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A, 1) → absorbancja; 2) → adenina. 

Å, → angstrem. 

ABO, → układ grupowy ABO. 

ABA, → kwas abscysynowy. 

ABC, → geny A, B, C. 

abdomen, → odwłok. 

abdukcja, → odwodzenie. 

aberracje chromosomowe, zmiany w budowie chromosomów wywołane mutacjami 

polegającymi na utracie, duplikacji lub rearanżacji ich fragmentów; mogą zaburzać 

prawidłowe funkcjonowanie organizmu, z drugiej jednak strony mogą być czynnikiem 

wywołującym zmiany ewolucyjne. 

abiogeneza, samorództwo, sugerowana w dziewiętnastowiecznych i wcześniejszych teoriach 

możliwość spontanicznego powstawania żywych istot (głównie mikroorganizmów, ale nie 

tylko) z materii nieożywionej. 

abioseston, → trypton. 

abiotyczna strefa, → strefa abiotyczna. 

abioza, całkowite zawieszenie czynności życiowych organizmu. 

abisal, abysal, strefa abisalna, strefa głębinowa oceanów rozciągająca się na głębokościach 

od ok. 2000 do 6000 m (patrz też → batial, → hadal), toń wodna tej strefy nazywana jest 

abisopelagialem, a dno – abisobentalem; obejmuje ok. 75% obszarów oceanów, a. cechuje 

wysokie ciśnienie (200–600 atm), stała, niska temperatura (2°C) oraz brak światła, co 

wyklucza obecność → fotoautotrofów jako producentów pierwotnych; na przeważających 

obszarach a. konsumenci i destruenci są uzależnieni troficznie od epipelagialu (→ pelagial); 

w obrębie a., wokół oceanicznych ujść hydrotermalnych oraz w miejscach tworzenia 

hydratów metanu odkryto ekosystemy, w których łańcuchy pokarmowe oparte są na produkcji 

pierwotnej bakterii chemoautotroficznych (→ fauna ujść hydrotermalnych). 

abisobental, → abisal. 

abisopelagial, → abisal. 

aborcja, 1) zabieg przerwania ciąży, poronienie sztuczne; 2) wstrzymanie rozwoju danego 

narządu u zwierząt lub organu rośliny; 3) → ronienie. 

abortus, → poronienie. 

absolutne datowanie, → datowanie bezwzględne. 

absorbancja, A, współczynnik absorpcji (pochłaniania) światła, stosowany w 

spektrofotometrii do oznaczania stężenia substancji w roztworze; a. jest funkcją liczby 

cząsteczek absorbujących promieniowanie, znajdujących się na drodze promienia świetlnego, 

jest więc wprost proporcjonalna do stężenia roztworu; szybkość zmiany a. w reakcjach 

enzymatycznych jest proporcjonalna do aktywności enzymu wyrażonej w molach zużytego 

substratu (lub wytworzonego produktu) w jednostce czasu; dawniej: gęstość optyczna – OD; 

ekstynkcja –E (→ prawo Lamberta–Beera). 

absorbat, → absorpcja. 

absorbent, → absorpcja. 

absorpcja, 1) pochłanianie, całkowite lub częściowe, jednej substancji (absorbat) przez drugą 

(absorbent); 2) wchłanianie, pobieranie płynów i rozpuszczonych substancji przez komórki i 

tkanki organizmów; 3) przemieszczanie się substancji odżywczych poprzez żywe komórki; 4) 

pochłanianie światła (→ absorbancja); 5) pochłanianie fal akustycznych. 
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absorpcji widmo, → widmo absorpcji. 

abysal, → abisal. 

acefalia, → bezgłowość. 

acetabularia, Acetabularia, glon należący do zielenic (Chlorophyta), będący w stanie 

wegetatywnym pojedynczą komórką, mimo stosunkowo dużych rozmiarów, o wysokości 

dochodzącej do 10 cm; ma dość skomplikowaną budowę, przytwierdzony jest do podłoża za 

pomocą rozgałęzionego chwytnika (zawierającego duże jądro komórkowe), który przechodzi 

w trzoneczek, zakończony na szczycie lejkowatym kapeluszem używany często w badaniach 

genetycznych i cytologicznych. 

acetabulum, 1) u przywr, tasiemców i pijawek zagłębienie w ciele stanowiące przyssawkę; 2) 

u owadów zagłębienie lub panewka stawowa w członach odnóża; 3) u kręgowców zagłębienie 

w kości miednicznej; panewka stawu biodrowego; 4) dawna nazwa miseczkowatych utworów 

na plechach grzybów i porostów. 

acetobakterie, → bakterie octowe. 

aceton, dimetyloketon, propanon, CH3:CO:CH3, bezbarwna, lotna ciecz o zapachu jabłek; 

dobry środek ekstrahujący i rozpuszczalnik tłuszczów, żywic naturalnych i syntetycznych, 

farb i lakierów; z jodem i wodorotlenkiem sodu tworzy jodoform; a. oraz pozostałe → ciała 

ketonowe powstają w organizmie podczas głodu i w cukrzycy. 

acetyl, grupa acetylowa, rodnik acetylowy, COCH3, → acyl, reszta kwasu octowego; 

powstaje po usunięciu grupy –OH z kwasu octowego (→ acetylacja). 

acetylacja, acetylowanie, reakcja przyłączenia grupy acetylowej do różnych cząsteczek, np. 

podstawienie atomu wodoru w grupie wodorotlenowej –OH, aminowej –NH2, sulfhydrylowej 

–SH przez → acetyl; szczególny przypadek → acylacji; cząsteczkami acetylującymi są: kwas 

octowy i jego bezwodnik oraz chlorek acetylu; aktywne grupy acetylowe przenosi → 

koenzym A, który ma wysoki potencjał a. (→ acetylokoenzym A). 

acetylocholina, Ach, octan → choliny, amina biogenna, → neuroprzekaźnik ośrodkowego i 

obwodowego układu nerwowego oraz połączeń nerwowo-mięśniowych (→ synapsa); 

działanie a. kontroluje → acetylocholinoesteraza; a. występuje też w tkankach roślin, gdzie 

reguluje przepuszczalność błon dla jonów K+, Na+ i Ca2+; prawdopodobnie pełni tam też 

funkcję przekaźnika drugiego rzędu. 

acetylocholinoesteraza, → esteraza acetylocholinowa. 

acetylokoenzym A, acetylo-CoA, aktywny octan, reszta kwasu octowego połączona 

wysokoenergetycznym wiązaniem tioestrowym z → koenzymem A, CH3CO˜SCoA; ma 

wysoki potencjał → acetylacji, przenosi aktywne grupy acetylowe; powstaje w przemianach 

katabolicznych kwasów tłuszczowych, cukrów i pewnych aminokwasów; jest substratem 

cyklu Krebsa i syntez wielu związków (m.in. kwasów tłuszczowych, terpenoidów, steroidów, 

ciał ketonowych). 

acetylosalicylowy kwas, → kwas acetylosalicylowy. 

acetylowa grupa, → grupa acetylowa. 

Ach, → acetylocholina. 

Achillesa ścięgno, → ścięgno Achillesa. 

achondroplazja, dziedziczona (autosomalnie, dominująco) karłowatość połączona ze 

zmianami proporcji ciała w wyniku nieprawidłowego rozwoju → chrząstek nasadowych. 

acoelomata, → bezjamowce. 

ACTH, ang. adrenocorticotropic hormone, → hormon adrenokortykotropowy. 

Actinomycetales, → promieniowce. 
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acydofilność, zjawisko polegające na określonej reakcji organizmów na zakwaszenie 

podłoża; charakteryzuje się preferowaniem przez organizmy (acydofile) kwaśnych gleb i wód, 

czyli środowisk, w których pH jest niższe od 7 (→ acydofity). 

acydofity, rośliny acydofilne, gatunki żyjące w kwaśnych środowiskach glebowych (przy pH 

⩽ 5) lub w zakwaszonych wodach (np. rośliny borów szpilkowych, wrzosowisk i torfowisk 

wysokich), m.in. torfowce, liczne gatunki turzyc, borówki, wrzos i szczaw polny, a z roślin 

wodnych np. wstężnice; z reguły są → kalcyfobami. 

acydofobia, reakcja organizmów na zakwaszenie wody i roztworu glebowego; polega na 

unikaniu przez organizmy kwaśnych gleb i wód, czyli środowisk, w których pH jest niższe 

niż 7 (→ acydofoby). 

acydofoby, organizmy unikające środowisk kwaśnych; należy do nich większość roślin i 

zwierząt; acydofobowe rośliny w większości są wapniolubne. 

acydoza, → kwasica. 

acyklowir, lek przeciwwirusowy, hamuje replikację wirusa w zakażonych komórkach 

ustroju, nie wpływając na te komórki; stosowany leczniczo w opryszczce i półpaścu, a także 

w celach profilaktycznych i długotrwałej terapii w AIDS. 

acyl, rodnik acylowy, rodnik kwasowy, powstaje po odłączeniu grupy –OH z cząsteczki 

kwasu karboksylowego, np. rodnik formylowy (formyl), acetylowy (acetyl); (→ acylacja). 

acylacja, acylowanie, reakcja przyłączenia grupy acylowej (→ acyl) do różnych cząsteczek 

przez podstawienie atomu wodoru w grupie wodorotlenowej –OH lub aminowej –NH2 resztą 

kwasu tłuszczowego, np. acetylacja – przyłączenie reszty kwasu octowego i formylacja – 

przyłączenie reszty kwasu mrówkowego; aktywne grupy acylowe przenosi → koenzym A, 

który ma wysoki potencjał a. (→ acylokoenzym A). 

acylokoenzym A, acylo-CoA, reszta kwasu tłuszczowego połączona wysokoenergetycznym 

wiązaniem tioestrowym z → koenzymem A; ma wysoki potencjał acylacji, przenosi aktywne 

grupy acylowe; bierze udział w utlenianiu kwasów tłuszczowych i ich syntezie. 

acylowanie, → acylacja. 

adapidy, Adapidae, kopalna rodzina eoceńskich (ok. 54–34 mln lat), najwcześniejszych 

naczelnych (→ małpiatek) z Europy, Ameryki Płn., Azji i Afryki, o cechach typowych dla 

dzisiejszych naczelnych (pierścieniowaty oczodół, powiększona mózgoczaszka, 

przeciwstawny paluch stopy, paznokcie) i prymitywnej formule zębowej 2.1.4.3; zwierzęta 

wielkości dzisiejszych lemurów, owadożerne lub liściożerne; uważane za przodków 

dzisiejszych Strepsirhini (w tym lemurów). 

adaptacja, 1) przystosowanie, stan dopasowania, zgodność struktur i funkcji żywych 

organizmów z warunkami stawianymi przez otoczenie, w którym żyją; 2) aptacja, w biologii 

ewolucyjnej – każda cecha organizmu, która w określonych warunkach środowiska 

umożliwia temu organizmowi trwanie i reprodukcję, i która w przeszłości została 

ukształtowana przez dobór naturalny; jeśli ukształtowała się w związku z funkcją, którą 

aktualnie pełni, to jest a., jeśli przejęła nową funkcję, to bywa nazywana egzaptacją (por. → 

preadaptacja); określenie "lw;cecha"up; oznacza jakąkolwiek właściwość organizmu – od 

syntezy cząsteczek chemicznych, po złożone zachowania osobnicze; często a. nazywa się 

proces powstawania takich cech; od a. należy odróżnić fenotypowe (niedziedziczne) 

modyfikacje, jakim mogą w ciągu życia osobnika podlegać jego cechy (zjawisko to nazywane 

bywa adaptabilnością osobników); 3) zmiana wrażliwości narządów zmysłów odpowiednio 

do natężenia odbieranych bodźców – osłabienie wrażliwości, gdy bodźce są silne, i 

zwiększenie, gdy są słabe. 

adaptacyjna wartość, → wartość przystosowawcza. 
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Addisona choroba, → choroba Addisona. 

addukcja, → przywodzenie. 

addytywna wariancja, → wariancja genotypowa. 

adelfofagia, rodzaj → kanibalizmu polegający na zjadaniu osobników młodocianych przez 

dorosłe w obrębie tego samego gatunku lub pożeraniu samca przez samicę w trakcie albo po 

kopulacji (u niektórych stawonogów). 

adelfogamia, 1) połączenie się dwu jąder powstałych z podziału mejotycznego jednej 

komórki macierzystej; 2) kojarzenie się rodzeństwa u niektórych mrówek i termitów. 

adenina, A, heterocykliczna azotowa zasada purynowa, składnik DNA i RNA, nukleozydu 

adenozynowego, nukleotydów AMP, ADP, ATP, cAMP, NAD i NADP, FAD i FMN oraz 

CoA. 

adenocarcinoma, → gruczolakorak 

adenoma, → gruczolak. 

adenomyoma, → gruczolakomięśniak. 

adenowirusy, rodzina wirusów DNA o symetrii ikosaedralnej; ludzkie a. obejmują 47 typów 

serologicznych, występują u wielu gatunków zwierząt; u człowieka wywołują choroby układu 

oddechowego, zapalenia spojówek, stany zapalne gardła, nieżyty żołądkowo-jelitowe, czasem 

zapalenia mózgu, wysypki skórne; niektóre serotypy są onkogenne i wywołują tworzenie się 

guzów. 

adenozyna, nukleozyd zbudowany z adeniny i rybozy lub deoksyrybozy, składnik wielu 

koenzymów; neuroprzekaźnik ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. 

adenozynodifosforan, ADP, adenozyno-5’-difosforan, nukleotyd zbudowany z adeniny, 

rybozy i dwóch reszt fosforanowych, z których jedna połączona jest wysokoenergetycznym 

wiązaniem bezwodnikowym; powstaje w wyniku hydrolizy ATP; bierze udział w reakcjach 

fosforylacji (oksydacyjnej, substratowej i fotosyntetycznej), których produktem jest ATP; 

może ulegać hydrolizie do AMP i fosforanu z wydzieleniem energii swobodnej. 

adenozynomonofosforan, AMP, adenylan, adenozyno-5’-monofosforan, nukleotyd 

zbudowany z adeniny, rybozy i reszty fosforanowej; jeden z czterech nukleotydów 

budujących kwasy nukleinowe; nie ma wiązań wysokoenergetycznych; powstaje w wyniku 

hydrolizy ATP lub ADP; (→ adenozynomonofosforan cykliczny). 

adenozynomonofosforan cykliczny, cykliczny AMP, cAMP, forma → 

adenozynomonofosforanu, w której reszta fosforanowa tworzy część struktury pierścieniowej; 

powstaje z → ATP w reakcji katalizowanej przez → cyklazę adenylanową; jest 

wewnątrzkomórkowym przekaźnikiem drugiego stopnia w sygnalizacji hormonalnej. 

adenozynotrifosforan, ATP, adenozyno-5’-trifosforan, nukleotyd adeninowy, zbudowany z 

adeniny, rybozy i trzech reszt fosforanowych; związek wysokoenergetyczny dzięki dwóm 

bezwodnikowym wiązaniom fosforanowym; powstaje z ADP w reakcjach fosforylacji 

oksydacyjnej, substratowej i fotosyntetycznej; główny bezpośredni donor energii swobodnej 

w organizmach, która jest uwalniana podczas hydrolizy a. do ADP i ortofosforanu lub AMP i 

pirofosforanu; cykl ATP–ADP jest podstawowym sposobem wymiany energii w 

organizmach. 

adenylan, → adenozynomonofosforan. 

adermina, → pirydoksyna. 

ADH, ang. antidiuretic hormone, → hormon antydiuretyczny. 

adhezja, przyleganie cząsteczek do siebie i do podłoża; przyczepność; przyleganie komórek 

do siebie i do różnych powierzchni. 
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adipocyty, adypocyty, lipocyty, komórki tłuszczowe, podstawowe komórki tkanki 

tłuszczowej; wyróżnia się komórki tłuszczowe jednopęcherzykowe tkanki tłuszczowej żółtej 

(większe, o średnicy ok. 100 ľm, zawierające pojedynczą kroplę tłuszczu, syntetyzujące, 

magazynujące i metabolizujące tłuszcze właściwe) oraz komórki tłuszczowe 

wielopęcherzykowe tkanki tłuszczowej brunatnej (mniejsze, o średnicy 20–40 ľm, z licznymi 

kropelkami tłuszczu, bogate w mitochondria, uczestniczące w wytwarzaniu ciepła). 

adiuwanty, związki podawane łącznie z antygenem, wzmacniające odpowiedź 

immunologiczną; stosowane w szczepionkach; funkcją a. jest zatrzymanie antygenu w 

miejscu podania. 

adoleskaria, → metacerkaria. 

ADP, → adenozynodifosforan. 

adrenalina, epinefryna, amina katecholowa, hormon rdzenia nadnerczy; neuroprzekaźnik 

ośrodkowego układu nerwowego; pochodna fenyloalaniny; pełni wiele funkcji, m.in. 

rozszerza naczynia krwionośne w mięśniach szkieletowych, przyspiesza pracę serca, 

podwyższa ciśnienie krwi, zwiększa stężenie glukozy we krwi. 

adrenergiczne neurony, → neurony adrenergiczne. 

adsorbat, substancja ulegająca adsorpcji, zatrzymywana na powierzchni adsorbenta. 

adsorbent, ciało stałe, na którego powierzchni zachodzi proces adsorpcji, np. węgiel 

aktywowany, silikażel, poliaminy. 

adsorpcja, gromadzenie się cząsteczek gazów, par, cieczy i ciał stałych na powierzchni 

granicznej fazy ruchomej i nieruchomej; stanowi podstawę → chromatografii adsorpcyjnej i 

gazowej. 

adultus, osobnik dorosły; antr. człowiek dorosły, umowna kategoria wieku (25–35 lat), 

stosowana przede wszystkim do osobników o nieznanym wieku kalendarzowym (np. 

reprezentowanych przez materiał kostny). 

adwentywne rośliny, → rośliny adwentywne. 

adypocyty, → adipocyty. 

aerenchyma, → miękisz powietrzny. 

aerobionty, → tlenowce. 

aerobowy metabolizm, → metabolizm tlenowy. 

aeroby, → tlenowce. 

aeroplankton, anemoplankton, plankton powietrzny, ogół drobnych organizmów unoszących 

się w atmosferze na wysokości do ok. 4 tys. m., zwykle powyżej organizmów poruszających 

się czynnie: bakterie, glony, grzyby, drobne owady i pajęczaki, a także diaspory roślin – 

zarodniki, nasiona, pyłek kwiatowy; nie tworzy samodzielnego zespołu, jakim jest → 

plankton. 

aerotaksja, → taksje. 

aerotropizm, → chemotropizm. 

aerozol, układ dyspersyjny (koloidalny) złożony z drobnych cząsteczek ciała stałego (dym) 

lub cieczy (mgła) zawieszonych w powietrzu. 

afagia, brak pobierania pokarmu; u owadów a. jest charakterystyczna dla dorosłych postaci 

(imago) niektórych gatunków (spotykana np. u jętek, wielu motyli), często związana z 

częściowym lub całkowitym uwstecznieniem aparatu gębowego; u człowieka a. może być 

następstwem zmian chorobowych przewodu pokarmowego. 

afazja, zaburzenie mowy spowodowane uszkodzeniem korowych ośrodków ruchowych lub 
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słuchowych mowy (→ ośrodki mowy). 

aflatoksyny, termostabilne związki chemiczne z grupy → mikotoksyn wytwarzane przez 

grzyby (kropidlaki i niektóre pędzlaki); występują w spleśniałej żywności, szczególnie na 

orzeszkach ziemnych i wilgotnych magazynowanych ziarnach zbóż; silnie toksyczne, 

mutagenne, teratogenne i kancerogenne, m.in. powodują nowotwory wątroby i zmniejszają 

odporność na infekcje. 

afotyczna strefa, → strefa afotyczna. 

afropitek, Afropithecus, kopalna, duża małpa → człekokształtna z okresu wczesnego 

miocenu (20–17 mln lat) ze wsch. Afryki i Arabii Saudyjskiej; nadrzewny czworonóg o masie 

ciała ok. 50 kg, owocożerny, o masywnej czaszce, długim i wąskim pysku, małych 

oczodołach, dużych szczękach i zębach z grubą warstwą szkliwa; niektóre cechy wskazują na 

filogenetyczne i adaptacyjne pokrewieństwo a. z wcześniejszym, oligoceńskim → 

egiptopitekiem; a. jest bardziej zaawansowany niż → prokonsule i bliżej niż one 

spokrewniony z wielkimi małpami człekokształtnymi i człowiekiem. 

agamatoploidalność, zwiększenie podstawowej dla danego gatunku liczby chromosomów na 

skutek fragmentacji chromosomów policentrycznych lub chromosomów o rozproszonych 

centromerach; w wyniku powstaje komórka lub osobnik (pseudopoliploid, pseudoaneuploid), 

w którym bez wzrostu ilości i zmiany jakości materiału genetycznego zwiększona jest liczba 

chromosomów. 

agamety, komórki generatywne u zarodnikowców i roślin biorące udział w rozmnażaniu bez 

procesu płciowego (→ syngamii), powstające w procesie mejozy lub mitozy; a. powstające w 

wyniku mejozy to mejoagamety, mejospory, tetraspory i gonia, a w wyniku mitozy – 

mitoagamety i gonidia. 

agammaglobulinemia, częściowy lub całkowity niedobór immunoglobulin spowodowany 

wrodzonymi defektami → limfocytów B lub komórek linii limfatycznej; może prowadzić do 

zaburzeń odpowiedzi immunologicznej organizmu na → antygeny. 

agamogonia, rozmnażanie bezpłciowe; termin najczęściej stosowany w odniesieniu do 

rozmnażania zarodnikowców pełzakowatych (→ gamogonia). 

agamospermia, u roślin wytwarzanie nasion na drodze bezpłciowej, z ominięciem aktu 

zapłodnienia (→ apomiksja). 

agar, mieszanina wielocukrowców, składnik ścian komórkowych krasnorostów, jako produkt 

handlowy otrzymywany np. z rodzaju Gelidium; rozpuszczony na gorąco w wodzie, tworzy 

po zastygnięciu galaretowatą masę; stosowany w hodowli drobnoustrojów i tkanek roślinnych 

oraz w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. 

agenezja, wrodzony brak narządu lub części ciała. 

aglikon, składnik niecukrowy → glikozydów; aglikonami są różne związki organiczne, np. 

alkohole, fenole, sterole; stanowią podstawę klasyfikacji glikozydów. 

aglutynacja, wysoce swoisty proces skupiania się i zlepiania komórek pod wpływem 

aglutynin, przede wszystkim swoistych przeciwciał; test a. stosowany jest w oznaczaniu grup 

krwi i diagnostyce wielu chorób; ma znaczenie w powstawaniu skrzepu (a. trombocytów), 

łączeniu się plemnika z komórką jajową. 

aglutyniny, 1) przeciwciała powodujące zlepianie się komórek po połączeniu się z 

odpowiednim → antygenem, np. podczas zmieszania krwi o niezgodnych grupach; 2) 

substancje, nie będące przeciwciałami, mające właściwości zlepiania komórek i 

upostaciowanych cząstek. 

aglutynogen, substancja powodująca wytwarzanie przeciwciał zlepiających → aglutynin; 

antygen występujący na powierzchni erytrocytów reagujący z aglutyninami i powodujący 
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aglutynację, np. a. układu grupowego ABO. 

agnozja, niezdolność identyfikacji odbieranych sygnałów (zachowana percepcja) 

czuciowych, np. wzrokowych czy słuchowych, z zasobami pamięci. 

agonia, poprzedzająca śmierć, pogłębiająca się dezintegracja funkcji życiowych organizmu. 

agonistyczne zachowania, → zachowania agonistyczne. 

agorafobia, strach przed otwartą, pustą przestrzenią. 

agrafia, niemożność pisania pomimo zachowanej sprawności ruchowej ręki. 

agranulocytoza, leukopenia, stan chorobowy objawiający się zmniejszoną zawartością 

jądrzastych krwinek białych w krwi obwodowej, w skrajnym przypadku całkowitym brakiem; 

towarzyszy niektórym chorobom zakaźnym (dur brzuszny, cholera drobiu), może być 

następstwem uszkodzenia szpiku kostnego przez pewne związki chemiczne (np. benzen). 

agranulocyty, krwinki białe pozbawione ziarnistości w cytoplazmie, do a. zalicza się → 

limfocyty i → monocyty. 

agregacja, etol. → grupa. 

agregacja roślinna, jednogatunkowa → fitocenoza, zgrupowanie roślin należących do tego 

samego gatunku (np. fitocenoza utworzona wyłącznie przez trzcinę pospolitą). 

agresja, etol. działanie lub groźba działania jednego osobnika w celu ograniczenia swobody 

działań albo zmniejszenia → dostosowania genetycznego innego osobnika; ze względu na 

dużą różnorodność sytuacji, w których występują zachowania agresywne oraz zróżnicowanie 

kierujących nimi mechanizmów fizjologicznych, odróżnia się następujące jej formy: 1) 

drapieżcza – wyzwalana u drapieżnika przez bodźce wysyłane przez ofiarę, niezależna od 

poziomu hormonów płciowych, kontrolowana przez ośrodki nerwowe podwzgórza; 2) między 

samcami – wyzwalana obecnością innego samca tego samego gatunku i hamowana oznakami 

podporządkowania się tego samca, pozostaje pod wyraźnym wpływem hormonów płciowych 

(u niektórych zwierząt może występować także pomiędzy samicami); 3) lękowa – gdy 

niemożliwa staje się ucieczka przed zagrożeniem (przypadki ataku ofiary na drapieżnika, gdy 

ta znajdzie się w sytuacji bez wyjścia), kontrolowana przez ośrodki podwzgórzowe; 4) 

rozdrażnieniowa – pojawia się w wyniku frustracji, deprywacji lub bólu, na skutek działania 

bardzo zróżnicowanych bodźców, zależy od ośrodków w podwzgórzu, choć wzmacniający 

lub hamujący wpływ wywierają także ośrodki podkorowe mózgu, a także hormony płciowe; 

5) terytorialna i 6) macierzyńska – wyraźnie związane z zachowaniami reprodukcyjnymi 

(niewiele wiadomo o nerwowej kontroli tych typów a.); ze względu na znaczną pojemność 

pojęcia, ogół zachowań agresywnych w etologii przyjęto nazywać raczej zachowaniami 

agonistycznymi. 

agresja międzygrupowa, walki między grupami, populacjami czy klanami osobników tego 

samego gatunku. 

agresja wewnątrzgrupowa, zjawisko występujące w dzisiejszych, zurbanizowanych i 

anonimowych społeczeństwach ludzkich, różne od a. międzygrupowej, polegające na aktach 

agresji z przyczyn społecznych. 

agriofity, agriophyta, gatunki roślin obcego pochodzenia (grupa antropofitów), które 

pojawiły się na danym terenie po XV w. i trwale zadomowiły w zbiorowiskach naturalnych 

lub półnaturalnych; w większości pochodzą z siedlisk zmienionych przez człowieka (np. 

ruderalnych; → epekofity) lub też bezpośrednio z upraw; wyróżnia się dwie podgrupy: 

hemiagriofity – gatunki utrzymujące się trwale w zbiorowiskach półnaturalnych oraz 

holoagriofity – gatunki stale występujące w zbiorowiskach naturalnych; w Europie Środkowej 

do a. należą np. z roślin wodnych moczarka kanadyjska i tatarak pospolity, zaś z roślin 

leśnych niecierpek drobnokwiatowy. 
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agriophyta, → agriofity. 

agrobiologia, rzadko używany już termin (wprowadzony przez T.D. Łysenkę) oznaczający 

kierunek biologii stosowanej, zajmującej się teoretycznymi podstawami nauk rolniczych z 

zakresu uprawy i hodowli roślin oraz chowu i hodowli zwierząt, w celu sterowania rozwojem 

organizmów na potrzeby rolnictwa; szczególne miejsce w a. zajmują prace nad wydajnością 

fotosyntezy, jako procesu, od którego bezpośrednio zależy wysokość plonu; teoria a. Łysenki 

odrzucała prawa genetyki i zakładała nieograniczone możliwości przekształcania organizmów 

za pomocą zmian czynników środowiskowych. 

agrocenoza, prosta, o małej różnorodności gatunkowej, biocenoza pól uprawnych, dzięki 

stałym zabiegom utrzymywana przez człowieka we wczesnych stadiach sukcesji; stanowi 

układ otwarty, nienasycony o prostej strukturze – np. roślinność jednowarstwowa (→ 

warstwowość fitocenozy) i wysokiej wydajności. 

agroekosystem, niezrównoważony ekosystem rolniczy, z otwartymi cyklami 

biogeochemicznymi, w którym produkcja przekracza rozkład; system ten ma charakter 

antropogeniczny, podtrzymywany przez człowieka poprzez dostarczanie nawozów i pozostaje 

we wczesnych stadiach → sukcesji ekologicznej. 

agrofenologia, dział → fenologii zajmujący się opracowywaniem optymalnych dla rozwoju 

roślin uprawnych terminów wykonywania podstawowych zabiegów agrotechnicznych (→ 

agrotechnika); podstawą badań agrofenologicznych są prowadzone równocześnie w wielu 

miejscach obserwacje pory występowania poszczególnych faz w rozwoju różnych gatunków 

roślin uprawnych. 

agrotechnika, całokształt zabiegów wykonywanych podczas uprawy gleby i roślin, w celu 

uzyskania jak najwyższych plonów o wysokiej jakości; zabiegi te obejmują: poprawę 

struktury gleby (orka, bronowanie, kultywacja), składu chemicznego podłoża (nawożenie 

organiczne i mineralne), nawadnianie, a ponadto przygotowanie materiału siewnego, siew lub 

sadzenie, pielęgnowanie upraw (w tym ochronę roślin) oraz sprzęt plonów. 

ahermatypowe korale, → koralowce ahermatypowe. 

AIDS, ang. aquired immuno-deficiency syndrom, zespół nabytego niedoboru odporności, 

zespół chorobowy związany z zakażeniem retrowirusem typu HIV I i wykrytym ostatnio w 

Afryce HIV II; cechuje się wyraźnym zmniejszeniem liczby, a nawet brakiem limfocytów 

TH (pomocniczych), a więc upośledzeniem odporności organizmu, co wiąże się z 

występowaniem przewlekłych i nawracających zakażeń drobnoustrojami typu 

oportunistycznego, a także innymi, jak Salmonella, Streptococcus, Haemophilus i inne, oraz 

takich chorób jak gruźlica, pneumocystoza, toksoplazmoza, grzybice błon śluzowych; 

wywołuje zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, jak również nowotwory (mięsak 

Kaposiego, chłoniaki, rak szyjki macicy); zakażenie HIV możliwe jest drogą płciową, przez 

produkty krwiopochodne, mleko matki i kontakt z wydzielinami chorych. 

akapnia, bardzo znaczny spadek ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla w krwi na skutek 

nadmiernej wentylacji płuc. 

akariota, bezjądrowe, organizmy zbudowane z komórek, w których brak jądra komórkowego 

(→ komórka prokariotyczna). 

akarologia, dyscyplina zoologiczna zajmująca się naukowym badaniem roztoczy (Acari), 

obszernego i zróżnicowanego gatunkowo rzędu drobnych pajęczaków (Arachnida). 

akarycydy, substancje stosowane w celu zwalczania szkodliwych roztoczy; najczęściej 

stosowane są organiczne związki fosforu i siarki. 

akceleracja, przyspieszenie; antr. przyspieszenie procesów rozwojowych u dzieci 

przejawiające się szybszym wzrastaniem ciała i wcześniejszym osiąganiem dojrzałości 
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płciowej (→ trend sekularny). 

akceptor, atom lub cząsteczka przyłączająca elektrony (a. elektronów) lub jony wodorowe – 

protony (a. protonów) od atomu lub cząsteczki będącej donorem; też tkanki lub organy 

roślinne będące odbiorcami, czyli a. asymilatów. 

akinety, twory służące do rozmnażania wegetatywnego u sinic nitkowatych; powstają przez 

otoczenie komórki, w której zanikają barwniki asymilacyjne, a pojawiają się substancje 

zapasowe, mocną, grubą ścianą; mają charakter zarodników przetrwalnikowych, jednak 

niekiedy mogą kiełkować bezpośrednio po powstaniu; formy tego typu pojawiają się także u 

niektórych glonów (np. u toczka) żyjących w szybko zmieniających się warunkach 

siedliskowych. 

aklimacja, fizjologiczna reakcja organizmu na nietypowe dla niego, np. sztucznie stworzone 

warunki (por. → aklimatyzacja). 

aklimatyzacja, zmiana morfologii i fizjologii organizmu wskutek zmienionych warunków 

środowiska, np. klimatu, temperatury, wysokości występowania lub rodzaju pokarmu; może 

przebiegać spontanicznie, gdy następuje w wyniku naturalnego rozszerzenia pierwotnego 

zasięgu gatunku lub ma charakter antropogeniczny, gdy jest następstwem nieświadomego 

albo zamierzonego (wprowadzanie do upraw gatunków lub odmian pochodzących z innych 

obszarów geograficzno-klimatycznych) udziału człowieka w przenoszeniu organizmów (lub 

ich części); czas, w którym dokonuje się ten proces zależny jest od doświadczenia organizmu 

w zakresie zmienności danego czynnika, a trwałość i skuteczność zmian zależy od zdolności 

adaptacyjnych organizmu. 

akomodacja, 1) dostosowywanie się organizmu do wykonywanego zadania; 2) zdolność 

układu optycznego oka do ogniskowania na siatkówce obrazu obiektów znajdujących się w 

różnych odległościach; a. oka może się dokonywać poprzez zmianę krzywizny soczewki 

(ssaki i niektóre gady), zmianę krzywizny rogówki (np. ptaki), przesunięcie soczewki 

względem siatkówki (ryby, płazy, węże) lub zmianę kształtu gałki ocznej (np. głowonogi). 

akonityna, toksyczny → alkaloid występujący w łodydze, liściach i korzeniach tojadu 

(Aconitum); jedna z najsilniejszych trucizn roślinnych, działa porażająco na ośrodek 

oddechowy i pracę serca; rzadko bywa składnikiem leków, np. przeciwreumatycznych; była 

używana do zatruwania grotów strzał. 

akrania, 1) antr. wrodzony brak kości sklepienia czaszki; 2) Acrania, → bezczaszkowce. 

akrecja, rodzaj wzrostu tkanki lub narządu odbywający się poprzez zwiększanie masy 

substancji międzykomórkowej, bez wzrostu rozmiarów i liczby komórek; zachodzi zwykle w 

czasie różnicowania komórek tkanki, u człowieka występuje w późniejszych fazach rozwoju 

płodowego. 

akritarchy, Acritarcha, jednostka taksonomiczna o niepewnym statusie grupująca 

skamieniałości pierwotnych, prawdopodobnie niespokrewnionych, jednokomórkowych 

organizmów eukariotycznych; termin odnoszony niekiedy do stadiów przetrwalnikowych 

(cyst) pierwotnych eukariotów. 

akrocentryczny chromosom, → chromosom akrocentryczny. 

akrodontyzm, uzębienie akrodontyczne, sposób osadzenia zębów (u ryb płazów i niektórych 

gadów) polegający na przytwierdzeniu ich całą podstawą na szczycie krawędzi kostnej 

szczęki lub żuchwy. 

akromegalia, przerost niektórych kości (głowy, rąk i stóp) oraz tkanek miękkich (nosa, uszu, 

języka) na skutek nadmiernego wydzielania → hormonu wzrostu z przedniego płata → 

przysadki, po zakończeniu wzrastania ciała (zrośnięciu się nasad z trzonami kości długich). 

akron, płat przedgębowy, pierwszy odcinek głowowy stawonogów, z obecnymi oczami, 
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homologiczny z prostomium pierścienic. 

akronimy, nazwy utworzone z pierwszych (lub wybranych) liter wyrazów składających się 

na nazwę wielowyrazową; często używane w języku polskim pozostają skrótem terminu 

obcojęzycznego (np. ATP – adenosine triphosphate = adenozynotrifosforan czy ESS –

 evolutionarily stable strategy = strategia ewolucyjnie stabilna). 

akropetalny rozwój, → rozwój akropetalny. 

akroplastyczny wzrost, → wzrost wierzchołkowy. 

akropodium, najdalsza część kończyny, opierająca się o podłoże; palce ręki lub stopy. 

akrosom, czapeczka akrosomalna, ciałko krańcowe, wyspecjalizowana organella 

zlokalizowana w przedniej części główki plemnika zwierzęcego, umożliwiająca jego 

wniknięcie do komórki jajowej; powstaje w czasie → spermiogenezy; jest przekształconym 

lizosomem gromadzącym enzymy hydrolityczne, wykorzystywane do rozpuszczania osłon 

jajowych; kształt i wielkość a. zależą od przynależności gatunkowej, a brak w plemnikach a. 

może być przyczyną bezpłodności (→ reakcja akrosomalna). 

akrosomalna reakcja, → reakcja akrosomalna. 

akseroftol, → retinol. 

aksolema, błona komórkowa otaczająca → akson. 

aksolotl, larwa płaza ogoniastego Ambystoma mexicanum, o szerokiej głowie, krótkich, 

silnych kończynach i bocznie spłaszczonym ogonie, która w tym stadium osiąga dojrzałość 

płciową i rozmnaża się przez wiele generacji; żyje w wodach stojących oraz wolno płynących 

rzekach Ameryki; w warunkach laboratoryjnych służy do badań nad rozwojem, regeneracją i 

zjawiskiem → neotenii. 

akson, neuryt, wypustka osiowa, pojedyncza wypustka → neuronu (komórki nerwowej), 

przewodząca → impuls nerwowy odśrodkowo, od ciała komórki (perykarionu) ku obwodowi; 

odchodzi od perykarionu w miejscu zwanym wzgórkiem a.; długość i średnica a. zależą od 

typu neuronu (→ komórki Golgiego) i jego lokalizacji w układzie nerwowym; mogą 

wytwarzać boczne odgałęzienia (kolaterale), w odcinku końcowym bogato, drzewkowato 

rozgałęziony (drzewko końcowe); wypełniony jest aksoplazmą, jego błona komórkowa to 

aksolema; aksony mogą być pozbawione osłonek (a. nagi), zwykle jednak są nimi otoczone; 

może to być jedynie osłonka komórkowa (a. bezrdzenny) tworzona przez komórki glejowe 

lub, najczęściej u wyższych zwierząt, również osłonka mielinowa (a. rdzenny), wytwarzana 

przez komórki glejowe (→ oligodendrocyty w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, → 

lemocyty w nerwach poza ośrodkowym układem nerwowym); osłonki podzielone są na 

odcinki (węzły), pomiędzy którymi występują krótkie odcinki pozbawione osłonek (→ cieśni 

węzłów, przewężenia Ranviera), odgrywające istotną rolę w mechanizmie propagowania 

impulsu nerwowego. 

aksony olbrzymie, wypustki osiowe (→ akson) neuronów, o dużej średnicy (średnica aksonu 

ma przeciętne rozmiary od 1 do 10 ľm, a. o. niektórych kalmarów mają średnicę prawie 1000 

ľm); powstają w wyniku zlania się aksonów wielu neuronów; spotykane głównie u 

bezkręgowców; szybko przewodzą pobudzenie i pozwalają na szybki, jednoczesny skurcz np. 

mięśni płaszcza mięczaków, umożliwiając szybką reakcję ruchową; ze względu na duże 

rozmiary a. o. stały się dogodnym materiałem do badań nad przewodnictwem nerwowym. 

aksopodia, wysmukłe i sztywne → nibynóżki u → promienionóżek zawierające wewnątrz 

kompleks mikrotubul zwany aksonemą, rozłożone promieniście jak kolce; mogą się zginać i 

zmieniać długość ułatwiając ruch i zdobywanie pokarmu. 

aktomiozyna, kompleks białek kurczliwych aktyny i miozyny biorący udział w skurczu 

mięśni i w różnych ruchach komórkowych oraz w budowie → cytoszkieletu. 
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aktualizm, uniformitaryzm, pogląd (łączony zwykle z nazwiskiem Charlesa Lyella, choć ten 

jedynie go spopularyzował), że czynniki działające na skorupę ziemską są ciągle takie same i 

wywołują zawsze takie same skutki; odegrał istotną rolę w powstawaniu teorii ewolucji. 

aktyna, białko kurczliwe powszechne we wszystkich komórkach eukariotów, współdziałające 

z wieloma innymi białkami; monomeryczna forma globularna (aktyna G) polimeryzuje w 

obecności ATP i Mg2+ do formy fibrylarnej (aktyna F), współdziałającej z miozyną w 

zjawiskach ruchu w komórkach (→ aktomiozyna). 

aktyna F, → aktyna. 

aktyna G, → aktyna. 

aktynomycyna D, antybiotyk peptydowy o działaniu cytostatycznym i immunosupresyjnym 

wytwarzany przez bakterie Streptomyces; jest inhibitorem i wiąże się ściśle i specyficznie do 

DNA; stosowana w leczeniu niektórych nowotworów. 

aktynostela, u roślin typ → walca osiowego, odmiana → protosteli z charakterystycznym 

gwiaździstym układem tkanek przewodzących; centralnie położone drewno tworzy ku 

obwodowi krawędzie, pomiędzy którymi znajduje się łyko; a. jest charakterystyczna dla 

pierwotnej budowy korzenia, występuje też w łodygach niektórych pierwotnych paprotników. 

aktynula, aktinula, wolno żyjąca forma larwalna prymitywnych stułbiopławów, o 

polipowatym kształcie, zaopatrzona w ramiona, ale pozbawiona rzęsek; młodsza 

filogenetycznie i wyżej zorganizowana niż → planula. 

aktywacja aminokwasów, proces poprzedzający syntezę białka, zachodzący w cytoplazmie, 

katalizowany przez specyficzne syntetazy aminoacylo-tRNA, zwane też enzymami 

aktywującymi, z udziałem ATP, polegający na przyłączeniu AMP do aminokwasu 

(aminoacylo-AMP). 

aktywacja genów, proces, na skutek którego następuje uruchomienie działania genu przez 

akcję określonej cząsteczki aktywującej – efektora; efektor inaktywuje cząsteczkę represora, 

która jest produktem genu regulatorowego i blokuje transkrypcję; inaktywacja represora 

oznacza aktywację genu – transkrypcję jego informacji na mRNA. 

aktywacja komórki jajowej, procesy występujące w komórce jajowej w następstwie 

zapłodnienia, prowadzące do rozpoczęcia bruzdkowania. 

aktywatory, pozytywne modulatory aktywności enzymów, umożliwiające ich funkcję 

katalityczną przez ułatwienie powstawania kompleksów enzym–substrat; są nimi jony metali, 

białka i drobnocząsteczkowe związki organiczne. 

aktywatory plazminogenu, zespół czynników wywołujących przekształcenie plazminogenu, 

nieaktywnej formy → plazminy w aktywny enzym; w procesie tym bierze udział tkankowo 

specyficzny aktywator plazminogenu (TPA), katalizujący ograniczoną proteolizę 

plazminogenu, która prowadzi do ujawnienia aktywnej plazminy i rozpoczęcia fibrynolizy 

(procesu rozpadu skrzepu krwi); TPA wykorzystywany jest w terapiach rozpuszczania 

skrzepów tętniczych, np. ograniczających następstwa zawału mięśnia sercowego. 

aktywne miejsce, → miejsce aktywne. 

aktywny octan, → acetylokoenzym A. 

aktywny transport, → transport aktywny. 

akupunktura, starochińska metoda leczenia polegająca na wkłuwaniu w ciało chorego 

cienkich metalowych igieł w ściśle określonych punktach ciała; do dzisiaj bywa stosowana w 

leczeniu niektórych chorób, np. przewlekłych stanów bólowych. 

akwarium, 1) zbiornik służący do hodowli organizmów wodnych, wypełniony wodą, o 

ścianach zwykle przeźroczystych; 2) nazwa pomieszczenia lub budynku z większą liczbą 

takich zbiorników, gdzie hoduje się organizmy wodne w celu ich demonstracji. 
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Ala, → alanina. 

alalia, niezdolność artykulacji dźwięków mowy. 

alanina, kwas α-aminopropionowy, aminokwas ednogenny występujący w formie α (w 

białkach) i β (m.in. w koenzymie A); jest aminokwasem glukogennym, przekształcanym w 

glukozę w wątrobie; występuje w dużych ilościach (30%) w fibroinie jedwabiu. 

alantoina, związek magazynujący i transportujący azot, wytwarzany w efekcie wiązania 

wolnego azotu w brodawkach korzeniowych roślin motylkowatych typu ureidowego (np. 

fasola, soja), żyjących w symbiozie z bakteriami Rhizobium; u ssaków, poza człowiekiem i 

małpami człekokształtnymi, jest końcowym produktem przemian puryn z kwasów 

nukleinowych (wydalany z moczem). 

alarmony, alarmowe → feromony wyzwalające reakcje alarmowe i obronne; występują u 

owadów społecznych i pewnych pluskwiaków. 

albedo, 1) stosunek promieniowania odbitego do promieniowania całkowitego padającego na 

dane podłoże; charakteryzuje zdolność odbijania, a więc i pochłaniania energii 

promieniowania przez podłoże (np. glebę czy powierzchnię ciała organizmu); 2) obwodowa, 

biała część owocni owoców cytrusowych, pokryta cienką i barwną warstwą (zwaną flawedo). 

albinizm, bielactwo, niezdolność wytwarzania barwników (melanin) objawiająca się przede 

wszystkim bezbarwną skórą i jej wytworami (włosy, sierść, pióra) oraz bezbarwną tęczówką 

(czerwony kolor tęczówki jest wynikiem przeświecania krwi w naczyniach krwionośnych); a. 

może być następstwem choroby (u człowieka np. kiły, łuszczycy) lub cechą wrodzoną (→ 

albinizm wrodzony u człowieka), może być całkowity lub częściowy (wtedy obejmuje tylko 

pewne partie ciała lub np. tylko owłosienie, albo też barwy są mniej intensywne); spotyka się 

również bielactwo sezonowe (fizjologiczne) u zwierząt żyjących w strefach surowych zim 

(tundra, tajga), objawiające się okresowym brakiem barwnika w sierści lub piórach zimą 

(barwa tęczówki pozostaje nie zmieniona). 

albinizm wrodzony u człowieka, następstwo mutacji recesywnej genu autosomalnego; 

częstość pojawiania się jest zróżnicowana w populacjach ludzkich, od 1 przypadku na 20 

000–40 000 osobników w populacjach europejskich, poprzez 1 przypadek na 3000 osobników 

w niektórych populacjach afrykańskich do 1 przypadku na 130 u Indian Cuna z Ameryki Płd. 

albinos, osobnik pozbawiony barwnika w skórze i innych, normalnie pigmentowanych, 

częściach ciała (→ albinizm). 

albuminy, rozpuszczalne białka globularne, łatwo krystalizujące, występujące powszechnie u 

roślin (szczególnie w nasionach zbóż i roślin motylkowatych) i zwierząt (np. owoalbumina – 

główne białko jaja, a. osocza i a. mleka). 

aldehydy, chemiczne związki organiczne zawierające grupę aldehydową –CHO, bardzo 

aktywne chemicznie, o silnych właściwościach redukujących, łatwo utleniające się do 

kwasów karboksylowych; najprostszym a. jest a. mrówkowy, formaldehyd HCHO, 

występujący w postaci gazowej; pozostałe są cieczami lub ciałami stałymi. 

aldolaza, enzym glikolityczny (EC 4.1.2.13) katalizujący reakcję rozszczepienia fruktozo-1, 

6-bisfosforanu na dwie triozy – aldehd 3-fosfoglicerynowy i fosfodihydroksyaceton (→ 

glikoliza). 

aldosteron, elektrokortyna, steroidowy hormon kory nadnerczy kręgowców zaliczany do C21-

steroidowych mineralokortykoidów; powstaje z 18-hydroksykortykosteronu; utrzymuje 

odpowiednie środowisko osmotyczne tkanek organizmu regulując gospodarkę wodną i 

mineralną kręgowców; głównym miejscem działania a. są nerki, gdzie zwiększa wchłanianie 

sodu i wydalanie jonów potasu w kanalikach → nefronów; czynnikami regulującymi 

wydzielanie a. przez → nadnercza są: → hormon adrenokortykotropowy (ACTH), → 
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renina (działająca poprzez → angiotensynę) oraz bezpośredni wpływ na korę nadnerczy 

podwyższonego stężenia jonów potasu lub obniżonego poziomu jonów sodu we krwi. 

aldozy, cukry proste, monosacharydy, zawierające resztę aldehydową –CHO, np. heksozy, o 

sześciu atomach węgla (glukoza, galaktoza, mannoza) i pentozy, o pięciu atomach węgla 

(ryboza, deoksyryboza). 

aleksja, (sensoryczna) utrata zdolności czytania; pojawia się w wyniku uszkodzenia płata 

skroniowego dominującej półkuli mózgu. 

alergeny, → antygeny wywołujące reakcję alergiczną; do a. należą białka i hapteny; 

wyróżnia się alergeny oddechowe (kurz, pleśń, pióra, nabłonki, sierść, pyłki), pokarmowe 

(składniki jaj, mleka, ryb, truskawek, pomidorów, fasoli, czekolady i inne), kontaktowe 

działające przez skórę jak nikiel, chrom, barwniki oleje itp., zakaźne związane z 

drobnoustrojami i polekowe. 

alergia, 1) nadwrażliwość; 2) zmiana reaktywności organizmu przy powtórnym kontakcie z 

alergenem, prowadząca do chorobliwej reakcji immunologicznej. 

alergia atopowa, stan nadwrażliwości organizmu na alergeny powodowany predyspozycją 

dziedziczną, np. astma alergiczna lub gorączka sienna. 

aleuron, zapasowe białko roślinne występujące w postaci ziaren (→ ziarna aleuronowe) w 

tkankach spichrzowych lub jako warstwa aleuronowa w ziarniakach zbóż. 

aleuronowa warstwa, → warstwa aleuronowa. 

aleuronowe ziarna, → ziarna aleuronowe. 

aleuroplasty, → ziarna aleuronowe. 

algesireceptory, receptory bólowe, narządy zmysłu bólu (→ nocyreceptory). 

algezja, czucie bólu (→ nocyreceptory). 

algi, → glony. 

algologia, dział botaniki, którego przedmiotem zainteresowania są różne aspekty życia (np. 

fizjologia, ekologia) → glonów, a także możliwości wykorzystania tej grupy roślin przez 

człowieka. 

alkafile, organizmy zasadolubne znajdujące optymalne warunki do życia i rozwoju w wodzie 

i roztworze glebowym o odczynie alkalicznym (pH > 7); należą do nich np. → okrzemki, 

podbiał pospolity (z roślin kwiatowych) oraz liczne gatunki ślimaków. 

alkalia, zasadowe związki chemiczne, mocne zasady; w roztworach wodnych dysocjują na 

ujemne jony wodorotlenowe i dodatnie jony metalu lub amonowe i ich pochodne. 

alkaloidy, zasadniczo roślinne związki heterocykliczne zawierające atomy azotu, nadające im 

charakter zasadowy; przeważnie są silnie toksyczne, wykazują właściwości hiperdynamiczne: 

w organizmach zwierzęcych (i u człowieka) powodują silne i charakterystyczne objawy; ich 

funkcją jest ochrona roślin przed pasożytami i roślinożercami; działają na układ nerwowy, 

krążenia i oddechowy; mają szerokie zastosowanie w medycynie jako preparaty pobudzające, 

uspokajające, rozkurczające, przeciwbólowe i przeciwnowotworowe (taksol); niektóre a. 

powodują mutacje, hamują biosyntezę białka, oddziałują z cytoszkieletem i receptorami 

neuroprzekaźników, są inhibitorami enzymów; prekursorami a. są aminokwasy; najbardziej 

znane a. to: chinina, heroina, kofeina, kokaina, kolchicyna, morfina, nikotyna, teobromina; 

wiele z nich to → narkotyki; a. występują czasami u zwierząt, np. → batrachotoksyna. 

alkapton, → kwas homogentyzynowy. 

alkaptonuria, rzadka, mało szkodliwa enzymopatia o dziedziczeniu autosomalnym 

recesywnym, polegająca na zaburzeniu przemiany fenyloalaniny w tyrozynę (brak enzymu 

oksygenazy homogentyzynianowej), w efekcie czego gromadzi się kwas homogentyzynowy 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468043_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473780_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474061_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470529_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478324_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478324_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1467986_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478324_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477679_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473506_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475744_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468328_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473780_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470529_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472345_1.html


(alkapton), wydalany następnie z moczem i utleniający się na powietrzu, co powoduje zmianę 

jego barwy na czarną; inne objawy to ochronoza (ciemne przebarwienie tkanki łącznej i 

chrząstek) oraz zapalne zmiany stawowe. 

alkile, jednowartościowe grupy organiczne powstające po odjęciu atomu wodoru od 

węglowodoru, np. metan – metyl, etan – etyl; najprostsze grupy nienasycone to: winyl, 

propenyl i alkil; wprowadzenie a. do cząsteczki nazywa się alkilowaniem. 

alkohole, alifatyczne i alicykliczne pochodne węglowodorów; atomy (atom) wodoru 

zastąpione są grupami hydroksylowymi (wodorotlenowymi) –OH; najważniejsze a. to a. 

metylowy (→ metanol; silna trucizna) i a. etylowy (→ etanol) oraz gliceryna. 

alkoholizm, zespół zależności alkoholowej, choroba przejawiająca się zmianami 

zwyrodnieniowymi i zanikowymi różnych narządów i upośledzająca funkcje intelektualne. 

allantoamnion, owodnia omoczniowa, uchyłek entodermalny omoczni, który w rozwoju 

zarodka owodniowców otacza w pozazarodkowej jamie ciała owodnię i jest z nią częściowo 

zrośnięty. 

allantochorion, kosmówka omoczniowa, struktura, która powstaje w rozwoju zarodka 

owodniowców w wyniku zrośnięcia mezodermalnych części → kosmówki i → omoczni. 

allantois, → omocznia. 

allel, jedna z dwóch lub większej liczby wykluczających się wzajemnie form genu tego 

samego → lokus, różniących się sekwencją zasad DNA, wywołujących odmienne 

wykształcenie tej samej cechy; różne a. tego samego genu powstają na skutek mutacji; w 

komórkach organizmów diploidalnych występuje z reguły jedna para identycznych lub 

różnych a. danego genu (p. też → amplifikacja). 

allel dominujący, forma genu, która przejawia się w fenotypie heterozygoty i powoduje, że 

pokolenie F1 jest całkowicie podobne do jednego z rodziców; a. d. oznacza się dużą literą. 

allel recesywny, forma genu nie przejawiająca swojego efektu fenotypowego w pokoleniu F1 

w układzie heterozygotycznym, a w pokoleniu F2 ujawniająca się z częstością trzykrotnie 

mniejszą niż w potomstwie z allelem dominującym; oznaczany małą literą. 

allel typu dzikiego, nie zmieniony przez mutacje allel występujący w populacjach 

naturalnych, zwykle z częstością przeważającą nad allelami zmutowanymi. 

allele wielokrotne, allele danego lokus występujące w więcej niż dwóch alternatywnych 

formach; w organizmie diploidalnym mogą występować jedynie dwa alternatywne allele, w 

populacji takich alleli warunkujących daną cechę może być więcej; przykładem a. w. są allele 

samoniezgodności u roślin, a u zwierząt allele głównego układu zgodności tkankowej lub 

grup krwi układu ABO u ludzi (→ allel). 

alleli częstość, → częstość alleli. 

allelomorfy, synonim genów allelicznych, → alleli. 

allelopatia, → antybioza. 

Allena reguła, → reguła Allena. 

alloantygeny, antygeny występujące w różnej formie u osobników tego samego gatunku (np. 

należące do → układu zgodności tkankowej), co powoduje, że a. jednego osobnika wywołują 

reakcje immunologiczne u innych osobników; różnice między a. polegają na substytucji 

zmieniających sekwencje pojedynczych aminokwasów w ramach → determinant 

antygenowych. 

allochoria, sposób biernego rozprzestrzeniania się → diaspor, najczęściej zachodzący za 

pośrednictwem wiatru (anemochoria), zwierząt (zoochoria), wody (hydrochoria) lub 

człowieka (antropochoria). 
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allochtoniczność, alochtoniczność, przybycie z innego obszaru, spoza areału danej 

właściwości, populacji, rośliny czy zwierzęcia. 

allogamia, → obcopylność. 

allometria, zróżnicowanie proporcji poszczególnych części ciała związane z różnicami w 

ogólnej wielkości osobników; a. międzygatunkowa przejawia się odmiennymi proporcjami 

ciała u przedstawicieli bliskich systematycznie, ale różniących się wielkością gatunków, a. 

wewnątrzgatunkowa dotyczy różnic między dorosłymi osobnikami jednego gatunku, a a. 

rozwojowa (wzrost allometryczny) przejawia się u jednego osobnika wraz ze zmianami jego 

wielkości w trakcie ontogenezy. 

allopatryczna specjacja, → specjacja allopatryczna. 

allopatryczność, sytuacja, w której pomiędzy dwoma populacjami nie zachodzi wymiana 

genów, ponieważ dzieli je fizyczna bariera izolacyjna, nieprzekraczalna dla osobników 

danego gatunku; populacje allopatryczne są więc goegraficznie rozdzielone, co może 

prowadzić do → specjacji – powstania → gatunków allopatrycznych. 

alloploid, allopoliploid, poliploidalny organizm o zwiększonej liczbie chromosomów, 

powstały przez skrzyżowanie się osobników dwóch różnych gatunków i posiadający dwa lub 

więcej zestawów genetycznie różnych chromosomów; mieszaniec międzygatunkowy jest 

zwykle bezpłodny (ze względu na brak chromosomów homologicznych, co zaburza mejozę), 

jednak na skutek spontanicznego lub sztucznego podwojenia liczby chromosomów mogą 

powstawać organizmy zdolne do rozmnażania się; powstają wówczas nowe gatunki, o 

odmiennych cechach (alloploidalność jest więc jednym z mechanizmów ewolucji); 

przykładem a. jest heksaploidalna pszenica. 

allopoliploid, → alloploid. 

allosteryczne białko, → białko allosteryczne. 

allosteryczne enzymy, → enzymy allosteryczne. 

alometria, → allometria. 

alopatryczność, → allopatryczność. 

alotrofizacja, nadmiar związków mineralnych w zbiorniku wnoszonych z wodami 

dopływowymi. 

alpejska roślinność, → roślinność alpejska. 

alpinarium, rodzaj ogrodu wyspecjalizowanego w uprawie roślin wysokogórskich 

(alpejskich); stanowi zwykle ważny element ogrodów botanicznych; może mieć charakter 

naukowy, popularnonaukowy, dydaktyczny; potocznie terminem a. określa się także różnego 

rodzaju ogródki skalne. 

altruizm, biol. zachowanie altruistyczne, działanie jednego osobnika na korzyść innego; 

osobnik przejawiający a., poprzez wydatek energetyczny, zmniejsza swoje → 

dostosowanie (sukces reprodukcyjny), podczas gdy dostosowanie osobnika korzystającego z 

a. – wzrasta; a. może trwale występować w populacjach zwierząt jako → altruizm 

krewniaczy lub → altruizm wzajemny (odwzajemniany, zwrotny) (por.→ dobór grupowy). 

altruizm krewniaczy, → altruizm w stosunku do osobnika spokrewnionego, z którym 

osobnik altruista ma pewną część wspólnych (pochodzących od wspólnego przodka) genów, 

pod warunkiem, że stosunek straty ponoszonej przez altruistę (W) do korzyści odnoszonej 

przez jego krewnego (K) ma wartość mniejszą niż współczynnik spokrewnienia r, co wyraża 

się formułą (W/K); w opisanej sytuacji osobnik altruista wspiera swe własne geny ulokowane 

w osobniku z nim spokrewnionym (→ dostosowanie zbiorowe). 

altruizm wzajemny (odwzajemniany, zwrotny), zachowanie altruistyczne (→ altruizm) w 

stosunku do osobnika, z którym osobnik altruista ma szansę spotkać się ponownie, rozpoznać 
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go i uzyskać zwrot poniesionych kosztów, pod warunkiem, że stosunek straty ponoszonej 

przez altruistę (W) do korzyści odnoszonej przez innego osobnika (K) ma wartość mniejszą 

niż p – prawdopodobieństwa ponownego spotkania się tych dwóch osobników (W/K ). 

aluwia, osady naniesione przez wody rzek. 

aluwium, dawna nazwa → holocenu. 

alweole, 1) pojedyncza warstwa pęcherzyków występująca pod błoną w komórce orzęsków, 

tworząca wraz z błoną komórkową pellikulę; 2) pęcherzyki zawierające gaz lub płyn w 

peryferycznej części cytoplazmy promienic. 

Alzheimera choroba, → choroba Alzheimera. 

amber, jeden z → kodonów nonsensownych (terminacyjnych), sekwencja nukleotydów UAG 

(uracyl, adenina, guanina) kwasu nukleinowego, kończąca syntezę łańcucha 

polipeptydowego. 

ambiseksualizm, przejawianie przez osobnika gatunku biseksualnego zachowań płciowych 

charakterystycznych zarówno dla własnej płci, jak i płci przeciwnej (→ transseksualizm). 

amblypygi, → tępoodwłokowce. 

Amborella, krzew o dość drobnych, rozdzielnopłciowych kwiatach, rośnie w Nowej 

Kaledonii w południowo-zachodniej części Oceanu Spokojnego; kopalne szczątki roślin tego 

rodzaju pochodzą sprzed ok. 140 mln lat; badania DNA i rybosomowego RNA sugerują, że 

monotypowy rodzaj A. (z rodziny Amborellaceae) obejmuje najpierwotniejsze formy spośród 

żyjących roślin okrytozalążkowych, filogenetycznie starsze od → magnoliowych, 

umieszczanych dotychczas najczęściej na początku ewolucji okrytozalążkowych. 

ambra, aromatyczna, woskowata, jasnoszara wydzielina jelita kaszalota o złożonym składzie 

chemicznym (głównie pochodne triterpenów); stosowana w przemyśle perfumeryjnym jako 

utrwalacz zapachów. 

ambrozja, koakcja symbiotyczna grzybów niższych z niektórymi owadami np. kornikami, 

mrówkami, termitami, larwami owadów – pasożytów roślin, najczęściej galasówek; owady 

odżywiają się grzybnią, przyczyniają się do jej rozprzestrzeniania, a ich ekskrementy 

stanowią pożywkę dla grzybów. 

amebiaza, → pełzakowica. 

amebocyty, 1) ruchliwe komórki mezoglei → gąbek spełniające wiele czynności i dzielone 

na kilka typów, zależnie od budowy i funkcji (→ archeocyty, → choanocyty, → lofocyty, → 

spongocyty, → mioblasty); mogą się przekształcać w inne komórki, m.in. w gamety; 2) luźno 

rozmieszczone komórki w obrębie mezoglei → parzydełkowców; 3) komórki ameboidalne 

krwi lub innych płynów ustrojowych bezkręgowców o funkcjach fagocytarnych, trawiennych 

i wydalniczych, zdolne do aktywnej, ameboidalnej lokomocji. 

ameboidalny ruch, → ruch pełzakowy. 

amebula, pełzakowate stadium w cyklu rozwojowym → sporowców parzydełkowych z 

grupy Myxosporidia; powstaje w wyniku podziału komórki generatywnej w obrębie spory; 

jest stadium inwazyjnym, opuszcza sporę na terenie przewodu pokarmowego żywiciela i 

przenika do jego narządów. 

ameby, → korzenionóżki. 

ameby nagie, Amoebina, gromada pierwotniaków należąca do typu → korzenionóżek; nie 

budują skorupek, zróżnicowanie morfologiczne dotyczy konsystencji cytoplazmy i grubości 

pellikuli; przemieszczają się za pomocą nibynóżek, głównie o kształcie lobopodiów, rzadziej 

filopodiów; żyją w wodzie lub wilgotnej glebie, niektóre gatunki są pasożytnicze. 

ameby oskorupione, Testacea, gromada pierwotniaków należąca do typu → korzenionóżek; 
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budują skorupki z substancji organicznej, często inkrustowane elementami nieorganicznymi, 

np. ziarnami piasku, z otworem do wyciągania nibynóżek; żyją w wodach słodkich, 

torfowiskach, mają zdolność tworzenia cyst. 

amejoza, 1) rzadko używany synonim mitozy; 2) podział jądra komórki macierzystej jaja u 

gatunków dzieworodnych lub plemnika u gatunków dzieworodnych czasowo, zachodzący bez 

redukcji liczby chromosomów. 

ameloblasty, komórki szkliwotwórcze, uczestniczą w odontogenezie, procesie powstawania 

zębów u kręgowców; komórki pochodzenia nabłonkowego, budują wewnętrzną pojedynczą 

warstwę narządu szkliwotwórczego, zwróconą w kierunku mezodermalnej brodawki zębowej; 

zewnętrzne komórki brodawki różnicują się w → odontoblasty; na powierzchni wytworzonej 

przez odontoblasty zębiny a. produkują preszkliwo, po mineralizacji przekształcające się w 

szkliwo. 

amenorrhoea, fizjologiczny (np. w czasie ciąży) lub patologiczny (np. spowodowany 

zaburzeniami wydzielania hormonów podwzgórza i przysadki) brak → miesiączki. 

amensalizm, interakcja międzygatunkowa, w wyniku której jedna populacja nie odnosi ani 

korzyści, ani strat, wzrost zaś drugiej jest ograniczony. 

ametabolia, rozwój bezpośredni, bez przeobrażenia, ametamorfoza, proces rozwoju 

pozazarodkowego przebiegający bez stadium larwalnego, w którym osobniki młodociane 

urodzone lub wylęgłe z jaja przypominają osobniki dorosłe, a ich rozwój polega na wzroście i 

osiąganiu dojrzałości płciowej. 

amfetamina, psychedryna, benzedryna, lek psychotropowy (obecnie nie stosowany) silnie 

pobudzający ośrodkowy układ nerwowy i układ współczulny; jeden z silnie uzależniających 

narkotyków. 

amfibionty, 1) organizmy, których cykl życia podzielony jest na fazę wodną i lądową (np. 

komary, płazy); 2) organizmy zdolne do życia w dwóch różnych środowiskach, np. w wodach 

słodkich i słonych (ryby wędrowne). 

amfiblastula, wczesne stadium rozwojowe zarodka u gąbek wapiennych złożone ze 

zróżnicowanych komórek, orzęsionych mikromerów i makromerów; odpowiednik → 

blastuli innych zwierząt. 

amfidromiczne gatunki, → gatunki amfidromiczne. 

amfifilowość, amfifilność, amfipatyczność, cecha związku chemicznego wskazująca na 

polarność w jego budowie, przy czym jeden z biegunów cząsteczki ma charakter hydrofilowy 

(→ hydrofilowość), a drugi hydrofobowy (→ hydrofobowość); związki takie mogą się 

lokować na granicy faz wodnej i olejowej; a. fosfolipidów jest podstawą ich samoorganizacji 

w struktury dwuwarstwowe, charakterystyczne dla błon komórkowych; a. kwasów 

żółciowych pozwala im wypełniać rolę substancji emulgującej tłuszcze w przewodzie 

pokarmowym kręgowców; a. wykazują m.in. także białka. 

amfipatyczność, → amfifilowość. 

amfiploid, termin ogólny oznaczający komórkę lub osobnika, u którego obserwuje się 

segmentalną allopoliploidalność (→ allopoliploid), poliploidalność całego genomu – 

pochodzenia allo- lub autopoliploidalnego (→ autoploid), względnie występowanie 

pojedynczych dodatkowych chromosomów obcego bądź własnego pochodzenia (→ 

aneuploid). 

amfitokia, deuterotokia, rodzaj → partenogenezy, w trakcie której z niezapłodnionych jaj 

rozwijają się zarówno samce, jak i samice (spotykana np. u mszyc). 

amfitrofizm, amfitrofia, rodzaj samożywności, wykorzystywanie przez organizm źródeł 

węgla organicznego lub nieorganicznego w zależności od dostępu światła. 
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amfofilowość, → amfifilowość. 

amfolity, elektrolity amfoteryczne, substancje zawierające w cząsteczce grupy kwasowe i 

zasadowe, np. → aminokwasy; w roztworze kwaśnym są kationami, w zasadowym – 

anionami. 

amfoteryczność, zdolność niektórych pierwiastków i związków chemicznych do 

wykazywania właściwości zarówno zasadowych, jak i kwasowych; przykładem są 

wodorotlenki glinu, cynku, ołowiu oraz aminokwasy. 

amidowe rośliny, → rośliny amidowe. 

amidy, amidy kwasowe, związki pochodne kwasów karboksylowych lub sulfonowych, w 

których grupa hydroksylowa –OH reszty karboksylowej –COOH lub sulfonowej –SO2OH 

została podstawiona grupą aminową –NH2; w organizmach występują m.in. asparagina, a. 

kwasu asparaginowego i glutamina, a. kwasu glutaminowego, będące aminokwasami 

białkowymi oraz niacyna, a. kwasu nikotynowego (wit. PP). 

aminocukry, pochodne cukrowców powstające przez podstawienie jednej grupy 

hydroksylowej –OH przy drugim węglu grupą aminową –NH2; najczęściej występują: 

glukozamina (w chitynie, glikolipidach, mukopolisacharydach), galaktozamina i kwas 

neuraminowy (w mukopolisacharydach, glikolipidach). 

aminoglikozydowe antybiotyki, → antybiotyki aminoglikozydowe. 

aminokwasy, związki organiczne o właściwościach amfoterycznych, budujące peptydy i 

białka, pochodne węglowodorów, rozpuszczalne w wodzie, zawierające co najmniej jedną 

grupę aminową –NH2 i jedną karboksylową –COOH; znanych jest wiele (ok. 400) a. 

niebiałkowych, pełniących różne funkcje, m.in. regulacyjne; a. są prekursorami wielu 

biologicznie ważnych związków, m.in. hormonów, witamin, koenzymów, alkaloidów, 

neuroprzekaźników, barwników. 

aminokwasy aromatyczne, aminokwasy z aromatycznymi, pierścieniowymi łańcuchami 

bocznymi (→ związki aromatyczne), dzięki którym mają charakter hydrofobowy; do a. a. 

należą: fenyloalanina, tyrozyna i tryptofan. 

aminokwasy egzogenne, niezbędne aminokwasy białkowe, nie syntetyzowane w organizmie, 

muszą być dostarczane w pokarmach; dla człowieka a. e. są: histydyna, izoleucyna, leucyna, 

lizyna, metionina, fenyloalanina, treonina, tryptofan i walina. 

aminokwasy endogenne, aminokwasy białkowe syntetyzowane w organizmie; dla człowieka 

a. e. są: alanina, arginina, asparagina, kwas asparaginowy, cysteina, kwas glutaminowy, 

glutamina, glicyna, prolina, seryna i tyrozyna. 

aminokwasy podstawowe, podstawowy zestaw dwudziestu aminokwasów białkowych; dla 

człowieka 9 z nich to → aminokwasy egzogenne. 

aminopeptydazy, enzymy proteolityczne uwalniające aminokwasy z aminowego końca 

łańcucha polipeptydowego; działają pod koniec trawienia białek i peptydów. 

aminopuryny, aminowe pochodne puryn, zasady azotowe zbudowane z dwóch sprzężonych 

pierścieni węglowo-azotowych, np. adenina i guanina – składniki kwasów nukleinowych oraz 

NAD, NADP, FAD, CoA. 

aminotransferazy, enzymy przenoszące w sposób odwracalny grupy aminowe –NH2 z 

aminokwasów na oksokwasy, przy czym pierwotny aminokwas staje się oksokwasem, a 

wchodzący w reakcję oksokwas – aminokwasem; grupą czynną a. jest fosforan pirydoksalu. 

aminy, związki organiczne, mocne zasady wywodzące się z amoniaku; powstają przez 

zastąpienie jednego do trzech atomów wodoru grupami alkilowymi (a. alifatyczne) lub 

arylowymi (a. aromatyczne); są gazami, cieczami lub ciałami stałymi (metyloamina, anilina). 

aminy biogenne, aminy powstające w wyniku dekarboksylacji aminokwasów; pełnią funkcję 
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neuroprzekaźników i hormonów (histamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina). 

aminy katecholowe, katecholaminy, pochodne katecholu; substancje biologicznie czynne, są 

neuroprzekaźnikami i hormonami; prekursorem a.k. jest fenyloalanina; najważniejszymi są: 

adrenalina, noradrenalina, dopamina. 

amitoza, podział bezpośredni, podział jądra komórkowego odbywający się przez przewężenie 

i rozdzielenie na dwa lub więcej jąder potomnych; rozdział materiału chromatynowego, 

zawierającego informację genetyczną, jest przypadkowy i nierównomierny; u organizmów 

wyższych jest przejawem degeneracji komórki i zwykle nie następuje po niej podział 

komórki. 

amnezja, ograniczona w czasie, całkowita lub częściowa utrata pamięci. 

amnioblasty, komórki owodniotwórcze występujące w zarodkach ssaków, powstałe z 

komórek tarczki zarodkowej; wyścielają wewnętrzną powierzchnię trofoblastu i budują 

ścianę → owodni (amnionu). 

amniocenteza, amniopunkcja, punkcja pęcherza płodowego przez powłoki brzuszne 

przeprowadzana pod kontrolą → USG; służy do pobrania (z płynu owodniowego 

otaczającego płód) złuszczonych ze skóry komórek płodowych do badań prenatalnych w celu 

wykrycia ewentualnych defektów genetycznych; wykonywana jest w 16–17 tygodniu ciąży. 

amnion, → owodnia. 

amniopunkcja, → amniocenteza. 

amoniak, NH3, bezbarwny gaz o ostrej woni; w większych stężeniach może być śmiertelny; 

w przyrodzie występuje jako produkt przemian aminokwasów i gnicia białek oraz jako 

produkt uboczny w gazowniach; a. jest metabolizowany w wątrobie, gdzie w → cyklu 

mocznikowym powstaje z niego mocznik; a. rzadko występuje w stanie wolnym, zwykle jako 

jon amonowy w roztworze glebowym lub wodach. 

amonifikacja, rozkład związków azotowych w szczątkach roślinnych i zwierzęcych oraz 

wydalinach prowadzony przez drobnoustroje, szczególnie bakterie amonifikacyjne, z 

wydzieleniem amoniaku; a. jest jednym z procesów → obiegu azotu w przyrodzie. 

amonioteliczność, amoniotelizm, jeden z trzech rodzajów przemian azotowych (amonio-, 

ureo- i urykoteliczność) u zwierząt i człowieka; zwierzęta amonioteliczne, bezkręgowce i 

niektóre kręgowce wodne, wydalają amoniak jako główny produkt przemiany azotowej; silnie 

toksyczny amoniak powstaje w reakcjach deaminacji aminokwasów. 

amonity, wymarłe (żyły od dewonu do kredy) → głowonogi morskie należące do typu 

mięczaków (Mollusca); charakteryzowały się obecnością spiralnie skręconej, ornamentowej 

muszli, o różnych rozmiarach, podzielonej na komory; ze względu na bardzo szerokie 

rozmieszczenie geograficzne należą do ważnych → skamielin przewodnich. 

AMP, → adenozynomonofosforan. 

ampleksus, sposób parzenia się, stan obejmowania samicy przez samca u płazów 

bezogonowych (z wykorzystaniem specjalnych modzeli), trwający nawet kilkadziesiąt 

godzin; podczas zbliżenia kloak następuje synchronizacja wydalania gamet. 

amplifikacja, zwielokrotnienie, pomnożenie wybranej sekwencji genomowego DNA, 

powiększenie liczby kopii genu w danym chromosomie; umożliwia komórce syntetyzowanie 

dużej ilości produktów tych genów; zachodzi w tkankach bardzo aktywnych metabolicznie 

obok pełnej endoreplikacji DNA, towarzyszy procesom różnicowania komórek; 

laboratoryjnie a. przeprowadza się za pomocą → łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). 

amplituda ekologiczna, przedział zmienności warunków środowiskowych dla danego 

gatunku, wąski dla gatunków stenotopowych, szeroki dla gatunków eurytopowych. 

amputacja, chirurgiczne usunięcie części ciała lub narządu. 
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amygdalina, glikozyd cyjanogenny występujący w gorzkich migdałach i nasionach wielu 

drzew owocowych; inhibitor oksydazy cytochromowej w procesie → oddychania 

komórkowego; może być przyczyną zatruć (nalewki na owocach z pestkami). 

amylazy, enzymy należące do klasy hydrolaz, katalizujące rozszczepienie wiązań 

glikozydowych w cząsteczkach skrobi i glikogenu; α-a. występują w komórkach roślin oraz w 

ślinie i soku trzustkowym, β-a. wytwarzane są przez drobnoustroje (np. bakterie i 

pierwotniaki symbiotyczne w przewodach pokarmowych zwierząt), występują też u roślin, 

m.in. w ziarnach zbóż. 

amyloid, patologiczne białko niskocząsteczkowe odkładające się w różnych narządach w 

postaci szarawobiałych złogów; jest przyczyną wielu chorób; np. β-a. jest peptydem, 

fragmentem prekursorowego białka amyloidowego, składa się z ok. 40 aminokwasów i jest 

podstawowym składnikiem włókienek amyloidowych w → chorobie Alzheimera. 

amyloidoza, zwyrodnienie amyloidowe, choroba przebiegająca z odkładaniem się amyloidu 

w tkance łącznej w wielu narządach lub w ścianach naczyń; przykładem a. mózgowej jest 

choroba Creutzfeldta–Jakoba i inne encefalopatie u zwierząt i ludzi. 

amylopektyna, jeden z dwóch składników skrobi (drugim jest amyloza), wielocukier o 

budowie rozgałęzionej; roztwór wodny a. opalizuje, w reakcji z jodem daje zabarwienie 

fioletowe. 

amyloplasty, u roślin rodzaj → plastydów wypełnionych zapasową skrobią (→ statolity). 

amyloza, jeden z dwóch składników skrobi (drugim jest amylopektyna), wielocukier o 

łańcuchach prostych; w reakcji z jodem daje barwę ciemnoniebieską. 

anabioza, stan życia utajonego, zahamowanie metabolizmu w organizmie w przypadku 

niekorzystnych warunków środowiska; spotykane u niższych roślin i nasion roślin 

kwiatowych oraz u niektórych niższych bezkręgowców, jako wyraz adaptacji do środowiska; 

zwierzęta ulegają odwodnieniu i wytwarzają grubą otoczkę nabywając odporności na zmiany 

czynników zewnętrznych, brak wody i tlenu. 

anabolia, w → teorii filembriogenezy Siewiercowa – zmiany w przebiegu morfogenezy 

zachodzące w końcowych jej fazach i odpowiedzialne za pojawianie się u osobnika cech 

gatunkowych lub całkowicie nowych, nieobecnych u przodków. 

anaboliki, anaboliczne środki o budowie steroidowej, zbliżonej do testosteronu, nasilające 

syntezę białka; nadużywane w sporcie; znajdują się na liście niedozwolonych środków 

dopingujących. 

anabolizm, ogół procesów metabolicznych związanych z syntezą związków strukturalnych i 

zapasowych komórki lub organizmu oraz magazynowaniem w nich energii; wraz z → 

katabolizmem składają się na metabolizm. 

anachorezja, strategia zachowania się zwierząt związana z życiem w ukryciu, najczęściej w 

celu unikania drapieżcy, łącząca się jednak z trudnością znalezienia pokarmu, a także partnera 

rozrodczego; u wielu bezkręgowców ograniczona do stadiów niedorosłych. 

anadromiczne gatunki, → gatunki anadromiczne. 

anaerobowy metabolizm, → metabolizm beztlenowy. 

anaeroby, → beztlenowce. 

anafaza, stadium podziału jądra komórkowego (→ mitoza), podczas którego, po podziale 

łączącego chromatydy centromeru, rozdzielają się one i jako nowe siostrzane chromosomy 

zostają odciągnięte do dwóch biegunów → wrzeciona kariokinetycznego. 

anafilaksja, ostra reakcja alergiczna typu wczesnego, w niektórych przypadkach zagrażająca 

życiu, objawiająca się wzmożoną przepuszczalnością naczyń, obrzękami, skurczami 

mięśniówki gładkiej oskrzeli, zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz rytmu serca i krążenia. 
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anafilaktyczny wstrząs, → wstrząs anafilaktyczny. 

anageneza, 1) biol. specjacja filetyczna, progresywna ewolucja w obrębie gatunku (linii 

filetycznej); odnosi się do przemian, jakim podlega gatunek w czasie, przekształcając się w 

inny (zmiana morfologii w czasie); nie prowadzi do zwiększenia liczby gatunków; 

przeciwieństwo → kladogenezy (→ specjacja); 2) fizjol. regeneracja tkanek. 

analgezja, znieczulenie, zniesienie lub osłabienie czucia bólu w następstwie stresu (a. 

stresowa), działania czynników farmakologicznych (a. chemiczna) lub zabiegów 

chirurgicznych. 

analiza fenetyczna, metoda analizy systematycznej używana do wykrywania 

filogenetycznych związków pomiędzy taksonami, alternatywna do → analizy kladystycznej; 

polega na porównywaniu (poprzez matematyczną ocenę odległości) wszystkich możliwych 

cech badanych grup organizmów; im więcej podobnych cech (mniejsza odległość), tym 

bliższy związek przypisuje się taksonom; wzajemne odległości między badanymi grupami 

przedstawia się graficznie w postaci tzw. → fenogramu (por. → dendrogram); wyniki 

postępowania fenetycznego odzwierciedlają uogólnione podobieństwo badanych taksonów, 

ale niekoniecznie ich pokrewieństwo. 

analiza kladystyczna, kladystyka, systematyka filogenetyczna, metoda analizy 

systematycznej, której celem jest wykrywanie i weryfikacja filogenetycznych powiązań 

między taksonami, odzwierciedlająca genealogię poprzez cechy wspólne zaawansowane (→ 

synapomorfie); oparta na założeniach, że 1) gatunki powstają z innych gatunków, wobec 

czego poszczególne gatunki połączone są z innymi poprzez relacje przodek–potomek, 2) 

gatunki zmieniają swoje cechy z czasem i te zmiany przekazywane są gatunkom potomnym; 

a. k. polega na: 1) określeniu, które z cech występujących w badanej grupie organizmów są 

relatywnie "lw;prymitywne"up;, a które "lw;zaawansowane"up; w rozwoju i 2) pogrupowaniu 

taksonów zgodnie ze wspólnymi dla nich cechami zaawansowanymi; u podstaw rekonstrukcji 

filogenetycznych leży → zasada oszczędności; filogenetyczne relacje wyraża→ 

kladogram (por. → systematyka, → analiza fenetyczna). 

analiza okrzemkowa, ocena korelacji utworów skalnych i określanie ich względnego wieku 

na podstawie zawartości w nich → okrzemek; a. o. wykorzystuje fakt wąskiego zasięgu 

stratygraficznego i szerokiego rozprzestrzenienia poszczególnych kopalnych gatunków i grup 

tych organizmów. 

analiza pyłkowa, metoda badań palinologicznych (→ palinologia) polegająca na jakościowej 

i ilościowej analizie składu pyłku i zarodników (określanych łącznie jako sporomorfy) 

odłączonych od rośliny macierzystej, które zachowały się w stanie kopalnym, w utworach 

geologicznych różnego rodzaju i różnych epok; ma znaczenie dla badań stratygraficznych, 

m.in. w paleontologii i archeologii pomaga datować warstwy geologiczne (szczególnie w 

stratygrafii najmłodszych okresów geologicznych); pozwala także na badanie historii 

roślinności i klimatu. 

analiza restrykcyjna, metoda polegająca na specyficznym rozcinaniu, za pomocą enzymów 

restrykcyjnych, długich cząsteczek DNA na fragmenty nadające się do różnego rodzaju 

manipulacji; a.r. umożliwia badanie struktury chromosomów, sekwencjonowanie bardzo 

długich cząsteczek DNA, izolowanie genów i tworzenie nowych cząsteczek DNA nadających 

się do klonowania; fragmenty DNA po rozdziale elektroforetycznym dają obraz 

charakterystyczny dla konkretnej cząsteczki DNA, który jest jej "lw;odciskiem palca"up;, co 

znajduje zastosowanie m.in. w medycynie i kryminalistyce. 

analiza sekwencyjna DNA, → sekwencjonowanie DNA. 

analiza spektralna, analiza widmowa, jedna z fizyko-chemicznych metod analizy 

chemicznej; w metodzie a.s. wykorzystuje się specyficzne cechy optyczne badanych 
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substancji, które polegają na tworzeniu w widmach emisyjnych i absorpcyjnych linii i pasm 

charakterystycznych dla tych substancji, co służy do jakościowego i ilościowego określenia 

ich składu; wyróżnia się a.s. emisyjną i absorpcyjną. 

analiza wariancji, technika statystyczna, oparta na zasadzie addytywności (sumowania się) 

wariancji pochodzącej z różnych źródeł, pozwalająca na testowanie hipotez dotyczących 

równoczesnego wpływu wielu niezależnych od siebie lub wzajemnie powiązanych czynników 

na zmienność cech żywych organizmów; w komputerowych pakietach statystycznych 

nazywana często akronimem ANOVA. 

analiza widmowa, → analiza spektralna. 

analogia, w biologii podobieństwo funkcji, ale nie struktury lub pochodzenia, 

przeciwieństwo → homologii. 

analogiczne narządy → narządy analogiczne. 

anamorfoza, rodzaj rozwoju zachodzący u niektórych stawonogów, gdy z jaja rozwijają się 

larwy z niekompletnym zestawem segmentów; uzupełnianie liczby segmentów następuje w 

dalszym rozwoju larwalnym. 

anaplazja, przekształcenie komórki lub tkanki wyróżnicowanej, morfologicznie złożonej, w 

komórkę lub tkankę niezróżnicowaną, morfologicznie prostą, towarzyszące procesowi 

nowotworzenia. 

Anapsida, anapsydy, podgromada gadów obejmująca wymarłe paleozoiczne i mezozoiczne 

kaptorynomorfy i mezozaury oraz przetrwałe do dziś żółwie; charakterystyczną cechą a. 

jest → czaszka anapsydalna. 

anapsydalna czaszka, → czaszka anapsydalna. 

anastomozy, zespolenia, oboczne połączenia między komórkami lub elementami tego 

samego układu, np. bezpośrednie połączenia pomiędzy tętnicami i żyłami (z pominięciem 

naczyń włosowatych). 

anatoksyna, toksoid, toksyna pozbawiona działania toksycznego, ale zachowująca 

antygenowość, stosowana do aktywnego uodporniania jako szczepionka (np. a. błonicza i a. 

tężcowa); pobudza organizm do wytwarzania swoistych przeciwciał, chroniących przed 

zachorowaniem. 

anatomia, część → morfologii, nauka o budowie organizmów (pierwotną metodą badań było 

rozcinanie, dzielenie ciała na części); ze względu na wielkość badanych obiektów dzieli się na 

a. makroskopową i a. mikroskopową (→ histologia, → cytologia); ze względu na cele badań 

stosuje się w a. wiele podziałów szczegółowych, wyróżniając np. a. porównawczą – 

zajmującą się różnicami w budowie organizmów należących do różnych taksonów, a. 

topograficzną – istotną z punktu widzenia chirurgii, skupiającą uwagę głównie na 

wzajemnych stosunkach przestrzennych narządów ciała, czy a. patologiczną, której 

przedmiotem badań są organizmy zmienione chorobowo. 

anatomicznie nowoczesny człowiek, → człowiek anatomicznie nowoczesny. 

ancestrula, osobnik założycielski kolonii → mszywiołów; sam powstaje w wyniku 

rozmnażania płciowego, a zapoczątkowana przez niego kolonia rozmnaża się przez 

pączkowanie. 

ancylostomatoza, ankylostomoza, blednica egipska, choroba inwazyjna wywoływana przez 

nicienie z rodzaju Ancylostoma, których larwy wnikają przez skórę żywiciela, a dorosłe 

przyczepione do ściany jelita odżywiają się krwią i powodują anemię. 

androdiecja, androdioecja, u pewnych gatunków roślin występowanie osobników z kwiatami 

męskimi, zawierającymi tylko pręciki, obok osobników z kwiatami obupłciowymi, 

zawierającymi zarówno pręciki, jak i słupki. 
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androdioecja, → androdiecja. 

androgeniczne jajo, → jajo androgeniczne. 

androgeneza, partenogeneza męska, rodzaj → partenogenezy polegającej na rozwoju 

haploidalnego organizmu zawierającego tylko chromosomy męskie, powstałego z komórki 

jajowej, w której po zapłodnieniu jądro uległo rozpadowi i zarodek rozwija się z materiałem 

genetycznym jądra plemnika; u niektórych glonów a. dotyczy rozwoju osobnika potomnego z 

gamety męskiej (por. → arrenotokia). 

androgeny, grupa hormonów steroidowych o strukturze C19-steroidów powstających w 

komórkach nadnerczy i jąder w wyniku kilkuetapowego procesu obejmującego 

mitochondrialne przekształcenie cholesterolu w pregnenolon oraz reakcje przebiegające w 

obrębie retikulum endoplazmatycznego prowadzące do androstendionu i testosteronu; a. 

jądrowe wytwarzane, magazynowane i wydzielane są przez jądra, a. nadnerczowe – przez 

komórki warstwy siatkowej kory nadnerczy; produkcja i wydzielanie a. jądrowych 

kontrolowane są przez → hormon luteinizujący, a. nadnerczowych – przez → hormon 

adrenokortykotropowy (ACTH); w okresie życia płodowego a. wpływają na różnicowanie 

płciowe mózgowia oraz decydują o przyjęciu męskiego wzorca podwzgórzowej regulacji 

wydzielania gonadotropin; w późniejszych etapach ontogenezy mają działanie 

maskulinizujące, odpowiadają za wykształcanie męskich drugorzędowych cech płciowych; 

mają również działanie anaboliczne, stymulują proces biosyntezy białka i wzmagają wzrost 

organizmu. 

androgynia, → obupłciowość. 

andrologia, med. nauka o budowie, czynnościach i chorobach męskich narządów płciowych. 

androsteron, jedna z izomerycznych form etiocholanolonu; produkt katabolizmu 

testosteronu, pochodzący głównie z androgenów nadnerczowych, w mniejszym stopniu z a. 

jądrowych; może być wykorzystywany jako prekursor dihydrotestosteronu. 

anemia, → niedokrwistość. 

anemia hemolityczna, → niedokrwistość hemolityczna. 

anemia sierpowata, → niedokrwistość sierpowatokrwinkowa. 

anemia złośliwa, → niedokrwistość złośliwa. 

anemochoria, → wiatrosiewność. 

anemogamia, → wiatropylność. 

anemoplankton, → aeroplankton. 

anencefalia, wrodzony brak mózgowia. 

anestezja, narkoza, znieczulenie ogólne, zniesienie, za pomocą środków farmakologicznych, 

czucia bólu. 

anestezjologia, dział medycyny zajmujący się szeroko rozumianym problemem znieczulania, 

w tym opieką nad chorym przed, w czasie i po operacji. 

anestrus, faza braku aktywności płciowej u samic ssaków między okresami → rui (→ cykl 

rujowy). 

aneuploid, osobnik, tkanka, komórka o garniturze chromosomowym zmniejszonym lub 

zwiększonym o pojedyncze chromosomy; powstaje przez nieprawidłową segregację 

chromosomów w czasie mitozy lub mejozy; u zwierząt aneuploidia powoduje poważne 

zakłócenia w rozwoju i funkcjonowaniu organizmu, a czasem prowadzi do śmierci, u roślin 

wywołuje niekiedy zmianę fenotypu na ogół bez wyraźnych ubocznych skutków życiowych. 

aneuryna, → tiamina. 

angina monocytowa, → mononukleoza zakaźna. 
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angiogeneza, proces tworzenia nowych naczyń krwionośnych kontrolowany przez zespoły 

czynników pobudzających (np. czynniki wzrostu fibroblastów, angiogenina, naczyniowy 

czynnik wzrostu śródbłonka) i hamujących (np. heparyna, czynnik płytkowy 4); w warunkach 

fizjologicznych a. występuje np. w błonie śluzowej macicy po menstruacji oraz w jajniku po 

owulacji; towarzyszy procesowi gojenia ran oraz warunkuje wzrost nowotworów. 

angiologia, nauka o naczyniach krwionośnych, ich budowie, topografii i czynnościach. 

angioma, → naczyniak. 

angiotensyna, hormon peptydowy powstający na drodze dwuetapowej proteolizy 

angiotensynogenu, peptydu zbudowanego z 453 aminokwasów, wytwarzanego i uwalnianego 

do krążenia przez hepatocyty wątroby; pod wpływem → reniny z angiotensynogenu 

uwalniany jest dekapeptyd angiotensyna I; pod wpływem wydzielanego przez śródbłonek 

enzymu konwertującego z a. I powstaje oktapeptyd a. II, głównie w czasie przepływu krwi 

przez naczynia płuc; a. (a. II, hipertensyna, angiotonina) wywołuje skurcz naczyń 

krwionośnych i podwyższa ciśnienie krwi; działając skurczowo na tętniczki odprowadzające 

kłębuszka nefronu reguluje proces ultrafiltracji; działa na korę nadnerczy, stymulując 

wytwarzanie i uwalnianie aldosteronu, przez co uczestniczy w regulacji gospodarki wodno-

mineralnej organizmu; wydzielana w niektórych neuronach ośrodkowego układu nerwowego 

pełni rolę neuroprzekaźnika. 

angstrem, Å, jednostka długości równa 10&#!0,45;10m; nazwana na cześć Andersa J. Ångstrőma 

(1814–1874), szwedzkiego fizyka i astronoma zajmującego się spektroskopią;1 Å = 

10&#!0,45;10m = 10&#!0,45;8 cm = 10&#!0,45;4ľm = 10&#!0,45;1nm; a. stosowany jest (obecnie rzadko) 

do określania długości fal świetlnych, rozmiarów cząsteczek i atomów. 

anhydraza węglanowa, (EC 4.2.1.1), dehydrataza węglanowa katalizująca odwracalnie 

reakcję uwodnienia dwutlenku węgla: CO2 + H2O <=> H+ + HCO3
- ; występuje powszechnie 

w organizmach, szczególnie w erytrocytach i tkance mięśniowej, w skrzelach ryb, a także u 

roślin, np. u glonów; uczestniczy w transporcie dwutlenku węgla; inhibitorami a.w. są m.in. 

cyjanki. 

anhydrobioza, zdolność organizmów żywych do przetrwania w stanie całkowitego 

odwodnienia; stan taki najczęściej związany jest z → anabiozą. 

animalkuliści, zwolennicy → teorii preformacji, którzy uważali, że w plemniku znajduje się 

zminiaturyzowany, ostatecznie ukształtowany osobnik. 

animalny biegun, → biegun animalny. 

anioł, echo stad przelatujących ptaków w postaci plam odbitych na ekranie podczas → 

obserwacji radarowych. 

anion, jon naładowany ujemnie; podczas elektrolizy roztworu wędruje do anody; wyróżnia 

się a. proste, np. Cl-, S2-, złożone, np. CO3
2-, SO4

2- i kompleksowe, np. [PtCl6]
2-; a. powstają w 

wyniku dysocjacji elektrolitycznej. 

anizogamia, heterogamia, proces zapłodnienia, w którym łączące się gamety nie są 

morfologicznie jednakowe; nazwa stosowana przede wszystkim do niektórych grup glonów, u 

których ruchliwe, opatrzone wiciami gamety różnią się tylko rozmiarami, większe 

(makrogamety) traktowane są jako żeńskie, mniejsze (mikrogamety) – jako męskie. 

anizosporia, → różnozarodnikowość. 

anizotropowy prążek, → prążek anizotropowy. 

ankylostomoza, → ancylostomatoza. 

anoda, elektroda pobierająca z roztworu ładunki ujemne (elektrony); na a. zachodzą procesy 

utleniania; ma potencjał niższy niż katoda ogniwa. 

anodoncja, całkowity brak zębów na skutek niewykształcenia się zawiązków zębowych. 
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anoksja, brak tlenu w komórkach organizmu spowodowany zaburzeniami jego dostarczania 

lub niedoborem w środowisku; wyróżnia się wiele typów a., m.in. anemiczną, anoksemiczną, 

dyfuzyjną, histotoksyczną, piorunującą, zastoinową. 

anomalia, nieprawidłowość w budowie, czynności lub rozwoju organizmu albo jego części. 

anomery, → izomery. 

anoreksja, brak apetytu i unikanie jedzenia, prowadzące do skrajnego ubytku masy ciała; 

rozwija się głównie na podłożu psychicznym, jako konsekwencja dążenia do schudnięcia 

(prawie wyłącznie u młodych kobiet). 

anosmia, brak powonienia; może być wrodzona lub nabyta. 

ANOVA, → analiza wariancji. 

antagonizm, termin określający przeciwstawne procesy, działania, interesy, rozpatrywane na 

różnych poziomach organizacji życia; na poziomie molekularnym (biochemicznym) może np. 

odnosić się do reakcji przeciwstawnych bądź takich, w których enzymy rywalizują ze sobą o 

substrat, może również dotyczyć przeciwstawnych i wzajemnie znoszących się efektów 

regulatorów procesów biochemicznych; na poziomie funkcjonowania organizmu 

(fizjologicznym) może np. określać przeciwstawne działanie mięśni (prostowniki – zginacze) 

albo też przeciwstawne efekty przekazywania pobudzenia przez układ współczulny i 

przywspółczulny; na poziomie ponadosobniczym może np. odnosić się do relacji między 

osobnikami jednej płci w obrębie populacji bądź też do wzajemnych stosunków między 

różnymi populacjami lub gatunkami biocenozy. 

antarktyczne państwo roślinne, Antarctis, państwo wokółbiegunowe południowe, z 

południowym cyplem Ameryki Południowej i wyspami antarktycznymi; typowym 

zbiorowiskiem roślinnym są wilgotne lasy górskie z bukiem Nothofagus, a na wyspach 

roślinność poduszkowa. 

antarktyczny region, → region antarktyczny. 

antenalny gruczoł, → gruczoł antenalny. 

antenule, czułki pierwszej pary u → skorupiaków. 

anteny, → czułki. 

anterozooid, roślinna ruchoma gameta męska, wyposażona w wić (plemnik), występująca u 

roślin niższych i niektórych nagozalążkowych; powstaje w → plemni (anterydium). 

anterydiofor, → plemniostan. 

anterydium, → plemnia. 

antocyjaniny, → antocyjany. 

antocyjany, antocyjaniny, rozpuszczalne barwniki roślinne z grupy flawonoidów należące do 

glikozydów; a. występują w soku komórkowym, głównie w kwiatach i owocach; barwa a. 

zależy od odczynu środowiska: w pH kwaśnym jest różowa, czerwona lub purpurowa, a w 

zasadowym – od niebieskiej do fioletowej; najczęściej występują: pelargonidyna, cyjanidyna, 

delfinidyna. 

antofilia, obecność na kwiatach owadów odżywiających się pyłkiem, które jednocześnie 

pośredniczą w zapylaniu, dostarczając znamionom słupków pyłki pokrywające ich ciało. 

antropocenoza, biocenoza, w której skład wchodzi społeczeństwo ludzkie wykorzystujące → 

rolnictwo jako podstawową strategię ekologiczną; od wszystkich innych biocenoz a. różni się 

przede wszystkim: pod względem organizacji – dużą integracją i zdolnością do samoregulacji; 

pod względem materialnym – obecnością wytworów technologii (m.in. narzędzia, budowle, 

środki transportu i komunikacji); pod względem energetycznym – przepływem energii 

zarówno przez łańcuchy troficzne żywych organizmów, jak i przez urządzenia technologiczne 
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("lw;oddychanie technologiczne"up; w rozwiniętych a. jest o kilka rzędów wielkości 

intensywniejsze od biologicznego). 

antropocentryzm, pogląd, zgodnie z którym człowiek zajmuje wyróżnioną pozycję w 

świecie, co daje mu autonomię w zakresie poznawania rzeczywistości (a. teoriopoznawczy) 

oraz prawo przyjmowania swych własnych potrzeb za źródło i miarę wszelkich wartości (a. 

aksjologiczny). 

antropochoria, rozsiewanie → diaspor za pośrednictwem człowieka; dotyczy przede 

wszystkim nasion i owoców roślin uprawianych i chwastów – rozwój handlu i nowoczesnych 

środków transportu przyczynia się do przenoszenia tych roślin na tereny nowe, niekiedy 

bardzo odległe od naturalnego obszaru ich występowania. 

antropofagia, → ludożerstwo. 

antropofity, gatunki roślin obce naturalnej florze określonego terenu, które pojawiły się lub 

powstały na danym obszarze w wyniku nieświadomej ingerencji człowieka; stanowią 

zasadniczą grupę → roślin synantropijnych; są przeciwstawiane gatunkom rodzimym, czyli 

spontaneofitom. 

antropofity adwentywne, gatunki, które przywędrowały na dany teren dzięki człowiekowi. 

antropofity antropogenne, taksony, które powstały na danym terenie pod wpływem 

działalności człowieka. 

antropofity przetrwałe, gatunki dawnej flory rodzimej, które przetrwały wyłącznie na 

siedliskach antropogenicznych (→ relikty antropogeniczne). 

antropogeneza, pochodzenie (historia rodowa) człowieka, w tym rzędu → naczelnych, 

całokształt procesów ewolucyjnych, które doprowadziły do powstania człowieka 

współczesnego (Homo sapiens); dane paleontologiczne pozwalają na rekonstrukcję procesu a. 

od początku ery kenozoicznej (65 mln lat temu), kiedy z kopalnych ssaków owadożernych 

wyewoluowały pierwsze paleoceńskie naczelnopodobne ssaki (→ purgatorius i → 

pleziadapidy); z początkiem eocenu (ok. 54 mln lat) pojawiły się, w tropikalnym klimacie 

kontynentów półkuli płn., pierwsze naczelne (→ adapidy, przypominające dzisiejsze lemury i 

omomyidy, podobne do dzisiejszych wyraków); na przełomie eocenu i oligocenu (34 mln lat 

temu) na terenie Afryki pojawili się pierwsi przedstawiciele małp: parapiteki i propliopiteki 

(→ egiptopitek); w miocenie (23–5 mln lat) na kontynentach Starego Świata nastąpiła 

największa radiacja hominoidów (→ człekokształtnych); z tego okresu znane są m.in.: → 

prokonsule, → afropiteki, → driopiteki i → gigantopiteki; najstarszym → hominidem wydaje 

się późnomioceński (ok. 6 mln lat) → Orrorin, a niewątpliwie były nimi plio-

plejstoceńskie → australopiteki (ok. 4,2–1,2 mln lat); bezpośredni przod kowie hominidów i 

dokładny czas rozdzielenia się linii człowiekowatych od najbliżej z nimi spokrewnionego 

szympansa nie są znane, z kilku znanych obecnie gatunków australopiteków za 

bezpośredniego przodka rodzaju Homo można uważać formę Australopithecus africanus; 

wraz z pojawieniem się u schyłku pliocenu (ok. 2,4 mln lat temu) rodzaju ludzkiego 

(→ Homo habilis), najwyraźniejszym trendem morfologicznym w ewolucji hominidów staje 

się zwiększanie mózgu oraz redukcja części twarzowej czaszki i zębów; w materiale 

kopalnym pojawiają się coraz liczniejsze i bardziej skomplikowane narzędzia kamienne, a 

później także inne ślady działalności kulturowej – pochówki zmarłych (→ neandertalczyk), 

malowidła naskalne (→ człowiek anatomicznie nowoczesny); dyskusyjnym zagadnieniem 

pozostaje wielotorowość przebiegu procesu ewolucji hominidów i filogenetyczne powiązania 

między poszczególnymi gatunkami. 

antropoidy, dawne, czasem do dzisiaj używane określenie dużych małp człekokształtnych 

(goryla, szympansa i orangutana), przedstawicieli rodziny → orangowatych (Pongidae). 

antropologia, nauka o człowieku, całokształt wiedzy o ludzkiej naturze i kulturze – 
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osobliwości gatunkowej człowieka; problematyka a. obejmuje zarówno specyfikę biologiczną 

człowieka, dostrzegalną w strukturze i funkcjach jego organizmu, jak i, znacznie wyraźniej 

zaznaczającą się na tle innych żywych istot, specyfikę człowieka w sferze zachowań (→ 

kulturę, jako efekt życia społecznego); morfologiczne i fizjologiczne właściwości człowieka 

są przedmiotem zainteresowania a. w aspekcie ich przestrzennej zmienności fenotypowej i 

genotypowej (a. populacyjna) i kształtowania się w rozwoju osobniczym (a. ontogenetyczna), 

jak również z punktu widzenia procesów ewolucyjnych, które doprowadziły do 

ukształtowania się dzisiejszych cech człowieka (a. filogenetyczna); wymienione sfery 

zainteresowań a. obejmuje się wspólną nazwą a. fizycznej (czasem nazywanej także biologią 

porównawczą człowieka); przedmiotem zainteresowania a. kulturowej są ideologiczne, 

organizacyjne i technologiczne aspekty ludzkiej kultury oraz jej zmienność w czasie i 

przestrzeni; nowoczesna a. ogólna stara się łączyć oba punkty widzenia specyfiki ludzkiego 

gatunku – biologiczny i kulturowy. 

antropologia kryminalna, dział dziewiętnastowiecznej kryminologii (do początków XX w.) 

zajmujący się poszukiwaniem związków między cechami morfologicznymi człowieka i jego 

skłonnością do zachowań przestępczych; twórcą a. k. był włoski antropolog i psychiatra 

Cesare Lombroso, który uważał, że przestępcę (rzeczywistego lub potencjalnego) można 

wykryć stosując metody antropometryczne. 

antropometria, zbiór metod i technik pomiarowych służących zobiektywizowanej rejestracji 

zmienności cech człowieka; pierwotnie obejmowała liniowe, powierzchniowe, objętościowe i 

kątowe pomiary ludzkiego ciała (somatometria) lub szkieletu (osteometria), głównie czaszki 

(kraniometria); w celu ujednolicenia tych pomiarów ustalono pewną liczbę tzw. płaszczyzn 

ciała i punktów antropometrycznych (umownych, stałych miejsc na powierzchni ciała lub na 

kościach) oraz wskaźników antropometrycznych charakteryzujących wzajemne relacje 

między pomiarami; do a. włączono też metody rejestracji tzw. cech opisowych człowieka 

(somatoskopia, osteoskopia i kranioskopia); w miarę rozwoju → antropologii fizycznej 

zwiększa się liczba podlegających pomiarom właściwości ludzkiego ciała i odpowiednio 

zmienia się aparatura pomiarowa. 

antropomorfizm, przypisywanie ludzkich cech żywym istotom (a także przedmiotom 

martwym, zjawiskom przyrodniczym i bytom abstrakcyjnym), którym takie cechy nie 

przysługują. 

antropopresja, wpływ człowieka na środowisko naturalne; na skutek działalności 

gospodarczej następują m.in. skażenie powietrza, wód, gleby. 

antropozoonozy, choroby zakaźne lub pasożytnicze (możliwość zakażenia jest wzajemna) 

występujące zarówno u człowieka, jak i u zwierząt, np. bruceloza, wścieklizna, dżuma, 

włośnica). 

antrosole, → gleby antropogeniczne. 

antybiogram, technika badania mikrobiologicznego pokazująca wrażliwość i oporność 

określonego drobnoustroju na różne antybiotyki i sulfonamidy; umożliwia wybór skutecznej 

chemioterapii w leczeniu choroby powodowanej przez drobnoustroje; badanie wykonuje się 

w hodowli płynnej lub na podłożu stałym (agarze), do którego dodaje się lek i badane 

drobnoustroje. 

antybiotyki, substancje chemiczne wytwarzane przez niektóre organizmy, głównie grzyby 

(penicylina), promieniowce (streptomycyna) i bakterie (gramicyna), także przez rośliny 

(fitoncydy); a. hamują rozwój drobnoustrojów i komórek nowotworowych; a. dzieli się na 

naturalne, półsyntetyczne (modyfikacja a. naturalnych) i syntetyczne; znanych jest wiele 

rodzajów a.: aminoglikozydowe, antracyklinowe, β-laktamowe, jonoforowe, makroidowe, 

makrolipidowe; spośród kilku tysięcy znanych a. stosowanych jest tylko kilkadziesiąt. 
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antybiotyki aminoglikozydowe, klasa antybiotyków o szerokim zakresie działania, 

składających się z aminokwasów i aminocyklitoli (streptydyny lub 2-deoksystreptaminy), 

hamujące biosyntezę białek, np. amikacyna, neomycyna, streptomycyna, gentamycyna; a. a. 

wytwarzane są przez różne gatunki z rodzaju Streptomyces. 

antybioza, allelopatia, niemożność współżycia obok siebie w tej samej niszy ekologicznej, 

na pożywce lub w jednym gospodarzu osobników różnych gatunków lub osobników tego 

samego gatunku w populacji, wskutek wytwarzania przez jedne z nich określonych substancji 

chemicznych (np. antybiotyków, alkaloidów, kwasów, terpenów i innych) szkodliwych dla 

drugich. 

antydiuretyczny hormon, → hormon antydiuretyczny. 

antydromia, → kierunek antydromowy. 

antyfertylizyny, specyficzne gatunkowo, powierzchniowe substancje plemników, 

komplementarne do glikoprotein powierzchni komórki jajowej lub jej osłon u zwierząt, 

odpowiedzialne za wiązanie plemnika z jajem; w warunkach in vitroodpowiedzialne za 

aglutynację plemników przez wyekstrahowane → fertylizyny jaja. 

antygen, każda substancja, która przez organizm rozpoznawana jest jako obca i mająca 

zdolność wywołania komórkowej i humoralnej odpowiedzi immunologicznej – syntezy 

specyficznych przeciwciał; a. cechuje immunogenność, a więc zdolność do wywołania 

odpowiedzi, i antygenowość, zdolność do swoistego łączenia się z przeciwciałami wolnymi i 

receptorami limfocytów; a. są m.in. białka, liposacharydy ścian bakteryjnych, kwasy 

nukleinowe. 

antygen błonowy, antygen obecny na powierzchni prawidłowych komórek organizmu, 

swoisty gatunkowo, osobniczo lub tkankowo; na powierzchni komórek nowotworowych 

występują także swoiste antygeny dodatkowe, związane z błoną tych komórek. 

antygen CD, → CD antygeny. 

antygen kapsydowy, białka kapsydu wirusów wywołujące odpowiedź układu 

imunologicznego. 

antygen ksenogeniczny, antygen pochodzący od osobnika innego gatunku lub innego 

osobnika tego samego gatunku. 

antygenowe przesunięcie, → przesunięcie antygenowe. 

antyhormony, związki farmakologiczne blokujące działanie hormonów na komórki 

docelowe, zwykle przez inaktywację → receptorów. 

antykodon, specyficzne ułożenie trójki nukleotydów w cząsteczce tRNA (→ RNA 

transportujący), które w czasie translacji oddziałuje na zasadzie komplementarności z trójką 

odpowiadających im zasad – kodonem w cząsteczce mRNA (→ RNA informacyjny). 

antykoncepcja, metody postępowania związane z zapobieganiem niepożądanej ciąży bez 

konieczności powstrzymywania się od stosunków płciowych (metody chemiczne, 

hormonalne, mechaniczne) lub powstrzymywanie się od tych stosunków w fazie → cyklu 

miesiączkowego, w której szansa zapłodnienia jest największa (metody naturalne). 

antykoncepcyjne środki, → środki antykoncepcyjne. 

antymery, zwielokrotnione części ciała, które przylegają do siebie i są równowartościowe, 

ponieważ między nimi przechodzą płaszczyzny symetrii prostopadłe do osi głównej ciała. 

Zwierzęta dwubocznie symetrycznie mają dwa a. lewy i prawy, u zwierząt o symetrii 

promienistej a. jest tyle, ile jest płaszczyzn symetrii. 

antymetabolity, związki chemiczne podobne strukturalnie do niektórych koenzymów, zasad 

azotowych i innych biologicznie czynnych związków oraz prawidłowych metabolitów; są 

inhibitorami procesów przemiany materii; a. stosuje się w leczeniu chorób bakteryjnych 
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(sulfonamidy) i nowotworowych oraz jako środki immunosupresyjne, np. w przeszczepach; a. 

są np. pewne aminokwasy niebiałkowe. 

antymitotyki, substancje uniemożliwiające lub hamujące mitotyczne podziały komórkowe; 

mogą działać w różny sposób, na różne mechanizmy i struktury związane z podziałem 

mitotycznym, np. na spiralizację chromosomów, formowanie wrzeciona kariokinetycznego, 

powstawanie błony jądrowej, syntezę kwasów nukleinowych i białek oraz na system 

dostarczający energii do podziału komórki; najpopularniejsze a. to kolchicyna, winkrystyna, 

winkaleukoblastyna; u zwierząt występuje naturalnie fizjologiczna substancja 

glikoproteinowa działająca antymitotycznie, hamująca wzrost guza nowotworowego. 

antyoksydanty, → przeciwutleniacze. 

antypody, komórki antypodalne, komórki powstające w → woreczku zalążkowym roślin 

okrytozalążkowych na biegunie przeciwnym do bieguna zawierającego komórkę jajową i 

synergidy; najczęściej (w procesie megasporogenezy monosporowej) powstają w wyniku 

trzech podziałów mitotycznych haploidalnej megaspory chalazalnej (woreczka zalążkowego); 

powstałe osiem jąder odcina własną cytoplazmę i różnicuje się w aparat jajowy (komórka 

jajowa i dwie synergidy) na biegunie mikropylarnym, dużą komórkę centralną (z dwoma → 

jądrami biegunowymi) oraz trzy a. na biegunie chalazalnym. 

antyport, jeden z rodzaju transportu cząsteczki przez błonę sprzężony z przemieszczeniem 

jonu, zazwyczaj Na+ lub H+; a. zachodzi wtedy, gdy cząsteczka i jon są przemieszczane w 

przeciwnych kierunkach; białka biorące udział w tym procesie nazywane są przenośnikami 

antyportowymi; przykładem a. jest pompa sodowo-potasowa. 

antyseptyka, czynności podjęte w celu osiągnięcia jałowości określonych miejsc, części 

ciała, pomieszczeń, narzędzi; czynności te prowadzą do ograniczenia możliwości 

przeniesienia lub wtargnięcia drobnoustrojów chorobotwórczych np. na teren rany 

operacyjnej; stosuje się są w tym celu środki dezynfekujące, sterylizatory i lampy 

bakteriobójcze. 

antyserum, surowica odpornościowa, surowica zawierająca swoiste przeciwciała skierowane 

przeciw określonemu antygenowi, używana do szczepień zapobiegawczych lub leczniczo. 

antystreptolizyny, przeciwciała z grupy gammaglobulin hamujące działanie streptolizyny O 

wytwarzanej przez paciorkowce hemolizujace; w przebiegu gorączki reumatycznej 

wywołanej paciorkowcami i po niej określa się miano tych przeciwciał (ASO) w surowicy 

krwi pacjenta w celu wykrycia zakażeń na podstawie reakcji antystreptolizyny z testową 

streptolizyną. 

antytoksyny, swoiste przeciwciała, np. przeciw jadowi węży lub toksynom bakteryjnym, 

neutralizujące te toksyny i nie reagujące na organizmy, które je wytwarzają. 

antywitaminy, 1) naturalne i syntetyczne związki chemiczne wypierające witaminy z miejsc 

ich biologicznego działania, powodujące zaburzenia czynności komórek, zachowujące się 

jak → antymetabolity; a. stosowane są w leczeniu m.in. białaczek i zakażeń bakteryjnych, np. 

sulfonamidy; 2) substancje unieczynniające witaminy. 

aorta, 1) tętnica główna, główne naczynie krwionośne, którym u kręgowców oddychających 

płucami krew z komory serca przekazywana jest do narządów ciała; u płazów i gadów 

powstaje z dwu symetrycznych łuków, u ptaków z prawego, a u ssaków – lewego łuku a.; u 

ryb tzw. a. grzbietowa powstaje z wychodzących ze skrzel tętnic skrzelowych 

odprowadzających; 2) główne naczynie wyprowadzające krew z serca niektórych 

bezkręgowców. 

aparat czułkowy, → lofofor. 

aparat gębowy, → narządy gębowe. 
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aparat gnykowo-szczękowy, kość gnykowa zrośnięta z łukami skrzelowymi w szkielecie 

trzewioczaszki u ryb kościstych; u wyższych kręgowców niektóre fragmenty tego aparatu 

wbudowane są w krtań. 

aparat Golgiego, układ Golgiego, w komórkach eukariotycznych system błon złożony z 

płaskich → cystern, pęcherzyków i rurek, blisko związany z → siateczką śródplazmatyczną; 

podstawę a. G. tworzy → diktiosom – stos płaskich cystern, w części środkowej lekko 

wygiętych na kształt spodeczka, na ich brzegach tworzą się liczne rozdęcia, odłączające się 

następnie w postaci kulistych pęcherzyków; a. G. jest miejscem syntezy różnych produktów 

wydzielniczych, m.in. niecelulozowych składników roślinnej ściany komórkowej. 

aparat jajowy, u roślin okrytozalążkowych odpowiednik → rodni, złożony z komórki 

jajowej i zwykle dwóch komórek towarzyszących – synergid, znajdujący się w → woreczku 

zalążkowym. 

aparat szparkowy, struktura występująca w skórce organów pędowych roślin, złożona ze 

specjalnych komórek szparkowych (niekiedy też dodatkowych komórek przyszparkowych), 

pomiędzy którymi znajduje się przestwór międzykomórkowy, zwany szparką; pod wpływem 

zmian → turgoru, dzięki nierównomiernym zgrubieniom ścian, komórki szparkowe mogą 

zmieniać kształt; powoduje to otwieranie lub zamykanie się szparek, stanowiące ważny 

mechanizm regulacji wymiany gazowej (zwłaszcza → transpiracji) między rośliną i 

otoczeniem. 

apatia, niechęć człowieka do wykazywania inicjatywy w kontaktach z innymi ludźmi. 

apetencja, etol. zachowanie apetencyjne (apetytywne), specyficzne zachowania poszukujące, 

uruchamiane przez → mechanizm uwalniający i prowadzące do zaspokojenia konkretnej 

potrzeby osobnika – aktu konsumpcji. 

apetyt, chęć jedzenia uwarunkowana w większym stopniu czynnikami psychicznymi niż → 

głodem. 

Apicomplexa, typ pierwotniaków pasożytniczych reprezentowany przez ok. 4,6 tysiąca 

gatunków charakteryzujących się posiadaniem (w niektórych stadiach rozwojowych) 

usytuowanegona przednim biegunie ciała zespołu organelli, tzw. kompleksu apikalnego; w 

niektórych systemach klasyfikacyjnych są odpowiednikiem typu → sporowców. 

apikalna dominacja, → dominacja apikalna. 

aplanospory, 1) nieruchliwe zarodniki u glonów służące jako przetrwalniki; 2) pozbawione 

zdolności ruchu komórki rozrodcze. 

aplazja, brak rozwoju narządu w wyniku zaburzeń organogenezy lub też zanik narządu w 

następstwie utraty zdolności do odnowy. 

apodema, endosternit, wyrostek oskórka stawonogów wrastający do wnętrza ciała, do 

którego przyczepiają się mięśnie. 

apoenzym, białkowa część enzymu tworząca razem z koenzymem kompletny enzym – 

holoenzym; a. jest specyficzny w stosunku do substratu; pod wpływem → ligandów zmienia 

konformacje, dzięki czemu może pełnić swoje funkcje katalityczne; w a. występują miejsca 

aktywne, wiążące substrat, i regulatorowe, wiążące modyfikatory pozytywne (aktywatory) i 

negatywne (inhibitory). 

apofity, rodzime gatunki roślin synantropijnych występujące na siedliskach stworzonych 

przez człowieka; razem z gatunkami rodzimego pochodzenia, nie mającymi zdolności do 

zajmowania tego typu siedlisk, tworzą grupę → spontaneofitów; za a. właściwe uznaje się te 

gatunki rodzime, które są trwale zadomowione na siedliskach antropogenicznych, które 

przybyły na te siedliska, wydały diaspory i są w stanie utrzymać się tam i rozprzestrzenić. 

apogamia, zjawisko występujące u niektórych roślin wyższych, polegające na rozwoju 
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sporofitu wprost z wegetatywnych komórek gametofitu, bez udziału gamet i zapłodnienia. 

apokarpia, typ rozwojowy → słupkowia w kwiatach mających więcej niż jeden owocolistek 

(słupkowie apokarpiczne, wolnoowockowe); owocolistki w tym przypadku nie zrastają się ze 

sobą, lecz tworzą liczne, jednoowocolistkowe słupki; w toku ontogenezy każdy z 

owocolistków zgina się, jego brzegi stykają się i zrastają tzw. szwem brzusznym. 

apokrynowe gruczoły, → gruczoły apokrynowe. 

apomejoza, wytwarzanie spor lub nasion nie poprzedzone redukcją liczby chromosomów w 

czasie podziału mejotycznego (→ mejoza), prowadząca do → apomiksji. 

apomiksja, sposób rozmnażania bezpłciowego, występujący u niektórych roślin wyższych, 

polegający przede wszystkim na tworzeniu nasion z udziałem komórek i tkanek normalnie 

związanych z rozmnażaniem płciowym, ale bez mejozy i zapłodnienia (→ apogamia); 

niekiedy pojęciem a. obejmowane jest również rozmnażanie wegetatywne roślin, jeśli 

całkowicie zastępuje rozmnażanie płciowe. 

apomorfia, cecha apomorficzna, w kladystyce (→ analiza kladystyczna) cecha 

zaawansowana, nowatorska lub filogenetycznie młodsza w stosunku do stadium tej cechy 

występującego u przodków (→ autapomorfia, → synapomorfia). 

apopleksja, → udar mózgu. 

apoptoza, naturalna, programowana śmierć komórki, PCD (ang. programmed cell death), 

jeden z czterech podstawowych procesów (obok podziału, różnicowania i dojrzewania 

komórek) kontrolujących wielkość populacji komórek u eukariotów, zapewniający 

prawidłowy rozwój i homeostazę; u roślin niezbędna podczas powstawania organów 

rozmnażania generatywnego, formowania liści, wymiany komórek w czapeczce korzeniowej, 

tworzenia tkanki naczyniowej czy w usuwaniu komórek zainfekowanych patogenami; u 

zwierząt służy kształtowaniu części ciała (np. palców), eliminacji zbędnych komórek (np. 

niewykorzystanych neuronów) oraz komórek nieprawidłowych (np. nowotworowych i źle 

wyspecjalizowanych limfocytów T i B); przebieg a. u roślin i zwierząt jest podobny, ale 

obserwuje się też znaczące różnice (np. u roślin brak komórek fagocytarnych usuwających 

martwe komórki). 

aporogamia, wnikanie łagiewki pyłkowej do woreczka zalążkowego przez przyległą do 

sznureczka nasadową część zalążka – chalazę lub przez równikową część woreczka, a nie, jak 

to jest zwykle, przez okienko (mikropyle). 

aposematyczne ubarwienie, → ubarwienie aposematyczne. 

aposporia, u niektórych roślin wyższych zjawisko rozwoju gametofitu z wegetatywnych 

komórek sporofitu, bez udziału mejozy; u roślin kwiatowych rozwój w zalążku diploidalnego 

woreczka zalążkowego z komórki ośrodka lub osadki, w wyniku czego może potem rozwinąć 

się zarodek i nasienie bez udziału zapłodnienia (→ apomiksja). 

apozycja, 1) odkładanie nowych warstw mikrofibryli celulozowych na warstwach już 

istniejących w czasie powstawania → ściany komórkowej u roślin (por. → intususcepcja); 2) 

organizacja → oka złożonego (wielofasetkowego) bezkręgowców (tzw. oko apozycyjne), w 

której komórki barwnikowe ściśle odgraniczają poszczególne → ommatidia (fasetki), 

uniemożliwiając przenikanie promieni świetlnych z jednego ommatidium do drugiego. 

apraksja, niemożność wykonywania celowych, wyuczonych ruchów, mimo prawidłowego 

odbioru bodźców czuciowych i zachowania sprawności ruchowej. 

aptacja, → adaptacja. 

apteria, fragmenty powierzchni skóry u ptaków, pozbawione piór lub z niewielką ich liczbą. 

APUD, → komórki układu APUD. 

arabinoza, aldopentoza, cukier prosty, składnik wielocukrowców budujących ścianę 
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komórkową roślin, gum, pektyn i śluzów roślinnych; występuje też w stanie wolnym w 

drewnie roślin szpilkowych. 

arachnologia, dyscyplina zoologiczna zajmująca się naukowym badaniem pajęczaków. 

ARBO wirusy, → wirusy ARBO. 

arboretum, kolekcja drzew i krzewów zaplanowana i kształtowana w celach naukowych lub 

edukacyjnych, a także dla zachowania dzikich i uprawnych gatunków lub odmian; może być 

częścią ogrodów botanicznych. 

archaiczny Homo sapiens → Homo sapiens archaiczny. 

archaik, archeozoik, drugi, środkowy eon → prekambru trwający od powstania najstarszych 

skał, 4000 mln do 2500 mln lat temu (→ geochronologia). 

archalaksa, w → teorii filembriogenezy Siewiercowa – zmiany przebiegu morfogenezy 

następujące we wczesnych jej stadiach, powodujące pojawianie się u osobnika nowych tkanek 

czy narządów nieobecnych u przodków. 

archeany, → archebakterie. 

archebakterie, Archaebacteriae, wyróżniana jako podkrólestwo wśród → bakterii, a obecnie 

traktowana również jako równorzędne królestwo archeanów (Archaea), grupa systematyczna 

organizmów bezjądrowych, zajmująca pośrednią pozycję między organizmami 

prokariotycznymi i eukariotycznymi, wyróżniająca się szczególnymi właściwościami 

ekologicznymi (organizmy przystosowane do występowania w skrajnych siedliskach – 

beztlenowych, silnie zasolonych, w wodach o wysokiej temperaturze i w wodach kwaśnych); 

wyraźnie różnią się od pozostałych bakterii i sinic budową lipidów wchodzących w skład 

błony komórkowej (w miejsce wiązań estrowych wchodzą wiązania eterowe), odmiennymi 

właściwościami transportujących kwasów nukleinowych (tRNA), a także strukturą ściany 

komórkowej; mają szereg cech zbliżających je do organizmów eukariotycznych (np. obecność 

intronów w niektórych genach); pod względem filogenetycznym należą do najstarszych 

organizmów. 

archegoniofor, → rodniostan. 

archegonium, → rodnia. 

archenteron, gastrocel, jelito pierwotne, prajelito wykształcające się u gastruli 

wielokomórkowców (Metazoa); wyścielone entodermą, ze środowiskiem zewnętrznym 

komunikuje się otworem zwanym → blastoporem; u dwuwarstwowców (Diploblastica) 

rozwija się w definitywny układ pokarmowy; u trójwarstwowców (Triploblastica) 

przekształca się w jelito środkowe wraz z gruczołami trawiennymi, zaś u kręgowców 

lądowych – w płuca. 

archeocjaty, grupa kambryjskich bezkręgowców obecnie uważana za gromadę w typie → 

gąbek, jedna z najważniejszych grup morskich organizmów tkankowych o szkielecie 

wapiennym; ważne skamieniałości przewodnie. 

archeocyty, duże, pełzakowate komórki, ze zdolnością ruchu, występujące w mezoglei 

gąbek; przejmują substancje pokarmowe od komórek odżywczych – choanocytów (→ 

komórki kołnierzykowe), które trawią i transportują, a także zbierają zbędne produkty 

przemiany materii. 

archeofity, rośliny synantropijne obcego pochodzenia, które znalazły się i trwale zadomowiły 

na nowym obszarze przed końcem XV w. (w czasach przedhistorycznych, w starożytności lub 

w średniowieczu); za granicę czasową umownie przyjmuje się datę odkrycia Ameryki przez 

Kolumba, w następstwie którego rozpoczęła się na wielką skalę wymiana składników flory 

między kontynentami (przede wszystkim Europą i Ameryką Płn.); przykładami a. segetalnych 

są mak polny czy miotła zbożowa, natomiast a. ruderalnych – komosy (murowa, strzałkowa, 
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trójkątna, mierzliwa) czy pokrzywa żegawka. 

archeopteryks, → praptak. 

archeopterysy, całkowicie wymarłe rośliny pranagozalążkowe uznawane za bezpośrednich 

przodków → nagozalążkowych; ich występowanie ograniczone było do kilkunastu milionów 

lat ery paleozoicznej: górnego dewonu i dolnego karbonu; tworzyły rozległe lasy na półkuli 

północnej; duże drzewa (do ok. 30 m, przy grubości pnia u nasady ok. 1 m), o 

nierozgałęzionym pniu, wytwarzającym na pewnej wysokości dużą koronę, w występujących 

na specjalnych liściach zarodniach wytwarzały dwojakiego rodzaju zarodniki: mikro- i 

makrospory; grupa ważna do zrozumienia genezy współczesnych roślin szpilkowych. 

archespor, tkanka zarodnikotwórcza, z której u mszaków, paprotników i roślin nasiennych 

powstają po mejozie haploidalne zarodniki – mejospory. 

archetypy, psych. istniejące poza indywidualną świadomością wrodzone i wspólne 

wszystkim ludziom wzorce myślenia, widzenia świata i zachowań jednostek. 

archipallium, → kora stara. 

Archonta, nadrząd ssaków łożyskowych obejmujący rzędy: naczelne (Primates), tupaje 

(Scandentia), latawce (Dermoptera) i nietoperze (Chiroptera), które są ze sobą bardziej 

spokrewnione niż z jakimikolwiek innymi ssakami; do A. włącza się również 

kopalne → Plesiadapiformes. 

archozaury, Archozauria, gady naczelne, nadrząd gadów w podgromadzie → Diapsida, 

obejmujący wymarłe tekodonty, → dinozaury, → pterozaury i przetrwałe do dziś → 

krokodyle; dla a. charakterystyczne są m.in. → czaszka diapsydalna, dodatkowy otwór nad 

oczodołem, boczne otwory w żuchwie, zęby w zębodołach i specjalizacje w obrębie szkieletu 

wskazujące na trend w kierunku dwunożności. 

ardipitek, Ardipithecus ramidus, prawdopodobny wczesny → hominid z pliocenu (4,4 mln 

lat) pochodzący ze wschodniej Afryki (Etiopia); pod względem wielu cech podobny do 

szympansa (np. duże kły, cienkie szkliwo trzonowców, długie kończyny górne), lecz 

dwunożny; zamieszkiwał lasosawannę. 

areał, → zasięg. 

areał osobniczy, obszar, który zwierzę regularnie kontroluje; broniona przed innymi 

osobnikami część a. o. określana jest terminem → terytorium. 

arenawirusy, rodzina wirusów obejmująca 15 gatunków, w tym 5 patogennych dla ludzi; 

należą tutaj wirus limfocytowego zapalenia opon mózgowych , wirus Lassa, wirus Junin i 

wirus Machupo; trzy ostatnie są przyczyną ciężkich gorączek krwotocznych z dużą 

śmiertelnością; gospodarzami są najczęściej gryzonie, człowiek jest przypadkowym 

gospodarzem końcowym. 

Arg, → arginina. 

arginina, Arg, aminokwas zasadowy, endogenny, występujący powszechnie w białkach; 

jeden z metabolitów cyklu mocznikowego, bezpośredni prekursor mocznika. 

Arki Noego hipoteza, → hipoteza Arki Noego. 

Arktogea, państwo zwierzęce obejmujące cztery regiony: etiopski, orientalny, holarktyczny i 

antarktyczny. 

aromatyczne aminokwasy, → aminokwasy aromatyczne. 

aromatyczne węglowodory, → węglowodory aromatyczne. 

aromorfoza, zasadnicze i uniwersalne zmiany ewolucyjne w organizacji i funkcji organizmu 

umożliwiające wykorzystanie bardzo różnych środowisk, co może prowadzić do 

wyodrębnienie się wyższych taksonów (np. endotermia czy przystosowanie do lotu). 
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arrenotokia, arrhenotokia, arhenotokia, rodzaj → partenogenezy, w trakcie której z 

niezapłodnionych jaj rozwijają się wyłącznie samce (np. trutnie pszczoły miodnej) (patrz 

też → jajo androgeniczne). 

artefakt, 1) biol. struktura organizmu, która powstała w wyniku przygotowywania materiału 

do badań (np. przy sporządzaniu preparatu mikroskopowego), nie występująca w warunkach 

naturalnych; 2) biol., psych. wynik badań zniekształcony na skutek ingerencji metody 

badawczej w obserwowany proces; 3) archeol., paleont. przedmiot wytworzony przez 

człowieka (np. narzędzie lub ozdoba) w odróżnieniu od przedmiotu pochodzenia naturalnego. 

arterie, → tętnice. 

arteriole, → tętniczki. 

artrologia, dział anatomii kręgowców dotyczący połączeń stawowych kości. 

artroza, choroba zwyrodnieniowa chrząstek stawowych pojawiająca się na skutek zużywania 

się ich pod wpływem obciążeń stawów, prowadząca do odczynów kostnych, deformacji 

powierzchni stawowych i ograniczenia ich ruchomości. 

artykulacja, 1) kształtowanie powstających w krtani ludzkiej dźwięków w głoski; dokonuje 

się z udziałem narządów a. – języka, dziąseł, podniebienia, zębów, warg, a także przestrzeni 

rezonacyjnych (jamy ustnej i nosowej oraz zatok kostnych czaszki); 2) stawowe połączenie 

kości; 3) potocznie – słowne formułowanie myśli. 

arylus, → osnówka. 

aseptyka, metody postępowania zapobiegające wniknięciu lub zawleczeniu drobnoustrojów 

chorobotwórczych do organizmu (por. → antyseptyka). 

askogon, jednokomórkowe, wielojądrowe gametangium żeńskie (lęgnia) u grzybów z grupy 

workowców; na szczycie a. znajduje się wyrostek – włostek, który rosnąc tworzy z plemnią 

połączenie; przez połączenie to zawartość plemni przelewa się do lęgni (→ 

gametangiogamia). 

askon, najbardziej prymitywny typ budowy dorosłych gąbek o dość dużym → 

spongocelu, wyścielonym w warstwie gastralnej choanocytami i układzie prostych kanalików, 

przez które dostają się substancje odżywcze i tlen do wnętrza ciała. 

askorbinowy kwas, → kwas askorbinowy. 

askospory, zarodniki workowe, haploidalne zarodniki grzybów z grupy workowców 

powstające (zwykle w liczbie 8) w specjalnych zarodniach – workach w wyniku zlania się 

różnopłciowych jąder (odpowiedników gamet) i następnie podziału redukcyjnego (→ 

mejoza). 

Asn, → asparagina. 

ASO, test na obecność przeciwciał wytwarzanych przez organizm w odpowiedzi na zakażenie 

paciorkowcem hemolizującym z grupy A, C i G w gorączce reumatycznej; miano prawidłowe 

to 200–250 jednostek (→ antystreptolizyna). 

asocjacja roślinna, zespół roślinny, abstrakcyjna, typologiczna jednostka w klasyfikacji → 

roślinności, wyróżniana na podstawie kryteriów florystycznych, czyli składu gatunkowego 

zbiorowisk (ugrupowań) roślinnych za pomocą metod statystycznych; w ujęciu szkoły 

fitosocjologicznej Braun-Blanqueta podstawą wydzielenia zespołu są gatunki 

charakterystyczne, takie, które występują prawie wyłącznie lub zdecydowanie częściej w → 

fitocenozach danego zespołu lub osiągają w nich wyraźne optimum ekologiczne; a. r. jest 

podstawową jednostką (syntaksonem) hierarchicznej klasyfikacji zbiorowisk roślinnych (→ 

fitosocjologia). 

asocjacyjne włókna, → włókna kojarzeniowe. 
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Asp, → kwas asparaginowy. 

asparagina, Asn, amid kwasu asparaginowego, aminokwas endogenny, występuje 

powszechnie w białkach, stanowiąc 20–30% wszystkich aminokwasów, a w roślinach także w 

dużych ilościach w stanie wolnym. 

asparaginowy kwas, → kwas asparaginowy. 

aspekt wiosenny, zjawisko niemal równoczesnego zakwitania wielu gatunków roślin 

zielnych w lasach grądowych (→ grądy), w okresie poprzedzającym rozwój liści drzew; a. w. 

tworzą głównie → geofity (np. zawilec gajowy i żółty, kokorycz pusta, złoć żółta), które 

większość roku przeżywają w formie podziemnych organów (kłącza, bulwy, cebule) lub 

nasion. 

Aspergillus, → kropidlak. 

aspiracja, biol. wprowadzenie powietrza (gazu) do układu oddechowego, → wdech. 

aspiryna, kwas acetylosalicylowy, trudno rozpuszczalny w wodzie; stosowana jako lek 

przeciwgorączkowy, przeciwbólowy, przeciwreumatyczny, przeciwzapalny i 

przeciwzakrzepowy, zapobiega zawałowi serca, udarom mózgu i zakrzepicy żył; wchodzi w 

skład wielu preparatów mieszanych; inna nazwa – polopiryna. 

astenia, niedobór sił, spadek wydolności energetycznej organizmu. 

astma, → dychawica oskrzelowa. 

astrobiologia, → egzobiologia. 

astrocyty, neuroglej gwiaździsty, typ wielowypustkowych komórek → tkanki glejowej, 

występujących w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, o charakterystycznym 

gwiaździstym ułożeniu licznych wypustek, które łącząc się tworzą ciągłą warstwę na 

powierzchni komórek nerwowych, naczyń krwionośnych oraz opony miękkiej; stanowią 

podporę mechaniczną dla tkanki nerwowej, uczestniczą w tworzeniu → bariery krew–mózg, a 

także w procesach zwrotnego wychwytu neuroprzekaźników synaptycznych oraz w 

metabolizmie tkanki nerwowej; sugerowany jest ich udział w tzw. glejoprzekaźnictwie 

(wydzielaniu substancji o charakterze transmittera); wyróżnia się a. protoplazmatyczne, 

włókniste, pośrednie (włóknisto-protoplazmatyczne) oraz pituicyty. 

astrosfera, zespół → mikrotubul odchodzących gwiaździście od → centrosomu, powstający 

na początku profazy podziału mitotycznego bądź mejotycznego jądra komórkowego jako 

element tworzonego → wrzeciona podziałowego; w czasie anafazy mikrotubule a. 

uczestniczą w odciąganiu potomnych chromosomów do przeciwnych biegunów komórki 

(anafaza A) oraz w oddalaniu się biegunów od siebie (anafaza B). 

astrowirusy, wirusy gwiaździste, rodzina wirusów RNA nazwana tak od kształtu wirionów w 

formie gwiazdy pięcio- lub sześcioramiennej; znalezione u dzieci z biegunką i u cieląt z 

zapaleniem jelit; zakażenia obserwuje się u ok. 60% osobników w populacji, głównie u 

małych dzieci, choroba ma przebieg łagodny. 

astygmatyzm, niezborność oka, brak ostrego widzenia w wyniku nieprawidłowej krzywizny 

rogówki (lub soczewki). 

asymilacja, przyswajanie, pobieranie i włączanie do komórek organizmu substancji 

chemicznych, np. dwutlenku węgla, azotu, cukrów, składników mineralnych; w antropologii – 

przejęcie przez grupę ludzi cech biologicznych lub kulturowych innej grupy. 

asymilacja dwutlenku węgla, przyswajanie dwutlenku węgla, wbudowywanie CO2 do 

związków organicznych prowadzone przede wszystkim przez rośliny zielone i bakterie 

autotroficzne, także przez komórki zwierzęce; najważniejsza w przyrodzie jest a. d. w. w 

procesie → fotosyntezy, pierwotnej biosyntezy organicznej; a. d. w. zachodzi też w procesie 

chemosyntezy, występującej u bakterii np. wodorowych, azotowych, siarkowych; rośliny 
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włączają też CO2 w reakcjach karboksylacji fazy ciemniowej fotosyntezy, m.in. w korzeniach. 

asymilacja genetyczna, utrwalanienie się w populacji, na drodze doboru naturalnego, → 

fenokopii ujawniających się w reakcji na bodźce środowiskowe; zjawisko to, wbrew 

pozorom, nie oznacza "lw;dziedziczenia cech nabytych"up; i ma wyjaśnienie genetyczne, 

oparte na pojęciu ekspresji genów w przypadku cech determinowanych poligenicznie. 

asymilacyjna tkanka, → miękisz zieleniowy. 

asymilaty, produkty fotosyntezy bezpośrednie (triozy) oraz pośrednie (inne cukry proste, np. 

glukoza), a także sacharoza i skrobia asymilacyjna; substancje te są prekursorami wszystkich 

innych związków organicznych potrzebnych w metabolizmie komórek. 

ataksja, zaburzenie lub brak zdolności koordynacji ruchów. 

ataktostela, typ budowy łodygi charakterystyczny dla roślin jednoliściennych, w którym 

tkanki przewodzące nie tworzą pojedynczego cylindra, ale wiązki przewodzące rozproszone 

są w miękiszu zasadniczym, wypełniającym łodygę, lub skupiają się w zewnętrznych partiach 

łodygi, ale i wtedy nie tworzą pojedynczego pierścienia. 

atawizm, wystąpienie u osobnika cechy charakterystycznej jedynie dla jego odległych 

filogenetycznie przodków (np. dodatkowych palców, żeber czy kręgów u gatunków o 

zredukowanej ich liczbie). 

atenuowanie, atenuacja, uzyskanie w sztuczny sposób niechorobotwórczych, niezjadliwych 

szczepów bakterii i wirusów w celu wytworzenia szczepionki; a. wykonuje się poprzez 

zmianę temperatury namnażania, zmieniając gospodarza lub też z zastosowaniem specjalnych 

pożywek. 

ateroskleroza, → miażdżyca. 

atlas, dźwigacz, pierwszy kręg szyjny łączący się górnymi powierzchniami stawowymi z 

kłykciami potylicznymi czaszki ssaków. 

atmobios, organizmy zwierzęce, głównie bezkręgowce, żyjące na powierzchni ziemi. 

atmosfera ziemska, gazowa powłoka, → powietrze, będące mieszaniną gazów, głównie 

azotu i tlenu, otaczające kulę ziemską; podzielona jest na szereg warstw od → 

troposfery poprzez → stratosferę do → jonosfery, charakteryzujących się różnymi 

właściwościami. 

atol, pierścieniowata wyspa koralowa z morzem wewnętrznym (laguną) występująca w 

tropikalnej części Oceanu Spokojnego; powstaje z rafy przybrzeżnej w rezultacie obniżenia 

dna morskiego lub podniesienia się poziomu morza. 

atopia, dziedziczna, częściowo sprzężona z układem HLA nadwrażliwość na pyłki traw i 

drzew, kurz domowy, sierść, nabłonki zwierzęce, żywność itp., ze skłonnością do 

zwiększonego wytwarzania przeciwciał z klasy IgE; objawami a. są m.in. nieżyt nosa, 

zapalenie spojówek, astma oskrzelowa, pokrzywka. 

atopowa alergia, → alergia atopowa. 

ATP, → adenozynotrifosforan. 

atraktanty, przynęty, substancje lub czynniki wabiące wydzielane bądź stosowane w celu 

przywabienia określonych zwierząt; a. płciowe spotyka się u wielu grup zwierzęcych (np. 

owady) jako substancje chemiczne (→ feromony) wabiące osobniki płci przeciwnej; a. 

zapachowe (pokarmowe lub naśladujące specyficzne zapachy płciowe) wydzielane przez 

rośliny mogą wabić zwierzęta zapylające kwiaty; a. wzrokowe mogą przywabiać kształtem 

lub kolorem; rolę a. mogą pełnić również dźwięki lub głosy wydawane przez zwierzęta; a. 

wykorzystywane są przez człowieka, np. w zwalczaniu owadów szkodników upraw, w 

rybactwie, łowiectwie i hodowli zwierząt. 
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atrezja, niedrożność przewodu wyprowadzającego na skutek zarośnięcia lub zaczopowania 

naturalnego otworu wyprowadzającego, np. a. jelita w następstwie niedrożności otworu 

odbytowego; a. pęcherzyka jajnikowego jest mechanizmem usuwania znacznej części 

oocytów, które nie ulegają owulacji i przekształcają się w pęcherzyki atretyczne. 

atrium, 1) jama paragastralna, jama ciała gąbek, w której odbywa się wewnątrzkomórkowe 

trawienie pokarmu; 2) łac. przedsionek, np. wnętrza ciała u niektórych bezkręgowców czy 

serca u kręgowców. 

atrofia, zanik na skutek długotrwałego niedożywienia w następstwie zmian patologicznych 

nabytych lub wrodzonych; może dotyczyć określonego narządu (np. a. jajnika), tkanki (np. a. 

tkanki tłuszczowej) albo całego organizmu; a. mięśni może nastąpić w wyniku uszkodzenia 

(przerwania) unerwiających je nerwów lub w następstwie wrodzonego defektu wydzielania 

białka błonowego dystrofiny (dystrofia mięśniowa Duchenne’a). 

atropina, silnie trujący alkaloid tropanowy z roślin psiankowatych; stosowana jako lek 

hamujący czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego oraz jako odtrutka w zatruciu 

pestycydami – estrami organicznymi kwasu fosforowego i w chorobie Parkinsona; 

antagonista acetylocholiny (rozszerza źrenice). 

audiometria, badanie słuchu poprzez ustalanie dla danej osoby progu słyszalności dźwięku 

(odbioru dźwięku o najniższym natężeniu), przy określonej jego częstotliwości (wysokości). 

auksologia, wielokierunkowe badania rozwoju człowieka, przede wszystkim we wczesnych 

fazach ontogenezy, w których uwzględnia się wiedzę oraz metody badawcze różnych nauk: 

antropologii, nauk medycznych, psychologii i innych. 

auksospora, u niektórych → okrzemek diploidalna komórka, zygota powstająca w wyniku 

fuzji gamet, rosnąca następnie do maksymalnych dla gatunku rozmiarów i odtwarzająca 

krzemionkowy pancerzyk; tworzenie a. zapobiega zmniejszaniu się rozmiarów w populacji 

okrzemek, które rozmnażając się bezpłciowo przez podział odtwarzają w komórkach 

potomnych tylko denka skorupek. 

auksotrofy, → blok genetyczny. 

auksyny, grupa hormonów roślinnych, których najbardziej rozpowszechnionym naturalnym 

przedstawicielem jest kwas indolilo-3-octowy (IAA); istnieje też wiele syntetycznych 

związków (np. kwas dichlorofenoksyoctowy, 2,4-D) o działaniu podobnym do auksyn 

naturalnych; a. regulują wiele procesów rozwojowych u roślin, jak wzrost wydłużeniowy 

komórek, podziały komórkowe, rozgałęzianie się pędów, ukorzenianie, ruchy roślin, rozwój 

owoców. 

aurikularia, larwa → strzykw rozwijająca się z larwy pierwotnej, → dipleuruli, z 

charakterystycznymi uszkami utworzonymi z rozszerzonego na część brzuszną sznura 

rzęskowego. 

australijski region, → region australijski. 

australijskie państwo roślinne, Australis, charakteryzuje się roślinnością stepową i pustynną 

z licznymi endemitami, na północy i wschodzie lasami wilgotnymi i subtropikalnymi, a 

przybrzeżnymi namorzynami. 

australopiteki, Australopithecinae, wymarła podrodzina wczesnych istot człowiekowatych 

(→ hominidy), znana z plio-plejstoceńskich (ok. 4,2–1,2 mln lat) stanowisk południowej, 

wschodniej i centralnej Afryki, z których wywodzą się przodkowie człowieka; pierwsze 

znalezisko pochodzi z Taung z 1924 r.; a. były średniej wielkości (wysokość 1–1,4 m) 

dwunożnymi istotami o dużym dymorfizmie płciowym, z ludzkimi cechami uzębienia (choć 

zęby trzonowe były 3–4-krotnie większe od ludzkich) i stosunkowo małym mózgiem (400–

600 cm3); zamieszkiwały tereny lasosawannowe, późniejsze formy i otwartą sawannę; 
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odżywiały się głównie pokarmem roślinnym z dodatkiem pokarmu pochodzenia zwierzęcego 

uzyskiwanego w drodze zbieractwa i padlinożerności; późniejsze gatunki wytwarzały 

narzędzia kamienne; a. nie posługiwały się artykułowaną mową; w przeszłości a. zaliczano do 

różnych rodzajów 

(Australopithecus, Plesianthropus, Paranthropus, Zinjanthropus, Paraustralopithecus), 

obecnie większość antropologów zalicza je do jednego rodzaju Australopithecus z 

gatunkami: A. africanus i A. afarensis (formy "lw;smukłe"up;) oraz A. robustus, A. boisei i A. 

aethiopicus (formy "lw;masywne"up;). A. africanus jest prawdopodobnie bezpośrednim 

przodkiem rodzaju Homo; formy masywne natomiast stanowią boczne, ślepe gałęzie drzewa 

naszych przodków. 

autapomorfia, w kladystyce (→ analiza kladystyczna) cecha unikatowa zaawansowana 

(wariant → apomorfii), która powstała tylko u jednego gatunku bądź w jednej grupie 

filogenetycznej. 

autekologia, dział ekologii zajmujący się badaniem relacji między pojedynczym organizmem 

lub pojedynczym gatunkiem a jego środowiskiem; celem a. jest ocena zakresu tolerancji i 

preferendum gatunków w stosunku do różnych czynników środowiskowych; w zakres a. 

wchodzi ekologia behawioralna i ekologia fizjologiczna. 

autoantygeny, antygeny własne, które przez układ odpornościowy organizmu rozpoznawane 

są jako obce; wywołują powstawanie przeciwciał przeciw własnym tkankom 

(samouczulenie, → autoimmunizacja). 

autochoria, → samosiewność. 

autochtoniczność, pierwotna obecność na danym areale populacji roślin czy zwierząt i 

wynikające stąd ich właściwości. 

autofagia, autofagocytoza, wybiórcze niszczenie przez komórkę obumarłych, zużytych czy 

uszkodzonych fragmentów cytoplazmy, proces zachodzący zarówno w komórkach 

czynnościowo prawidłowych, jak i patologicznych. 

autogamia, 1) → samozapłodnienie, u roślin kwiatowych także → samopylność; 2) rodzaj 

rozmnażania spotykany u niektórych pierwotniaków, u których zygota powstaje w wyniku 

zespolenia niezróżnicowanych morfologicznie gamet (→ izogamety, autogamety) 

pochodzących od jednego organizmu (komórki) rodzicielskiego. 

autogeneza, pogląd wywodzący się z lamarkizmu, według którego ewolucja zachodzi na 

skutek wewnętrznych przyczyn i zdolności organizmów do adaptacji oraz doskonalenia się i 

jest niezależna od warunków zewnętrznych, środowiskowych. 

autoimmunizacja, humoralna, związana z wytwarzaniem przeciwciał i komórkowa 

reaktywność układu immunologicznego skierowana przeciw antygenom własnych tkanek, 

powodująca uszkodzenia i zaburzenia w funkcjonowaniu narządów; zachodzi przez 

przełamanie stanu tolerancji na własne antygeny i występuje w zakażeniu wirusami i 

bakteriami zawierającymi antygeny o podobnej budowie do własnych antygenów lub przez 

wiązanie się obcych antygenów z własnymi antygenami, co powoduje rozpoznanie takiego 

kompleksu jako czynnika obcego; innym mechanizmem wystąpienia a. jest zahamowanie 

aktywności limfocytów T supresyjnych odpowiedzialnych za stan tolerancji 

immunologicznej. 

autoimmunizacyjne choroby, → choroby autoimmunizacyjne. 

autoinwazja, samozarażenie, zarażenie się żywiciela, w którym bytuje pasożyt, stadiami 

inwazyjnymi tego pasożyta, np. u ludzi tasiemcem uzbrojonym lub owsikami; gdy 

żywicielem pasożyta jest samica, może dojść do zakażenia płodu przez łożysko lub 

noworodka przez siarę. 
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autokataliza, kataliza reakcji przez jeden z jej produktów. 

autoklaw, aparat służący do sterylizacji (wyjaławiania) produktów spożywczych, środków 

farmaceutycznych, materiałów opatrunkowych, narzędzi chirurgicznych i szkła 

laboratoryjnego nasyconą parą wodną w wysokiej temperaturze (120oC) i pod zwiększonym 

ciśnieniem; w tych warunkach giną niemal wszystkie drobnoustroje. 

autoliza, samotrawienie, rozpad komórki lub tkanki pod wpływem własnych → 

enzymów litycznych; może dotyczyć określonych struktur subkomórkowych w wakuolach 

autofagicznych lub prowadzić do samozniszczenia całej komórki; w warunkach 

fizjologicznych a. określonych komórek towarzyszy procesom rozwoju niektórych tkanek lub 

narządów; a. może się pojawiać w wyniku zmian chorobowych; rozkład komórek i tkanek 

organizmu po jego śmierci nazywany jest a. pośmiertną. 

automatyzm serca, rytm własny serca, rytmiczne wysyłanie impulsów przez struktury → 

układu przewodzącego serca, dzięki którym mięsień sercowy kurczy się w określonym 

porządku (skurcz komór poprzedzany jest skurczem przedsionków). 

automiksja, 1) proces odtworzenia diploidalności w komórkach organizmu powstałego w 

drodze → partenogenezy w następstwie zespolenia dwóch komórek jajowych powstałych w 

wyniku mejozy i dalszego rozwoju powstałej komórki diploidalnej (por. → apomiksja) lub 

zespolenia dwóch haploidalnych jąder w obrębie blastomerów na wczesnych etapach 

bruzdkowania; 2) → autogamia. 

automimikra, upodobnienie się jednej płci do drugiej lub jednego stadium rozwojowego do 

innego stadium, w obrębie tego samego gatunku, poprawiające dostosowanie osobnika na 

skutek korzystnej zmiany zachowań innych osobników w interakcjach 

wewnątrzgatunkowych. 

autonomiczny układ nerwowy, → układ nerwowy autonomiczny. 

autoploid, autopoliploid, komórka lub organizm o zwielokrotnionej podstawowej liczbie 

homologicznych zestawów chromosomów; a. powstaje w wyniku połączenia się gamet o 

niezredukowanej w procesie → mejozy liczbie chromosomów; wyróżnia się triploidy o 

potrojonym zestawie chromosomów (3n), tetraploidy (4n) itd.; organizmy autopoliplodalne 

cechują się na ogół bujniejszym wzrostem i żywotnością, co bywa wykorzystywane w 

hodowli roślin. 

autopsja, obdukcja, 1) oględziny i → sekcja zwłok w celu ustalenia przyczyny zgonu i 

okoliczności śmierci; 2) oględziny lekarskie w celu wykrycia uszkodzeń ciała lub innych 

nieprawidłowości i ustalenia okoliczności, w jakich powstały. 

autoradiografia, metoda pozwalająca na wykrywanie cząsteczek zawierających izotopy 

radioaktywne, za pomocą kliszy lub emulsji fotograficznej; obraz rozmieszczenia substancji 

promieniotwórczych nazywa się autoradiogramem; a. stosowana jest w biologii i medycynie, 

m.in. w sekwencjonowaniu DNA, klonowaniu genów, śledzeniu dynamiki procesów 

metabolicznych. 

autosomy, wszystkie chromosomy danego organizmu, z wyjątkiem chromosomów płci; u 

człowieka występują 44 autosomy i 2 chromosomy płci. 

autoszczepionka, szczepionka własna, wykonana z bakterii własnych wyizolowanych z 

nosiciela lub chorego; wyhodowane bakterie są inaktywowane za pomocą wysokiej 

temperatury lub chemicznie i podane doustnie lub za pomocą iniekcji. 

autotomia, zjawisko odrzucania fragmentu ciała regenerującego się po pewnym czasie; a. 

zachodzi w sytuacjach zagrożenia, skaleczenia (raki i pajęczaki odrzucają odnóża, wężowidła 

i rozgwiazdy – ramiona, hatterie i jaszczurki – ogony), zużycia narządu czy w celu 

odmłodzenia osobników kolonii (mszywioły). 
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autotrofizm, → samożywność. 

autotrofy, organizmy wykorzystujące nieorganiczne związki węgla (jak dwutlenek węgla) i 

azotu (azotany, sole amonowe) do syntezy związków organicznych (→ biosynteza); 

potrzebną do tego energię mogą czerpać ze światła (fotoautotrofy) lub z reakcji chemicznych 

(chemoautotrofy) (patrz też → asymilacja). 

autyzm, odcięcie się, zaprzestanie kontaktów z otoczeniem, zamknięcie sie w świecie 

własnych myśli i wyobrażeń; prowadzi do odsunięcia się od rzeczywistości i jest jednym z 

głównych objawów → schizofrenii. 

autyzm dziecięcy, (wczesnodziecięcy), zespół Kannera, rodzaj psychozy dziecięcej; objawia 

się ograniczeniem kontaktów z najbliższym otoczeniem, lękiem przed wprowadzaniem 

jakichkolwiek zmian, niezdolnością do zabawy w grupie i rozumienia uczuć innych osób; 

może prowadzić do braku przystosowania społecznego, bywa jednak całkowicie wyleczalny. 

awermecytyny, produkty metabolizmu wtórnego bakterii Streptomyces avermitilis, toksyczne 

dla nicieni i stawonogów, stosowane jako insektycydy. 

awifauna, ornitofauna, fauna ptaków żyjących na danym areale lub w pewnym okresie. 

awifaunistyka, dyscyplina zoologiczna zajmująca się opisem fauny ptaków określonych 

obszarów lub środowisk. 

awirulencja, stan drobnoustrojów chorobotwórczych, w którym są one niezdolne do 

zakażenia. 

awitaminoza, brak lub znaczny niedobór → witaminy w organizmie, spowodowany jej 

niedostateczną podażą w diecie, zaburzeniami w jej przyswajaniu i wykorzystywaniu lub 

działaniem → antywitamin. 

azbestoza, pylica azbestowa, choroba spowodowana wniknięciem do organizmu włókienek 

azbestu; objawia się zwłóknieniem płuc, prowadzi do niewydolności oddechowej i 

nowotworów. 

azotobakter, Azotobacter, rodzaj gramujemnych, wolno żyjących bakterii tlenowych 

wiążących azot atmosferyczny; występują powszechnie w glebach i zbiornikach wodnych, 

biorą udział w obiegu azotu w przyrodzie. 

azotobakteryna, szczepionka otrzymywana z żywych kultur → azotobaktera wysiewana 

razem z nasionami do gleby, aby wzbogacić ją w azot (obecnie rzadko stosowana). 

azotoks, pestycyd, insektycyd kontaktowo-żołądkowy, zawierający DDT; działa na układ 

nerwowy owadów, powodując ich śmierć; jest bardzo trwały i kumuluje się we wszystkich 

ogniwach sieci troficznych; w Polsce zaprzestano go stosować w 1976 roku. 

azotowy bilans, → bilans azotowy. 

azotu krążenie, → obieg azotu. 

azotu obieg, → obieg azotu. 

azotu wiązanie, → wiązanie azotu. 

B1, → krzyżowanie wsteczne. 

babie lato, potoczna nazwa okresu ciepłych, jesiennych dni, gdy młode pająki przemieszczają 

się na wytworzonych niciach → pajęczyny na znaczne odległości. 

Babińskiego odruch, → odruch Babińskiego. 

bacillus, → laseczka. 

badania radioizotopowe, badania izotopowe z użyciem → radioizotopów, umożliwiające 

diagnozowanie stanu pacjenta; dzięki promieniowaniu γ lub pozytronom aparaty rejestrujące 

ukazują miejsce i stopień nasilenia gromadzenia się izotopu w tkance lub narządzie, co 
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pozwala na stwierdzenie m.in. guzów i torbieli, uszkodzenia nerek, niedokrwienie serca, 

zmian w obrębie mózgu; inne izotopy, uwalniające cząstki β, stosuje się w celu precyzyjnego 

określenia stężenia hormonu lub antygenu (badania radioimmunochemiczne). 

badanie krwi, czynność mająca na celu wykrycie zaburzeń w składzie komórkowym i 

wykrycie patologii komórek krwi, jak również obecności określonych substancji w osoczu; 

obejmuje badanie cytologiczne, enzymatyczne, na obecność antygenów i przeciwciał oraz 

ustalenie grupy krwi. 

bakterie (Bacteria), organizmy jednokomórkowe wyróżniane jako królestwo w obrębie 

nadkrólestwa Prokaryota, zwykle dzielone na trzy podkrólestwa: bakterie właściwe 

(Eubacteriae), → sinice (Cyanobacteriae, cyjanobakterie) i → 

archebakterie(Archaebacteriae), te ostatnie czasem traktowane są obecnie jako równorzędne 

królestwo archeanów (Archea); żyją pojedynczo (ziarenkowce, pałeczki), podwójnie 

(dwoinki), w luźnych skupiskach (paciorkowce, gronkowce) lub kolonijnie (promieniowce); 

budowa typowa dla → komórki prokariotycznej, bez wyodrębnionego otoczką jądrową jądra 

komórkowego i innych otoczonych błonami organelli komórkowych; błonę komórkową 

otacza ściana komórkowa o zróżnicowanej strukturze i różnej wrażliwości na barwniki (co 

jest podstawą rozróżniania → bakterii gramdodatnich i → bakterii gramujemnych) oraz u 

niektórych otoczka śluzowa; w błonie mogą występować pojedyncze rzęski, tworzące aparat 

ruchu, oraz → fimbrie; DNA jest zorganizowany w formie pojedynczej dwuniciowej kolistej 

cząsteczki (→ nukleoid, chromosom bakteryjny) oraz często krótkich kolistych cząsteczek 

zwanych → plazmidami; wpuklenia błony komórkowej mogą tworzyć struktury wiązane 

niekiedy z funkcjami energetycznymi (→ mezosom) oraz lamelarne tylakoidy (ziarna 

chromatoforowe); w cytoplazmie występują rybosomy (mniejsze niż w komórkach 

eukariotycznych) oraz ziarna substancji zapasowych; brak retikulum endoplazmatycznego i 

cytoszkieletu; rozmnażają się przez prosty podział komórki, czasami występują procesy 

płciowe związane z wymianą części materiału genetycznego; w niesprzyjających warunkach 

wytwarzają formy przetrwalnikowe (→ encystacja); ze względu na sposób odżywiania 

dzielone są na b. autotroficzne (samożywne), wśród których występują b. fotoautotroficzne 

(→ fotosynteza) i b. chemoautotroficzne oraz na bakterie heterotroficzne, wśród których 

wyróżnia się b. saprofityczne, b. komensaliczne, b. symbiotyczne oraz b. pasożytnicze (b. 

chorobotwórcze); występują powszechnie w najróżniejszych środowiskach, pełniąc ważną 

rolę w krążeniu materii i przepływie energii; ich wszechobecność wybitnie oddziałuje na 

życie człowieka, od form współżyjących w obrębie organizmu człowieka (b. jelitowe, b. dróg 

oddechowych, b. skórne) poprzez formy wykorzystywane w przemyśle spożywczym, 

farmaceutycznym i militarnym oraz w rolnictwie i oczyszczalniach ścieków, do form 

niszczących produkty spożywcze i inne wytwory człowieka oraz form zagrażających życiu 

poprzez wywoływanie groźnych infekcji i chorób (→ bakterie chorobotwórcze). 

bakterie azotowe, → bakterie diazotroficzne. 

bakterie beztlenowe, bakterie zdolne do życia w środowisku pozbawionym tlenu (→ 

beztlenowce); energię uzyskują w procesach fermentacji, utleniania związków organicznych 

albo redukcji związków mineralnych; przykładem są laseczki tężca, zgorzeli gazowej, jadu 

kiełbasianego, bakterie rozkładające celulozę w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy. 

bakterie brodawkowe, bakterie korzeniowe 

rodzaju Rhizobium, Bradyrhizobium, Azorhizobium i Sinorhizobium wchodzące w symbiozę z 

roślinami motylkowatymi i niektórymi innymi (olcha); mają postać pałeczek, nie wytwarzają 

endospor, są gramujemnymi tlenowcami; stymulują powstawanie → brodawek 

korzeniowych, czasem łodygowych (u Sesbania); mają zdolność → wiązania 

azotu atmosferycznego tylko w układzie symbiotycznym, wewnątrz brodawek korzeniowych, 

z udziałem enzymu → nitrogenazy. 
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bakterie chorobotwórcze, niejednorodna grupa bakterii mających właściwości powodowania 

zmian patologicznych w organizmach ludzi, zwierząt i roślin; występują także w charakterze 

komensali na lub w organizmach i przy osłabieniu ich odporności mogą zmienić swój 

charakter na chorobotwórczy; wspólną cechą b. c. jest inwazyjność, patogenność oraz 

zjadliwość; szacuje się, że b. c. stanowią nieznaczny odsetek (12 do 15%) wszystkich bakterii. 

bakterie denitryfikujące, bakterie dokonujące redukcji azotanów do azotu cząsteczkowego 

(m.in. Bacillus denitrificans, Bacterium flourescens, Vibrio denitrificans); działają w 

środowiskach beztlenowych, np. w zbiornikach wodnych z dużą zawartością rozkładających 

się związków organicznych lub w zalanych wodą glebach; działanie b. d. uważane jest za 

niekorzystne, gdyż pozbawia środowisko korzystnych dla wzrostu roślin związków 

azotowych, jednocześnie jednak redukują one obecność szkodliwych dla człowieka i zwierząt 

azotanów. 

bakterie diazotroficzne, bakterie żyjące wolno (Azotobacter, Clostridium) lub symbiotyczne 

(→ bakterie brodawkowe), zdolne do wiązania cząsteczkowego azotu (N2). 

bakterie glebowe, liczne gatunki bakterii żyjących w glebie, różniące się cechami 

morfologicznymi, właściwościami fizjologicznymi i biochemicznymi; formy zarówno 

autotroficzne, jak i heterotroficzne, tlenowce i beztlenowce, wytwarzające zarodniki, a także 

nie mające tej zdolności, gramdodatnie i gramujemne; w populacjach b. g. występują bakterie 

żyjące również w przewodach pokarmowych człowieka i zwierząt; odgrywają (wraz z 

grzybami) istotną rolę w tworzeniu substancji humusowych i budowie struktury gleby. 

bakterie gramdodatnie, bakterie Gr+, grupa bakterii obejmująca ziarenkowce, laseczki, 

prątki i niektóre rodzaje pałeczek, barwiących się → metodą Grama na kolor fioletowy; 

barwa fioletowa zależy od budowy ściany komórkowej, w tym przypadku z peptydoglikanu. 

bakterie gramujemne, bakterie Gr-, grupa bakterii nie barwiących się → metodą Grama na 

kolor fioletowy (→ bakterie gramdodatnie); peptydoglikan, który po związaniu z fioletem 

gencjany daje fioletowe zabarwienie, u b. gramujemnych wbudowany jest w ścianę komórki 

bakteryjnej i w związku z tym niedostępny dla barwnika; barwią się na kolor czerwony, 

różowy, żółty lub zielony, w zależności od zastosowania różnych barwników 

uzupełniających; do tego typu bakterii zalicza się większość gatunków z 

rodziny Enterobacteriaceae, rodzaje Neisseria i Veillonella oraz chlamydie i riketsje. 

bakterie jelitowe, umowna nazwa bardzo licznej grupy bakterii gramujemnych, nie 

wytwarzających zarodników, tlenowych i beztlenowych, mających kształt urzęsionych 

pałeczek; zalicza się do nich dwie rodziny: Enterobacteriacae i Bacteroidaceae, z których 

szereg rodzajów stanowi składniki → flory jelitowej; wiele z tych bakterii żyje wolno w 

środowisku naturalnym; jako symbionty przynoszą korzyści organizmowi gospodarza, takie 

jak synteza niektórych witamin, ułatwianie procesu trawienia, np. celulozy przez wydzielanie 

enzymów celulolitycznych, i ochrona (przez antagonistyczne działanie) przed inwazją innych 

potencjalnie chorobotwórczych bakterii. 

bakterie kopalne, szczątki organizmów uznawane za pozostałości bakterii; najstarsze znane 

są już z → archaiku; ze względu na mikroskopijne wymiary ciała oraz jego delikatną budowę 

bakterie mogły się zachować w osadach geologicznych jedynie w wyjątkowych przypadkach; 

pojawienie się bakterii na Ziemi oznacza się przede wszystkim na podstawie efektów ich 

działalności (np. niektórych złóż siarki i żelaza; patrz też → stromatolity). 

bakterie metanogenne, bezwzględne beztlenowce należące do → archebakterii; największe 

ze znanych bakterii, o zróżnicowanej budowie; nie mają enzymów dysmutazy nadtlenkowej i 

katalazy przekształcających tlen do formy nieaktywnej; wytwarzają metan w przemianie 

octanu i redukcji CO2 w warunkach beztlenowych; mają znaczenie w biotechnologii, w 

utylizacji ścieków i produkcji metanu jako biogazu. 
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bakterie metylotroficzne, grupa bakterii heterotroficznych obejmująca pałeczki gramujemne 

ruchliwe i nieruchliwe; bezwzględne tlenowce odżywiające się metanem i jego pochodnymi; 

u większości z nich nie występuje dehydrogenaza α-ketoglutaranowa i w związku z tym nie 

korzystają z cyklu Krebsa; mają zdolność tworzenia charakterystycznych form 

przetrwalnikowych podobnych do endospor; metylotrofy bezwzględne wykorzystują w 

swoim metabolizmie metan (Metylococcus, Methylobacter, Methylomonas i Pseudomonas 

methanica), natomiast metylotrofy fakultatywne (Arthrobacter, Hypomicrobium, 

Methylocystis Pseudomonas, Protaminobacter i Bacterium formooxidans) mogą korzystać 

jedynie z pochodnych metanu, takich jak metanol, metyloamina i mrówczan. 

bakterie nitkowate, bakterie pochewkowate, Chlamydobacteriae, bakterie występujące na 

podwodnych ciałach stałych i w wilgotnej glebie; ich komórki, ułożone w szereg, otoczone są 

łączącą je śluzową pochewką; rozmnażają się przez podział szczytowych komórek nici na 

ruchliwe pływki lub nieruchliwe gonidia. 

bakterie nitryfikacyjne, bakterie chemosyntetyzujące z 

rodzaju Nitrosomonas, Nitrosospira, Nitrosococcus oraz Nitrobacter, prowadzące proces 

utleniania amoniaku do azotanów; uwolniona przy tym energia wykorzystywana jest do 

syntezy związków organicznych (→ nitryfikacja). 

bakterie octowe, acetobakterie, rodzaj gramujemnych pałeczek żyjących w warunkach 

tlenowych i utleniających związki organiczne do kwasów organicznych; odpowiedzialne za 

psucie się artykułów spożywczych, takich jak owoce, wino, piwo; w przemyśle używane do 

produkcji kwasu octowego, askorbinowego i innych. 

bakterie patogenne, → bakterie chorobotwórcze. 

bakterie pączkujące, grupa bakterii o specyficznym sposobie rozmnażania; komórka b. p. 

tworzy długą wypustkę, która nabrzmiewa na końcu, formując nową komórkę, ta z kolei w 

podobny sposób tworzy organizm potomny; sposób ten przypomina pączkowanie u drożdży; 

powstałe na drodze pączkowania komórki u niektórych gatunków połączone są wypustkami 

plazmatycznymi tworząc luźne kolonie; u niektórych gatunków komórki mogą wytwarzać 

wici i odrywać się od kolonii macierzystej rozprzestrzeniając się w ten sposób; do grupy tej 

należą autotrofy i saprofity z klasy Hypomicrobae i Nitrobacter. 

bakterie pochewkowate, → bakterie nitkowate. 

bakterie psychrofilne, bakterie zimnolubne, liczna grupa bakterii autotroficznych żyjących i 

rozmnażających się w niskich temperaturach, w zakresie 0 do 25oC; większość należy do 

bakterii gramujemnych; żyją w zimnych wodach, pod śniegiem, spotyka się je w żywności 

konserwowanej w niskiej temperaturze; ich błona komórkowa zawiera liczne nienasycone 

kwasy tłuszczowe. 

bakterie purpurowe, grupa bakterii beztlenowych z 

rodzajów Chromatiaceae i Rhodospirillaceae żyjących w wodach zawierających H2S, 

wodach słodkich i słonych, a także w glebie; w czasie fotosyntezy bakteryjnej wykorzystują 

jako źródło elektronów alkohole, kwasy karboksylowe, wodór i związki siarki; zamiast tlenu 

wydzielane są utlenione związki nieorganiczne; mają tzw. ciałka chromatoforowe 

zawierające → bakteriochlorofil, którego zielona barwa maskowana jest przez barwniki 

czerwone nie biorące udziału w fotosyntezie. 

bakterie siarkowe, bakterie chemosyntetyzujące; utleniają siarkę i siarczki do siarczanów; 

żyją w zawierających siarkowodór wodach zanieczyszczonych i źródłach siarczanowych; 

ponieważ jednym z produktów ich działalności jest kwas siarkowy, mogą żyć w bardzo 

kwaśnych środowiskach; istnieje pogląd, że mogą one być odpowiedzialne za powstanie 

niektórych złóż siarki. 

bakterie styliskowe, liczna grupa bakterii żyjących w środowisku wodnym, z podkrólestwa 
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bakterii właściwych (Eubacteriae); mają kształt wygiętych pałeczek, cytryn, cylinderków, z 

charakterystycznymi wyrostkami – nóżkami, którymi przyczepiają się do przedmiotów pod 

wodą; jako źródło węgla wykorzystują różne związki organiczne – aminokwasy, 

węglowodany, alkohole; proces podziału komórki różni się od podziału typowych bakterii: 

jest on asymetryczny, rozpoczyna się od wydłużenia dystalnej części komórki, w której 

powstaje przegroda; komórka potomna wytwarza rzęskę, którą traci po rozdzieleniu się 

komórek; niekiedy b. s. łączą się ze sobą wyrostkami tworząc rozetkowe skupiska. 

bakterie śluzowe, grupa bakterii tlenowych występujących w glebach i w wodzie, 

heterotroficznych, odżywiających się żywymi lub martwymi bakteriami, rzadko 

pasożytujących na rybach; należą do rzędu Myxobacteriales; mają zdolność pełzania po 

podłożu; w warunkach niekorzystnych tworzą formy przetrwalnikowe, tzw. ciała owocowe, 

często jaskrawo zabarwione, w których znajdują się mikrospory o rozmaitych kształtach i 

barwach; w cyklu rozwojowym b. ś. występuje faza kolonijna – wydzielają wtedy na 

zewnątrz substancje śluzowe. 

bakterie świecące, nieliczna grupa bakterii mających zdolność świecenia; pewna część 

energii wytwarzanej przez nie w procesach oksydoredukcyjnych wyzwala się w postaci 

luminescencji; należą do rzędu Pseudomonadales, występują w wodach śródlądowych i 

morzach; są czułym wskaźnikiem wyczerpywania się tlenu w wodzie, gdyż za świecenie 

odpowiedzialny jest enzymatyczny rozkład → lucyferyny w obecności tlenu. 

bakterie tlenko-węglowe, bakterie przeprowadzające proces chemosyntezy z 

wykorzystaniem energii uwalnianej podczas utleniania tlenku węgla 

(np. Bacillus oligotrophus). 

bakterie właściwe, Eubacteriae, najliczniejsza grupa (podkrólestwo) powszechnie 

spotykanych → bakterii; występują w kilku podstawowych formach budowy komórek; 

kulisto-owoidalnej, laseczkowatej, cylindryczno-pałeczkowatej, cylindryczno spiralnie 

skręconej oraz w formie części spirali; część z nich jest chorobotwórcza, niektóre w cyklu 

rozmnażania nie rozdzielają się, tworząc charakterystyczne układy dwoinek, czworaczków, 

pakietowców, sześcianek, nieregularnych układów w formie gron czy też łańcuszków. 

bakterie wodorowe, grupa bakterii chemoautotroficznych występujących w glebach, które 

mają zdolność utleniania wodoru do wody, a uwolniona energia jest wykorzystywana do 

asymilacji dwutlenku węgla; najczęściej heterotroficzne, na autotrofizm przechodzą wtedy, 

gdy w środowisku pojawia się wodór; do b. w. należą też formy, które utleniają wodór z 

jednoczesnym redukowaniem azotanu do azotu i siarczanu do siarkowodoru. 

bakterie zielone, bakterie fotosyntetyzujące mające w swoich komórkach bakteriochlorofil 

skupiony w strukturach zwanych chlorosomami; do grupy tej zalicza się bakterie zielone 

nitkowate, fakultatywne aeroby (Cloroflexaceae) i bakterie anaerobowe zielone siarkowe 

(Chlorobiaceae); występują w wodach słodkich i zasolonych oraz gorących źródłach, osadach 

dennych, bagnach; przy uzyskaniu energii jako donor elektronów wykorzystują proste 

związki organiczne, wodór i siarkowodór oraz różne związki siarki. 

bakterie żelaziste, grupa bakterii chemoautotroficznych występujących powszechnie w 

glebach i na powierzchni wód oraz na powierzchni przedmiotów podwodnych; energię 

potrzebną do asymilacji dwutlenku węgla uzyskują przez utlenianie związków żelazawych do 

żelazowych; w śluzie komórkowym zawierają sole żelaza lub manganu; tworzą rudy 

darniowe. 

bakteriobójcze środki, → środki bakteriobójcze. 

bakteriochlorofil, zielony barwnik niezbędny w procesie → fotosyntezy u bakterii 

fotoautotroficznych, różni się od → chlorofilu a roślin wyższych obecnością grupy 

acetylowej –COCH3 zamiast grupy winylowej –CH=CH2 w I pierścieniu pirolowym oraz 
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obecnością 2 atomów wodoru w pozycjach 3 i 4 w pierścieniu II. 

bakteriocydy, rodzaj środków bakteriobójczych, związki chemiczne używane do ochrony 

roślin przed chorobotwórczymi dla nich bakteriami. 

bakteriofagi, fagi, → wirusy będące pasożytami bakterii, przy czym w każdym rodzaju 

bakterii występują specyficzne b.; mnożą się jedynie we wnętrzu bakterii, wykorzystując ich 

chromosom do syntezy własnych białek; wyróżnia się dwa typy b.: lityczne, które w krótkim 

czasie doprowadzają do lizy komórek z uwolnieniem dużej liczby fagów potomnych 

zakażających następne komórki bakteryjne, oraz lizogeniczne, których kwas nukleinowy 

wbudowywany jest do genomu bakterii i występuje w formie uśpionej – profaga; w 

odpowiednich warunkach profag uczynnia się, namnaża i wywołuje lizę komórki. 

bakterioliza, zjawisko polegające na uszkodzeniu lub rozpuszczeniu komórki bakteryjnej na 

skutek działania czynników chemicznych, fizycznych lub biologicznych; do czynników 

biologicznych zalicza się np. enzymy trawienne komórek fagocytujących czy lizozym – 

enzym występujący w płynach ustrojowych zwierząt wyższych, a także przeciwciała; 

działanie bakteriolityczne mają liczne leki, detergenty i wiele związków chemicznych; z 

czynników fizycznych można wymienić ultradźwięki czy niektóre rodzaje promieniowania. 

bakteriorodopsyna, barwnik białkowy, składnik błony komórkowej (zwanej błoną 

purpurową) bakterii Halobacterium salinarium; pod wpływem światła podlega zmianom 

konformacyjnym, co umożliwia transport protonów poza komórkę (→ pompa protonowa), a 

uzyskana w ten sposób energia wykorzystywana jest do syntezy → adenozynotrifosforanu. 

bakterioryza, współżycie → bakterii brodawkowych (głównie gramujemnych pałeczek z 

rodzaju Rhizobium) oraz promieniowców, z roślinami wyższymi, przede wszystkim z rodziny 

motylkowatych (→ brodawki korzeniowe); symbioza tego typu odgrywa dużą rolę we 

wzbogacaniu gleby w azot. 

bakteriostatyki, środki chemiczne lub oddziaływania fizyczne hamujące rozwój i wzrost 

bakterii bez niszczenia ich funkcji życiowych, np. niektóre antybiotyki. 

bakteroidy, formy nieregularnie rozgałęzione, w jakie przekształcają się wolno żyjące 

pałeczki Rhizobium po wniknięciu z gleby do korzeni roślin motylkowatych; błona 

bakteroidalna jest częścią komórki roślinnej, pochodną → błony komórkowej, powstającą 

przez jej zagłębienie do wnętrza komórki w chwili uwalniania bakterii znajdujących się w nici 

infekcyjnej; b. w otoczkach peribakteroidalnych nazywane są symbiosomami; w skład 

symbiosomu może wchodzić jeden lub więcej b., co jest zależne od danego układu 

symbiotycznego. 

bakteryjne nawozy, → nawozy bakteryjne. 

bakulowirusy, rodzina wirusów DNA (Baculoviridae) chorobotwórczych dla stawonogów, 

głównie owadów; genom w postaci kolistego dwuniciowego DNA; otoczone osłonką → 

wiriony mają kształt prętów i zawierają jeden lub więcej → nukleokapsydów; dzielą się na 

trzy grupy w zależności od wyglądu ciał białkowych, które mogą być krystaliczne, 

wielościenne lub pałeczkowate; wykorzystywane są do walki z owadami szkodliwymi oraz 

jako wektory w biotechnologii. 

baldach, kwiatostan o zredukowanej głównej osi i kwiatach na szypułkach jednakowej 

długości, osadzonych na jednym poziomie; może być prosty (np. u czosnku) lub złożony (np. 

u marchwi). 

baldachogrono, kwiatostan (np. u jarzębiny), w którym kwiaty, osadzone na szypułkach 

różnej długości, układają się w jednej płaszczyznie. 

baldaszkowate, Apiaceae (dawniej Umbelliferae), rodzina roślin okrytozalążkowych z 

klasy → dwuliściennych; obejmuje ok. 2500–3000 gatunków roślin zielnych (rocznych i 
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wieloletnich) rzadko krzewów, rozmieszczonych głównie w strefach umiarkowanych i 

ciepłych obu półkul; nieliczne gatunki sięgają do strefy subtropikalnej; spełniają ważną rolę 

we florze Polski (ponad 70 gatunków dziko rosnących); charakterystyczne cechy to: 

kwiatostan w postaci → baldachu; owoc typu → rozłupni,pękającej po dojrzeniu na 2 części 

zawieszone na tzw. wieszadełku; wytwarzanie dużych ilości olejków lotnych występujących 

we wszystkich częściach rośliny; do b. należy szereg ważnych i szeroko stosowanych roślin 

użytkowych, dostarczających jarzyn i przypraw (kminek, seler, marchew, pietruszka, lubczyk, 

arcydzięgiel, pasternak, barszcz, kolendra), liczne rośliny lecznicze (dzięgiel, biedrzeniec), a 

także trujące (szalej, szczwół). 

Baldwina efekt, → efekt Baldwina. 

balneologia, nauka o wykorzystaniu, w celach terapeutycznych, naturalnych wód (tzw. 

mineralnych), osadów (borowin) i wyziewów gazowych. 

balsam, naturalny roztwór żywic w olejkach eterycznych, nierozpuszczalny w wodzie, o 

aromatycznej woni, gorzkim smaku, wydzielany przez rośliny, zwłaszcza tropikalne; 

stosowany w perfumerii jako utrwalacz zapachu, lecznictwie, kosmetyce i technice; 

najbardziej znane są b. kanadyjski, peruwiański, tolutański. 

BALT, ang. bronchus-associated lymphoid tissue, → tkanka limfoidalna związana z 

oskrzelami. 

banki biologiczne, 1) materiał biologiczny przechowywany w warunkach umożliwiających 

zachowanie jego cech życiowych, zwykle w stanie głębokiego zamrożenia, np. krew lub inne 

tkanki i narządy przechowywane do celów transplantacyjnych (banki krwi, tkanek) albo 

materiał wykorzystywany w hodowli (banki zarodków, banki nasienia, banki linii 

komórkowych lub szczepów bakteryjnych); 2) organizmy przechowywane (np. w muzeach i 

innych instytucjach naukowych) jako wzorce opisanych gatunków lub ich odmian, w formie 

kolekcji nasion, komórek, tkanek (hodowle in vitro), zarodków bądź całych organizmów 

(żywych lub zakonserwowanych); istotą takich banków jest zachowanie w przechowywanym 

materiale jego DNA, służącego jako wzorzec genetyczny (banki genów) do zachowania 

bioróżnorodności organizmów; 3) banki genomów przechowujące informację o kompletnych 

genomach określonych osobników lub gatunków. 

barbiturany, sole kwasu barbiturowego stosowane głównie jako leki nasenne i 

przeciwpadaczkowe (Luminal, Ewipen, Weronal); niektóre z nich przyjmowane w nadmiarze 

mogą powodować uzależnienie lub toksyczne uszkodzenie mózgu, wątroby, nerek; w dużych 

dawkach powodują śmierć. 

barestezja, zdolność odczuwania nacisku na skórę. 

bariera ekologiczna, zanik kontaktów, w tym również płciowych, między grupami 

osobników tego samego gatunku na skutek przyjmowania przez nie różnych strategii 

ekologicznych (np. różne pory aktywności czy różne specjalizacje pokarmowe u zwierząt, 

zróżnicowanie pory kwitnienia u roślin) lub zróżnicowania sygnałów rozpoznawczych 

(optycznych, chemicznych czy dźwiękowych), co prowadzi do → izolacji rozrodczej. 

bariera fizyczna, przeszkoda fizyczna (np. morze, rzeka, góry, pustynia) ograniczająca 

rozprzestrzenianie się populacji danego gatunku; w przypadku wystąpienia takiej przeszkody 

w obrębie zasięgu gatunku może ona spowodować → izolację rozrodczą. 

bariera izolacyjna, czynnik fizyczny (→ bariera fizyczna) lub ekologiczny (→ bariera 

ekologiczna) utrudniający bądź uniemożliwiający rozprzestrzenianie się i kontakty (w 

szczególności kontakty płciowe) z innymi osobnikami tego samego gatunku (→ izolacja 

rozrodcza). 

bariera krew–mózg, bariera mózgowa, właściwość ścian naczyń włosowatych mózgu i 

otaczających je → astrocytów tkanki glejowej polegająca na uniemożliwianiu przechodzenia 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468292_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468282_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477190_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471380_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468292_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471380_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468157_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475956_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468293_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471380_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471380_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469645_1.html


z krwi do tkanek mózgu niektórych (głównie wielkocząsteczkowych i nielipidowych) 

substancji; przez barierę przechodzą natomiast (nawet wbrew gradientowi stężeń): glukoza, 

aminokwasy i prekursory neuroprzekaźników. 

bariera łożyskowa, bariera między układami krwionośnymi matki i płodu kontrolująca 

wymianę substancji między nimi. 

bariera mózgowa, → bariera krew–mózg. 

bark, okolica stawu barkowego łączącego kość ramienną z łopatką; u człowieka 

uwypuklającym się przez skórę kostnym elementem barku jest acromion – wyrostek barkowy 

łopatki. 

barkowa obręcz, → obręcz kończyny przedniej. 

baroreceptory, presoreceptory, narządy zmysłu reagujące na zmiany ciśnienia; b. są narządy 

umiejscowione w ścianach naczyń krwionośnych (np. tzw. kłębki aortalne na łuku aorty i 

kłębki zatoki szyjnej u ssaków) wrażliwe na ich rozciąganie i uczestniczące w odruchowej 

regulacji ciśnienia i przepływu krwi. 

Barra ciałko, → chromatyna płciowa. 

Bartolina gruczoły, → gruczoły Bartolina. 

barwienie, metoda polegająca na stosowaniu różnych barwników do wybarwiania preparatów 

biologicznych, np. komórek, tkanek i drobnoustrojów (→ metoda Grama), w celu 

uwidocznienia ich pod mikroskopem; b. struktur komórkowych i tkankowych polega na 

chemicznym wiązaniu z nimi barwnika, na adsorpcji barwnika na powierzchni tych struktur 

lub na redukcji chemicznej niektórych soli metali przez struktury tkankowe, z odkładaniem 

się na nich tego metalu; wyróżnia się b. histochemiczne (lokalizacja związków chemicznych 

w komórkach i tkankach), b. histologiczne (uwidocznianie struktur komórkowych i 

tkankowych) i b. metachromatyczne (stosowane w histochemii do wykrywania polianionów). 

barwne widzenie, → widzenie barwne. 

barwniki akrydynowe, związki pierścieniowe o silnym działaniu mutagennym, np. 

proflawina czy akryflawina; wnikają między cząsteczki puryn i pirymidyn wypychając zasady 

z łańcucha kwasów nukleinowych; wywołują mutacje polegające na addycji lub delecji zasad, 

co prowadzi do zmian → ramki odczytu. 

barwniki asymilacyjne, → barwniki fotosyntetyczne. 

barwniki bilinowe, → rodoplasty. 

barwniki flawonowe, → flawonoidy. 

barwniki fluorescencyjne, fluorochromy, np. oranż akrydyny; barwniki stosowane w 

immunohistochemii (badania zjawisk immunologicznych na skrawkach tkankowych); b. f. 

znakuje się przeciwciała, które na skrawkach wiążą się z antygenami, co umożliwia 

określenie ich umiejscowienia na podstawie świecenia (→ fluorescencja, → 

immunofluorescencja). 

barwniki fotosyntetyczne, barwniki asymilacyjne, biorą udział w fazie świetlnej w 

procesie → fotosyntezy, absorbujące energię świetlną, wbudowane w białkowo-lipidowe 

błony tylakoidów w → chloroplastach roślin lub ciał chromatoforowych bakterii 

fotoautotroficznych; do b.f. należą → chlorofile, → bakteriochlorofile, → karotenoidy, → 

fikobiliny. 

barwniki histologiczne, związki chemiczne, przeważnie organiczne, o różnych barwach, 

rozpuszczalne w wodzie i/lub alkoholu, stosowane do wybarwiania preparatów 

mikroskopowych; najczęściej stosowanymi b. h. są: błękit bromofenolowy, błękit 

metylenowy, czerń amidowa, → eozyna, hematoksylina, karmin, sudan III, zieleń metylowa. 
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barwniki krwi, → barwniki oddechowe. 

barwniki oddechowe, 1) barwniki krwi i innych płynów ciała, → metaloproteiny i → 

chromoproteiny wiążące odwracalnie tlen i transportujące go z narządów oddechowych do 

komórek ciała; u kręgowców i niektórych bezkręgowców b. o. jest czerwona → 

hemoglobina występująca w erytrocytach i → mioglobina, magazynująca tlen w tkance 

mięśniowej kręgowców, u bezkręgowców – erytrokruoryna rozpuszczona w osoczu, → 

hemoerytryna komórek płynu celomatycznego niektórych pierścienic morskich, 

chlorokruoryna, zielona metaloporfiryna zbliżona do hemoglobiny, występująca u czterech 

rodzin wieloszczetów i niebieska → hemocyjanina osocza stawonogów i mięczaków; 2) → 

cytochromy łańcucha oddechowego w → mitochondriach. 

barwniki siatkówki, → barwniki wzrokowe. 

barwniki wzrokowe, barwniki siatkówki, fotopigmenty, składnik → pręcików siatkówki i → 

czopków siatkówki oka u wielu zwierząt; światłoczułe substancje, które pod wpływem energii 

świetlnej zmieniają molekularną strukturę, co wywołuje powstanie impulsu nerwowego w 

komórce receptorowej; zbudowane z białka opsyny i tzw. cząsteczki chromoforowej, którą 

jest wariant akseroftolu (witaminy A); b. w. różnią się wrażliwością na natężenie światła oraz 

długość jego fali; u człowieka i naczelnych występują 4 rodzaje b. w.: wrażliwa na cały 

zakres światła widzialnego → rodopsyna oraz barwnik "lw;niebieski"up; (cyjanolabe) 

najwrażliwszy na falę o długości 420 nm, "lw;czerwony"up; (erytrolabe) – 563 nm, i 

"lw;zielony"up; (chlorolabe) – 534 nm; u ptaków występuje też b. w. wrażliwy na ultrafiolet. 

barwnikowe komórki, → komórki barwnikowe. 

barwy dyfrakcyjne, zjawiska świetlne związane z dyfrakcją promieni światła (odchyleniem 

od prostoliniowego przebiegu) przy ich przejściu przez określone, wyspecjalizowane 

struktury występujące na powierzchni organizmów żywych (np. łuski, żeberka). 

barwy interferencyjne, barwy pojawiające się na powierzchni tworzonej przez cienką błonę 

(np. bańki mydlanej, skrzydła błonkówki, łuski skrzydeł motyli) w wyniku interferencji 

(nakładania się) światła odbitego od jej przedniej i tylnej powierzchni. 

barwy ochronne, → ubarwienie ochronne. 

barwy strukturalne, barwy pojawiające się w wyniku zmian przebiegu promieni świetlnych 

(odbicia, dyfrakcji, interferencji; patrz: → barwy dyfrakcyjne, → barwy interferencyjne, → 

barwy zwierząt) przy przejściu przez wyspecjalizowane struktury znajdujące się na 

powierzchni organizmu, odmienne od barw wywoływanych obecnością barwników. 

barwy zwierząt, ubarwienie zwierząt wywoływane przez: 1) obecność barwnych związków 

chemicznych (organicznych lub nieorganicznych) wchodzących w skład struktur organizmu 

zwierzęcego (np. związków żelaza, manganu, miedzi); 2) zjawiska świetlne zachodzące w 

obrębie struktur powierzchniowych ciała zwierzęcia (→ barwy strukturalne); 3) obecność 

specjalnych związków chemicznych, barwników (pigmentów, takich jak lipochromy, 

melanina; stąd ich nazwa – barwy pigmentowe, barwnikowe) wytwarzanych lub 

gromadzonych głównie w komórkach powierzchniowych części ciała lub ich wytworach, 

rzadziej w komórkach wewnętrznych (specjalne komórki barwnikowe nazywane bywają 

chromatoforami); 4) obecność w obrębie ciała zwierząt innych zabarwionych organizmów lub 

substancji (barwa zapożyczona, np. obecność zielonych glonów w strefie podnabłonkowej 

bezkręgowców lub w sierści ssaków, barwny pokarm wypełniający światło przewodu 

pokarmowego niższych zwierząt); ubarwienie zwierząt może spełniać rolę obronną 

(maskującą lub odstraszającą, ochronną przed promieniowaniem ultrafioletowym) lub 

płciową (sygnalizującą płeć, sygnalizującą witalność, wabiącą). 

Basedowa choroba, → wole tarczycowe. 

basion, antr. najniższy punkt na czaszce człowieka, leżący na przednim brzegu → otworu 
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wielkiego. 

basipodit, bazypodit, drugi lub trzeci człon części podstawowej (protopoditu) odnóża 

skorupiaków. 

Batesa mimikra, → mimikra batesowska. 

batial, głęboka strefa oceanu, od 200 do ok. 1000–2000 m, położona między sublitoralem i 

abisalem, gdzie nie dociera światło słoneczne; toń wodna b. nosi nazwę batypelagialu, a dno – 

batybentalu; b. zasiedlany jest wyłącznie przez konsumentów i destruentów uzależnionych 

troficznie od allochtonicznych substratów pochodzenia litoralnego lub pelagicznego. 

batrachologia, dyscyplina poświęcona naukowym badaniom płazów, dział → herpetologii. 

batrachotoksyna, jad żabi, steroidowy → alkaloid ze skóry trujących żab środkowo- i 

południowoamerykańskich (Phyllobates); w obecności b. napięciowozależne kanały sodowe 

w → błonie komórkowej, po jej zdepolaryzowaniu, pozostają stale otwarte, w wyniku czego 

komórki nerwowe nie mogą przewodzić impulsów, a włókna mięśniowe pozostają w stanie 

ciągłego skurczu; śmierć spowodowana jest głównie zaburzeniami czynności serca; b. jest 

jedną z najsilniejszych niebiałkowych toksyn używaną do zatruwania strzał. 

batrachozaury, grupa → meandrowców żyjących w karbonie i permie, wśród których byli 

przodkowie gadów. 

batybental, strefa oceanu obejmująca jego dno w obszarze stoku kontynentalnego i grzbietów 

śródoceanicznych (→ batypelagial, → batial). 

batybionty, organizmy, najczęściej endemiczne, żyjące w głębiach jezior i oceanów, 

przystosowane do wysokiego ciśnienia, całkowitej ciemności i skąpego pokarmu. 

batypelagial, część toni wodnej (→ pelagial) oceanu, na głębokości od 1000 do ok. 3000–

4000 m.; charakteryzuje się całkowitym brakiem światła, niską temperaturą i wysokim 

ciśnieniem. 

bawełna, rodzaj (Gossypium) z rodziny ślazowatych liczący od kilku do kilkudziesięciu 

gatunków roślin rozmieszczonych w ciepłych i suchych rejonach Eurazji, Afryki i Ameryki; 

rośliny jednoroczne oraz wieloletnie (także o zdrewniałych łodygach), od dawna uprawiane 

ze względu na włókno przędzalnicze (nazwane bawełną), które uzyskuje się z włosków 

nasiennych. 

bazia, kwiatostan groniasty, o bezszypułkowych kwiatach osadzonych na pojedynczej 

sztywnej osi, odpadający w całości (np. u wierzby). 

bazofile, granulocyty zasadochłonne, grupa leukocytów (→ krwinek białych) krwi 

kręgowców; komórki charakteryzujące się obecnością ziarnistości barwiących się barwnikami 

zasadowymi; u ssaków wiążą przeciwciała IgE i uczestniczą w anafilaksji, wzrost ich liczby 

cechuje stany alergiczne. 

bazydia, → podstawki. 

bazydiospory, zarodniki podstawkowe, haploidalne zarodniki (→ mejospory) u grzybów z 

grupy podstawczaków powstające na buławkowatych rozszerzeniach pewnych szczytowych 

strzępek owocnika (→ podstawki). 

bazypetalny rozwój, → rozwój bazypetalny. 

bazypodit, → basipodit. 

bazytonia, rozwój systemu pędowego wielu trwałych roślin zielnych (bylin) i krzewów 

polegający na tym, że pędy boczne rozwijają się z pąków bocznych, usytuowanych blisko 

podstawy pędu głównego. 

bąblowiec złożony, echinokokus, postać larwalna niektórych tasiemców, rodzaj → wągra, w 

postaci dużego (do kilkanastu cm średnicy) pęcherzyka, wewnątrz którego znajdują się 
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pęcherzyki wtórne z główkami. 

BCG, Bacillus Calmette-Gu&#!0,233;rin, niechorobotwórcza dla człowieka odmiana prątka 

gruźlicy (typu bydlęcego Mycobacterium tuberculosis) używana do sporządzania szczepionki 

stosowanej w ochronnych szczepieniach przeciwgruźliczych. 

behawior, → zachowanie. 

behawioryzm, kierunek badań psychologicznych odrzucający subiektywne metody związane 

z pojęciami świadomości i introspekcji, oparty na obiektywnej analizie zachowań ludzi (i 

zwierząt); zdaniem behawiorystów zachowania (niezależnie od stopnia komplikacji i udziału 

w nich procesów intelektualnych) są przystosowawczymi reakcjami na bodźce środowiskowe. 

bekerel, Bq, jednostka aktywności substancji promieniotwórczej, w której jedna samoistna 

przemiana jądrowa zachodzi w czasie 1s; 1Bq = 1 rozpad/s; nazwa b. pochodzi od nazwiska 

A. H. Becquerela, francuskiego fizyka i chemika, odkrywcy zjawiska → 

promieniotwórczości, za co w 1903 roku otrzymał, wraz z małżonkami Curie, Nagrodę 

Nobla. 

belemnity, Belemnitida, rząd kopalnych (żyjących między karbonem a eocenem) morskich 

głowonogów, prawdopodobnie o 10 ramionach z przyssawkami, z wykształconym 

wapiennym szkieletem wewnętrznym, o rozmiarach od kilkunastu cm do kilku m; często b. 

nazywana jest strzałkowata, tylna część muszli, jedyne zachowane szczątki tych zwierząt, 

które są ważnymi → skamieniałościami przewodnimi okresu jury i kredy. 

benetyty, Bennettitopsida, wymarła klasa z podgromady roślin → 

nagozalążkowych wielkolistnych; żyły w erze mezozoicznej (od środkowego triasu po dolną 

kredę), a szczególnie dużą rolę w → szacie roślinnej spełniały w okresie jurajskim; szczątki 

kopalne pochodzą z Ameryki Płn., Europy (także Polski) i Azji; miały nierozgałęzione, często 

bulwiasto zgrubiałe pnie oraz wielkie, pierzaste, rzadziej nie podzielone liście; 

morfologicznie przypominały sagowce, od których odróżniały się budową struktur 

rozrodczych – obupłciowych strobil; w nasionach b. powstawał jeden tylko zarodek o dwu 

liścieniach, co uznaje się za cechę ewolucyjnie zaawansowaną; powstały prawdopodobnie z 

paproci nasiennych, przyjmuje się, że z mezozoicznych b. powstały współcześnie 

występujące rośliny gniotowe. 

bental, środowisko dna zbiorników wodnych z właściwymi sobie zespołami organizmów, 

innych niż w toni wodnej (→ pelagial); w oceanach środowisko to poniżej → 

sublitoralu dzieli się na → batybental, → abisobental i → hadal. 

bentofagi, zwierzęta odżywiające się organizmami dna zbiornika, które należą do → 

bentosu (ślimaki, skorupiaki, wieloszczety); żyją w toni wodnej (np. ryby) lub w ogóle nie 

należą do fauny wodnej, np. ptaki brodzące. 

bentos, organizmy zamieszkujące → bental, żyjące w dnie lub w pobliżu dna zbiornika 

wodnego; w morzach są to przede wszystkim bakterie, glony, otwornice, gąbki, jamochłony, 

robaki, wieloszczety, mięczaki, skorupiaki i szkarłupnie, natomiast w wodach słodkich – 

bakterie, glony, rośliny zielne, gąbki, skąposzczety, pijawki, mięczaki, skorupiaki i larwy 

owadów; zwykle klasyfikowany według kryteriów topograficznych, np. na litoralny 

(ograniczony do strefy przybrzeżnej) i profundalny (występujący poza tą strefą); ze względu 

na przystosowania do warunków podłoża wyróżnia się: rhizobentos, rośliny zakorzenione w 

podłożu, heptobentos – organizmy przytwierdzone na stałe do podłoża (epifiton – 

przytwierdzone do powierzchni roślin, epizoon – do powierzchni zwierząt, epipsammon – do 

ziaren piasku), herpobentos – formy ruchliwe lub żyjące na ruchomych osadach dennych i 

endobentos – występujące wewnątrz osadów oraz szczelin twardego substratu, skał, a nawet 

same drążące podłoże. 

benzedryna, nazwa handlowa → amfetaminy. 
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benzopiren, policykliczny, wielopierścieniowy węglowodór aromatyczny, występujący w 

smole drzewnej i węglowej, sadzy, dymie tytoniowym, powietrzu miejskim; silny związek 

karcynogenny. 

Bergmanna reguła, → reguła Bergmanna. 

beri-beri, awitaminoza związana z niedoborem witaminy B1, objawiająca się nerwobólami, 

niewydolnością serca i encefalopatią, na skutek degeneracji osłonek mielinowych włókien 

nerwowych; występuje w Azji, u ludzi żywiących się wyłącznie łuskanym lub polerowanym 

ryżem. 

betablokery, β-adrenergiczni antogoniści, związki (ligandy) hamujące działanie błonowych 

receptorów adrenergicznych typu beta (β) (antagoniści β receptorów) poprzez zablokowanie 

możliwości wiązania przez receptor liganda pobudzającego; zaliczane do nich związki mają 

działanie ogólne na różne podtypy receptorów β (np. propranolol) lub blokujące swoiście 

określony podtyp receptora (np. β1 – atenolol, β2 – butoksamina); b. osłabiają efekt 

pobudzenia współczulnego układu nerwowego, a więc m.in. zwalniają czynność serca, 

zwężają oskrzela, zmniejszają przepływ krwi przez naczynia obwodowe; stosowane w 

nadciśnieniu tętniczym, nadczynności tarczycy, w dusznicy bolesnej. 

betalainy, barwniki niewielu grup roślin z rzędu goździkowce (Caryophyllales), nie 

wytwarzających → antocyjanów; zawierają azot; nadają barwy od żółtej przez pomarańczową 

i czerwoną do fioletowej; funkcją b. jest przywabianie zwierząt zapylających i rozsiewających 

nasiona oraz ochrona przed patogenami; do b. należą m.in. betanina w buraku, amarantyna w 

szarłacie, indykaksantyna w opuncji figowej. 

beta-oksydacja, cykliczny szlak metaboliczny związany z utlenianiem kwasów 

tłuszczowych, jeden z etapów → oddychania komórkowego (patrz też → oddychanie 

tlenowe); w komórkach eukariotycznych b.-o. jest katalizowana na obszarze macierzy 

mitochondrialnej (→ mitochondria); kwas tłuszczowy aktywowany do acylo-koenzymu A 

ulega przy węglu β w kolejnych reakcjach pojedynczego cyklu b.-o. dwukrotnemu utlenieniu, 

rozdzielanemu przez etap przejściowej hydroksylacji i w końcu w reakcji tiolizy zostaje 

skrócony o dwa atomy węgla, które jako acetylo-koenzym A włączone mogą być do → cyklu 

kwasów trikarboksylowych, pozostały "lw;skrócony"up; kwas tłuszczowy może wejść do 

kolejnego cyklu b.-o.; proces ten powtarza się, aż cała cząsteczka kwasu zostanie podzielona 

na dwuwęglowe reszty octanowe (acetylo-CoA). 

bezczaszkowce, Acrania, Cephalochordata, podtyp w obrębie → 

strunowców reprezentowany przez ok. 25 drobnych gatunków morskich (najbardziej znanym 

przedstawicielem jest lancetnik, Brachiostoma lanceolatum); cechą pierwotną jest brak 

czaszki, a cechą apomorficzną – obecność długiej → struny grzbietowej; cechy wspólne z → 

kręgowcami to m.in.: obecność głównych naczyń krwionośnych, konstrukcja cewki 

nerwowej, obecność homologicznego z mózgiem pęcherzyka mózgowego, podobna 

ultrastruktura komórek wydalniczych. 

bezgłowość, acefalia, brak głowy lub części głowowej u zwierząt; b. pierwotna dotyczy wielu 

bezkręgowców, z całkowitym brakiem głowy (np. gąbki), z obecnością jedynie zwojów 

głowowych (np. nicienie) lub z lekka wyodrębnioną głową (np. brzuchorzęski); b. wtórna 

dotyczy niektórych pasożytów w stadium larwy lub dorosłym. 

bezjamowce, acoelomata, zwierzęta, które w stadium dorosłym pozbawione są jam ciała; 

jama pierwotna b. wypełniona jest parenchymą, zajmującą przestrzeń między jelitem a ścianą 

ciała, a jama wtórna to światło gonad; do b. zalicza się niższe → trójwarstwowce (płazińce i 

wstężnice), włączane bywają również → wtórnojamowce pozorne. 

bezjądrowe, → akariota. 

bezjądrzaste komórki, → komórki bezjądrzaste. 
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bezkręgowce, Invertebrata, zwierzęta wielokomórkowe bez wykształconego kręgosłupa (w 

odróżnieniu od → kręgowców); jest to jednostka bez waloru systematycznego, utworzona 

przez Lamarcka, utrzymywana w zoologii ze względów praktycznych, niekiedy dzielona 

na → przedtkankowce i → tkankowce. 

bezowodniowce, anamniota, anamnia, zwierzęta wykształcające zarodki bez → błon 

płodowych; cykl rozwojowy, z rozwijającą się zazwyczaj larwą, zachodzi w warunkach 

wodnych; należą tu niższe kręgowce: → kręgouste, → ryby i → płazy. 

bezpłciowe rozmnażanie, → rozmnażanie bezpłciowe. 

bezpłodność, niezdolność (czasowa lub trwała) do rozmnażania się spowodowana brakiem 

wytwarzania zdolnych do zapłodnienia gamet, niemożnością spółkowania lub prawidłowego 

przeprowadzenia gamet przez drogi płciowe bądź niezdolnością donoszenia ciąży. 

bezpłytkowce, beztarczowce (Aplacophora), bruzdobrzuchy, bruzdonogi (Solenogastres), 

gromada morskich, przydennych bezkręgowców należąca do typu → 

mięczaków, reprezentowana przez ok. 200 gatunków, o rozmiarach od 0,1 do 30 cm, 

pozbawionych muszli. 

bezprzecinkowy kod, → kod bezprzecinkowy. 

bezszczękowce, → bezżuchwowce. 

beztarczowce, → bezpłytkowce. 

beztlenowce, anaeroby, organizmy oddychające w sposób beztlenowy (→ oddychanie 

beztlenowe), zdolne do życia w warunkach braku tlenu; wyróżnia się b. bezwzględne 

(obligatoryjne), niezdolne do życia w obecności tlenu i żyjące wyłącznie w środowiskach 

pozbawionych tlenu, oraz b. względne (fakultatywne), zwykle preferujące warunki 

beztlenowe, jednak zdolne również do życia w warunkach tlenowych; dla niektórych b. 

względnych obecność tlenu jest niezbędna w pewnych stadiach życiowych. 

beztlenowe bakterie, → bakterie beztlenowe. 

bezwzględne datowanie, → datowanie bezwzględne. 

bezżuchwowce, bezszczękowce (agnatha), niższe i najbardziej prymitywne kręgowce nie 

wykształcające szczęk i kończyn parzystych, reprezentowane przez ok. 40 gatunków; nie jest 

to naturalna grupa systematyczna, bowiem nie charakteryzuje jej żadna cecha apomorficzna; 

kopalne → ostrakodermy charakteryzowały się potężnym pancerzem kostnym; dzisiejsze b. 

reprezentowane są przez → minogi i → śluzice. 

bębenkowa błona, → błona bębenkowa. 

bębenkowa jama, → jama bębenkowa. 

bębenkowe narządy, → narządy bębenkowe. 

biała odmiana człowieka, → odmiany człowieka. 

białaczka, leukemia, ogólna nazwa grupy chorób rozrostowych (nowotworowych) układu 

krwiotwórczego związanych z nadmiernym namnażaniem się komórek prekursorowych, które 

nie dojrzewają w funkcjonalne krwinki białe, w następstwie czego dochodzi do zaburzeń 

wytwarzania krwinek prawidłowych i niedokrwistości; wyróżnia się b. ostre i przewlekłe (w 

zależności od stopnia wyróżnicowania komórek nowo tworzących oraz przebiegu choroby) 

oraz b. szpikowe (mieloblastyczne) i limfatyczne (limfoblastyczne) w zależności od typu 

komórek nowo tworzących; prawdopodobnymi czynnikami zwiększającymi ryzyko 

zachorowań są: promienie jonizujące, niektóre leki i środki chemiczne, wirusy i czynniki 

genetyczne. 

białe krwinki, → krwinki białe. 

białka, proteiny, polipeptydy, biopolimery o masie od 10 do 10 000 kDa występujące 
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powszechnie we wszystkich organizmach oraz wirusach; ich znaczenie jest ogromne, pełnią 

wiele istotnych funkcji we wszystkich procesach biochemicznych i fizjologicznych; mają 

zdolność rozpoznawania i wiązania różnorodnych cząsteczek, katalizując prawie wszystkie 

reakcje biochemiczne determinują przebieg i kierunek przekształceń chemicznych w 

komórce, są niezbędnym budulcem komórek i tkanek, ważnym składnikiem płynów 

ustrojowych; biorą udział m.in. w skurczu mięśni, wytwarzaniu i przewodzeniu impulsów 

nerwowych, transporcie, uzyskiwaniu energii, krzepnięciu krwi, procesach odpornościowych, 

w kontroli wzrostu i różnicowania, w regulacji metabolizmu; b. zbudowane są z 20 

aminokwasów połączonych → wiązaniami peptydowymi; tworzą układy koloidowe, mają 

silne właściwości buforowe; jedną z podstawowych właściwości b. jest ich swoistość, 

wykazywana np. przez antygeny zgodności tkankowej i → przeciwciała; cząsteczki b. 

przyjmują różne kształty, najczęściej sferoidalne (b. globularne) lub włókienkowe (b. 

fibrylarne); synteza b. (→ biosynteza białka) zachodzi w cytoplazmie komórek na 

rybosomach; okres półtrwania b. jest różny, wynosi od 10 dni (wątroba, trzustka, nerki), 

poprzez 160 dni (skóra, mięśnie, kości), do 300 dni (tkanka łączna); wyróżnia się b. proste 

(histony, albuminy, globuliny) i b. złożone (fosfoproteiny, glikoproteiny, chromoproteiny, 

lipoproteiny, nukleoproteiny, metaloproteiny); badaniem struktury i funkcji b. zajmuje się → 

proteomika. 

białka histonowe, → histony. 

białka integralne, białka → błony plazmatycznej silnie związane z błoną, trudne do 

oddzielenia od lipidów błonowych, zwykle po zastosowaniu specjalnych detergentów; 

zawierają przeważnie domenę lub domeny zbudowane z aminokwasów hydrofobowych, 

przejawiające powinowactwo do hydrofobowej części → dwuwarstwy lipidowej i lokujące 

często b. i. transbłonowo (białka transbłonowe); stanowią podstawę molekularną 

błonowych → kanałów jonowych i → receptorów błonowych. 

białka motoryczne, grupa białek enzymatycznych hydrolizujących ATP i wykorzystujących 

wyzwalaną energię chemiczną do generowania sił niezbędnych do zjawisk ruchu u 

organizmów żywych (→ motory molekularne); do b. m. zaliczane są w komórkach 

eukariotycznych → dyneiny, → kinezyny i → miozyny. 

białka powierzchniowe, białka peryferyczne, białka → błony plazmatycznej słabo związane 

z błoną, łatwe do oddzielenia od lipidów błonowych; zlokalizowane są albo na 

zewnątrzkomórkowej albo na protoplazmatycznej powierzchni błony. 

białka stresowe, białka obronne, których synteza jest stymulowana lub indukowana przez 

różne biotyczne i abiotyczne stresy środowiskowe działające na organizm, np. białka szoku 

termicznego, dehydryny i osmotyny (stres osmotyczny), metalotioneiny i fitochelatyny (stres 

spowodowany obecnością jonów metali ciężkich), chitynazy i glukanazy (stres wywołany 

przez patogeny); odgrywają podstawową rolę w nabywaniu przez organizmy tolerancji na 

stresy; są podobne do białek zgodności tkankowej i prawdopodobnie są integralnym 

składnikiem układu odpornościowego. 

białka synteza, → biosynteza białka. 

białka transbłonowe, → białka integralne. 

białka zapasowe, białka zawarte w nasionach niektórych roślin, stanowiące materiał 

energetyczny dla rozwijającego się zarodka (→ gluteliny, → gliadyny). 

białko allosteryczne, białko złożone z podjednostek, którego budowa przestrzenna i funkcje 

ulegają zmianie po przyłączeniu efektora allosterycznego (aktywatora lub inhibitora); 

najlepiej poznanym b. a. jest → hemoglobina; efekty allosteryczne odgrywają decydującą rolę 

w kontroli, integracji i regulacji przemian molekularnych zachodzących w komórkach 

organizmów (→ enzymy allosteryczne). 
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białko fibrylarne, włókienkowe białko proste o wydłużonej, przeważnie uporządkowanej 

strukturze; wartość stosunku osiowego b. f. jest większa od 10; przykładem b. f. są 

skleroproteiny, np. kolagen i keratyna, praktycznie nierozpuszczalne w wodzie i roztworach 

soli; b. f. występują w dużych ilościach w tkance łącznej. 

białko fuzyjne, białko uzyskane w wyniku zabiegów biotechnologicznych przez fuzję 

klonowanego obcego genu z fragmentem genu biorcy; otrzymuje się w ten sposób nowe 

"lw;rekombinowane"up; białko o nowych właściwościach; przykładem są terapeutyczne 

białka używane w zatorach naczyń krwionośnych (m.in. plazminogen t-PA). 

białko globularne, białko o kształcie kulistym lub sferoidalnym, zbudowane z gęsto 

pofałdowanych lub pozwijanych łańcuchów peptydowych; wartość stosunku osiowego 

cząsteczki nie przekracza 3 : 1 lub 4 : 1; do b. g. należy ogromna większość białek, m.in. → 

albuminy i → globuliny oraz wszystkie → enzymy. 

białko hemoglobiny, globina utworzona z czterech, najczęściej parami identycznych 

łańcuchów polipeptydowych, z których każdy jest związany z cząsteczką → 

hemu, tworząc → hemoglobinę, czerwone białko oddechowe krwi. 

białko wirusowe, białko ochronne otaczające genom wirusa, tworzące tzw. kapsyd złożony z 

pojedynczych polipeptydów kodowanych przez geny wirusa; u niektórych wirusów b. w. 

zawiera glikoproteiny kodowane przez wirusa oraz białka gospodarza; glikoproteiny 

wirusowe odgrywają istotna rolę w ułatwianiu infekcji przez oddziaływanie z receptorami 

białkowymi z powierzchni komórek gospodarza; w wirusach z otoczką lipidową znajdują się 

także tzw. białka macierzy mieszczące się między otoczką lipidową a kapsydem, pełnią one 

wraz z enzymami określoną rolę w replikacji wirusa i transkrypcji jego genów; białka 

strukturalne wirusa mają często właściwości antygenowe i dlatego budzą zainteresowanie 

jako podstawa do produkcji szczepionek. 

białkomocz, wydalanie białka z moczem; med. b. prawdziwy – wynik przechodzenia białek 

do przesączu kłębkowego w chorobach nerek. 

białkowe hormony, → hormony białkowe. 

białkowe inhibitory Cdk, białka regulatorowe blokujące powstawanie lub aktywność 

kompleksów cyklina–Cdk, uczestniczące w regulacji cyklu komórkowego (→ cykliny, → 

kinazy białkowe zależne od cyklin). 

biceps, mięsień dwugłowy, mięsień złożony z dwu brzuśców (głów) zakończonych wspólnym 

ścięgnem końcowym. 

biczykoodwłokowce, uropygi (Uropygi), rząd → pajęczaków, reprezentowany przez ok. 100 

gatunków, prowadzących nocny tryb życia; zaokrąglony odwłok b. jest zakończony długim, 

segmentowanym biczykiem. 

Biddera narząd, → narząd Biddera. 

biegun animalny, biegun twórczy jaja, biegun → jaja telolecytalnego lub mezolecytalnego, 

na który przesuwa się jądro komórkowe, i w znacznym stopniu pozbawiona materiałów 

zapasowych cytoplazma; na b. a. rozpoczyna się bruzdkowanie (patrz też → biegun 

wegetatywny). 

biegun wegetatywny, biegun odżywczy jaja, przeciwny do animalnego biegun jaja 

telolecytalnego lub mezolecytalnego, na którym gromadzona jest cytoplazma bogata w 

związki zapasowe wykorzystywane przez rozwijający się w wyniku bruzdkowania zarodek 

(patrz też → biegun animalny). 

biegunka, częste oddawanie płynnego lub niedostatecznie zagęszczonego, nieuformowanego 

kału, niekiedy z domieszką śluzu, krwi lub ropy; w ciężkich przypadkach b. prowadzi do 

odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych; powodowana jest przez zakażenia bakteryjne i 
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wirusowe, błędy w żywieniu, zaburzenia wchłaniania. 

biegunowe jądra, dwa spośród ośmiu jąder powstałych w wyniku trzech podziałów 

mitotycznych megaspory w → woreczku zalążkowym roślin okrytozalążkowych, pozostające 

w środkowej części woreczka; wraz z otaczającą je cytoplazmą różnicują się w komórkę 

centralną (b. j. mogą w niej połączyć się w jedno jądro diploidalne), w procesie → 

zapłodnienia podwójnego komórka centralna zlewa się z komórką plemnikową, z której 

jądrem zlewają się b. j. i powstaje komórka triploidalna, z niej rozwija się bielmo 

(endosperma). 

biegunowość, polarność, polaryzacja, cecha przejawiająca się na różnych poziomach 

organizacji organizmów, związana z wykształcaniem dwóch przeciwnych przestrzennie 

(często przeciwstawnych) biegunów w obrębie cząsteczki, struktury lub całego organizmu; na 

poziomie molekularnym odnosi się do przeciwległych części cząsteczki o odmiennych 

właściwościach (np. o różnym ładunku elektrycznym, różnym powinowactwie do wody); na 

poziomie komórkowym b. może się odnosić do przeciwległych zróżnicowanych 

funkcjonalnie części komórki (np. → biegun animalny i → biegun wegetatywny jaja; biegun 

sekrecyjny i adsorpcyjny → hepatocytu); w odniesieniu do całego organizmu b. wyznacza 

przeciwległe krańce organizmu połączone osią biegunową, wokół której w określonym 

porządku organizują się jego narządy wewnętrzne i komórki; b. organizmu często wyznacza 

b. organizacji jego narządów i komórek. 

biel, drewno miękkie, drewno żywe, w pniu drzewa drewno położone zewnętrznie, z żywymi 

komórkami miękiszowymi (por. → twardziel). 

bielactwo, → albinizm. 

bielactwo sezonowe, → albinizm. 

bielce, 1) zwierzęta i ludzie pozbawieni barwnika (→ albinizm); 2) → termity. 

bielmo, 1) endosperma, tkanka odżywcza otaczająca zarodek w nasionach roślin nasiennych; 

u roślin okrytozalążkowych jest to najczęściej b. triploidalne, rozwijające się z zapłodnionej 

komórki centralnej woreczka zalążkowego (→ zapłodnienie podwójne), u nagonasiennych 

występuje haploidalne → bielmo pierwotne; 2) med. biaława blizna na rogówce oka 

powstająca w wyniku urazu lub stanu zapalnego. 

bielmo pierwotne, prabielmo, nazwa stosowana niekiedy dla tkanki utworzonej z 

wegetatywnych komórek żeńskiego gametofitu, w nasionach roślin nagozalążkowych pełni 

funkcje tkanki odżywczej dla rozwijającego się zarodka (por. → bielmo). 

Biernackiego odczyn, → odczyn Biernackiego. 

bierny transport, → transport bierny. 

bilans azotowy, różnica między całkowitym azotem spożytym, głównie w formie białka, a 

całkowitym azotem wydalonym w postaci produktów przemiany materii, np. amoniaku, 

mocznika czy kwasu moczowego; najkorzystniejszy jest stan równowagi azotowej, w którym 

ilość azotu pobranego jest równa ilości wydalonego. 

bilans wodny, różnica między ilością wody pobranej z otoczenia a ilością wody wydalonej w 

określonym czasie przez organizm; b. w. ujemny nazywa się deficytem wodnym. 

bilharcjoza, → schistosomatoza. 

bilinowe barwniki, → rodoplasty. 

bilirubina, czerwonopomarańczowy metabolit degradacji → hemu; jeden z barwników 

żółciowych powstający na drodze redukcji → biliwerdyny; gdy krew zawiera nadmierne 

ilości nierozpuszczalnej b., zostaje ona rozmieszczona w skórze i twardówce oczu, co 

powoduje ich żółte zabarwienie; stan ten, nazywany żółtaczką, wskazuje na uszkodzenie 

wątroby, niedrożność przewodu żółciowego lub nadmierny rozpad erytrocytów; w jelicie 
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grubym b. przekształca się w brązowe sterkobiliny i urobiliny; b. pełni też funkcję 

zmiatacza → wolnych rodników. 

biliwerdyna, zielony produkt rozpadu → hemu, jeden z barwników żółciowych 

przekształcany następnie w bilirubinę. 

bilofodontyczne zęby, → bilofodontyzm. 

binarna nazwa, → nazwa binarna. 

binokular, przyrząd optyczny, jak mikroskop czy lornetka, o dwóch okularach, 

umożliwiający dwuoczną, wygodniejszą obserwację. 

binomen, → nazwa binominalna. 

binominalna nomenklatura, → nomenklatura binominalna. 

bioakumulacja, biomagnifikacja, akumulacja zanieczyszczeń w postaci pierwiastków i 

związków chemicznych (np. niektórych metali ciężkich, pestycydów) w następujących po 

sobie poziomach troficznych aż do osiągnięcia stężenia trującego. 

biocenologia, biocenotyka, biosocjologia, dział → ekologii, który zajmuje się badaniem 

struktury i funkcji zbiorowisk, zgrupowań oraz zespołów roślinnych (→ fitosocjologia) i 

zwierzęcych (→ zoocenologia); jest to dyscyplina o wzajemnych zależnościach organizmów 

ograniczonych swym występowaniem do jednolitego wycinka biosfery (→ biocenoza, → 

biotop, → ekosystem); współcześnie szczególnie intensywnie rozwija się b. funkcjonalna, 

zajmująca się oceną produktywności i wydajności ekologicznej. 

biocenoza, podstawowa jednostka ekologiczna w biocenologii; wielogatunkowe zespolenie 

uzależnionych od siebie organizmów występujących w liczbie, która odpowiada przeciętnym 

możliwościom życiowym; zespolenie to zamieszkuje jednorodny środowiskowo odcinek → 

biosfery i charakteryzując się własną → strukturą troficzną oraz określonym schematem 

przepływu energii; utrzymuje produkcję w stanie równowagi dynamicznej; b. nierozerwalnie 

związana jest ze swoim → biotopem, tworząc z nim → ekosystem (jest żywą częścią 

ekosystemu). 

biochemia, chemia biologiczna, nazywana dawniej chemią życia i chemią fizjologiczną, 

nauka zajmująca się badaniem molekularnych podstaw życia, chemicznymi składnikami 

komórek, ich przemianami materialnymi i energetycznymi, czyli → metabolizmem, zarówno 

w warunkach fizjologicznych, jak i podczas → stresów oraz regulacją tych przemian; 

głównymi dyscyplinami b. są: genetyka molekularna, bioenergetyka i biotechnologia. 

biochora, specyficzny typ środowiska, flory i fauny, stanowiący zespolenie jednorodnych → 

biotopów lub typów wegetacji. 

biodegradacja, mineralizacja, rozkład substancji organicznych na prostsze związki, aż do 

postaci nieorganicznej, w drodze reakcji biochemicznych w organizmach → saprobiontów, 

głównie bakterii i grzybów, należących do destruentów; procesy b. wykorzystywane są w 

utylizacji odpadów komunalnych, ścieków, w produkcji biogazu i biomasy paszowej; termin 

b. stosowany jest również w odniesieniu do nasycania środowiska, na skutek działalności 

gospodarczej człowieka, substancjami szkodliwymi dla organizmów (np. pestycydami i 

węglowodorami). 

biodro, 1) u owadów człon nogi położony u nasady uda, połączony stawami z przedbiodrzem 

z jednej i krętarzem z drugiej strony; 2) okolica ciała czworonożnych kręgowców (i 

człowieka) obejmująca boczną część obręczy kończyny tylnej (lub dolnej) wraz z nasadą tej 

kończyny i stawem biodrowym, łączącym kość udową z miednicą. 

biodrowa obręcz, → obręcz kończyny tylnej. 

bioenergetyka, termodynamika biochemiczna, dziedzina ekologii zajmująca się 

przekształcaniem energii w komórkach, organizmach, populacjach i ekosystemach; wszystkie 
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układy żywe stanowią termodynamiczne układy otwarte, przez które stale przepływa strumień 

materii, energii i informacji; mogą one funkcjonować i reprodukować się tylko dzięki 

pobieranej ze środowiska energii, której źródłem jest energia promienista Słońca (→ teoria 

chemiosmotyczna). 

biofizyka, interdyscyplinarna nauka przyrodnicza zajmująca się procesami fizycznymi 

zachodzącymi w organizmach żywych, od poziomu kwantowego do poziomu ekosfery, jak 

np. zamiana energii świetlnej w energię chemiczną w → fotosyntezie, transport substancji 

przez błony, powstawanie potencjałów elektrycznych w błonach, procesy energetyczne w 

mitochondriach, kataliza enzymatyczna; b. molekularna bada struktury i właściwości 

biopolimerów tworzących układy żywe, m.in. → kwasów nukleinowych i → białek oraz → 

błon plazmatycznych i organelli, a także procesy życiowe na poziomie molekularnym. 

biogaz, gaz powstający podczas beztlenowego rozkładu (fermentacji) substancji organicznych 

z udziałem bakterii metanowych; b. jest mieszaniną metanu (ok. 70%) i dwutlenku węgla; b. 

powstający w warunkach naturalnych, głównie z celulozy, np. w bagnach, nazywany jest 

gazem błotnym; wytwarzany pod kontrolą człowieka, np. z obornika czy odpadów 

komunalnych, jest cennym paliwem, a pofermentacyjne resztki – wartościowym nawozem. 

biogenetyczne prawo, → prawo biogenetyczne. 

biogeneza, biopoeza, proces powstawania życia, koncepcje tłumaczące powstanie życia na 

Ziemi; b. rozpoczęła się ok. 4 mld lat temu i mogła trwać ok. 1 mld lat; istnieje wiele teorii i 

wiele kontrowersji na ten temat; najbardziej znane teorie stworzyli Oparin (1924, → 

koacerwaty) i Haldane (1928), Urey (1952), Fox (1977), Prigogine, Eigen (1971, → 

hipercykle), Gibson i Lamond (1990, → świat RNA); prawie wszyscy autorzy zgadzają się z 

opinią, że materia ożywiona powstawała stopniowo, a żaden z etapów tego procesu nie jest 

całkowicie nieprawdopodobny; współczesne poglądy na b. oparte są na kosmologii, 

geochemii, paleontologii i → biologii molekularnej. 

biogeochemiczne cykle, → cykle biogeochemiczne. 

biogeografia, dyscyplina geograficzna i biologiczna, zajmująca się rozmieszczeniem roślin 

(fitogeografia) i zwierząt (zoogeografia) na kuli ziemskiej oraz czynnikami wpływającymi na 

jego zmienność; powierzchnia Ziemi, głównie kontynenty i wyspy, podzielone są na regiony 

eksponujące różnice w przeciętnej kompozycji flory i fauny; obecne rozmieszczenie form 

roślinnych i zwierzęcych odzwierciedlone w regionach biogeograficznych jest rezultatem 

wielu historycznych i obecnych wydarzeń, jak przemiany klimatyczne, geologiczna historia 

lądów oraz ewolucja taksonów (np. rodzajów lub gatunków) żywych form; często wyróżnia 

się b. ekologiczną, zajmującą się rozmieszczeniem organizmów w zależności od wymagań 

środowiskowych, oraz b. historyczną zainteresowaną głównie aspektami historycznymi; 

aktualnie coraz częściej w badaniach uwarunkowań obecnego rozmieszczenia organizmów 

stosowane są dwa inne podejścia metodologiczne: b. wikariantów wskazująca na rolę barier 

izolacyjnych oraz panbiogeografia uwzględniająca możliwości rozprzestrzeniania się 

organizmów. 

biogeograficzne krainy, → krainy biogeograficzne. 

biohumus, wartościowy nawóz organiczny wytwarzany w specjalnych hodowlach dżdżownic 

kalifornijskich, które przetwarzają dodawane do podłoża substancje organiczne, np. obornik, 

odpady z przetwórni spożywczych czy osady ze ścieków. 

bioindykacja, wykorzystywanie określonych jednostek taksonomicznych i ekologicznych, 

takich jak np. gatunek (lub inne taksony wyższe i niższe), populacja, forma ekologiczna, 

zbiorowisko, zgrupowanie czy zespół, do scharakteryzownia danej sytuacji ekologicznej, 

wraz z jej warunkami fizykochemicznymi i powiązaniami biocenotycznymi; obecność tych 

jednostek lub też ich określona liczebność nazywane są wskaźnikami ekologicznymi albo 
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bioindykatorami; bioindykatorem może więc być np. gatunek wrażliwy na specyficzne 

warunki środowiskowe, o dobrze znanych wymaganiach ekologicznych (tzw. gatunek 

charakterystyczny), którego obecność (również brak) lub/oraz liczebność osobników 

wskazują na szczególną kombinację warunków środowiskowych; dobrymi indykatorami 

stanu i zmian środowiska są → stenobionty. 

biokatalizatory, → enzymy, → rybozymy. 

bioklimatologia, dyscyplina naukowa, traktowana niekiedy jako dział ekologii, zajmująca się 

wpływem klimatu na życie pojedynczych organizmów, populacji, zespołów czy 

ekosystemów. 

biolity, skały osadowe pochodzenia biologicznego powstałe ze szczątków obumarłych 

organizmów (większość wapieni, węgiel, ropa naftowa, → ozokeryt). 

biologia, nauka o życiu, jego strukturalnych formach (→ morfologia) i procesach (→ b. 

molekularna, → biochemia, → fizjologia), organizacji i uwarunkowaniach energetycznych 

(→ ekologia), pochodzeniu, ciągłości i rozwoju (→ genetyka, → ewolucjonizm) oraz 

zróżnicowaniu (→ systematyka, → biogeografia); dzieli się na wiele dyscyplin, w zależności 

od obiektu i celu badań. 

biologia człowieka, → antropologia. 

biologia molekularna, nauka multidyscyplinarna badająca zjawiska i procesy życiowe na 

poziomie cząsteczkowym, m.in. integrację struktury i funkcji białek, kwasów nukleinowych, 

dziedziczenie cech na poziomie molekularnym; termin b. m. wprowadzili Astbury w 1950 

roku i Weiss w 1953 roku; jedną z dziedzin b. m. jest → inżynieria genetyczna; b. m. łączy 

biochemię, biofizykę, genetykę molekularną, immunologię, krystalografię i dużą część 

mikrobiologii. 

biologia praktyczna, nauka zajmująca się praktycznym wykorzystaniem osiągnięć biologii 

(np. w medycynie, produkcji rolniczej i przemysłowej czy ochronie środowiska). 

biologia roślin, termin wyróżniany w → botanice, nauka o życiu roślin zajmująca się głównie 

całokształtem zagadnień związanych z ich rozwojem ontogenetycznym i filogenetycznym, np. 

kiełkowaniem, kwitnieniem, owocowaniem, a także przeżywaniem okresów nie sprzyjających 

wegetacji (por. → formy życiowe roślin). 

biologia teoretyczna, dział biologii zajmujący się ogólnymi prawami dotyczącymi wszelkich 

form i przejawów życia i umożliwiającymi tworzenie teorii odnoszących się do istnienia i 

rozwoju życia na Ziemi, a także poza nią. 

biologiczna broń, → broń biologiczna. 

bioluminescencja, świecenie organizmów, zdolność pewnych organizmów do emitowania 

światła widzialnego, rodzaj chemoluminescencji; występuje u niektórych bakterii, 

pierwotniaków, grzybów i zwierząt (świetliki, pewne ryby głębinowe); b. jest wywołana 

utlenianiem lucyferyny przez enzym lucyferazę, z udziałem ATP; wyzwolona w reakcji 

energia ujawnia się w postaci światła; b. jest wykorzystywana do zdobywania pokarmu, 

odstraszania napastników, rozpoznawania osobników odmiennej płci. 

bioluminescencja wewnątrzkomórkowa, → bioluminescencja zachodzącą we wnętrzu 

komórek (fotocytów), zwykle skupionych w narządach świetlnych (fotoforach). 

bioluminescencja pozakomórkowa, → bioluminescencja, w trakcie której lucyferyna i 

lucyferaza zostają wydzielone poza komórkę, a często poza obręb organizmu i dopiero tam 

zachodzi reakcja wydzielania światła. 

bioluminescencja wtórna, → bioluminescencja związaną z emisją światła wydzielanego 

przez symbiotyczne bakterie, żyjące w obrębie narządów świetlnych organizmu świecącego. 

biom, formacja biotyczna, strefa klimatyczno-roślinna, obszerne, wyraźnie ustalone 
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zbiorowisko roślin i zwierząt o podobnych wymaganiach środowiskowych, zasiedlające 

określoną strefę klimatyczną; obejmuje różne zespoły oraz ich różne stadia rozwojowe i 

stanowi wygodne określenie jednostek biotycznych wysokiej rangi (np. step, tajga czy 

tundra). 

biomasa, 1) łączna masa lub całkowita liczba żyjących organizmów jednego gatunku roślin 

czy zwierząt (b. gatunku) lub wszystkich gatunków w zespole (b. zespołu), zwykle odnoszona 

do jednostki powierzchni bądź objętości siedliska; 2) całkowita ilość materii organicznej, 

mierzona w jednostkach żywej lub suchej masy, lub też w jednostkach energii, wytwarzanej 

przez żyjące organizmy określonej powierzchni lub objętości, w jednostce czasu. 

biomechanika, dział biofizyki zajmujący się analizą struktur i mechanizmów 

odpowiedzialnych za ruch organizmów żywych. 

biometeorologia, badanie wpływu czynników klimatycznych na stan zdrowia i samopoczucie 

człowieka. 

biometria, zbiór technik pomiarowych i procedur statystycznych pozwalających na 

wiarygodny (poddający się falsyfikacji) opis zmienności żywych form i jej uwarunkowań. 

biomonitoring, monitoring biologiczny, biologiczna metoda oceny stanu środowiska; 

regularne, czasowe i przestrzenne obserwacje w celu gromadzenie danych o zmianach 

zachodzących w środowisku, najczęściej do określenia rozmiarów i nasilenia zanieczyszczeń. 

bion, → biont. 

bionika, dziedzina wiedzy z pogranicza biologii i techniki zajmująca się analizowaniem 

struktury i funkcji żywych organizmów w celu wykorzystania wyników do tworzenia (lub 

optymalizacji działania) urządzeń technologicznych. 

biont, osobnik, indywidualny organizm, podstawowa samodzielnie funkcjonująca żywa 

struktura. 

biopoeza, → biogeneza. 

biopolimery, makromolekuły, makrocząsteczki, związki wielkocząsteczkowe o masie do 

kilku milionów daltonów powstające w procesie kondensacji (a nie polimeryzacji) z 

odłączeniem cząsteczek wody, z podjednostek zwanych monomerami, np. → białka (z 

aminokwasów), → kwasy nukleinowe (z nukleotydów), → polisacharydy (z 

monosacharydów). 

biopsja, pobranie wycinka narządu (skóry, mięśnia, serca, nerki, wątroby, płuca i innych) w 

celach doświadczalnych, zwykle do badania histopatologicznego – zbadania stanu lub 

zdiagnozowania zaburzeń budowy (np. rozpoznania ewentualnych zmian nowotworowych) 

oraz dla oceny efektu leczenia. 

biorca, osobnik, któremu przetoczono obcą krew, wszczepiono obce komórki lub tkanki, a 

także komórka bakteryjna pobierająca DNA w czasie koniugacji, transformacji lub 

transdukcji bakterii. 

biorca uniwersalny, osobnik z grupą krwi AB, a więc taki, u którego nie ma izoprzeciwciał α 

i β; b. u. można w razie nagłej potrzeby przetoczyć krew grupy A, B lub O. 

biorytm, cykliczne zmiany w funkcjach organizmu uzależnione od rytmu zmian czynnika 

środowiskowego (np. światła, temperatury) lub od wewnętrznego mechanizmu sterującego 

(→ rytmy biologiczne). 

bioseston, drobne organizmy żywe rozmieszczone w toni wodnej, → plankton. 

biosfera, ekosfera, część planety ziemskiej zasiedlona przez organizmy żywe wraz z ich 

środowiskiem, strefa życia; stanowią ją wszystkie biocenozy ziemi; zajmuje przestrzeń trzech 

stanów skupienia materii – stałej, ciekłej i gazowej, do których dociera energia słoneczna; 

granice b. nie są wyraźnie określone; zwykle przyjmuje się, że sięga do troposfery (do 
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wysokości 10 km), w hydrosferze do głębokości 11 km, a w litosferze do głębokości kilku 

km, jednak największa koncentracja życia jest w stosunkowo cienkiej warstwie – ok. 100 m w 

atmosferze, ok. 150 m w hydrosferze i ok. 3 m w litosferze (choć zasięg życia w litosferze jest 

dopiero poznawany). 

biostratygrafia, ustalenie kolejności i czasu powstawania warstw geologicznych na 

podstawie → skamieniałości, które zawierają. 

biosynteza, synteza biologiczna, synteza związków organicznych, np. białek, kwasów 

tłuszczowych, polisacharydów, przeprowadzana w komórkach organizmów z udziałem 

enzymów; pierwotną b., mającą podstawowe znaczenie dla świata żywego, jest → 

fotosynteza. 

biosynteza białka, translacja, ostatni etap ekspresji informacji genetycznej, w którym 

informacja zakodowana w sekwencji nukleotydów mRNA jest tłumaczona na sekwencję 

aminokwasów w białku; synteza łańcucha polipeptydowego na matrycy mRNA odbywająca 

się na → rybosomach, z udziałem tRNA, enzymów i regulacyjnych czynników białkowych; 

b. b. składa się z trzech etapów: inicjacji, elongacji i terminacji; powstały polipeptyd ulega 

modyfikacjom potranslacyjnym. 

biota, szerokie pojęcie określające wszystkie istoty żywe, które występują na pewnym 

obszarze, np. b. morza, stawu czy dziupli. 

biotechnologia, dynamicznie rozwijająca się wielodyscyplinarna nauka stosowana, 

wywodząca się z → biologii molekularnej, wykorzystująca do celów praktycznych żywe 

komórki lub ich fragmenty i organizmy, rekombinowany DNA i geny syntetyczne oraz nowe 

techniki bioprocesowe; w b. stosuje się metody → inżynierii genetycznej: → klonowanie i → 

rekombinację DNA; zastosowanie b. jest bardzo szerokie: w medycynie, rolnictwie i hodowli 

zwierząt, przemyśle spożywczym, ochronie środowiska, zdobywaniu nowych, 

niekonwencjonalnych źródeł energii. 

biotop, środowisko → biocenozy, nieożywiona część → ekosystemu. 

biotyczne czynniki, → czynnik biotyczny. 

biotyczny potencjał, → potencjał biotyczny. 

biotyna, witamina H, witamina wytwarzana przez bakterie jelitowe, rozpuszczalna w wodzie, 

grupa prostetyczna karboksylaz; do niedoboru b. może dojść wskutek spożywania dużych 

ilości surowego białka jaja i podczas leczenia antybiotykami; dzienne zapotrzebowanie na b. 

wynosi ok. 10 ľg; źródłem b. są drożdże, wątroba, serwatka, żółtko jaja, niektóre owoce i 

warzywa. 

bipedia, → dwunożność. 

bipinnaria, drugie, po → dipleuruli, stadium larwalne → rozgwiazd; twór dwubocznie 

symetryczny z pasami rzęsek na bocznych uwypukleniach ciała i dookoła tarczy 

przedgębowej. 

biseksualizm, 1) → hermafrodytyzm, obojnactwo; 2) równoczesna skłonność do homo- i 

heteroseksualizmu u człowieka. 

bisior, szybko krzepnąca wydzielina w postaci jedwabistych nici, tzw. jedwab muszlowy, 

wytwarzana w gruczole bisiorowym u nasady nogi osiadłych małży, umożliwiająca 

przytwierdzanie się zwierząt do podłoża; w starożytności i średniowieczu z b. wykonywano 

cienkie, lśniące tkaniny. 

bituminy, kopalne węglowodory powstałe ze szczątków organicznych w procesach 

geologicznych w osadach morskich; występują w postaci stałej (→ ozokeryt, asfalt), ciekłej 

(ropa naftowa) lub gazowej (gaz ziemny). 

biureta, długa (do 1 m) rurka szklana o średnicy ok. 12 mm z dokładną podziałką, zamknięta 
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z dołu kranem szklanym lub wężem gumowym ze ściskaczem; służy do pomiaru objętości 

wylewanej z niej cieczy w analizie miareczkowej. 

biwalent, układ pary koniugujących homologicznych lub częściowo homologicznych 

chromosomów podczas pierwszego podziału mejotycznego (→ mejoza); liczba b. w komórce 

równa jest połowie chromosomów przed → koniugacją; wyróżnia się b. homomorficzne, gdy 

koniugujące chromosomy są strukturalnie identyczne, b. heteromorficzne, w których na 

skutek mutacji jeden z chromosomów jest inny pod względem struktury, b. perycentryczne 

wykazujące nieprawidłowe zachowanie na skutek nieprzylegania do siebie → 

centromerów obu homologicznych chromosomów i biwalenty C – połączone jedynie w 

rejonie centromeru, z nie przylegającymi do siebie pozostałymi częściami chromosomów. 

blastema, zawiązek nieukształtowanego narządu utworzony przez komórki niezróżnicowane 

albo też zawiązek narządu regenerowanego powstającego w miejscu zranionej lub utraconej 

części ciała; komórki b. mają zdolność proliferacji i różnicowania. 

blastocel, → jama ciała pierwotna. 

blastocysta, → blastula. 

blastoderma, 1) powstająca w wyniku bruzdkowania warstwa komórek nabłonkowych 

otaczając → jamę ciała pierwotną ; 2) w zarodku owadów warstwa komórek otaczająca 

cytoplazmę centralną (→ peryblastula). 

blastogeneza, pączkowanie lub podział organizmu – sposób rozmnażania bezpłciowego. 

blastomery, komórki powstałe w wyniku bruzdkowania, podziału we wczesnym etapie 

rozwoju zarodkowego. 

blastopor, pragęba, prausta, otwór → gastruli, którym pierwotna jama jelitowa (→ 

archenteron) komunikuje się ze środowiskiem zewnętrznym; u → 

pierwoustych (Protostomia) staje się otworem gębowym, a u → wtóroustych (Deuterostomia) 

– odbytem. 

blastula, blastocysta, wczesne stadium rozwoju zarodka poprzedzające → gastrulację, w 

postaci pęcherzyka, w którym następuje proces nagromadzania się materiału komórkowego; 

komórki pochodzące z różnych terytoriów cytoplazmy zygoty różnią się między sobą; 

blastomery (komórki tworzące powierzchnię pęcherzyka) przypominają nabłonek 

(blastoderma); jama wewnątrz pęcherzyka (jama b., → blastocel) wypełniona jest płynem 

wydzielanym przez blastomery. 

blastulacja, proces powstawania → blastuli, od momentu podziału zapłodnionej komórki 

jajowej aż po zapoczątkowanie → gastrulacji; b. zachodzi rówcześnie z procesem → 

bruzdkowania. 

blastulopodobne, → jednowarstwowce. 

blaszka, → lamella. 

blaszka czworacza, płytka istoty szarej pokrywająca → śródmózgowie kręgowców; 

podzielona na cztery wzgórki, z których dwa przednie są elementem dróg wzrokowych, a dwa 

tylne – słuchowych. 

blaszka liściowa, podstawowa część liścia roślinnego, najczęściej utwór płaski i cienki (choć 

bywają też inne formy, np. rurkowata), rozmaitego kształtu, zbudowana głównie z miękiszu 

zieleniowego (asymilacyjnego) rozpiętego na szkielecie tkanek przewodzących (żyłkach 

liściowych); podstawową funkcją b. l. jest fotosynteza i transpiracja. 

blaszka podstawna, 1) błona podstawna, łącznotkankowa blaszka (anatomicznie związana ze 

ślimakiem → błędnika błoniastego) przebiegająca wzdłuż ślimaka kostnego (→ błędnik 

kostny) i dzieląca go na dwa piętra: górne, schody przedsionka, gdzie znajduje się przewód 

ślimakowy, oraz dolne, schody bębenka; 2) warstwa, zwana inaczej blaszką gęstą, która wraz 
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z blaszką rzadką (inaczej blaszką jasną) i blaszką siateczkowatą tworzy w obrazie mikroskopu 

elektronowego → błonę podstawną, odgraniczającą podstawy komórek nabłonkowych 

wszystkich typów nabłonków od położonej głębiej tkanki łącznej; terminy b. p. i błona 

podstawna używane bywają zamiennie (zwłaszcza, że termin błona podstawna nie ma 

związku ze znaczeniem terminu błona w odniesieniu do komórki). 

blaszka sitowa, w czaszce ssaków pozioma płytka kostna należąca do kości sitowej, 

oddzielająca jamę nosową od dołu przedniego czaszki, przebita licznymi otworkami, przez 

które przechodzą nerwy węchowe. 

blaszka środkowa, struktura pomiędzy ścianami pierwotnymi sąsiadujących komórek 

roślinnych zbudowana z pektynianu wapnia i powodująca ścisłe przyleganie komórek; może 

ulegać rozpuszczeniu, co prowadzi do rozsuwania się komórek (np. w trakcie dojrzewania 

niektórych owoców mięsistych, → maceracja); b. ś. powstaje w czasie cytokinezy komórek 

roślinnych, z pektynowej zawartości pęcherzyków cytoplazmatycznych zlewających się z 

sobą w obszarze tworzącej się przegrody pierwotnej. 

blaszki kostne, struktury zbudowane z osseomukoidu (złożonego z kolagenu typu I, 

glikozaminoglikanów i glikoprotein silnie wiążących wapń), tworzące kość; są wytworem → 

osteoblastów; wyróżnia się blaszki podstawowe (blaszki okalające), zewnętrzne i 

wewnętrzne, które wraz z blaszkami systemowymi (blaszkami osteonu) i 

międzysystemowymi budują tkankę kostną zbitą (→ istota zbita) oraz blaszki kostne kości 

gąbczastej (→ istota gąbczasta), tworzące sieć rozgałęzionych beleczek kostnych. 

blaszkodziobe, Anseriformes, rząd w gromadzie → ptaków, o bardzo zróżnicowanych 

rozmiarach, budowie i biologii, reprezentowany przez 3 gatunki skrzydłoszponów (70–90 cm 

długości i 2–5 kg masy ciała) i 149 gatunków kaczkowatych (30 cm do 1,6 m długości i 250 g 

do 15 kg masy ciała). 

blaszkoskrzelne, → małże. 

blednica, dawna nazwa niektórych typów niedokrwistości (szczególnie u młodych kobiet). 

blednica egipska, → ancylostomatoza. 

blefaroplast, 1) bot. ciałko twórcze wici lub rzęski będące pochodną centrioli; 

2) zool. organella (zwana też kinetoplastem) usytuowana obok ciałka podstawowego wici u 

pewnych pasożytniczych wiciowców zwierzęcych, która być może porusza wicią; 3) 

nieprawidłowa nazwa ciałka podstawowego wici. 

blizna, ostateczny wynik gojenia się rany; wypełnienie ubytku w tkance zbitą i słabo 

unaczynioną tkanką łączną. 

blizna astrocytarna, → glejoza. 

blizna liściowa, liścioślad, zasklepione miejsce na łodydze po opadłym liściu. 

bliźnięta, dwa osobniki rozwijające się w wyniku tej samej ciąży, z jednej lub dwóch 

komórek jajowych; termin stosowany zwykle w odniesieniu do gatunków ssaków, u których 

regułą są ciąże pojedyncze, np. u większości → naczelnych. 

bliźnięta dizygotyczne, → bliźnięta dwujajowe. 

bliźnięta dwujajowe, bliźnięta dizygotyczne, DZ, → bliźnięta, które powstają z dwóch jaj 

zapłodnionych różnymi plemnikami, wobec czego stopień ich podobieństwa genetycznego 

jest taki, jak w każdej innej parze rodzeństwa, mogą też być odmiennej płci; bliźnięta tego 

typu mogą powstawać również z większej liczby jaj. 

bliźnięta jednojajowe, bliźnięta monozygotyczne, MZ, → bliźnięta, które powstają z jednej 

zapłodnionej komórki jajowej, jeśli zygota podzieli się na dwa zarodki podczas pierwszych 

dwóch tygodni ciąży; b. j. mają takie same genotypy; u człowieka większość b. j. powstaje 

przez podział → węzła zarodkowego i posiada wspólną → kosmówkę, a oddzielne → 
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owodnie; ok. 20% powstaje na etapie bruzdkowania – mają wówczas oddzielne kosmówki i 

owodnie; ok. 5% jest efektem podziału tarczki zarodkowej, co oznacza, że mają wspólną i 

kosmówkę i owodnię. 

bliźnięta monozygotyczne, → bliźnięta jednojajowe. 

bliźnięta syjamskie, zroślaki, potoczna nazwa bliźniąt homozygotycznych zrośniętych z sobą 

różnymi częściami ciała, niekiedy mających jeden tułów i zdwojone niektóre inne części 

ciała, np. głowy; przyczyną powstawania b. s. jest opóźniony i przez to niezupełny podział 

embrioblastu; nazwa pochodzi od braci urodzonych w 1811 roku w Syjamie, zrośniętych w 

okolicy barków, którzy przeżyli nierozdzieleni 63 lata. 

blok, med. samoistne lub sztuczne przerwanie przewodzenia impulsów w drogach 

nerwowych lub → układzie przewodzącym serca (blok serca). 

blok genetyczny, osłabienie lub brak aktywności enzymatycznej w wyniku mutacji genu; w 

przypadku wystąpienia b. g. uniemożliwiona jest synteza określonego związku w szlaku 

metabolicznym, co powoduje gromadzenie pośrednich produktów i brak wykształcenia 

określonej cechy; jeśli enzym kodowany przez zmutowany gen wykazuje resztkową 

aktywność, mówi się o b. g. częściowo nieszczelnym; komórki lub organizmy, które na 

skutek b. g. wymagają dostarczania odpowiedniego związku, nazywa się auksotrofami. 

blok metaboliczny, zablokowanie szlaków metabolicznych spowodowane brakiem lub 

nieprawidłową strukturą enzymów katalizujących poszczególne reakcje tych szlaków; 

większość b.m. jest uwarunkowana genetycznie lub może być wynikiem zmian chorobowych; 

schorzenia takie nazywamy enzymopatiami, dziedzicznymi chorobami metabolicznymi, np. 

fenyloketonuria, alkaptonuria, galaktozemia, albinizm, mukopolisacharydoza. 

błędnik błoniasty, element narządów słuchu i równowagi u kręgowców (→ ucho 

wewnętrzne), układ przewodów (przewód ślimakowy, kanały półkoliste, przewód 

śródchłonki) i pęcherzyków (woreczek, łagiewka, worek śródchłonki) zawierających 

skupienia komórek nabłonka zmysłowego i wypełnionych śródchłonką; u kręgowców 

czworonożnych całkowicie zamknięty w → błędniku kostnym. 

błędnik kostny, kostna obudowa → błędnika błoniastego, układ jam i kanałów 

odpowiadających ukształtowaniem elementom błoniastym; składa się z kanałów półkolistych, 

kanału spiralnego (ślimaka kostnego) i przedsionka (mieszczącego woreczek i łagiewkę). 

błędnikowe kamyczki, → kamyczki błędnikowe. 

błona, membrana, przepona, cienka warstwa ze sprężystego materiału o małej sztywności; 1) 

w układach biologicznych → błona plazmatyczna; 2) płaska, cienka struktura anatomiczna 

łącząca kości i chrząstki lub oddzielająca części narządów, m.in. b. mięśniowa, b. śluzowa. 

błona bębenkowa, 1) błonka zamykająca od zewnątrz jamę bębenkową (u czworonożnych 

kręgowców), pośrednicząca w przenoszeniu drgań mechanicznych powietrza na układ 

kosteczek słuchowych → ucha środkowego; 2) → krtań dolna. 

błona biologiczna, → błona plazmatyczna. 

błona dziewicza, fałd błony śluzowej, z niewielkim otworem, zamykający wejście do 

pochwy u kobiet; ulega rozerwaniu przy → defloracji. 

błona elementarna, → błona plazmatyczna widoczna w mikroskopie elektronowym jako 

trójwarstwowa błona o grubości ok. 8–11 nm, składająca się z dwóch ciemnych warstw 

białkowych rozdzielonych jasną warstwą fosfolipidową, opisywana przez nieaktualny już 

model kanapkowy Robertsona (1957 rok). 

błona jądrowa, → otoczka jądrowa. 

błona komórkowa, plazmolema, plazmalema, rodzaj → błony plazmatycznej, dynamiczna 

struktura otaczająca komórkę i oddzielająca jej zawartość od środowiska zewnętrznego; b. k. 
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jest hydrofobowa i selektywnie przepuszczalna; pełni funkcje mechaniczne i transportowe 

oraz czynnie uczestniczy w odbiorze i przekazywaniu bodźców środowiskowych, odpowiedzi 

na stres, w obronie komórki przed patogenami oraz w rozbudowie → ściany komórkowej u 

roślin; w b. k. wbudowane są antygeny zgodności tkankowej, antygeny grupowe krwi oraz 

białka receptorowe specyficznie przyłączające cząsteczki niosące informację (→ hormony, → 

neuroprzekaźniki, → cytokiny); u prokariotów oraz większości roślin i grzybów b. k. jest 

błoną graniczna → protoplastu, który otoczony jest dodatkowo ścianą komórkową. 

błona lotna, patagium, fałd skórny ułatwiający lot, rozciągnięty na kończynach ptaków, 

nietoperzy, latawców i niektórych gatunków z innych grup zwierząt; na skrzydłach ptaków b. 

l. przednia i tylna pokryte są piórami. 

błona maziowa, wewnętrzna warstwa torebki stawowej i jej wytworów (kaletek maziowych i 

pochewek ścięgnistych). 

błona mięśniowa, środkowa z trzech zasadniczych warstw (obok błony zewnętrznej i 

śluzowej) tworzących ścianę narządów o charakterze przewodu (np. jelito, moczowód) czy 

zbiornika (np. żołądek, pęcherz moczowy); zbudowana z warstw odpowiednio 

uporządkowanych komórek mięśniowych, najczęściej gładkich, umożliwia kurczenie się i 

ruchy narządów. 

błona migawkowa, migotka, trzecia powieka, ruchomy fragment spojówki kąta 

przyśrodkowego oka kręgowców, który rozprowadza wydzielinę gruczołu Hardera na 

powierzchni rogówki; występuje u wielu gadów, ptaków i niektórych ssaków. 

błona naczyniowa, jagodówka, środkowa warstwa w ścianie gałki ocznej, w obrębie której 

wyróżnia się → tęczówkę, → ciało rzęskowe i → naczyniówkę. 

błona okołorektalna, błona otaczająca przestrzeń zakończenia cewek Malpighiego wraz z 

rektum, która wypełniona jest płynem okołorektalnym, nie kontaktującym się z hemolimfą; 

obecność jej ma związek z odciąganiem wody z kału u niektórych owadów, zwłaszcza 

żerujących na suchych substratach. 

błona plazmatyczna, błona biologiczna, biomembrana występująca we wszystkich 

komórkach organizmów, zbudowana z → dwuwarstwy lipidowej, białek powierzchniowych i 

integralnych; jest asymetryczna i spolaryzowana, jej płynność zależy m.in. od występujących 

w niej wolnych → steroli, rodzaju → kwasów tłuszczowych i temperatury; do niedawna 

przyjmowano, że b. p. zbudowana jest zgodnie z → modelem płynnomozaikowym; we 

współczesnym ujęciu b. p. pozostaje strukturą dynamiczną i podlegającą ciągłym zmianom; 

rozróżnia się 2 rodzaje b. p.: → błonę komórkową i błony wnętrza komórki (95–98% 

wszystkich błon), dzielące komórkę na przedziały (kompartmenty) – organelle o 

zróżnicowanej budowie i funkcji oraz tworzące różnego typu pęcherzyki i → 

cysterny uczestniczące w transporcie wewnątrz- i zewnątrzkomórkowym. 

błona pławna, błona pływna, struktura skórna rozpięta między palcami kończyn tylnych 

(czasem również przednich) u niektórych kręgowców wodnych (płazów bezogonowych, 

gadów, ssaków, ptaków wodnych), ułatwiająca ruch w wodzie. 

błona podstawna, 1) warstwa substancji podstawowej odgraniczająca podstawy komórek 

nabłonkowych od położonej głębiej tkanki łącznej; b. p. związane są również z komórkami 

mięśniowymi i lemocytami, stanowią błonę graniczną w ośrodkowym układzie nerwowym; są 

wytworem komórkowym na terenie przestrzeni międzykomórkowej, zbudowanym z białek 

(np. laminina, fibronektyna, kolagen typu IV) i glikozaminoglikanów; działają jak sieć 

molekularna regulująca dopływ substancji do komórek oraz kontrolująca organizację i 

różnicowanie komórek; 2) → blaszka podstawna (1). 

błona pokrywająca, w → uchu wewnętrznym błonka zbudowana z delikatnych włókienek, 

leżąca nad → narządem spiralnym. 
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błona postsynaptyczna, jeden z trzech elementów → synapsy, błona komórkowa neuronu 

odbierającego impuls nerwowy lub błona komórki efektorowej, do której docierają cząsteczki 

sygnałowe, → neuroprzekaźniki, łączące się ze specyficznymi receptorami b. p., co powoduje 

pobudzenie (depolaryzację) tej błony i dalsze przekazywanie impulsu lub hamowanie 

(hiperpolaryzację) błony. 

błona półprzepuszczalna, błona selektywnie przepuszczająca cząsteczki chemiczne, np. 

przepuszczająca cząsteczki rozpuszczalnika (woda), a nie przepuszczająca substancji 

rozpuszczonych (→ osmoza); sztuczne b. p., otrzymywane np. z celulozy, stosuje się m.in. do 

oczyszczania roztworów koloidowych (→ dializa). 

błona presynaptyczna, część → synapsy, błona komórkowa neuronu przekazującego impuls 

nerwowy, błona kolbkowatego zakończenia aksonu, przez którą, w drodze egzocytozy, 

neuroprzekaźniki uwalniane są do szczeliny synaptycznej. 

błona surowicza, cienka, łącznotkankowa błona wyścielająca ściany jamy ciała oraz 

pokrywająca leżące wewnątrz tej jamy narządy (stanowi wówczas ich błonę zewnętrzną); od 

strony jamy ciała pokryta delikatnym, jednowarstwowym nabłonkiem wydzielającym → płyn 

surowiczy (→ otrzewna, → opłucna, → osierdzie). 

błona śluzowa, śluzówka, wewnętrzna warstwa ścian większości narządów o charakterze 

przewodu lub zbiornika (w układach pokarmowym, oddechowym, moczowym, rozrodczym 

kręgowców); od strony jamy narządu pokryta nabłonkiem, pod którym leży łącznotkankowa, 

unaczyniona i unerwiona blaszka właściwa b. ś., w której zagłębione są gruczoły śluzowe, a 

w niektórych narządach również inne wyspecjalizowane gruczoły (np. w przewodzie 

pokarmowym wydzielające enzymy trawienne) pochodzenia nabłonkowego, niekiedy także 

skupienia tkanki limfatycznej i komórki mięśniowe; w blaszce właściwej b. ś. oskrzeli i 

oskrzelików występuje warstewka komórek mięśniowych gładkich, a pod tą blaszką – w 

ścianach przewodu pokarmowego – blaszka mięśniowa b. ś.; przez tkankę podśluzową 

sąsiaduje (poza układem oddechowym) z → błoną mięśniową. 

błonica, dyfteryt, choroba zakaźna wywoływana przez Corynaebacterium diphtheriae, często 

o bardzo ciężkim przebiegu, mogąca kończyć się śmiercią; po 3 do 5-dniowym okresie 

wylęgania pojawiają się skórzastowłóknikowe naloty na błonach śluzowych migdałków, nosa 

i gardła, a także podniebienia miękkiego i języczka podniebiennego; chorobie towarzyszą 

objawy ogólnego zatrucia toksyną błoniczą (bladość, obrzęki, wymioty oraz powikłania 

związane z sercem i obwodowym układem nerwowym); w najcięższych przypadkach 

następuje zapaść krążeniowa, porażenie i śmierć. 

błonkoskrzydłe, Hymenoptera, błonkówki, rząd kosmopolitycznych → owadów 

uskrzydlonych, reprezentowany przez ok. 150 tys. gatunków o bardzo zróżnicowanej budowie 

i biologii, odżywiających się sokiem roślin, nektarem kwiatów, spadzią lub drobnymi 

bezkręgowcami, o rozmiarach od 1 mm do 5 cm; wiele gatunków b. to → owady społeczne. 

błonnik, → celuloza. 

błonnik pokarmowy, włókna pokarmowe, składniki żywności pochodzenia roślinnego nie 

ulegające trawieniu w przewodzie pokarmowym ssaków, a więc nie wchłaniane; w skład b. p. 

wchodzi celuloza, hemicelulozy, ligniny, β-glukany, pektyny i gumy; b. p. nasila perystaltykę 

jelit, co zapobiega zaparciom i zapaleniu uchyłków np. jelita; wiąże kwasy żółciowe, 

zwiększając ich wydalanie; wiąże żółciowy cholesterol, przeciwdziałając jego ponownemu 

wchłonięciu, co może prowadzić do zmniejszenia jego stężenia we krwi; chroni przed 

wystąpieniem raka jelita grubego i chorób sercowo-naczyniowych; pokarmami o dużej ilości 

b. p. są: otręby, fasola, groch, orzechy, wszystkie warzywa i owoce; dzienna dawka b. p. 

wynosi 27–40 g. 

błonowy antygen, → antygen błonowy. 
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błony płodowe, struktury otaczające zarodek u owodniowców (gadów, ptaków i ssaków) 

wytwarzane w przebiegu jego rozwoju; chronią i podtrzymują rozwijający się zarodek, 

odżywiają go utrzymując żółtko jako materiał budulcowy i energetyczny, magazynują 

produkty przemiany materii, tworzą dużą powierzchnię do wymiany gazów oraz 

zabezpieczają istnienie środowiska wodnego; w wypełnianiu tych zadań wyspecjalizowały się 

poszczególne b. p.: → owodnia, → omocznia, → kosmówka i → woreczek żółtkowy; 

pojawienie się b. p. w filogenezie kręgowców umożliwiło adaptację do środowiska lądowego. 

błony zarodkowe, 1) struktury otaczające i ochraniające zarodki bezkręgowców, o 

różnorodnym pochodzeniu i budowie, 2) → błony płodowe owodniowców. 

boczna linia, → linia boczna. 

bodziec, podnieta, czynnik fizyczny lub chemiczny, który wywołuje w komórkach stan 

pobudzenia i wyzwala określoną reakcję – ruch komórki, impuls w nerwie, skurcz mięśnia 

itp.; zdolność reagowania na bodźce (→ pobudliwość) jest cechą życia, charakterystyczną dla 

każdej komórki; b. można rozróżniać m.in. w zależności od: rodzaju ich energii (np. 

mechaniczne, chemiczne, elektryczne, termiczne), miejsca pochodzenia (zewnętrzne, 

wewnętrzne), siły i skuteczności pobudzania (podprogowe, progowe, ponadprogowe, 

maksymalne), złożoności (proste, złożone), rodzaju pobudzanych zmysłów (wzrokowe, 

słuchowe, dotykowe, węchowe, smakowe); bodźce podprogowe (nieskuteczne) mogą się 

sumować, gdy działają z dużą częstotliwością (→ sumowanie bodźców w czasie) lub 

jednocześnie w wielu miejscach (sumowanie w przestrzeni). 

bodziec bólowy, → bodziec nocyceptywny. 

bodziec kluczowy, bodziec wyzwalający, wyzwalacz, bodziec wywołujący swoiste dla 

danego gatunku czynności, uruchamiający wrodzony (instynktowy) lub nabyty mechanizm 

reakcji. 

bodziec progowy, najsłabszy → bodziec wywołujący stan pobudzenia w komórce. 

bodziec nocyceptywny, bodziec bólowy, bodziec wyzwalający czucie bólu (→ 

nocyreceptory). 

Bohra efekt, → efekt Bohra. 

Bojanusa narząd, → narząd Bojanusa. 

bombezyna, enterobombezyna, biologicznie aktywny peptyd wyizolowany pierwotnie ze 

skóry żaby Bombina bombina; u ssaków występuje jako neuroprzekaźnik zakończeń nerwu 

błędnego w żołądku i jelitach; stymuluje wydzielanie gastryny, soku trzustkowego, czynność 

skurczową pęcherzyka żółciowego i mięśni gładkich jelit, naczyń krwionośnych i przewodów 

moczowo-płciowych. 

bonitacja, ocena możliwości produkcyjnych drzewostanu (b. drzewostanu) lub gleby (b. 

gleby). 

boreal, obszar dalekiej północy, o zimnym klimacie, obejmujący tundrę (→ lasy borealne) i 

inne tereny podbiegunowe. 

borowina, torf leczniczy, zawierający powyżej 50% substancji organicznych, stosowany po 

zmieszaniu z wodą i ogrzaniu do 40˚C jako kąpiele lub okłady; b. zawiera składniki 

farmakologicznie czynne, m.in. związki siarki oraz substancje o charakterze estrogenów; jest 

stosowana w leczeniu chorób przemiany materii, narządu ruchu i kobiecych. 

botanika, nauka o roślinach, a – tradycyjnie – także o grzybach i bakteriach. 

botridia, 1) bruzdy przyssawkowe, umięśnione aparaty czepne niektórych tasiemców 

członowanych; 2) miseczkowate obszary, z których wyrastają trichobotria u skoczogonków i 

niektórych roztoczy. 

botulizm, zatrucie pokarmowe toksynami laseczki jadu kiełbasianego (Clostridium 
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botulinum) zwane zatruciem jadem kiełbasianym; jest następstwem blokowania przez toksynę 

botulinową wydzielania acetylocholiny w synapsach nerwowych; objawami są zaburzenia 

widzenia, połykania i głosu, suchość błon śluzowych, zaparcie, a nawet porażenie mięśni 

szkieletowych, zwłaszcza oddechowych. 

Bowmana torebka, → torebka kłębuszka. 

ból, rodzaj czucia o nieprzyjemnym charakterze (organizm unika sytuacji, w których b. może 

się pojawić) wywoływanego działaniem różnych bodźców uszkadzających tkankę na 

receptory bólowe (→ nocyreceptory); sygnalizuje działanie czynników środowiska 

wewnętrznego i zewnętrznego zagrażających uszkodzeniem struktur ciała lub zaburzenia w 

czynnościach narządów; wywołuje reakcje obronne. 

ból fantomowy, med. ból odczuwany w amputowanej kończynie. 

bór, zbiorowiska roślinne należące do formacji leśnej, w których drzewostan zdominowany 

jest przez gatunki iglaste (szpilkowe); głównymi składnikami borów w Polsce są: sosna 

zwyczajna, świerk pospolity i jodła pospolita; w części niżowej przeważają bory sosnowe, 

które w zależności od warunków glebowych i klimatycznych zróżnicowane są na trzy typy: b. 

sosnowe suche (zwane chrobotkowymi), z runem składającym się głównie z porostów z 

rodzaju chrobotek (Cladonia sp.); b. sosnowe świeże, najszerzej rozpowszechnione, 

zajmujące nieco żyźniejsze i wilgotniejsze siedliska oraz wyróżniające się obfitym 

występowaniem borówki czarnej; b. sosnowe bagienne, których runo tworzą mchy torfowe i 

liczne bagienne rośliny kwiatowe, a sosna występuje w postaci niskich drzew; w płn.-wsch. 

części Polski niżowej występują bagienne b. świerkowe; świerk pospolity jest też głównym 

składnikiem borów w górach, w których poza świerkiem rośnie także szpilkowa jodła 

pospolita i liściasty buk zwyczajny. 

Bq, → bekerel. 

brachiacja, u → naczelnych nadrzewny typ lokomocji polegający na poruszaniu się ruchem 

zwisowo-wahadłowym; głównym jego składnikiem jest huśtanie się na kończynach górnych, 

podczas gdy ciało w pozycji wiszącej przesuwane jest przez szybkie przekładanie rąk; b. 

występuje u → małp człekokształtnych (najbardziej typowa u gibonów) i u niektórych → 

małp szerokonosych; charakterystyczne dla brachiatorów są długie kończyny górne i krótkie 

dolne. 

brachiodontyczne uzębienie, → brachiodontyzm. 

brachiodontyzm, zęby o stosunkowo niskiej koronie (u większości ssaków). 

brachycefalia, → krótkogłowość. 

brachydaktylia, krótkość palców rąk i stóp, rzadka, dominująca, autosomalna wada 

warunkowana genetycznie; wykazuje niekompletną → penetrację, zależną od tzw. tła 

genetycznego i nie ujawnia się czasami u nosicieli genu b. 

brachytelia, 1) bardzo wolne tempo ewolucji charakterystyczne dla niektórych małży czy ryb 

trzonopłetwych; 2) wykształcenie w procesie ewolucji narządu zastępującego inny, który 

ulega redukcji. 

bradykardia, rytm serca zwolniony w stosunku do normalnego, charakterystycznego dla 

gatunku (np. u człowieka poniżej 60 skurczów na minutę), patologiczny lub fizjologiczny (np. 

u nurkujących zwierząt lub u wytrenowanych sportowców). 

bradykinina, → peptyd złożony z dziewięciu reszt aminokwasowych, hormon tkankowy 

należący do kinin; rozszerza naczynia krwionośne oraz powoduje powolny skurcz mięśni 

gładkich narządów wewnętrznych; obniża ciśnienie, wzmaga przepuszczalność naczyń 

włosowatych, pobudza wydzielanie prostaglandyn, histaminy i serotoniny, aktywuje 

makrofagi i limfocyty T. 
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brakiczne organizmy, → organizmy brakiczne. 

bregma, antr. punkt antropometryczny leżący na sklepieniu czaszki w miejscu połączenia 

szwu strzałkowego ze szwem wieńcowym. 

brekcja, druzgot, geol. skała osadowa, odmiana zlepieńca składająca się ze scementowanych 

kanciastych okruchów minerałów i starszych skał; paleontol. b. kostna składająca się z kości i 

zębów kopalnych zwierząt, spojonych węglanem wapnia; często główny komponent osadów 

jaskiń. 

briofile, organizmy mcholubne występujące zwłaszcza na → torfowiskach; z roślin typowymi 

b. są: bagno, wrzos, żurawina, rosiczka okrągłolistna, ze zwierząt głównie korzenionóżki, 

niesporczaki oraz niektóre skorupiaki. 

briologia, dział botaniki, w którym przedmiotem badań są → mszaki. 

Broca ośrodek, → ośrodki mowy. 

brodawka, 1) ogólna nazwa niewielkiej (w stosunku do rozmiarów ciała) i na ogół wyraźnie 

odgraniczonej wyniosłości na powierzchni ciała lub narządu zwierzęcia, o różnym 

pochodzeniu i funkcji, np. mechanicznej, czuciowej lub obudowy ujścia przewodu; 2) med. 

wyraźnie wyodrębniony, okrągły lub owalny wytwór naskórka, wywołany wirusem 

brodawczaka ludzkiego (HPV). 

brodawka pióra, wyniosłość na skórze ptaka, w której tkwi początkowy odcinek → dutki; w 

czasie pierzenia wyrasta z niej nowe pióro. 

brodawka sutka, zbudowane z tkanki łącznej i włókienek tkanki mięśniowej gładkiej, 

pokryte nabłonkiem uwypuklenie skóry, na którym znajdują się ujścia przewodów 

mlekowych gruczołu sutkowego. 

brodawki językowe, drobne, o różnym kształcie wyniosłości błony śluzowej języka ssaków; 

nadają powierzchni języka szorstkość, wyposażone są w receptory czucia dotyku i smaku; u 

człowieka występują jako brodawki nitkowate i stożkowate, nie zawierające kubków 

smakowych, o funkcji mechanicznej i dotykowej, oraz grzybkowate, liściaste i okolone, 

wyposażone w kubki smakowe (w brodawkach okolonych rozmieszczone w otaczającym je 

rowku). 

brodawki korzeniowe, narośla powstające na korzeniach roślin motylkowych w układzie 

symbiotycznym z → bakteriami brodawkowymi; b. k. powstają w efekcie włączania 

specyficznego mechanizmu organogenetycznego, indukowanego przez sygnały molekularne 

bakterii – mikrosymbionta, kierowane do rośliny – makrosymbionta; b. k. tworzą się na 

wiosnę, po przekwitnięciu rośliny degenerują i rozpadają się, a związki azotu dostają się do 

gleby. 

brodawki nerkowe, zaokrąglone wierzchołki piramid nerkowych (tworzących rdzeń nerki), 

na których znajdują się ujścia przewodów wyprowadzających mocz z → nefronów do 

kielichów nerkowych mniejszych. 

brodawki przędne, przydatki spotykane u stawonogów związane z ujściem gruczołów 

przędnych; występują na końcu odwłoka (np. kądziołki pająków, będące przekształconymi 

odnóżami) lub w obrębie aparatu gębowego niektórych owadów (np. na wardze dolnej 

gąsienic jedwabnika morwowego). 

brodawkowe bakterie, → bakterie brodawkowe. 

brodzące, Ciconiiformes, rząd w gromadzie → ptaków reprezentowany przez 117 gatunków, 

o wysokości 27–150 cm; są to ptaki duże, żyjące w środowiskach wodnych i błotnych, z 

długimi nogami (niekiedy przednie palce ze zredukowaną błoną pływną), przystosowanymi 

do brodzenia w płytkiej wodzie, odżywiające się rybami i padliną, kosmopolityczne; dziób i 

szyja są długie; gniazdowniki. 
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brojlery, intensywnie tuczone (metodami przemysłowymi, z przeznaczeniem na ubój) młode 

osobniki wyselekcjonowanych odmian kur, kaczek, gęsi, indyków lub królików. 

Broki ośrodek, → ośrodki mowy. 

bromowirusy, wirusy RNA roślinne wywołujące chlorozy; nie powodują znaczniejszych 

strat ekonomicznych, intensywnie badane jako model replikacji wirusa i ekspresji jego 

genów; do b. należą m.in.: wirus mozaiki (BMV) zakażający zboża i inne trawy, wirus 

mozaiki fasoli (BBMV) oraz innych roślin motylkowatych. 

broń biologiczna, przeznaczone do użycia w działaniach wojennych środki rażenia 

zawierające zabójcze mikroorganizmy lub wytworzone przez nie toksyny; ze względu na 

zasięg i długotrwałość działania zalicza się do tzw. broni strategicznych. 

Browna ruchy, → ruchy Browna. 

bródka, wysunięta do przodu dolna cześć przedniej ściany trzonu żuchwy; stanowi cechę 

specyficznie ludzką, występuje dopiero u → człowieka anatomicznie nowoczesnego, brak u 

jego przodków. 

bruceloza, choroba Banga, choroba wielu gatunków zwierząt i odzwierzęca choroba zakaźna 

człowieka wywoływana przez bakterie z rodzaju Brucella; rezerwuarem zarazków są 

zwierzęta hodowlane; łatwo przechodzi w postać przewlekłą, zmiany dotyczą narządu ruchu, 

układu nerwowego i narządów wewnętrznych. 

brunatna tkanka tłuszczowa, → tkanka tłuszczowa brunatna. 

brunatnice, Phaeophyta, gromada w królestwie → roślin; niekiedy zaliczana jednak do 

królestwa protistów; niemal wyłącznie → glony morskie, głównie bentosowe, przyrośnięte do 

podłoża; rośliny wielokomórkowe, w tym organizmy osiągające najwyższy poziom 

organizacji → plechy (tkankowej, wielowarstwowej, o zaznaczającym się zróżnicowaniu 

histologicznym tkanki miękiszowej – np. na elementy mechaniczne, rury sitowe itd.); ściana 

komórek plechy zbudowana jest z wewnętrznej warstwy celulozowej i zewnętrznej 

pektynowej, zawierającej duże ilości kwasu alginowego; brunatna barwa plech pochodzi 

od → ksantofili, które maskują zieloną barwę → chlorofili a i c; produktami fotosyntezy i 

materiałami zapasowymi są różne wielocukry (laminaryna i chrysolaminaryna), mannitol oraz 

tłuszcze; rozmnażanie u większości gatunków związane jest z regularną przemianą pokoleń; 

do b. należy m.in. rząd morszczynowców – Fucales. 

bruzda boczna, jedna z głównych → bruzd kory mózgowej u ssaków, oddziela płat czołowy, 

a częściowo także ciemieniowy, półkul mózgowych od płata skroniowego. 

bruzda środkowa, jedna z głównych → bruzd kory mózgowej u ssaków, oddziela płat 

czołowy półkul mózgowych od płata ciemieniowego. 

bruzdkowanie, podział zarodkowy, podziały mitotyczne we wstępnym stadium cyklu 

rozwojowego zarodka, tuż po aktywacji komórki jajowej w przypadku partenogenezy lub po 

jej zapłodnieniu; z powstających komórek, blastomerów, powstają warstwy zarodkowe, czyli 

przyszłe narządy; b. trwa aż do stadium → blastuli. 

bruzdkowanie całkowite, → bruzdkowanie holoblastyczne. 

bruzdkowanie częściowe, rodzaj → bruzdkowania obejmującego tylko część jaja, bowiem 

podziałom nie podlega jego część bogata w żółtko, zgromadzone albo w obrębie bieguna 

wegetatywnego jaja (→ bruzdkowanie meroblastyczne) albo w części centralnej (→ 

bruzdkowanie powierzchniowe). 

bruzdkowanie holoblastyczne, bruzdkowanie całkowite, rodzaj → bruzdkowania, w którym 

całe jajo, zwane jajem holoblastycznym, podlega podziałom na potomne blastomery; 

wyróżnia się b. h. równomierne, w którym blastomery są tej samej wielkości, oraz b. h. 

nierównomierne, gdy w wyniku podziałów powstają małe, pozbawione żółtka → 
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mikromery oraz większe, zaopatrzone w żółtko → makromery; b. h. podlegają jaja z 

niewielką ilością, zwykle równomiernie rozmieszczonego żółtka (→ jajo izolecytalne). 

bruzdkowanie meroblastyczne, bruzdkowanie częściowe tarczkowe, rodzaj → 

bruzdkowania, w którym jajo, zwane jajem meroblastycznym, podlega podziałom 

zachodzącym jedynie w obrębie tzw. blaskodysku na biegunie animalnym jaja; dotyczy jaj o 

nierównomiernie rozmieszczonym żółtku (→ jajo telolecytalne). 

bruzdkowanie powierzchniowe, bruzdkowanie częściowe powierzchniowe, rodzaj → 

bruzdkowania spotykanego u owadów, w trakcie którego jądro komórki jajowej dzieli się 

wielokrotnie w centralnej cytoplazmie, a powstałe jądra przemieszczają się do części korowej 

komórki; w niej zostają rozmieszczone równomiernie i dopiero wtedy dochodzi do 

oddzielenia blastomerów tworzonymi błonami komórkowymi; powstały zarodek zbudowany 

jest z pojedynczej warstwy komórek blastodermy otaczających wypełnione żółtkiem wnętrze; 

b. p. podlega → jajo centrolecytalne. 

bruzdkowanie promieniste, rodzaj → bruzdkowania, typowy dla lancetnika i jeżowców, w 

którym w dalszych fazach bruzdkowania blastomery powstające w drodze podziałów 

równoleżnikowych układają się jeden pod drugim, przez co wczesny zarodek (morula) 

oglądany od strony bieguna zawiera promieniście ułożone blastomery. 

bruzdkowanie spiralne, rodzaj → bruzdkowania spotykany u niektórych bezkręgowców (np. 

u wirków wielojelitowych, pierścienic, ślimaków i małżów), w którym bruzdy południkowe i 

równoleżnikowe dzielącego się jaja są ustawione skośnie względem siebie, wskutek czego 

blastomery są przesunięte i w zarodku oglądanym od bieguna ułożone są spiralnie. 

bruzdnice, peridiniowce (Peridiniales) rząd → glonów z gromady → tobołków; formy 

wiciowcowate, u których komórki osłonięte są charakterystycznym pancerzykiem 

zbudowanym z celulozowych płytek; na powierzchni pancerzyka wyraźnie zaznacza się 

system bruzd, w tym tzw. bruzda poprzeczna opasująca całą komórkę i krótsza bruzda 

podłużna; w mniej ścisłym sensie b. nazywa się całą gromadę tobołków. 

bruzdobrzuchy, → bezpłytkowce. 

bruzdogłowiec szeroki, Diphyllobothrium latum, gatunek tasiemca, pospolity pasożyt 

ssaków, w tym człowieka (→ tasiemce). 

bruzdonogi, → bezpłytkowce. 

bruzdy kory mózgowej, bruzdy przebiegające na powierzchni półkul mózgowych i 

oddzielające od siebie podłużne, wijące się wyniosłości kory mózgowej zwane zakrętami; 

wyróżnia się b. k. m. pierwszego rzędu (główne) o stałym przebiegu u wszystkich naczelnych, 

bruzdy drugiego rzędu – becne zasadniczo u wszystkich ludzi i bruzdy trzeciego rzędu – 

osobniczo zmienne. 

brzeżek szczoteczkowy, → rąbek szczoteczkowy. 

brzuch, część tułowia kręgowców, z jamą brzuszną i większością trzewi (żołądek, jelita, 

wątroba, śledziona, nerki, trzustka), położona między klatką piersiową a miednicą. 

brzuchonogi, Gastropoda, ślimaki, gromada kosmopolitycznych, wodnych i lądowych 

bezkręgowców należąca do typu → mięczaków, reprezentowana przez, w zależności od 

źródła, od 35 do 105 tys. gatunków, o różnych sposobach odżywiania się; ciało asymetryczne, 

rzadziej dwubocznie symetryczne, o rozmaitych kształtach, z muszlą (o rozmiarach od 1 mm 

do 1,3 m; czasem brak). 

brzuchorzęski, Gastrotricha, typ mikroskopijnych (do 4 mm długości) kosmopolitycznych, 

wodnych bezkręgowców, należący do → wtórnojamowców pozornych, reprezentowany przez 

ok. 450 gatunków. 

brzusiec, kurczliwa, zawierająca komórki mięśniowe środkowa część mięśnia szkieletowego; 
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rozpoczyna się ścięgnem początkowym i przechodzi w ścięgno końcowe (lub pośrednie, jeśli 

połączony jest z kolejnym b.); w mięśniach o wrzecionowatej formie nazywany bywa głową 

mięśnia. 

brzuszny łańcuch, → łańcuch brzuszny. 

brzuszny mózg, → mózg brzuszny. 

brzytwa Ockhama, brzytwa Occama, zasada metodologiczna, po raz pierwszy 

zaproponowana przez średniowiecznego scholastyka Williama z Ockham, która mówi, że 

spośród kilku możliwych do przyjęcia hipotez należy wybierać najprostszą. 

buczyna, zbiorowiska roślinne należące do formacji leśnej; główny składnik drzewostanu b. – 

buk w dominujący sposób wpływa na skład florystyczny i strukturę lasów (silnie zwarte 

korony buka znacznie ograniczają dostęp światła do dna lasu); występuje zazwyczaj na 

siedliskach zasobnych i dość wilgotnych. 

budki lęgowe, skrzynki lęgowe, sztuczne miejsca gniazdowania zastępujące naturalne 

lęgowiska ptaków (dziuplaków i półdziuplaków). 

buforowość gleby, zdolność gleby do utrzymywania stałego odczynu, tj. poziomu 

kwasowości lub zasadowości; dużą b. g. charakteryzują się gleby ciężkie, próchnicze, małą – 

lekkie, ubogie w próchnicę. 

bufory, substancje lub mieszaniny substancji przeciwdziałające zmianom → pH po 

wprowadzeniu do układu kwasu lub zasady, przyjmujące lub oddające jony wodorowe; 

najczęściej b. składa się ze słabego kwasu i soli tego kwasu lub słabej zasady i jej soli; we 

krwi jako b. działa kwas węglowy i jon wodorowęglanowy oraz białka – dzięki obecności 

grup aminowych i karboksylowych. 

bujność mieszańców, wigor mieszańców, heterozja, większa żywotność obserwowana u 

niektórych mieszańców między gatunkami, odmianami lub rodami; mogą one być bardziej 

żywotne, większe, szybciej rosnąć lub w inny sposób przeważać nad formami rodzicielskimi; 

efekt bujności nie wynika z tłumienia niekorzystnego działania niektórych genów ani 

homeostazy genetycznej mieszańca, ale jest rezultatem uzupełniającego działania różnych 

alleli genów ojca i matki oraz efektu → naddominacji lub współdziałania genów 

dominujących; przykładem b. m. może być → transgresja genetyczna; efekt b. m. 

wykorzystywany jest w hodowli heterozyjnej zbóż, warzyw, drobiu i zwierząt hodowlanych. 

bukiew, owoce buka; trójgraniste, niepękające orzechy umieszczone po dwa w kolczastej 

miseczce owocowej (zwanej kupulą), chętnie zjadane przez zwierzęta leśne (np. dziki); 

zawierają dużo tłuszczów, są jadalne także dla człowieka. 

bulbille, → bulwki. 

bulimia, nie dająca się opanować potrzeba jedzenia (wynikająca ze stałego poczucia głodu), 

choroba, najczęściej na podłożu psychicznym (bulimia nervosa). 

bulwki, 1) bulbille, rozmnóżki pąkowe tworzące się u niektórych roślin w pachwinach liści i 

służące do rozmnażania wegetatywnego; 2) u ramienic (Characeae) wypełnione skrobią 

utwory w dolnej części osi rośliny, służące do przezimowania i rozwoju na wiosnę w nowe 

rośliny. 

bulwy, silnie skrócone i zgrubiałe, przekształcone podziemne organy spichrzowe i 

przetrwalnikowe roślin; mogą też służyć do rozmnażania wegetatywnego roślin; b. pędowe są 

przekształconymi pędami (np. u ziemniaka), utworzonymi głównie z łodygi, na której mogą 

się znajdować łuskowate, silnie uwstecznione liście; b. korzeniowe powstają z przekształcenia 

korzeni (np. u dalii). 

buniawirusy, duża grupa wirusów zwierzęcych zawierająca ok. 350 gatunków; mają 

zewnętrzną lipidową osłonkę białkowego kapsydu i trójsegmentowy genom; przenoszone są 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473349_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474655_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477296_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468640_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473465_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472676_1.html


przez stawonogi (komary, kleszcze) i utrzymywane w cyklu nosiciel–gospodarz, którym jest 

kręgowiec; niektóre b. są przenoszone bezpośrednio z kręgowca na kręgowca bez 

pośrednictwa stawonogów, a jeszcze inne za gospodarza końcowego mają roślinę; u nosicieli 

nie wywołują znaczących szkód, natomiast u gospodarza końcowego mogą powodować 

groźne infekcje; dla człowieka niebezpieczne są gorączki krwotoczne (wirus Hantaan, wirus 

krymsko-kongijskiej gorączki, wirus Kongo i inne) oraz kleszczowe zapalenie mózgu. 

bunodontyzm, zaokrąglone guzki w koronach zębów policzkowych u ssaków 

wszystkożernych. 

Burgess, → łupek z Burgess. 

bursztyn, żółta, czerwonawa lub brunatna, przezroczysta, kopalna żywica drzew iglastych z 

trzeciorzędu (wiek ok. 40 mln lat); czasem zawiera uwięzione w niej organizmy (głównie 

owady). 

busz, popularne określenie roślinności krzewiastej zbudowanej zwłaszcza z krzewów 

kolczastych i suchoroślowych, zrzucających liście na okres suszy; występuje w obszarach 

podzwrotnikowych suchych, w strefie przejściowej między klimatem stepowym a leśnym (w 

Afryce, Ameryce Płd. i Australii). 

butwienie, proces rozkładu roślinnej materii organicznej prowadzony w obecności tlenu 

przez mikroorganizmy należące do destruentów, głównie bakterie; produktami b. są: woda, 

dwutlenek węgla, amoniak oraz jony fosforanowe, azotanowe i siarczanowe; b. zachodzi 

m.in. w glebach leśnych. 

bydło domowe, zwierzęta zaliczane do gatunku Bos taurus, należącego do rzędu → 

parzystokopytnych, o różnorodnej maści i wadze do 1 t, których przodkiem jest wymarły tur; 

udomowione przez człowieka na różnych obszarach, wiele tysięcy lat temu, traktowane 

początkowo jako siła robocza, później selekcjonowane również w celu pozyskiwania mięsa 

(rozbudowany przód ciała) i mleka (masywny tył ciała i silnie rozwinięte wymię). 

byliny, rośliny trwałe, rośliny wieloletnie, wieloletnie rośliny zielne, najczęściej tracące na 

zimę części nadziemne i zimujące w postaci części podziemnych lub przyziemnych, często 

jako podziemne organy przetrwalnikowe – kłącza, bulwy, cebule, z których na wiosnę 

rozwijają się nowe pędy nadziemne. 
12C/13C, → stosunek 12C/13C. 

C3 rośliny , → rośliny C3. 

C4 rośliny, → rośliny C4. 

calotta, antr. kalota, calva, głównie w odniesieniu do znalezisk kopalnych szczątków, 

sklepienie czaszki ludzkiej. 

calva, → calotta. 

calvaria, antr. kalwaria, część mózgowa czaszki ludzkiej (czaszka bez części twarzowej). 

calvarium, antr. kompletna czaszka ludzka bez żuchwy. 

cAMP, → adenozynomonofosforan cykliczny. 

Capensis, państwo przylądkowe; najmniejsze → państwo roślinne położone na płd. skrawku 

Afryki, w strefie klimatu podzwrotnikowego; wyróżnia się bogatą florą obejmującą ok. 6000 

gatunków należących do 700 rodzajów; do rodzajów najbogatszych w gatunki należy 

wrzosiec (450 gatunków) i srebrnik (200 gatunków); najbogatsze w gatunki rodziny to: 

srebrnikowate, wrzosowate i wilczomleczowate; siedem rodzin uznano za endemiczne. 

Carabelliego cecha, → cecha Carabelliego. 

cassava, → maniok. 

CCK, → cholecystokinina. 
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CD antygeny, antygeny różnicowania, antygeny znajdujące się na powierzchni komórek 

limfocytowych (T) służące jako markery, reagujące z przeciwciałami monoklonalnymi i 

pozwalające na rozróżnienie limfocytów; obecnie wyróżnia się ponad 170 markerów CD. 

Cdk, ang. cyclin-dependent protein kinase, → kinazy białkowe zależny od cyklin. 

cDNA, → DNA komplementarny. 

cebula, 1) u wielu roślin organ, przekształcony pęd o skróconej osi i mięsistych liściach, 

pełniący funkcje spichrzowe, przetrwalnikowe oraz służący do rozmnażania wegetatywnego; 

2) potoczna nazwa gatunku Allium cepa. 

cecha, biol. zmienna międzyosobniczo właściwość (biochemii, fizjologii, morfologii czy 

zachowań) organizmu, która pozwala na dokonywanie porównań między osobnikami oraz 

opisu ich zmienności (→ cechy ilościowe, → cechy jakościowe). 

cecha apomorficzna, → apomorfia. 

cecha Carabelliego, "lw;guzek"up; Carabelliego, nie zawsze obecna cecha górnych zębów 

trzonowych człowieka, występująca na guzku zwanym → protokonus. Może mieć formę 

dołka, pionowych bruzd, guzka, lub poziomej półki. 

cecha dominująca, cecha przejawiająca się u całego potomstwa w → pokoleniu 

potomnym F1 przy skrzyżowaniu homozygoty dominującej z recesywną lub występująca z 

częstością trzykrotnie większą w pokoleniu F2. 

cecha homologiczna, → homologia. 

cecha homoplastyczna, → homoplazja. 

cecha plezjomorficzna, → plezjomorfia. 

cecha recesywna, cecha, która nie ujawnia się fenotypowo w genotypie heterozygotycznym. 

cecha systematyczna, → cecha taksonomiczna. 

cecha taksonomiczna, cecha systematyczna, rozpoznawalna właściwość osobnika 

określonego → taksonu, odróżniająca go od osobników innego taksonu; wyróżnia się m.in. c. 

t. morfologiczne, fizjologiczne, ekologiczne, etologiczne i geograficzne. 

cecha zgeneralizowana, cecha obecna w grupie filogenetycznych przodków i przybierająca 

różne formy (podlegająca specjalizacji) w taksonach wywodzących się z tej grupy, np. 4 zęby 

przedtrzonowe u paleozoicznych ssaków, będących przodkami naczelnych, u których 

zarówno liczba, jak i forma tych zębów ulegała rozmaitym modyfikacjom. 

cechy epigamiczne, cechy, których funkcja ogranicza się do zwiększania szans znalezienia 

partnera do rozrodu – zwiększenia skuteczności wabienia osobników przeciwnej płci lub 

pokonania rywali własnej płci (→ dobór płciowy). 

cechy ilościowe, biol. cechy żywych organizmów o zmienności ciągłej (np. długość ciała, siła 

mięśnia, czas reakcji); dokładność ich pomiaru zależy jedynie od dokładności skali przyrządu 

pomiarowego (wyjątek stanowią cechy, których pomiar polega na określaniu liczby 

składowych elementów, np. liczba liści, włosów, bruzd itp.); ciągłość rozkładów zmienności 

fenotypowej c. i. wynika z udziału wielu genów w ich determinacji (→ cechy 

poligenowe); charakterystyka genotypowa i fenotypowa populacji ze względu na te cechy 

opiera się na parametrach ich rozkładów – miarach położenia (np. średniej arytmetycznej), 

zmienności (np. wariancji) i współzmienności (np. kowariancji). 

cechy jakościowe, biol. cechy żywych organizmów o zmienności nieciągłej; przejawiają się 

fenotypowo w populacji w dwu lub większej liczbie wariantów (kategorii) odpowiadających 

różnym genotypom dwu lub wieloallelicznego genu (np. barwa kwiatów, kształt nasion, 

grupy krwi); charakterystyka genotypowa i fenotypowa populacji ze względu na takie cechy 

(→ cechy monogenowe) polega na zaliczeniu osobników do odpowiedniej kategorii i 
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określeniu częstości występowania tej kadegorii w stosunku do innych. 

cechy monogenowe, cechy warunkowane przez pojedynczy gen, jedną parę alleli 

określonego genu; przykładem c. m. jest czerwona i biała barwa kwiatów u koniczyny. 

cechy nabyte, cechy fenotypowe ukształtowane w trakcie rozwoju osobniczego organizmu 

pod wpływem specyficznych czynników środowiskowych, w jakich przebiegał ten rozwój; 

nie podlegają dziedziczeniu. 

cechy neutralne, cechy fenotypowe obojętne przystosowawczo, nie podlegające → doborowi 

naturalnemu; pojęcie raczej teoretyczne, oznacza prawdopodobnie brak wiedzy o funkcji, a 

nie całkowity brak wpływu na wartość przystosowawczą. 

cechy płciowe, cechy ukształtowane odmiennie u osobników męskich i żeńskich; w 

odniesieniu do człowieka stosuje się, raczej sztuczny, podział na c. p. pierwszorzędowe, do 

których zalicza się gruczoły płciowe (jądra lub jajniki), drugorzędowe – drogi płciowe i 

narządy płciowe zewnętrzne oraz trzeciorzędowe – inne typowe dla płci cechy nie związane 

anatomicznie z narządami płciowymi; bardziej konsekwentny jest podział na c. p. pierwotne i 

wtórne. 

cechy płciowe pierwotne, zespół narządów płciowych rozwijających się u osobnika o 

określonej płci genetycznej, różnych u przedstawicieli płci męskiej i żeńskiej. 

cechy płciowe wtórne, zespół cech charakterystycznych dla płci, ujawniających się w innych 

niż układ rozrodczy częściach ciała, kształtowanych pod wpływem hormonów płciowych. 

cechy poligenowe, cechy, w odróżnieniu od monogenowych, warunkowane przez kilka 

genów; przykładem cech warunkowanych działaniem kilku genów są plon zbóż lub 

mleczność krów. 

cechy progowe, cechy → poligenowe nie zawsze przejawiające się fenotypowo ze względu 

na efekt progowy (ujawniają się, gdy próg ekspresji zostanie przekroczony); mogą ujawniać 

się w formie szeregu nieciągłych fenotypowo klas, mimo poligenowego ich charakteru; c. p. 

segregujące na dwie klasy określa się cechami "lw;wszystko albo nic"up;. 

cechy sprzężone z płcią, szczególny przypadek → sprzężenia genów, powstający wtedy, gdy 

gen warunkujący daną cechę fenotypową, nie mającą z reguły nic wspólnego z pierwszo- czy 

drugorzędowymi cechami płciowymi jest zlokalizowany w → chromosomie X (na przykład 

hemofilia); powoduje to, że w pewnych krzyżówkach dana cecha występuje jedynie u 

osobników płci heterogametycznej, natomiast znacznie rzadziej u homogametycznej; geny 

zlokalizowane w → chromosomie Y wpływają jedynie na wystąpienie cechy u płci 

heterogametycznej, przekazywane są z ojca na syna. 

cechy związane z płcią, cechy, których ekspresja uzależniona jest od płci osobnika; często 

warunkowane są nie tylko genetycznie, lecz również czynnikami fizjologicznymi. Do takich 

cech należą trzeciorzędowe → cechy płciowe nie mające zasadniczego znaczenia w procesach 

reprodukcji, na przykład owłosienie twarzy czy barwa głosu u człowieka. 

cefalizacja, tendencja ewolucyjna dwubocznie symetrycznych zwierząt wolno żyjących, 

charakteryzująca się rozszerzaniem i stopniowym rozrastaniem się przedniej części ciała, 

prowadzącym do wyodrębnienia głowy, w której znajduje się głowowy (mózgowy, 

nadrzędny) zwój układu nerwowego, koncentrują się narządy zmysłów i zlokalizowany jest 

otwór gębowy. 

cefalopodium, 1) jedno z ramion ośmiornicy lub dziesięciornicy (→ głowonogi), powstałe z 

przedniej części nogi w rozwoju zarodkowym, które przystosowane jest do pełzania i 

chwytania zdobyczy; 2) część ciała niektórych → mięczaków (np. ślimaków) tworzona przez 

nogę i słabo wyróżnicowaną głowę, przeciwstawiana reszcie ciała budowanej przez worek 

trzewiowy. 
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cefalostegit, przednia cześć → głowotułowia u niektórych stawonogów. 

cefalotoraks, → głowotułów. 

cekotrofia, sposób odżywiania się niektórych roślinożernych ssaków (np. zajęczaków) 

polegający na zjadaniu specyficznej formy własnego śluzowatego kału (wydalanego w czasie 

spoczynku), zawierającego produkty częściowego strawienia przez bakterie (w jelicie ślepym 

– caecum) celulozy, w celu ostatecznego strawienia i wchłonięcia jego składników podczas 

ponownego przejścia przez przewód pokarmowy. 

celenteron, → jama chłonąco-trawiąca. 

celiakia, enteropatia glutenozależna, choroba przewodu pokarmowego o podłożu 

immunologicznym występująca głównie u niemowląt i małych dzieci; spowodowana 

genetycznym defektem przemiany białek, z wtórnym zaburzeniem wchłaniania tłuszczów, 

polegającym na uczuleniu na gliadynę, składnik → glutenu, białka zawartego w zbożach; 

związana z zanikiem kosmków jelitowych; c. wymaga stosowania diety bezglutenowej. 

celobioza, dwucukier zbudowany z 2 cząsteczek glukozy połączonych wiązaniem β-1,4-

glikozydowym, podstawowa jednostka strukturalna → celulozy; jest produktem rozkładu 

celulozy przez enzym celulazę. 

celoma, wtórna jama ciała, mezodermalna przestrzeń o charakterze narządu; w rozwoju 

zarodka zwierząt trójwarstwowych (triploblastica) powstaje wewnątrz ciała pod koniec 

gastrulacji; jest wysłana własnym nabłonkiem (perinotum) i stanowi hydrostatyczny szkielet; 

oddziela mięśnie ciała od przewodu pokarmowego, co umożliwia dużą sprawność ruchową 

oraz pozwala na różnicowanie się strukturalne i funkcjonalne jelita. 

celomodukt, lejkowaty kanał łączący wtórną jamę ciała ze środowiskiem zewnętrznym, 

szerszy od strony jamy ciała; występuje parzyście, na ogół segmentalnie, u pierścienic, 

szkarłupni i przedstrunowców. Pierwotna funkcja polegała na wyprowadzaniu produktów 

rozrodczych, później w ewolucji połączył się we wspólny narząd z nefrydioduktami. 

celomopory, 1) otwory w grzbietowej ścianie ciała skąposzczetów łączące celomę ze 

światem zewnętrznym, prawdopodobnie służące do zwilżania powierzchni ciała płynem 

celomatycznym; 2) otwory w zewnętrznych ścianach ramion niektórych mszywiołów służące 

do wyprowadzania plemników; 3) otwory w zewnętrznej ścianie ciała przedstrunowców, 

przez które wydalane są zbędne produkty przemiany materii. 

celulazy, enzymy z klasy → hydrolaz katalizujące reakcję rozkładu → celulozy do dwucukru 

celobiozy; nie są wytwarzane u kręgowców, które mogą trawić celulozę jedynie z udziałem c. 

symbiotycznych mikroorganizmów; 

celuloza, włóknisty polisacharyd strukturalny (→ wielocukry) zbudowany z powtarzających 

się jednostek glukozy połączonych → wiązaniami β-1,4-glikozydowymi, główny składnik 

ścian komórkowych roślin; cząsteczki c. połączone → wiązaniami wodorowymi tworzą 

pęczki włókien, które są z kolei usieciowane przez inne polisacharydy; c. jest jednym z 

najobficiej występujących związków organicznych w całej biosferze. 

cement zęba, kostniwo, zmineralizowana warstwa zewnętrzna korzenia zęba zbudowana z 

blaszek podobnych do blaszek kostnych; wyróżnia się c. bezkomórkowy pokrywający 

warstwą → zębinę korzeniową zęba oraz c. komórkowy zawierający komórki cementocyty, 

znajdujący się na powierzchni c. bezkomórkowego w dolnej 1/3 powierzchni korzenia zęba. 

cenobium, 1) prymitywna kolonia komórek, niezależnych morfologicznie i funkcjonalnie, 

powstała przez podział wielokrotny organizmu macierzystego; usadowiona we wspólnej 

otoczce lub wydzielinie, znana u pewnych bakterii, sinic, wiciowców, zielenic i 

złotowiciowców; liczba komórek c. jest stała, toteż jego kształt i wielkość są 

charakterystyczne dla danego gatunku; 2) organizm złożony z zespolonych komórek, 
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zachowujących znaczną niezależność, znany u niektórych glonów i grzybów. 

cenocyty, → komórczaki. 

cenogeneza, jeden z dwóch (obok → palingenezy) powiązanych ze sobą procesów rozwoju, 

proces modyfikacji ontogenezy, rodzaj odchylenia, zakłócenia lub zniekształcenia rozwoju 

rodowego; ewolucja zmian przystosowawczych o znaczeniu funkcjonalnym u zarodka 

przebiegająca niezależnie od ewolucji zwierzęcia dorosłego, zmiany te mają znaczenie w 

okresie jego rozwoju embrionalnego, a następnie zanikają, np. błony płodowe, łożysko, 

pępowina (→ prawo biogenetyczne). 

cenosark, wspólna tkanka osobników (polipów) tworzących kolonię u stułbiopławów 

kolonijnych (→ polipy stułbiopławów kolonijnych), powstała w wyniku pączkowania polipa 

– założyciela kolonii. 

cenoza, zespolenie organizmów o podobnych preferencjach ekologicznych, skrótowa 

nazwa → biocenozy. 

centra kostnienia, → ośrodki kostnienia. 

centralny układ nerwowy, → układ nerwowy ośrodkowy. 

centriola, ciałko centralne, występujący w komórkach zwierzęcych i ruchliwych komórkach 

roślin twór o cylindrycznym kształcie, zbudowany z dziewięciu tripletowych zespołów → 

mikrotubul wokół centralnego otworu; c. odgrywają zasadniczą rolę w tworzeniu → 

wrzeciona kariokinetycznego; mają zdolność samoreplikacji, zawierają własny DNA i RNA, 

wykazują zdolność ruchu; z początkiem → mejozy zajmują rejony biegunowe oraz kontrolują 

ruch i rozdział chromosomów w czasie podziału jądra komórkowego. 

centromer, miejsce chromosomu, w którym 2 chromatydy siostrzane pozostają połączone w 

profazie i metafazie podziału jądra komórkowego (→ mitoza). 

centrosom, śródciałko, struktura występująca w komórkach zwierzęcych i niektórych roślin 

niższych, specjalna warstewka cytoplazmy związana z → centriolami. 

centryfugalny rozwój, → rozwój centryfugalny. 

centrypetalny rozwój, → rozwój centrypetalny. 

centylowa siatka, → siatka centylowa. 

centymorgan, cM, jednostka crossing-over, jednostka Morgana, jednostka mapowa, 

odległość mapowa między dwoma genami; 1 cM odpowiada 1% rekombinacji (częstości 

zachodzenia → crossing-over); termin c. wprowadzono na cześć Tomasza H. Morgana, 

twórcy chromosomowej teorii dziedziczności, który opisał zjawisko sprzężenia genów. 

cenurus, rodzaj → wągra, postać larwalna tasiemców pasożytująca w mięśniach żywiciela 

pośredniego, mająca więcej niż jedną główkę; c. tasiemca kręćkowego rozwija się w mózgu 

owiec i niektórych innych kopytnych, stąd jego nazwa – mózgowiec. 

ceramidy, najprostsze → sfingolipidy zbudowane ze → sfingozyny i długołańcuchowego 

kwasu tłuszczowego nasyconego lub nienasyconego; c. są informatorami II rzędu, uczynniają 

kinazę białkową aktywowaną przez stres i za jej pośrednictwem włączają → apoptozę; są 

prekursorami sfingomieliny, cerebrozydów i gangliozydów. 

cerci, wyrostki o różnej długości występujące na ostatnich segmentach odwłoka u niektórych 

stawonogów, szczególnie u larw owadów, które spełniają funkcje zmysłowe. 

cerebralizacja, cerebryzacja, proces przejmowania nadrzędnej roli w obrębie ośrodkowego 

układu nerwowego przez zwój mózgowy (głowowy) umiejscowiony na terenie 

wyróżnicowującej się głowy, prowadzący do powstania mózgu; w antropologii znaczenie 

terminu c. zawężane jest do procesu ewolucyjnego wzrostu rozmiarów mózgu u naczelnych. 

cerebrozydy, tłuszczowce złożone (→ lipidy) zaliczane do glikolipidów, powszechnie 
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występujące w komórkach, zwłaszcza układu nerwowego. Są pochodnymi sfingozyny 

(aminoalkoholu), do której wiązaniem amidowym przyłączony jest długołańcuchowy kwas 

tłuszczowy, a glikozydowym – jedna reszta cukrowca (galaktozy lub glukozy). 

cerebryzacja, → cerebralizacja. 

ceremonia, etol. złożony → pokaz służący zjednaniu innych osobników i podtrzymywaniu 

więzi społecznych. 

cerkaria, stadium larwalne przywr pływające swobodnie w środowisku wodnym, o 

wydłużonym ciele, z wyrostkiem ogonowym i narządami lub zaczątkami narządów typowych 

dla form dorosłych; rozwija się ze sporocysty lub redii, a przeobraża się w metacerkarię lub 

postać dorosłą. 

cerkoid, larwa w cyklu rozwojowym tasiemców członowanych. 

cerkomer, wyrostek ogonowy obecny u wielu pasożytniczych płazińców. 

ceruloplazmina, białko o masie 120 kDa, metaloproteina zawierająca miedź, wytwarzana w 

wątrobie ssaków, występująca w osoczu, gdzie wchodzi w skład frakcji α-globulinowej; ma 

właściwości enzymu oksydoredukcyjnego. 

cerumen, 1) wosk zmieszany z różnymi substancjami (drewnem, żywicą, odchodami) 

wykorzystywany przez błonkówki z nadrodziny Apioidea, występujące w Ameryce Płd., do 

budowy gniazd; 2) woskowina uszna, woszczek uszny, woszczyna, czop woskowinowy; 

żółtobrązowa tłusta wydzielina gruczołów woskowinowych przewodu słuchowego 

zewnętrznego; jest barierą ochronną przed drobnymi owadami i kurzem. 

cestodologia, dział parazytologii zajmujący się naukowym badaniem tasiemców. 

cetologia, nauka o morskich ssakach, waleniach (Cetacea), dział zoologii kręgowców. 

cewa nerwowa, cewka nerwowa, stadium rozwojowe układu nerwowego w ontogenezie 

kręgowców; powstaje przez rynienkowate zagłębienie się, a następnie zamknięcie w cewkę 

płytki nerwowej powstałej z komórek ektodermy po grzbietowej stronie zarodka. Przednia 

część c. n. różnicuje się w pęcherzyki mózgowe, z których powstaje mózgowie, pozostała 

część rozwija się w rdzeń kręgowy. 

cewka, tracheida, bot. element tkanki przewodzącej roślin naczyniowych (→ drewno), 

wydłużona, martwa komórka, o zwężonych końcach i zgrubiałych, zdrewniałych ścianach, 

przystosowana do przewodzenia wody i roztworów wodnych oraz usztywniania ciała rośliny. 

cewka moczowa, u ssaków (poza stekowcami) przewód wyprowadzający mocz z pęcherza 

moczowego na zewnątrz ciała; u samców (u których jest przekształconą zatoką moczowo-

płciową) jest równocześnie elementem narządu kopulacyjnego – prącia; otwierają się do niej 

ujścia nasieniowodów i (różnych u różnych form) gruczołów dodatkowych, których 

wydzieliny wchodzą w skład nasienia; u samic jest krótkim przewodem. 

cewka nerwowa, → cewa nerwowa. 

cewki Malpighiego, narządy wydalnicze pazurnic, tchawkodysznych (owadów i wijów) i 

niektórych pajęczaków; stosunkowo długie, ślepo zakończone kanaliki (cewki), uchodzące do 

jelita na granicy jelita środkowego i tylnego; zbudowane z jednowarstwowego nabłonka, 

uczestniczą w procesie absorpcji produktów przemiany materii z hemocelu i wytwarzaniu 

moczu, z którego wtórnie resorbują do hemocelu wodę. 

cewki nasienne, → kanaliki nasienne. 

cewnikowanie, kateteryzacja, zabieg terapeutyczny lub diagnostyczny polegający na 

wprowadzeniu naturalnymi drogami (np. przez cewkę moczową) wąskiej metalowej, 

gumowej, szklanej lub wykonanej ze sztucznego tworzywa rurki (cewnika) do jam i narządów 

wewnętrznych ciała (np. do pęcherza moczowego w celu jego opróżnienia albo poprzez żyłę 

udową do jam serca). 
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Chagasa choroba, → choroba Chagasa. 

chalaza, osadka, podstawa → zalążka u roślin kwiatowych, po stronie przeciwnej do okienka. 

chalikoterie, Chalicotheriidae, rodzina wymarłych ssaków, należąca do rzędu → 

nieparzystokopytnych, charakteryzująca się pazurowatymi palcami kończyn; kończyny 

przednie były dłuższe i smuklejsze od tylnych. 

chamefity, zgodnie z powszechnie przyjmowaną klasyfikacją → form życiowych 

roślin według C. Raunkiaera są to rośliny niskopączkowe, czyli gatunki, których pąki 

zimujące znajdują się nie wyżej niż 50 cm ponad powierzchnią gleby; niskie krzewinki o 

pędach zdrewniałych (borówka czarna), półkrzewy o pędach tylko częściowo zdrewniałych, a 

częściowo obumierających w niekorzystnej porze roku (posłonek rozesłany), rośliny zielne o 

trwałych pędach pęłzających (przetacznik leśny), a także rośliny poduszkowe (lepnica 

bezłodygowa); niski wzrost zapewnia ch. ukrycie pod śniegiem w klimatach zimnych, a 

mniejsze straty wody w klimatach suchych. 

chaparral, północnoamerykański odpowiednik śródziemnomorskiej → makii; zimozielone, 

gęste zarośla krzewów kolczastych porastające nadpacyficzne zbocza górskie, przede 

wszystkim w Kalifornii. 

charłactwo, med. stan organizmu wyniszczonego długotrwałą chorobą. 

chasmogamia, zapłodnienie zachodzące w otwartym kwiecie w przeciwieństwie do 

klejstogamii – zapłodnienia w kwiecie zamkniętym. 

chela, szczypce, dwuczłonowe (propodit i daktylopodit) zakończenie pierwszej pary odnóży 

lokomocyjnych u niektórych skorupiaków (głównie z rzędu dziesięcionogów), stanowiące 

narząd chwytny. 

chelaty, → związki chelatowe. 

chelaty mikronawozowe, związki organiczne, które, dzięki swej budowie (→ związki 

chelatowe), mimo dobrej rozpuszczalności słabo dysocjują; powoduje to, że są pożądanym 

składnikiem nawozów, ponieważ zawarte w nich mikroelementy, stanowiące źródło 

składników pokarmowych dla roślin, uwalniają się w formie jonowej powoli i przez dłuższy 

czas. 

chelicery, → szczękoczułki. 

chemiczne synapsy, → synapsy chemiczne. 

chemiluminescencja, emisja światła towarzysząca reakcji chemicznej, jeden z 

najważniejszych rodzajów → luminescencji. 

chemiosmotyczna teoria, → teoria chemiosmotyczna. 

chemiosmoza, mechanizm, w którym różnica stężeń protonów (H+) poprzez błonę napędza 

wytwarzanie wysokoenergetycznego ATP (→ teoria chemiosmotyczna). 

chemioterapia, leczenie nowotworów złośliwych z użyciem → cytostatyków; wyróżnia się 

ch. adiuwantową, stosowaną po leczeniu operacyjnym lub naświetlaniu guza, ch. paliatywną – 

objawową, ch. regionalną stosowaną w przypadku dobrze ograniczonych litych guzów oraz 

ch. wielolekową – działanie na cykl komórkowy komórek nowotworu w różnych fazach 

podziału komórek. 

chemoatraktanty, chemoatraktory, substancje chemiczne działające jako → atraktanty; 

termin odnoszony również do związków chemicznych wywołujących skupianie się komórek 

lub ich wypustek w miejscu pojawienia się ch. 

chemoautotrofy, samożywne, wysoce wyspecjalizowane bakterie zdolne do 

wykorzystywania energii pochodzącej z reakcji chemicznych; nieliczne, zdolne do życia w 

ciemności, z preferencją warunków tlenowych; dzięki obecności specyficznych układów 
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enzymatycznych katalizują reakcje utleniania (np. amoniaku do azotynów, azotynów do 

azotanów, siarkowodoru do siarczanów) oraz koordynują te procesy z wytwarzaniem 

wysokoenergetycznych wiązań fosforowych i asymilacją dwutlenku węgla (→ 

chemosynteza); c. mogą być symbiontami zwierząt i producentami w ekosystemach → 

abisalu. 

chemoreceptory, narządy zmysłu chemicznego zaliczane do → eksteroreceptorów i → 

interoreceptorów, rozpoznające bodźce środowiskowe (zewnętrzne i wewnętrzne) o 

charakterze chemicznym; u zwierząt lądowych chemoreceptorami są → narządy 

węchu (rozpoznające bodźce chemiczne w formie gazowej) oraz → narządy smaku (reagujące 

na bodźce chemiczne w roztworach); podstawą funkcjonowania ch. są błonowe receptory 

molekularne (białka receptorowe błony) rozpoznające sygnały chemiczne i uruchamiające 

kaskadowy proces transdukcji sygnału, prowadzący do pobudzenia komórki chemoreceptora, 

które może być przekazywane dalej przez czuciowe komórki nerwowe. 

chemosterylanty, związki chemiczne zaburzające proces zapłodnienia, gametogenezę lub 

embriogenezę u zwierząt; ich właściwości wykorzystywane są często w środkach 

owadobójczych. 

chemosynteza, asymilacja węgla z użyciem energii chemicznej powstającej podczas 

utleniania prostych substancji nieorganicznych, np. wodoru, siarki, siarkowodoru, amoniaku, 

żelaza; ch. przeprowadzają bakterie chemoautotroficzne: wodorowe, siarkowe, nitryfikacyjne, 

żelazowe, metanowe; znaczenie ch. polega na utlenianiu nieprzyswajalnych czy trujących 

związków i przekształcaniu ich w formę dostępną dla roślin, czyli na udziale w → krążeniu 

materii. 

chemotaksja, → taksje. 

chemotaksonomia, dyscyplina systematyki ustalająca pokrewieństwo organizmów na 

podstawie tego, że między grupami organizmów występują podobieństwa szlaków 

metabolicznych wyznaczanych przez enzymy katalizujące kolejne reakcje syntezy 

określonych związków. 

chemotrofia, wykorzystywanie przez drobnoustroje energii chemicznej związków 

organicznych i nieorganicznych. 

chemotropizm, ruch wzrostowy organów roślinnych (np. korzeni) pod wpływem kierunkowo 

działającego bodźca chemicznego (np. woda, tlen, sole mineralne), w kierunku do działania 

bodźca lub w kierunku przeciwnym. W zależności od rodzaju chemicznego bodźca mówi się 

też o hydrotropizmie (woda), aerotropizmie (tlen) itp. (→ ruchy roślin, → tropizmy). 

chetotaksja, system szczecin (odpowiednio oznaczonych) romieszczonych na różnych 

częściach ciała wielu stawonogów, charakteryzujący określone taksony. 

chiazma, 1) miejsce połączenia dwóch koniugujących chromosomów homologicznych w 

pierwszym podziale mejotycznym (→ koniugacja chromosomów); 2) całkowite lub 

częściowe skrzyżowanie odpowiadających sobie grup włókien nerwowych prawej i lewej 

strony ciała, np. skrzyżowanie nerwów wzrokowych u kręgowców. 

chimera, 1) osobnik zbudowany z genetycznie różnych komórek; ch. roślinna może się 

składać z tych samych genotypów jądrowych, lecz z mieszaniny genetycznie różnych → 

plastydów; ch. heterologiczna utworzona jest z komórek lub tkanek różnych gatunków (np. w 

wyniku szczepienia roślin); ch. zwierzęca powstaje w wyniku połączenia się na wczesnych 

etapach embriogenezy w jednego osobnika odrębnych genetycznie zarodków lub w wyniku 

wprowadzenia do zarodka totipotencjalnych komórek macierzystych innego osobnika, 

czasami obcego gatunku; 2) chimery, → zrosłogłowe. 

chinina, alkaloid występujący w korze drzewa chinowego Cinchona succirubra, o gorzkim 

smaku, stosowana jako lek przeciwgorączkowy, przeciwbólowy i przeciwmalaryczny. 
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chiropterologia, nauka o nietoperzach, dział zoologii kręgowców. 

chirurgia, dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznaniem i leczeniem operacyjnym 

chorób, następstw wypadków i zaburzeń rozwojowych organizmu; dzieli się na szereg 

specjalistycznych dziedzin, takich jak: ch. plastyczna, ch. serca i naczyń, ch. transplantacyjna, 

ch. urazowa, ch. czynnościowa nosa i zatok przynosowych, ch. cytoredukcyjna nowotworów 

polegająca na maksymalnym usunięciu tkanki nowotworowej itd. 

chitony, Chitones, wielopłytkowce, wielotarczowce, Polyplacophora, łąkotki, Loricata, płytko

nośne, Placophora, gromada bezkręgowców należąca do podtypu obunerwców 

(Amphineura), typu → mięczaków, reprezentowana przez ok. 1000 gatunków, o różnych 

rozmiarach (zwykle kilkucentymetrowe), wolno żyjących, głównie w płytkich wodach 

morskich, aktywnych nocą, w większości roślinożernych; współcześnie żyjące gatunki 

(np. Neoloricata) prawie nie różnią się od form sylurskich. 

chityna, polisacharyd strukturalny (→ wielocukry) bezkręgowców, głównie stawonogów, 

także grzybów i niektórych mchów, polimer N-acetyloglukozaminy o długim, nie 

rozgałęzionym łańcuchu; wchodzi razem z białkami, solami wapniowymi i magnezowymi w 

skład szkieletu zewnętrznego stawonogów, nadając mu dużą odporność mechaniczną. 

chlamydiospory, kuliste zarodniki grzybów tworzące się pojedynczo w różnych miejscach 

strzępek; otoczone grubą ścianą komórkową, mają charakter przetrwalnikowy. 

chlamydie, małe nieruchliwe, chorobotwórcze → bakterie gramujemne, bezwzględnie 

wewnątrzkomórkowe, pozbawione ściany komórkowej; trzy gatunki szczepów 

chorobotwórczych dla człowieka, ptaków i ssaków: Ch. pneumoniae wywołujący zakażenia 

górnych dróg oddechowych i nietypowe zapalenie płuc, Ch. psitacci – zarazek papuzicy (→ 

ornitozy) i Ch. trachomatis – zrazek o trzech odmianach, wywołujący jaglicę, zapalenia 

spojówek i nieżyty błon śluzowych narządów płciowych; zakażenie następuje na drodze 

kropelkowej i w bezpośrednich kontaktach. 

chlorella, Chlorella, rodzaj z rzędu chlorokokowców należących do gromady → 

zielenic; drobne, kuliste (średnio do 15 μm), jednokomórkowe, pojedynczo żyjące glony, 

występujące w planktonie słodkowodnym, na korze drzew i w wilgotnej ziemi; często jako → 

gonidia wchodzą w skład plech → porostów; bardzo szybko rosną w kulturze, ich sucha masa 

zawiera znaczne ilości związków organicznych, które są łatwo przyswajalne przez zwierzęta i 

ludzi; niektóre gatunki używane są do otrzymywania aminokwasów, witamin i innych 

cennych substancji; w wielu krajach próbuje się wprowadzić kultury ch. na skalę 

przemysłową. 

chlorenchyma, → miękisz zieleniowy. 

chlorofile, zielone, podstawowe barwniki fotosyntetyczne → fotoautotrofów biorące udział w 

fazie świetlnej fotosyntezy; funkcją ch. jest absorpcja energii świetlnej; są 

magnezoporfirynami z przyłączoną resztą → fitolu; znanych jest kilka rodzajów ch.: 

chlorofil a, niebieskozielony, występujący u większości glonów i w roślinach wyższych, 

chlorofil b, żółtozielony, u wszystkich roślin zielonych z wyjątkiem pewnych glonów, 

chlorofil c (chlorofucyna) u brunatnic, okrzemek, złotowiciowców i bakterii siarkowych, 

chlorofil d u krasnorostów i bakterii siarkowych oraz → bakteriochlorofile u bakterii 

fotosyntetyzujących; pomiędzy ch. występują drobne różnice strukturalne, co wpływa na ich 

barwę, a więc i na widmo absorpcyjne tych barwników; dzięki temu uzupełniają się w 

zdolnościach pochłaniania światła i wykorzystania energii do procesu fotosyntezy (→ 

chloroplasty, → fikobilisomy, → chromatofory). 

chlorokruoryna, → barwnik oddechowy, zielona żelazoporfiryna zbliżona do hemoglobiny, 

znana u czterech rodzin wieloszczetów: Sabellidae, Serpulidae, 

Ampharetidae i Chlorhaemidae. 
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chlorolabe, → barwniki wzrokowe. 

chloromonady, Chloromonadophyta, uboga w gatunki gromada → glonów, głównie 

słodkowodnych, obejmująca duże formy jednokomórkowe, pozbawione ściany komórkowej; 

na szczycie komórki znajduje się zagłębienie, do którego uchodzą wodniczki tętniące i z 

którego wyrastają 2 nierówne wici, jedna skierowana do przodu, druga (umieszczona w 

bruździe) zwrócona jest ku tyłowi; najczęściej są samożywne, wśród mniej licznych 

heterotrofów są także formy pochłaniające pokarm za pomocą nibynóżek; rozmnażają się 

głównie przez podział, rzadziej na drodze płciowej (→ izogamia). 

chloroplastowy DNA, → DNA chloroplastowy. 

chloroplasty, ciałka zieleni, organelle charakterystyczne dla komórek zielonych organów 

roślin, otoczone podwójną błoną, wypełnione protoplazmatyczną macierzą (stroma), w której 

znajduje się bogato rozwinięty wewnętrzny system błon (→ tylakoidy); są rodzajem → 

plastydów wyspecjalizowanych w podstawowym dla roślin procesie, → fotosyntezie. 

chlorosomy, → bakterie zielone. 

chlorowanie, dezynfekcja wody pitnej (także w basenach kąpielowych) i ścieków przez 

dodanie gazowego chloru lub jego związków. 

chloroza, objaw żółknięcia występujący w normalnie zielonych częściach roślin, polegający 

na zupełnym lub częściowym zaniku → chlorofilu; najczęściej jest objawem chorobowym 

rośliny. 

chłodzenie mózgu, pojęcie związane z termoregulacją u zwierząt endotermicznych (→ 

endotermia); system oddawania ciepła z wyjątkowo wrażliwej na zmiany temperatury tkanki 

nerwowej mózgu przez odpowiednio przebiegające naczynia krwionośne. 

chłonąco-trawiący układ, → układ chłonąco-trawiący. 

chłoniak, 1) obrzęk węzłów chłonnych (np. gruźlica węzłów chłonnych w zakażeniu 

mononukleozą); 2) określenie złośliwych nowotworów tkanki limfatycznej; komórki 

nowotworowe namnażają się początkowo w węzłach chłonnych, powodując ich guzowate 

powiększenie; do ch. złośliwych zalicza się ziarnicę złośliwą (inne nazywa się ch. 

nieziarniczymi); ch. stanowią ok. 50% nowotworów złośliwych u dzieci. 

chłoniak Burkitta, → chłoniak nieziarniczy wywoływany przypuszczalnie przez wirusa 

Epsteina–Barr. 

chłonka, → limfa. 

chłonne grudki, → grudki limfatyczne. 

chłonne serca, → serca limfatyczne. 

chłonne węzły, → węzły limfatyczne. 

chłonny układ, → układ limfatyczny. 

choanae, choany, nozdrza wewnętrzne, u kręgowców czworonożnych i niektórych ryb 

otwory nosowe wewnętrzne, którymi powietrze przechodzi z jamy nosowej do gardzieli lub 

jamy gębowej. 

choanocyty, → komórki kołnierzykowe. 

choanoderma, wyściółka nabłonkowa jamy paragastralnej gąbek złożona z → choanocytów, 

bez blaszki podstawnej u ich podstawy. 

choany, → choanae. 

cholecystokinina, cholecystokinina–pankreozymina, CCK, CCK–PZ, jeden z peptydowych 

hormonów żołądkowo-jelitowych ssaków, wytwarzanych i uwalnianych do krążenia przez 

komórki endokrynowe błony śluzowej początkowego odcinka jelita cienkiego pod wpływem 

składników treści pokarmowej przechodzącej z żołądka do dwunastnicy; ch. działa skurczowo 
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na komórki pęcherzyka żółciowego, wyzwalając wydzielanie żółci do dwunastnicy, oraz na 

komórki zewnątrzwydzielnicze trzustki, pobudzając je do wydzielania bogatego w enzymy 

soku trzustkowego, działa również skurczowo na żołądek; może także pełnić rolę 

peptydowego neuroprzekaźnika (modulatora), wytwarzanego przez niektóre neurony 

ośrodkowego układu nerwowego i wydzielanego w synapsach peptydoergicznych. 

cholekalcyferol, witamina D3, zaliczana do związków steroidowych; powstaje w skórze 

ssaków z 7-dehydrocholesterolu pod wpływem promieniowania ultrafioletowych (np. światła 

słonecznego), jest następnie przenoszona w osoczu przez białko wiążące witaminę D do 

wątroby, gdzie ulega hydroksylacji do 25-hydroksycholekalcyferolu (kalcydiol, 25-OHD3), 

ostatecznie hydroksylowany w mitochondriach kanalików bliższych nefronów nerki do 

bardziej aktywnego 1,25-dihydroksycholekalcyferolu (kalcytriolu, 1,25-(OH)2D3); ten ostatni 

wytwarzany jest też w łożysku, → keratynocytach skóry oraz makrofagach i ma charakter 

hormonu regulującego gospodarkę wapniową i fosforanową organizmu; niedobór witaminy D 

spowodowany brakiem prowitaminy w pokarmie lub niedostatecznym naświetleniem skóry 

oraz zaburzenia któregoś z etapów biosyntezy 1,25-(OH)2D3 lub jego działania w komórkach 

docelowych wywołują zakłócenia gospodarki wapniowej, objawiające się krzywicą. 

cholera, ostra choroba zakaźna przewodu pokarmowego u ludzi wywoływana przez 

przecinkowca cholery (Vibrio cholerae), w wyniku której dochodzi do odwodnienia 

organizmu na skutek wymiotów i uporczywej biegunki; z powodu odwodnienia organizmu i 

działania toksyn bakteryjnych występuje kwasica, obniżenie temperatury ciała, skurcze 

mięśni i śpiączka; cechuje się dużą śmiertelnością, sięgającą w niektórych przypadkach 60%; 

zakażenie drogą pokarmową, najczęściej przez wodę skażoną kałem ludzi chorych. 

cholesterol, → lipid z grupy steroidów o cząsteczce zbudowanej z czterech pierścieni 

(cyklopentanoperhydrofenantren); prekursorem ch. jest → acetylokoenzym A; występuje 

powszechnie w → błonach plazmatycznych komórek zwierzęcych, zwiększając ich stabilność 

i sztywność; w osoczu występuje jako wolny ch. lub jako ester związany z kwasami 

tłuszczowymi; może się odkładać w ścianach naczyń krwionośnych powodując miażdżycę i 

może tworzyć złogi w postaci kamieni żółciowych. 

cholina, organiczna zasada azotowa występująca powszechnie w organizmach, składnik → 

neuroprzekaźnika acetylocholiny i → lecytyn należących do → fosfolipidów; prekursorem ch. 

jest seryna. 

cholinergiczne neurony, → neurony cholinergiczne. 

cholinoesteraza, → esteraza acetylocholinowa. 

chondriom, wszystkie mitochondria występujące w danej komórce. 

chondroblasty, komórki chrząstkotwórcze, komórki pochodzenia mezenchymatycznego, 

aktywne metabolicznie i zachowujące zdolność do namnażania się; uczestniczą w procesie 

wytwarzania chrząstki syntetyzując składniki substancji pozakomórkowej: kolagen (głównie 

typu II), glikozaminoglikany (m.in. kwas hialuronowy, siarczan chondroityny, siarczan 

keratanu) tworzące z białkami proteoglikany (np. agrekan); przekształcają się w → 

chondrocyty (→ tkanka chrzęstna). 

chondrocyty, komórki chrzęstne, kuliste komórki powstałe z → chondroblastów, zajmujące 

jamki w obrębie tzw. terytorium chrzęstnego chrząstki; wytwarzają składniki substancji 

międzykomórkowej chrząstki; uczestniczą w wykształcaniu kości na podłożu chrzęstnym. 

chondroklasty, odmiana → osteoklastów, wielojądrzaste komórki pochodzące 

prawdopodobnie z monocytów; wydzielają enzymy rozkładające substancję 

międzykomórkową chrząstki, uczestniczą w procesie wykształcania kości na podłożu 

chrzęstnym. 

chorągiewka, podstawowa, obok osi, część pióra konturowego ptaków, złożona z równolegle 
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przebiegających promieni. 

chorda, → struna grzbietowa. 

chordotonalne narządy, → narządy chordotonalne. 

choriocenoza, zespół gatunków związany z wycinkiem → biocenozy w ujęciu poziomym. 

choriogonadotropina, → gonadotropina kosmówkowa. 

chorion, → kosmówka. 

choroba Addisona, cisawica, choroba spowodowana przewlekłą niewydolnością → 

nadnerczy, na skutek gruźlicy nadnerczy, nowotworów, reakcji autoimmunologicznych. 

choroba Addisona–Biermera, → niedokrwistość złośliwa. 

choroba Alzheimera, występujące ok. 50–60 roku życia otępienie starcze, dotykające 5 do 

10% osobników w populacji; charakteryzuje się szybko postępującym otępieniem, utratą 

zainteresowań, zaburzeniami emocjonalnymi oraz objawami neurologicznymi, takimi jak 

padaczka, porażenia, afazja, agnozja itp.; anatomopatologicznie stwierdza się zanik mózgu i 

obecność w nim specyficznej substancji białkowej w formie blaszek amyloidowych; jest 

chorobą nieuleczalną. 

choroba Basedowa, → wole tarczycowe z wytrzeszczem. 

choroba Chagasa, ostra choroba zakaźna wywołana przez świdrowca (Trypanosoma cruzi), 

przenoszona przez wszy i pluskwy; cechuje się wysoką gorączką, zaburzeniami jelitowo-

żołądkowymi, powiększeniem węzłów chłonnych, wątroby i śledziony oraz podrażnieniem 

opon mózgowych; w tkance podskórnej tworzą się bolesne guzki; w postaci przewlekłej 

atakuje serce i naczynia oraz powoduje niedoczynność nadnerczy. 

choroba Creutzfeldta–Jakoba, gąbczaste zwyrodnienie mózgu, śmiertelna choroba 

objawiająca się zmianami degeneracyjnymi ośrodkowego układu nerwowego; wywoływana 

przez zakaźne białkopodobne cząsteczki → priony; występuje sporadycznie, z częstością ok. 

1 przypadku na milion osób na rok; u ok. 15% chorych jest to choroba dziedziczna 

spowodowana mutacją genu kodującego białko amyloidu (prionowe) (patrz też → choroba 

szalonych krów). 

choroba dekompresyjna, → choroba kesonowa. 

choroba Heinego–Medina, rdzeniowe porażenie dziecięce, poliomyelitis anterior acuta, 

zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego wywołane przez wirusa polio; zakażenie 

następuje przez kontakt bezpośredni z chorym lub przez wodę zanieczyszczoną kałem; może 

przebiegać łagodnie i kończyć się wyzdrowieniem, postać ciężka pełnoobjawowa kończy się 

porażeniem mięśni, głównie kończyn dolnych, w krańcowych przypadkach, po porażeniu 

mięśni przełyku, podniebienia miękkiego i krtani może dojść do śmierci. 

choroba hemolityczna, choroba płodów i noworodków powstająca przy istnieniu 

niezgodności tkankowej matki i płodu; najczęściej konflikt występuje w układzie Rh i 

ABO → grup krwi; na skutek przenikania krwinek płodu do krwiobiegu matki, organizm 

matki wytwarza przeciwciała, które reagują z tkankami płodu, powodując hemolizę krwinek; 

ostra postać ch. hemolitycznej prowadzi do hemolizy wewnątrznaczyniowej, niedokrwistości, 

obrzęku płodu i ciężkiej żółtaczki u noworodków; w najcięższych przypadkach może nastąpić 

zgon płodu. 

choroba Huntingtona, pląsawica Huntingtona, dziedziczna choroba występująca zazwyczaj 

w wieku dojrzałym, objawiająca się mimowolnymi ruchami rąk i nóg, mięśni twarzy, szyi i 

tułowia; nieuchronnie prowadzi do zniedołężnienia i otępienia umysłowego; wywoływana jest 

zmutowanym, dominującym genem somatycznym, zlokalizowanym w 4 chromosomie; 

produktem genu jest białko huntingtyna, którego rola jak dotychczas nie jest wyjaśniona. 

choroba kesonowa, choroba dekompresyjna; jest konsekwencją oddychania w warunkach 
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podwyższonego ciśnienia powietrza i powodowana jest zbyt szybkim przejściem do 

normalnego ciśnienia atmosferycznego; istotą choroby jest uwalnianie się w krwi 

pęcherzyków azotu, które tworzą zatory w małych naczyniach płuc i mózgu i drażnią 

mechanicznie tkankę mięśniową; w wyniku choroby występuje uczucie mrowienia, bóle 

kończyn dolnych, pleców i brzucha, niedowłady, zaburzenia funkcji zwieraczy, objawy 

mózgowe i czasem śpiączka. 

choroba maniakalno-depresyjna, psychoza endogenna charakteryzująca się 

naprzemiennymi fazami maniakalnymi i depresyjnymi (→ mania, → depresja). 

choroba nadciśnieniowa, podwyższone ciśnienie krwi, zwłaszcza tętnicze; wartość 

skurczowa powyżej 160 mmHg i rozkurczowa powyżej 95 mmHg uważane są za 

patologiczne; wyróżnia się dwie główne postacie: nadciśnienie tętnicze pierwotne, bez dającej 

się wykazać przyczyny, i wtórne, wywołane schorzeniami narządów; może prowadzić do 

udarów. 

choroba papuzia, → ornitoza. 

choroba Parkinsona, drżączka poraźna, przewlekłe schorzenie neurologiczne o nie znanej 

etiopatogenezie; charakteryzuje się powoli rozwijającym się zespołem hipertoniczno-

hipokinetycznym, ze wzrastająca sztywnością oraz drżeniem kończyn i głowy, zubożeniem 

mimiki i ogólnym spowolnieniem ruchowym. 

choroba popromienna, najłagodniejsza postać zespołu popromiennego; występuje kilka 

godzin po lub bezpośrednio po jednorazowym napromieniowaniu całego ciała 

promieniowaniem jonizującym, dawką ok. 0,5 Gy; objawy to brak łaknienia, nudności, bóle 

brzucha, głowy, ogólne rozbicie, wzrost temperatury ciała, pobudzenie, biegunka. 

choroba ptasia, → ornitoza. 

choroba szalonych krów, gąbczaste zwyrodnienie mózgu w bydła, opisana po raz pierwszy 

w 1986 roku w Wielkiej Brytanii choroba prionowa; u bydła dotkniętego tą chorobą 

występuje brak koordynacji ruchu, nieprawidłowa postawa, porażenie kończyn tylnych, 

drżenie mięśni oraz spadek wagi i mleczności; śmierć w czasie od 2 tygodni do roku po 

wystąpieniu objawów choroby (patrz też →choroba Creutzfeldta–Jakoba, → scrapie, → 

priony). 

choroba szpitalna, schorzenie wywołane uzależnieniem samopoczucia pacjenta od 

istniejącego w szpitalu i narzucanego mu trybu życia; sytuacja ta wytwarza u chorego uczucie 

bierności, bezradności i utrudnia przystosowanie się pacjenta do życia poza szpitalem. 

choroba św. Walentego, → padaczka. 

choroba św. Wita, pląsawica, ogólna nazwa zespołu objawów ruchowych 

pozapiramidowych o różnej etiologii, z szybkimi mimowolnymi nierytmicznymi skurczami 

pojedynczych mięśni lub grup mięśniowych, powodującymi dziwaczne ruchy ciała oraz 

grymasy twarzy. 

choroba wieńcowa, ogólne określenie dla zmian w mięśniu sercowym powstałych w wyniku 

miażdżycy powodującej zwężenie naczyń tętniczych serca i jego niedokrwienie; główne 

postacie ch. wieńcowej to dusznica bolesna i zawał mięśnia sercowego. 

choroba wrzodowa, obraz chorobowy związany z wrzodem dwunastnicy i żołądka; proces 

chorobotwórczy związany jest z zakażeniem bakterią Helicobacter pylori; prowadzi do 

ubytków błony śluzowej dwunastnicy i żołądka (na skutek działania kwaśnej treści 

pokarmowej), które mogą obejmować także głębsze warstwy ścian, wywołując krwawienia i 

perforacje. 

choroba wysokościowa, zespół objawów u osób przebywających na dużych wysokościach na 

skutek zmniejszonej zawartości tlenu w powietrzu i ograniczonych możliwości 
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przystosowawczych organizmu; objawia się dusznością, zmniejszeniem sprawności fizycznej 

i umysłowej (brakiem krytycyzmu, trudnością w podejmowaniu decyzji), mogą wystąpić 

także nudności, wymioty, krwawienie błon śluzowych, skurcze mięśni i utrata przytomności. 

chorobowość, określenie występowania częstości chorych w badanej populacji; miarą ch. jest 

współczynnik wyrażający liczbę chorych w danym okresie w przeliczeniu na 1000 (lub inną 

liczbę) osób w populacji. 

choroby alergiczne, → alergia. 

choroby autoimmunizacyjne, choroby wywołane całkowicie lub częściowo przez 

przeciwciała skierowane przeciwko własnym antygenom; autoprzeciwciała działają 

agresywnie, uszkadzając cały organizm lub jego tkanki, względnie poszczególne układy; do 

najczęściej spotykanych ch. a. należy m.in. niedokrwistość hemolityczna, trombocytopatie, 

leukopenie, pęcherzyca, marskość wątroby, cukrzyca typu I, reumatoidalne zapalenie stawów, 

rumień układowy, wole Hashimota i inne (→ autoimmunizacja). 

choroby dziedziczne, występujące rodzinnie choroby, których powstanie uzależnione jest od 

czynników genetycznych. 

choroby immunologiczne, immunopatie, ogólna nazwa chorób wynikających z zaburzeń 

mechanizmów odpornościowych (w najszerszym znaczeniu również alergie). 

choroby inwazyjne, parazytozy, choroby wywołane przez pasożyty zwierzęce; ich nazwy 

tworzone są od nazw rodzajowych pasożytów, np. fascjoloza, choroba motylicza 

spowodowana przez przywrę z rodzaju Fasciola. 

choroby metaboliczne, choroby wywołane zaburzeniami metabolicznymi, w wyniku których 

wytwarzane są w nadmiarze i gromadzone, lub nie wytwarzane, pośrednie lub końcowe 

produkty przemiany materii, np. → fenyloketonuria. 

choroby nowotworowe, choroby rozrostowe, choroby wynikające z nieprawidłowego 

rozrostu tkanki określonego narządu (→ nowotwór). 

choroby odzwierzęce, choroby zakaźne lub pasożytnicze, przenoszone z chorych zwierząt na 

człowieka, np. wścieklizna, zaraza pyska i racic (pryszczyca), wąglik, inwazje przywr czy 

robaczyce. 

choroby prionowe, choroby wywoływane przez → priony. 

choroby rozrostowe, → choroby nowotworowe. 

choroby społeczne, grupa chorób, najczęściej o charakterze przewlekłym, występujących z 

dużą częstością i powodujących znaczne straty społeczne wskutek przedwczesnych zgonów, 

inwalidztwa, absencji chorobowej i kosztów leczenia; do ch. s. zalicza się np. choroby 

reumatyczne, cukrzycę, gruźlicę, niedokrwienną chorobę serca. 

choroby tropikalne, choroby występujące endemicznie w krajach podzwrotnikowych i 

równikowych, głównie zakaźne i pasożytnicze (np. malaria, żółta febra, śpiączka). 

choroby weneryczne, choroby zaraźliwe przenoszone głównie przez kontakty płciowe; w 

myśl uregulowań prawnych zalicza się do nich kiłę, rzeżączkę, wrzód miękki i ziarnicę 

weneryczną pachwinową; drogą płciową przenoszone są również inne choroby (np. grzybice, 

rzęsistkowica, donowanoza, opryszczka, zapalenie wątroby typu B czy AIDS). 

choroby wirusowe, choroby wywołane przez wirusy, w wyniku których dochodzi do 

czasowego lub trwałego uszkodzenie fizjologicznych czynności komórek, tkanek i narządów; 

wystąpienie choroby poprzedza okres wylęgania wirusa, który może być krótki 1–2 dni, 

często trwa do 2 tygodni, niekiedy kilka miesięcy, a nawet lat; czasami, jak w przypadku 

wirusów opryszczki, występuje nawrót choroby na skutek uaktywnienia się wirusa 

przebywającego w organizmie w stanie uśpionym (latencji). 

choroby zakaźne, choroby infekcyjne, choroby wywoływane są przez drobnoustroje 
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chorobotwórcze i biologiczne czynniki wytwarzane przez te drobnoustroje. 

choroby zawodowe, choroby, na ogół przewlekłe, wywoływane czynnikami pochodzącymi z 

miejsca pracy. 

chorologia, dyscyplina biogeografii badająca prawidłowości rozmieszczenia przestrzennego 

organizmów, obszary występowania, zasięgi, przyczyny rozmieszczenia, co umożliwia 

ustalenie regionów fitogeograficznych i zoogeograficznych. 

chów wsobny, krzyżowanie roślin lub zwierząt spokrewnionych w takim stopniu, że ich → 

współczynnik pokrewieństwa jest wyższy od średniego dla populacji. 

chromatocyt, chromocyt, ogólna, mało używana obecnie nazwa komórek zawierających 

barwniki oddechowe (np. → erytrocyt). 

chromatofory, komórki barwnikowe, komórki wytwarzające i gromadzące barwniki, 

odpowiedzialne za → barwy zwierząt (barwy barwnikowe), zdolne do skupiania i 

rozpraszania barwnika w cytoplazmie pod wpływem bodźców nerwowych i hormonalnych; w 

zależności od rodzaju barwnika wyróżnia się melanofory (gromadzące ciemny barwnik), 

erytrofory (z barwnikiem czerwonym), ksantofory (z barwnikiem żółtym), leukofory (z 

barwnikiem białym) oraz guanofory (gromadzące kryształki bezbarwnej guaniny, odbijającej 

światło); termin używany również dla: a) struktur zawierających barwniki u bakterii 

właściwych i sinic (głównie zawierających barwniki fotosyntetyczne); b) dużych, najczęściej 

pojedynczych chloroplastów w komórkach glonów; c) barwnych plastydów roślin. 

chromatografia, metoda rozdzielania mieszanin substancji w układzie kilkufazowym 

doprowadzonym do stanu równowagi, w której wykorzystuje się różną szybkość wędrowania 

cząsteczek w ośrodkach porowatych; fazą ruchomą może być gaz (ch. gazowa) lub ciecz (ch. 

cieczowa), a fazą nieruchomą, stacjonarną – ciało stałe (ch. adsorpcyjna) lub ciecz osadzona 

na nośniku (ch. podziałowa); faza nieruchoma może być umieszczona w kolumnie (ch. 

kolumnowa, np. ch. jonowymienna, ch. powinowactwa, ch. żelowa, ch. wysokosprawna, ch. 

szybka białek) lub (tylko w ch. cieczowej) na płaszczyźnie (ch. planarna, np. ch. bibułowa i 

ch. cienkowarstwowa); odpowiedni rodzaj ch. wybiera się w zależności od właściwości 

fizykochemicznych rozdzielanych substancji; za pomocą ch. można też identyfikować 

składniki mieszaniny i określać ich ilość. 

chromatografia adsorpcyjna, metoda rozdzielania mieszaniny cząsteczek, w której fazą 

nieruchomą (stacjonarną) jest ciało stałe, np. żel krzemionkowy; przykładem ch. a. jest ch. 

gazowa, wysokosprawna ch. cieczowa oraz ch. cienkowarstwowa; fazą ruchomą są różne 

rozpuszczalniki organiczne (→ chromatografia). 

chromatografia bibułowa, metoda rozdziału mieszaniny cząsteczek, jeden z rodzajów ch. 

cieczowej, podziałowej; ch. b. wykonuje się na specjalnej bibule chromatograficznej o 

szczególnej czystości i orientacji włókien celulozowych; analiza obejmuje: naniesienie próbki 

na fazę stacjonarną, rozwinięcie chromatogramu, jego wizualizację, oznaczenie jakościowe i 

ilościowe składników próbki; w porównaniu z ch. cienkowarstwową jest stosowana rzadziej i 

ma małe znaczenie praktyczne (→ chromatografia). 

chromatografia cienkowarstwowa, TLC (ang. thin layer chromatography), jeden z 

rodzajów ch. cieczowej; ch. c. wykonuje się na cienkich warstwach adsorbentów (głównie żel 

krzemionkowy oraz tlenek glinu, poliamidy, celuloza) osadzonych na płytkach szklanych lub 

plastikowych albo na folii aluminiowej (→ chromatografia). 

chromatografia gazowa, metoda rozdziału mieszaniny cząsteczek, w której fazą ruchomą 

jest gaz nośny (najczęściej wodór, azot, argon lub hel); może być adsorpcyjna lub podziałowa 

(stosowana częściej); kolumny są długie i mają małą średnicę; stosuje się adsorbenty 

nieorganiczne (np. glinokrzemiany i żel krzemionkowy), polimerowe organiczne (np. 

kopolimery diwinylobenzenu) oraz węglowe (np. sadza grafityzowana); ciekłe fazy 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468321_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1546110_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468860_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469955_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1546110_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468860_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468860_1.html


stacjonarne są gęstymi, oleistymi cieczami (np. silikony i glikol polietylenowy) na 

specjalnych nośnikach; ch. gazową wykonuje się w chromatografie gazowym; w kolumnie, w 

strumieniu gazu nośnego, następuje rozdzielenie składników próbki, które są wynoszone do 

detektora i tam generują sygnały elektryczne rejestrowane w postaci chromatogramu (→ 

chromatografia). 

chromatografia jonowymienna, rodzaj chromatografii cieczowej, metoda rozdziału 

mieszaniny cząsteczek, w której podłożem (fazą stacjonarną, nieruchomą) umieszczonym w 

kolumnie są żywice syntetyczne, celuloza i żele dekstranowe, do nich zostały przyłączone 

grupy dysocjujące, odwracalnie wiążące kationy lub aniony; fazą ruchomą może być np. kwas 

fosforowy lub kwaśny fosforan sodu oraz chlorek sodu o wzrastającym gradiencie 

(zwiększającym się stężeniu) i odpowiednim pH (→ chromatografia). 

chromatografia kolumnowa, metoda rozdziału mieszaniny cząsteczek, w której faza 

stacjonarna (nieruchoma) w postaci ziaren odpowiednich substancji jest umieszczona w 

kolumnie (rura szklana o niewielkiej średnicy); wyróżnia się kilka rodzajów ch. k.: ch. 

gazową, ch. jonowymienną, sączenie molekularne i wysokosprawną ch. cieczową (HPLC) (→ 

chromatografia). 

chromatografia na sitach molekularnych, → sączenie molekularne. 

chromatografia podziałowa, metoda rozdziału mieszaniny cząsteczek, w której fazą 

nieruchomą (stacjonarną) jest ciecz osadzona na nośniku; fazą ruchomą może być woda, 

alkohole, chloroform; może być kolumnowa (ch. gazowa i ch. cieczowa wysokosprawna), 

cienkowarstwowa oraz bibułowa; jest stosowana rzadziej niż → chromatografia 

adsorpcyjna (→ chromatografia). 

chromatografia powinowactwa, metoda izolacji i oczyszczania białek oraz kwasów 

nukleinowych polegająca na specyficznym i wykazującym duże powinowactwo wiązaniu się 

białka lub kwasu nukleinowego z odpowiednim → ligandem (np. inhibitor enzymu, łańcuch 

poliU); ligand unieruchamia się na nierozpuszczalnym nośniku i upakowuje w kolumnie; po 

nałożeniu mieszaniny białek tylko określone białko wiąże się z ligandem, a wszystkie 

pozostałe wypływają z kolumny; związane białko jest następnie uwalniane z liganda w 

wysoce oczyszczonej formie (→ chromatografia). 

chromatografia szybka białek, → szybka chromatografia białek. 

chromatografia wysokosprawna cieczowa, → wysokosprawna chromatografia cieczowa. 

chromatografia żelowa, → sączenie molekularne. 

chromatosom, → nukleosomy. 

chromatyda, jedna z dwóch nici zduplikowanego chromosomu, widoczna przy podziale 

mitotycznym i w mejozie, połowa chromosomu. 

chromatydy siostrzane, dwie identyczne → chromatydy, powstałe z tego samego 

chromosomu w czasie jego podziału (w interfazie), mające wspólny → centromer. 

chromatyna, kompleks kwasów nukleinowych oraz białek histonowych (→ histony) i 

niehistonowych tworzący chromosom; występuje w dwóch postaciach, jako euchromatyna, 

słabo barwiąca się barwnikami histologicznymi i odpowiadająca luźnym, ulegającym 

despiralizacji i czynnym genetycznie odcinkom chromosomu, oraz silnie wybarwiająca się 

heterochromatyna, zwarta, nie ulegająca dekondensacji i nieaktywna genetycznie. 

chromatyna płciowa, ciałko Barra, u samic ssaków skondensowana grudka → chromatyny, 

zlokalizowana zwykle na obwodzie → jądra interfazowego; odpowiada nieaktywnemu 

chromosomowi X; nie występuje u normalnych osobników męskich z jednym chromosomem 

X; w leukocytach ch. p. tworzy charakterystyczną strukturę w wypustce jądra, tzw. pałeczkę 

dobosza. 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471481_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471039_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476163_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468860_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468860_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476163_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468860_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1552446_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468860_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468712_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468874_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473824_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468860_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1552448_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468861_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472537_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468860_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468876_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468860_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468861_1.html


chromatynowa płeć, → płeć chromatynowa. 

chromogen, chemiczny związek organiczny zawierający określone ugrupowanie atomów 

(chromofor, np. –N=O, –N=N–, –CH=CH–), warunkujące jego barwę. 

chromonema, nić chromosomowa, dawna nazwa odnoszona do obrazu chromosomu 

interfazowego w mikroskopie świetlnym. 

chromoplasty, rodzaj → plastydów, pozbawionych chlorofilu, za to bogatych w barwniki 

karotenoidowe, nadających organom roślinnym zabarwienie żółte lub 

pomarańczowoczerwone. 

chromoproteiny, białka złożone, których → grupą prostetyczną jest związek barwny, np. 

hemoproteiny i flawoproteiny. 

chromosom akrocentryczny, chromosom, w którym → centromer umieszczony jest bardzo 

blisko jednego z końców, wskutek czego jedno ramię chromosomu jest długie, a drugie 

bardzo krótkie. 

chromosom bakteryjny, → nukleoid. 

chromosom kolisty, nukleoid, charakterystyczna dla prokariotów oraz organelli 

(mitochondria, chloroplasty) eukariotów kolista cząsteczka DNA, funkcjonalny odpowiednik 

chromosomu eukariotów (→ chromosomy). 

chromosom metacentryczny, chromosom z → centromerem znajdującym się pośrodku 

długości chromosomu; oba ramiona ch. m. są równej długości. 

chromosom pierścieniowy, u eukariotów wynik mutacji strukturalnej; powstałe na skutek 

dwóch pęknięć na przeciwległych końcach chromosomu i następnie połączenia tych miejsc z 

równoczesną utratą niewielkich fragmentów na końcach; w czasie mitozy dzieli się na dwa 

pierścienie równej wielkości, które przechodzą do jąder potomnych bez zmian i są trwałe; w 

czasie mejotycznego crossing over mogą powstawać podwójne dicentryczne ch. p., które nie 

są trwałe i ulegają eliminacji w czasie podziałów komórki. 

chromosom telocentryczny, chromosom z → centromerem zlokalizowanym na jego końcu; 

ma tylko jedno ramię. 

chromosom W, → chromosomy płci. 

chromosom X, chromosom płci występujący w dwóch kopiach (XX) u żeńskiej płci 

homogametycznej i w jednej (XY) u męskiej płci heterogametycznej (→ chromosomy płci). 

chromosom Y, jeden z dwóch chromosomów płci u organizmów męskich, u których płeć 

warunkowana jest układem heterogametycznym (XY) (→ chromosomy płci). 

chromosom Z, → chromosomy płci. 

chromosomowa płeć, → płeć chromosomowa. 

chromosomowe mutacje, → aberracje chromosomowe. 

chromosomy, struktury występujące w jądrze komórkowym u organizmów eukariotycznych, 

zawierające cały konieczny do życia i reprodukcji zestaw informacji genetycznej; zbudowane 

są z → chromatyny; jednostkami strukturalnymi ch. są → nukleosomy; informacja 

genetyczna w postaci genów jest w ch. ułożona liniowo; w ch. eukariotycznych wyróżnia się 

centromer o powtarzających się sekwencjach DNA, do którego dołączają się włókna 

wrzeciona podziałowego, oraz ramiona (patrz też → chromosomy płci, → autosomy, → 

chromosom kolisty). 

chromosomy A, → chromosomy standardowe. 

chromosomy B, → chromosomy dodatkowe. 

chromosomy częściowo homologiczne, → chromosomy homeologiczne. 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468900_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468904_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468712_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474740_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474832_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473824_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470741_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468904_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474833_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468904_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468904_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468876_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468214_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468712_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468895_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1467617_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468904_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468885_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468712_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473821_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468885_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468899_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468906_1.html


chromosomy dodatkowe, chromosomy B, chromosomy występujące poza normalnym 

zestawem chromosomów u wielu gatunków roślin i zwierząt, powstające przypuszczalnie na 

skutek fragmentacji prawidłowych chromosomów; mają zwykle małe rozmiary i cechuje je 

zmienność liczby, zarówno w ramach tego samego gatunku, jak i w tkankach u danego 

osobnika; w trakcie podziałów komórkowych ulegają łatwo zagubieniu, nie koniugują i nie 

rekombinują z chromosomami stanowiącymi normalny zestaw chromosomów organizmu; nie 

wykazują wyraźnych efektów genetycznych, ich rola nie jest dokładnie poznana, 

przypuszczalnie mają pewne znaczenie przystosowawcze ze względu na różną częstość ich 

występowania w populacjach tego samego gatunku z różnych siedlisk (por. → chromosomy 

standardowe). 

chromosomy homeologiczne, chromosomy częściowo homologiczne, chromosomy mające 

odcinki odmienne pod względem składu genetycznego, zawierające inne loci; grupy ch. h. 

występują u pszenicy heksaploidalnej, której genom składa się z zestawów chromosomów 

pochodzących od spokrewnionych różnych gatunków. 

chromosomy homologiczne, chromosomy identyczne pod względem morfologicznym, 

zawierające te same loci genowe, ułożone w tej samej kolejności; w jądrach komórek 

organizmów diploidalnych występują pary ch. h., a do gamety, w wyniku podziału 

redukcyjnego (→ mejoza), wchodzi jeden z każdej pary ch. h.; u → autoploidów liczba ch. h. 

zależna jest od stopnia ploidalności (np. 4 u tetraploidów). 

chromosomy jąderkotwórcze, chromosomy z wyspecjalizowanym obszarem (→ organizator 

jąderka) wytwarzającym → jąderka; w komórkach somatycznych człowieka występuje 5 par 

ch. j. 

chromosomy olbrzymie, chromosomy politeniczne, chromosomy występujące w różnych 

tkankach larw owadów dwuskrzydłych (Diptera), głównie w gruczołach ślinowych; u roślin 

ch. o. występują w wieszadełku i → bielmie o wysokim stopniu ploidalności; zbudowane są z 

wiązek chromatyd (do 2000), powstających na skutek licznych replikacji i podziałów 

pojedynczych chromatyd (→ endomitoza), połączonych ze sobą w wyniku → koniugacji 

somatycznej; mogą być ponad 200 razy większe od normalnych chromosomów danego 

organizmu; po barwieniu wykazują charakterystyczny wzór prążkowania, specyficzny dla 

każdego chromosomu, który umożliwia ich identyfikację; ważne w badaniach nad aktywacją 

genów, badaniach cytogenetycznych i w konstruowaniu map chromosomów. 

chromosomy płci, chromosomy determinujące płeć, różniące się u osobników męskich i 

żeńskich (heterochromosomy); najczęściej u osobników jednej płci istnieją dwa identyczne 

mikroskopowo chromosomy, u drugiej dwa różne; dwa identyczne chromosomy XX zwykle 

determinują płeć żeńską (płeć homogametyczna), dwa różne XY męską (płeć 

heterogametyczna); taki układ ch. p. występuje m.in. u ssaków; u gatunków, u których płeć 

żeńska jest heterogametyczna, chromosom X oznacza się literą Z, a Y literą W (np. u ptaków i 

niektórych ryb); chromosom X (lub Z) zdolny jest do częściowej jedynie koniugacji z 

odcinkiem dystalnym chromosomu Y (lub W). 

chromosomy politeniczne, → chromosomy olbrzymie. 

chromosomy standardowe, chromosomy A, standardowy zestaw chromosomów organizmów 

eukariotycznych charakterystyczny dla danego gatunku, w odróżnieniu od → chromosomów 

dodatkowych (chromosomów B). 

chromosomy szczoteczkowe, rozciągnięte chromosomy spotykane w pierwszorzędowych → 

oocytach kręgowców (ryby, płazy, ptaki) i w → spermatocytach u bezkręgowców 

(np. Drosophila) w stadium diplotenu; w fazie czynnościowej tworzą liczne boczne pętle 

(gdzie zachodzi synteza RNA) odgałęziające się od → chromatyd, co nadaje im wygląd 

szczotki do mycia butelek; ten stan chromosomów jest przejściowy i specyficzny dla 
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określonego stadium rozwojowego komórek płciowych. 

chronaksja, miara pobudliwości komórek wyrażana przez czas działania bodźca o sile 

podwojonej → reobazy, niezbędny do wywołania reakcji (por. → czas użyteczny). 

chronobiologia, nauka zajmująca się rozkładem procesów biologicznych w czasie, czyli 

rytmami biologicznymi; szczególnym przypadkiem ch. jest badanie rytmów biologicznych 

związanych np. z okresowością zjawisk astronomicznych (dzień – noc, pory roku). 

chronogatunek, chronospecies, paleogatunek, fragment linii ewolucyjnej, powstały na 

skutek arbitralnego dzielenia tej linii na następujące po sobie stratygraficzne jednostki 

przodków i potomków ("lw;gatunki"up;), wyróżniane jedynie ze względu na różny czas ich 

występowania i różnice w morfologii (konsekwencja → anagenezy). 

chronologia dziejów Ziemi, → geochronologia. 

chronometryczne datowanie, → datowanie bezwzględne. 

chronospecies, → chronogatunek. 

chruściki, Trichoptera, rząd kosmopolitycznych → owadów uskrzydlonych, reprezentowany 

przez ok. 6 tysięcy gatunków o niedużych rozmiarach, żyjących w pobliżu zbiorników 

wodnych. 

chryzofity, Chrysophyta, gromada glonów zawierających w komórkach chlorofil a i c (brak 

chlorofilu b), żółte i brunatne barwniki karotenoidowe, najczęściej wielocukier 

(chryzolaminarynę) jako materiał zapasowy – rzadziej tłuszcz, brak natomiast skrobi; ściana 

komórkowa, jeśli występuje, to zbudowana jest z celulozy (inkrustowana związkami krzemu 

lub wapnia), u niektórych gatunków z chityny; przeważnie ruchliwe formy jednokomórkowe, 

mniej liczne są natomiast fagotroficzne formy pełzakowate, a szczególnie pełzaki bezbarwne 

o typowo zwierzęcym sposobie odżywiania; formy ruchliwe wyposażone są w dwie nierówne 

wici, umieszczone na szczycie komórki; wśród ch. spotyka się ponadto formy kapsalne, 

kokoidalne oraz nitkowate; zróżnicowane na kilka klas, m.in. złotowiciowce – o cechach 

typowych dla całej gromady oraz → okrzemki. 

chrząstka, → tkanka chrzęstna. 

chrząstka Meckela, → chrząstka żuchwowa. 

chrząstka nasadowa, tarcza nasadowa, warstwa chrząstki szklistej oddzielająca nasady od 

trzonu → kości długiej, umożliwiająca przyrost tej kości na długość; zanik ch. n. oznacza 

osiągnięcie ostatecznych rozmiarów ciała, co u niektórych kręgowców (np. u ssaków) 

następuje wraz z osiąganiem dojrzałości rozrodczej; ch. n. występuje również w trzonach 

kręgów. 

chrząstka stawowa, warstwa chrząstki szklistej pokrywająca powierzchnie stawowe, 

zmniejszająca tarcie między przesuwającymi się względem siebie powierzchniami i 

zapobiegająca urazom mechanicznym znajdującej się pod nią tkanki kostnej (→ stawy). 

chrząstka szklista, → tkanka chrzęstna. 

chrząstka włóknista, → tkanka chrzęstna. 

chrząstka żuchwowa, chrząstka Meckela, cartilago Meckeli, dolna parzysta chrząstka w łuku 

szczękowym ryb chrzęstnoszkieletowych, pojawia się w ontogenezie wyższych kręgowców 

jako element szczęki dolnej. 

chrząstki krtani, zespół chrząstek budujących ściany → krtani, usztywniających ją i 

zapewniających drożność; u większości ssaków (w tym u człowieka) wyróżnia się trzy 

nieparzyste chrząstki – tarczowatą, pierścieniowatą i nagłośniową oraz parzyste chrząstki 

nalewkowate; w krtani człowieka występują też cztery pary drobnych chrząstek, o niewielkim 

znaczeniu konstrukcyjnym – rożkowate, ziarnowate, klinowate i trzeszczkowate; u ssaków 

(poza waleniami) ch. nalewkowate, jako miejsce przyczepu fałdów głosowych (→ głośnia) 
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uczestniczą w procesie wytwarzania dźwięków. 

chrząstkozrost, połączenie kości znacznie ograniczające ich ruchy względem siebie (ale ich 

nie eliminujące), w których materiałem spajającym jest → tkanka chrzęstna; w trwałych (nie 

kostniejących przez całe życie osobnika) ch. jest to z reguły chrząstka włóknista (np. chrząstki 

międzykręgowe, spojenie łonowe). 

chrząszcze, tęgopokrywe (Coleoptera), rząd kosmopolitycznych, lądowych i wodnych → 

owadów uskrzydlonych zajmujących różnorodne środowiska, reprezentowany przez ok. 400 

tysięcy gatunków, bardzo zróżnicowanych w budowie, biologii i rozmiarach (od 0,2 mm do 

15 cm). 

chrzęstna tkanka, → tkanka chrzęstna. 

chrzęstnoszkieletowe, Chondriochthyes, gromada morskich (nieliczne słodkowodne) 

współcześnie żyjących ryb, reprezentowana przez ok. 1 tysięcy gatunków, o chrzęstnym 

szkielecie (choć z pojawiającymi się zwapnieniami) i łuskach plakoidalnych; pozbawione 

pęcherza pławnego i płuc; obejmuje ryby → spodouste i → zrosłogłowe. 

chwasty, rośliny występujące między roślinami uprawnymi (ch. segetalne) lub towarzyszące 

siedzibom ludzkim (ch. ruderalne) wbrew woli człowieka i niezależnie od jego intencji; 

zbiorowiska roślinne towarzyszące uprawom, znoszące powtarzające się zabiegi uprawne 

(orkę, okopywanie i in.); liczne są roślinami rocznymi lub dwuletnimi tworzącymi ogromne 

ilości nasion (jedna roślina komosy białej tworzy w jednym sezonie wegetacyjnym ok. 100 

000 nasion, zaś żółtlica drobnokwiatowa – 300 000); niektóre, np. perz właściwy, rozmnażają 

się intensywnie wegetatywnie; wiele gatunków wędrowało z człowiekiem, który transportując 

rośliny uprawne przenosił wraz z nimi również i te rośliny. 

chwytniki, ryzoidy, nitkowate, często rozgałęzione utwory u glonów, grzybów, a także 

gametofitów mszaków i paprotników służące do przytwierdzania plechy do podłoża oraz 

pobierania wody i soli mineralnych. 

chwytność, właściwość ręki lub stopy (czasem także ogona) polegająca na zdolności 

obejmowania palcami (lub owijania ogonem) przedmiotów, usprawniająca lokomocję lub 

umożliwiająca manipulację przedmiotami, a u drapieżców przytrzymywanie ofiary; sprzyja 

jej (występująca np. u → naczelnych) → przeciwstawność kciuka ręki lub palucha stopy. 

chylomikrony, duże kompleksy lipoproteinowe złożone z → triglicerydów, → 

fosfolipidów, → cholesterolu i → białek, powstające w enterocytach, komórkach ściany jelita, 

z wchłoniętych produktów trawienia tłuszczów; ich funkcją jest transport tłuszczów do 

komórek obwodowych, gdzie ulegają rozpadowi. 

chymotrypsyny, enzymy proteolityczne z klasy endopeptydaz serynowych, wytwarzane i 

wydzielane przez komórki zewnątrzwydzielnicze trzustki kręgowców, w formie 

chymotrypsynogenów, aktywowanych przez trypsynę i autokatalitycznie; w aktywnej formie 

zbudowane z trzech łańcuchów polipeptydowych połączonych mostkami dwusiarczkowymi o 

masie cząsteczkowej 25 kDa; wyróżnia się ch. A i ch. B, obie działają w pH słabo 

alkalicznym, hydrolizując wiązania peptydowe po karboksylowej stronie aminokwasów 

aromatycznych (tyrozyny, fenyloalaniny, tryptofanu) oraz długołańcuchowych aminokwasów 

hydrofobowych (leucyny, metioniny). 

chymozyna, → podpuszczka. 

ciała acetonowe, → ciała ketonowe. 

ciała ergastyczne, produkty przemiany materii występujące w ścianie, cytoplazmie lub 

wodniczce komórki roślinnej w postaci stałej, jako ciała zapasowe (ziarna skrobi, krople 

tłuszczu), złogi garbników, woski, kryształy różnych substancji itp. 

ciała grzybkowate, ciała łodyżkowate, parzyste twory w kształcie grzybka w obrębie zwojów 
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mózgowych u niektórych pierścienic i większości stawonogów, uważane za miejsce 

ośrodków asocjacyjnych; w budowie każdego c. g. wyróżnia się rozszerzony kielich i nóżkę 

(łodyżkę), rozdzielającą się w dwa korzonki; szczególnie silnie rozwinięte są c. g. u owadów 

społecznych, co wiąże się z ich rozbudowanym i skomplikowanym zachowaniem. 

ciała jamiste, u ssaków łącznotkankowe, porowate struktury zawierające zatoki tętniczo-

żylne; gdy odpływ żylny zostaje zamkniety, w c. j. wzrasta ciśnienie krwi, stają się one 

sztywne i twarde; c. j. w prąciu ssaków umożliwiają jego → erekcję. 

ciała ketonowe, ciała acetonowe, trzy związki: → aceton, hydroksymaślan i acetooctan 

powstające w wątrobie podczas głodu, gdy organizm zużywa → kwasy tłuszczowe jako 

materiał energetyczny; u człowieka c. k. powstają w dużych ilościach w nie leczonej 

cukrzycy, są przyczyną kwasicy i śpiączki cukrzycowej. 

ciała kolankowate, dwie pary uwypuklających się na dolnej powierzchni → 

międzymózgowia kręgowców struktur, z których jedna (c. k. boczne) jest elementem drogi 

wzrokowej (miejsce wyjścia III neuronu tej drogi), druga (c. k. przyśrodkowe) – drogi 

słuchowej (miejsce wyjścia IV neuronu). 

ciała łodyżkowate, → ciała grzybkowate. 

ciała oleiste, utwory występujące w komórkach większości → wątrobowców; mają postać 

różnego kształtu ziarenek, zwykle bezbarwnych i silnie załamujących światło; na ogół 

rozpadają się wraz ze śmiercią komórek; znaczenie c. o. nie zostało dobrze poznane. 

ciała przyległe, corpora alata, parzyste gruczoły endokrynowe owadów, położone za zwojem 

mózgowym, zbudowane z komórek pochodzenia nabłonkowego; wydzielają → hormony 

juwenilne, uczestniczące w regulacji procesów → linienia owadów. 

ciała przyzwojowe, ciałka przyzwojowe, paraganglia, dawne nazwy dla komórek 

pochodzenia nerwowego o charakterze endokrynowym, rozrzuconych w obrębie różnych 

narządów organizmu, obecnie określane mianem → komórek układu APUD. 

ciała sercowate, corpora cardiaca, ciała kardialne, parzyste struktury ulokowane za zwojem 

mózgowym owadów, tworzone przez zakończenia aksonów neuronów mózgowych i pełniące 

rolę → narządu neurohemalnego, uwalniającego do hemolimfy hormony mózgowe (np. 

hormon protorakotropowy); u licznych owadów w skład c. s. wchodzą również komórki 

gruczołowe (endokrynowe). 

ciałka brzeżne, → ropalia. 

ciałka buławkowate, kolbki końcowe, dawniej zwane ciałkami (kolbkami) Krausego, narząd 

zmysłu termicznego skóry ssaków, pobudzany przez spadek temperatury skóry w stosunku do 

temperatury otoczenia ("lw;receptory zimna"up;); zaliczane do grupy → 

eksteroreceptorów skóry zbudowanych z pozbawionego mieliny zakończenia nerwowego 

otoczonego torebką. 

ciałka dotykowe, dawniej zwane ciałkami czuciowymi Meissnera, narządy zmysłu dotyku 

skóry człowieka, występujące przede wszystkim w obrębie opuszek palców, na dłoniach i 

stopach, także na wargach, spojówce powiek oraz w błonie śluzowej języka; zaliczane do 

grupy → eksteroreceptorów skóry zbudowanych z pozbawionego mieliny zakończenia 

nerwowego otoczonego torebką; mechanizm pobudzenia związany jest prawdopodobnie z 

wywołaniem zmiany przepuszczalności błonowych kanałów jonowych bramkowanych w 

sposób mechaniczny przez bodźce dotykowe. 

ciałka kierunkowe, polocyty, niewielkie komórki powstające w czasie oogenezy; w wyniku 

pierwszego podziału mejotycznego → oocytu powstaje duży oocyt II rzędu (zawierający 

połowę materiału genetycznego oocytu i prawie całą cytoplazmę z materiałami zapasowymi) 

oraz małe pierwsze c. k. (polocyt pierwszy); w czasie drugiego podziału mejotycznego oocyt 
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II rzędu ulega podziałowi na ootydę (komórkę jajową) i drugie c. k. (polocyt drugi), w tym 

czasie podziałowi może ulec również pierwsze c. k.; ostatecznie w wyniku mejozy powstaje 

jedna duża haploidalna komórka jajowa i trzy małe (haploidalne) ciałka kierunkowe, które 

zanikają. 

ciałka Meissnera, → ciałka dotykowe. 

ciałka mrówcze, → elajosomy. 

ciałka Nissla, → tigroid. 

ciałka pozaskrzelowe, ciała pozaskrzelowe, para gruczołów endokrynowych wywodząca się 

z piątego łuku skrzelowego, występująca u kręgowców (poza ssakami); wytwarzają → 

kalcytoninę, peptydowy hormon obniżający stężenie jonów Ca2+ we krwi; u ssaków gruczoły 

te wchodzą w skład → gruczołu tarczowego, gdzie tkanka skrzelowa jest rozmieszczona 

wokół pęcherzyków tarczycy jako komórki przypęcherzykowe (komórki jasne, komórki C). 

ciałka Ruffiniego, → ciałka zmysłowe. 

ciałka suteczkowate, ciała sutkowate, parzyste kuliste zgrubienia tworzone przez istotę białą 

i szarą, widoczne na dolnej powierzchni międzymózgowia, wchodzą w skład podwzgórza; 

związane z czynnościami → układu nerwowego autonomicznego. 

ciałka wtrętowe, ciałka wirusowe, widoczne po wybarwieniu w mikroskopie świetlnym 

skupiska namnożonych wirusów lub powstałych na skutek zakażenia składników 

komórkowych; występują w jądrze lub w cytoplazmie zakażonej komórki. 

ciałka zieleni, → chloroplasty. 

ciałka zmysłowe, dawniej zwane ciałkami Ruffiniego, tradycyjnie uważane za narząd zmysłu 

termicznego skóry ssaków, pobudzany przez wzrost temperatury skóry w stosunku do 

temperatury otoczenia ("lw;receptory ciepła"up;); wg nowszych poglądów są narządami 

zmysłu dotyku (mechanoreceptorami) w głębszych warstwach skóry, tkance podskórnej i 

torebkach stawowych; zaliczane do grupy → eksteroreceptorów skóry, zbudowanych z 

pozbawionego mieliny zakończenia nerwowego otoczonego torebką. 

ciałko Barra, → chromatyna płciowa. 

ciałko centralne, → centriola. 

ciałko nerkowe, ciałko Malpighiego, element początkowy → nefronu, utworzony przez 

wpuklenie kłębka naczyń włosowatych (→ kłębuszki nerkowe) do wnętrza rozszerzonego, 

ślepego końca kanalika nefronu (→ torebka kłębuszka nerkowego), w obrębie c. n. zachodzi 

proces filtracji kłębkowej (→ filtracja nerkowa). 

ciałko podstawowe, 1) kinetosom, organella występująca u podstawy wici lub rzęski w 

licznych typach komórek eukariotycznych, w kształcie cylindra tworzonego przez ulokowane 

na jego powierzchni 9 potrójnych → mikrotubul; pełni rolę organizatora mikrotubul w 

aksonemie wici i rzęsek oraz kotwiczy wić (rzęskę) w cytoplazmie komórki; budową 

odpowiada centrioli, zlokalizowanej w obrębie centrosomu, pełniącej rolę centrum 

organizacyjnego mikrotubul i uczestniczącej w tworzeniu wrzeciona podziałowego komórki 

podczas mitozy i mejozy; 2) białkowa struktura w obrębie ściany komórkowej bakterii 

przyczepiająca i wprawiająca w ruch wić bakteryjną. 

ciałko żółte, gruczoł dokrewny w obrębie jajnika, który powstaje po → owulacji z pękniętego 

pęcherzyka jajnikowego dojrzałego (dawniej pęcherzyka Graafa), w czasie → cyklu 

płciowego u ssaków, zbudowany z części komórek pęcherzykowych (folikularnych) oraz 

komórek osłonki pęcherzyka; rozwój i czas trwania c. ż. zależą od losu uwolnionej w czasie 

owulacji komórki jajowej – w przypadku braku zapłodnienia powstaje c. ż. menstruacyjne 

(miesiączkowe, rzekome), stosunkowo szybko zanikające, jeżeli następuje zapłodnienie, 

tworzy się c. ż. ciążowe; w czasie rozwoju c. ż. w wyniku działania → hormonu 
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luteinizującego (LH), komórki pęcherzykowe przekształcają się w komórki luteinowe 

właściwe (komórki luteinowe warstwy ziarnistej), które wytwarzają hormon → progesteron, 

natomiast komórki warstwy wewnętrznej osłonki zamieniają się w komórki paraluteinowe 

(komórki luteinowe osłonkowe), prawdopodobnie wydzielające → estrogeny; komórki c. ż. 

menstruacyjnego ulegają zwyrodnieniu tłuszczowemu, a c. ż. przekształca się w ciałko 

białawe; komórki c. ż. ciążowego wydzielają większe ilości progesteronu, jak również 

estrogeny i relaksynę. 

ciało gąbczaste, jedno z trzech → ciał jamistych prącia mężczyzny i niektórych ssaków, 

otacza cewkę moczową i tworzy → żołądź prącia; w czasie → erekcji odpływ żylny z c. g. nie 

jest całkowicie zamknięty, co umożliwia zachowanie drożności cewki moczowej i wytrysk 

nasienia. 

ciało komórkowe, → perykarion. 

ciało migdałowate, → jądra podkorowe. 

ciało modzelowate, spoidło wielkie, obszerne połączenie między prawą i lewą półkulą 

mózgu, poniżej szczeliny podłużnej mózgu, utworzone z poprzecznie do niej przebiegających 

włókien nerwowych, tworzących w każdej z półkul promienistość c. m.; u ssaków najsilniej 

rozwinięte spoidło → mózgowia. 

ciało prążkowane, struktura wewnątrz półkul mózgowych wyższych kręgowców 

(owodniowców) złożona ze zwojów nerwowych tworzących jądra soczewkowate i ogoniaste 

oraz łączących te jądra pasm istoty szarej (→ kresomózgowie, → jądra podstawowe). 

ciało prolamellarne, → etioplasty. 

ciało przyaortowe, ciałko przyaortowe, grupa małych komórek zlokalizowanych w pobliżu 

zwojów współczulnych piersiowych i brzusznych, funkcjonalnie podobne do komórek 

rdzenia nadnerczy. 

ciało rzęskowe, pierścień otaczający soczewkę oka kręgowca, będący zgrubieniem warstwy 

naczyniowej gałki ocznej pomiędzy tęczówką a naczyniówką; zawiera liczne włosowate 

naczynia krwionośne, filtrujące ciecz wodnistą wypełniającą komory oka oraz mięsień 

rzęskowy, regulujący krzywiznę soczewki w procesie → akomodacji oka. 

ciało szkliste, galaretowata substancja wypełniająca w oku kręgowców komorę tylną między 

soczewką a siatkówką; zbudowane głównie z włókien kolagenowych i nielicznych komórek 

(hialocyty, makrofagi); jest elementem układu optycznego oka, skupiającym promienie 

świetlne na siatkówce oka. 

ciało tłuszczowe, 1) tkanka charakterystyczna dla owadów i innych tchawkodysznych, 

uważana za tkankę funkcjonalnie odpowiadającą wątrobie i tkance tłuszczowej kręgowców; 

miejsce kontrolowanych hormonalnie przemian metabolizmu pośredniego owadów, pełni rolę 

tkanki zapasowej akumulującej zapasowe węglowodany, tłuszcze i białka oraz uwalniającej 

trehalozę, diglicerydy i białka do hemolimfy, a także odkładającej niekiedy produkty 

przemiany materii azotowej (kwas moczowy); zlokalizowane w jamie ciała (hemocelu), ma 

część wisceralną (wokół przewodu pokarmowego owada) oraz część peryferyczną, 

docierającą wokół włókien mięśniowych do powłok ciała; 2) palcowate gruczoły u płazów, w 

liczbie jednej lub dwóch par, położone przed każdą nerką; ich tkanka tłuszczowa zużywana 

jest w czasie → hibernacji, a u samców wspomaga odżywianie dojrzewających gamet w 

czasie sezonu reprodukcyjnego. 

ciąża, stan fizjologiczny samicy zwierząt żyworodnych związany z rozwojem organizmu 

(bądź organizmów) potomnego w obrębie wyspecjalizowanej części jej układu rozrodczego, 

obejmujący okres od zapłodnienia (powstania zygoty) do momentu porodu; długość ciąży, 

wahająca się w pewnym zakresie (w zależności od czynników środowiskowych i 

fizjologicznych), jest charakterystyczną cechą gatunku. 
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ciąża ektopowa, → ciąża pozamaciczna. 

ciąża pozamaciczna, ciąża ektopowa, ciąża, w której zagnieżdżenie się zapłodnionej komórki 

jajowej odbywa się poza jamą macicy, najczęściej w jajowodzie, rzadziej w jajniku i w jamie 

otrzewnej (brzusznej); przyczyną c. p. są przeszkody na drodze wędrówki jaja – wrodzone lub 

pozapalne zmiany jajowodów. 

ciąża rzekoma, 1) u ssaków stan wykazujący objawy typowe dla ciąży, nie poprzedzony 

jednak zapłodnieniem komórki jajowej; 2) ciąża urojona, objawy ciąży, które mogą wystąpić 

w pewnych zaburzeniach psychicznych (typu nerwicy histerycznej) u kobiet leczonych 

dużymi dawkami hormonów płciowych (→ progesteron, → estradiol) lub nawet u kobiet 

bardzo chcących mieć dziecko; występuje wówczas zatrzymanie miesiączkowania, 

powiększenie się sutków, nudności i inne objawy podobne do pojawiających się w ciąży. 

ciąża urojona, → ciąża rzekoma (2). 

cichy mutant, → mutacja cicha. 

ciecz wodnista, płyn wypełniający komorę przednią i częściowo tylną gałki ocznej kręgowca, 

wytwarzany w procesach dyfuzji i aktywnego transportu w obrębie naczyń włosowatych → 

ciała rzęskowego; zwrotnie wchłaniana do zatoki żylnej twardówki; równowaga między 

procesami wytwarzania i wchłaniania c. w. decyduje o prawidłowym ciśnieniu 

wewnątrzgałkowym; niesprawność wchłaniania prowadzi do wzrostu ciśnienia w gałce ocznej 

i → jaskry. 

ciemiączka, 1) u człowieka łącznotkankowe błony łączące z sobą kości czaszki u 

noworodków i niemowląt; nieparzyste występują w miejscach zejścia się kości czołowej z 

ciemieniowymi i potylicznej z ciemieniowymi, a parzyste w połączeniach kości skroniowych 

z czołową i ciemieniowymi oraz skroniowych z potyliczną i ciemieniowymi; kostnieją do 

ukończenia drugiego roku życia; 2) zool. błoniaste pokrycie otworów w sklepieniu chrzęstnej 

czaszki u ryb. 

ciemieniowy narząd, → narząd ciemieniowy. 

ciemię, okolica głowy odpowiadająca położeniu kości ciemieniowych w czaszce; u człowieka 

obejmuje również połączenie tych kości z łuską kości czołowej. 

cienkowarstwowa chromatografia, → chromatografia cienkowarstwowa. 

cieplny szok, → szok. 

ciepła wymiana, → wymiana ciepła. 

ciepłota ciała, → temperatura ciała wewnętrzna. 

ciernie, silnie zdrewniałe, sztywne, szydlaste utwory roślin będące przekształconymi pędami, 

liśćmi, przylistkami, rzadko korzeniami. W przeciwieństwie do → kolców połączone są 

wiązkami przewodzącymi z organami, na których występują. 

cieśń węzła, przewężenie Ranviera, węzeł Ranviera, miejsce przerwy w → osłonce 

mielinowej aksonu; → lemocyty lub wypustki → oligodendrocytów tworzące osłonki 

mielinowe wzdłuż aksonu nie przylegają ściśle do siebie i pozostają między nimi ok. 2 ľm 

przerwy pozbawione osłonki, wielokrotnie powtarzające się na przebiegu aksonu; w miejscu 

tym występują bardzo licznie kanały jonowe bramkowane elektrycznie (→ przewodzenie 

skokowe, → włókna rdzenne). 

ciężkie łańcuchy, → łańcuchy ciężkie. 

cilia, 1) → rzęski; 2) strzępina; włoski, rzęski lub łuski na brzegach skrzydeł u niektórych 

owadów. 

cingulum, każda struktura przypominająca obręcz; 1) zool. wał szkliwa częściowo lub 

całkowicie otaczający podstawę korony zęba; 2) zool. zagębowy wieniec rzęsek u niektórych 
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bezkręgowców (np. wrotków). 

ciosy, zool. górne siekacze słoni, wystające z jamy gębowej, zagięte ku górze, znacznie 

większe u samców niż u samic; mierzą do 3,5 m; błędnie zwane kłami, a potocznie kością 

słoniową. 

cirri, przydatki odcinka gębowego (peristomium) wieloszczetów (Polychaeta), z komórkami 

odbierającymi wrażenia chemiczne. 

cisawica, → choroba Addisona. 

cistron, → gen rozumiany jako jednostka funkcji (odcinek DNA kodujący sekwencję 

aminokwasów jednego polipeptydu) określanej na podstawie → testu komplementacji. 

ciśnienie atmosferyczne, ciśnienie wywierane przez powietrze atmosferyczne na wszystkie 

obiekty; jego wartość zależy od wysokości nad poziomem morza, szerokości geograficznej, 

jak również od pory roku i ruchu mas powietrza. 

ciśnienie hydrostatyczne, ciśnienie wywoływane przez ciecz, definiowane jako siła 

przypadająca na jednostkę pola powierzchni cieczy, skierowana prostopadle do tej 

powierzchni; wywoływana jest przez siły grawitacji, zależy tylko od wysokości słupa cieczy; 

cechuje płyny ustrojowe organizmów żywych. 

ciśnienie korzeniowe, → parcie korzeniowe. 

ciśnienie krwi, ciśnienie wewnątrznaczyniowe, ciśnienie, jakie wywiera krążąca krew na 

ściany naczyń; zależne od pracy serca i oporu naczyniowego (określonego przez napięcie 

ściany naczynia i jej elastyczności oraz lepkości krwi); pomiar c. k. w tętnicach (ciśnienie 

tętnicze) pomaga ocenić stan fizjologiczny organizmu. 

ciśnienie onkotyczne, ciśnienie osmotyczne roztworu koloidalnego; w organizmach żywych 

c. o. wywołują przede wszystkim białka rozpuszczone w płynach ustrojowych. 

ciśnienie osmotyczne, ciśnienie wywoływane przez siły oddziaływania między cząsteczkami 

rozpuszczonymi w roztworze a cząsteczkami samego rozpuszczalnika, na granicy tworzonej 

przez półprzepuszczalną błonę (błonę przepuszczalną tylko dla cząsteczek rozpuszczalnika) 

pomiędzy roztworem a rozpuszczalnikiem lub pomiędzy dwoma roztworami o różnym 

stężeniu; c. o. jest siłą wywołującą przenikanie przez błonę półprzepuszczalną cząsteczek 

rozpuszczalnika z przedziału o mniejszym stężeniu substancji rozpuszczonej do przedziału o 

stężeniu większym do momentu wyrównania stężeń (→ osmoza); miarą c. o. jest wartość 

ciśnienia hydrostatycznego słupa cieczy, które trzeba wywrzeć na roztwór, aby przeciwstawić 

się przechodzeniu do niego cząsteczek rozpuszczalnika (→ osmoregulacja). 

ciśnienie tętnicze, → ciśnienie krwi. 

cM, → centymorgan. 

CoA, → koenzym A. 

Coleochaete, → tarczowłos. 

CoQ, → ubichinon. 

Cortiego komórki, → komórki rzęsate. 

Cortiego narząd, → narząd spiralny. 

Cowpera gruczoły, → gruczoły opuszkowo-cewkowe. 

Coxsackie wirusy, → wirusy Coxsackie. 

cpDNA, → DNA chloroplastowy. 

cranium, antrop. kompletna czaszka ludzka łącznie z żuchwą (w odróżnieniu 

od → calvarium – bez żuchwy). 

Creutzfeldta–Jakoba choroba, → choroba Creutzfeldta–Jakoba. 
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Crô-Magnon, górnopaleolityczne (ok. 25 tys. lat) stanowisko antropologiczne we Francji, 

gdzie w 1868 roku odkryto szczątki 8 osobników kopalnego → człowieka anatomicznie 

nowoczesnego; znalezisko to (najbardziej znana czaszka "lw;starego mężczyzny"up; – 

Cr&#!0,244;-Magnon 1) dało początek uogólnionej nazwie → człowiek kromanioński. 

crossing over, zjawisko → rekombinacji genetycznej zachodzące w profazie mejozy, w 

trakcie → koniugacji chromosomów, polegające na wzajemnej wymianie odcinków 

homologicznych między chromosomami; gdy chromosomy nie są identyczne (→ 

heterozygota), prowadzi to do powstania nowych układów genów; prawdopodobieństwo 

rozdzielenia w wyniku c. o. dwóch genów ulokowanych na tym samym chromosomie zależy 

od fizycznej odległości między tymi genami i jest tym mniejsze, im geny położone są dalej; 

jeżeli w trakcie c. o. miejsce podziału przypada nie między genami, ale w obrębie genu 

(taki c. o. wewnątrzgenowy zdarza się znacznie rzadziej), to powstają nowe allele genów. 

cudzożywność, heterotrofia, sposób odżywiania się gotowymi związkami organicznymi, 

wytwarzanymi przez autotrofy lub inne heterotrofy, o rozmaitych postaciach i w różnym 

nasileniu; organizmy cudzożywne nie są zdolne do fotosyntezy lub chemosyntezy, a więc nie 

mają możliwości syntezy składników swego ciała z prostych, nieorganicznych związków; 

substancje pokarmowe pobrane z zewnątrz ulegają rozkładowi enzymatycznemu, są 

przyswajane i zużytkowane do budowy ciała oraz podlegają wewnętrznym przemianom 

energetycznym i biochemicznym; sposób odżywiania typowy dla zwierząt, roślin 

niezielonych, wielu grzybów i większości bakterii. 

cukier buraczany, → sacharoza. 

cukier drzewny, → ksyloza. 

cukier gronowy, → glukoza. 

cukier inwertowany, produkt hydrolizy → sacharozy; składa się z równych ilości glukozy i 

fruktozy. 

cukier mlekowy, → laktoza. 

cukier owocowy, → fruktoza. 

cukier słodowy, → maltoza. 

cukier trzcinowy, → sacharoza. 

cukrowe kwasy, → kwasy cukrowe. 

cukrzyca, choroba powstająca w wyniku zaburzeń metabolicznych związanych z 

przemianami węglowodanów, tłuszczów i białek, wywołana brakiem lub niedoborem → 

insuliny. 

CUN, centralny układ nerwowy, → układ nerwowy ośrodkowy. 

Cushinga zespół, → zespół Cushinga. 

Cuviera narząd, → narząd Cuviera. 

cybernetyka, nauka o sterowaniu w zintegrowanych układach, przepływie informacji 

umożliwiającej ich samosterowność; ważnym obiektem zainteresowań c. są procesy 

samoregulacyjne w żywych systemach, głównie działanie układu nerwowego. 

cyborg, maszyna samosterowna odwzorowująca przepływ informacji w żywym organizmie i 

dzięki temu mogąca naśladować jego zachowania (teoretycznie – również myśleć). 

cydippida, larwa żebropławów, kulistego kształtu, zwykle wolno pływająca (u niektórych 

gatunków rozwijająca się w obrębie ich układu chłonąco-trawiącego). 

cyjanelle, komórki → sinic żyjące w wewnątrzkomórkowej symbiozie z takimi organizmami, 

jak glaukofity, zielenice, korzenionóżki czy wątrobowce. 

cyjanobakterie, → sinice. 
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cyjanokobalamina, → kobalamina. 

cyjanolabe, → barwniki wzrokowe. 

cykl Corich, cykl → kwasu mlekowego, przemiany mleczanu podczas intensywnego wysiłku 

fizycznego: pirogronian wytwarzany w mięśniach podczas → glikolizy zostaje przekształcony 

w mleczan, który dyfunduje do krwi i jest przez nią transportowany do wątroby, gdzie w 

procesie → glukoneogenezy ulega przekształceniu w glukozę, roznoszoną następnie przez 

krew do mięśni i innych tkanek; c. C. przesuwa część obciążenia metabolicznego z 

pracujących mięśni do wątroby. 

cykl estralny, → cykl rujowy. 

cykl glioksalanowy, cykl glioksalowy, ciąg reakcji, w wyniku których dwuwęglowe reszty 

kwasu octowego (acetylo-CoA) przekształcają się w czterowęglowy kwas bursztynowy; 

zachodzi w glioksysomach nasion roślin oleistych oraz u bakterii. 

cykl glioksalowy, → cykl glioksalanowy. 

cykl jajnikowy, → cykl miesiączkowy. 

cykl komórkowy, cykl życiowy komórki, w którym wyróżnia się cztery fazy: fazę G1 (ang. 

gap, przerwa w syntezie → DNA), najdłuższą, w której zachodzą intensywne procesy 

anaboliczne, prowadzące do zwiększenia ilości różnych biocząsteczek i tym samym objętości 

komórki; fazę S, w której ma miejsce → replikacja DNA; fazę G2, stosunkowo krótką, 

przygotowującą komórkę do kolejnego podziału; fazę M, podziałową, obejmującą → 

mitozę składającą się z profazy, metafazy, anafazy i telofazy oraz → cytokinezę; fazy G1, S i 

G2 tworzą interfazę, fazę międzypodziałową. 

cykl Krebsa, → cykl kwasu cytrynowego. 

cykl kwasów trikarboksylowych, → cykl kwasu cytrynowego. 

cykl kwasu cytrynowego, cykl Krebsa, cykl kwasów trikarboksylowych, wspólny szlak 

końcowego utleniania substancji pokarmowych, z których komórka uzyskuje energię; 

zlokalizowany w matriks mitochondrialnej, połączony z → łańcuchem oddechowym, działa 

wyłącznie w warunkach tlenowych; substrat, → acetylokoenzym A, łączy się z akceptorem, 

kwasem szczawiooctowym, co prowadzi do powstania kwasu cytrynowego; w kolejnych 

reakcjach izomeryzacji, dehydrogenacji (odwodorowania), hydratacji, dehydratacji i 

dekarboksylacji substrat ulega utlenieniu do dwóch cząsteczek dwutlenku węgla, z 

równoczesną regeneracją szczawiooctanu, a elektrony z odłączonych 4 par atomów wodoru są 

przekazane przez odpowiednie koenzymy do łańcucha oddechowego; metabolity pośrednie c. 

k. c. mogą też służyć jako substraty do wielu syntez. 

cykl kwasu mlekowego, → cykl Corich. 

cykl lityczny, cykl rozwojowy → wirusów, składający się z kilku faz: fazy adsorpcji, 

penetracji, eklipsy (utajenia), dojrzewania i uwalniania wirionów, połączonej z lizą komórki 

gospodarza; c. l. trwa średnio 30 min. 

cykl lizogeniczny, cykl lizogenny, cykl rozwojowy bakteriofagów, w którym fagowy DNA 

ulega integracji z genomem komórki gospodarza i może replikować się razem z jego 

genomem przez wiele pokoleń; pewne zmiany w środowisku mogą spowodować ekspresję 

wirusowego DNA i powstanie potomnych wirusów oraz lizę komórki gospodarza. 

cykl lizogenny, → cykl lizogeniczny. 

cykl menstruacyjny, → cykl miesiączkowy. 

cykl miesiączkowy, cykl menstruacyjny, cykl jajnikowy; → cykl płciowy u człowieka (i 

większości naczelnych); powtarzające się w rytmie okołomiesięcznym (u człowieka 

przeciętnie 28 dni), kontrolowane hormonalnie (hormony podwzgórza, przysadki i jajnika) 

zmiany w obrębie jajnika i błony śluzowej macicy związane z dojrzewaniem komórki jajowej 
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(→ pęcherzyk jajnikowy), uwalnianiem jej z jajnika (→ owulacja) i wędrówką przez drogi 

płciowe; ulega zawieszeniu w czasie ciąży. Umownie za początek (i koniec) c. m. przyjęto 

pierwszy dzień złuszczania się błony śluzowej macicy, któremu towarzyszy → miesiączka. 

cykl mocznikowy, cykl ornitynowy, cykl Krebsa i Henseleita zachodzący w mitochondriach 

komórek wątroby u → zwierząt ureotelicznych i człowieka; cykl reakcji, w wyniku których z 

amoniaku i dwutlenku węgla powstaje → mocznik, wydalany następnie z moczem; toksyczny 

amoniak powstaje w komórkach podczas → deaminacji aminokwasów; intermediatami c. m. 

są: ornityna, cytrulina i arginina. 

cykl ornitynowy, → cykl mocznikowy. 

cykl paraseksualny, procesy prowadzące do rekombinacji materiału genetycznego u 

wirusów i organizmów prokariotycznych, u bakterii mogą zachodzić drogą koniugacji, 

transdukcji lub transformacji; u organizmów eukariotycznych c. p. spotykane są u grzybów, 

gdzie dochodzi do rekombinacji materiału genetycznego w wielojądrowych grzybniach; 

charakter paraseksualny mają również zabiegi eksperymentalne wprowadzające do genomu 

komórek fragmenty obcego DNA, wykorzystywane m.in. do otrzymywania organizmów 

transgenicznych. 

cykl pentozofosforanowy, cykl pentozowy, szlak pentozofosforanowy, którego główną 

funkcją jest tworzenie siły redukcyjnej w postaci NADPH i przekształcanie heksoz w 

pentozy, głównie rybozo-5-fosforan; jest szczególnie aktywny w tkance tłuszczowej, 

wątrobie, gruczołach sutkowych i korze nadnerczy. 

cykl płciowy, powtarzające się, w rytmie regulowanym czynnikami zewnętrznymi lub 

wewnętrznymi, procesy u samic kręgowców prowadzące do powstania dojrzałej komórki 

jajowej, a także umożliwiające zapłodnienie i rozwój zarodka; obejmuje okresowe zmiany 

wydzielania hormonów podwzgórza, przysadki mózgowej i jajników, sterujące zmianami 

strukturalnymi i funkcjonalnymi w obrębie narządów płciowych oraz zmianami zachowań 

osobników; w c. p. ssaków wyróżnia się fazy: dojrzewania pęcherzyka jajnikowego i oocytu 

(→ faza folikularna), uwalniania jaja z jajnika (→ owulacja), tworzenia się → ciałka 

żółtego (→ faza lutealna) oraz fazę spoczynku (brak tej fazy u człowieka i wielu naczelnych, 

por. → cykl miesiączkowy, → cykl rujowy). 

cykl rujowy, cykl estralny, cykliczne zmiany zachowań rozrodczych zwierząt (termin 

stosowany zazwyczaj w odniesieniu do samic ssaków), często związane z sezonowymi 

zmianami środowiska, sterowane hormonalnie i pozostające w ścisłym związku z → cyklem 

płciowym; w czasie dojrzewania komórki jajowej i owulacji w zachowaniach samic (człowiek 

jest wyjątkiem) następują zmiany (ruja) sprzyjające znalezieniu partnera seksualnego i 

kopulacji; gatunkowo zróżnicowane, dłuższe lub krótsze przerwy między okresami rui noszą 

nazwę anestrus. 

cykl serca, cykl pracy serca, rozwinięcie serca, revolutio cordis, porządek zjawisk 

zachodzących w pracy serca, przebiegających synchronicznie w określonym rytmie i 

prowadzących do wypełnienia podstawowego zadania pracy serca: tłoczenia krwi lub 

hemolimfy do układu krążenia; c. s. jest charakterystyczny dla danej grupy zwierząt i 

związany z budową serca, zależy od wielkości ciała i tempa metabolizmu; u ssaków na c. s. 

składają się faza skurczu (systole), obejmująca skurcz przedsionków i następujący po nim 

skurcz komór oraz faza rozkurczu (diastole), będąca okresem pauzy (odpoczynku) w pracy 

serca; u człowieka c. s. trwa ok. 800 ms (w rytmie 72 cykle na minutę). 

cykl życiowy, kolejne fazy rozwojowe w czasie życia organizmu, od jego powstania do 

śmierci; związany z osiąganiem zdolności do rozmnażania, charakterystyczny dla danego 

typu organizmu; w przypadku komórki c. ż. jest następstwem czasowym zdarzeń 

zachodzących między podziałami, a u komórek nie dzielących się – od ich powstania do 
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śmierci. 

cyklaza adenylanowa, enzym transbłonowy katalizujący wytwarzanie wtórnej cząsteczki 

informacyjnej → adenozynomonofosforanu cyklicznego (cAMP), biorącej udział w 

sygnalizacji komórkowej; ma osiem izoenzymów o różnej lokalizacji tkankowej; współdziała 

z białkami G. 

cykle biogeochemiczne, cykle, obiegi pierwiastków chemicznych oraz wody w biosferze, 

składające się na → obieg materii w przyrodzie. 

cykle gazowe, → cykle biogeochemiczne pierwiastków, dla których zbiornikiem jest 

powietrze (lub, poprzez parowanie, oceany); w c. g. wędrują azot, tlen, węgiel. 

cykle sedymentacyjne, → cykle biogeochemiczne pierwiastków, dla których zbiornikiem 

jest skorupa ziemska; w c. s. wędrują żelazo, wapń, fosfor i inne zawarte w ziemi elementy; 

minerały ze skorupy ziemskiej uwalniane są w formie soli; niektóre z nich, rozpuszczalne w 

wodzie, przechodzą poprzez serię organizmów i ostatecznie trafiają do głębi oceanicznych, 

gdzie wypadają z cyrkulacji na nieokreślony czas; inne sole tworzą w płytkich morzach skały 

osadowe, które wietrzeją i umożliwiają powrót pierwiastków do obiegu. 

cykliczna fotofosforylacja, → fotofosforylacja cykliczna. 

cykliczny adenozynomonofosforan, → adenozynomonofosforan cykliczny. 

cykliczny AMP, → adenozynomonofosforan cykliczny. 

cykliny, białka regulatorowe pojawiające się w czasie cyklu komórkowego, aktywujące → 

kinazy białkowe zależne od cyklin; c. różnego typu aktywując odpowiednie kinazy białkowe 

inicjują różne fazy → cyklu komórkowego, stąd wyróżnia się np. c. fazy S, c. fazy G1, c. MPF 

i inne. 

cykloidalne łuski, → łuski cykloidalne. 

cyklomeria, zwielokrotnienie części ciała i narządów wewnętrznych u organizmów 

cechujących się symetrią promienistą w organizacji budowy ciała. 

cyklomorfoza, wielopostaciowość sezonowa, polimorfizm sezonowy, zmiana budowy 

morfologicznej osobników kolejnych pokoleń w ciągu roku, związana z sezonowymi 

zmianami środowiska, charakterystyczna dla wielu grup bezkręgowców. 

cykloza, okrężny, rotacyjny lub cyrkulacyjny ruch strumieniowy cytoplazmy w komórce 

wokół centralnej wakuoli, dzięki współdziałaniu mikrofilamentów aktynowych z 

endoplazmatyczną miozyną; c. pełni ważną funkcję w transporcie wewnątrzkomórkowym. 

cykuta, spolszczona nazwa szaleju jadowitego (Cicuta virosa), trującej rośliny kwiatowej z 

rodziny baldaszkowatych; także nazwa trucizny otrzymywanej z tej rośliny. 

cynodonty, Cynodontia, podrząd w rzędzie → terapsydów w obrębie podgromady → 

synapsydów (gady ssakokształtne); żyły na wszystkich kontynentach między permem a jurą; 

reprezentowane były przez gatunki do 1 m długości; przeszły silną radiację, w wyniku której 

pojawiły się formy o zmniejszonych rozmiarach, przebudowanej czaszce, nogach 

przesuniętych pod tułów, co usprawniło lokomocję, i zwiększonym metabolizmie; niektóre 

miały już wykształcone dwa kłykcie potyliczne, podniebienie wtórne i zróżnicowane zęby; 

grupa wyjściowa dla ssaków. 

cyrtocyty, → komórki płomykowe. 

Cys, → cysteina. 

cysta, 1) forma przetrwalnikowa niektórych organizmów tworzona w niesprzyjających 

warunkach środowiskowych lub w charakterystycznym dla gatunku okresie spoczynkowym w 

jego cyklu życiowym; powstaje w wyniku wytworzenia otoczki (osłonki) ochronnej (→ 

encystacja); częsta u pasożytów wewnętrznych, usadowionych w tkankach gospodarza i 
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otoczonych osłonką wytworzoną w reakcji obronnej gospodarza (→ enkapsulacja, → 

incystacja); 2) med., torbiel, jamista struktura otoczona łącznotkankową błoną, wypełniona 

mniej lub bardziej płynną zawartością. 

cysteina, aminokwas białkowy, hydrofobowy, alifatyczny, glukogenny, zawierający siarkę, 

wysoce reaktywny, z drugą cząsteczką c. tworzy wiązanie disiarczkowe; dla człowieka jest 

aminokwasem endogennym. 

cysterny, struktury błonowe → aparatu Golgiego, głównego ośrodka modyfikującego i 

sortującego białka w komórce oraz → retikulum endoplazmatycznego, na których zachodzi 

proces → biosyntezy białka. 

cysticerkoid, pęcherzykowata postać larwalna niektórych tasiemców, z krótkim ogonkiem, 

rodzaj wągra, pasożytująca w mięśniach żywiciela pośredniego; wewnątrz pęcherzyka 

znajduje się główka, która w jelicie żywiciela ostatecznego rozwija się w postać dorosłą 

tasiemca; u niektórych gatunków może się rozmnażać przez pączkowanie. 

cysticerkus, pęcherzykowata postać larwalna niektórych tasiemców, rodzaj wągra, 

pasożytująca w mięśniach żywiciela pośredniego; wewnątrz pęcherzyka znajduje się główka, 

która w jelicie żywiciela ostatecznego rozwija się w postać dorosłą tasiemca. 

cystid, → mszywioły. 

cystolity, skierowane do wnętrza komórki wyrostki ściany komórkowej, impregnowane 

węglanem wapnia; występują u niektórych roślin w ścianach komórek skórki (np. u figowca 

sprężystego, Ficus elastica) lub miękiszu zasadniczego; komórki zawierające c. to litocysty. 

cystozoid, polip wyspecjalizowany w wykonywaniu funkcji wydalniczej, osobnik 

polimorficznej kolonii → rurkopławów. 

cystyna, disiarczek powstający z dwóch cząsteczek → cysteiny połączonych 

kowalencyjnym → wiązaniem disiarczkowym. 

cytochalazyny, alkaloidy, toksyny grzybów pleśniowych; cytochalazyna B hamuje 

polimeryzację → aktyny F tworzącej mikrofilamenty cytoszkieletu, a przez to ruchy 

komórkowe: ruch pełzakowaty, fagocytozę, endocytozę i cytokinezę, czego wynikiem jest 

powstawanie komórek dwujądrowych. 

cytochromy, białka zawierające → hem jako grupę prostetyczną, hemoproteiny, łatwo 

ulegające utlenieniu i redukcji, uczestniczące w przenoszeniu elektronów, np. w → łańcuchu 

oddechowym w mitochondriach, w fazie świetlnej → fotosyntezy w chloroplastach oraz 

podczas biotransformacji → ksenobiotyków w komórkach wątroby. 

cytofarynks, struktura na powierzchni pierwotniaka z grupy orzęsków związana z 

tworzeniem wodniczek pokarmowych w drodze endocytozy; u niektórych orzęsków z c. 

związany jest kompleks organelli (koszyk albo aparat cytofaryngealny tworzony przez 

nematodesmy) przeprowadzających pęcherzyki endocytarne od → cytostomu do cytoplazmy. 

cytogenetyka, dział genetyki obejmujący wiedzę o budowie i funkcji chromosomów oraz o 

ich związku z mechanizmami przekazywania genów. 

cytokinetyczne wrzeciono, → wrzeciono cytokinetyczne. 

cytokineza, ostatnie stadium podziałowe komórki, w którym po podziale jądra komórkowego 

odbywa się podział cytoplazmy. 

cytokininy, grupa → hormonów roślinnych. C. naturalne są pochodnymi N6- 

izopentenyloadeniny (np. zeatyna), znane są też c. syntetyczne o aktywności podobnej do c. 

naturalnych (np. kinetyna – N6-furfuryloadenina); są niezbędnymi czynnikami podziałów 

komórkowych u roślin, pobudzają różnicowanie się chloroplastów, rozwój pędów, hamują 

starzenie się organów roślinnych (zwłaszcza liści). 

cytokiny, peptydy lub białka, najczęściej glikoproteiny, regulujące wiele procesów 
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zachodzących w komórkach organizmu; c. wytwarzane są przez różne komórki i tkanki, 

głównie układu odpornościowego, limfocyty i makrofagi; większość c. wykazuje działanie 

plejotropowe, wpływając na różne komórki o różnorodnych funkcjach; do c. należą m.in.: → 

interferony, → interleukiny i → czynniki wzrostu. 

cytologia, dział biologii zajmujący się budową i funkcjami komórek. 

cytomegalia, choroba wirusowa wywoływana przez → cytomegalowirus. 

cytomegalowirus, ludzki wirus z rodziny herpeswirusów; u noworodków i osób z obniżoną 

odpornością wywołuje cytomegalię, objawiającą się powiększonymi komórkami z 

charakterystycznymi → ciałkami wtrętowymi; może powodować małogłowie płodów, 

zburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym, uszkodzenia wzroku i słuchu; u osób z 

uszkodzonym układem immunologicznym wirus powoduje powiększenie węzłów chłonnych, 

zapalenie wątroby, płuc, siatkówki, biegunkę, owrzodzenia przewodu pokarmowego, w 

ciężkich przypadkach uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego; zakażenia wśród ludzi 

mają charakter endemiczny, rozprzestrzeniają się przez bezpośredni kontakt z osobą chorą lub 

nosicielem; wirus obecny jest w ślinie, mleku, krwi, moczu, nasieniu, śluzie szyjki macicy. 

cytoplazma podstawowa, → cytozol. 

cytoplazma, zawartość komórki z wyłączeniem jądra komórkowego; dzieli się na c. 

podstawową i organelle komórkowe; w c. przebiega większość procesów metabolicznych i 

biosyntetycznych. 

cytoplazmatyczne dziedziczenie, → dziedziczenie cytoplazmatyczne. 

cytoprokt, → cytopyge. 

cytopyge, cytoprokt, wyspecjalizowany obszar powierzchni ciała większości orzęsków, 

służący do usuwania niestrawionych resztek z wodniczek pokarmowych. 

cytostatyki, grupa leków stosowana w terapii chorób nowotworowych; podczas ich 

podawania występują poważne objawy niepożądane, gdyż oprócz działania na komórki 

nowotworowe wywierają wpływ na komórki zdrowe, przede wszystkim na komórki szpiku 

kostnego, gruczołów, płuc, błon śluzowych oraz cebulek włosów. 

cytostom, wyspecjalizowany, pozbawiony rzęsek obszar powierzchni prawie całego ciała 

większości orzęsków, miejsce tworzenia wodniczek pokarmowych w drodze → endocytozy, 

zwykle ulokowany na dnie zagłębienia w powierzchni ciała, niekiedy przyjmującego formę 

skomplikowanej jamy gębowej (bukkalnej) lub lejkowatego kanalika (infundibulum), wchodzi 

w skład → cytofarynksu. 

cytoszkielet, szkielet komórkowy, sieć białkowych włókienek odpowiedzialnych za 

określony kształt, wewnętrzną organizację, ruchy wewnątrzkomórkowe oraz ruchy całych 

komórek; elementami c. są → mikrotubule (MT), → mikrofilamenty (MF) i filamenty 

pośrednie (IFs); odporne na odkształcenia MT i rozciągliwe MF tworzą tzw. strukturę 

tensegralną cytoplazmy. 

cytotoksyczne komórki, → komórki NK. 

cytozol, cytoplazma podstawowa, cytoplazmatyczna matriks, optycznie stosunkowo 

jednorodne środowisko wnętrza żywej komórki, w którym znajduje się wiele enzymów dla 

różnych procesów metabolicznych i w którym zanurzone są liczne organelle i struktury 

komórkowe (jądra, mitochondria, siateczka śródplazmatyczna, aparat Golgiego i in.). C. 

utworzony jest przez sieć łańcuchów białkowych zanurzonych w roztworze wodnym, 

zawierającym różne metabolity (cukry, aminokwasy itp.). 

cytozyna, heterocykliczna zasada azotowa należąca do → pirymidyn; występuje w → 

nukleotydach, → kwasach nukleinowych i → związkach wysokoenergetycznych. 

cytrulina, niebiałkowy, zasadowy → aminokwas, metabolit pośredni → cyklu 
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mocznikowego. 

cytydyna, → nukleozyd zbudowany z pirymidynowej zasady azotowej → cytozyny i cukru 

pentozy – rybozy lub deoksyrybozy; występuje w → nukleotydach i → kwasach 

nukleinowych. 

czapeczka korzenia, kaliptra, miękiszowy kołpak wytwarzany przez merystem 

wierzchołkowy korzenia, osłaniający go i chroniący przed mechanicznymi uszkodzeniami; 

jest miejscem odbioru bodźca grawitacyjnego, odpowiedzialnym za reakcję korzenia na 

działanie siły ciężkowści (→ grawitropizm); zewnętrzne komórki cz. k. obumierają na 

drodze → apoptozy. 

czarci krąg, pierścień czarownic, pierścienie tworzone przez owocniki grzybów (np. 

kapeluszowych), rozwijające się z promieniście rozrastającej się grzybni; starsze, środkowe 

partie grzybni starzeją się i obumierają, a młodsze na peryferiach wytwarzają owocniki na 

granicy swego zasięgu. 

czarcie miotły, gęste skupienia pędów tworzące się w koronach drzew wskutek działania 

chorobotwórczych grzybów (z rzędu tyfrynowców lub rdzy); powstają na grabach i 

czereśniach, a także na drzewach szpilkowych, zwłaszcza na jodłach; tworzenie się cz. m. jest 

następstwem patologicznego rozwoju wszystkich pąków bocznych, z równoczesnym 

zahamowaniem wzrostu osi macierzystej. 

czarna lista, obowiązująca w krajach Unii Europejskiej lista niebezpiecznych dla człowieka i 

środowiska toksycznych substancji przedostających się do wód. 

czarna odmiana człowieka, → odmiany człowieka. 

czarna ospa, → ospa prawdziwa. 

czarnoziemy, → gleby czarnoziemne. 

czas geologiczny, czas od powstania Ziemi do dzisiaj, mierzony w latach (→ datowanie 

bezwzględne) lub w umownych jednostkach, których granice wyznaczane są wydarzeniami w 

historii naszej planety (→ geochronologia). 

czas inkubacji, → latencja (2). 

czas podwojenia populacji, miara dynamiki przyrostu liczebnego populacji, wyrażana w 

jednostkach czasu, do jakich odnosi się → współczynnik przyrostu naturalnego r (wówczas 

cz. p. p. x wynika z równania (1 + r)x = 2 ) albo w liczbie pokoleń ncharakteryzujących się 

określonym → współczynnikiem reprodukcji netto R0 (wówcza R0
n = 2). 

czas relaksacji, okres odpoczynku, powrotu do stanu wyjściowego, związany z powrotem do 

stanu równowagi z otoczeniem, np. okres odpoczynku mięśnia po skurczu. 

czas użyteczny, minimalny czas działania bodźca niezbędny do wywołania pobudzenia, 

termin czasem używany w znaczeniu czasu działania bodźca o sile pojedynczej → 

reobazy jako miary wyrażania pobudliwości tkanek. 

czaszka, cranium, dwuczęściowy szkielet głowy kręgowców okrywający mózg, narządy 

zmysłów oraz początkowe odcinki przewodu pokarmowego i oddechowego; część grzbietową 

stanowi mózgoczaszka, a część brzuszną – trzewioczaszka. 

czaszka anapsydalna, najstarszy typ budowy czaszki gadów o pełnej okrywie kostnej, bez 

otworów innych niż oczodoły i nozdrza; obecna u gadów z podgromady → Anapsida. 

czaszka diapsydalna, typ budowy czaszki charakteryzujący się dwoma parami otworów w 

okolicy zaoczodołowej (okna skroniowe górne i dolne); obecna u gadów z 

podgromady → Diapsida, a nieco zmieniona – również u ptaków. 

czaszka euryapsydalna, → czaszka parapsydalna. 

czaszka parapsydalna, czaszka euryapsydalna, typ budowy czaszki charakteryzujący się 
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jedną parą otworów skroniowych, umieszczonych wysoko i przesuniętych ku tyłowi; obecna 

u wymarłych mezozoicznych gadów morskich – ichtiozaurów i zauropterygiów (np. 

plezjozaurów); wywodzi się z → czaszki diapsydalnej. 

czaszka synapsydalna, typ budowy czaszki charakteryzujący się jedną parą otworów (dołów) 

skroniowych, położonych nisko, za oczodołem; obecna u gadów z podgromady → 

synapsydów i ssaków. 

czaszkowce, → kręgowce. 

czaszkowe nerwy, → nerwy mózgowe. 

czepek, kaliptra, u mszaków resztka rodni, uniesiona przez rozwijający się sporofit, 

osłaniająca jego wierzchołek i pozostająca na szczycie dojrzałej puszki zarodniowej. 

czepiec, druga z czterech komór żołądka przeżuwaczy wyścielona nabłonkiem przełykowym, 

z wysokimi fałdami, w której następuje odciśnięcie płynu z pokarmu dostarczonego ze 

żwacza; pokarm z cz. wraca do jamy gębowej, gdzie zostaje rozdrobniony i poddany 

działaniu śliny, płyn zaś powraca do żwacza. 

czepigi, Colliformes, rząd w gromadzie → ptaków, reprezentowany przez 6 gatunków; żyjący 

na skrajach lasów i w zakrzewieniach stepów Afryki. 

czepne korzenie, → korzenie czepne. 

czerniak, melanoma, jeden z najbardziej złośliwych nowotworów skóry powstający 

najczęściej w obrębie znamion barwnikowych; daje wczesne przerzuty. 

czerw, 1) beznoga larwa muchówek, o słabo zróżnicowanej głowie, pasożytująca w tkankach 

roślin lub zwierząt, czasem odżywia się grzybami lub martwą materią organiczną; 2) niezbyt 

poprawna nazwa pozbawionej nóg larwy innych, poza muchówkami, owadów, np. mrówek, 

pszczół. 

czerwienie, w pszczelarstwie składanie jaj przez pszczelą matkę. 

czerwień wargi, charakterystyczne dla człowieka, suche i pozbawione rogowaciejącej 

warstwy nabłonka oraz włosów i gruczołów, przejście skóry pokrywającej wargę od zewnątrz 

w błonę śluzową przedsionka jamy ustnej; szerokość i uwypuklenie c. w. jest 

międzyosobniczo i międzypopulacyjnie zmienne; w populacjach słabo pigmentowanych 

nabłonek c. w. pozbawiony jest barwnika, a przeświecająca krew z licznych naczyń 

krwionośnych nadaje jej czerwone zabarwienie. 

czerwień wzrokowa, → rodopsyna. 

czerwone krwinki, → krwinki czerwone. 

Czerwonej Królowej hipoteza, → hipoteza Czerwonej Królowej. 

czerwonka, ciężka, przebiegająca z obrzękiem jelitowych węzłów chłonnych choroba 

zakaźna jelita grubego, wywoływana przez różne szczepy bakterii Shigella; objawami 

czerwonki są krwawo-śluzowe stolce, gorączka i zburzenia krążenia. 

czerwonka pełzakowa, przewlekła forma amebowa czerwonki wywoływana przez 

pełzaka Entamoeba histolytica; przebiega w postaci podostrej lub ostrej, ma charakter 

nawracający. 

czerwonoziemy, gleby charakterystyczne dla deszczowych lasów tropikalnych, o bardzo 

małej zawartości próchnicy na skutek szybkiej mineralizacji szczątków organicznych i 

wymywania rozpuszczalnych składników w głąb gleby; pozostające w górnych warstwach 

minerały z tlenkami żelaza nadają cz. charakterystyczną czerwoną barwę. 

częstość alleli, częstość genów, miernik występowania poszczególnych alleli w populacjach; 

ilościowy stosunek danego allelu do wszystkich alleli danego → lokus; podstawowy 

wskaźnik określający strukturę genetyczną populacji i pozwalający badać zmiany w niej 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469125_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472246_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472100_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475563_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471012_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476785_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476785_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475833_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472631_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472213_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473671_1.html


zachodzące. 

częstość genów, → częstość alleli. 

częstość mutacji, miara natężenia zjawiska → mutacji spontanicznych, zachodzących 

samorzutnie; prawdopodobieństwo błędu w → replikacji DNA, zależne od gatunku i genu, 

którego dotyczy; średnią cz. m. na jedną zasadę i jedną replikację szacuje się na 10-8 do 10-9 , 

a cz. m. przejawiających się zmianą funkcji genu – 10-5 do 10-6 na gen na pokolenie. 

czkawka, mimowolne, nagłe skurcze przepony, którym towarzyszy wdech i zamknięcie 

szpary głośni, w wyniku czego powstaje charakterystyczny dźwięk. 

człekokształtne, hominoidy (Hominoidea), nadrodzina rzędu → naczelnych, w podrzędzie → 

małp wąskonosych obejmująca w tradycyjnej systematyce 3 rodziny: → gibonowate, → 

orangowate oraz człowiekowate (→ hominidy); najstarsze kopalne szczątki cz. pochodzą z 

oligocenu (propliopiteki), ale największa radiacja cz. nastąpiła w miocenie (23–5 mln lat 

temu); stały się one wówczas bardzo liczne najpierw w Afryce (→ prokonsul, → afropitek), 

potem też w Europie i Azji (→ driopitek, → gigantopitek); cz. różnią się od innych małp 

wąskonosych (małp zwierzokształtnych) przede wszystkim: większymi rozmiarami ciała, 

dłuższymi kończynami górnymi (oprócz człowieka), brakiem ogona (zredukowanym do małej 

kości ogonowej), szeroką klatką piersiową, krótkim tułowiem, pewnymi cechami uzębienia 

(np. 5-guzkowe dolne trzonowce) oraz większym mózgiem i złożonością zachowań. 

człon, 1) część odnóża lub przydatka (np. czułka) u stawonogów; 2) dość często stosowany, 

choć niesłusznie, synonim segmentu; 3) → paliczki. 

członowce, 1) articulata, termin określający zwierzęta segmentowane, zaopatrzone w odnóża; 

zbiorcza nazwa dla pierścienic, stawonogów, niesporczaków, pazurnic i wrzęchów; 2) 

nieaktualna nazwa sztucznej, polifiletycznej grupy skorupiaków nie będących → 

pancerzowcami. 

człowieczek, homunculus, 1) w → teorii preformacji zminiaturyzowany osobnik zawarty w 

ludzkiej gamecie; 2) anat. obrazowe przedstawienie na schemacie przekroju mózgu 

zmodyfikowanej postaci ludzkiej, której poszczególne części ciała symbolizują obszary kory 

mózgowej odpowiedzialne za ich unerwienie czuciowe bądź ruchowe. 

człowiek, z punktu widzenia systematyki, w najszerszym sensie, przedstawiciel rodziny 

człowiekowatych (→ hominidy) należącej do rzędu → naczelnych; termin człowiek można 

rozumieć rozmaicie: 1) przedstawiciel rodzaju Homo (w tym gatunki kopalne → H. 

habilis i → H. erectus); 2) przedstawiciel gatunku → Homo sapiens, w tym kopalne formy 

człowieka rozumnego (→ archaiczny H. sapiens, → neandertalczyk); 3) przedstawiciel 

populacji → człowieka anatomicznie nowoczesnego, kopalnego i żyjącego współcześnie (H. 

sapiens sapiens); spośród form żyjących, filogenetycznie najbliżej jest spokrewniony z 

małpami → człekokształtnymi, a spośród form kopalnych z → australopitekami; odrębność 

człowieka od innych hominidów (→ ardipiteki i australopiteki) sprowadza się do 

następujących kompleksów cech: a) szkielet postkranialny wskazuje na obligatoryjną 

dwunożność (proporcje kończyn jak u cz. współczesnego); b) duże rozmiary ciała; c) duży 

mózg, z czym związane są liczne osobliwości czaszki; d) przedłużony okres ontogenezy; e) 

wzrost złożoności zachowań oraz posługiwanie się mową; f) bardziej skomplikowane 

zachowania narzędziowe (umiejętność wytwarzania, w sposób powtarzalny, precyzyjnych 

narzędzi, z wykorzystaniem jednego narzędzia do produkcji innego); g) kultura (efekt życia 

społecznego i sprawnego osobniczo mózgu zdolnego do gromadzenia, przetwarzania i 

przekazywania informacji); h) mięsożerność i łowiectwo; i) zachowania płciowe; cz. jest → 

gatunkiem politypowym (→ rasy ludzkie); zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe dotyczy wielu 

cech warunkowanych genetycznie – morfologicznych (np. pigmentacja, proporcje twarzy i jej 

elementów, wielkość ciała), a także cech fizjologicznych czy biochemicznych. 
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człowiek anatomicznie nowoczesny, Homo sapiens sapiens, populacje ludzkie, które 

morfologicznie przypominają populacje dzisiejsze; najstarsze pojawiają się w Afryce 

(stanowiska Klasies, Border Cave, Omo) ok. 125 tys. lat temu; później na pozostałych 

kontynentach, np. w Europie od okresu górnego paleolitu, tj. 25 tys. lat temu do dziś (→ 

człowiek kromanioński); charakteryzuje się wypukłym czołem, dużą pojemnością czaszki, 

słabym rozwojem łuków nadoczodołowych i obecnością bródki na żuchwie. 

człowiek archaiczny, → Homo sapiens archaiczny. 

człowiek chiński, → sinantrop. 

człowiek heidelberski, Homo heidelbergensis, używana przez niektórych antropologów 

nazwa gatunkowa na określenie kopalnych form wczesnego → archaicznego Homo sapiens. 

Nazwa ta pierwotnie została nadana znalezisku kompletnej żuchwy ludzkiej datowanej na 

okres środkowego plejstocenu – ok. 500 tys. lat temu (1907 r., stanowisko Mauer, koło 

Heidelbergu, Niemcy). 

człowiek jaskiniowy, dawna nazwa → człowieka kopalnego, używana szczególnie na 

określenie → neandertalczyka, który uważany był za archetyp jaskiniowca. 

człowiek kopalny, termin używany w dwu różnych znaczeniach: albo 1) obejmuje wszystkie 

kopalne formy istot człowiekowatych (→ hominidy), albo 2) tylko końcową fazę ewolucji 

człowieka, czyli kopalnych przedstawicieli gatunku → Homo sapiens, określanych też 

jako Homo sapiens fossilis. 

człowiek kromanioński, kopalna forma człowieka okresu górnego paleolitu (zlodowacenie 

Würm) z terenu Europy, datowana na ok. 25 tys. lat, związana z przemysłem oryniackim i 

zaliczana do tzw. → człowieka anatomicznie nowoczesnego (patrz też → Cr&#!0,244;-

Magnon). 

Człowiek Milenijny, → Orrorin tugenensis. 

człowiek neandertalski, → neandertalczyk. 

człowiek odkrywca, → Homo antecessor. 

człowiek pekiński, → sinantrop. 

człowiek pracowity, → Homo ergaster. 

człowiek rozumny, → Homo sapiens. 

człowiek wyprostowany, → Homo erectus. 

człowiek zdolny, → Homo habilis. 

człowiekowate, → hominidy. 

czoło, okolica głowy odpowiadająca położeniu łuski kości czołowej, u człowieka – dolnej 

części tej łuski, od górnego brzegu oczodołu do dolnej granicy włosów. 

czołowa płaszczyzna, → płaszczyzna czołowa. 

czopki siatkówki, → fotoreceptory siatkówki oka kręgowców, wypustki → komórek 

czopkonośnych skierowane do warstwy barwnikowej siatkówki i naczyniówki oka; 

zawierają → jodopsynę, dzięki której wychwytują kwanty światła, co rozpoczyna proces 

zamiany bodźca świetlnego w impuls nerwowy; cz. s. wyspecjalizowane są w rejestrowaniu 

silnych bodźców świetlnych, odpowiadają za ostre widzenie; wyróżnia się trzy typy czopków 

ze względu na zróżnicowaną wrażliwość ich jodopsyny na światło o różnej długości 

(niebieskie, zielone i czerwone), co jest podstawą rozróżniania barw. 

czopkonośne komórki, → komórki czopkonośne. 

czucie, zdolność odbierania wrażeń zmysłowych; realizuje się za pośrednictwem 

wyspecjalizowanych → receptorów, czuciowych włókien nerwowych przewodzących 

sygnały nerwowe i neuronów kory mózgowej, w których powstaje subiektywny obraz bodźca. 
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czucie kinestetyczne, zdolność odczuwania ruchu części ciała względem siebie oraz oporu, 

jaki ten ruch napotyka; → mechanoreceptory dla tego rodzaju czucia rozmieszczone są w 

torebkach stawowych, ścięgnach mięśni, więzadłach i okostnej. 

czuciowe neurony, → neurony czuciowe. 

czułek wstydliwy, mimoza wstydliwa (Mimosa pudica), półkrzew, brazylijski przedstawiciel 

rodzaju obejmującego ok. 600 gatunków roślin kwiatowych występujących w tropikalnych i 

subtropikalnych strefach Ameryki i Azji; znany przede wszystkim z wrażliwości liści na 

dotyk, wykorzystywany w badaniach elektrofizjologicznych. 

czułki, tentakule, anteny, 1) w ogólnym znaczeniu, wydłużone przydatki na głowie 

bezkręgowców, przede wszystkim stawonogów, o różnym pochodzeniu, budowie i funkcjach; 

2) termin określający parzyste przydatki na głowie skorupiaków, owadów i wijów, o 

funkcjach zmysłowych; 3) nazwa wydłużonych wyrostków na powierzchni liści roślin 

mięsożernych, podatnych na bodźce mechaniczne i chemiczne, wydzielających lepką ciecz 

obezwładniającą owady. 

czułkowce, Tentaculata, nazwa bezkręgowców wodnych o osiadłym trybie życia z 

charakterystycznym narządem lofoforem, pokrytym czułkami napędzającymi pokarm; 

niekiedy traktowane jako typ obejmujący trzy gromady: mszywioły (Bryozoa), ramienionogi 

(Brachiopoda) i kryzelnice (Phoronidea) o niejasnym pokrewieństwie filogenetycznym, 

częściej jednak uznawane są za samodzielne typy. 

czułkowy gruczoł, → gruczoł czułkowy. 

czwartorzęd, młodszy okres → ery kenozoicznej trwający od 1,8 mln lat temu do dziś. Dzieli 

się na 2 epoki: wczesną – plejstocen i późną – holocen (obejmującą ostatnie 10 tys. lat) 

(por. → geochronologia). 

czworonogi, kręgowce czworonożne, lądowce, tetrapoda, grupa kręgowców, pierwotnie 

częściowo lub całkowicie lądowych i wyposażonych w dwie pary kończyn, do których, 

spośród form współczesnych, zalicza się płazy, gady, ptaki i ssaki. 

czworonożność, 1) posiadanie przez kręgowce dwóch par kończyn palczastych lub 

pochodnych takich kończyn (płazy, gady, ptaki i ssaki); 2) typ lokomocji naziemnej u 

kręgowców, w którym obie pary kończyn podpierają ciało zwierzęcia. 

czwororęczność, charakterystyczny dla niektórych małp typ lokomocji, w którym dolna para 

kończyn wykorzystywana jest przy wspinaniu się w taki sam sposób jak górna (np. u 

orangutana). 

czynnik abiotyczny, nieożywiony składnik środowiska wpływający na warunki życia. 

czynnik biotyczny, żywy składnik przyrody lub relacje różnego typu zachodzące między 

organizmami, wpływające bezpośrednio lub pośrednio na warunki życia. 

czynnik F, czynnik płciowy, dodatkowy chromosom płciowy determinujący płeć u bakterii; 

cz. F jest kolistą cząsteczką DNA zwaną episomem i może występować także jako element 

zintegrowany z chromosomem bakteryjnym; jeżeli cz. F występuje w komórce bakteryjnej, 

zachowuje się ona jak osobnik męski przekazując w czasie koniugacji swój materiał 

genetyczny komórce biorcy (żeńskiej); u E. coli cz. F zbudowany jest z ok. 94 000 par zasad i 

stanowi ok. 2,5% materiału genetycznego bakterii. 

czynnik MPF, → czynnik stymulujący podziały komórkowe. 

czynnik paragenetyczny, zmiana w budowie chromosomu prowadząca do zmiany ekspresji 

genu mimo braku zmian w jego strukturze. 

czynnik płciowy, → czynnik F. 

czynnik powierzchniowy, surfaktant płucny, kompleks lipidowo-białkowy na wewnętrznej 

powierzchni pęcherzyków płucnych, zmniejszający napięcie powierzchniowe warstewki 
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płynu na tej powierzchni i zapobiegający zasklepianiu się pęcherzyków płucnych w wyniku 

adhezji ich powierzchni w końcowej fazie wydechu (przy niskich ciśnieniach 

przezściennych). 

czynnik reumatyczny, czynnik reumatoidalny, RF, przeciwciało przeciwko własnej 

gammoglobulinie wykrywane we krwi chorych na zapalenia stawów lub w chorobach 

wątroby, sarkoidozie, gruźlicy, białaczce. 

czynnik stymulujący podziały komórkowe, czynnik MPF, czynnik stymulujący fazę M, 

pierwotnie hipotetyczny czynnik inicjujący wejście komórki w fazę M cyklu komórkowego, 

którego zawartość w cytoplazmie oscyluje w cyklu komórkowym i zwiększa się tuż przed 

rozpoczęciem mitozy, a zanika pod jej koniec; według aktualnych poglądów jest kompleksem 

złożonym z dwóch jednostek: regulatorowej (→ cykliny) i katalitycznej (tj. odpowiedniej → 

kinazy białkowej zależnej od cykliny). 

czynnik wewnętrzny, IF, gastromukoproteina, glikoproteina wydzielana przez komórki 

okładzinowe gruczołów żołądka; umożliwia absorpcję witaminy B12; brak tej witaminy 

powoduje powstanie niedokrwistości złośliwej. 

czynniki kancerogenne, czynniki prowadzące do powstania nowotworu; do cz. k. zalicza się 

związki chemiczne, takie jak węglowodory aromatyczne, dziegieć, siarczki ołowiu, arsen, 

chrom, nikiel, pył azbestowy i niektóre barwniki cytologiczne oraz czynniki fizyczne, takie 

jak promieniowanie UV (nowotwory skóry), promieniowanie jonizujące, a także czynniki 

biologiczne, takie jak wirusy, aflatoksyny, alkaloidy, czy zaburzenia hormonalne; istnieje 

hipoteza, że przyczyn nowotworów należy szukać w predyspozycjach genetycznych, które w 

powiązaniu z czynnikami kancerogennymi wywołują chorobę nowotworową. 

czynniki krzepnięcia, zespół białek (enzymów) biorących udział i warunkujących 

prawidłowy przebieg procesu hemostazy (→ krzepnięcia krwi); do czynników krzepnięcia 

zaliczane są również jony wapniowe; wyróżnia się cz. k. osoczowe (numerowane cyframi 

rzymskimi), płytkowe (oznaczane cyframi arabskimi) i tkankowe. 

czynniki matczyne, → efekt matczyny. 

czynniki mutagenne, → mutageny. 

czynniki niezależne od zagęszczenia, czynniki, zwykle fizykochemiczne, o pozytywnym lub 

negatywnym oddziaływaniu na populację; wpływ na populację ma natężenie czynnika oraz 

zakres tolerancji ekologicznej gatunku (zasada tolerancji ekologicznej), niezależnie od 

liczebności osobników. 

czynniki onkogenne, → czynniki kancerogenne. 

czynniki regulatorowe, specyficzne białka lub hormony kontrolujące aktywność genów lub 

ich produktów przez wybiórcze wiązanie się z odpowiednimi sekwencjami DNA; mogą 

działać na poziomie transkrypcji przez blokowanie odcinka DNA lub na poziomie translacji 

przez blokowanie RNA (por. → operon). 

czynniki środowiskowe, składniki środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, które 

modyfikują bezpośrednie działanie → genotypu i wpływają na wykształcenie → fenotypu; 

fenotyp jest więc efektem interakcji programu genetycznego zapisanego w genotypie i 

oddziaływań c. ś. 

czynniki teratogenne, czynniki powodujące występowanie wrodzonych nieprawidłowości w 

organizmie lub zwiększające ich częstość w populacji; do cz. t. należą wirusy, 

promieniowanie jonizujące, narkotyki, niektóre związki chemiczne; mogą działać we 

wczesnym okresie życia zarodkowego, kiedy zachodzą procesy kształtowania narządów i 

organów, lub w okresie pozazarodkowym; rodzaj anomalii i ich zakres zależy od rodzaju 

czynnika teratogennego i fazy rozwojowej organizmu, podczas której czynnik ten zadziałał; 
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znanym przykładem teratogenu był lek uspokajający i nasenny, talidomid, przyjmowany 

przez kobiety w ciąży, powodujący zburzenia rozwoju kończyn u dzieci. 

czynniki uwalniające, ogólnie substancje stymulujące uwalnianie wydzielin przez gruczoły, 

które je wytwarzają (→ hormony uwalniające). 

czynniki wzrostu, czynniki wzrostowe, peptydowe czynniki regulujące wzrost komórek, o 

charakterze hormonów tkankowych; przejście komórki przez pełny cykl komórkowy wymaga 

zwykle działania w odpowiedniej kolejności kilku cz. w. (dotychczas opisano ich 

kilkadziesiąt). Do cz. w. zaliczane są również hormony regulujące procesy krwiotwórcze; 

wspólną cechą cz. w. jest mechanizm działania na komórki docelowe poprzez układy 

transdukcji sygnału związane z receptorem molekularnym o działaniu katalitycznym. 

czynniki zależne od zagęszczenia, czynniki środowiska, których działanie na populację 

zależy od jej gęstości, tj. liczebności osobników przypadających na jednostkę powierzchni 

(lub objętości) zajmowanej przestrzeni; działają na cechy związane z reprodukcją, 

zmniejszając ją, gdy zagęszczenie rośnie, i zwiększając, gdy maleje; utrzymują względną 

równowagę liczebnościową i zapobiegają przegęszczeniu populacji. 

czynnościowy potencjał, → potencjał czynnościowy. 

czynność nieadekwatna, → zachowanie nieadekwatne. 

czyrak, bolesny, guzkowaty naciek zapalny w okolicy mieszka włosowego; na szczycie 

guzka tworzy się czop martwiczy; czynnikiem wywołującym cz. są najczęściej gronkowce. 

czysta linia, → linia czysta. 

ćmy, motyle nocne, Heterocera, gatunki → motyli aktywne w nocy, które ukrywają się w 

ciągu dnia i w spoczynku składają skrzydła dachówkowato. 

d, → darwin. 

Da, → dalton. 

daktyloskopia, analiza układów listewek skórnych (→ linii papilarnych) na opuszkach 

palców rąk; w antropologii wykorzystuje się znaczną zmienność genetyczną tych układów 

(tzw. wzorów), w kryminalistyce – wysoce zindywidualizowany przebieg poszczególnych 

linii (por. → dermatoglify). 

daktylozoid, daktyloid, → machozoid. 

dal, → dalton. 

dalekowzroczność, nadwzroczność, wada wzroku (oko niemiarowe nadwzroczne) związana 

ze zbyt słabym załamywaniem równoległych promieni świetlnych przez układ optyczny oka i 

skupianiem ich za siatkówką, w konsekwencji obraz na siatkówce jest nieostry; korygowana 

poprzez soczewki skupiające. 

dalton, Da, dal, jednostka masy cząsteczkowej równa jednej dwunastej masy atomu węgla 12 

(1,66 · 10-24g); w przybliżeniu d. jest równy masie atomu wodoru; nazwa d. pochodzi od 

nazwiska J. Daltona, twórcy atomowej teorii budowy materii. 

daltonizm, wada wzroku polegająca na braku zdolności widzenia barw, występująca w 

następstwie urazów lub jako choroba o podłożu genetycznym, związana z allelami 

recesywnymi dziedziczonymi w sposób sprzężony z płcią (z chromosomem X); znanych jest 

kilka odmian d., od całkowitej niezdolności do rozróżniania barw do różnego stopnia 

zaburzeń rozpoznawania określonych kolorów, głównie czerwonego i zielonego. 

darniowa ruda, → ruda darniowa. 

darń, zwarty kobierzec traw, łącznie z przerośniętą korzeniami warstwą gleby; odkrojone 

fragmenty d. służące do umacniania skarp, nasypów itp. nazywa się darniną. 

darwin, d, jednostka szybkości zmian ewolucyjnych; odnosi się najczęściej do zmian 
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wielkości struktur ciała; oblicza się według formuły: d = (lnx2 – lnx1)/(t2 – t1), gdzie x1, x2 to 

pomiary form żyjących – odpowiednio – wcześniej i później, t1 i t2 – geologiczny wiek 

znalezisk tych form. 

darwinizm, w sensie szerszym – każda teoria ewolucyjna oparta na twierdzeniu, że głównym 

czynnikiem ewolucji jest → dobór naturalny; w sensie ścisłym – teoria ewolucji organizmów 

przedstawiona i uzasadniona przez K. Darwina (1854) w dziele "lw;O powstaniu gatunków 

drogą doboru naturalnego"up;; główne przesłanki teorii Darwina to: 1) istnienie 

bezkierunkowej zmienności osobników w obrębie gatunku, 2) zmienne cechy rodziców 

dziedziczy ich potomstwo (Darwin dopuszczał takie dziedziczenie cech nabytych w trakcie 

życia osobniczego), 3) dysproporcja między ogromną liczbą powstających w każdym 

pokoleniu osobników i liczbą tych, które mogą przeżyć i same wydać potomstwo (walka o 

byt), 4) w warunkach konkurencji – przewaga potomstwa osobników obdarzonych cechami 

przystosowawczo najkorzystniejszymi w danych warunkach środowiska, co Darwin określił 

jako zjawisko doboru naturalnego; zdaniem Darwina dobór naturalny może prowadzić do 

wyłaniania się nowych gatunków; historię gatunków można przedstawić w formie drzewa 

rodowego. Niektóre elementy teorii Darwina wymagały korekty i uzupełnień (zwłaszcza 

mechanizmy powstawania zmienności i dziedziczenia; por. → teoria pangenezy), niemniej 

zasadnicze jej twierdzenia zachowały aktualność i do dzisiaj są podstawą "ewolucjonizmu 

syntetycznego" (→ teoria ewolucji syntetyczna). 

datowanie, oznaczanie wieku geologicznego warstw skorupy ziemskiej, kopalnych 

szczątków kostnych lub znalezisk archeologicznych; rozróżnia się → d. względne i → d. 

bezwzględne. 

datowanie absolutne, → datowanie bezwzględne. 

datowanie bezwzględne, datowanie absolutne, datowanie chronometryczne, datowanie 

prowadzące do oszacowania faktycznego wieku danego znaleziska, lub warstwy geologicznej, 

w latach. Podstawą d. b. są zmiany fizykochemiczne w skałach, minerałach lub szczątkach 

pochodzenia organicznego, będące funkcją czasu. Wyróżnia się metody oparte na pomiarach: 

1) zawartości niektórych izotopów pierwiastków promieniotwórczych (lub produktów ich 

rozpadu), np. węgla 14C, (→ metoda radiowęglowa), potasu 40K i argonu 40Ar (→ metoda 

potasowo-argonowa) o znanej szybkości samorzutnego rozpadu; podstawą czasu jest tzw. → 

okres połowicznego rozpadu izotopów promieniotwórczych; 2) skutków oddziaływania 

promieniowania na minerały (np. → metoda termoluminescencji, elektronowego rezonansu 

paramagnetycznego, → metoda śladów rozszczepienia; 3) skutków zmian chemicznych, np. 

w aminokwasach (→ metoda racemizacji aminokwasów); 4) skutków zmian biologicznych w 

DNA (→ metoda biologiczna). 

datowanie chronometryczne, → datowanie bezwzględne. 

datowanie względne, określanie porządku zdarzeń, których materialne ślady utrwalone są w 

warstwach geologicznych; ustalanie, które ze zdarzeń można uznać za wcześniejsze, a które 

późniejsze w stosunku do innych (→ metoda stratygraficzna, → metoda faunistyczna, → 

metoda fluorowa i → metoda paleomagnetyczna). 

dawca, 1) d. krwi – człowiek, który oddaje krew w celu ratowania życia i zdrowia innych 

osób; 2) d. przeszczepu – osoba, od której pobrano za życia jeden z narządów parzystych lub 

fragment narządu w celu przeszczepienie → biorcy, biorca ten może być osobą spokrewnioną 

z dawcą lub jego antygeny tkankowe są zgodne z antygenami d.; dawcą może być także osoba 

zmarła, od której pobrano narządy. 

dawca uniwersalny, osobnik z grupa krwi O i Rh ujemny, którego krew, ze względu na brak 

w niej antygenów z układów ABO i Rh, można w nagłych przypadkach przetoczyć biorcom o 

innych grupach krwi, bez ryzyka aglutynacji u nich krwinek (→ biorca uniwersalny). 
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dawka dopuszczalna, dawka maksymalna, największa ilość substancji szkodliwej lub 

promieni jonizujących nie powodująca zmian chorobowych w organizmie. 

dawka letalna, dawka śmiertelna, LD, ilość toksycznej substancji lub czynnika, która po 

wprowadzeniu, przyswojeniu lub zadziałaniu na organizm powoduje jego śmierć; 

doświadczalnie ustalana jest zwykle w odniesieniu do czasu, w którym określony procent 

osobników badanej grupy ginie (LD100 – dawka wywołująca śmierć wszystkich osobników 

w określonym czasie, LD50 – dawka wywołująca śmierć połowy osobników, LD30 – dawka 

wywołująca śmierć 30% osobników itd. 

dawka pochłonięta, ilość energii promieniowania jonizującego pochłoniętej przez organizm 

w przeliczeniu na jednostkę masy; jednostką d. p. jest grej (1 Gy = 1 J/kg). 

dawka progowa, dawka podprogowa, dosis minima (DM), najmniejsza ilość substancji lub 

czynnika działających na organizm, których wpływ można zaobserwować; ilość wyzwalająca 

reakcję progową. 

dawka promieniowania, dawka promieni jonizujących, wielkość charakteryzująca zdolność 

do jonizacji lub do przekazywania energii oraz szkodliwość dla organizmów; wyróżnia się 

m.in. dawkę pochłoniętą, maksymalną, minimalną, dopuszczalną, letalną (śmiertelną). 

dawka śmiertelna, → dawka letalna. 

dąbrowa, las dębowy; zbiorowisko leśne, w którym drzewostan zdominowany jest przez dąb 

bezszypułkowy, zaś w domieszce pojawia się dąb szypułkowy i sosna zwyczajna; lasy tego 

typu odgrywały istotną rolę w naturalnej szacie roślinnej Polski niżowej. 

dąbrowa świetlista, → dąbrowa rozwijająca się na glebach przynajmniej okresowo suchych i 

zasobnych w wapń; zbiorowisko bogate zarówno w gatunki krzewiaste, jak i rośliny zielne, 

wśród których przeważają gatunki światłolubne. 

dąbrowa kwaśna, → dąbrowa charakteryzująca się występowaniem z jednej strony roślin 

acydofilnych, spotykanych w borach, z drugiej zaś gatunków mezofilnych, których optimum 

ekologiczne znajduje się w lasach liściastych. 

dB, → decybel. 

DDT, dichlorodifenylotrichloroetan, azotoks, związek owadobójczy, insektycyd należący 

do → pestycydów. 

deaminacja, enzymatyczny proces odłączania reszty aminowej od → 

aminokwasu; powstający amoniak, toksyczny w większym stężeniu, włączany jest do → 

cyklu mocznikowego i przekształcany w mocznik, wydalany następnie z moczem; pozostały 

po d. ketokwas zostaje przekształcony w metabolit pośredni przemian cukrowych lub 

tłuszczowych i wykorzystywany dalej jako źródło energii. 

debilizm, med. debilizm umysłowy, upośledzenie umysłowe lekkie, wrodzone lub nabyte w 

okresie okołoporodowym upośledzenie funkcji intelektualnych. 

decidua, → doczesna. 

decybel, dB, jednostka natężenia dźwięków odbieranych przez ludzkie ucho; dziesiąta część 

bela; 1 bel oznacza logarytmicznie wyrażony stosunek energii dwóch dźwięków, z których 

jeden ma dziesięciokrotnie większe natężenie od drugiego. W badaniach wrażliwości słuchu 

za punkt odniesienia (0 na decybelowej skali) przyjmuje się energię dźwięku przy progu 

słyszalności (E0); wówczas liczba decybeli (n) dla danego, słyszalnego dźwięku (Ex) 

wynosi n = 10 log Ex/E0. 

defekacja, wypróżnianie, oddawanie kału, odruchowe usuwanie niestrawionych resztek 

pokarmu z końcowego odcinka przewodu pokarmowego; może podlegać kontroli korowych 

ośrodków nerwowych. 

defibrylacja, zabieg leczniczy stosowany w przypadku → migotania komór serca; d. 
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elektryczna polega na stosowaniu krótkotrwałych bodźców elektrycznych prądu stałego przez 

przystawione odpowiednio na powierzchni ciała lub bezpośrednio do serca elektrody; d. 

chemiczna polega na podawaniu dosercowo odpowiednich leków. 

deficjencja, mutacja chromosomowa polegająca na zmianie struktury chromosomu przez 

utratę fragmentu; powstaje na skutek pęknięcia chromosomu przy końcu ramienia; w 

przypadku braku w takim fragmencie centromeru, traci on zdolność ruchu w anafazie i może 

ulec eliminacji w czasie podziałów komórki; w niektórych sytuacjach d. dają wyraźny efekt 

fenotypowy, czasem są letalne (por. → delecja). 

deficyt tlenowy, niedobór tlenu w tkankach pojawiający się w wyniku: 1) wzrostu 

metabolicznego zapotrzebowania na procesy tlenowe, przekraczającego możliwości 

dostarczenia odpowiednich ilości tlenu do tkanek (d. t. metaboliczny), albo 2) małej 

zawartości lub braku tlenu w środowisku życia organizmu (d. t. środowiskowy); całkowity 

brak tlenu określany jest jako anoksja, obniżenie jego prężności wywołujące d. t. to hipoksja; 

u roślin d. t. powstaje w wyniku okresowego podtopienia i wywołuje → apoptozę. 

defloracja, rozerwanie → błony dziewiczej przy pierwszym stosunku płciowym. 

defoliacja, opadanie liści wywołane działaniem mikroorganizmów, owadów pasożytniczych 

lub usunięcie liści wywołane substancjami chemicznymi (tzw. defoliantami); zabieg 

stosowany w praktyce rolniczej i sadowniczej, m.in. w celu ograniczenia transpiracji młodych 

drzew owocowych. 

deforestacja, wylesianie, odlesianie, czyli prowadzenie na dużą skalę wyrębów lasów; 

obecnie szczególnie szkodliwa dla biosfery d. ma miejsce w lasach amazońskich, co 

przyczynia się do nasilenia efektu cieplarnianego na Ziemi. 

defosforylacja, hydroliza, odszczepienie reszty fosforanowej z cząsteczki np. białka, 

katalizowana przez enzym fosfatazę; → fosforylacja i d. to najbardziej rozpowszechniony typ 

odwracalnej modyfikacji kowalencyjnej białek, będącej jedną z ważnych strategii 

regulacyjnych metabolizmu. 

degeneracja, zmiany komórek, tkanek, narządów, całych organizmów lub ich populacji w 

wyniku nieprawidłowego rozwoju, w następstwie uszkodzenia lub w rezultacie wejścia w 

określony etap życia (np. starzenie się) prowadzące do ich rozpadu (śmierci) lub 

nieodwracalnych zmian strukturalnych i funkcjonalnych. 

degeneracja kodu genetycznego, nadmiarowość → kodu genetycznego polegająca na tym, 

że określony aminokwas kodowany jest przez więcej niż jeden kodon (→ kodony 

synonimiczne). 

degradacja gleby, pogorszenie jakości gleby na skutek erozji, zmiany stosunków wodnych, a 

także niewłaściwych zabiegów agrotechnicznych; przejawia się ubytkiem i obniżeniem 

jakości próchnicy, wymywaniem dodatnich jonów mineralnych (wzrost zakwaszenia), 

pogorszeniem struktury gleby, czasem także wzrostem koncentracji substancji szkodliwych; 

antropogeniczną przyczyną d. g., poza bezpośrednim działaniem człowieka, mogą być 

pośrednie skutki działalności gospodarczej – odlesianie prowadzące do stepowienia, 

ingerencja w systemy wodne itp. 

dehydratacja, → odwodnienie. 

dehydrataza węglanowa, → anhydraza węglanowa. 

dehydrogenaza alkoholowa, enzym z klasy → oksydoreduktaz; katalizuje reakcję 

przekształcenia aldehydu octowego w etanol (→ fermentacja alkoholowa). 

dehydrogenaza pirogronianowa, wieloenzymatyczny kompleks d. p., złożony z d. p., 

acetylotransferazy dihydroliponianowej i dehydrogenazy dihydroliponianowej; katalizuje 

reakcję dekarboksylacji oksydacyjnej – przekształcenia pirogronianu w → acetylokoenzym 
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A. 

dehydrogenazy, enzymy z klasy oksydoreduktaz o wysokiej specyfice substratowej 

katalizujące odłączenie dwóch atomów wodoru (2 elektronów i 2 protonów) od substratów i 

przyłączanie ich do odpowiednich przenośników; d. biorą udział m.in. w → glikolizie, → 

fermentacjach, cyklu Krebsa, syntezie kwasów tłuszczowych i steroidów; do d. należą m.in.: 

d. alkoholowa, d. mleczanowa, d. jabłczanowa, d. pirogronianowa. 

dekarboksylacja, proces odłączania grupy karboksylowej, w postaci cząsteczki CO2, od 

danego substratu, katalizowany przez odpowiednią dekarboksylazę; d. może też przebiegać z 

równoczesnym utlenieniem substratu, np. d. oksydacyjna z udziałem → dehydrogenazy 

pirogronianowej. 

dekarboksylazy, enzymy z klasy liaz katalizujące reakcje dekarboksylacji – odłączania grupy 

karboksylowej z odpowiedniego substratu, np. → dehydrogenaza pirogronianowa, d. 

aminokwasów. 

dekstran, zapasowy wielocukrowiec, α-1,6-glukan, polimer reszt glukozy połączonych 

wiązaniami glikozydowymi głównie α-1,6, z nielicznymi rozgałęzieniami; występuje u 

drożdży i bakterii; stosowany jako substytut osocza krwi oraz do produkcji żeli 

chromatograficznych Sephadex. 

dekstroza, → glukoza. 

dekstryny, produkty pośrednie hydrolizy → skrobi, fragmenty uzyskane w wyniku działania 

α-amylazy, składające się z kilku jednostek glukozowych połączonych wiązaniami 

glikozydowymi α-1,6 oraz α-1,4; są hydrolizowane do glukozy przez α-dekstrynazę. 

delaminacja, rozblaszkowienie, proces zachodzący w trakcie rozwoju zarodkowego, 

polegający na przekształceniu jednowarstwowej blastodermy blastuli w strukturę 

dwuwarstwową poprzez podział komórek blastodermy równolegle do powierzchni blastuli; 

jeden z typów → gastrulacji (gastrulacja przez delaminację). 

delecja, rodzaj → deficjencji polegający na ubytku części chromosomu ze środka jego 

ramienia; d. występują częściej niż inne deficjencje, gdyż końce chromosomów chronione są 

przed pękaniem przez zakończenia w formie "lw;spinki do włosów"up; w telomerach. 

delecja interstycjalna, utrata części chromosmu na skutek jego podwójnego pęknięcia i 

połączenia dystalnych odcinków, obejmująca acentryczny (interstycjalny) fragment 

znajdujący się między pęknięciami. 

delfiny, ssaki należące do rzędu → waleni, podrzędu zębowców, grupujące gatunki z rodzin: 

delfinów słodkowodnych i delfinowatych, o długości 1–3 m, kształtu wrzecionowatego, 

dobrze pływające, występujące stadnie, żyjące we wszystkich morzach i dużych rzekach 

strefy równikowej i umiarkowanej; zwierzęta o dużej inteligencji, z dużym mózgiem i 

pofałdowaną korą mózgową; wydają dźwięki wykorzystywane do celów echolokacji i 

międzyosobniczej komunikacji. 

delirium, → majaczenie. 

delirium tremens, → majaczenie alkoholowe. 

dem, populacja lokalna, populacja genetyczna, populacja zasiedlająca jednolity obszar, o 

możliwościach wzajemnego krzyżowania się osobników; krzyżowanie się osobników różnych 

d. jest możliwe, ale mniej prawdopodobne; wyróżnia się różne rodzaje d., np. topodem – 

populacja występująca na określonej powierzchni, ekodem – w szczególnym typie siedliska, 

cytodem – z określonymi warunkami chromosomalnymi, gamodem – z możliwością wymiany 

materiału genetycznego. 

demencja, otępienie, ogólne określenie utraty zdolności intelektualnych, głównie pamięci, z 

zaburzeniem spostrzegania, myślenia i uwagi oraz trudnością doboru słów, w następstwie 
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uszkodzenia mózgu (np. → choroba Alzheimera). 

demineralizacja, zmniejszanie się ilości substancji nieorganicznych w danym układzie, np. 

soli wapnia w kościach, spowodowane ciążą, pewnymi chorobami lub procesami starzenia się 

organizmu. 

democen, 1) termin ekologiczny określający związki między osobnikami populacji oraz 

między populacją a środowiskiem; 2) jednogatunkowa populacja wraz z jej środowiskiem, 

termin stosowany w ekologii roślin. 

demografia, 1) nauka (z grupy nauk społecznych) o zjawiskach ludnościowych w 

konkretnych warunkach gospodarczych i społecznych określonego terytorium korzystająca z 

danych statystyki ludności; 2) ekol. metoda badań ekologicznych polegająca na opisie i 

modelowaniu stanu (struktury ilościowej) i dynamiki (ruchu naturalnego i wędrówkowego) 

populacji żywych organizmów, na podstawie danych na temat liczebności i reprodukcji. 

denaturacja, nieodwracalny lub odwracalny (renaturacja) proces prowadzący do zmiany 

właściwości fizykochemicznych i zmiany trójwymiarowej struktury, połączonej z utratą 

właściwości biologicznych białek, kwasów nukleinowych i innych makrocząsteczek pod 

wpływem czynników fizycznych i chemicznych. 

dendrochronologia, metoda datowania zjawisk i obiektów przyrodniczych (a także 

kulturowych) oparta na analizie rocznych przyrostów grubości (słojów, pierścieni) pni drzew; 

przyrosty te (obserwowane na przekroju poprzecznym pnia) są zróżnicowane, 

charakterystyczne dla różnych lat; porównanie wzorca słojów przyrostu drzew pochodzących 

z tego samego terenu z różnych czasów pozwala uzyskać charakterystyczną dla tego terenu 

sekwencję, obejmującą czas znacznie przekraczający długość życia pojedynczego drzewa 

(nawet do kilku tysięcy lat). 

dendroflora, → flora. 

dendrogram, drzewkowato rozgałęziony, graficzny schemat przedstawiający stosunki 

między obiektami ujęte według przyjętego kryterium; odmianami d. są: → kladogram, → 

fenogram i → drzewo filogenetyczne. 

dendrologia, dział botaniki, którego przedmiotem zainteresowania są → rośliny drzewiaste, 

drzewa i krzewy; obejmuje zagadnienia teoretyczne oraz szeroki zakres problemów 

praktycznych. 

dendryty, wypustki protoplazmatyczne → neuronu (komórki nerwowej) pozbawione 

osłonek, zwykle liczne, ułożone w rozgałęzione drzewo o stopniowo zmniejszającej się ku 

odkomórkowemu końcowi średnicy; tworzą strefę wejścia neuronu, obszar funkcjonalny 

związany z przyjmowaniem pobudzenia z innych komórek nerwowych; są strukturami 

odpowiedzialnymi za dośrodkowy (skierowany do → perykarionu) przepływ informacji w 

obrębie neuronu; wyjątkowo (siatkówka, opuszka węchowa, jądra podkorowe) mogą 

uczestniczyć w transmisji sygnałów pomijającej perykarion (synapsy dendro-dendryczne, 

dendro-aksonalne). 

dendrytyczne komórki, → komórki dendrytyczne. 

denga, ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirusy denga z grupy Flaviviridae, 

przenoszona przez komara z człowieka na człowieka w strefie subtropikalnej i tropikalnej; 

występuje w trzech postaciach: klasycznej u osób nieuodpornionych, łagodnej atypowej i 

najcięższej – gorączki krwotocznej denga. 

denitryfikacja, nazywana też oddychaniem azotanowym, proces redukcji azotanów do azotu 

cząsteczkowego prowadzony przez bakterie denitryfikacyjne, anaeroby żyjące w środowisku 

beztlenowym, w glebie i wodzie; prowadzi do strat azotu glebowego, szczególnie przy 

słabym przewietrzaniu; jest jednym z pięciu procesów składających się na → obieg azotu. 
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denko, hypotheca, dolna część wysyconej krzemionką ściany komórkowej (tzw. skorupki) 

u → okrzemek (patrz też → wieczko). 

dentyna, → zębina. 

deoksycukry, cukry proste, w których cząsteczce brak jednego z atomów tlenu; np. 

deoksyryboza, deoksymannoza (ramnoza), deoksygalaktoza (fukoza). 

deoksykortykosteron, 11-deoksykortykosteron, DOC, dawniej dezoksykortykosteron, 

steroidowy hormon kory nadnerczy kręgowców, zaliczany do C21-steroidowych 

mineralokortykoidów; u człowieka w warunkach fizjologicznych wydzielany do krążenia w 

ilościach zbliżonych do → aldosteronu, ale przejawia jedynie ok. 3% jego aktywności, 

dlatego znaczenie d. w regulacji gospodarki elektrolitowej jest niewielkie; znaczenia nabiera 

w zaburzeniach związanych z nadmiernym wydzielaniem przez nadnercza; prekursor → 

kortykosteronu. 

deoksyrybonukleazy, DNazy, enzymy katalizujące rozkład → DNA przez hydrolizę wiązań 

fosfodiestrowych między nukleotydami; biorą też udział w → naprawie DNA. 

deoksyrybonukleinowy kwas, → DNA. 

deoksyryboza, pięciowęglowy cukier prosty, pentoza, 2-deoksy-D-rybofuranoza, w której 

grupa 2’-OH została zastąpiona atomem wodoru; wchodzi w skład deoksyrybonukleotydów 

budujących → DNA. 

dependowirusy, → parwowirusy. 

depilacja, zabieg usunięcia owłosienia, zwykle w celach leczniczych lub kosmetycznych. 

deplazmoliza, → plazmoliza. 

depolaryzacja, zniesienie polaryzacji, zjawisko częściowego lub całkowitego zburzenia stanu 

polaryzacji błony komórkowej (stanu → potencjału spoczynkowego błony) w wyniku 

zadziałania na nią bodźca; w wypadku depolaryzacji krytycznej (→ potencjał progowy) 

dochodzi do wyzwolenia (→ potencjału czynnościowego). 

depresja, psych. stan obniżonego nastroju, o różnych przyczynach i objawach, od d. 

nerwicowej, objawiającej się przygnębieniem i niezadowoleniem z siebie i innych, do d. 

psychotycznej, z urojeniami, zahamowaniami psychoruchowymi i próbami samobójczymi. 

depresja wsobna, zjawisko obserwowane często u potomstwa pochodzącego z kojarzeń 

osobników spokrewnionych i polegające na osłabieniu żywotności, odporności na choroby, 

częstszym występowaniu chorób genetycznych, wad rozwojowych, wskutek spotkania się w 

układzie homozygotycznym szkodliwych alleli recesywnych występujących u rodziców. 

deprywacja sensoryczna, naturalne lub eksperymentalne odcięcie osobnika od dopływu 

wszelkich bodźców czuciowych. 

deratyzacja, odszczurzanie, kontrolowane przez człowieka tępienie szczurów i myszy za 

pomocą środków fizycznych, chemicznych i biologicznych. 

derepresja, wystąpienie lub intensyfikacja syntezy produktu danego genu spowodowana 

ustąpieniem działania represora na gen w określonym → operonie; w systemie 

enzymatycznym indukowanym, specyficzny związek – induktor powoduje derepresję genu 

kodującego enzym; może być także spowodowana mutacją → genu regulatora blokującego 

syntezę represora albo mutacją genu operatora i utratą przez represor zdolności oddziaływania 

na gen. 

dermatogen, → histogeny. 

dermatoglify, zespoły równolegle przebiegających listewek skórnych (→ linie papilarne) na 

opuszkach palców, dłoniach i podeszwach stóp u naczelnych (czasem również u innych 

zwierząt, np. niektórych torbaczy) , układające się w charakterystyczne wzory o różnym 
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stopniu komplikacji; u człowieka wzory dermatoglificzne przyjęto klasyfikować na łukowe, 

pętlicowe i wirowe; w antropologii wykorzystywane w badaniach zróżnicowania 

międzypopulacyjnego człowieka. 

dermatom, zawiązek skóry właściwej pojawiający się na wczesnym etapie histogenezy 

kręgowców; tworzony przez leżący pod ektodermą zespół mezodermalnych komórek 

somitów, różnicujących się w kierunku komórek tkanki łącznej; termin używany również na 

określenie obszaru skóry unerwianego przez czuciowe włókna nerwowe wchodzące do 

rdzenia wspólnym korzeniem grzbietowym. 

desmotubule, cylindryczne struktury przebiegające we wnętrzu → plazmodesm, które są 

zmodyfikowanymi fragmentami → retikulum endoplazmatycznego gładkiego, łączącymi 

retikula sąsiadujących komórek. 

descendencji teoria, → ewolucjonizm. 

deskowe korzenie, → korzenie szkarpowe. 

deskwamacja, proces złuszczania się powierzchniowych warstw nabłonka. 

destruenci, zespół organizmów w → ekosystemie złożony głównie z mikroorganizmów, 

bakterii i grzybów, które mineralizują produkty metabolizmu producentów i konsumentów; są 

heterotrofami rozkładającymi martwą materię organiczną na proste substancje organiczne i 

nieorganiczne, uwalniając przy tym energię; dostarczają materiału odżywczego producentom 

(→ poziomy troficzne); d. wytwarzają również hormony środowiskowe, stymulują 

namnażanie się wielu innych organizmów, uczestniczą w powstawaniu próchnicy w glebie. 

destylacja, metoda rozdzielania i oczyszczania ciekłych związków chemicznych z wrzącej 

mieszaniny; podczas skraplania się pary otrzymuje się wiele frakcji destylatu, od najniżej do 

najwyżej wrzącego; gdy rozdzielone związki wrą w bliskich temperaturach, stosuje się 

rektyfikację na odpowiednich kolumnach. 

desykacja, wysychanie, utrata wody na skutek parowania naturalnego w suchym powietrzu 

lub pod wpływem działania chemicznych związków odwadniających (desykantów); 

stosowana m.in. jako zabieg agrotechniczny na plantacjach roślin pastewnych, nasiennych lub 

przemysłowych przed zbiorem roślin; powoduje zasychanie liści, co umożliwia szybszy zbiór 

i przetwarzanie roślin, np. rzepaku, kukurydzy. 

desynchronizacja, fizjol. brak synchronizacji w elektrycznej czynności neuronów kory 

mózgowej pojawiający się w zapisie EEG (→ elektroencefalografia) w momencie docierania 

do kory mózgowej bodźców zewnętrznych. 

deszcze kwaśne, opady atmosferyczne o niszczącym oddziaływaniu na przyrodę; ich pH 

&#!5,60; 5,6 zwykle spowodowane jest nadmiernym stężeniem dwutlenku siarki i podtlenku 

azotu pochodzących ze spalania paliw kopalnych. 

detergenty, syntetyczne substancje organiczne powierzchniowo czynne należące do 

tenzydów, surfaktantów, zmniejszające napięcie powierzchniowe roztworu i osłabiające siły 

wiążące fragmenty biopolimerów; mają właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze; 

dzielą się na niejonowe (obojętne) oraz jonowe; d. są stosowane w przemyśle spożywczym, 

farmaceutycznym, w środkach piorących i innych usuwających zabrudzenia; d. są też 

wytwarzane przez rośliny (→ saponiny) i zwierzęta (→ żółć). 

determinacja płci, procesy prowadzące do wykształcenia osobników męskich i żeńskich u 

organizmów rozdzielnopłciowych; istnieją dwa rodzaje determinacji płci – d. p. genetyczna, 

związana z obecnością → chromosomów płci, i d. p. środowiskowa, wywołana działaniem 

czynników środowiska; działanie odpowiednich genów znajdujących się w chromosomach 

płci prowadzi do powstania płci żeńskiej lub męskiej; u człowieka płeć żeńska warunkowana 

jest obecnością dwóch chromosomów X, męska – chromosomów X i Y (ten typ d. p. 
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występuje u wielu innych gatunków ssaków, owadów i roślin; u niektórych gatunków 

zwierząt, np. motyli i ptaków, jest układ odwrotny, u innych, np. pluskiew i koników polnych, 

układ XX u samic i X0 u samców; u muszki owocowej (Drosophila) płeć zależy od stosunku 

liczby chromosomów X do autosomów; u żądłówek (pszczoły) osobniki partenogenetyczne, 

haploidalne są samcami, a powstające z zapłodnionych jaj – samicami; środowiskowa d. p. 

występuje np. u żółwi i niektórych krokodyli, kórych płeć nie jest od początku 

zdeterminowana, a temperatura, w której rozwijają się jaja, powoduje powstanie samców lub 

samic; u szczetnicy (Bonellia) larwy nie są płciowo zdeterminowane, przyczepiając się do 

samicy stają się samcami, wolno żyjące – samicami; o płci decydują w takich sytuacjach 

hormony. 

determinanty antygenowe, epitopy, fragmenty → antygenu, które wywołują odpowiedź 

immunologiczną i wiązane są przez → przeciwciała lub receptory limfocytów T; na jednej 

cząsteczce antygenu może się znajdować wiele d. a. 

determinizm, (w metodologii) pogląd, że w rzeczywistości przyrodniczej zależności 

przyczynowe zjawisk mają charakter stały i przewidywalny; pogląd ten w zmodyfikowanej 

formie (d. statystyczny) głosi, że ze względu na niemożliwą do ustalenia liczbę czynników 

kształtujących zjawiska przyrodnicze, przyczynowe zależności między nimi można 

przewidywać jedynie z określonym prawdopodobieństwem. 

detoksyfikacja, → detoksykacja. 

detoksykacja, detoksyfikacja, odtruwanie, 1) przekształcanie substancji trującej w 

organizmie do postaci mniej lub nietoksycznej przez biochemiczne procesy przemiany 

materii, głównie w wątrobie (biotransformacja) albo w wyniku działania medycznego z 

użyciem odtrutki (antidotum); 2) med. element procesu leczenia osoby uzależnionej od 

alkoholu lub narkotyku. 

detrytus, materia organiczna pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, obumarła, rozdrobniona, 

rozłożona lub podlegająca rozkładowi; źródło pokarmu i energii dla organizmów w 

detrytusowych → łańcuchach pokarmowych; końcowe ogniwo w powstaniu substancji 

nieorganicznych z materii organicznej. 

deutocerebrum, środkowa z trzech par zwojów mózgowych u wijów i owadów; unerwia 

czułki i narządy węchu. 

deuterotokia, → amfitokia. 

deutoplazma, → żółtko. 

dewiacja, w → teorii filembriogenezy – pojawienie się na pewnym etapie morfogenezy 

zmian, które powodują, że dalszy jej przebieg nie odtwarza już filogenezy osobnika. 

dewon, czwarty okres → paleozoiku, trwający od ok. 408 mln do 360 mln lat temu; dzieli się 

na 3 epoki: wczesny, środkowy i późny (patrz też → geochronologia). 

dezaminacja, → deaminacja. 

dezintegracja, rozpad zorganizowanej całości na drobniejsze części, np. rozpad gruczołów 

holokrynowych lub komórek w obumierającej tkance, rozpad kolonii pierwotniaków podczas 

rozrodu czy proces rozkładu martwej materii organicznej przez → roztocza (patrz też → 

fragmentacja). 

dezoksycukry, → deoksycukry. 

dezoksyrybonukleazy, → deoksyrybonukleazy. 

dezoksyryboza, → deoksyryboza. 

dezoksyrybonukleinowy kwas, → DNA. 

dezynfekcja, niszczenie w środowisku zewnętrznym zarazków chorobotwórczych za pomocą 
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środków chemicznych lub fizycznych. 

dezynsekcja, zabieg niszczenia owadów (i innych stawonogów), traktowanych z punktu 

widzenia gospodarki lub zdrowia człowieka jako szkodniki, przeprowadzany za pomocą 

środków mechanicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych. 

diachroniczność, właściwość postępowania badawczego, w którym uwzględnia się upływ 

czasu; uwzględnianie czasu jako czynnika wpływającego na zmienność badanego zjawiska. 

diada, para haploidalnych komórek lub jąder powstająca w wyniku I podziału mejotycznego 

(→ mejoza). 

diabetes, 1) → cukrzyca; 2) określenie choroby charakteryzującej się zwiększonym 

wydalaniem płynów lub określonych produktów przemiany materii przez nerki. 

diagnostyka, 1) med. metody, nieinwazyjne lub inwazyjne (wymagające wniknięcia w głąb 

ciała), służące rozpoznaniu stanu chorobowego; 2) biol. metody oznaczania materiału 

biologicznego pod kątem przynależności taksonomicznej (→ taksonomia). 

diagnostyka prenatalna, badanie mające na celu ustalenie statusu genetycznego płodu i jego 

stanu zdrowotnego; badanie prowadzi się na próbkach komórek lub DNA płodu bądź za 

pomocą bezinwazyjnego badania ultrasonograficznego. 

diagnoza, rozpoznanie, oznaczenie, wynik postępowania diagnostycznego (→ diagnostyka). 

diagnoza systematyczna, → diagnoza taksonomiczna. 

diagnoza taksonomiczna, diagnoza systematyczna, diagnoza różnicująca, wybór 

najważniejszych, wyróżniających cech lub kombinacji cech, które stanowią charakterystykę 

danego taksonu i pozwalają na odróżnienie go od innych, blisko spokrewnionych taksonów. 

diagram Czekanowskiego, graficzny sposób przedstawienia wzajemnych podobieństw (lub 

różnic) wielu obiektów tworzących zespół (np. grupa ludzi), scharakteryzowanych za pomocą 

wielu zmiennych (np. wskaźników antropometrycznych). 

diagram kwiatowy, narys kwiatowy, schemat graficzny przedstawiający budowę określonego 

typu kwiatu w rzucie poprzecznym; na d. k. odpowiednimi symbolami zaznacza się symetrię 

kwiatu, a na współśrodkowych kołach elementy okwiatu (działki kielicha i płatki korony), 

rozmieszczenie pręcików oraz schemat przekroju poprzecznego przez zalążnię, z 

uwidocznionym położeniem zalążków (por. też → wzór kwiatowy). 

diagram pyłkowy, graficzne przedstawienie procentowego udziału pyłku poszczególnych 

roślin lub grup roślin w profilu torfowiska lub innego osadu geologicznego (→ analiza 

pyłkowa). 

diakineza, ostatnie stadium profazy pierwszego podziału mejotycznego komórki, → mejoza. 

dializa, 1) metoda oddzielania substancji drobnocząsteczkowych od makrocząsteczek z 

roztworu wykorzystująca zdolność przepuszczania przez niektóre błony tylko drobnych 

cząsteczek; polega na umieszczeniu roztworu z rozdzielanymi substancjami w naczyniu, 

którego ściany (lub jedna ze ścian) są błoną przepuszczalną tylko dla rozpuszczalnika i 

drobnych cząsteczek, które z kolei zostaje umieszczone w naczyniu z dużą objętością samego 

rozpuszczalnika; substancje drobnocząsteczkowe dążąc do wyrównania stężeń w obu 

przedziałach opuszczają roztwór wyjściowy, który z czasem może być prawie całkowicie 

oczyszczony z drobnocząsteczek; wykorzystywana jest w procedurach izolowania białek z 

materiału biologicznego; 2) technika oczyszczania krwi z drobnocząsteczkowych produktów 

przemiany materii, stosowana w niewydolności nerek, lub z toksyn w czasie zatruć; błoną 

przepuszczalną może być otrzewna jamy brzusznej (d. otrzewnowa); w przypadku d. 

zewnątrzustrojowej (hemodializy) wyprowadza się krew z żyły do dializatora zaopatrzonego 

w błonę przepuszczalną dla drobnych cząstek i oczyszczający płyn dializacyjny. 

dializa otrzewnowa, → dializa. 
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diapauza, faza w cyklu życiowym owadów związana ze spotanicznym zahamowaniem 

procesu rozwoju i drastycznym zwolnieniem procesów życiowych, pojawiająca się zwykle w 

celu przetrwania niekorzystnych warunków środowiskowych; d. obligatoryjna występuje w 

określonej fazie rozwoju i charakterystyczna jest dla określonego gatunku owada, d. 

fakultatywną wywołują niekorzystne warunki środowiska (fotoperiod, temperatura, 

dostępność i skład pokarmu). 

diapedeza, przechodzenie niektórych krwinek białych (granulocytów, monocytów) pomiędzy 

komórkami śródbłonka drobnych naczyń krwionośnych do otaczających tkanek, 

ukierunkowane do ognisk zapalnych, miejsc rozmnażania się bakterii, martwych komórek i 

innych ciał obcych. 

Diapsida, diapsydy, najbardziej zróżnicowana i najliczniejsza podgromada gadów skupiająca 

większość zarówno wymarłych, jak i współczesnych gatunków; charakterystyczną cechą 

jest → czaszka diapsydalna; d. pojawiły się pod koniec karbonu, a z końcem permu 

rozdzieliły się na 2 linie ewolucyjne: → lepidozaurów i → archozaurów (gadów naczelnych), 

różniące się m.in. wykształceniem aparatu lokomocyjnego; do d. zalicza się też wymarłe 

eozuchy i rynchozaury. 

diapsydalna czaszka, → czaszka diapsydalna. 

diaspory, wszelkie utwory roślin służące do ich rozprzestrzeniania się, jak zarodniki, nasiona, 

owoce, rozmnóżki itp. 

diastaza, → amylazy. 

diastema, bezzębny odcinek szczęki bądź żuchwy ssaków występujący zwykle między 

dwoma różnymi kategoriami zębów, np. u małp d. znajduje się w szczęce między kłem a 

bocznym siekaczem. 

diastole, faza rozkurczu komór w → cyklu serca. 

diblastyczność, → diploblastyczność. 

dichogamia, dychogamia, wytwarzanie przez organizm dwóch typów gamet (męskich i 

żeńskich), które dojrzewają w różnym czasie (mechanizm zapobiegający samozapłodnieniu); 

u roślin związana z nierównoczesnym dojrzewaniem słupków i pręcików w kwiecie 

(przedprątność i przedsłupność); u zwierząt obojnaczych d. może mieć formę protandrii 

(wcześniejszego dojrzewania plemników) lub protoginii (wcześniejsze dojrzewanie oocytów). 

diecja, → dwupienność. 

dieta, 1) med. zestaw pokarmów różniący się od zasadniczego, zwyczajowo 

wykorzystywanego przez daną osobę, zalecany w celach profilaktycznych lub ze względu na 

potrzeby leczenia określonej choroby; 2) zool. skład i pochodzenie pokarmu zwierząt danego 

gatunku (np. d. roślinna czy zwierzęca). 

dieta bezglutenowa, med. → dieta, z której składu wyeliminowane jest białko gliadyna. 

dieta eliminacyjna, med. → dieta próbna pozbawiona określonego składnika lub składników, 

stosowana w celu identyfikacji alergenów pokarmowych. 

dieta ubogoresztkowa, med. → dieta, z której eliminowane są składniki nie podlegające 

strawieniu, przechodzące do jelita grubego. 

difiodontyczne uzębienie, → difiodontyzm. 

difiodontyzm, dwuzmienność zębów, dwie generacje zębów u ssaków; siekacze, kły i zęby 

trzonowe uzębienia mlecznego zastępowane są zębami stałymi: siekaczami, kłami i zębami 

przedtrzonowymi; stałe zęby trzonowe nie podlegają wymianie. 

digametyczna płeć, → płeć heterogametyczna. 

digitalina, dygitalina, glikozyd nasercowy otrzymywany z naparstnicy Digitalis, stosowany 
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w niewydolności serca. 

digitalis, naparstnica (Digitalis), z której otrzymuje się glikozydy nasercowe, stosowane jako 

leki. 

dikariofaza, faza jąder sprzężonych, stadium 2-jądrowej grzybni w cyklu rozwojowym 

grzybów z grupy workowców i podstawczaków; pojawia się w wyniku szczególnego 

przebiegu procesu zapłodnienia, w którym zlaniu się cytoplazmy komórek nie towarzyszy 

równoczesne zlanie się jąder; w trakcie kolejnych podziałów komórek grzybni jądra męskie i 

żeńskie (lub + i –) trzymają się razem jako tzw. jądra sprzężone, do momentu ich zlania się i 

dokończenia w ten sposób zapłodnienia. 

dikarion, para jąder sprzężonych (→ dikariofaza). 

diktiosom, → aparat Golgiego. 

diktiostela, typ → walca osiowego (występujący np. u paproci), w którym w cylindrze tkanek 

przewodzących występują miękiszowe przerwy, spowodowane odchodzeniem → śladów 

liściowych; nadaje to rurze tkanek przewodzących siatkowatą strukturę. 

diktioten, termin odnoszony do fazy zatrzymania profazy pierwszego podziału mejotycznego 

na etapie diplotenu, występującej w czasie → oogenezy tych zwierząt, u których powstawanie 

oogoniów odbywa się w okresie zarodkowym, a dojrzewanie jaj jest procesem cyklicznym 

odsuniętym w czasie, np. u człowieka proces oogenezy zatrzymuje się w okresie płodowym 

na etapie diplotenu profazy pierwszego podziału mejotycznego i kontynuowany jest 

indywidualnie przez kolejne oocyty w cyklu miesięcznym od pokwitania do menopauzy. 

dimery, makrocząsteczki powstające po połączeniu się dwóch takich samych elementów, 

monomerów; często pierwszy etap polimeryzacji; gdy dwie podjednostki nie są identyczne, 

używa się terminu heterodimery. 

dinozaury, Dinosauria, wymarła grupa lądowych gadów mezozoicznych z nadrzędu → 

archozaurów; cechy charakteryczne: panewka stawu biodrowego w formie pierścienia (cecha 

ta odróżnia d. od wszystkich pozostałych gadów), pionowe ustawienie kończyn tylnych pod 

tułowiem, zawiasowy staw skokowy, tendencja do redukcji liczby palców i → czaszka 

diapsydalna; niektóre endotermiczne, niektóre żyły w stadach, wielkość ciała zróżnicowana – 

od wielkości kurczaka do olbrzymów osiągających 25 m długości i masę ciała ok. 100 ton 

(np. roślinożerny Diplodocus); wywodzą się z → tekodontów, pierwsze właściwe d. pojawiły 

się w triasie (ok. 230 mln lat temu) na surepkontynencie Pangei; wymarły z końcem kredy (65 

mln lat temu); tworzą dwa rzędy: 1) głównie drapieżne d. gadziomiedniczne (Saurischia), 

które dzieli się na dwa podrzędy: dwunożne drapieżne teropody i czworonożne roślinożerne 

zauropody, oraz 2) wyłącznie roślinożerne d. ptasiomiedniczne (Ornitischia), które dzieli się 

na pięć podrzędów (formy dwu- lub czworonożne): stegozaury, ankylozaury, ornitopody, 

ceratopsy i pachycefalozaury; z d. wywodzą się ptaki. 

dinukleotyd flawinoadeninowy, FAD, związek złożony z mononukleotydu flawinowego 

(FMN), pochodnej witaminy B2, ryboflawiny i nukleotydu adenylowego (AMP); jest → 

koenzymem oksydoreduktaz, przenosi dwa protony i dwa elektrony, w efekcie czego 

utleniona forma FAD przechodzi odwracalnie w formę zredukowaną FADH2. 

dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy, NAD, główny akceptor elektronów w procesach 

utleniania złożony z dwóch → nukleotydów: adenylowego (AMP) oraz zbudowanego z 

rybozy, reszty kwasu fosforowego i amidu kwasu nikotynowego (witamina PP); odwracalnie 

przekształca się z formy utlenionej w zredukowaną; jest → koenzymem wielu dehydrogenaz 

z klasy → oksydoreduktaz. 

dioecja, → dwupienność. 

dioptria, dptr, jednostka siły łamiącej (zdolności zbierającej) układu optycznego, w tym oka, 
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odpowiadająca ogniskowej tego układu o długości 1 m. 

dipleurula, 1) planktoniczna larwa pierwotna szkarłupni, o symetri dwubocznej i owalnym 

kształcie; po jej wklęsłej, brzusznej stronie położony jest otwór gębowy otoczony sznurem 

rzęsek; przekształca się w kolejne stadium larwalne, charakterystyczne dla poszczególnych 

gromad; podobna do tornarii, larwy strunowców, co wskazuje na pokrewieństwo szkarłupni i 

strunowców; 2) larwa pierwotna spokrewnionych typów: jelitodysznych, rurkoczułkowców i 

szkarłupni (ich hipotetyczny przodek). 

diplobionty, diplonty, organizmy, u których cały cykl życiowy, z wyjątkiem gamet, odbywa 

się w diplofazie, tj. przy podwójnej, diploidalnej liczbie chromosomów w komórkach. W 

rozmnażaniu płciowym w wyniku mejozy powstają bezpośrednio gamety, po ich połączeniu 

się w zygotę rozwija się znów diploidalny organizm. D. są w większości zwierzęta, wśród 

roślin jest to przypadek rzadki (d. są np. okrzemki). 

diploblastyczne organizmy, → dwuwarstwowce. 

diploblastyczność, diblastyczność, dwukrotność, podwójność w budowie organizmu lub 

narządu (→ dwuwarstwowce). 

diplofaza, w przemianie faz jądrowych, zachodzącej w rozmnażaniu płciowym, stan 

występowania podwójnej liczby chromosomów (2n) w jądrach komórkowych; zaczyna się od 

połączenia haploidalnych gamet i powstania zygoty (→ haplofaza, → diplobionty, → 

haplobionty). 

diplohaplobionty, diplohaplonty, haplodiplobionty, haplodiplonty, organizmy z cyklem 

życiowym, w którym przemianie faz jądrowych, diplodalnej i haploidalnej, towarzyszy → 

przemiana pokoleń; większość roślin (w tym wszystkie rośliny wyższe) i grzybów. 

diplohaplonty, → diplohaplobionty. 

diploid, organizm mający dwa zespoły homologicznych chromosomów (2n), jeden 

pochodzący od matki, drugi od ojca; w komórkach somatycznych danego osobnika 

diploidalnego oprócz chromosomów homologicznych mogą występować zróżnicowane 

chromosomy płci; w wyniku podziału redukcyjnego diploid wytwarza haploidalne gamety 

zawierające pojedynczą liczbę chromosomów (1n). 

diploidalność, stan wynikający z istnienia dwóch zespołów homologicznych chromosomów. 

diplokoki, → dwoinki. 

diplonty, → diplobionty. 

diplosporia, rozwój diploidalnego woreczka zalążkowego i następnie zarodka wprost z 

komórki archesporialnej, z ominięciem mejozy (→ apomiksja, → agamospermia). 

diploten, stadium podziału mejotycznego, w którym na skutek spiralizacji następuje 

maksymalne skrócenie chromosomów; chromosomy homologiczne odpychają się w wyniku 

zanikania → kompleksu synaptonemalnego i rozsuwają, pozostawiając → 

chiazmy (cytologiczny obraz → crossing over); czas trwania d. jest różny, u człowieka 

mejoza osiąga stadium diplotenu w rozwijających się oocytach 5-miesięcznego płodu i 

pozostaje w nim do osiągnięcia dojrzałości płciowej przez kobietę (→ diktioten). 

dipol, cząsteczka dwubiegunowa, w której ładunek dodatni występuje w jednej części 

cząsteczki, a w drugiej – równy mu ładunek ujemny, np. cząsteczka wody, w której ładunek 

ujemny skupiony jest przy atomie tlenu, a dodatni – przy zbliżonych do siebie atomach 

wodoru. 

disacharydy, → dwucukry. 

diseksualizm, → dwupłciowość. 

disiarczkowe wiązanie, → wiązanie disiarczkowe. 
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diskonula, drugie stadium larwalne niektórych → rurkopławów, w kształcie tarczy, które 

rozwija się z → planuli. 

disomia, obecność w komórce somatycznej pary chromosomów homologicznych 

pochodzących od jednego z rodziców; przypadek d. (dwie kopie chromosomu 7 pochodzące 

od matki) zaobserwowano u dzieci chorych na mukowiscydozę. 

distylia, → różnosłupkowość. 

ditlen, → tlen. 

ditlenek węgla, → dwutlenek węgla. 

diuretyczny hormon owadów, → hormon diuretyczny owadów. 

diureza, ogólnie tworzenie i wydalanie moczu wyrażane objętością wydalanego moczu w 

przeliczeniu na jednostkę czasu; termin używany również w znaczeniu nadmiernego 

wydalania moczu (→ moczówka prosta). 

diureza wodna, wydalanie dużych ilości hipotonicznego moczu po nadmiernym obciążeniu 

organizmu wodą. 

diureza osmotyczna, wydalanie dużych ilości moczu wywołane obecnością w moczu 

substancji osmotycznie czynnych, nie podlegających resorpcji kanalikowej. 

diureza solna, wydalanie dużych ilości moczu wywołane obecnością w moczu nadmiernych 

ilości jonów sodowych w wyniku obciążenia organizmu solą lub podania leków sodopędnych. 

dizygotyczność, termin dotyczący → bliźniąt dwujajowych – dizygotycznych powstających z 

dwóch odrębnych komórek jajowych zapłodnionych przez dwa plemniki. 

dławica piersiowa, → dusznica bolesna. 

dług tlenowy, stan fizjologiczny organizmu lub jego narządu związany z czasowym (zwykle 

krótkotrwałym) przestawieniem procesów oddychania komórkowego z tlenowego na 

beztlenowy (→ oddychanie beztlenowe); po przywróceniu warunków tlenowych część energii 

zużywana jest na zmetabolizowanie nagromadzonych produktów oddychania beztlenowego i 

odbudowanie rezerw substratów oddechowych wykorzystywanych w warunkach 

beztlenowych; w węższym znaczeniu termin d. t. oznacza objętość tlenu zużytego na 

odbudowę warunków fizjologicznych zaburzonych czasowym metabolizmem beztlenowym; 

d. t. jest charakterystyczny np. dla metabolizmu komórek (włókien) typu glikolitycznego 

mięśni szkieletowych (→ miocyty szybkiego skurczu) czy dla metabolizmu zwierząt 

nurkujących (np. płetwonogie lub walenie). 

długogłowość, antr. forma czaszki ludzkiej, w której największa szerokość nie przekracza ok. 

75% największej długości. 

długopędy, boczne pędy rośliny drzewiastej charakteryzujące się silnym przyrostem rocznym 

na długość (powyżej 20 cm); mają długie międzywęźla, z węzłów zaś wyrastają → 

krótkopędy z gęsto osadzonymi liśćmi lub z organami rozmnażania (kwiatami). 

długoryjkowce, szczetnice (Echiurida), typ bezkręgowców żyjących w środowiskach 

dennych morza, należący do → wtórnojamowców, reprezentowany przez ok. 150 gatunków o 

rozmiarach 3 cm do 2 m; spokrewnione z pierścienicami, jednak bez segmentacji. 

długość drzewa, jeden z parametrów → kladogramu, liczba transformacji ewolucyjnych 

(tzw. kroków) niezbędnych do wyjaśnienia konfiguracji połączeń danego kladogramu. 

długość życia, 1) czas trwania życia danego osobnika; 2) przeciętny czas trwania życia 

osobników danej populacji opisywany np. parametrem (e0 ) → tablicy wymieralności – 

oczekiwanym trwaniem życia noworodka. 

DNA, kwas deoksyrybonukleinowy, kwas dezoksyrybonukleinowy, długa, nierozgałęziona 

makrocząsteczka, biopolimer zbudowany z deoksyrybonukleotydów (→ nukleotydy); z 
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białkami tworzy kompleksy nukleoproteinowe; jest nośnikiem informacji genetycznej 

budującym geny wszystkich komórek i wielu wirusów, a razem z RNA i białkami – 

chromosomy; występuje w czterech formach: liniowej → helisy jedno- lub dwuniciowej oraz 

jedno- lub dwuniciowej helisy kolistej; w skład k. d. wchodzą cztery rodzaje zasad 

azotowych: adenina, guanina, cytozyna i tymina, cukier deoksyryboza i reszty fosforanowe; 

model struktury k. d. przedstawili J. D. Watson i F. H. C. Crick (1953), co było jednym z 

największych osiągnięć współczesnej biologii (Nagroda Nobla 1962); łączna długość k. d. 

jednej komórki człowieka wynosi ok. 2 m; cząsteczki k. d. tworzą struktury wyższego rzędu, 

ulegając wielokrotnej spiralizacji i łącząc się ze specjalnymi białkami, m.in. → 

histonami; struktura k. d. umożliwia przechowywanie informacji i autoreplikację 

(samopowielanie) cząsteczki (→ replikacja). 

DNA chloroplastowy, cpDNA, chloroplastowy kwas deoksyrybonukleinowy, kwas 

deoksyrybonukleinowy występujący w → chloroplastach i innych plastydach u roślin; ma 

cechy DNA bakteryjnego – jest kolisty, nie tworzy kompleksów z histonami. 

DNA komplementarny, cDNA, dwuniciowa kopia → RNA informacyjnego zbudowana z → 

DNA; cDNA stanowi sekwencje genów ulegających ekspresji w komórce, z której 

wyizolowano mRNA. 

DNA mitochondrialny, mtDNA, kolista cząsteczka występującą w matriks mitochondrialnej; 

stanowi przeważnie mniej niż 1% DNA jądrowego; mutacje w m. DNA są przyczyną 

zmniejszenia wytwarzania ATP oraz wielu chorób mitochondrialnych. 

dna moczanowa, schorzenie metaboliczne wywołane nieprawidłową przemianą związków 

purynowych; prowadzi do wzrostu zawartości kwasu moczowego we krwi i odkładania się 

złogów moczanowych z charakterystycznymi napadami ostrego zapalenia stawów. 

DNA naprawa, → naprawa DNA. 

DNA polimeraza, → polimerazy DNA. 

DNA repetycyjny, DNA powtarzalny, DNA pozagenowy, sekwencja powtórzona dwa lub 

więcej razy w cząsteczce DNA lub genomie; u człowieka i niektórych innych organizmów 

stanowi znaczną część genomu; istnieje wiele typów DNA r., m.in. DNA powtórzony 

tandemowo, czyli → DNA satelitarny, oraz DNA r. rozproszony w genomie. 

DNA satelitarny, sDNA, jeden z wielu typów repetytywnego, powtarzającego się DNA 

tworzący dodatkowy prążek (lub kilka prążków) satelitarny podczas wirowania w gradiencie 

gęstości chlorku cezu; DNA powtórzony tandemowo, występujący w centromerach, 

telomerach i innych miejscach chromosomów eukariotycznych; sDNA stanowi ok. 10% 

całkowitego DNA. 

DNA sekwencjonowanie, → sekwencjonowanie DNA. 

DNA wirusy, → wirusy DNA. 

DNazy, → deoksyrybonukleazy. 

dno kwiatostanowe, osadnik, rozszerzona i zgrubiała górna część osi kwiatostanu (główki, 

koszyczka), na której osadzone są kwiaty. 

dno kwiatowe, oś kwiatowa, zwykle bardzo skrócona, na której osadzone są pozostałe części 

kwiatu. 

dno miednicy, anat. przepona moczowo-płciowa, warstwa mięśni i towarzyszących im części 

miękkich, zamykające od dołu miednicę, z otworami do przejścia odbytnicy, cewki 

moczowej, nasieniowodów (u mężczyzn) i pochwy (u kobiet). 

dno oka, widoczna z użyciem oftalmoskopu wewnętrzna powierzchnia siatkówki z jej 

naczyniami krwionośnymi (siatkówka jest przejrzysta) i tarczą nerwu wzrokowego (plamka 

żółta); wykazuje zmiany charakterystyczne dla różnych schorzeń. 
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dobór apostatyczny, → dobór zależny od częstości. 

dobór gametyczny, składowa część → doboru naturalnego realizująca się na poziomie 

haploidalnych gamet, różnych genetycznie od diploidalnych osobników wytwarzających te 

gamety. 

dobór grupowy, jeden z mechanizmów wyjaśniających ewolucyjne powstawanie i 

utrzymywanie się w populacjach zachowań altruistycznych (→ altruizm); koncepcja d. g. 

zakłada istnienie zróżnicowanej reprodukcji całych grup osobników, tworzących małe lokalne 

podpopulacje, przy czym → dostosowanie grupy uzależnione jest od obecności w niej 

osobników altruistycznych (eliminowanych przez dobór indywidualny); jeśli eliminacja grup 

niealtruistycznych byłaby dostatecznie szybka (w porównaniu z eliminacją osobników), a 

"lw;rozrodczość"up; grup altruistycznych (kolonizacja nowych siedlisk i odtwarzanie grupy) 

dostatecznie wysoka, to w populacji złożonej z hipotetycznych grup mogłyby się utrzymywać 

"lw;geny altruizmu"up;. 

dobór K i r, dwie teoretycznie przeciwstawiane, kształtowane ewolucyjnie (→ dobór 

naturalny) strategie reprodukcyjne, z których pierwsza (dobór K) polega na ograniczeniu 

liczby potomstwa z równoczesną minimalizacją jego strat, druga (dobór r) – na 

maksymalizacji liczby potomstwa, bez dodatkowych nakładów na zwiększenie szans jego 

przeżycia; symbole K i r pochodzą z równania logistycznego określającego przyrost liczebny 

grupy (o liczebności N, w przeliczeniu na jednostkę czasu t i jednego osobnika): 

1/N dN/dt = r (K-N)/K, w którym K jest pojemnością siedliska, a r – miarą → przyrostu 

naturalnego; w sytuacji gdy K jest wyraźnie większe od N (dużo wolnych zasobów), 

korzystniejsza jest strategia (dobór) r, gdy N jest bliskie K – strategia (dobór) K. 

dobór kierunkowy, efekt działania → doboru naturalnego na → cechy ilościowe w sytuacji, 

gdy najwyższym → dostosowaniem charakteryzują się genotypy warunkujące cechę 

fenotypową o wartości średniej różnej od średniej w populacji; wynikiem jest zmiana średniej 

populacyjnej w kolejnych pokoleniach. 

dobór krewniaczy, mechanizm wyjaśniający ewolucyjne powstawanie i utrzymywanie się w 

populacji zachowań altruistycznych (→ altruizm). 

dobór miękki, model → doboru naturalnego uwzględniający zagęszczenie populacji i 

dostępność zasobów; warunki ekologiczne określają, jaka część pokolenia potomnego może 

pozostać przy życiu, a o tym, które to będą osobniki, decydują wartości przystosowawcze ich 

genotypów. 

dobór na upośledzenie, jedna z hipotez wyjaśniających istnienie cech epigamicznych (→ 

dobór płciowy); odnosi się do cech kosztownych energetycznie (np. rozbudowane poroża, 

skomplikowane i czasochłonne zachowania) i przez to "lw;upośledzających"up; 

przedstawicieli płci, która jest wybierana przez płeć przeciwną jako partnerzy rozrodczy; 

zdolność sprostania tym dodatkowym kosztom miałaby sygnalizować samicy (głównie chodzi 

tu o cechy epigamiczne samców), że samiec wyposażony jest w "lw;dobre geny"up; (→ 

hipoteza dobrych genów). 

dobór naturalny, selekcja naturalna, zjawisko odkryte niezależnie przez A. R. Wallace’a i 

K. Darwina, polegające na niejednakowej przeżywalności i rozrodczości osobników w 

populacji charakteryzyjącej się zmiennością dziedzicznych cech, co prowadzi do 

przystosowawczych (ze względu na warunki środowiska) zmian w obrębie gatunków, a w 

konsekwencji – powstawania nowych gatunków; pojęcie użyte i naukowo uzasadnione przez 

Darwina, stosowane do dzisiaj na określenie podstawowego mechanizmu ewolucji 

biologicznej. W dzisiejszym rozumieniu d. n. to zróżnicowany sukces reprodukcyjny 

osobników wyposażonych w różne, uwarunkowane genetycznie, warianty cech. Podstawowe 

pojęcia teorii d. n. to zmienność – → wariancja genotypowa i zróżnicowanie → 
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dostosowania → genotypów; od nich zależy intensywność d. n., a więc tempo zmian w 

częstościach → alleli i – tym samym – obrazie fenotypowym populacji. 

dobór płciowy, efekt działania → doboru naturalnego w odniesieniu do każdej cechy 

zwiększającej skuteczność w konkurencji między osobnikami tej samej płci o partnera 

reprodukcyjnego; termin wprowadzony przez Darwina dla uzasadnienia obecności u 

niektórych zwierząt (często tylko u jednej płci) cech "lw;kosztownych"up; (jaskrawe barwy, 

wydłużone pióra, poroża, skomplikowane zachowania itp.), które mogą zmniejszać ich 

posiadaczowi szanse przeżycia, ułatwiające jednak zdobycie partnera i wydanie potomstwa; 

zgodnie z tradycją darwinowską d. p. bywa – niesłusznie – przeciwstawiany doborowi 

naturalnemu, choć jest on tylko jedynym z przejawów działania tego ostatniego. 

dobór rozrywający, dobór rozrzutowy, efekt działania → doboru naturalnego w sytuacji, gdy 

faworyzowane reprodukcyjnie są osobniki o skrajnych wartościach cech, a tym samym 

eliminowane osobniki o cechach pośrednich. W najprostszym przypadku cechy 

warunkowanej jednogenowo (jedno → lokus z dwoma allelami), d. r. oznacza niższą → 

wartość przystosowawczą → heterozygot w stosunku do obu → homozygot. W skali 

populacyjnej, na skutek gorszego dostosowania mieszańców dwu izolowanych populacji, d. r. 

może doprowadzić do zupełnej izolacji rozrodczej i powstania dwu różnych gatunków (→ 

specjacja). 

dobór rozrzutowy, → dobór rozrywający. 

dobór społeczny, zgodnie z dosyć rozpowszechnionym w pierwszej połowie XX wieku, 

nieuzasadnionym poglądem, mechanizm, który powoduje, że w społeczeństwach ludzkich 

przedstawiciele pewnych typów "lw;rasowych"up; (→ rasy ludzkie), predestynowani do 

wykonywania określonych zawodów i funkcji, osiągają wyższe pozycje w hierarchii 

społecznej. 

dobór stabilizujący, efekt działania → doboru naturalnego w sytuacji, gdy największym → 

dostosowaniem charakteryzują się osobniki o średnich wartościach cech, a mniejszym 

warianty skrajne. W stabilnych warunkach środowiska d. s. jest podstawową formą doboru 

utrzymującego przystosowanie populacji; ponieważ średnie wartości cech przysługują często 

osobnikom o genotypach heterozygotycznych, d. s., zmniejszając zmienność fenotypową w 

populacji, nie musi prowadzić do eliminacji poszczególnych → alleli, a więc do zmniejszenia 

zmienności genetycznej. 

dobór sztuczny, selekcja sztuczna, selekcja hodowlana, → dobór naturalny, dla którego 

czynnikiem decydującym o → wartości przystosowawczej genotypu jest decyzja człowieka – 

hodowcy. 

dobór twardy, model → doboru naturalnego zakładający nieograniczony dostęp do zasobów 

środowiska; eliminacji ulegają jedynie genotypy o wartości przystosowawczej (→ 

dostosowanie) W = 0 (letalne lub uniemożliwiające rozród). 

dobór u człowieka, przejawy działania → doboru naturalnego we współczesnych 

populacjach ludzkich; pojęcie, które pojawiło się w związku z błędnym rozumieniem 

mechanizmów ewolucji biologicznej i przypisywaniem doborowi naturalnemu 

odpowiedzialności za pewne zjawiska społeczne (→ dobór społeczny, → kontraselekcja). 

dobór zależny od częstości, zależność → wartości przystosowawczej genotypu od jego 

częstości w populacji; w różnych sytuacjach ekologicznych wyższą wartość mogą mieć formy 

częstsze lub rzadsze; dobór faworyzujący formy rzadkie nazywa się doborem apostatycznym. 

dobrych genów hipoteza, → hipoteza dobrych genów. 

dochodzenie ojcostwa, dochodzenie spornego ojcostwa, badania cech o znanym modelu 

dziedziczenia (głównie serologicznych) u matki, dziecka i domniemanego ojca pozwalające 

wykluczyć znaczną część mężczyzn niesłusznie wskazywanych jako ojcowie (nie 
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pozwalających natomiast na ustalenie ojcostwa); obecnie metody polegające na porównaniach 

wielogenowych i wieloallelicznych układów immunologicznych (np. HLA), a ostatnio 

również struktury → DNA pozwalają nie tylko wykluczyć ojcostwo, ale również potwierdzić 

je z bardzo dużym prawdopodobieństwem; techniki d. o. stosuje się także przy obrocie 

zwierzętami hodowlanymi. 

doczesna, strukturalna część łożyska w macicy samic ssaków (matczyna część łożyska), którą 

stanowi część błony śluzowej macicy, w obrębie której doszło do zagnieżdżenia zarodka. 

dojrzałość, biol. stan rozwojowy organizmu lub faza jego cyklu życiowego cechujące się 

osiągnięciem pełnego (całkowitego) rozwoju jego narządów i podjęciem przez nie 

określonych charakterystycznych funkcji; zwykle wiązana z osiągnięciem zdolności do 

rozmnażania płciowego (d. płciowa), czemu jednak nie musi towarzyszyć, jak u człowieka, 

osiągnięcie pełnego rozwoju fizycznego (d. fizyczna) i psychicznego (d. psychiczna). 

dojrzałość biologiczna, antr. stan, jaki osiąga organizm po zakończeniu procesu wzrastania, 

co następuje ok. 20 roku życia (u kobiet nieco wcześniej niż u mężczyzn) i objawia się 

zanikiem → chrząstek nasadowych w kościach długich kończyn i skostnieniem wszystkich 

chrząstkozrostów podstawy czaszki. 

dojrzewanie płciowe, pokwitanie, ant. zespół zmian zachodzących w organizmie pod 

wpływem hormonów wytwarzanych przez dojrzewające gruczoły płciowe, objawiający się 

przede wszystkim ogólną intensyfikacją rozwoju somatycznego (→ skok pokwitaniowy) i 

ostatecznym formowaniem się → cech płciowych; kończy się osiągnięciem dojrzałości 

płciowej (niejednoznacznej z dojrzałością rozrodczą), co u większości dziewcząt następuje w 

wieku 12–13 lat (duża zmienność, zależna od wielu czynników) i sygnalizowane jest 

wystąpieniem pierwszej miesiączki (menarche), a u chłopców 16 do 18 miesięcy później i 

objawia się wystąpieniem pierwszych wytrysków nasienia. 

dokodonty, Docodonta, jedne z najstarszych wymarłych ssaków, które żyły w triasie i jurze; 

charakteryzowały się zarówno cechami gadzimi, jak i ssaczymi: żuchwa była połączona z 

czaszką dwoma stawami oraz składała się z kilku kości (jak u gadów), natomiast budowa 

obręczy kończyny przedniej była podobna do obręczy stekowców, a zęby były trójguzkowe 

lub czworoboczne. 

dokrewne gruczoły, → gruczoły dokrewne. 

dolichocefalia, → długogłowość. 

doliolaria, larwa → strzykw o beczułkowatym kształcie, z kilkoma poprzecznie ułożonymi 

pasmami rzęsek; rozwija się bezpośrednio z jaja albo z poprzedzającej ją planktonowej 

larwy → aurikularii. 

dołek środkowy, fovea centralis, centralna część → plamki żółtej siatkówki oka, miejsce 

największego skupienia komórek receptorowych (→ czopków), przez które przechodzi oś 

optyczna oka. 

dołki opłaszczone, → pęcherzyki opłaszczone. 

dołki węchowe, nieprawidłowa nazwa narządów zmysłu chemicznego (→ zmysł węchu) 

występujących u niższych kręgowców (ryb) najczęściej w okolicy głowowej, w formie 

zagłębień w skórze wyścielonych komórkami zmysłowymi oraz komórkami śluzowymi i 

podporowymi. 

domena, 1) strukturalnie niezależna część (moduł) wielu białek, zwarta i stabilnie 

pofałdowana; d. wchodzące w skład jednego polipeptydu są ze sobą połączone krótkimi 

odcinkami łańcucha polipeptydowego; u eukariotów d. są często kodowane przez określone 

eksony, zawierają na ogół 50–350 aminokwasów; 2) d. błony, dwuwarstwy fragment → błony 

plazmatycznej o charakterystycznym składzie lipidów i białek oraz o wyspecjalizowanych 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478364_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476342_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468188_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474730_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476702_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468541_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468918_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470690_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468683_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474632_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469172_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468541_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469418_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469413_1.html


funkcjach; 3) obszar w → miazdze twórczej, w którym komórki zmieniają pochylenie w 

jednym kierunku, w prawo lub w lewo względem osi pnia; 4) grupa komórek roślinnych 

izolowana symplastowo (→ symplast), realizująca określony program rozwojowy. 

domestykacja, → udomowienie. 

dominacja, 1) genet. dominacja kompletna, większy wpływ jednego z pary alleli; 

przejawianie się cechy fenotypowej, warunkowanej przez jeden z alleli genu, u wszystkich 

heterozygotycznych potomków pokolenia F1, powstałych przez skrzyżowanie homozygot 

dominującej i recesywnej, oraz u 3/4 osobników pokolenia F2 (forma 

heterozygotyczna Aa jest identyczna z homozygotą dominującą AA); gdy heterozygota jest 

fenotypowo pośrednia między obiema homozygotami (AA i aa), mówi się o d. częściowej 

(albo kodominacji); d. allelu może się przejawiać w zależności od warunków środowiska (d. 

warunkowa), fazy rozwoju ontogenetycznego (d. zmienna) lub płci osobnika (d. zależna od 

płci); 2) ekol. określenie stosowane w stosunku do gatunku najliczniejszego lub o największej 

biomasie, zwykle wywierającego najistotniejszy wpływ na strukturę i funkcjonowanie → 

biocenozy; wartość d. określa się z użyciem wskaźników d. uwzględniających liczebność lub 

biomasę gatunku na jednostkę powierzchni lub objętości; 3) etol. przewaga osobnika nad 

innymi w grupie społecznej wyrażająca się głównie pierwszeństwem w dostępie do partnerów 

reprodukcyjnych i źródeł pokarmu. 

dominacja apikalna, → dominacja wierzchołkowa. 

dominacja wierzchołkowa, dominacja apikalna, u roślin hamujący wpływ pąka 

wierzchołkowego pędu na rozwój pąków bocznych; związana jest z wysokim poziomem 

auksyn w pąku wierzchołkowym i niskim poziomem cytokinin w pąkach bocznych; 

zapobiega nadmiernemu rozgałęzianiu się pędów. 

domki larw owadów, schronienia, konstrukcje z nici jedwabnych wytwarzanych przez larwy, 

inkrustowane często ziarnami piasku, szczątkami roślinnymi, fragmentami muszli ślimaków, 

o kształcie rurkowatym lub woreczkowatym. 

domowe zwierzęta, → zwierzęta domowe. 

donor, 1) cząsteczka lub atom oddający parę elektronów, atomy lub grupy chemiczne → 

akceptorowi, biorcy; 2) → dawca (1) (2). 

DOPA, 3,4-dihydroksyfenyloalanina, amina katecholowa, powstająca z → tyrozyny, 

przekształcająca się w → dopaminę; metabolit pośredni w szlaku syntezy adrenaliny. 

dopamina, → amina katecholowa, neuroprzekaźnik w synapsach ośrodkowego układu 

nerwowego, wytwarzana głównie w podwzgórzu i rdzeniu nadnerczy; powstaje z tyrozyny, 

jest prekursorem noradrenaliny, adrenaliny. 

dopełniacz, → układ dopełniacza. 

doping, fizjol. polepszanie wydolności motorycznej i psychicznej organizmu za pomocą 

różnych środków: pobudzających (np. amfetamina), narkotyków przeciwbólowych (np. 

kokaina), steroidów anabolicznych (np. testosteron), hormonów peptydowych i ich analogów 

(np. kortykotropina, erytropoetyna); środkiem takim może być również przetoczona krew 

(własna lub obca). 

dostosowanie, wartość przystosowawcza (W), fitness, miara konkurencyjności 

reprodukcyjnej danego genotypu w stosunku do innych, wyrażona stosunkiem → 

współczynników reprodukcji netto osobników posiadających dany genotyp do tegoż 

współczynnika osobników z genotypem warunkującym największą liczbę przeżywającego 

potomstwa; może przybierać wartości od 0 (genotyp osobnika nie reprodukującego się) do 1 

(genotyp osobnika o maksymalnej w populacji reprodukcji). Różnica 1–W nosi nazwę 

współczynnika selekcji (por. → dobór naturalny). 
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dostosowanie łączne, → dostosowanie zbiorowe. 

dostosowanie zbiorowe, dostosowanie łączne, inclusive fitness, łączne dostosowanie 

wszystkich tych posiadaczy danego → allelu, którzy odziedziczyli go od wspólnego przodka, 

decydujące o losach (wzroście lub spadku częstości) tego allelu w populacji. 

doświadczenie biologiczne, → eksperyment biologiczny. 

doświadczenie polowe, eksperyment w hodowli roślin prowadzony w warunkach polowych, 

w którym ścisłej kontroli podlegają warunki glebowe (struktura, warunki wodne, skład 

chemiczny), jednolite na obszarze danego pola. 

doświadczenie wazonowe, eksperyment w hodowli roślin prowadzony w warunkach 

laboratoryjnych, w którym w sposób kontrolowany można różnicować podłoże glebowe w 

pojemnikach (wazonach) i badać jego wpływ na hodowane rośliny; możliwość użycia w 

jednym doświadczeniu wielu wazonów ułatwia ścisłą, statystyczną ocenę wyników hodowli. 

dotyk, rodzaj czucia powierzchownego, eksteroceptywnego (→ czucie dotyku); u człowieka 

bodźcem dotykowym jest odkształcenie skóry powodujące pobudzenie znajdujących się w 

niej → ciałek dotykowych; lokalizacja, liczba i struktura receptorów decydują o wrażliwości 

skóry na bodźce dotykowe (najwrażliwsze są wargi, koniec nosa, opuszki palców, mało 

wrażliwa jest skóra ramion, grzbietu, ud); ośrodkiem czucia dotyku jest zakręt zaśrodkowy 

płata ciemieniowego kory mózgowej. 

Downa zespół, → zespół Downa. 

dozymetria, metody oznaczania dawek promieniowania jonizującego oraz poziomu skażeń 

promieniotwórczych. 

dół owalny, anat. pozostałość płodowego → otworu owalnego w przegrodzie 

międzyprzedsionkowej serca. 

dół skroniowy, obszerne zagłębienie w bocznej ścianie czaszki ludzkiej (w obrebie części 

kości jarzmowej, klinowej, czołowej, ciemieniowej i skroniowej), objęte od zewnątrz łukiem 

jarzmowym, a wypełnione głównie mięśniem skroniowym. 

drapieżne, 1) Falconiformes, rząd w gromadzie → ptaków reprezentowany przez ok. 300 

gatunków, o zróżnicowanych rozmiarach (od 14 cm do 130 cm długości i 28 g do 14 kg masy 

ciała); kosmopolityczne, żyją w najrozmaitszych środowiskach; 2) Carnivora, mięsożerne, 

rząd w gromadzie → ssaków reprezentowany przez ponad 270 gatunków o różnym pokroju i 

rozmiarach; naziemne, jak również nadrzewne i ziemno-wodne; odżywiają się pokarmem 

zwierzęcym, bywają jednak roślinożerne; znane od paleocenu. 

drapieżnictwo, asymetryczna interakcja międzygatunkowa negatywna, oparta na relacji 

drapieżca–ofiara ( jedna populacja odnosi korzyści i jest od drugiej uzależniona, druga ponosi 

straty i może się obyć bez pierwszej); osobniki jednej wolno żyjącej populacji (drapieżcy) 

łowią osobniki drugiej populacji, stanowiące ich zdobycz (ofiary), zabijają je i zjadają, w celu 

uzyskania energii. 

drenowanie, 1) roln. zabieg melioracyjny; odwadnianie gleby za pomocą drenów – 

przykrytych rowków, często z umieszczonymi w nich ceramicznymi rurami (sączkami); 

2) med. drenaż, odprowadzenie nadmiaru płynu pojawiającego się w narządzie lub między 

narządami w wyniku procesu chorobowego, za pomocą drenu – przewodu wyprowadzającego 

ten płyn poza granice ciała. 

drepanocytoza, występowanie w obrazie krwi krwinek sierpowatego kształtu lub w kształcie 

ziaren owsa; krwinki takie zawierają nieprawidłową hemoglobinę (HbS): w łańcuchu (w 

pozycji 6) zamiast aminokwasu waliny znajduje się glutamina. 

dreszcze, (u człowieka) serie szybkich, słabych skurczów mięśni szkieletowych całego ciała 

(drżenie ujawnia się m.in. szczękaniem zębów), połączone z powstawaniem tzw. gęsiej skórki 
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i uczuciem zimna; reakcja na szybkie ochłodzenie ciała lub zaburzenie mechanizmu 

termostatycznego w wyniku pojawiającej się → gorączki (patrz też → termogeneza 

drżeniowa). 

drewnienie, lignifikacja, impregnacja celulozowych ścian komórkowych → 

ligniną (drzewnikiem). 

drewno, bot. ksylem, złożona tkanka roślinna, której głównymi składnikami są martwe, 

zdrewniałe komórki, przystosowane do przewodzenia wody wraz z solami mineralnymi (→ 

cewki, → naczynia); prócz tego w skład d. wchodzą komórki → miękiszu(miękisz drzewny), 

najczęściej również → włókna drzewne. 

drewno letnie, → słoje przyrostu. 

drewno miękkie, → biel. 

drewno pierwotne, drewno będące wytworem merystemów wierzchołkowych pędu lub 

korzenia, różnicujące się z pramiazgi (prokambium; → pratkanki; por. → drewno wtórne). 

drewno twarde, → twardziel. 

drewno wiosenne, → słoje przyrostu. 

drewno wtórne, drewno powstające z → miazgi twórczej (kambium), charakterystyczne dla 

dużych form drzewiastych u roślin nagozalążkowych i dwuliściennych. 

drgawki, powtarzające się serie szybkich skurczów → mięśni szkieletowych, wywołane 

zaburzeniami pracy mózgu lub rdzenia kręgowego w wyniku np. niedokrwienia, działania 

trucizn (np. strychniny), wysokiej temperatury ciała (d. gorączkowe) czy w → padaczce. 

driopiteki, Dryopithecus, kopalny, europejski rodzaj małp → człekokształtnych, zaliczany do 

rodziny Pongidae, z okresu środkowego do późnego miocenu (ok. 14–10 mln lat); masa ciała 

20–35 kg; owocożerne; cechą charakterystyczną d. jest cienka warstwa szkliwa na zębach 

trzonowych i relatywnie delikatna żuchwa. 

driopitekoidalny wzór, → wzór driopitekoidalny. 

drobnoustroje, mikroorganizmy, zróżnicowana pod względem taksonomicznym grupa 

organizmów wyróżniana ze względu na mikroskopijne rozmiary ciała (mierzone w 

mikrometrach); należą tutaj formy bezkomórkowe (wirusy) oraz organizmy jednokomórkowe 

i kolonijne (bakterie, pierwotniaki, sinice, glony, śluzowce i grzyby). 

drogi nerwowe, 1) anat. grupy → aksonów łączących ośrodki ośrodkowego układu 

nerwowego; wyróżnia się d. n. wstępujące (dośrodkowe) łączące ośrodki rdzenia kręgowego z 

ośrodkami mózgu i móżdżku, np. drogi rdzeniowo-wzgórzowe czy rdzeniowo-móżdżkowe, 

zstępujące (odśrodkowe), np. drogi korowo-rdzeniowe (piramidowe i pozapiramidowe), oraz 

drogi kojarzeniowe w obrębie mózgu; 2) fizjol. łańcuchy neuronów łączących komórki 

receptorowe (czasem jest to pierwszy neuron drogi) z ośrodkami czuciowymi kory mózgowej 

(np. droga wzrokowa, węchowa, bólowa itp.). 

drogi piramidowe, anat. → drogi nerwowe złożone z aksonów komórek pola ruchowego 

kory mózgowej (zlokalizowanego w zakręcie przedśrodkowym płata czołowego), 

przebiegające do jąder ruchowych nerwów wychodzących z rdzenia kręgowego; impulsy 

nerwowe przewodzone d. p. związane są z ruchami dowolnymi mięśni szkieletowych. 

drogi pozapiramidowe, → układ pozapiramidowy. 

dronty, Raphidae, rodzina wymarłych (ostatnie wyginęły w XVIII wieku na Maskarenach) 

ptaków nielotnych, należąca do rzędu → gołębiowych, o ciele masywnym (długości do 75 cm 

i masie ok. 16 kg), zredukowanych skrzydłach, hakowatym mocnym dziobie i silnych nogach. 

drosofila, muszka owocowa, Drosophila melanogaster, owad, który dzięki krótkiemu 

cyklowi życiowemu, łatwej hodowli i małej liczbie dużych chromosomów (cztery pary, 
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obecność → chromosomów olbrzymich) stał się modelowym organizmem wykorzystywanym 

w badaniach genetycznych; haploidalny zestaw jej chromosomów zawiera ok. 165 mln par 

nukleotydów i ok. 15 000 genów. 

drożdże, drożdżowate (Saccharomycetaceae), rodzina z rzędu → drożdżowców, szczególnie 

ważna ze względu na wartości użytkowe wynikające z ich zdolności do oddychania 

beztlenowego (rozkładania węglowodanów i zachodzącej przy tym → fermentacji 

alkoholowej); wykorzystywane w produkcji napojów alkoholowych, w przemyśle 

spożywczym (np. piekarniczym i w produkcji kefiru); mają zdolność wytwarzania witamin, 

głównie z grupy B; należą do nich również organizmy pasożytnicze, wywołujące ciężkie 

schorzenia u ludzi (np. zapalenie opon mózgowych i choroby płuc); stosowane jako 

modelowy obiekt w badaniach genetycznych, zwłaszcza w genetyce mitochondriów. 

drożdżowce ,Endomycetales, rząd → grzybów z klasy → workowców; u większości d. 

zygota przekształca się bezpośrednio w → worek; formy pierwotne mają postać 

wielokomórkowej grzybni, zaś wyżej rozwinięte są przeważnie jednokomórkowe; rozmnażają 

się przez pączkowanie; szeroko rozpowszechnione, większość gatunków rozwija się na 

podłożach bogatych w węglowodany, rzadziej występują w glebie, nieliczne zaś żyją jako 

pasożyty roślin, zwierząt i człowieka. 

drożdżyce, rodzaj grzybic, choroby infekcyjne wywoływane przez grzyby chorobotwórcze, 

głównie przez drożdżaki Candida albicans, powodujące zmiany w skórze, paznokciach, 

czasami w narządach wewnętrznych (płuca); często pojawiają się po terapii antybiotykami. 

druzy, w komórkach roślinnych agregaty licznych drobnych kryształów nieorganicznych (np. 

szczawianu wapnia) skupionych dokoła jednego centrum. 

dryf genetyczny, nieadaptacyjny mechanizm ewolucji; zmiany częstości genów 

spowodowane czynnikami losowymi; d. g. działa w każdej populacji (jego efekty ujawniają 

się tym szybciej i wyraźniej, im populacja jest mniejsza) i w sytuacji gdy nie działa żaden 

inny czynnik (dobór naturalny, migracje i mutacje), prowadzi do utrwalenia się w każdym 

lokus jednego allelu (→ wielkość populacji efektywna, → mechanizmy ewolucji). 

dryf kontynentów, zmiany położenia lądów i oceanów na kuli ziemskiej w wyniku zjawisk 

tektonicznych zachodzących w litosferze, zewnętrznej powłoce Ziemi (ok. 100 km grubości), 

złożonej z grubego płaszcza, sąsiadującego z leżącą głębiej astenosferą, i stosunkowo cienkiej 

skorupy; litosfera podzielona jest na szereg stykających się krawędziami płyt, których części 

zbudowane z lżejszych skał wypiętrzają się tworząc lądy (kontynenty); w obrębie każdej 

płyty występują miejsca (tzw. grzbiety śródoceaniczne), w których z głębszych warstw 

płaszcza wydobywa się płynna masa skalna i tworzy nową skorupę; proces tworzenia się 

skorupy na grzbietach i jej zanikania (subdukcji) w częściach obwodowych powoduje, że lądy 

i oceany zmieniały miejsca położenia, a kontynenty w przeszłości wielokrotnie łączyły się z 

sobą i rozdzielały. 

drzewa, rośliny wieloletnie o trwałych, silnie zdrewniałych i zgrubiałych łodygach 

nadziemnych (pniach) i korzeniach; wraz z krzewami należą do → roślin drzewiastych; d. 

należące do roślin nagonasiennych oraz do dwuliściennych okrytonasiennych rozgałęziają się 

od pewnej wysokości (niższe odgałęzienia odpadają), tworząc koronę złożoną z pędów 

bocznych różnych rzędów (konarów, gałęzi, gałązek); u jednoliściennych formy drzewiaste 

występują tylko wyjątkowo, np. u palm wytwarzających na szczycie silnie zgrubiałego pnia 

(zwanego kłodziną) liście tworzące charakterystyczny pióropusz. 

drzewne włókna, → włókna drzewne. 

drzewnik, → lignina. 

drzewny cukier, → ksyloza. 

drzewo filogenetyczne, filogram, drzewo genealogiczne, drzewo rodowe, odmiana → 
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dendrogramu; graficzne przedstawienie związków pokrewieństwa między taksonami i ich 

przeszłości ewolucyjnej; w → analizie kladystycznej d. f. zawiera informacje z → 

kladogramu, uzupełnione o sekwencje przodków i potomków; pień drzewa reprezentuje 

wspólnego przodka, rozgałęzienia zaś obrazują pokrewieństwo taksonów i ich czas 

powstania; długość gałęzi i kąty zawarte między nimi określają tempo zmian w potomnych 

liniach; taksony współcześnie żyjące sięgają górnej krawędzi schematu, grupy wymarłe 

ulokowane są poniżej. 

drzewo genealogiczne, → drzewo filogenetyczne. 

drzewo oskrzelowe, wszystkie odchodzące od tchawicy i dzielące się dalej → oskrzela i → 

oskrzeliki płuc; ich odlew przypomina silnie rozgałęzione drzewo, którego pniem jest 

tchawica, a korona pokrojem odpowiada kształtowi płuc. 

drzewo rodowe, → drzewo filogenetyczne. 

drzewostan, roln. zespół drzew stanowiący główny składnik lasu; d. naturalny jest 

różnowiekowy i powstaje poprzez samosiew; d. sztuczny, równowiekowy, powstaje przez 

siew lub sadzenie. 

drżączka poraźna, → choroba Parkinsona. 

dsDNA, dwuniciowy → DNA, typowa konformacja cząsteczki DNA, w której dwie nici 

oplecione są wokół siebie, a między nimi znajdują się komplementarne pary zasad 

azotowych. 

dsRNA, dwuniciowy RNA, pewne odcinki cząsteczki RNA o budowie dwuniciowej helisy, 

tworzące → strukturę spinki do włosów; dużo takich struktur występuje w → rRNA i → 

tRNA. 

dualizm jądrowy, dymorfizm jądrowy, występowanie w komórce dwóch rodzajów jąder o 

wspólnym pochodzeniu, różniących się budową i funkcją: → makrojądra (jądra 

wegetatywnego) i → mikrojądra (jądra generatywnego). 

Duffy, gen grupy krwi; pierwszy lokus w genomie człowieka przypisany do konkretnego 

chromosomu; koduje białko pełniące funkcję specyficznego receptora na powierzchni 

erytrocytów dla cytokin oraz dla merozoitów zarodźca malarii Plasmodium vivax; osoby 

homozygotyczne pod względem zmutowanego allelu Duffy nie wytwarzają białka 

receptorowego i są odporne na zakażenie pasożytem. 

duplikacja, aberracja chromosomowa polegająca na podwojeniu części genomu lub 

wystąpieniu podwojonego odcinka chromosomu jako niezależnego fragmentu; zwiększa ilość 

materiału genetycznego; występuje zarówno u pro-, jak i eukariotów; podwojeniu mogą 

ulegać całe ramiona chromosomów, dając początek izochromosomom (→ aneuploid) lub 

małe ich fragmenty; może powstawać spontanicznie (najczęściej jest efektem 

niesymetrycznego crossing over) lub być indukowana różnego typu mutagenami; wyróżnia 

się d. wewnątrzchromosomowe i międzychromosomowe. 

duplikacja interchromosomowa, → duplikacja międzychromosomowa. 

duplikacja międzychromosomowa, duplikacja interchromosomowa, aberracja 

chromosomowa, przyłączenie podwojonego odcinka chromosomu do chromosomu 

niehomolgicznego lub wystąpienie samodzielnie podwojonego fragmentu w zespole 

chromosomów. 

dur brzuszny, tyfus brzuszny, endemicznie występująca ostra choroba zakaźna wywoływana 

przez bakterię d. b. Salmonella typhi, przenoszona przez bezpośredni kontakt z chorymi, z 

nosicielami lub zakażonym pokarmem względnie zakażoną wodą; objawami są m.in. wysoka 

temperatura, bóle głowy, uczucie pragnienia, biegunka; mogą wystąpić powikłania. 

dur osutkowy, → dur plamisty. 
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dur plamisty, dur osutkowy, tyfus plamisty, ostra choroba zakaźna przenoszona przez wszy; 

klasyczna postać zwana jest tyfusem głodowym, okopowym; występuje niekiedy 

epidemicznie, wywoływany jest przez riketsje (Rickettsia provazeki; d. p. endemiczny –

 Rickettsia typhi); charakteryzuje się wysoką gorączką, bólami kończyn i głowy, ogólnym 

osłabieniem, dreszczami, zajęciem układu oddechowego, serca i krążenia; może dojść do 

uszkodzenia mózgu; chorobie towarzyszy charakterystyczna plamista wysypka. 

dur powrotny, → gorączki powrotne. 

dur rzekomy, paratyfus, choroba wywoływana przez pałeczki Salmonella paratyphi typu A, 

B lub C z objawami przypominającymi → dur brzuszny, jednak o znacznie łagodniejszym 

przebiegu. Zakażenie bakteriami przebiega czasem bezobjawowo jako okresowe nosicielstwo. 

dusznica bolesna, dławica piersiowa, ból dławicowy za mostkiem lub w okolicy 

przedsercowej wywołany skurczem naczyń wieńcowych i niedokrwieniem serca; występuje 

na skutek wrodzonych wad serca, przewlekłych chorób płuc i niektórych innych stanów 

chorobowych. 

dutka, część osi pióra ptasiego zagłębiona w skórze. 

dwoinki, dawne określenie bakterii ziarenkowców gramdodatnich lub gramujemnych 

występujących parami, często we wspólnej otoczce (np. dwoinka zapalenia 

płuc, Streptococcus pneumoniae). 

dwubiegunowe komórki, → komórki dwubiegunowe. 

dwucukry, disacharydy, zbudowane z dwóch cukrów prostych połączonych kowalencyjnie 

wiązaniem 1,4-glikozydowym, np. sacharoza, maltoza, celobioza, laktoza. 

dwudomowość, występowanie rozdzielnopłciowych plech, na których wytwarzane są gamety 

męskie (-) lub żeńskie (+) (→ różnoplechowość). 

dwudyszne, Dipnoi, podgromada ryb, której przodkowie pochodzą z dewonu; 6 współcześnie 

żyjących, słodkowodnych gatunków należy do trzech rodzajów (prapłaziec, prapłetwiec i 

rogoząb); łączone z trzonopłetwymi ze względu na podobną budowę łusek i budowę szkieletu 

płetw parzystych w grupę ryb → mięśniopłetwych (Sarcopterygii). 

dwuletnie rośliny, → rośliny dwuletnie. 

dwuliścienne, Magnoliopsida, Dicotyledones, klasa roślin → 

okrytozalążkowych zdecydowanie bogatsza w gatunki od klasy roślin → jednoliściennych; 

nasiona d. kiełkując wytwarzają dwa liścienie, kwiaty zwykle 4- lub 5-dzielne, użyłkowanie 

liści siateczkowate (pierzaste), często występuje przyrost łodyg na grubość i związane z tym 

wytwarzanie drewna wtórnego, w skład którego wchodzą naczynia; d. wykształcają korzeń 

główny; pochodzenie i systematyka d. są przedmiotem niekończącej się dyskusji, wynikającej 

z tego, że właśnie wśród nich poszukuje się najprymitywniejszych roślin okrytozalążkowych; 

jedna z ostatnich hipotez doprowadziła do wyróżnienia dwóch linii filogenetycznych: → 

magnoliowych oraz tzw. → paleoziół. 

dwunastnica, duodeum, początkowy odcinek jelita cienkiego ssaków, anatomicznie dzielony 

na opuszkę, część górną, część zstępującą, część poziomą i część wstępującą; otacza głowę 

trzustki i w jej obrębie znajduje się ujście przewodu wątrobowo-trzustkowego; w d. zachodzi 

proces trawienia jelitowego z udziałem enzymów (wydzielanych przez trzustkę i gruczoły 

jelitowe) oraz żółci; komórki dokrewne nabłonka d. wydzielają do krążenia hormony 

(m.in. → sekretyna, → cholecystokinina), regulujące motorykę jelit i wydzielanie soków 

trawiennych przez gruczoły przewodu pokarmowego. 

dwuniciowy DNA, → dsDNA. 

dwuniciowy RNA, → dsRNA. 

dwuoczne widzenie, → widzenie dwuoczne. 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475882_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477806_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469527_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473108_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474057_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472767_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469533_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468798_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471917_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469526_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474406_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476202_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472767_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470619_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474057_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471499_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476024_1.html


dwupienność, diecja (dioecja), występowanie u roślin odrębnych osobników męskich i 

żeńskich; u roślin zarodnikowych dotyczy wykształcania odrębnych (rozdzielnopłciowych) 

gametofitów: żeńskich z rodniami i męskich z plemniami; u roślin nasiennych dwupienność 

oznacza wykształcanie dwóch typów osobników, na których pojawiają się kwiaty jednej płci, 

żeńskie lub męskie. 

dwupłciowość, u roślin występowanie organów płci męskiej i żeńskiej w obrębie jednego 

kwiatu lub występowanie kwiatów męskich i żeńskich w obrębie kwiatostanu (obupłciowość, 

androginia), w odniesieniu do zwierząt termin używany niekiedy w znaczeniu 

rozdzielnopłciowości i występowania dymorfizmu płciowego oraz, nieprawidłowo, w 

znaczeniu obojnactwa. 

dwupostaciowość, → dymorfizm. 

dwuskrzelne, płaszczoobrosłe (Dibranchiata, Endocochlia), podgromada morskich 

pelagicznych i przydennych mięczaków należąca do gromady → głowonogów; muszla 

wewnętrzna, często szczątkowa lub jej brak, głowę otacza 8 lub 10 ramion zaopatrzonych w 

przyssawki; obejmuje rzędy: ośmiornice, kałamarnice, mątwy i wampirzyce. 

dwuskrzydłe, → muchówki. 

dwutlenek węgla, ditlenek węgla, CO2, bezbarwny, bezwonny, niepalny, dobrze 

rozpuszczalny w wodzie gaz, cięższy ok. 1,5 raza od powietrza; jego stężenie w atmosferze 

wynosi ok. 0,03% i stale wzrasta, co spowodowane jest głównie spalaniem paliw kopalnych 

oraz wycinaniem lasów; d. w. razem z innymi gazami, zwłaszcza metanem, wywołuje efekt 

cieplarniany, prowadzący do globalnego wzrostu temperatury; d. w. służy m.in. do produkcji 

wody sodowej, suchego lodu, do wypełniania gaśnic, ma też zastosowanie w chłodnictwie (→ 

fotosynteza). 

dwuwarstwa lipidowa, struktura złożona z dwóch warstw cząsteczek lipidów (np. 

fosfolipidów), które kierują swe bieguny hydrofobowe (lipofilne) do środka dwuwarstwy, 

natomiast na zewnątrz skierowanie są bieguny hydrofilne (lipofobowe) każdej z warstw 

lipidowych; ta cecha tzw. amfifilnych lipidów jest podstawą tworzenia błon w komórkach 

organizmów żywych. 

dwuwarstwowce, 1) gastrulopodobne, tkankowce dwuwarstwowe, organizmy 

diploblastyczne (Diploblastica), zwierzęta o wykształconych dwóch warstwach komórek 

zarodkowych: ektodermie i endodermie, do których należą zwierzęta wyłącznie wodne: → 

gąbki, → parzydełkowce i → żebropławy; 2) → wielokomórkowce pośrednie. 

dwuwęglany, niewłaściwa nazwa → wodorowęglanów. 

dychawica oskrzelowa, med. astma, napady duszności w wyniku kurczenia się → 

oskrzelików, obrzęku błony śluzowej dróg oddechowych i jej wzmożonego wydzielania 

śluzu; powodowana reakcją uczuleniową organizmu (→ uczulenie). 

dychogamia, → dichogamia. 

dychokladia, → rozgałęzianie się roślin. 

dychotomia, wynik podziału dowolnego obiektu (np. pędu lub naczynia krwionośnego) na 

dwie podobne do siebie części. 

dyfrakcyjne barwy, → barwy dyfrakcyjne. 

dyfteryt, → błonica. 

dyfuzja, samorzutne rozprzestrzenianie się i mieszanie cząsteczek, cząstek lub jonów danego 

układu na skutek przypadkowych ruchów termicznych; d. najszybciej przebiega w fazie 

gazowej, wolniej w ciekłej, a najwolniej w fazie stałej; na drodze d. zachodzi → transport 

bierny przez błony. 

dyfuzja ułatwiona, dyfuzja wspomagana, d. cząsteczki przez błonę biologiczną zależna od 
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specyficznych białek błonowych, przenośników, działających na zasadzie → uniportu. 

dyfuzja wspomagana, → dyfuzja ułatwiona. 

dygitalina, → digitalina. 

dyluwium, → plejstocen. 

dyminucja, mechanizm eliminacji części informacji genetycznej przekazywanej we 

wczesnych etapach ontogenezy do komórek linii somatycznej, polegający na eliminacji 

całych chromosomów (→ dyminucja chromosomów) lub ich heterochromatynowych 

odcinków (→ dyminucja chromatyny). 

dyminucja chromosomów, spotykana w czasie bruzdkowania u niektórych owadów, ryb i 

torbaczy, polega na nieodciąganiu niektórych (określonych) chromosomów w anafazie 

podziałów mitotycznych blastomerów do biegunów nowo powstających jąder komórkowych i 

późniejszej degeneracji tych chromosomów, co powoduje, że potomne komórki somatyczne 

pozbawione są części informacji genetycznej; pełny garnitur chromosomów przekazywany 

jest jedynie w komórkach linii płciowej. 

dyminucja chromatyny, poznana przede wszystkim u niektórych nicieni we wczesnym 

etapie bruzdkowania, polega na eliminacji odcinków chromosomów, w trakcie podziałów 

mitotycznych blastomerów w linii somatycznej; duże chromosomy ulegają fragmentacji i 

tylko niektóre ich odcinki odciągane są do biegunów wrzeciona mitotycznego i wchodzą w 

skład jądra komórek potomnych; d. c. nie zachodzi w komórkach linii płciowej; u niektórych 

gatunków glist d. c. może obejmować do 88% DNA jądrowego. 

dymorfizm, dwupostaciowość, obecność dwóch odrębnych strukturalnie i fizjologicznie 

postaci danego gatunku. Najczęściej jest to d. płciowy samca i samicy różniących się silniej 

lub słabiej budową i behawiorem; d. następczy występujący w przemianie pokoleń polega na 

zastępowaniu jednej postaci drugą, różną w budowie, trybie życia i sposobie rozmnażania się, 

np. postaci polipa i meduzy u jamochłonów czy gametofitu i sporofitu u mszaków i 

paprotników; d. funkcjonalny to zróżnicowanie osobników kolonii zwierząt wykonujących 

różne funkcje, np. odżywcze czy rozrodcze; d. sezonowy to zróżnicowanie morfologiczne 

osobników związane z porami roku, a d. ekologiczny to zróżnicowanie w zależności od 

zróżnicowania środowiskowego. 

dynamika populacji, zmiany liczebności populacji w czasie, w wyniku ruchu naturalnego 

(urodzenia i zgony) oraz ruchu wędrówkowego (imigracja i emigracja). 

dynamometria, pomiary siły różnych grup mięśni z użyciem odpowiednich przyrządów – 

dynamometrów. 

dyneiny, zaliczane do → białek motorycznych, zbudowane z licznych podjednostek białka 

enzymatyczne o aktywności ATPazowej, współdziałające z tubuliną → mikrotubul; 

wyzwalana w czasie hydrolizy ATP energia wykorzystywana jest do generowania sił 

przemieszczających d. wzdłuż mikrotubul w kierunku ich początku (bieguna "lw;-"up;, → 

ruch retrogradowy); wyróżnia się d. aksonemalne, odpowiedzialne za ruch wici i rzęsek oraz 

d. cytoplazmatyczne, zapewniające m.in. przemieszczanie się makrocząsteczek i organelli 

komórkowych wzdłuż mikrotubul → cytoszkieletu oraz ruchy w obrębie wrzeciona 

podziałowego (por. → kinezyny). 

dynorfiny, peptydy opioidowe, neuromodulatory o działaniu hamującym, szczególnie ośrodki 

nerwowe związane z czuciem bólu. 

dysgenezja, zaburzenia w prawidłowym rozwoju narządów lub ich części. 

dysgenezja gonad, zespół szczątkowych gonad, niedostateczny lub nieprawidłowy rozwój 

gonad (jąder lub jajników), które wykazują cechy niedorozwoju lub degeneracji (w 

konsekwencji bark wydzielania hormonów płciowych); w czystej (eunuchoidalnej) d. g. 
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osobnik, niezależnie od swojego garnituru chromosomowego, rozwija się w kierunku 

żeńskim; tzw. mieszana d. g. to przypadki obojnactwa męskiego. 

dysjunkcja zasięgu, w biogeografii oznacza przerwę w → zasięgu geograficznym taksonu 

(gatunku lub wyższej jednostki systematycznej); może być niewielka lub osiągać setki i 

tysiące kilometrów, a nawet obejmować całe kontynenty; w zależności od wielkości przerw 

wyróżnia się d. lokalne, regionalne i międzykontynentalne; w sytuacjach gdy przerwy w 

zasięgu utrzymują się przez długi czas, może się dokonać ewolucja prowadząca do powstania, 

z pierwotnej formy wyjściowej, odmiennych, choć bliskich sobie jednostek taksonomicznych 

(→ specjacja). 

dyski międzykręgowe, → krążki międzykręgowe. 

dyskineza, upośledzenie ruchów i mimiki w następstwie uszkodzenia nerwowych dróg 

pozapiramidowych w przebiegu niektórych chorób lub po zastosowaniu pewnych leków. 

dyskoblastula, rodzaj blastuli właściwej, której jama ogranicza się do szczeliny między 

tarczkami zarodkowymi albo między tarczką zarodkową a żółtkiem; charakterystyczna dla 

bruzdkowania częściowo tarczowego jaj telolecytalnych u ryb, gadów i ptaków. 

dyskogastrula, rodzaj płaskiej gastruli, dyskowatej w przekroju, typowej dla bruzdkowania 

częściowo tarczowego jaj telolecytalnych z obfitą ilością żółtka. 

dyskopatia, med. uszkodzenia → krążków międzykręgowych powodujące zaburzenia funkcji 

kręgosłupa. 

dyslalia, → jąkanie się. 

dyslokacja, przemieszczenie, np. przesiedlenie się populacji lub gatunku na nowy obszar; 

patologiczne przemieszczenie się grupy komórek lub narządu w organizmie lub zmiana 

położenia sekwencji DNA w chromosomie. 

dysocjacja, rozpad związku chemicznego na związki prostsze lub jony pod wpływem 

czynników chemicznych i fizycznych; d. jest procesem odwracalnym; ważnymi jej rodzajami 

są: d. termiczna i d. elektrolityczna. 

dyspersja, 1) rozproszenie osobników na pewnej powierzchni lub w pewnej objętości; 

2) statyst. zmienność, rozproszenie wyników pomiarów cechy w stosunku do skali 

pomiarowej; charakteryzuje się m.in. zasięgiem (od wartości minimalnej do maksymalnej) 

i → wariancją (przeliczalną na odchylenie standardowe wartości pomiarów od średniej 

arytmetycznej). 

dysplazja, nienormalny rozwój tkanki związany z nieprawidłowym obrazem morfologicznym 

(kształtem, wielkością, budową) jej komórek. 

dystans osobniczy, minimalna zachowywana odległość osobników danego gatunku, nie 

wywołująca reakcji odsuwania się; uzależniony jest od grupy zwierząt, gatunku, wieku, 

miejsca w hierarchii społecznej; naruszenie d. o. wywołuje agresję. 

dystonia neurowegetatywna, → nerwica wegetatywna. 

dystrofia, zaburzenie w odżywianiu organizmu, a także narządów czy tkanek prowadzące do 

ich niedorozwoju, zwyrodnienia lub zaniku; wyróżnia się m.in. d. niemowlęcą wskutek 

nieodpowiedniego odżywiania, d. głodową wskutek nieprzyjmowania pokarmów, d. 

przysadkową w następstwie niedoczynności przysadki mózgowej, d. kości – zaburzenia 

rozwojowe kości czy → d. mięśni. 

dystrofia mięśni, zaburzenia rozwojowe mięśni; może być warunkowana wrodzonym 

(genetycznym) brakiem dystrofiny, białka membranoszkieletu komórek mięśni 

szkieletowych; u człowieka zanik tych mięśni, w tym mięśni oddechowych, prowadzi do 

śmierci w wieku młodocianym (dystrofia mięśniowa Duchenne’a) (patrz też → atrofia). 

dysymilacja, proces kataboliczny przeciwstawny do → asymilacji polegający na rozkładzie 
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złożonych związków chemicznych, połączony z uwalnianiem energii zmagazynowanej w 

tych związkach. 

dywanowe zbiorowiska, → zbiorowiska dywanowe. 

dywergencja, 1) w embriologii, różnicowanie w różne tkanki komórek pochodzących z 

jednego listka zarodkowego; 2) w neurofizjologii rozbieżność unerwienia, przekazywanie 

informacji (impulsu nerwowego) z jednej komórki nerwowej na kilka lub wiele komórek 

następnych, do których docierają odgałęzienia końcowe aksonu komórki wysyłającej 

pobudzenie. 

dywergencja ewolucyjna, różnice w rozwoju filogenetycznym tych samych narządów czy 

części ciała spokrewnionych gatunków, wynikające z odmiemmych przystosowań. 

dywergencja kątowa, bot. sposób charakteryzowania ulistnienia helikalnego (→ ulistnienie); 

wyraża się w postaci ułamka, którego licznik równy jest liczbie obrotów dokoła łodygi, jakie 

wykonuje→ helisa genetyczna między dwoma liśćmi umieszczonymi nad sobą na tej samej→ 

prostnicy, mianownik zaś równy jest liczbie liści pomiędzy nimi, przez które musi przejść 

helisa; ułamek ten pomnożony przez 360 daje wartość → kąta dywergencji. 

DZ, → bliźnięta dwujajowe. 

działki kielicha, najbardziej zewnętrzny okółek kwiatu złożony zwykle z zielonych drobnych 

listków, w pąku otaczających pozostałe części kwiatowe. 

dziąsła, błona śluzowa jamy ustnej pokrywająca wyrostki zębodołowe szczęki i żuchwy oraz 

szyjki zębów. 

dzieciobójstwo, antr. praktyka stosowana u wielu ludów o zbieracko-łowieckim typie 

gospodarki, czasem selektywna ze względu na płeć noworodka, związana z regulacją 

wielkości grupy, stosownie do zasobów środowiska. 

dziecko, antr. osobnik w wieku od 1 roku do osiągnięcia dojrzałości płciowej (→ dojrzałość). 

dziedziczenie cytoplazmatyczne, dziedziczenie pozachromosomowe, dziedziczenie 

niemendlowskie związane z materiałem genetycznym zlokalizowanym poza chromosomami, 

w mitochondriach, plastydach i plazmidach występujących w cytoplazmie komórki; główne 

cechy d. c. to brak segregacji lub segregacja niemendlowska genów pozachromosomowych i 

dziedziczenie uniparentalne (po matce lub po ojcu); w czasie zapłodnienia udział gamet 

męskiej i żeńskiej w przekazywaniu cytoplazmy u wielu gatunków nie jest jednakowy, często 

cała cytoplazma pochodzi z komórki jajowej, w takiej sytuacji mitochondria i plastydy 

przekazywane są potomstwu przez matki; u drzew szpilkowych jednak cytoplazmę 

przekazuje także pyłek (→ dziedziczenie matczyne). 

dziedziczenie matczyne, sposób dziedziczenia cytoplazmatycznego, w którym potomstwo 

bardziej przypomina matkę niż ojca. 

dziedziczenie mendlowskie, dziedziczenie cech warunkowych przez geny zawarte w 

chromosomach, w sposób zgodny z → prawami Mendla. 

dziedziczenie pozachromosomowe, → dziedziczenie cytoplazmatyczne. 

dziedziczne choroby, → choroby dziedziczne. 

dziedziczność, przekazywanie informacji genetycznej z pokolenia na pokolenie i związane z 

tym zjawisko zmienności fenotypowej potomstwa i jego podobieństwa do rodziców. 

dziegieć, ciemnobrunatna, gęsta ciecz, mieszanina związków fenolowych, m.in. krezoli i 

gwajakolu oraz terpenów i węglowodorów, produkt destylacji drewna; stosowany kiedyś jako 

środek antyseptyczny i grzybobójczy, obecnie – w weterynarii. 

dziesięcionogi, Decapoda, rząd → skorupiaków z gromady pancerzowców, reprezentowany 

przez ok. 10 tys. gatunków zróżnicowanych morfologicznie (od 5 mm do kilkudziesięciu cm 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468842_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476352_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478276_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469606_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471701_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475318_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475179_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469607_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468518_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470860_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475318_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477567_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469455_1.html


długości) i ekologicznie (głównie morskie, zwykle przydenne, mięsożerne, również 

nekrofagiczne, rzadko fitofagiczne). 

dziesięciornice, Decabrachia, Decapoda, rząd mięczaków z gromady → 

głowonogów, podgromady dwuskrzelnych obejmujący mątwy i kałamarnice. 

dzieworództwo, → partenogeneza. 

dzięciołowe, Piciformes, rząd z gromady → ptaków reprezentowany przez blisko 400 leśnych 

gatunków tworzących 6 rodzin (w tym tukany i dzięciołowate), o dużym zróżnicowaniu w 

budowie, barwie ciała i wielkości (od 7,5 do 65 cm długości i 7–500 g masy ciała); 

kosmopolityczne (brak w Australii i Oceanii). 

dziki typ, → typ dziki. 

dziobak, Ornithorhynchus anatinus, prymitywny, australijski ssak należący do rzędu → 

stekowców. 

dziób, wielofunkcyjne, rogowe zakończenie szczęki i żuchwy. Pełni rolę zębów przy 

chwytaniu, rozdrabnianiu lub odcedzaniu pokarmu, służy do czyszczenia piór, budowy 

gniazd, jest pomocny w akcie agresji czy obrony; obecny u czworonożnych kręgowców 

pozbawionych zębów (żółwi, ptaków, stekowców). 

dziura ozonowa, spadek zawartości → ozonu (O3) w górnych warstwach atmosfery (15–20 

km), głównie w okolicy bieguna południowego; zjawisko istotne dla życia ze względu na to, 

że ozon stanowi filtr zatrzymujący znaczną część pochodzącego ze słońca promieniowania 

ultrafioletowego, którego nadmiar jest wysoce szkodliwy. 

dzwon maciczny, → owikapt. 

dzwon nośny, hydrofor, zmodyfikowany osobnik polimorficznej kolonii → stułbiopławów, 

unoszący kolonię w wodzie. 

dzwon pływny, nektofor, osobnik polimorficznej kolonii rurkopławów (→ kolonie 

stułbiopławów) w postaci zmodyfikowanej meduzy, bez otworu gębowego, narządów 

zmysłów i ramion, za to z silnie rozwiniętymi mięśniami, pełniący funkcję lokomotoryczną. 

dźwiękowe narządy, → narządy strydulacyjne. 

dźwigacz, anat. 1) mięsień, na którym zawieszony (lub podnoszony) jest narząd lub inna 

struktura ciała (np. d. wargi górnej, d. jądra); 2) → atlas. 

dżul, J, jednostka energii lub pracy; energia równa pracy wykonanej przez siłę 1N na drodze 

1m; 1J = 1N &#!5,215; 1m; nazwa d. pochodzi od nazwiska brytyjskiego fizyka Jamesa P. 

Joule’a. 

dżuma, ostra i bardzo zakaźna choroba powodowana przez bakterię, pałeczkę dżumy 

(Yersinia pestis), przebiegająca w trzech postaciach: 1) dymieniczej, najczęściej spotykanej, 

przy której dochodzi do zapalnego obrzmienia węzłów chłonnych pachwinowych, pachowych 

i łokciowych (guzy dymienicze); mogą one ulec zropieniu i martwicy; w okresie 

przedagonalnym występują rozległe wybroczyny na skórze i stąd popularna nazwa choroby – 

czarna śmierć; 2) płucnej, która przebiega z zapaleniem płuc z kaszlem, odpluwaniem 

krwawej wydzieliny, dusznością i sinicą, 3) septycznej, która jest postacią choroby o 

piorunującym przebiegu; zarazki d. przenoszone są przez pchły żyjące na gryzoniach i drogą 

kropelkową; w średniowieczu i później była źródłem wielu pandemii w Europie, obecnie 

występuje endemicznie w Azji, Afryce i sporadycznie w Ameryce. 

dżungla, bagnisty las nadrzeczny, bogaty w bambusy, trzciny i inne wysokie trawy; 

występuje w deltach wielkich rzek indyjskich (Gangesu, Brahmaputry i ich dopływów); w 

innym, nieuprawnionym choć powszechnie używanym znaczeniu, d. nazywa się wiecznie 

zielone lasy strefy międzyzwrotnikowej, gdzie w ciągu całego roku panuje klimat gorący i 

wilgotny. 
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EBV, → wirus Epsteina–Barr. 

echinokokoza, bąblowica, choroba pasożytnicza wywoływana przez tasiemca 

bąblowcowego; postacie dorosłe pasożytują u psów, wilków, lisów, które wydalają z kałem 

jaja; objawy chorobowe wywołują larwy tworzące torbiel w różnych narządach żywicieli 

pośrednich, którymi są owce, bydło, niekiedy człowiek. 

echowirusy, → wirusy ECHO. 

echokardiografia, ultrasonografia, nieinwazyjna metoda dynamicznej oceny struktur serca, a 

tym samym wykrywania wad wrodzonych i zmian chorobowych, wykorzystująca zjawisko 

odbicia wiązki ultradźwięków; e. dwuwymiarowa pozwala na śledzenia struktur serca, takich 

jak zastawki, przegrody, ściany, w dowolnym wymiarze, a także tworów patologicznych m.in. 

skrzeplin, zwapnień, zwłóknień, guzów, płynu w worku osierdziowym oraz wegetacji 

bakteryjnych. 

echolokacja, sposób orientacji przestrzennej niektórych zwierząt polegający na wydawaniu 

przez nie dźwięków o wysokiej częstotliwości, które po odbiciu od ciał stałych powracają 

jako echo i rejestrowane są przez narządy zmysłowe zwierzęcia, informując o kształcie, 

wielkości i odległości przeszkody, zdobyczy czy wroga; e. jest szczególnie istotna dla 

zwierząt nocnych, żyjących w jaskiniach lub w toni wodnej, którym umożliwia orientację 

przestrzenną i nawigację; krótkofalowe, osiągające 800 000 Hz dźwięki, rozchodzące się w 

powietrzu na odległość kilku m, ułatwiają identyfikację bardzo małych obiektów (np. 

nietoperz znajduje kilkumilimetrowego owada z odległości 5 m); znana u nietoperzy, 

delfinów, niektórych ssaków owadożernych, nielicznych ptaków i kilku gatunków ryb. 

ecjum, → ognik. 

ecydiospory, → ognik. 

ecydium, → ognik. 

edafon, ogół organizmów, o różnorodnych wymaganiach ekologicznych i bogactwie nisz 

ekologicznych, żyjących w zróżnicowanym układzie wielofazowym powierzchniowych, 

próchniczych poziomów → gleby i przyczyniających się do jej tworzenia; do e. należą → 

geobionty oraz geofile – penetrujące poza glebą również inne środowiska i geokseny (nie 

zawsze zaliczane do e.) – zasiedlające glebę krótkotrwale, np. w celu przetrwania 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, w pogoni za zdobyczą czy dla złożenia jaj; w 

skład e. wchodzą: mikroorganizmy, glony, pierwotniaki, nicienie, pierścienice (głównie 

dżdżownice i wazonkowce), wije, owady, zwłaszcza bezskrzydłe oraz larwy uskrzydlonych, 

pajęczaki (najliczniejsze są roztocze) i nieliczne kręgowce. 

Ediacara, → fauna prekambryjska. 

ediakarańska fauna, → fauna prekambryjska. 

EDTA, → etylenodiaminotetraoctan. 

edyfikatory, rośliny wywierające szczególnie duży wpływ na strukturę i funkcjonowanie → 

ekosystemów, oddziałując zarówno na inne rośliny i zwierzęta, jak i na właściwości podłoża 

(np. dominujące gatunki drzew w lasach; buk, sosna, dąb). 

EEG, → elektroencefalografia. 

efapsy, → synapsy elektryczne. 

efedryna, alkaloid przęśli (Ephedra), pochodna fenyloalaniny; lek o działaniu podobnym 

do → adrenaliny, lecz silniej pobudzający układ nerwowy, stosowany w leczeniu stanów 

alergicznych oraz astmy, a także jako środek depresyjny. 

efekt Baldwina, przekształcenie zmian niedziedzicznych w dziedziczne; wbrew koncepcjom 

J. M. Baldwina modyfikacje środowiskowe nie są dziedziczne, jednak dobór naturalny może 

sprzyjać utrwaleniu cech poligenowych wywoływanych czynnikami środowiskowymi (→ 
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asymilacja genetyczna, utrwalanie → fenokopii). 

efekt Bohra, zmiana powinowactwa hemoglobiny do tlenu w zależności od pH; obniżenie pH 

(wzrost stężenia jonów wodorowych) sprzyja wiązaniu protonów przez hemoglobinę i 

dysocjacji tlenu, co zmniejsza powinowactwo i ułatwia oddawanie tlenu w tkankach; 

podwyższenie pH zwiększa powinowactwo hemoglobiny do tlenu, co sprzyja wiązaniu tlenu i 

utrudnia oddawanie tlenu w tkankach. 

efekt cieplarniany, → efekt szklarniowy. 

efekt gęstości, stres przegęszczenia, przekroczenie wartości progowej zagęszczenia populacji 

prowadzące do wzrostu śmiertelności osobników. 

efekt grupowy, etol. w sensie węższym – synchronizacja i ujednolicanie zachowań 

osobników prowadzących społeczny tryb życia; w sensie szerszym – wzajemna stymulacja 

(może dokonywać się na drodze wizualnej, dźwiękowej lub zapachowej) osobników 

tworzących grupę socjalną, warunkująca prawidłową realizację potrzeb każdego osobnika; jej 

konsekwencją jest utrwalanie struktury grupy i właściwy przebieg procesów 

reprodukcyjnych. 

efekt matczyny, wpływ genotypu matki na determinację cech osobnika potomnego 

spowodowane występowaniem w jej cytoplazmie substancji lub struktur znajdujących się pod 

kontrolą genów organizmu matecznego; cechy wykazujące e. m. zwykle zanikają w 

ontogenezie (w przeciwieństwie do → dziedziczenia cytoplazmatycznego), ale mogą się 

przejawiać w ciągu pokoleń; przykładem e. m. może być zabarwienie larw u mola mącznego 

zależne od zabarwienia matki, a nie od genotypu larwy lub kierunek skrętu muszli u błotniarki 

(patrz też → predeterminacja). 

efekt plejotropowy, wpływ pojedynczego genu na wykształcenie wielu różnych cech 

organizmu, pozornie nie związanych ze sobą; dzieje się tak, gdy produkt danego genu bierze 

udział w różnych, powiązanych z sobą procesach metabolicznych lub gdy skutki działania 

genu wywołują wtórne zmiany w organizmie; przykładem e. p. jest działanie genu anemii 

sierpowatej (→ niedokrwistości sierpowatokrwinkowej). 

efekt pozycji, zmiana określonej cechy fenotypowej warunkowanej przez dany gen 

spowodowana zmianą jego umiejscowienia w stosunku do innych genów; może obejmować 

jeden lub kilka genów; e. p. cis-trans powodowany jest położeniem zmutowanych miejsc w 

obrębie jednego genu, e. p. mozaikowy występuje w przypadku zmian strukturalnych 

chromosomu spowodowanych → translokacją lub → inwersją. 

efekt Q10, zwiększenie tempa metabolizmu (dwu- lub trzykrotne) w wyniku wzrostu 

temperatury o 10°C, w przedziale wartości temperatur tolerowanych przez organizm żywy; 

współczynnik Q10 wyraża stosunek tempa metabolizmu (mierzonego zużyciem tlenu) w 

określonej temperaturze do tempa metabolizmu wyznaczonego w temperaturze o 10°C 

niższej. 

efekt styku, → ekoton. 

efekt szklarniowy, efekt cieplarniany, podwyższenie temperatury powierzchni Ziemi i 

niższych warstw atmosfery w związku z dużą zawartością w niej pary wodnej, dwutlenku 

węgla i metanu, utrudniających wypromieniowywanie ciepła poza atmosferę. 

efekt założyciela, wynik → dryfu genetycznego pojawiający się, gdy populacja powstaje z 

niewielu osobników założycieli (np. kolonizujących nowe, niezasiedlone, a izolowane od 

innych populacji obszary), których zmienność genetyczna jest jedynie fragmentem 

zmienności gatunku. 

efektor, 1) narząd lub komórka, których działanie może być reakcją na przyjęty przez 

organizm bodziec; u zwierząt stanowi piąty element → łuku odruchowego; 2) element 
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wykonawczy w błonowym układzie transdukcji sygnału, kanał jonowy lub enzym błonowy, 

na który zostaje przeniesiona informacja z błonowego receptora molekularnego w kaskadzie 

przekazującej komórce informację dostarczoną przez chemiczną cząsteczkę sygnałową; 3) 

cząsteczka modyfikująca aktywność enzymu poprzez zmianę jego powinowactwa do 

substratu (e. allosteryczny); 4) cząsteczka modyfikująca aktywność represora i jego zdolność 

przyłączania do genu operatora (→ operon). 

efektywna wielkość populacji, → wielkość populacji efektywna. 

efemerofity, ephemerophyta, "lw;przybłędy", rośliny obcego pochodzenia (→ antropofity ) 

pojawiające się przejściowo na określonym obszarze: jednorazowo (e. właściwe) lub nawet 

wielokrotnie, ale na krótko (e. powracające); zawlekane z transportem towarów, najczęściej 

notowane są: w portach morskich i rzecznych, wzdłuż szlaków komunikacyjnych (głównie 

kolejowych), wokół młynów i magazynów zbożowych; eliminowane są głównie przez 

czynniki klimatyczne; razem z → ergazjofigofitami tworzą dość liczną grupę nietrwałych 

składników flory; w sprzyjających okolicznościach rośliny dziczejące z upraw mogą się 

zadomowić i uzyskać status → kenofitów. 

efemeroidy, rośliny wieloletnie typu → bylin o bardzo krótko żyjących pędach nadziemnych, 

po wydaniu nasion wegetujące głównie w postaci trwałych pędów podziemnych (kłączy, 

bulw, cebul); występują licznie w strefach suchych, we florze polskiej e. są niektóre 

wczesnowiosenne rośliny w lasach liściastych (przebiśniegi, zawilce). 

efemery, rośliny aktywne tylko w porze wilgotnej, jednoroczne (→ terofity) lub trwałe 

(najczęściej → geofity); pierwsze z nich (→ efemerydy) zamykają cały cykl rozwojowy w 

jednym sezonie wilgotnym, a okresy suszy przeżywają w postaci nasion (np. wiosnówka 

pospolita); drugie (→ efemeroidy) mają trwałe, podziemne części wegetatywne (kłącza, 

bulwy, cebule) i krótko żyjące części nadziemne (np. kwitnące wczesną wiosną zawilce i 

złocie). 

efemerydy, krótko żyjące rośliny jednoroczne, których cały cykl życiowy od nasienia do 

nasienia przebiega w ciągu kilku dni lub tygodni; e. są charakterystyczne dla środowisk 

pustynnych; we florze polskiej e. jest np. wiosnówka pospolita (Erophila verna). 

efyra, larwa → krążkopławów, kształtu meduzowatego, z zawiązkami struktur postaci 

dorosłej, niemal mikroskopijnej wielkości, odżywiająca się głównie pierwotniakami, o ciele 

4- lub 8-płatowym, na brzegach powycinanym; powstaje w wyniku → strobilizacji, 

wegetatywnego rozrodu polipów. 

egiptopitek, Aegyptopithecus, kopalna, oligoceńska, prymitywna małpa wąskonosa z rodziny 

propliopiteków znana ze stanowiska Fayum w Egipcie, z formułą zębową 2. 1. 2. 3, 

pięcioguzkowymi dolnymi trzonowcami, czaszką z grzebieniem strzałkowym i wydłużoną 

częścią twarzową; e. był dymorficznym płciowo, owocożernym, nadrzewnym czworonogiem 

posiadającym ogon, o masie ciała ok. 6–8 kg; ewolucyjnie poprzedza rozdzielenie się → małp 

wąskonosych na małpy zwierzokształtne i → człekokształtne. 

egoizm, biol. pojęcie przeciwstawne do → altruizmu. 

egzaptacja, → preadaptacja, → adaptacja. 

egzobiologia, kosmobiologia, dyscyplina biologii zajmująca się poszukiwaniem przejawów 

życia we wszechświecie poprzez badania próbek gruntu księżycowego i meteorytów oraz 

obserwacje planet z Ziemi i z użyciem aparatury zainstalowanej w pojazdach kosmicznych 

czy na automatach lądujących na różnych obiektach kosmicznych; bada również wpływ 

przestrzeni kosmicznej na żywe istoty. 

egzocytoza, proces wydzielania substancji poza komórkę eukariotyczną, dotyczy 

makrocząsteczek (peptydów i białek) gromadzonych przed wydzieleniem w wakuolach 

(pęcherzykach) wydzielniczych; polega na fuzji błony pęcherzyka z błoną komórkową za 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471709_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474134_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1467851_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468649_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472815_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468023_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469660_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469944_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472195_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469662_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1467663_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469149_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476673_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477134_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470448_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1467663_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477816_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472815_1.html


pośrednictwem kompleksu fuzyjnego i wydaleniu zawartości pęcherzyka do przestrzeni 

pozakomórkowej. 

egzocytoza konstytutywna, → egzocytoza zachodząca w każdej komórce, polegająca na 

ciągłym wydzielaniu substancji przez komórkę. 

egzocytoza regulowana, → egzocytoza zależna od sygnału uruchamiającego proces 

wydzielenia substancji zmagazynowanych w pęcherzykach wydzielniczych; 

charakterystyczna dla komórek wydzielniczych. 

egzoderma, podskórnia, tkanka okrywająca, chroniąca wnętrze w starszych partiach korzenia 

roślin naczyniowych; powstaje w wyniku skorkowacenia zewnętrznych warstw kory 

pierwotnej korzenia pod skórką korzenia i przejmuje rolę okrywającą po obumarciu skórki. 

egzoenzymy, enzymy wytwarzane w komórkach i wydzielane na zewnątrz, np. przez 

bakterie; e. wydzielane przez większość bakterii śluzowych mogą powodować lizę innych 

bakterii. 

egzoergiczna reakcja, → reakcja egzoergiczna. 

egzogamia, kojarzenie się danego osobnika z osobnikami spoza kręgu jego najbliższych 

krewnych; antr. zasada nakazująca poszukiwania partnerów małżeńskich poza własną grupą 

lub poza zespołem ludzi spokrewnionych; jeśli e. dotyczy tylko kręgu najbliższych krewnych 

to może jej towarzyszyć → endogamia w odniesieniu do większej jednostki organizacji 

społecznej, np. grupy lokalnej czy plemienia. 

egzogenota, fragment genomu bakteryjnego komórki – dawcy materiału genetycznego (→ 

endogenota). 

egzokarp, zewnętrzna część → owocni, często utworzona z pojedynczej warstwy komórek. 

egzokrynowe gruczoły, → gruczoły egzokrynowe. 

egzony, → eksony. 

egzopeptydazy, specyficzne enzymy uwalniające po jednym aminokwasie z końca łańcucha 

polipeptydowego (→ polipeptydy); enzymy odcinające aminokwasy z końca N polipeptydu to 

aminopeptydazy, a z końca C – karboksypeptydazy. 

egzopodit, gałąź zewnętrzna odnóża skorupiaków. 

egzospory, zarodniki wytwarzane na zewnątrz komórek przez oddzielenie na ich końcach, np. 

na zakończeniach nitkowatych strzępek u grzybów (m.in. → konidiospory i → bazydiospory). 

egzostoza, nadmierne kostnienie pojawiające w następstwie urazu mechanicznego, 

przewlekłego drażnienia, stanów zapalnych lub zmian nowotworowych w obrębie stawów lub 

na trzonach i nasadach kości długich; niekiedy w formie wyrośli kostnej, pojedynczej lub 

mnogiej, na kikucie kości po amputacji. 

egzotermia, → ektotermia. 

egzotoksyny, ektotoksyny, trujące produkty metabolizmu bakterii, najczęściej wydalane do 

środowiska, rozpuszczalne białka należące do najsilniejszych toksyn; e. wytwarzane są m.in. 

przez gronkowce, laseczki jadu kiełbasianego, pałeczki dżumy i krztuśca; ulegają degradacji 

w temperaturze 60oC. 

egzuwium, termin rzadko stosowany, → wylinka. 

egzyna, → pyłek. 

ejakulacja, wytrysk nasienia zachodzący w czasie kopulacji u ssaków, spowodowany 

odruchowymi skurczami mięśni gładkich nasieniowodów, najądrzy, dodatkowych gruczołów 

płciowych oraz przewodu moczowo-płciowego. 

ejakulat, porcja → nasienia (spermy) wydzielonego w trakcie → ejakulacji. 
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ekdyson, ekdyzon, steroidowy hormon linienia u bezkręgowców (stawonogów), wytwarzany 

głównie przez gruczoły protorakalne owadów i organ Y skorupiaków, może być również 

wydzielany przez jajniki; u owadów wspólnie z hormonami juwenilnymi decyduje o typie 

linienia, przy ich braku inicjuje metamorfozę, pochodny → cholesterolu; steroid ten 

występuje w dużych ilościach również u roślin, np. u cisa; roślinne e. nazywa się 

fitoekdysonami (patrz też → hormony linienia). 

ekdyzon, → ekdyson. 

EKG, → elektrokardiografia. 

eklipsa, → faza eklipsy. 

eklipsy faza, → faza eklipsy. 

ekofizjologia, → ekologia fizjologiczna. 

ekogeograficzne reguły, → reguły ekogeograficzne. 

ekoklimat, klimat w małej skali – określonego siedliska, np. łąki, lasu. 

ekoklina, sekwencje zbiorowisk roślinnych nałożone na gradienty globalnych czynników 

środowiskowych: wilgotności, temperatury, wysokości nad poziom morza i szerokości 

geograficznej. Każda forma roślinna ma swoje miejsce w e. , a wysokość roślin dominujących 

i stopień pokrycia powierzchni zmniejsza się wzdłuż gradientu pogarszających się warunków 

środowiskowych. 

ekologia, systemowa nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się, w 

zależności od ujęcia: współzależnościami organizmów oraz zależnością między organizmami 

i ich grupami a środowiskiem; czynnikami warunkującymi liczebność i rozmieszczenie 

organizmów; przepływem energii i obiegiem materii w przyrodzie; tradycyjnie była dzielona 

na → autekologię i → synekologię, dziś obejmuje różne obiekty badań i najczęściej dzielona 

jest na: e. behawioralną, e. biocenoz i ekosystemów, e. eksperymentalną, e. ewolucyjną, e. 

krajobrazu, e. populacyjną, i e. teoretyczną. 

ekologia behawioralna, dział ekologii zajmujący się zachowaniami zwierząt w naturalnych 

warunkach, w układach wewnątrz- i międzygatunkowych, w aspekcie ekofizjologicznym i z 

prespektywy ewolucyjnej. 

ekologia biocenoz, → biocenologia. 

ekologia ewolucyjna, dział ekologii zajmujący się zagadnieniami różnorodności 

biologicznej, rozmieszczenia i organizacji żywych form, oddziaływaniem doboru naturalnego 

na populacje i procesami specjacji, z perspektywy ewolucyjnej. 

ekologia fizjologiczna, ekofizjologia, dział ekologii zajmujący się reakcjami pojedynczych 

organizmów na czynniki ich środowiska; m.in. określa zakresy tolerancji organizmów w 

stosunku do tych czynników. 

ekologia krajobrazu, dział ekologii rozwijający się na styku nauk biologicznych, 

geograficznych i planowania przestrzennego, którego obszarem badawczym jest jednostka 

ponadekosystemowa → krajobraz ekologiczny; pewne procesy ekologiczne, np. regulacja 

populacji, obieg materii, przepływ energii przekraczają obszary ekosystemów i tylko 

podejście systemowe umożliwia ich pełne ujęcie. 

ekologia populacyjna, populacjologia, dział ekologii zajmujący się zagadnieniami 

dotyczącymi populacji jednego gatunku na tle jego środowiska: interakcjami osobniczymi, 

strukturą liczebnościową i przestrzenną czy strukturą wieku. 

ekologiczna nisza, → nisza ekologiczna. 

ekologiczna piramida, → piramida ekologiczna. 

ekologiczna sukcesja, → sukcesja ekologiczna. 
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ekologiczna walencja, → walencja ekologiczna. 

ekorolnictwo, → rolnictwo ekologiczne. 

ekosystem klimaksowy, → klimaks. 

ekosystem, podstawowa i naturalna jednostka ekologiczna, system ekologicznych 

współzależności między organizmami żywymi i środowiskiem, złożony z → biocenozy, z 

podstawowym i→ poziomami troficznymi (producentami, konsumentami i destruentami), 

oraz jej środowiska, czyli → biotopu; charakteryzuje się stałym obiegiem materii oraz 

przepływem energii między jej żywą i nieożywioną częścią. 

ekoton, strefa przejścia między dwoma stykających się układami ekologicznymi (np. 

biocenozami, ekosystemami), która na ogół dzieli elementy tych układów, choć mogą w niej 

być obecne gatunki obu; istnieją gatunki charakterystyczne tylko dla e. lub też gatunki o 

liczebności i zagęszczeniu większym niż w sąsiednich układach; zjawiska ekotonowe nazywa 

się także efektem styku. 

ekotop, stanowisko, miejsce regularnego występowania danego gatunku. 

ekotyp, rasa ekologiczna, lokalna populacja przystosowana do wąskiego preferendum 

warunków środowiskowych w szerokich granicach tolerancji gatunku; e. tego samego 

gatunku mogą się z sobą krzyżować, a znajomość ich powstawania pomocna jest do 

zrozumienia zjawiska → specjacji. 

ekrynowe gruczoły, → gruczoły ekrynowe. 

ekskrecja, wydzielanie substancji poza obręb organizmu; u roślin polega na wydalaniu 

produktów przemiany materii lub odkładaniu ich w formie złogów w obrębie organizmu; 

może dotyczyć substancji lotnych (np. terpenów), wydalanych przez włoski wydzielnicze liści 

lub kwiatów, substancji rozpuszczonych, wydalanych np. przez przewody żywicze lub rury 

mleczne, oraz substancji stałych, np. odkładanych w obrębie idioblastów. 

ekskrementy, → odchody. 

eksony, egzony, u organizmów eukariotycznych fragmenty genów zawierających sekwencje 

kodujące; po → transkrypcji, części genu nie niosące informacji (→ introny) są usuwane w 

procesie zwanym → składaniem RNA (spicing); e. w genach kodujących białka dzieli się na: 

1) zawierające sygnały wiązania mRNA z rybosomami, 2) kodujące sekwencję aminokwasów 

w cząsteczce białka, 3) zawierające sygnał ukończenia translacji; na skutek → tasowania e. 

tworzą się nowe geny. 

ekspansja, najczęstszy sposób rozprzestrzeniania się gatunku przez → diaspory (u roślin) lub 

pojedyncze osobniki (u zwierząt) polegający na nieustannej penetracji obszarów przyległych 

do granicy zasięgu gatunku. 

ekspansyny, białka ścian komórkowych roślin modyfikujące właściwości ścian; współtworzą 

fazę amorficzną → macierzy tych ścian. 

eksperyment biologiczny, doświadczenie biologiczne, metoda badawcza polegająca na 

analizie przebiegu lub skutków celowo wywołanych zjawisk w układach biologicznych, w 

możliwie dokładnie kontrolowanych warunkach; pozwala na sprawdzanie hipotez 

badawczych. 

eksplant, → eksplantat. 

eksplantacja, pobranie tkanki lub narządu ze zwłok w celu hodowli tkankowej lub → 

przeszczepu. 

eksplantat, eksplant, hodowany w warunkach sztucznych in vitro fragment tkanki lub 

narządu pobrany z organizmu. 

eksploracyjne zachowanie, → zachowanie eksploracyjne. 
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eksplozyjne ruchy, → ruchy eksplozyjne. 

ekspresja genu, ujawnienie się, w postaci cechy fenotypowej, obecnego w genotypie genu 

osobnika; może zależeć nie tylko od regulacji genetycznej, lecz także od działania warunków 

środowiska; jeśli dana cecha warunkowana jest poligenowo, to oddziaływanie środowiska na 

e. g. jest większe. 

eksteina, → składanie białek. 

ekstensyny, glikozylowane białka strukturalne ścian komórkowych roślin bogate w 

hydroksyprolinę; ekspresja genów e. jest regulowana m.in. przez procesy rozwojowe, 

zranienie, patogeny, szok termiczny, etylen, glutation; występują przeważnie w komórkach 

tkanki naczyniowej, głównie we floemie. 

eksteroreceptory, narządy zmysłów odbierające bodźce ze środowiska zewnętrznego 

organizmu. 

ekstrafuzalne włókna, → włókna ekstrafuzalne. 

ekstrakcja, 1) uzyskiwanie → ekstraktu; 2) med. wyrywanie, usuwanie np. zęba lub ciała 

obcego. 

ekstrakt, wyciąg, produkt ekstrakcji zawierający jeden lub kilka składników, preparat 

otrzymywany z tkanek roślinnych lub zwierzęcych po ekstrakcji z wodą, alkoholem lub 

innym rozpuszczalnikiem. 

ekstensyna, ekstenzyna, → glikoproteina o dużej zawartości hydroksyproliny i cukru 

arabinozy, ważny składnik ściany komórkowej u roślin; cząsteczki e. wzmacniają ścianę 

komórkową wytwarzając między sobą wiązania kowalencyjne. 

ekstynkcja, 1) → wymieranie; 2) w biofizyce osłabianie wiązki światła przechodzącego 

przez ośrodek. 

eksudatoria, → narządy eksudacyjne. 

eksykat, opracowane pod względem naukowym okazy zielnikowe roślin, wydawane zwykle 

w ilości kilkudziesięciu arkuszy, będące przedmiotem wymiany między instytucjami 

botanicznymi specjalizującymi się w zakresie taksonomii i systematyki. 

eksykator, szklane naczynie z doszlifowaną pokrywą służące do suszenia i przechowywania 

substancji chemicznych; na dnie e. znajduje się substancja osuszająca, np. chlorek wapnia, 

stężony kwas siarkowy. 

ektakwatyczne zapłodnienie, → zapłodnienie ektakwatyczne. 

ektoblast, → ektoderma. 

ektocysta, rodzaj osłonki ochronnej zbudowanej z galaretowatej substancji chitynowo-

białkowej, czasami przesyconej związkami wapnia, wydzielanej przez naskórek, otaczającej 

w formie rurki ciała niektórych bezkręgowców (np. mszywiołów). 

ektoderma, ektoblast, pierwszy listek zarodkowy, zewnętrzna warstwa w embriogenezie 

zwierząt; występuje jako warstwa komórek blastuli oraz zewnętrzna warstwa gastruli; z e. 

pochodzi naskórek, układ nerwowy i narządy zmysłów. 

ektomorf, antr. osobnik o małej – w stosunku do wysokości – masie ciała i smukłej, linearnej 

sylwetce (→ somatotyp). 

ektopasożyty, pasożyty zewnętrzne żyjące na powierzchni ciała żywiciela, na ogół 

spłaszczone z wykształconymi przystosowaniami czepnymi, np. pijawki, kleszcze, wszy, 

pluskwy. 

ektoplazma, wyróżniana niekiedy zewnętrzna warstwa → cytoplazmy, położona pod błoną 

otaczającą protoplast, odróżniająca się od wewnątrz położonej endoplazmy większą 

przezroczystością. 
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ektopróchnica, próchnica nadkładowa, poziom → próchnicy położony bezpośrednio pod 

poziomem ściółki. 

ektotermia, egzotermia, mechanizm utrzymywania temperatury ciała zwierzęcia wyższej niż 

temperatura otoczenia dzięki zewnętrznym źródłom ciepła, najczęściej dzięki ciepłu 

bezpośrednio padających promieni słonecznych (heliotermia) lub ciepła przejmowanego z 

nagrzanego słońcem podłoża (tigmotermia), możliwe jest również wykorzystanie ciepła 

Ziemi (geotermia) (por. → endotermia, → stałocieplność, → zmiennocieplność). 

ektotoksyny, → egzotoksyny. 

ekwipotencjalność, → totipotencjalność. 

elajoplasty, w komórkach roślinnych bezbarwne organelle, w których magazynowane są 

związki tluszczowe (zwłaszcza oleje). 

elajosomy, ciałka mrówcze, wyrostki na nasionach niektórych roślin, np. wilczomlecza 

(Euphorbia), rącznika (Ricinus), glistnika (Chelidonium), bogate w cukry, tłuszcze i 

witaminy, stanowiące pokarm dla mrówek, które przy okazji przyczyniają się do rozsiewania 

nasion. 

elastyczne łuski, → łuski elastyczne. 

elastyna, główny (obok → kolagenu) białkowy składnik tkanki łącznej; e. jest białkiem 

fibrylarnym (włókienkowym); występuje w niej dużo aminokwasów hydrofobowych; pełni 

funkcje podporowe i budulcowe w organizmach zwierzęcych. 

elatery, → sprężyce. 

elektroencefalografia, metoda diagnozowania czynności mózgu na podstawie zapisu 

elektrycznych potencjałów czynnościowych (elektroencefalogram, EEG) zarejestrowanych za 

pomocą urządzenia wzmacniającego i zapisującego potencjały odbierane z zespołu elektrod 

umieszczonych na powierzchni głowy pacjenta. 

elektrofizjologia, dział fizjologii zajmujący się badaniem procesów zachodzących w 

organizmach na podstawie analizy towarzyszących tym procesom zjawisk elektrycznych 

(np. → elektroencefalografia, → elektromiografia). 

elektroforeza, zjawisko wędrówki w polu elektrycznym cząsteczek obdarzonych ładunkiem, 

prowadzące do ich rozdziału; jedna z podstawowych metod frakcjonowania mieszanin 

biologicznych, a także oczyszczania np. białek i kwasów nukleinowych oraz oznaczania masy 

cząsteczkowej białek; nośnikiem może być bibuła i żele: skrobiowy, agarozowy, dekstranowy 

i syntetyczny żel poliakrylamidowy; e. prowadzona jest w różnych układach elektrolitów, 

głównie w odpowiednich buforach; w zależności od wielkości różnicy potencjałów między 

elektrodami wyróżnia się e. nisko-, średnio- i wysokonapięciową; spośród wielu technik 

najczęściej stosuje się → e. dyskową, → e. płytową oraz → immunoelektroforezę. 

elektroforeza dyskowa, elektroforeza w żelu poliakrylamidowym, którym wypełnia się rurki 

szklane (ang. disc gel); e. d. odbywa się w odpowiednim buforze elektroforetycznym (→ 

elektroforeza). 

elektroforeza płytowa, elektroforeza slabowa (ang. slab gel), elektroforeza w żelu 

poliakryloamidowym, którym pokrywa się płyty szklane; grubość warstwy żelu wynosi 1 do 5 

mm (→ elektroforeza). 

elektroforeza slabowa, → elektroforeza płytowa. 

elektroforeza w żelu poliakryloamidowym, PAGE (ang. polyacrylamide gel 

electrophoresis), elektroforeza, w której nośnikiem jest żel poliakryloamidowy; najczęściej 

stosowana metoda rozdziału białek i kwasów nukleinowych (→ elektroforeza). 

elektrokardiografia, metoda diagnozowania czynności serca na podstawie zapisu 

elektrycznych potencjałów czynnościowych (elektrokardiogram, EKG) zarejestrowanych za 
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pomocą urządzenia wzmacniającego i zapisującego potencjały odbierane z zespołu elektrod 

umieszczonych na powierzchni ciała pacjenta. 

elektrolity osocza, zdysocjowane związki nieorganiczne występujące w osoczu krwi w 

postaci kationów i anionów, decydujące o przewodności elektrycznej; poziom podstawowych 

e. o. (kationów sodu, potasu, wapnia, magnezu oraz anionów chlorkowych, fosforanowych, 

wodorowęglanowych) jest zwykle w organizmie zwierzęcym kontrolowany i regulowany, a 

jego oznaczanie we krwi człowieka ma ważne znaczenie diagnostyczne. 

elektromiografia, metoda diagnozowania czynności mięśni na podstawie zapisu 

elektrycznych potencjałów czynnościowych (elektromiogram, EMG) rejestrowanych za 

pomocą elektrod umieszczonych na powierzchni ciała. 

elektronowy mikroskop, → mikroskop elektronowy. 

elektronowy rezonans paramagnetyczny, → rezonans elektronowy paramagnetyczny. 

elektroreceptory, narządy zmysłu wrażliwe na zmiany pola elektrycznego; występują u 

niektórych ryb chrzęstno- i kostnoszkieletowych, charakterystyczne dla ryb elektrycznych, 

które wykorzystują e. do elektrolokacji (orientacji w przestrzeni na podstawie rejestrowania 

zmian pola elektrycznego wytwarzanego przez własny narząd elektryczny). 

elektroretinografia, metoda diagnozowania czynności siatkówki oka na podstawie zapisu 

zmian potencjałów elektrycznych (elektroretinogram, ERG) wywoływanych zmianą 

intensywności padającego na nią światła. 

elektrostatyczne wiązania, → wiązanie jonowe. 

elektryczne narządy, → narządy elektryczne. 

elektryczne synapsy, → synapsy elektryczne. 

element faunistyczny, grupa gatunków zwierząt o zbliżonych zasięgach geograficznych, o 

podobnym obszarze występowania (np. element iberyjski, śródziemnomorski). 

elicytacja, proces łączenia się → elicytorów z receptorami komórek roślinnych podczas 

infekcji patogenów; e. jest elementem systemowej odporności nabytej roślin. 

elicytory, związki oligosacharydowe, glikopeptydowe lub glikoproteinowe uwalniane ze 

ścian komórkowych rośliny albo patogenicznego mikroorganizmu przez enzymy 

hydrolityczne; e. łącząc się ze specyficznymi receptorami komórek roślinnych 

zapoczątkowują sekwencję biochemicznych reakcji obronnych. 

ELISA, → metoda immunoenzymatyczna. 

elita, → materiał mateczny. 

eluacja, eluowanie, wymywanie, wypłukiwanie, wyodrębnianie określonych związków z 

badanego materiału za pomocą odpowiednich rozpuszczalników. 

eluowanie, → eluacja. 

emalia zęba, → szkliwo zębowe. 

embolia, 1) wpuklenie, inwaginacja, jeden z typów → gastrulacji; 2) → zator. 

embrioblast, → węzeł zarodkowy. 

embriogeneza, rozwój zarodkowy (embrionalny) obejmujący przekształcenie zygoty w 

zarodek i jego dalszy rozwój; u zwierząt obejmuje etap ontogenezy od zapłodnionego jaja do 

opuszczenia przez młodociany organizm osłon jajowych (w przypadku jajorodności lub 

jajożyworodności) lub organizmu matki (w przypadku żyworodności). 

embriologia, nauka badająca procesy → embriogenezy organizmów żywych; e. zwierząt 

zajmuje się powstawaniem komórek płciowych, procesami zapłodnienia oraz rozwojem 

zarodków od zapłodnienia do opuszczenia jaja lub organizmu matki przez organizm potomny; 
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e. roślin zajmuje się powstawaniem, budową i rozwojem gametofitów, procesami zapylenia i 

zapłodnienia oraz rozwojem zarodka w okresie jego życia w osłonie tkanek rośliny 

macierzystej. 

embrion, → zarodek. 

embrionia przybyszowa, u roślin rozwój diploidalnych zarodków na drodze bezpłciowej z 

somatycznych tkanek zalążka – ośrodka (nucellusa) lub osłonek (integumentów); → 

apomiksja. 

empatia, etol. zdolność do odczuwania i rozumienia przeżyć, uczuć i intencji innego 

osobnika. 

empatyczne uczenie się, → imitacja. 

emulgacja, proces powstawania → emulsji pod wpływem → emulgatorów związany z 

osłabieniem napięcia powierzchniowego. 

emulgatory, substancje powodujące zmniejszenie napięcia powierzchniowego i 

wytworzenie → emulsji, np. tłuszczy; naturalnymi e. są sole kwasów żółciowych wytwarzane 

w wątrobie. 

emulsja, zawiesina drobnych, często koloidalnych kropelek jednej cieczy w innej, np. 

kropelki tłuszczu w roztworze wodnym węglowodanów i białek, tworzące mleko i śmietanę. 

enancjomery, dwa izomery optyczne tego samego związku chemicznego, o identycznych 

właściwościach chemicznych i fizycznych, skręcające płaszczyznę światła spolaryzowanego 

w tym samym stopniu, lecz w przeciwnych kierunkach; występowanie e. związane jest 

zwykle z obecnością w cząsteczce węgla asymetrycznego. 

encefalizacja, cerebryzacja, proces powstawania mózgu, centralizacja komórek nerwowych 

w przedniej, głowowej części ciała (patrz też → cerebralizacja). 

encefalopatia gąbczasta, BSE, → choroba szalonych krów, → choroba Creutzfeldta–Jakoba. 

encefalopatie, choroby mózgu. 

encystacja, proces wytworzenia → cysty, formy przetrwalnikowej powstającej u organizmów 

w niesprzyjających warunkach środowiskowych lub w określonych fazach rozwojowych; e. 

wiąże się z wytworzeniem otoczki ochronnej i zwykle ze znaczną przebudową morfologiczną 

organizmu; spotykana jest u bakterii, pierwotniaków i wielu bezkręgowców (patrz też → 

incystacja, → enkapsulacja). 

endemia, występowanie na określonym terenie zachorowań na chorobę zakaźną lub 

niezakaźną (np. → wole endemiczne) ze względnie stałą częstością przez wiele lat (patrz 

też → epidemia, → pandemia). 

endemiczne wole, → wole endemiczne. 

endemity, taksony (przede wszystkim gatunki) o rozmieszczeniu ograniczonym do jednego, 

niewielkiego i zwartego obszaru, najczęściej o specyficznym środowisku, np. w masywie 

górskim czy na wyspie. 

endocel, część jamy chłonąco-trawiącej polipów → koralowców sześciopromiennych, 

przestrzeń otoczona parą sept, w której nie powstają kolejne przegrody. 

endocytoza, proces wnikania makrocząsteczek do wnętrza komórki eukariotycznej w drodze 

wpuklenia błony komórkowej i odcięcia pęcherzyka endocytarnego (endosomu). W procesie 

e. niespecyficznej (→ pinocytoza) do wnętrza pęcherzyka endocytarnego trafiają losowo 

makrocząsteczki rozpuszczone w płynie otaczającym komórkę; w procesie e. specyficznej (e. 

zależnej od receptora) makrocząsteczki wchłaniane są selektywnie, dzięki uprzedniemu 

związaniu na powierzchni komórki przez receptory błonowe, a endosom kierowany jest do 

charakterystycznego dla komórki szlaku endocytarnego, od którego typu zależą losy 
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wchłoniętej makrocząsteczki. Za formę e. uważa się niekiedy również → fagocytozę. 

endoderma, → śródskórnia. 

endodiogenia, endodyogenia, proces rozmnażania bezpłciowego spotykany u niektórych 

sporowców polegający na tworzeniu w obrębie komórki macierzystej dwóch potomnych 

merozoitów (por. → endopoligenia). 

endoergiczna reakcja, → reakcja endoergiczna. 

endofity, rośliny żyjące wewnątrz ciała innych organizmów i wchodzące z nimi w różnego 

rodzaju związki, np. → pasożytnictwo, → symbiozę, → komensalizm. 

endogamia, 1) antr. nakaz zawierania małżeństw wewnątrz własnej grupy (z reguły z 

wyłączeniem najbliższych krewnych; por. → egzogamia); 2) → kojarzenie krewniacze. 

endogenota, część chromosomu bakteryjnego biorcy, homologiczna do fragmentu 

chromosomu komórki dawcy (→ egzogenota), przeniesiona w trakcie formowania materiału 

genetycznego bakterii w procesie transformacji, w czasie której powstaje merozygota, 

zawierająca materiał genetyczny dawcy i biorcy (→ koniugacja). 

endoikia, forma symbiozy o szczególnie silnych związkach obopólnie korzystnych dla 

partnerów, którzy niezdolni są do życia samodzielnego (→ mutualizm). 

endokardium, → wsierdzie. 

endokarp, wewnętrzna część → owocni, zwykle w postaci pojedynczej warstwy komórek, 

niekiedy zdrewniała, tworząca → pestkę. 

endokrynologia, nauka zajmująca się strukturą i funkcjonowaniem układu 

wewnątrzwydzielniczego (endokrynowego) u zwierząt, na różnych poziomach organizacji 

(molekularnym, komórkowym, organizmalnym); badająca komórki i gruczoły wydzielające 

lub magazynujące hormony i inne chemiczne cząsteczki sygnałowe, strukturę i funkcję 

poszczególnych hormonów, a także mechanizmy ich działania na komórki i efekty 

wywoływane w procesach komórkowych lub procesach życiowych całych organizmów, ich 

tkanek i narządów. 

endokrynowe gruczoły, → gruczoły endokrynowe. 

endolimfa, → śródchłonka. 

endometrium, wewnętrzna warstwa wyścielająca jamę macicy ssaków, → błona 

śluzowa macicy, której struktura, zwłaszcza grubość, jest zmienna w zależności od fazy → 

cyklu płciowego; główną funkcją e. jest implantacja i odżywianie wczesnego stadium 

zarodka; podlega kontroli hormonalnej → estrogenów i → progesteronu. 

endomiksja, sposób rozmnażania płciowego u orzęsków, nie związany z wytwarzaniem 

gamet, ale z podziałami prowadzącymi do powstania haploidalnych jąder w tym samym 

osobniku i – w wyniku zlania się ich – do powstania zygoty. 

endomitoza, modyfikacja → mitozy polegająca na podziale chromosomów w obrębie 

nienaruszonej błony jądrowej, któremu nie towarzyszy utworzenie wrzeciona mitotycznego i 

podział jądra; prowadzi do zwielokrotnienia liczby chromosomów w komórkach (→ 

endopoliploidalność, → partenogeneza endomitotyczna). 

endomorf, antr. osobnik o budowie charakteryzującej się rozbudową brzusznych okolic ciała 

i ponadprzeciętnym otłuszczeniem (→ somatotyp). 

endomorfina, endogenna morfina, endogenny opioid, neuropeptyd ośrodkowego układu 

nerwowego o działaniu przeciwbólowym (→ endorfiny). 

endonukleazy, → enzymy katalizujące hydrolizę wiązań fosfodiestrowych wewnątrz 

cząsteczki → kwasów nukleinowych; e. uczestniczą też w potranskrypcyjnych modyfikacjach 

RNA; do e. należą enzymy restrykcyjne (→ restryktazy). 
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endoplazma, wyróżniana niekiedy wewnętrzna część cytoplazmy komórki, w obrębie której 

rozmieszczone są główne organelle komórkowe, odróżniająca się od położonej po błoną 

komórkową → ektoplazmy i zawartych w niej struktur → membranoszkieletu mniejszą 

przezroczystością. 

endoplazmatyczne retikulum, → retikulum endoplazmatyczne. 

endopodit, gałąź wewnętrzna odnóża skorupiaków. 

endopoligenia, proces rozmnażania bezpłciowego spotykany u niektórych → sporowców, 

polegający na tworzeniu w obrębie komórki macierzystej większej liczby potomnych 

merozoitów (por. → endodiogenia). 

endopoliploid, organizm zbudowany z komórek endopoliploidalnych (→ 

endopoliploidalność). 

endopoliploidalność, zwielokrotniona liczba chromosomów w jądrach komórkowych w 

wyniku → endomitoz. 

endoproteza, med. proteza wewnętrzna wykonana z materiału obcego, wstawiana do wnętrza 

organizmu (np. protezy stawów, naczyń). 

endopróchnica, próchnica wewnątrzglebowa, głębszy poziom → próchnicy, przenikający w 

poziom mineralny → gleby. 

endorfiny, endogenne morfiny, substancje morfinopodobne, peptydy opioidowe, 

neuroprzekaźniki wiążące się z tymi samymi receptorami co morfina, o szerokim zakresie 

działania, m.in. przeciwbólowym, wspomagają regulację pracy serca i działanie hormonów; 

największa e., β-endorfina, działa najsilniej spośród wszystkich opioidów. 

endoskopia, wziernikowanie, obserwacja struktur wnętrza ciała przez endoskop (wziernik), 

rurowaty przyrząd zaopatrzony we własne źródło światła i układ optyczny. 

endosom, → endocytoza. 

endosperma, → bielmo. 

endospory, 1) u grzybów i glonów zarodniki powstające wewnątrz → zarodni, służące 

głównie do rozmnażania; 2) komórki przetrwalnikowe o dużej odporności i trwałości 

tworzące się wewnątrz komórek niektórych bakterii w niekorzystnych warunkach środowiska. 

endosternit, brzuszny szkielet zewnętrzny u owadów, zarówno części tułowiowej, jak i 

odwłokowej. 

endostoza, przerost tkanki kostnej, w którym tworząca się tkanka odkłada się od strony jamy 

szpikowej kości. 

endostyl, rynienka podskrzelowa, rynienkowata bruzda biegnąca po brzusznej stronie 

gardzieli prymitywnych strunowców (osłonic, bezczaszkowców, larw smoczkoustych), 

wyścielona urzęsionym nabłonkiem i komórkami wydzielającymi śluz, służąca do 

przekazywania pokarmu pozyskanego w gardzieli (→ kosz skrzelowy) do dalszej części 

przewodu pokarmowego. 

endosymbioza, 1) symbioza między organizmem (komórką) prokariotycznym żyjącym w 

obrębie ciała organizmu (komórki) eukariotycznej; w myśl teorii seryjnych endosymbioz, e. 

między komórkami prokariotycznymi była drogą prowadzącą do powstania komórki 

eukariotycznej; obecnie uważa się, że w drodze e. powstały takie organelle, jak → 

mitochondria i → plastydy (chloroplasty); 2) symbioza, w której jeden z partnerów żyje w 

obrębie ciała drugiego, np. występowanie zoochlorelli lub zooksantelli (zielonych lub 

brunatnych glonów) albo sinic we wnętrzu niektórych pierwotniaków, jamochłonów, wirków 

i mięczaków, albo też występowanie w obrębie trofosomy rurkoczułkowców bakteriocytów z 

bakteriami chemoautroficznymi (→ fauna ujść hydrotermalnych). 
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endotel, epiderma integumentu → zalążka granicząca bezpośrednio z woreczkiem 

zalążkowym. Wykształca się u roślin, u których tkanka ośrodka zalążka jest słabo rozwinięta i 

zostaje zużyta w toku rozwoju woreczka zalążkowego; e. przypisuje się funkcje tkanki 

odżywiającej woreczek zalążkowy lub miejsca wytwarzania enzymów trawiennych. 

endotelium, 1) u zwierząt → śródbłonek; 2) u roślin → endotel. 

endotergit, grzbietowy element szkieletowy u owadów. 

endotermia, mechanizm utrzymywania określonej temperatury ciała zwierzęcia, zwykle 

wyższej niż temperatura otoczenia, dzięki wewnętrznym źródłom ciepła, ułatwiająca → 

termoregulację i stałocieplność; do zwierząt endotermicznych zaliczane są zarówno tzw. 

zwierzęta stałocieplne (ptaki i ssaki), jak i pewne tzw. zwierzęta zmiennocieplne (np. niektóre 

szybko pływające ryby – tuńczyki, utrzymujące podwyższoną temperaturę mięśni 

odpowiedzialnych za pływanie, a także niektóre ćmy i trzmiele, zdolne do podniesienia 

temperatury tułowia i mięśni lotu, a przez to aktywne przy niskich temperaturach otoczenia); 

e. może być wynikiem wzmożonej aktywności mięśni (→ termogeneza drżeniowa) lub 

rozkładu specjalnej brunatnej tkanki tłuszczowej, w której utlenianie tłuszczy sprzężone jest z 

uwalnianiem ciepła (→ termogeneza bezdrżeniowa). 

endotoksyny, toksyny bakteryjne będące częścią komórki; aktywność e. jest spowodowana 

obecnością lipidu A, stanowiącego część lipopolisacharydu (LPS), składnika błony 

zewnętrznej bakterii gramujemnych; e. są uwalniane do krwi po lizie bakterii; e. bakterii 

gramdodatnich są kwasy lipotejchojowe i peptydoglikan ścian komórkowych. 

endozoiczne rośliny, → rośliny endozoiczne. 

endozoochoria, → zoochoria. 

energia aktywacji, energia potrzebna do zapoczątkowania reakcji chemicznej, stanowi 

barierę energetyczną warunkującą zdolność reagowania cząsteczek, determinuje szybkość 

reakcji; w układach biologicznych e. a. obniżają → enzymy pełniące funkcję 

biokatalizatorów. 

energia kiełkowania, zdolność → kiełkowania, cecha materiału siewnego ustalana na 

podstawie frakcji nasion, które wykiełkowały w ciągu określonego i charakterystycznego dla 

danego gatunku roślin najkrótszego czasu; np. na trzeci dzień po wysianiu oblicza się e. k. 

zbóż, koniczyn, rzepaku, grochu, lnu, na czwarty dzień – ogórków, łubinu, gryki itd. 

energia swobodna, energia użyteczna, energia Gibbsa, ilość energii układu, jaka w stałej 

temperaturze i ciśnieniu może być wykorzystana do wykonania użytecznej pracy; ilość e. s. 

uwolniona w reakcji jest zależna od względnych stężeń substratów i produktów po 

osiągnięciu przez reakcję stanu równowagi; za odwracalny przepływ e. s. w układach 

biologicznych odpowiadają gradienty protonowe, np. w → fosforylacji oksydacyjnej. 

engram, fizjol. ślad pamięciowy, zmiana utrwalona w układzie nerwowym na skutek 

kontaktów zmysłowych z otoczeniem, stanowiąca podstawę późniejszego odtwarzania. 

enkapsulacja, inkapsulacja, proces utworzenia cysty w tkankach stawonogów w reakcji 

obronnej na inwazję pasożytniczą; wytworzenie wokół pasożyta otoczki komórkowej przez 

hemocyty (e. komórkowa) lub bezkomórkowej melaninowej (e. humoralna) (patrz też → 

incystacja). 

enkefaliny, najmniejsze peptydy opioidowe, neuroprzekaźniki o działaniu przeciwbólowym i 

wielu innych funkcjach, uwalniane przez różne komórki organizmu podczas stresu. 

entakwatyczne zapłodnienie, → zapłodnienie entakwatyczne. 

entalpia, H, jedna z funkcji stanu termodynamicznego, zawartość energetyczna układu, 

równa H = U + pV (U – energia wewnętrzna, p – ciśnienie, V – objętość układu); podczas 

przemian biochemicznych zmiany e. (ΔH) mają postać: ΔH = ΔU + pΔV; w układzie 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478183_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470235_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471722_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477132_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477125_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477132_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478201_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475884_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469836_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471267_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477123_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478384_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471267_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476961_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469873_1.html


izobarycznym e. wyraża całkowitą energię cieplną układu. 

entelechia, → siła życiowa (2). 

enterobakterie, rodzina bakterii (Enterobacteriaceae) obejmująca bakterie tlenowe lub 

względnie beztlenowe, gramujemne, niektóre orzęsione wchodzące w skład prawidłowej flory 

przewodu pokarmowego ludzi; niektóre warunkowo chorobotwórcze; występują także w 

ściekach, glebie i wodzie. 

enterobombezyna, → bombezyna. 

enterocelia, → enteroceloma. 

enteroceloma, wtórna jama ciała ( → celoma) zwierząt powstała w drodze enterocelii 

(uwypuklenia ścian jamy prajelita i oddzielenia worków mezodermalnych z wtórna jamą 

ciała), charakterystyczna dla zwierząt → wtóroustych. 

enterogastron, hipotetyczny hormon żołądkowo-jelitowy przypuszczalnie wydzielany przez 

komórki ściany jelita, hamujący wydzielanie soku żołądkowego i motorykę żołądka; podobne 

efekty wywierają na żołądek inne → hormony żołądkowo-jelitowe: sekretyna, peptyd 

hamujący czynności żołądka, wazoaktywny peptyd jelitowy, somatostatyna, neurotensyna. 

enterokinaza, enteropeptydaza, enzym proteolityczny, który wydzielany jest przez komórki 

nabłonka dwunastnicy kręgowców; odcina krótki peptyd z łańcucha polipeptydowego 

nieaktywnego trypsynogenu zamieniając go w aktywną trypsynę. 

enterotoksyny, toksyny wytwarzane przez pewne gatunki bakterii żyjące w świetle jelita 

(m.in. człowieka), np. gronkowce, przecinkowce, Clostridium, wywołujące ostre zatrucia 

pokarmowe; e. gronkowców są białkami ciepłostałymi i nie tracą swej aktywności nawet po 

gotowaniu. 

entoblast, → entoderma. 

entoderma, entoblast, endoderma właściwa, druga warstwa (listek) zarodkowa powstająca w 

procesie → gastrulacji i późniejszego oddzielenia trzeciej warstwy (mezodermy); u 

bezkręgowców z e. powstaje jelito środkowe wraz z gruczołami, u kręgowców – nabłonek 

przewodu pokarmowego i jego główne gruczoły (wątroba, trzustka) oraz nabłonek płuc. 

entokonid, guzek na koronie wieloguzkowych dolnych zębów trzonowych u naczelnych 

leżący po stronie dystalno-językowej (→ teoria trituberkularna). 

entomochoria, → zoochoria. 

entomofagi, organizmy owadożerne; mogą być nimi np. niektóre ptaki i ssaki ale również 

same owady, np. drapieżne chrząszcze; e. mogą być rośliny, np. rosiczka. 

entomofauna, owady występujące na danym obszarze. 

entomofilia, → owadopylność. 

entomogamia, → owadopylność. 

entomologia, dyscyplina zoologiczna zajmująca się badaniem → owadów. 

entropia, S, termodynamiczna właściwość układu, miara stopnia dezorganizacji, 

nieuporządkowania; układy o najwyższym poziomie zorganizowania, np. organizmy, mają e. 

niską; e. wzrasta wraz ze stopniem nieuporządkowania, a osiąga maksimum, gdy elementy 

układu znajdują się w chaosie; spośród układów ekologicznych najniższą e. mają ekosystemy 

klimaksowe; istnienie e. jest konsekwencją drugiej zasady termodynamiki. 

enzoocja, występowanie zachorowań na daną chorobę wśród zwierząt na określonym terenie, 

w liczbie utrzymującej się przez wiele lat na tym samym, wysokim poziomie. 

enzym kompletny, holoenzym, aktywny katalitycznie kompleks białka i → kofaktora, którym 

może być → grupa prostetyczna, → koenzym lub jon metalu; białko bez kofaktora, 

nazywane → apoenzymem, jest nieaktywne katalitycznie. 
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enzymów klasy, → klasy enzymów. 

enzymy, biokatalizatory, białka pełniące w komórce funkcje katalityczne, wpływające na 

szybkość reakcji chemicznej; zmniejszają → energię aktywacji substratów i przyspieszają 

osiągnięcie stanu równowagi reakcji; po związaniu substratu w miejscu aktywnym e. 

powstaje kompleks enzym–substrat i zachodzi reakcja chemiczna, po czym kompleks rozpada 

się na e. i produkt; większość e. zbudowana jest z części białkowej, → apoenzymu i części 

niebiałkowej, → koenzymu lub → grupy prostetycznej, nazywanych → kofaktorami; e. 

wykazują różną specyficzność: względem typu wiązania, grupową, stereochemiczną lub 

absolutną (tylko jeden substrat); e. katalizujące sprzężone ze sobą reakcje danego szlaku 

tworzą kompleksy wieloenzymowe, np. kompleks → dehydrogenazy pirogronianowej; na 

aktywność e. wpływają modulatory pozytywne, → aktywatory i negatywne → 

inhibitory; niedobór lub brak pewnych e. powoduje schorzenia, enzymopatie (→ klasy 

enzymów). 

enzymy allosteryczne, → enzymy złożone z wielu podjednostek, z których każda ma jedno 

lub więcej miejsc aktywnych, kontrolujące najczęściej pierwszą reakcję w szlakach lub 

cyklach biochemicznych, pełniące ważne funkcje w regulacji metabolizmu; dla e. a. zależność 

szybkości reakcji od stężenia substratu charakteryzuje sigmoidalny przebieg krzywej; e. a. są 

wrażliwe na małe zmiany stężenia substratu; e. a. są kontrolowane przez cząsteczki 

efektorów, → aktywatory i → inhibitory. 

enzymy konstytutywne, enzymy stale obecne w komórce, których istnienie nie wymaga 

obecności induktora stymulującego ich syntezę (patrz też → geny konstytutywne). 

enzymy lipolityczne, → lipazy. 

enzymy markerowe, enzymy wskaźnikowe występujące tylko w jednym określonym 

przedziale komórki; pomiar aktywności e. m. jest dogodnym sposobem oznaczenia stopnia 

czystości preparatów organelli w różnych frakcjach homogenatu otrzymanego z komórek; e. 

m. dla mitochondriów jest dehydrogenaza bursztynianowa, a dla peroksysomów – katalaza. 

enzymy proteolityczne, → proteazy. 

enzymy restrykcyjne, → restryktazy. 

enzymy trawienne, enzymy hydrolityczne biorące udział w trawieniu substancji 

wysokocząsteczkowych, zawarte w ślinie (amylazy), soku trzustkowym, żołądkowym i 

jelitowym (amylazy, lipazy, proteazy, nukleazy); e. t. są syntetyzowane w postaci 

nieaktywnych prekursorów, zymogenów, które następnie są aktywowane przez specyficzną 

proteolizę – hydrolizę jednego lub kilku wiązań peptydowych. 

Eoanthropus, → Piltdown. 

eocen, druga epoka okresu → trzeciorzędu, trwająca od ok. 54 mln do 34 mln lat temu (→ 

geochronologia). 

eomaja, Eomaia scansoria, odkryte w Chinach (prow. Liaoning), liczące 125 mln lat szczątki 

kostne ssaka, prawdopodobnie przodka ssaków łożyskowych. 

eon, największa jednostka czasu w dziejach Ziemi; dzieli się na ery (→ geochronologia). 

eozyna, tetrabromofluoresceina należąca do ftalein – podgrupy barwników 

trifenylometanowych; barwi wełnę i jedwab na kolor czerwony, używana też do wyrobu 

czerwonego atramentu; jest jednym z najczęściej używanych barwników histologicznych, 

służy do wybarwiania białek w preparatach mikroskopowych. 

eozynofile, granulocyty kwasochłonne, grupa leukocytów (krwinek białych) krwi kręgowców 

(→ krwinki białe), z ziarnistościami barwiącymi się barwnikami kwasowymi; e. uczestniczą 

w zwalczaniu pasożytów i biorą udział w reakcjach cytotoksycznych zależnych od 

przeciwciał. 
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epekofity, rośliny obce naturalnej florze określonego terenu, które trwale zadomowiły się na 

nim nie wcześniej niż na początku XVI wieku; ich występowanie w nowej ojczyźnie 

ograniczone jest do siedlisk silnie przekształconych przez człowieka – ruderalnych (np. 

żółtlica drobnowiatowa) i segetalnych (np. tomka oścista) (por. → kenofity. 

ependyma, wyściółka → komór mózgu i kanału rdzenia tworzona przez wyspecjalizowane 

komórki glejowe, → ependymocyty, o charakterze jednowarstwowego nabłonka. 

ependymocyty, komórki → neurogleju tworzące zwykle jednowarstwowy nabłonek 

wyścielający wnętrze komór mózgowych i kanału środkowego rdzenia kręgowego (→ 

ependyma); uczestniczą w tworzeniu bariery między płynem mózgowo-rdzeniowym a tkanką 

mózgową, pełnią rolę podporową, a także (w obrębie splotów naczyniówkowych) uczestniczą 

w wydzielaniu płynu mózgowo-rdzeniowego. 

epibionty, organizmy osiadłe żyjące na powierzchni różnych obiektów, w szczególności na 

różnych częściach roślin i na innych organizmach. 

epiblast, 1) drobny, listkowaty wyrostek znajdujący się naprzeciw tarczki w zarodkach traw; 

2) zewnętrzna warstwa komórek zarodka w stadium gastruli u zwierząt, z której powstaje 

ektoderma. 

epiblema, → ryzodema. 

epibolia, typ → gastrulacji polegający na obrastaniu komórek blastodermy przez komórki 

jednego (e. jednobiegunowa) lub kilku (e. wielobiegunowa) biegunów blastuli, narastające na 

pozostające dośrodkowo komórki tworzące endodermę gastruli; typowa dla żebropławów. 

epideiktyczne zachowania, → zachowania epideiktyczne. 

epidemia, masowe występowanie choroby, głównie zakaźnej, na ograniczonym obszarze i w 

określonym czasie, w liczbie zachorowań większej niż w poprzednich okresach. 

epidemiologia, dział medycyny, nauka zajmująca się badaniem czynników i warunków 

związanych z występowaniem i rozprzestrzenianiem się chorób oraz stanów patologicznych 

różnego pochodzenia, a także różnych stanów i cech fizjologicznych w populacjach ludzkich; 

zajmuje się także sposobami zapobiegania i zwalczania chorób; dzieli się m.in. na e. 

genetyczną, e. kliniczną i e. nowotworów. 

epiderma, u zwierząt → naskórek, u roślin → skórka. 

epifauna, fauna powierzchni dna zbiorników wodnych oraz substratów zanurzonych; 

przedstawicielami są np. pierwotniaki, gąbki, stułbiopławy, koralowce, skorupiaki, małże, 

mszywioły, osłonice. 

epifile, organizmy, głównie spośród glonów, mszaków i porostów, osiedlone na żywych 

liściach roślin w wilgotnych lasach tropikalnych (→ epifity). 

epifity, porośla, rośliny osiedlające się na innych roślinach, ale wykorzystujące je tylko jako 

miejsce osadzenia, poza tym samożywne; źródłem wody dla e. są para wodna i 

zmagazynowana woda deszczowa (→ welamen), sole mineralne pochodzą z rozpuszczonych 

w wodzie zmineralizowanych szczątków organicznych, a pokarm organiczny pozyskiwany 

jest na drodze fotosyntezy; występują przede wszystkim w wilgotnych lasach tropikalnych, w 

strefie umiarkowanej są to głównie mchy i porosty. 

epigamia, forma rozmnażania bezpłciowego, u niektórych wieloszczetów stanowi rodzaj 

rozmnażania epitokicznego (→ epitokia) polegający na przekształcaniu się pozbawionego 

gonad osobnika bezpłciowego (osobnika atokicznego) w osobnika płciowego (osobnika 

epitokicznego), przy czym u niektórych gatunków wszystkie segmenty ciała mają gonady, 

czyli są epitokiczne, u innych epitokiczne stają się tylko niektóre segmenty ciała, reszta 

pozostaje atokiczna. 

epigamiczne cechy, → cechy epigamiczne. 
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epigeiczne gatunki, → gatunki epigeiczne. 

epigeneza, 1) → rozwój epigenetyczny; 2) teoria epigenezy, koncepcja sformułowana w 

XVII wieku (Harvey), według której rozwój zarodkowy polega na stopniowym różnicowaniu 

się komórek namnażających się z zapłodnionego jaja, co prowadzi do różnicowania się tkanek 

i narządów; w XVIII wieku wyparła teorię → preformacji. 

epigenezy teoria, → epigeneza (2). 

epigenotyp, efekt procesów rozwojowych prowadzących do powstania ukształtowanej 

ostatecznie formy osobnika, a więc jego fenotypu; powstaje w serii wzajemnie powiązanych i 

warunkowanych genetycznie dróg rozwojowych; jego wykształcenie uzależnione jest od 

współdziałania między genami oraz między genami i warunkami środowiska. 

epikarp, → owocnia. 

epikotyl, nadliścieniowy odcinek łodygi u zarodka lub młodej rośliny (siewki). 

epilepsja, → padaczka. 

epilimnion, wierzchnia strefa toni wodnej (→ pelagialu) stojących zbiorników wodnych 

(jezior), o wymieszanej wodzie wskutek jej krążenia pod wpływem wiatru; latem jest silnie 

nasłoneczniona, natleniona i najcieplejsza, zimą schładza się poniżej 40C. 

epimery, części grzbietowe wydzielane z miotomów w czasie organogenezy mięśni 

szkieletowych ssaków; powstają z nich mięśnie grzbietu ( → miomery). 

epinefryna, → adrenalina. 

epineura, tkanka budująca układ okołokrwionośny (perihemalny) szkarłupni, tworzący 

system kanałów biegnących równolegle z pierścieniami i pniami nerwowymi, otaczających 

układ krążenia i zawierających płyn o składzie podobnym do płynu wypełniającego celomę; 

służy odżywianiu układu nerwowego i stanowi dla niego ochronę przed urazami 

mechanicznymi. 

epineuston, → neuston. 

epioikia, forma mutualizmu, symbiozy obopólnie korzystnej, w której jeden z partnerów 

usadawia się na powierzchni drugiego. 

epiornisy, Aepyornithidae, strusie madagaskarskie, ogromne, do 0,5 t wagi, wymarłe, 

nielotne ptaki podobne do kazuarów, o zredukowanych skrzydłach; wymarły w XVI wieku. 

epipelagial, górna warstwa toni wodnej oceanu (→ pelagial), sięgająca głębokości ok. 200 m; 

część e. znajdująca się nad szelfem kontynentalnym nosi nazwę strefy nerytycznej, pozostała 

część – strefy oceanicznej. 

epiplankton, organizmy planktoniczne żyjące w → epipelagialu (do ok. 200 m głębokości). 

episom, występujący u bakterii element genetyczny zbudowany z DNA, nadający bakterii 

charakter płciowy (e. F) lub niosący geny oporności (czynnik R); może występować w formie 

wolnej lub zintegrowanej z chromosomem bakteryjnym; autonomiczne e. namnażają się 

niezależnie od bakterii, natomiast wbudowane w chromosom bakteryjny, dzielą się razem z 

nim. 

epistaza, współdziałanie genów polegające na tym, że określony gen oddziałuje na 

fenotypową ekspresję innego genu lub wielu genów nieallelicznych w taki sposób, iż fenotyp 

jest zależny od tego pierwszego genu; przykładem e. jest gen albinizmu u gryzoni, który 

uniemożliwia pojawienie się innych, warunkowanych przez inne geny kolorów sierści; efekt 

e. jest najwyraźniej widoczny, gdy w wytworzenie określonej cechy zaangażowany jest cykl 

metaboliczny, w którym poszczególne geny kodują enzymy konieczne do metabolizowania 

produktów pośrednich. 

epistom, 1) fałdowaty wyrostek ciała (fałd nadgębowy) pokrywający od strony grzbietowej 
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otwór gębowy kryzelnic, ramienionogów i niektórych mszywiołów, pozostałość po odcinku 

głowowym tych zwierząt; 2) oskórkowa płytka nad otworem gębowym niektórych wijów i 

skorupiaków lub nad chelicerami roztoczy; 3) u owadów skleryt głowy oddzielający nasady 

żuchw, część nadustka. 

epiteka, osłona zewnętrzna ciała polipa koralowca. 

epitelium, → nabłonek. 

epitelochorialne łożysko, → łożysko nabłonkowo-kosmówkowe. 

epitokia, występowanie u niektórych wieloszczetów osobników płciowych (epitokicznych) 

powstałych w wyniku bądź przekształcenia się całych osobników bezpłciowych (atokicznych) 

w płciowe (epitokiczne) bądź oddzielenia się segmentów epitokicznych (zawierających 

gonady) od reszty ciała budowanej przez segmenty atokiczne (→ epigamia, → schizogamia). 

epitop, → determinanty antygenowe. 

epizoity, organizmy żyjące symbiotycznie lub pasożytniczo na powierzchni innych 

organizmów. 

epizoochoria, → zoochoria. 

epizoocja, choroba zakaźna szerząca się wśród zwierząt dziko żyjących i hodowlanych 

danego obszaru. 

epoka, jednostka czasu w dziejach Ziemi; część okresu, dzieli się na wieki (→ 

geochronologia). 

eponimy morfologiczne, nazwiska osób wchodzące w skład nazw struktur morfologicznych, 

najczęściej nazwiska autorów opisu danej struktury lub twórców pojęcia; liczne w anatomii, 

embriologii czy fizjologii, obecnie, w wyniku międzynarodowych porozumień, w 

zdecydowanej większości zostały wyeliminowane z oficjalnego mianownictwa, choć wiele 

pozostaje w potocznym użyciu (np. ciałko Malpighiego – ciałko nerkowe, wodociąg Sylviusa 

(Sylwiusza) – wodociąg mózgu, trąbka Eustachia (Eustachiusza) – trąbka słuchowa). 

Epsteina–Barr wirus, → wirus Epsteina–Barr. 

EQ współczynnik, → współczynnik umózgowienia EQ. 

era geologiczna, podstawowa jednostka czasu w dziejach Ziemi; część eonu, dzieli się na 

okresy, a te z kolei na epoki (→ geochronologia); podstawą podziału na ery są zasadnicze 

zmiany w ewolucji zwierząt, związane z przemianami geologicznymi. 

era kenofityczna, → ery rozwoju roślin. 

era kenozoiczna, → kenozoik. 

era mezofityczna, → ery rozwoju roślin. 

era mezozoiczna, → mezozoik. 

era paleofityczna, → ery rozwoju roślin. 

era paleozoiczna, → paleozoik. 

erekcja, fizjol. wzwód prącia (także łechtaczki) na skutek wypełnienia się krwią tętniczą → 

ciał jamistych, z równoczesnym zahamowaniem odpływu żylnego; powoduje powiększenie 

się i wyprężenie narządu; dokonuje się odruchowo w wyniku mechanicznego drażnienia → 

żołędzi prącia lub z udziałem sygnałów płynących z kory mózgowej; neurony efektorowe 

należą do przywspółczulnej części układu nerwowego; termin e. stosuje się również do 

brodawek sutkowych, które wydłużają się i naprężają w wyniku skurczu przebiegających 

okrężnie włókien mięśniowych gładkich. 

ergastyczne ciała, → ciała ergastyczne. 

ergazjofigofity, ergasiophygophyta, "lw;przybysze"up;, rośliny obcego pochodzenia (→ 
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antropofity) dziczejące z upraw i pojawiające się tylko przejściowo na towarzyszących im 

siedliskach antropogenicznych (przypłocia, przychacia, przydroża, szlaki komunikacyjne, 

śmietniska); razem z → efemerofitami tworzą dość liczną grupę nietrwałych składników 

flory; w sprzyjających okolicznościach rośliny dziczejące z upraw mogą się zadomowić i 

uzyskać status → kenofitów. 

ergokalcyferol, → kalcyferol. 

ergometr, przyrząd służący do pomiaru pracy i wysiłku organizmu, np. e. (ergograf) Mossa 

służący do rejestracji (w formie ergogramu) pracy i zmęczenia mięśni. 

ergonomia, dziedzina nauki z pogranicza biologii, psychologii, socjologii i technologii, ściśle 

powiązana z praktyką, zajmująca się wszelkimi aspektami dostosowywania środowiska pracy 

człowieka do jego wymagań fizycznych i psychicznych. 

ergosterol, roślinny sterol wykorzystywany przez owady jako prekursor steroidowego → 

hormonu linienia (ekdysonu), może również być prekursorem witaminy D2 (ergokalcyferolu). 

erotomania, chorobliwe wzmożenie popędu płciowego u człowieka; u mężczyzn określa się 

też terminem satyriasis, a u kobiet – nimfomania. 

erotyka, ludzkie zachowania, regulowane kulturowo, a wywodzące się z seksualności 

człowieka. 

erozja gleby, niszczenie gleby, głównie jej wierzchnich warstw, przez wody opadowe (e. g. 

wodna), wiatr (e. g. wietrzna lub eoliczna) i działalność człowieka; zmywanie powierzchni 

gleby przez opady i rozwiewania jej cząstek przez wiatr prowadzi do e. g. powierzchniowej; 

przepływ wody skoncentrowanym strumieniem prowadzi do rozcinania gleby (e. g. 

żłobinowa); pod wpływem działania narzędzi rolniczych następuje zsuwanie gleby z 

wypukłych form rzeźby terenu ku dołowi stoków, co określa się jako e. g. uprawową. 

ery rozwoju roślin, w paleobotanice, → ery geologiczne wyróżnione na podstawie rozwoju 

świata roślinnego; wyróżnia się bezroślinną erę afityczną oraz ery paleofityczną, 

mezofityczną i kenofityczną, których początki poprzedzają w czasie nastawanie 

odpowiednich er wyróżnianych na podstawie danych zoologicznych (→ geochronologia). 

erypsyna, erepsyna, termin archaiczny określający jeden enzym trawiący krótkołańcuchowe 

peptydy w przewodzie pokarmowym ssaka (człowieka); w rzeczywistości występuje zespół 

wielu hydrolaz peptydylowych (peptydaz), takich jak karboksypeptydazy, aminopeptydazy, 

dipeptydazy. 

erytroblasty, komórki narządów krwiotwórczych, pochodzenia mezodermalnego, które 

powtają w procesie → erytropoezy; z komórek macierzystych linii erytrocytów (komórek 

CFU-E), powstają kolejno proerytroblasty, e. zasadochłonne I i II oraz e. polichromatofilne 

(wielobarwliwe) należące do puli dzielących się komórek jądrzastych; na etapie e. 

zasadochłonnych dochodzi do silnej ekspresji genów kodujących informację dla syntezy 

globiny, toteż w cytoplazmie e. zasadochłonnych i polichromatofilnych szybko gromadzi się 

w dużych ilościach hemoglobina; wywołuje to zmianę barwliwości komórek, które 

przekształcają się w e. ortochromatyczne (kwasochłonne), a te, przeciskając się pomiędzy 

komórkami ścian szpikowych zatok żylnych, tracą jądra komórkowe i przekształcają się w → 

retikulocyty. 

erytrocyty, → krwinki czerwone. 

erytrolabe, → barwniki wzrokowe. 

erytromycyna, antybiotyk z grupy makrolidów wytwarzany przez Streptomyces erythreus; 

wiąże się z rybosomami komórek bakteryjnych, hamując biosyntezę białek; działa na bakterie 

gramdodatnie i niektóre gramujemne, mikoplazmy i chlamydie. 

erytropoetyna, EPO, czynnik wzrostowy komórek hematopoetycznych, hormon stymulujący 
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proces powstawania krwinek czerwonych w szpiku kostnym (→ erytropoeza) u ssaków (w 

tym u człowieka) poprzez wywoływanie przekształcenia komórek pnia szpiku w 

proerytroblasty (komórki pnia ukierunkowane); e. jest glikoproteiną o łańcuchu 

polipeptydowym zbudowanym ze 166 aminokwasów, uwalnianą do krążenia przez komórki 

śródbłonkowe naczyń włosowatych przycewkowych w korze nerki oraz w małych ilościach 

(ok. 10–15%) przez (prawdopodobnie) zarówno komórki siateczkowo-śródbłonkowe, jak i 

hepatocyty wątroby (wytwarzanie e. przez wątrobę dominuje w życiu płodowym i 

bezpośrednio po urodzeniu); brak e. wywołuje niedokrwistość. 

erytropoeza, proces wytwarzania erytrocytów, który zachodzi w czerwonym szpiku kostnym 

zatok kości płaskich (w początkowym okresie życia e. zachodzi w komórkach woreczka 

żółtkowego, a później wątroby); jeden z elementów procesu → hematopoezy; u człowieka 

trwa 2–5, niekiedy do 7 dni i przebiega w kilku etapach; jądrzaste macierzyste komórki 

szpikowe (CFU-S) dzielą się tworząc komórki ukierunkowane linii erytrocytów (komórki 

tworzące kolonie rozsadzające erytroidalne – BF-E, a następnie komórki macierzyste 

erytrocytów (CFU-E), które dzieląc się dają proerytroblasty i dalej → erytroblasty; e. reguluje 

hormon → erytropoetyna. 

erytroza, czterowęglowy → cukier prosty, tetroza należąca do → aldoz; erytrozo-4-fosforan 

jest metabolitem pośrednim → cyklu pentozofosforanowego. 

Escherichia coli, pałeczka okrężnicy, gatunek gramujemnych bakterii właściwych z 

rodzaju Escherichia o pałeczkowatym kształcie, mających rzęski, nie wytwarzających 

przetrwalników (czasem wytwarzają otoczki); występują powszechnie w glebie i wodzie; 

większość szczepów wchodzi w skład flory jelitowej człowieka, wytwarzają niektóre 

witaminy i pomagają rozkładać pokarm, mogą jednak powodować zakażenia u osób z 

obniżoną odpornością lub po zabiegach chirurgicznych, u niemowląt wywołują tzw. biegunki 

letnie; służą jako wskaźnik zanieczyszczenia wody wydalinami człowieka (→ miano pałeczek 

okrężnicy); w biotechnologii wykorzystuje się niektóre zmienione genetycznie szczepy do 

produkcji wielu preparatów biologicznych, w tym przeciwciał i leków. 

esica, → okrężnica. 

eskulina, → glikozyd występujący w kasztanowcu Aesculus hippocastanum. 

esteraza acetylocholinowa, cholinoesteraza, specyficzny enzym z klasy→ 

hydrolaz występujący w szczelinach synaptycznych (→ synapsa), gdzie katalizuje reakcję 

rozpadu neuroprzekaźnika → acetylocholiny do choliny i reszty acetylowej; aktywność 

niespecyficznej e. a. (pseudoacetylocholinoesterazy), hydrolizującej różne estry choliny, 

wykazano też w innych tkankach zwierząt i niektórych roślin. 

esterazy, enzymy z klasy → hydrolaz rozszczepiające wiązania estrowe. 

estety, jedno- lub wielokomórkowe brodawki, o zapewne czuciowej funkcji, występujące na 

grzbietowej i bocznej powierzchni ciała → igłoskórych i niektórych → 

muszlowców, przebijające oskórek (kutikulę) i zapewniające bezpośredni kontakt nabłonka z 

otoczeniem; podobne struktury spotykane są również u innych bezkręgowców, np. 

mszywiołów i ramienionogów. 

estradiol, 17-beta-estradiol, hormon pobudzający rozwój i utrzymywanie się żeńskich cech 

płciowych, zaliczany do C18-steroidów z grupy → estrogenów, wydzielany przez komórki 

osłonki wewnętrznej i, przede wszystkim, komórki ziarniste → pęcherzyków jajnikowych; 

powstaje z estronu lub z androstendionu; jest najsilniejszym → estrogenem. 

estrogeny, hormony steroidowe: → estradiol, → estron i estriol, które wytwarzane są przez 

dojrzewający → pęcherzyk jajnikowy oraz łożysko, a w niewielkich ilościach przez jądra; 

wytwarzane są także przez wiele gatunków roślin; kontrolują rozwój, wzrost i stan dojrzałych 

dróg rodnych, wpływają na wzrost pęcherzyków jajnikowych (→ cykl płciowy), odpowiadają 
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za motorykę jajowodów oraz przepływ krwi przez macicę; pobudzają błonę śluzową macicy 

do odbudowy po menstruacji (→ cykl miesiączkowy) i przygotowują ją do ewentualnej 

implantacji zapłodnionego jaja; warunkują rozwój żeńskich → cech płciowych; stymulują 

popęd płciowy u człowieka i zachowanie rujowe u zwierząt; zmniejszają stężenie cholesterolu 

w osoczu krwi, opóźniają zapoczątkowanie zmian miażdżycowych; regulują właściwe 

wapnienie kości poprzez udział w przemianie białkowej i wodno-mineralnej organizmu; 

wpływają na procesy utleniania komórkowego i systemy energetyczne komórek. 

estron, hormon steroidowy ssaków z grupy C18-steroidów (→ estrogenów) wydzielany przez 

komórki osłonki wewnętrznej i komórki ziarniste → pęcherzyków jajnikowych oraz przez → 

ciałko żółte i łożysko; powstaje z 17-β-estradiolu lub bezpośrednio z androstendionu; we krwi 

występuje w równowadze z 17-β-estradiolem, od którego jest słabszym estrogenem. 

estrus, → ruja. 

estry, związki organiczne powstające z połączenia kwasów i alkoholi, z równoczesnym 

odciągnięciem cząsteczki wody, np. woski, tłuszcze i oleje oraz nukleotydy; e. niższych → 

kwasów tłuszczowych stosowane są jako rozpuszczalniki i składniki olejków zapachowych. 

estryfikacja, reakcja syntezy → estru z odpowiedniego kwasu i alkoholu, np. → 

fosforylacja, → acetylacja, sulfatacja. 

estywacja, 1) sen letni, stan fizjologiczny organizmu, w którym następuje zmniejszenie 

tempa procesów życiowych, spoczynek i odrętwienie zwierząt, zarówno stałocieplnych, jak i 

zmiennocieplnych; w okresie letniej suszy i wysokich temperatur sprzyja oszczędnej 

gospodarce wodnej i energetycznej; przykładem e. są przesychające ślimaki słodkowodne i 

lądowe, śpiące latem susły czy madagaskarskie lemurki (Cheirogaleidae) (por. → 

hibernacja; 2) sposób ułożenia liści lub okwiatu w pączku liściowym lub kwiatowym. 

etanol, alkohol etylowy, CH3CH2OH, bezbarwna ciecz dobrze rozpuszczalna w wodzie, 

otrzymywany w procesie → fermentacji, np. skrobi; e. jest → ksenobiotykiem porażającym 

ośrodkowy układ nerwowy; dawka śmiertelna wynosi 6–8 g na kg masy ciała; e. ulega → 

detoksykacji w wątrobie. 

eteryczne olejki, → olejki eteryczne. 

etiolacja, → wypłonienie. 

etiologia, w medycynie i weterynarii dział nauki zajmujący się badaniem przyczyn i 

warunków powstawania procesów chorobotwórczych w organizmach ludzkich i zwierzęcych; 

w fitopatologii dział zajmujący się określaniem natury i przyczyny chorób roślin i ich 

infekcyjności. 

etioplasty, rodzaj → plastydów rozwijających się w ciemności w organach roślin (np. 

liściach), które potencjalnie (na świetle) zdolne są do zazielenienia się i do fotosyntezy. 

Charakterystyczną strukturą e. jest ciało prolamellarne, regularna sieć błoniastych rurek. Na 

świetle z e. powstają → chloroplasty, z ciała prolamellarnego rozwija się system → 

tylakoidów. 

etiopski region, → region etiopski. 

etnobotanika, subdyscyplina etnologii zajmująca się badaniem wiedzy ludowej różnych 

społeczeństw na temat świata roślin i o wpływie tej wiedzy na ich życie. 

etogram, szczegółowy katalog wszystkich wzorców zachowań danego gatunku zwierzęcego, 

łącznie z zakresem wydawanych dźwięków. 

etologia, dziedzina biologii zajmująca się gatunkowo specyficznymi zachowaniami zwierząt, 

ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia adaptacyjnego (funkcji) tych zachowań i ich 

ewolucji. 

etologia człowieka, dział → etologii, którego przedmiotem jest poszukiwanie 
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filogenetycznych uwarunkowań ludzkich zachowań oraz określenie, z wykorzystaniem 

wyników porównawczych badań międzykulturowych, udziału w tych zachowaniach 

składników determinowanych genetycznie, a zatem kształtowanych w drodze ewolucji 

biologicznej. 

etylen, eten, CH2=CH2, węglowodór nienasycony z grypy olefin, bezbarwny gaz palny o 

słabym zapachu; działa narkotyzująco; z powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe; 

ważny → hormon roślinny. 

etylenodiaminotetraoctan, EDTA, kwas wersenowy, związek chelatowy należący do 

kompleksonów – substancji organicznych wiążących ilościowo w kompleksy jony metali; 

stosowany w analizie chemicznej oraz jako lek w zatruciach jonami metali ciężkich. 

eubakterioza, stan równowagi między drobnoustrojem, przeważnie pasożytniczym, a jego 

gospodarzem; pojęcie odnosi się przede wszystkim do bakteryjnej flory jelitowej; 

przeciwieństwem e. jest dysbakterioza. 

euchromatyna, zdespiralizowane odcinki chromosomów lub całe chromosomy występujące 

w stadium międzypodziałowym komórki, bardzo słabo wybarwiające się barwnikami 

histologicznymi; w odcinkach tych zachodzi aktywna → transkrypcja mRNA. 

eudoksja, kolonia rurkopławów (→ kormidium), która oddzieliła się od wyjściowej kolonii 

do samodzielnego życia; zwykle rolę → dzwonów pływnych przejmują wtedy niektóre → 

gonofory. 

eufotyczna strefa, → strefa eufotyczna. 

eugenika, koncepcja, zgodnie z którą możliwe jest "lw;doskonalenie"up; cech dziedzicznych 

człowieka poprzez społeczną kontrolę jego reprodukcji; powstała w połowie XIX wieku i od 

tego czasu doprowadziła do wielu szkód moralnych, z ludobójstwem włącznie; w swej 

pierwotnej formie nie ma nic wspólnego z → poradnictwem genetycznym czy → inżynierią 

genetyczną, choć czasem termin e. bywa do nich stosowany. 

euglena, klejnotka (Euglena), rodzaj jednokomórkowego glonu z gromady → euglenin, 

reprezentowany przez ok. 160 gatunków występujących najczęściej w zbiornikach z dużą 

zawartością materii organicznej. 

eugleniny, klejnotki (Euglenophyta), gromada → glonów z klasy euglenowych 

reprezentowana przez ok. 800 gatunków, słodkowodnych, rzadziej morskich, głównie 

jednokomórkowych, wiciowcowych, nagich lub pokrytych peryplastem, otoczonych pellikulą 

i warstwą śluzu; plamka oczna (stigma) zwykle obecna; chloroplasty (trójbłonowe) zawierają 

ziarniście rozmieszczony DNA oraz chlorofil a i b; rozmieszczenie materiału zapasowego, → 

paramylonu, w komórce stanowi cechę systematyczną; mogą się stać cudzożywne, np. 

podczas przebywania w ciemności; rozmnażają się przez podział. 

eukarioty, Eukaryota, nadkrólestwo obejmujące królestwa protistów, grzybów, roślin i 

zwierząt; organizmy zawierające w swoich komórkach typowe jądro komórkowe z 

chromosomami oraz błoną; podziały jądra i komórki zachodzą w procesach → mejozy i → 

mitozy. 

Eukaryota, → eukarioty. 

eukariotyczna komórka, → komórka eukariotyczna. 

eukarpiczne grzyby, → grzyby eukarpiczne. 

eumeryczna larwa, → larwa eumeryczna. 

eunuch, kastrat, inaczej rzezaniec, trzebieniec, mężczyzna pozbawiony jąder. 

eunuchoidalność, eunuchoidyzm, zespół zmian rozwijających się u osobnika męskiego w 

wyniku niedoboru męskich hormonów płciowych na skutek niedorozwoju gruczołów 

płciowych, wczesnych zaburzeń ich czynności lub kastracji (także niedoboru → 
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gonadotropin przysadki mózgowej); przejawia się zwiększeniem wysokości ciała i → 

feminizacją cech. 

euploidalność, występująca w danym organizmie, tkance lub komórce wielokrotność 

jednego, podstawowego, monoploidalnego, charakterystycznego dla niego zespołu 

chromosomów. 

euryapsydy, Euryapsida, podgromada wymarłych, żyjących na przełomie permu i kredy, 

gadów morskich o czaszcze euryapsydalnej (z jednym otworem skroniowym); grupa 

prawdopodobnie polifiletyczna, reprezentowana przez trzy rzędy: ichtiozaury, plakodonty i 

zauropterygie, o niejasnym pochodzeniu i pokrewieństwie. 

eurybionty, eurytopy, organizmy o szerokim preferendum tolerancji środowiskowej w 

stosunku do rozmaitych czynników, np. termicznych, chemicznych czy wodnych; występują 

w całym zasięgu biotopów o dużym zróżnicowaniu i są na ogół geograficznie szeroko 

romieszczone. 

euryfagi, pantofagi, wszystkożerne, zwierzęta nie wyspecjalizowane troficznie, odżywiające 

się lub tolerujące różnorodny pokarm roślinny i zwierzęcy, np. niektóre ptaki i gryzonie. 

eurytopy, → eurybionty. 

Eustachiusza trąbka, → trąbka słuchowa. 

Eustachiusza przewód, → trąbka słuchowa. 

eustela, typ → walca osiowego, częsty u roślin nagozalążkowych i dwuliściennych, w którym 

cylinder tkanek przewodzących podzielony jest na dobrze wyodrębnione → wiązki 

łykodrzewne. 

eutanazja, gr. "lw;dobra śmierć"up;, powodowane współczuciem pozbawienie życia 

cierpiącego człowieka, który jest nieuleczalnie chory; e. czynna wymaga określonego 

działania, e. bierna polega na zaniechaniu postępowania leczniczego. 

Eutheria, → łożyskowce. 

eutrofizacja, termin hydrobiologiczny określający wzbogacanie zbiorników wodnych, 

zwłaszcza jezior, w substancje pokarmowe pochodzące z dopływu substancji mineralnych z 

obszarów wykorzystywanych rolniczo; na skutek e. wzrasta produkcja pierwotna, bowiem 

biomasa gromadzonych substancji organicznych przewyższa procesy rozkładu i mineralizacji; 

e. pogarsza warunki gospodarki rybackiej i obniża walory rekreacyjne zbiorników wodnych. 

Przy intensywnej e. następują szybkie zmiany sukcesyjne (→ sukcesja 

ekologiczna) prowadzące, w skrajnych przypadkach, do przekształcenia zbiornika w 

biocenozę lądową. 

ewaginacja, uwypuklanie, ogólnie sposób powstawania struktury poprzez uwypuklenie 

warstw powierzchniowych organizmu lub organu poza jego obszar, np. na drodze e. 

rozwinęły się w toku ewolucji skrzela (patrz też → inwaginacja). 

ewaporacja, parowanie z powierzchni gleby lub wody przeliczone na jej wielkość oraz 

jednostkę czasu. 

ewapotranspiracja, sumaryczna utrata wody glebowej będąca efektem bezpośredniego 

parowania z powierzchni podłoża, a także → transpiracji roślin. 

ewolucja, biol. naturalny proces ukierunkowanych i ciągłych zmian zachodzących w żywej 

materii, od momentu powstania życia na Ziemi (→ biogeneza). E. polega na 

przystosowawczym (→ adaptacja) różnicowaniu się, w tym komplikacji struktury i funkcji 

(ale także ich upraszczania) żywych istot; efektem różnicowania się jest powstawanie nowych 

gatunków, których rosnąca w miarę upływu czasu różnorodność pozwala na grupowanie ich 

w jednostki systematyczne wyższego poziomu. Zmiany zachodzące w obrębie gatunku 

nazywa się umownie mikroewolucją, różnicowanie się wyższych jednostek (rodzajów i 
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rodzin) – makroewolucją, a najwyższych – megaewolucją; zgodnie z przeważającym obecnie 

poglądem e. jest procesem jednorodnym i jej mechanizmy (→ mechanizmy ewolucji) działają 

jedynie na poziomie populacji gatunku, prowadząc do → specjacji; natomiast stan 

zróżnicowania (kształt drzewa lub – jak chcą niektórzy – krzewu życia) w danym momencie 

czasu zależy od globalnie działających czynników środowiska życia. Dzisiejsze rozumienie 

tego terminu wiąże się z nazwiskiem K. Darwina (→ ewolucjonizm, → gradualizm, → 

punktualizm). 

ewolucja bradyteliczna, → tempo ewolucji. 

ewolucja docelowa, → ortogeneza. 

ewolucja dywergentna, → ewolucja rozbieżna. 

ewolucja horoteliczna, → tempo ewolucji. 

ewolucja konwergentna, → ewolucja zbieżna. 

ewolucja molekularna, procesy ewolucyjne zachodzące na poziomie molekularnym, 

przyczyniające się do zwiększania różnorodności białek, a tym samym szerokiego zakresu ich 

funkcji biologicznej; mechanizmami e. m. są: duplikacje genów, mutacje, tasowanie eksonów, 

składanie (splicing) RNA, potranskrypcyjne i potranslacyjne zmiany informacji genetycznej, 

w tym redagowanie RNA i składanie (splicing) białek. 

ewolucja mozaikowa, niejednakowe tempo zmian różnych cech w tej samej linii filetycznej 

(przodków i potomków), w wyniku czego organizmy żyjące w danym czasie charakteryzują 

się mieszaniną (mozaiką) cech pierwotniejszych (→ plezjomorfia) i świeżo nabytych (→ 

apomorfia); przykładem e. m. u człowieka może być, przy całej jego odrębności 

morfologicznej i behawioralnej, wiele cech bichemicznych i molekularnych, które nie uległy 

zmianie od czasu rozejścia się linii filetycznej naszego gatunku i szympansa. 

ewolucja niedarwinowska, zmiany zachodzące w puli genów z przyczyn losowych (nie 

przystosowawczych), w szczególności nagromadzenie → mutacji neutralnych, 

przystosowawczo obojętnych, nie eliminowanych ani nie faworyzowanych przez → dobór 

naturalny; przykłady e. n. dotyczą molekularnego poziomu analizy cech. 

ewolucja ponadgatunkowa, ewolucja transspecyficzna, makroewolucja, zmiany ewolucyjne 

prowadzące do powstania wyższych niż gatunek jednostek systematycznych. Istotne 

znaczenie dla interpretacji znacznych różnic między tymi jednostkami (np. planu budowy) i 

ich powstawania ma pogląd na tempo ewolucji i zakres możliwych zmian mutacyjnych (→ 

gradualizm, → punktualizm, → mikroewolucja). 

ewolucja regresywna, upraszczanie budowy lub redukcja struktur organizmów w trakcie 

przemian przystosowawczych (np. u pasożytów czy organizmów osiadłych); termin mylący, 

bowiem utożsamia komplikację struktury z postępem. 

ewolucja rozbieżna, ewolucja dywergentna, pogłębianie się różnic między spokrewnionymi 

gatunkami na skutek specjalizacji w różnych niszach ekologicznych; w obrębie gatunku e. r. 

między populacjami prowadzi do → specjacji. 

ewolucja tachyteliczna, → tempo ewolucji. 

ewolucja transspecyficzna, → ewolucja ponadgatunkowa. 

ewolucja wybuchowa, ewolucja eksplozywna, faza procesu ewolucyjnego, w której 

następują szybkie i częste specjacje, a po nich nowo powstałe formy przybierają znacznie 

różniące się kierunki przystosowań, co może prowadzić do kształtowania się nowych 

taksonów, np. rzędów, gromad czy typów; warunki do e. w. mogły stwarzać dla przetrwałych 

form globalne kataklizmy związane z masowym wymieraniem i "lw;opróżnianiem"up; 

poprzednio zajętych nisz ekologicznych (por. → punktualizm, → tempo ewolucji, → 

ewolucja ponadgatunkowa). 
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ewolucja zbieżna, powstawanie morfologicznie i funkcjonalnie podobnych struktur w 

grupach organizmów odlegle spokrewnionych, odrębnych dla tych grup cech pierwotnych, w 

odpowiedzi na podobne wymagania środowiskowe (np. podobny typ pokarmu, wymagania 

lokomocyjne itp.; → konwergencja). 

ewolucja zespołowa, utrzymywanie się takiej samej sekwencji nukleotydów w → rodzinie 

genów, choć sama sekwencja ulega zmianom ewolucyjnym. 

ewolucji mechanizmy, → mechanizmy ewolucji. 

ewolucji policentrycznej hipoteza, → hipoteza multiregionalna. 

ewolucji tempo, → tempo ewolucji. 

ewolucji teoria, → ewolucjonizm. 

ewolucjonizm, 1) biol. system poglądów w naukach biologicznych, zgodnie z którym 

wszystkie formy życia na Ziemi podlegają stałym zmianom – ewoluują; w tym sensie e. jest 

przeciwstawny → kreacjonizmowi. Termin e. pojawił się w biologii w drugiej połowie XIX 

wieku za sprawą H. Spencera i zastąpił używane wcześniej określenia, takie jak 

transmutacjonizm, transformizm czy teoria descendencji. Podstawową dla e. teorię → doboru 

naturalnego naukowo uzasadnił Darwin w dziele "lw;O powstawaniu gatunków drogą doboru 

naturalnego"up; (1859). W połowie XX wieku w wyniku postępów genetyki i innych nauk 

biologicznych ukształtowała się tak zwana → teoria ewolucji syntetyczna, łącząca klasyczny 

darwinizm z osiągnięciami współczesnej nauki; 2) antr. orientacja teoretyczna w antropologii 

kulturowej uznająca ciągi ewolucyjnych zmian, zachodzących w systemach kulturowych od 

czasów hominizacji po współczesność, za podstawowe źródło zmienności ludzkiej kultury. 

ewolucjonizm syntetyczny, → teoria ewolucji syntetyczna. 

ewolucyjnie stabilna strategia, → strategia ewolucyjnie stabilna. 

ex situ, zasiedlenie wtórne, poza pierwotnym terenem występowania. 

F1, F2, → pokolenia potomne. 

Fabrycjusza torebka, → kieszonka Fabrycjusza. 

facja, najniższa jednostka w systematyce fitosocjologicznej (→ fitosocjologia) wyznaczana 

na podstawie ilościowej dominacji w danym zespole (→ asocjacja) jakiegoś gatunku lub → 

formy życiowej rośliny, np. f. wrzosowa w zespole boru świeżego lub f. trawiasta w zespole 

buczyny pomorskiej. 

FAD, → dinukleotyd flawinoadeninowy. 

fag lambda, fag λ, → bakteriofag infekujący komórki Escherichia coli; zawiera dwuniciowy 

DNA; po wprowadzeniu obcego DNA do genomu faga, stosowany w biotechnologii i biologii 

molekularnej jako → wektor w procesie → klonowania. 

fagi, → bakteriofagi. 

fagocytoza, proces wchłaniania całych komórek mikroorganizmów lub produktów 

fragmentacji innych komórek do wnętrza komórki eukariotycznej, w drodze ich otoczenia 

przez wypustki błony komórkowej i odcięcia pęcherzyka fagocytarnego (fagosomu); w 

procesie f. niespecyficznej do wnętrza komórki wciągane są duże ciała organiczne (np. 

bakterie, makrocząsteczki) lub nieorganiczne, losowo przylegające do błony na skutek 

oddziaływań fizycznych (adhezja); jest sposobem odżywiania prostych organizmów, takich 

jak pierwotniaki, gąbki, parzydełkowce (por. → fagocytoza specyficzna, → endocytoza, → 

pinocytoza). 

fagocytoza specyficzna, rodzaj → endocytozy, selektywne wiązanie obcych komórek lub ich 

fragmentów przez receptory błonowe i następnie wciąganie ich do wnętrza komórki; zwykle 

rozpoznanie obcych komórek przez receptory błonowe poprzedzone jest ich uprzednim 
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opłaszczeniem (opsonizacją) przez przeciwciała wiązane przez receptory błonowe; jest 

charakterystyczna dla fagocytujących komórek układu odpornościowego, takich jak 

makrofagi, granulocyty obojętnochłonne (neutrofile), monocyty; wciągnięte do wnętrza 

komórki fagosomy mogą ulegać fuzji z lizosomami, tworząc fagolizosomy, w których może 

dojść do strawienia wchłoniętego materiału lub do zabicia np. wchłoniętych bakterii. 

fagocyty, komórki żerne, komórki zdolne do → fagocytozy; termin używany zwykle w 

węższym znaczeniu, w odniesieniu do komórek układu odpornościowego zwierząt 

fagocytujących obce komórki lub fragmenty powstałe po rozpadzie komórek własnych oraz w 

odniesieniu do komórek uczestniczących w przebudowie niektórych tkanek w czasie 

histogenezy i organogenezy; f. mają zdolność ukierunkowanego przemieszczania oraz 

specyficznego rozpoznawania fagocytowanego materiału dzięki receptorom błonowym 

rozpoznającym jego powierzchniowe ugrupowania specyficzne chemicznie bądź składniki 

dopełniacza lub fragmenty przeciwciał, które go opłaszczają. 

fagotrofy, makrokonsumenci, organizmy pobierające cząstki pokarmowe, np. 

jednokomórkowce wchłaniające pokarm do wnętrza komórki. 

fale alfa, rytm alfa, → fale mózgowe, o częstotliwości 8–13 Hz, charakterystyczne dla stanu 

czuwania u osoby odprężonej, spoczywającej z zamkniętymi oczmi (i bez dostępu innych – 

słuchowych czy dotykowych – bodźców zewnętrznych). 

fale beta, → fale mózgowe, o częstotliwości 14–60 Hz, charakterystyczne dla stanu czuwania 

u osoby z otwartymi oczami, oczekującej dopływu bodźców zewnętrznych lub intensywnie 

myślącej. 

fale mózgowe, rytmy kory mózgowej, zsynchronizowane zmiany potencjału elektrycznego 

grup neuronów kory mózgu, widoczne w zapisie elektroencefalograficznym (→ 

elektroencefalografia) w postaci oscylacji o różnej amplitudzie i częstotliwości, 

charakterystyczne dla różnych stanów aktywności mózgu (→ fale alfa, → fale beta, → sen 

wolnofalowy, → sen paradoksalny). 

falloidyna, jedna z fallotoksyn, cyklicznych heptapeptydowych trucizn, wraz z 

amanitotoksynami występujących u niektórych trujących muchomorów (np. u muchomora 

sromotnikowego); w cytochemii, dzięki właściwości specyficznego wiązania filamentów 

aktynowych, wykorzystywana do uwidaczniania elementów cytoszkieletu komórek. 

fallotoksyny, → falloidyna. 

fallus, → prącie. 

fałd skórno-tłuszczowy, antr. podwójna warstwa skóry wraz z podściółką tłuszczową, jaka 

powstaje po uchwyceniu i odciągnięciu od powierzchni ciała fragmentu skóry; grubość tej 

warstwy, zmierzona odpowiednim przyrządem (fałdomierzem) o określonym nacisku, 

pozwala oszacować otłuszczenie ciała; pomiary wykonuje się w ustalonych miejscach ciała, 

m.in. na mięśniu trójgłowym ramienia, poniżej łopatki czy na brzuchu. 

fałda mongolska, fałda powiekowa, zmarszczka nakątna, fałda skórna górnej powieki 

przykrywająca jej brzeg i przyśrodkowy kąt oka; charakterystyczna dla wielu populacji 

azjatyckich (także dla → zespołu Downa). 

fałdopłetwe, Acanthodii, gromada paleozoicznych ryb kopalnych żyjących między sylurem a 

permem, reprezentowana przez 70 rodzajów; żyły w morzach, filogenetycznie młodsze 

występowały również w wodach słodkich; zwykle drobne (wyjątkowo 2 m). 

fałdy głosowe, struny głosowe, para fałdów błony śluzowej krtani ssaków (poza waleniami), 

wzmocnionych na krawędzi włóknami mięśniowymi i pasmami tkanki łącznej, które drgając 

powodują powstawanie dźwięków; w krtani człowieka, przyczepione do chrząstki tarczowatej 

z jednej strony, a chrząstek nalewkowatych (ruchomych) z drugiej, ograniczają szparę głośni 
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zamykającą się w trakcie wytwarzania dźwięku. 

fanerofity, rośliny jawnopączkowe (→ formy życiowe roślin wg C. Raunkiaera), których 

pąki odnawiające na pędach nadziemnych znajdują się wyżej niż 25 cm (w oryginalnym 

ujęciu Raunkiaera) lub 50 cm nad powierzchnią gleby (wg późniejszych autorów); do f. 

zalicza się drzewa i krzewy, a także pnącza (liany) o trwałych pędach nadziemnych (np. 

winorośl) i okazałe sukulenty łodygowe (np. kolumnowe kaktusy); w zależności od 

rozmiarów, f. dzieli się na: mega-, mezo-, mikro- i nanofanerofity. 

fanerozoik, eon trwający od ok. 570 mln lat temu do dziś; dzieli się na 3 ery: → 

paleozoik, → mezozoik i → kenozoik (→ geochronologia). 

fantom, obiekt zastępczy, model osobnika lub jego części pozwalający na przeprowadzenie 

eksperymentu bez użycia rzeczywistego obiektu (np. w medycynie lub psychologii). 

fantomowe bóle, → ból fantomowy. 

farmakodynamika, dział farmakologii, nauka o sposobach i kierunkach działania leków 

(substancji czynnych) na organizm. 

farmakokinetyka, dział farmakologii, nauka o wpływie organizmu na skuteczność działania 

leków (ich wchłanianiu, rozmieszczeniu, wiązaniu z białkami czy wydalaniu). 

farmakologia, nauka o działaniu substancji czynnych na organizm i wykorzystywaniu ich w 

celach leczniczych. 

fascjoloza, choroba motylicza wywoływana przez przywrę – motylicę wątrobową 

pasożytującą w ciele zwierząt, czasami ludzi, jako żywicieli ostatecznych; powoduje straty 

pogłowia owiec i bydła, u człowieka objawia się m.in. zapaleniem wątroby i dróg żółciowych. 

fasetki, → omatidia. 

fauna, ogół zwierząt chrakteryzowanych pod względem jakościowym i ilościowym w danym 

okresie geologicznym, na danym obszarze lub środowisku. 

fauna ediakarańska, → fauna prekambryjska. 

fauna epigeiczna, → gatunki epigeiczne. 

fauna prekambryjska, fauna ediakarańska, wendobionty, najstarsze tkankowe zwierzęta ze 

schyłku prekambru (600–570 mln lat temu), których skamieniałości (odciski) odkryto na 

wzgórzu Ediacara w pd. Australii, a później w wielu innych częściach świata; organizmy bez 

twardego szkieletu, cienkie, płaskie, o budowie nadmuchiwanego materaca, żyły w płytkich 

morzach; zapewne wymarły bezpotomnie; niektórzy sądzą jednak, że wykazują pewne 

podobieństwa do późniejszych, kambryjskich form. 

fauna sulfofilna, → zwierzęta sulfofilne. 

fauna ujść hydrotermalnych, zespoły zwierzęce wykryte w końcu lat 70. XX wieku w 

pobliżu miejsc erupcji gorącej wody (300–400°C), zwanych ujściami lub kominami 

hydrotermalnymi, towarzyszących strefom rozprzestrzeniania skorupy ziemskiej lub strefom 

subdukcji płyt tektonicznych (→ dryf kontynentów), położonych w obrębie dna oceanicznego 

na znacznych głębokościach; unikatowymi cechami tej fauny są: 1) duża biomasa, 

porównywalna z najbardziej produktywnymi ekosystemami Ziemi, 2) endemiczność (niemal 

90% wykrytych zwierząt to gatunki nowe dla nauki, nieznane z innych środowisk), 3) 

adaptacje fizjologiczne i biochemiczne umożliwiające życie w wysoko toksycznym 

środowisku przesyconym siarczkami (→ zwierzęta sulfofilne) i metalami ciężkimi oraz 4) 

niezwykłą organizacją łańcuchów troficznych, opartych na produkcji pierwotnej 

chemoautotroficznych bakterii; u licznych zwierząt f. u. h. wykryto symbiotyczne powiązania 

z bakteriami chemoautotroficznymi, w skrajnych wypadkach prowadzące do całkowitej 

(rurkoczułkowce z grupy Vestimentifera) lub znacznej (niektóre małże i ślimaki) redukcji 

przewodu pokarmowego i odżywianiu się z udziałem chemoautroficznych symbiontów 
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żyjących w ciele zwierzęcia–gospodarza w specjalnych komórkach (bakteriocytach), 

zlokalizowanych w wyspecjalizowanych tkankach (trofosoma rurkoczułkowców) lub 

zmodyfikowanych skrzelach (małże, ślimaki). 

faunistyczna metoda datowania, → metoda faunistyczna. 

faunistyka, dyscyplina zoologiczna opisująca faunę danych obszarów lub środowisk pod 

względem jakościowym i ilościowym. 

fawizm, choroba "lw;fasolowa"up;, choroba dziedziczna związana z chromosomem X; 

niedobór enzymu – dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; objawia się napadami ciężkiej 

niedokrwistości; u osób nią dotkniętych występuje po spożyciu surowego bobu lub po 

wdychaniu pyłku tej rośliny. 

faza eklipsy, trzeci etap namnażania wirusów, faza → cyklu litycznego wirusów, faza 

utajenia, pozornego spokoju, w której wirusowy kwas nukleinowy uwalnia się z płaszcza 

białkowego (wirion traci zakaźność) i kieruje replikacją wirusowych kwasów nukleinowych 

oraz syntezą białek wirusowych. 

faza folikularna, faza pęcherzykowa, faza wzrostu, faza w → cyklu płciowym ssaka, w 

czasie której pod wpływem gonadotropiny przysadkowej (FSH) dojrzewa pęcherzyk 

jajnikowy i oocyt, a pod wpływem estrogenów jajnika odbudowuje się błona śluzowa macicy; 

f. f. kończy osiągnięcie dojrzałości przez pęcherzyk i → owulacja. 

faza lutealna, faza ciałka żółtego, faza wydzielnicza, faza w → cyklu płciowym ssaka, w 

trakcie której powstałe z pęcherzyka jajnikowego ciałko żółte, stymulowane przez 

przysadkowe hormony (hormon luteinizujący, prolaktyna), wydziela hormon progesteron, 

wraz z estrogenami jajnika wywołujący w błonie śluzowej macicy zmiany pozwalające na 

zagnieżdżenie zapłodnionego jaja. 

faza owulacyjna, → owulacja. 

faza spoczynku, → cykl płciowy. 

fazy fenologiczne, cykliczne (sezonowe) zjawiska w życiu organizmów, związane z 

warunkami klimatycznymi, zmieniające się wraz z następowaniem → pór fenologicznych. 

fazy snu, następujące naprzemiennie fazy → snu wolnofalowego (głębokiego) i → snu 

paradoksalnego (fazy marzeń sennych) u śpiącego człowieka (→ sen). 

febra, → gorączka. 

Fehlinga reakcja, → reakcja Fehlinga. 

fellem, → korek. 

felloderma, warstwa tkanki miękiszowej odkładana w łodygach i korzeniach przez miazgę 

korkotwórczą po jej stronie wewnętrznej; składnik → korkowicy. 

fellogen, → miazga korkotwórcza. 

feminizacja, 1) biol. zmiany niektórych → cech płciowych u samców, upodabniające je do 

samic, wywołane niedoborem hormonów płciowych męskich (np. na skutek niedorozwoju 

bądź usunięcia jąder) lub nadmiaru hormonów płciowych żeńskich (np. przy nadczynności 

kory nadnercza); 2) socjol. wzrost udziału kobiet w grupach społecznych wyodrębnianych ze 

względu na dowolny czynnik grupujący (np. miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub nauki, 

zawód itp. ). 

femtoplankton, → pikoplankton. 

fen, wiatr alpejski, suchy i ciepły, na ogół porywisty, wiejący w kierunku dolin; zimą topi 

śniegi, niekiedy niszczy lasy; f. powoduje złe samopoczucie i zaostrzenie stanu pewnych 

chorób. 

fenetyczna analiza, → analiza fenetyczna. 
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fenetyka, → systematyka fenetyczna. 

fenogram, odmiana → dendrogramu, rozgałęziający się diagram podobieństw między 

grupami organizmów; graficzna konkluzja → analizy fenetycznej, w którym długość gałęzi 

jest proporcjonalna do stopnia podobieństw badanych taksonów. 

fenokopia, niedziedziczna, modyfikacyjna zmiana → fenotypu wywołana wpływem 

czynników środowiskowych, która jest pozornie identyczna ze zmianą wywołaną przez 

mutację; ten sam czynnik środowiskowy, w zależności od stadium rozwojowego organizmu, 

może wywołać f. naśladujące różne mutacje; różne czynniki środowiskowe mogą 

spowodować powstanie takich samych f. 

fenol, hydroksybenzen, dawna nazwa – kwas karbolowy, C6H5OH, bezbarwne kryształy 

różowiejące na powietrzu, o charakterystycznym zapachu; związek żrący, stosowany dawniej 

w roztworze wodnym jako środek dezynfekcyjny, obecnie jako surowiec do wytwarzania soli 

kwasu salicylowego i innych leków, barwników i żywic fenolowych. 

fenole, pochodne benzenu, aromatyczne związki organiczne zawierające jedną lub więcej 

grup hydroksylowych; mają charakter słabych kwasów, z wodorotlenkami metali tworzą sole 

– fenolany; stosowane do produkcji barwników azowych, mas plastycznych; najważniejszym 

f. monohydroksylowym jest → fenol. 

fenologia, dyscyplina biologiczna zajmująca się sezonowymi zmianami w rozwoju 

organizmów, związanymi z cyklicznym rytmem warunków klimatycznych w przyrodzie w 

ciągu roku. 

fenologiczne fazy, → fazy fenologiczne. 

fenologiczne pory roku, → pory fenologiczne. 

fenotyp, strukturalne lub funkcjonalne właściowości (cechy organizmu) powstające w 

wyniku oddziaływań środowiska na jego genotyp (program genetyczny); termin f. może 

dotyczyć całości organizmu lub jego konkretnej cechy; zróżnicowane warunki środowiska, 

działające na ten sam genotyp, mogą spowodować powstanie różnych f., a takie same f. mogą 

być różnymi genotypami; zakres zmienności fenotypowej nosicieli danego genotypu nazywa 

się normą reakcji tego genotypu. 

fenotyp dziki, → typ dziki. 

fenotypowa wariancja, → wariancja fenotypowa. 

fenyloalanina, Phe, białkowy, hydrofobowy aminokwas aromatyczny, kwas α-amino-β-

fenylopropionowy, dla człowieka egzogenny; f. jest metabolizowana do → tyrozyny; gdy ta 

przemiana jest zablokowana, występuje choroba → fenyloketonuria. 

fenyloketonuria, choroba spowodowana blokiem metabolicznym, defektem przemiany → 

fenyloalaniny w tyrozynę wskutek braku lub niedoboru enzymu hydroksylazy 

fenyloalaninowej; jest to recesywna cecha autosomalna, w efekcie której wzrasta znacznie 

stężenie fenyloalaniny oraz fenylopirogronianu we krwi, co może być przyczyną ciężkiego 

upośledzenia umysłowego; f. występuje z częstością 1 : 20 000; wszystkie noworodki 

przechodzą test na f.; leczenie polega na stosowaniu specjalnej diety ubogiej w fenyloalaninę; 

średnia długość życia chorego nie przekracza 20 lat. 

fenylotiomocznik, PTC, ang. phenylothiocarbamid, marker jednogenowy, związek 

chemiczny stosowany w testowaniu czucia smaku gorzkiego; ponieważ wrażliwość ludzi na f. 

(odczuwanie goryczy po zadziałaniu tym związkiem) jest warunkowana jednogenowo, 

stosowany jako marker w badaniach populacyjno-genetycznych. 

feofityna, Ph, cząsteczka → chlorofilu, w której atom magnezu zastąpiony jest dwoma 

atomami wodoru; przenośnik elektronów w → fotosystemie II fazy świetlnej → fotosyntezy, 

odbierający elektrony o dużej energii od wzbudzonego chlorofilu P680 i przekazujący je na 
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plastochinon. 

fermentacja, przemiany → pirogronianu w warunkach beztlenowych dostarczające energię, 

zachodzące w cytoplazmie komórek wszystkich organizmów; w f. akceptorem wodoru nie 

jest tlen, jak w oddychaniu tlenowym, ale związek organiczny; f. jest energetycznie mniej 

wydajna niż oddychanie tlenowe, ale ważna z powodu zachodzącej regeneracji → NAD, 

który umożliwia kontynuację → glikolizy; najczęściej występuje → f. alkoholowa i → f. 

mlekowa. 

fermentacja alkoholowa, przemiana → pirogronianu w aldehyd octowy, a następnie w → 

etanol zachodząca u drożdży oraz pewnych innych grzybów i bakterii; w f. a. jest 

regenerowany → NAD, niezbędny do podtrzymania ciągłości → glikolizy w warunkach 

beztlenowych. 

fermentacja masłowa, przemiany beztlenowe, w których → pirogronian ulega 

dekarboksylacji do aldehydu octowego, a ten przekształca się w kwas masłowy; zachodzi 

m.in. u bakterii Clostridium. 

fermentacja mlekowa, przemiany beztlenowe, w których → pirogronian ulega redukcji do 

kwasu mlekowego; proces ten zachodzi m.in. u bakterii Lactobacillus oraz w mięśniach 

kręgowców, przy ograniczonej ilości tlenu; z mięśni mleczan jest transportowany przez krew 

do wątroby, gdzie w procesie→ glukoneogenezy ulega przekształceniu w glukozę i powraca z 

krwią do mięśni (→ cykl Corich). 

fermenty, dawna nazwa → enzymów. 

feromony, substancje chemiczne wydzielane przez zwierzęta, poznane najlepiej u owadów i 

ssaków, wpływające na liczebność, rozwój i sposób zachowania się osobników tego samego 

gatunku; wytwarzane w gruczołach egzokrynowych (u owadów np. rozmieszczonych na 

głowie, odwłoku lub skrzydłach) i uwalniane do środowiska; służą rozpoznawaniu się 

osobników, znakowaniu źródła pokarmu, pozostawianiu śladów, także jako substancje 

alarmujące lub wpływające na reakcje reprodukcyjne (→ komunikacja); rozróżnia się dwa 

typy: f. elementarne, o oddziaływaniu fizjologicznym, wpływające na rozrodczość, ale nie 

wpływające na zmiany w zachowaniu osobników, oraz f. wyzwalające, wywołujące doraźną 

reakcję w postaci określonego zachowania u osobnika danego gatunku (np. f. wabiące lub 

alarmujące płeć przeciwną czy wyznaczające przebieg szlaków wędrówek owadów). 

ferredoksyna, białko zawierające centrum Fe-S (żelazowo-siarkowe), przenośnik elektronów 

w fazie świetlnej → fotosyntezy, podczas redukcji azotu atmosferycznego w → brodawkach 

korzeniowych roślin motylkowatych, w oksydacyjnym → transporcie elektronów oraz w 

wielu innych ważnych przemianach metabolicznych. 

ferrytyna, metaloproteina magazynująca żelazo, występująca głównie w wątrobie, ale też 

m.in. w szpiku i erytrocytach; jedna cząsteczka f. może związać aż 4000 atomów żelaza; jako 

cząsteczka elektronowo gęsta jest stosowana do znakowania m.in. przeciwciał. 

fertylizacja, → zapłodnienie. 

fertylizyny, substancje wydzielane przez osłonki jajowe u zwierząt, ułatwiające łączenie się 

plemników z jajami; f. zwiększają aktywność plemników powodując ich chemotaksję oraz 

reagują z antyfertylizynami w główkach plemników, podobnie jak antygen z przeciwciałem. 

fetalizacja, zmiany przystosowawcze, w wyniku których osobniki danego gatunku zachowują 

niektóre (lub wszystkie) cechy charakterystyczne dla młodszych faz rozwoju 

ontogenetycznego ich przodków; szczególnym przypadkiem f. jest → neotenia. 

Feulgena reakcja, → reakcja Feulgena. 

fibroblasty, młode, aktywne metabolicznie komórki tkanki łącznej właściwej (→ tkanki 

zwierzęce) pochodzące z komórek → mezenchymy; wykazują zmienność kształtów, zwykle 
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są wydłużone, z kilkoma wypustkami; cechują je dobrze rozbudowane: retikulum 

endoplazmatyczne szorstkie oraz układ Golgiego; odpowiedzialne są za wytwarzanie 

elementów substancji międzykomórkowej tkanki łącznej, tj. proteoglikanów i białek 

substancji podstawowej, elementów włóknistych (→ kolagen) oraz enzymów uczestniczących 

w przekształcaniu składników substancji międzykomórkowej; zawierają błonowe białka 

uczestniczące w procesach adhezji, integrujące komórki i składniki substancji 

międzykomórkowej (patrz też → fibrocyty). 

fibrocyty, spoczynkowe komórki tkanki łącznej, w które po okresie aktywności 

przekształcają się → fibroblasty. 

fibroina, wytrzymałe i sztywne białko jedwabiu, prawie całkowicie składające się z 

antyrównoległych struktur β; f. wytwarzana jest w gruczołach przędnych larw pewnych 

motyli, np. jedwabnika morwowego, w ilości ok. 2 mg na jedną godzinę przez parę 

gruczołów. 

fibryle, struktury włókienkowate w budowie komórkowej lub tkankowej; zwykle w 

odniesieniu do struktur subkomórkowych f. są precyzowane specyficznymi nazwami (→ 

miofibryle, → neurofibryle). 

fibryna, włóknik, nierozpuszczalne białko powstające w procesie krzepnięcia krwi z → 

fibrynogenu pod działaniem → trombiny odcinającej od niego fragment łańcucha 

peptydowego; główny składnik skrzepu. 

fibrynogen, rozpuszczalne białko włókienkowe krwi, dimer, którego podjednostki 

zbudowane są z trzech par łańcuchów polipeptydowych połączonych mostkami 

disiarczkowymi; podczas procesu krzepnięcia krwi przekształca się w nierozpuszczalną → 

fibrynę; f. występujący w innych tkankach bierze udział w gojeniu się ran. 

fikobiliny, tetrapirolowe pomocnicze barwniki fotosyntetyczne glonów, rozpuszczalne w 

wodzie, będące chromatoforami fikobiliprotein, absorbujące światło przy innych długościach 

fali niż chlorofil; f. są produktami przemian → hemu, należą do nich m.in. → 

fikocyjanina i → fikoerytryna. 

fikobilisomy, struktury antenowe zbudowane z→ fikobilin połączonych z odpowiednimi 

białkami, przekazujące energię wzbudzenia do chlorofili → fotosystemu II. 

fikocyjanina, niebieski barwnik fotosyntetyczny należący do → fikobilin, występujący u 

cyjanobakterii i krasnorostów; f. w połączeniu z odpowiednimi białkami tworzy 

fikobiliproteiny, wchodzące w skład struktur antenowych o nazwie fikobilisomy, 

występujących na zewnętrznych powierzchniach błon tylakoidowych; f. pełni też funkcje 

związku magazynującego azot. 

fikoerytryna, czerwony barwnik fotosyntetyczny należący do → fikobilin, występujący 

głównie u krasnorostów, ale też u cyjanobakterii; f. po połączeniu z białkami tworzy 

fikobiliproteinę, wchodzącą w skład struktur antenowych – fikobilisomów, występujących na 

zewnętrznych powierzchniach błon tylakoidowych. 

fikoplast, struktura złożona z mikrotubul, wykształcająca się podczas podziału mitotycznego 

komórki (→ mitoza) u niektórych glonów (np. części zielenic) i spełniająca podobną rolę 

do → fragmoplastu; f. oddziela od siebie siostrzane jądra i przygotowuje pojawienie się 

między nimi przegrody. 

fiksacja, 1) fizjol. skierowanie osi optycznych obu oczu na oglądany przedmiot i 

utrzymywanie ich w tym położeniu; 2) psychol. uporczywe trwanie w różnego rodzaju 

uczuciach (np. niechęci), wzmagające się pod wpływem kary. 

filamenty, białkowe struktury nitkowate (włókienkowate) w budowie komórkowej lub 

tkankowej, zwykle drobniejsze niż fibryle; wyróżnia się różne f. w zależności od: a) typu 
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komórki, w której występują (np. miofilamenty w komórkach mięśniowych, neurofilamenty 

w komórkach nerwowych, f. glejowe w komórkach glejowych); b) rodzaju białek budujących 

f. (np. filamenty miozynowe, aktynowe i desminowe, zbudowane odpowiednio z miozyny, 

aktyny i desminy w mięśniach, f. laminowe w blaszce jądrowej, f. wimentynowe zbudowane 

z wimentyny, charakterystyczne dla różnych komórek pochodzenia mezenchymatycznego, f. 

keratynowe zbudowane z keratyn w komórkach nabłonkowych); c) średnicy włókna f. (f. 

grube o średnicy ok. 15 nm, f. cienkie o średnicy ok. 7 nm, f. pośrednie, f. supercienkie). 

filarie, Filariidae, rodzina nicieni pasożytujących w naczyniach krwionośnych, 

limfatycznych i układzie oddechowym kręgowców (poza rybami), głównie z Afryki 

Zachodniej; larwy f. wprowadzane są do ciała żywiciela przez muchówki z rodzaju Chrysops; 

wywołują → filariozy. 

filarioidalna larwa, → larwa filarioidalna. 

filariozy, choroby pasożytnicze wywoływane przez nicienie z rodziny Filariidae znane w 

krajach tropikalnych. Pasożytujące u człowieka dorosłe nicienie wywołują zapalenie naczyń 

chłonnych, co objawia się obrzękiem kończyn (słoniowacizna), zapaleniem jąder i najądrzy; 

uwalniane mikrofilarie pobierane są przez muchówki z rodzaju Chrysops z krwi i po 

dojrzeniu przenoszone są na innych żywicieli. 

filembriogenezy teoria, → teoria filembriogenezy. 

filetyczna linia, → linia filetyczna. 

filochinon, → witamina K. 

filogenetyka, nauka o → filogenezie. 

filogeneza, rozwój rodowy, historia rozwoju gatunku lub grupy systematycznej, ewolucja tej 

grupy od czasów powstania aż do wymarcia lub do chwili obecnej. 

filogram, → drzewo filogenetyczne. 

filopodia, wypustki cytoplazmatyczne, nitkowate → nibynóżki u → 

korzenionóżek zakończone ostro lub rozgałęziające się na końcach; służą do zdobywania 

pokarmu i lokomocji. 

filosporia, zjawisko tworzenia się → zarodni (sporangiów) na liściach roślin. 

filotaksja, wzór rozmieszczenia organów bocznych tworzonych przez wierzchołek wzrostu 

pędu rośliny (por. → ulistnienie). 

filowirusy, Filoviridae, rodzina RNA wirusów, do której należą wirusy Ebola i Marburg, 

powodujące → gorączkę krwotoczną; przypadkowe zakażenie człowieka tymi występującymi 

w Afryce wirusami wywołuje ciężkie zachorowania kończące się najczęściej śmiercią; 

naturalny gospodarz wirusa nie jest znany, podejrzewa się, że są to małpy człekokształtne; 

mimo podobnych objawów klinicznych wywoływanych przez oba wirusy, nie powodują one 

podobnych reakcji serologicznych. 

filtracja nerkowa, przesączanie kłębkowe, ultrafiltracja, proces usuwania z osocza krwi 

substancji drobnocząsteczkowych, zachodzący w → ciałkach nerkowych nefronów nerek 

gadów, ptaków i ssaków pod wpływem ciśnienia filtracyjnego (będącego różnicą ciśnienia 

hydrostatycznego krwi i sumy ciśnień onkotycznego białek osocza i hydrostatycznego w 

torebce kłębuszka); substancje drobnocząsteczkowe rozpuszczone w osoczu przechodzą z 

naczyń włosowatych kłębuszka nerkowego poprzez szczeliny filtracyjne, tworzone przez pory 

pomiędzy komórkami śródbłonka, komórkami mezangialnymi oraz podocytami, do wnętrza 

torebki kłębuszka; powstały ultrafiltrat (mocz pierwotny) przechodzi do kanalików nefronu, 

gdzie w procesach kanalikowych przekształcany jest w mocz ostateczny. 

filtratory, zwierzęta, które za pomocą specjalnych narządów przesączają przez układ 

pokarmowy duże ilości wody zatrzymując cząstki organiczne i drobne organizmy; 
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przedstawicielami f. są np. gąbki, wieloszczety, małże, osłonice. 

filum, długa nić analna niektórych → szczeciogonków. 

fimbrie, nitkowate struktury występujące na powierzchni komórek bakterii (głównie 

gramujemnych) lub niektórych grzybów; ich liczba może się wahać od kilku do kilkuset, 

rozmieszczone mogą być biegunowe lub równomiernie; zbudowane są z białka fimbryliny; 

pełnią funkcje adhezyjne, ułatwiając przyczepność do podłoża; niektóre odmiany f. mają 

także funkcje receptorowe. 

finalizm, filozof. pogląd, zgodnie z którym rozwój przyrody charakteryzuje się celowością i 

zmierza do celu ostatecznego. 

fiszbin, fałdy, płyty podniebienne występujące u waleni bezzębnych, tworzące parzyste 

konstrukcje (w liczbie po 400 sztuk, o długości do 4 m) zwisające z podniebienia w jamie 

gębowej, które odcedzają w celach pokarmowych plankton (m.in. drobne skorupiaki, kryle). 

fitness, → dostosowanie. 

fitoaleksyny, substancje obronne wytwarzane przez roślinę w odpowiedzi na atak patogenów 

i hamujące ich wzrost; f. należą do izoflawonoidów, poliacetylenów i innych grup; znanych 

jest ponad 200 f. z różnych roślin, np. pizatyna z grochu i fazeolina z fasoli; czasami f. są 

syntetyzowane pod wpływem stresów abiotycznych, m.in. jonów metali ciężkich, szoku 

termicznego, promieniowania UV, stresu traumatycznego; pewne f. stosowane są w 

rolnictwie jako insektycydy. 

fitobentos, zbiorowiska roślin, zwykle rosnących na dnie zbiorników wodnych, składające się 

z roślin kwiatowych oraz z plechowatych glonów; w morzach w składzie f. przeważają glony 

(głównie brunatnice i krasnorosty), zaś w wodach słodkich rośliny kwiatowe i zielenice. 

fitocenoza, roślinny składnik → biocenozy; płat roślinności, czyli skupienie gatunków roślin 

na określonej przestrzeni, jednolite pod względem struktury florystycznej i wchodzące w 

skład określonego → zespołu roślinnego; f. będąc realnie istniejącą w przyrodzie jednostką 

jest przedmiotem bezpośrednich badań fitosocjologicznych (→ fitosocjologia). 

fitochrom, P, chromoproteina, fikobiliproteina o błękitnym zabarwieniu uczestnicząca w 

koordynowaniu odpowiedzi roślin na światło, receptor światła w układzie fitochromowym 

systemu fotomorfogenetycznego (→ fotomorfogeneza) wpływający stymulująco lub 

hamująco na ekspresję genów kontrolujących metabolizm i procesy fizjologiczne; jest 

zlokalizowany w cytoplazmie; chromofor f. jest liniowym tetrapirolem, produktem 

rozkładu → hemu. 

fitocydy, → fitoncydy. 

fitofagia, odżywianie się pokarmem roślinnym. 

fitofenologia, → fenologia. 

fitogeografia, geografia roślin, nauka zajmująca się rozmieszczeniem roślin na Ziemi i jego 

przyczynami w celu uzyskania obrazu → szaty roślinnej naszego globu i wykrycia 

czynników, które ją kształtują współcześnie i kształtowały w przeszłości; wraz z → 

zoogeografią wchodzi w skład biogeografii; czerpie z wyników badań wielu dyscyplin 

biologicznych (taksonomii, ekologii, paleobotaniki, genetyki) oraz wykorzystuje metody 

geografii fizycznej; wyniki badań fitogeograficznych są wykorzystywane w wyjaśnianiu 

podstawowych zjawisk ewolucyjnych, np. związanych z procesem → specjacji; dzieli się na: 

f. florystyczną (→ florystyka), historyczną i ekologiczną. 

fitohormony, → hormony roślinne. 

fitoklimat, klimat lokalny (mikroklimat) kształtowany pod wpływem roślinności, a więc 

zależny od składu gatunkowego i struktury występujących w danym miejscu → fitocenoz. 

fitol, dwudziestowęglowy nienasycony wyższy alkohol alifatyczny (łańcuchowy) należący do 
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diterpenów, wchodzący w skład → chlorofilu i witaminy K; w chlorofilu stanowi biegun 

hydrofobowy zanurzony w błonie → tylakoidu. 

fitomelioracja, zadrzewianie, zalesianie lub uprawa specjalnych gatunków roślin w celu 

wywołania określonych zmian w środowisku (zmniejszenie siły wiatrów, ograniczenie 

parowania wody z gleby, zatrzymywanie śniegu), sprzyjających działalności rolniczej. 

fitomimezja, rodzaj → mimetyzmu, stała, ochronna cecha gatunkowa u owadów polegająca 

na upodobnieniu ciała do części rośliny, np. liścia, gałązki. 

fitoncydy, fitocydy, substancje wydzielane przez rośliny wyższe (w znacznej części do 

atmosfery), działające zabójczo na drobnoustroje lub osłabiające ich aktywność życiową; do 

najbardziej znanych roślin wytwarzających f. należą: jałowiec, czarna porzeczka, cebula i 

czosnek; bywają wykorzystywane do produkcji leków (→ allelopatia). 

fitopatologia, patologia roślin, nauka o chorobach roślin; f. ogólna zajmuje się badaniem 

objawów chorobowych, czynników chorobotwórczych i warunków, w jakich występują i 

rozszerzają się choroby roślin, celem f. szczegółowej jest poznanie przyczyn występowania 

poszczególnych chorób, ich przebiegu, a przede wszystkim wypracowanie metod ich 

zwalczania. 

fitoplankton, plankton roślinny, zbiorowiska roślin swobodnie unoszących się w wodzie, 

utworzone głównie przez jednokomórkowe glony z takich grup, jak: tobołki, złotowiciowce, 

okrzemki czy zielenice; skład gatunkowy i zagęszczenie f. związane są m.in. z charakterem 

wód (morskie, śródlądowe), temperaturą oraz składem chemicznym (np. obecnością fosforu i 

azotu); f. nadaje wodzie zielony kolor, szczególnie wtedy, gdy glony uzyskują dużą 

liczebność ("lw;zakwit"up; glonów). 

fitosaprofagi, zwierzęta odżywiające się martwą materią organiczną pochodzenia roślinnego. 

fitosocjologia, fitocenologia, socjologia roślin, nauka o strukturze i funkcjonowaniu 

zbiorowisk roślinnych; zajmuje się m.in.: opisem zbiorowisk roślinnych i opracowaniem 

systemu, w którym podstawową jednostką taksonomiczną jest → zespół 

roślinny (syntaksonomia), badaniem rozmieszczenia zbiorowisk (synchorologia) oraz 

mechanizmów rozwoju i przemiany zbiorowisk (syndynamika); pionierem f. był Polak Józef 

Paczoski. 

fitosterole, → sterole roślinne. 

fitoterapia, → ziołolecznictwo. 

fizjografia, przyrodniczy opis określonego obszaru lub obiektu obejmujący podstawowe 

elementy środowiska abiotycznego (klimat, geologia, geomorfologia, hydrografia i gleby) 

oraz świata roślin i zwierząt. 

fizjologia, dyscyplina naukowa w obrębie biologii zajmująca się funkcjonowaniem, 

różnicowaniem i rozwojem organizmów, ich komórek, tkanek i narządów, a także badaniem 

procesów biochemicznych i biofizycznych zachodzących w organizmach oraz formułująca 

dotyczące ich prawa; metoda badawcza f. oparta jest na eksperymencie, przebiegającym 

zazwyczaj w laboratorium, tzn. opisie i pomiarze procesów życiowych w kontrolowanych 

warunkach. 

fizjologia roślin, nauka o czynnościach życiowych roślin, ich odżywianiu, przemianie materii 

i energii, przewodzeniu substancji, wzroście, różnicowaniu, ruchach itp. 

fizjologia zwierząt, nauka o funkcjonowaniu organizmu zwierzęcego i jego części, 

mechanizmach procesów życiowych, współdziałaniu i integracji układów narządów oraz 

formach międzykomórkowej komunikacji energetycznej i metabolicznej; w zakres badawczy 

f. z. wchodzą wszystkie czynności życiowe zwierząt: ruch i funkcja mięśni oraz ścięgien, 

odżywianie, trawienie, oddychanie i transport gazów, krążenie i funkcja serca, wydalanie i 
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funkcja nerki, a także nerwowa i hormonalna regulacja i kontrola procesów życiowych; f. z. 

zajmuje się również przystosowaniem zwierzęcia do warunków środowiskowych; w obrębie 

f. z. można wyróżnić dyscypliny szczegółowe ze względu na grupę badanych zwierząt (np. 

bezkręgowców, kręgowców, owadów, ssaków, człowieka) lub badane czynności (np. → 

fizjologia żywienia, → neurofizjologia); szczególne znaczenie ma fizjologia porównawcza 

zwierząt, analizująca poszczególne czynności u różnych grup zwierzęcych. 

fizjologia żywienia, dział fizjologii zajmujący się budową i czynnościami przewodu 

pokarmowego człowieka, wypracowujący również zasady racjonalnego odżywiania. 

fizjologiczny płyn, → płyn fizjologiczny. 

fizjonomika, fizjognomika, metoda rzekomego rozpoznawania właściwości intelektualnych i 

charakterologicznych człowieka na podstawie morfologicznych cech jego twarzy; uprawiana 

jako sztuka ezoteryczna od czasów starożytnych, a w postaci pseudonaukowej od XVIII 

wieku. 

fizykoterapia, dział medycyny badający możliwości zastosowania i stosujący w terapii 

różnych chorób metody fizyczne, wykorzystujące oddziaływanie na organizm człowieka 

różnych postaci energii, np. mechanicznej, cieplnej, elektrycznej, świetlnej, zwykle z 

wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu medycznego. 

flagellina, białko budujące wić bakteryjną. 

flagellum, 1) wić, organellum ruchu niektórych jednokomórkowców; 2) rozwidlony 

koniec → antenul u skorupiaków; 3) końcowa część czułka u owadów; 4) biczyk, cienki, o 

zmiennej liczbie członów, wyrostek na odwłoku samców niektórych pajęczaków; 5) wyrostek 

biczykowaty uchodzący do nasieniowodu u → brzuchonogów, którego wydzielina jest 

składową substancji wytwarzanej w celu zespolenia plemników w spermatofory. 

flawiny, związki chemiczne zawierające w swojej cząsteczce pierścień izoaloksazynowy, 

np. → ryboflawina i nukleotydy flawinowe (FMN i FAD), będące grupami prostetycznymi 

enzymów flawinowych,→ flawoprotein; f. wchodzą w skład złożonych centrów 

oksydoredukcyjnych pomp protonowych, wielkich kompleksów białkowych biorących udział 

m.in. w procesie → fosforylacji oksydacyjnej w mitochondriach; razem z → karotenoidami f. 

pełnią funkcję fotoreceptorów w fototropizmie. 

flawiwirusy, 64 gatunki wirusów różniących się cechami antygenowymi i rodzajem nosicieli, 

w tym 23 patogenne dla człowieka; zawierają jednoniciowy RNA, o sferycznym wirionie z 

otoczką lipidową i białkowymi wypustkami; do f. należą wirusy zapalenia mózgu, w tym 

kleszczowego, i wirus zapalenia wątroby typu C; przenoszone są przez komary i kleszcze, a 

wirus zapalenia wątroby typu C także przez kontakty seksualne. 

flawonoidy, związki fenolowe, jedna z największych grup metabolitów wtórnych roślin; są 

zlokalizowane w wakuoli, pełnią wiele funkcji, m.in. są barwnikami kwiatów i owoców; do f. 

należą np. antocyjany, flawony, katechiny. 

flawoproteiny, białka złożone należące do chromoprotein, zawierające żółte → 

flawiny, enzymy flawinowe z klasy oksydoreduktaz, mające jako grupy prostetyczne FMN i 

FAD, których składnikiem jest → ryboflawina, np. pewne dehydrogenazy i oksydazy; f. 

występują powszechnie w komórkach roślinnych i zwierzęcych; u roślin pełnią także funkcję 

fotoreceptorów w ruchach komórkek przyszparkowych. 

floem, → łyko. 

flora, ogół gatunków roślinnych (lub szerzej taksonów) występujących w danym czasie na 

określonym obszarze lub w określonym środowisku; struktura f. zależy od położenia 

geograficznego i historii danego terenu, w tym (coraz bardziej) od presji człowieka; w 

zależności od wielkości obszaru objętego analizą można mówić o f. globalnej, regionalnej lub 
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lokalnej; ze względu na chronologię wyróżnia się f. kopalną lub f. współczesną, ze względu 

na kryteria biologiczne wydziela np.: f. zarodnikową, f. roślin naczyniowych czy dendroflorę 

(obejmującą gatunki drzewiaste); tradycyjnie terminem f. obejmuje się również bakterie, 

glony i grzyby. 

flora dryasowa, → flora glacjalna. 

flora glacjalna, flora dryasowa,ogół taksonów roślinnych okresu lodowcowego. 

flora glosopterysowa, ogół gatunków (szerzej taksonów) z 

rzędu Glossopteridiales reprezentującego klasę paproci nasiennych, obejmującego całkowicie 

wymarłą grupę roślin występujących głównie w permie na obszarze dawnego lądu → 

Gondwany. 

flora jelitowa, tradycyjne określenie wszystkich gatunków bakterii i grzybów znajdujących 

się w przewodzie pokarmowym zwierzęcia lub człowieka; organizmy te pełnią ważną rolę w 

procesach trawienia pokarmu, syntetyzują niektóre witaminy i zachowują równowagę 

kwasowo-zasadową układu pokarmowego; zaburzenia w składzie f. j. wynikają z zakażeń, 

stosowania antybiotyków i różnych schorzeń ogólnoustrojowych (patrz też → Escherichia 

coli). 

flora kopalna, ogół taksonów roślinnych występujących na określonym obszarze w pewnym 

okresie geologicznym, stwierdzonych na podstawie szczątków zachowanych w osadach 

geologicznych. 

florigen, hormon kwitnienia, hipotetyczny czynnik wywołujący u roślin kwitnienie, 

powstający w liściach pod wpływem odpowiedniego fotoperiodu (→ fotoperiodyzm); pod 

względem chemicznym nie został dotychczas określony, są przypuszczenia, że jest 

wieloskładnikowy. 

florystyka, dział → fitogeografii zajmujący się analizą → flor poszczególnych obszarów czy 

środowisk oraz interpretacją ich struktury i dynamiki, w powiązaniu z czynnikami 

fizjograficznymi (klimat, geologia, geomorfologia, gleby, hydrografia, fauna) oraz 

działalnością człowieka; w związku z narastającym problemem zagrożenia różnorodności 

biologicznej, ten najstarszy i najbardziej podstawowy dział fitogeografii przeżywa ostatnio 

renesans. 

fluorescencja, rodzaj luminescencji, emisja światła (promieniowania elektromagnetycznego) 

przez obiekty pod wpływem uprzedniego pobudzenia światłem, zwykle o innej długości fali 

niż światło emitowane, zachodzące również w obrębie organizmów żywych; f. samorzutna 

(pierwotna) związana jest z właściwościami fluorescencyjnymi niektórych składników 

komórkowych; f. wtórna wywoływana jest po wprowadzeniu do struktur subkomórkowych → 

barwników fluorescencyjnych. 

fluorescencyjny mikroskop, → mikroskop fluorescencyjny. 

fluorochromy, → barwniki fluorescencyjne. 

fluorowa metoda, → metoda fluorowa. 

fluoroza, fluorzyca, uszkodzenie szkliwa zębów związane z nadmiarem fluoru w wodzie 

pitnej. 

fluoryzacja, zabieg techniczny, agrotechniczny lub medyczny związany ze wzbogacaniem 

materiału w związki fluoru; najczęściej dotyczy to f. zębów, zabiegu profilaktycznego, 

polegającego na nacieraniu zębów pastami lub przepłukiwaniu jamy ustnej płynami 

zawierającymi związki fluoru w celu zapobiegania próchnicy zębów. 

fobia, silnie wyrażony lęk, wywoływany określoną sytuacją, w jakiej znalazł się człowiek 

(np. przestrzenną, obecnością pewnych obiektów), nie podlegający racjonalnej perswazji. 

folikularna faza, → faza folikularna. 
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folikularne komórki, → komórki folikularne. 

folikulina, hormon pęcherzykowy, dawna nazwa → estrogenów. 

folikulostymulina, → hormon folikulotropowy. 

foliowy kwas, → kwas foliowy. 

fonacja, → głos (2, 3). 

fonoreceptory, narządy → zmysłu słuchu zaliczane do → eksteroreceptorów, zdolne do 

rejestrowania fal akustycznych i przetwarzania ich w potencjały elektryczne; mechanizm 

pobudzenia związany jest zwykle z inicjowaniem przez falę akustyczną zjawisk 

mechanicznych w elementach f. , które pobudzając kanały jonowe wrażliwe na zmiany 

mechaniczne wywołują zmiany elektryczne w obrębie błony komórkowej komórek 

fonoreceptorowych (→ ucho, → narząd statyczno-słuchowy). 

fonotaksja, reakcja ruchowa zwierząt wywoływana bodźcami dźwiękowymi; f. dodatnia 

związana jest z ruchem w kierunku źródła dźwięku, f. ujemna – z ruchem w kierunku 

przeciwnym; spotykana u różnych grup zwierząt, charakterystyczna dla niektórych owadów 

(prostoskrzydłe, piewiki), u których może być przejawem komunikacji międzyosobniczej. 

forezja, zjawisko przenoszenia przez osobnika jednego gatunku przedstawiciela bądź 

przedstawicieli innego gatunku; spotykana u różnych grup zwierzęcych, np. duże, szybko 

pływające ryby (rekiny) przenoszą rybę podnawkę, ptaki wodne mogą przenosić przyczepione 

do kończyn dolnych ślimaki, liczne owady przenoszą przyczepione na powierzchni ciała 

larwy innych gatunków owadów bądź inne bezkręgowce (np. roztocze). 

forma wzrostu rośliny, (wg Harpera) charakterystyczna struktura organizmu roślinnego, 

będąca wyrazem określonego genetycznie typu wzrostu, czyli sposobu, w jaki tworzony jest 

wzorzec architektury osobnika (np. wzorce rozgałęzień pędu i korzeni); f. w. r. jest określona 

liczbą pędów i korzeni oraz ich wielkością i liczbą rozgałęzień; wśród roślin są organizmy, u 

których dziedziczony model wzrostu realizuje się jednokrotnie (→ organizmy unitarne, 

niemodułowe) i wielokrotnie (→ organizmy modułowe). 

formacja roślinna, najbardziej ogólnie ujmowany typ roślinności, wyróżniany na podstawie 

jej wyglądu zewnętrznego (fizjonomii), a więc przede wszystkim biorąc pod uwagę udział 

dominujących → form życiowych roślin w jej budowie; w odróżnieniu od ścisłej klasyfikacji 

fitosocjologicznej, przy wyróżnianiu f. r. mniejszą rolę przywiązuje się do składu 

gatunkowego zbiorowiska; przykładami f. r. są: tundra, tajga, las liściasty strefy 

umiarkowanej, zawsze zielone lasy strefy umiarkowanej, równikowy las deszczowy, step, 

sawanna. 

formaldehyd, aldehyd mrówkowy HCHO stosowany jako środek dezynfekujący i 

bakteriobójczy, przede wszystkim do wyrobu tworzyw sztucznych (→ formalina). 

formalina, 40% wodny roztwór aldehydu mrówkowego stosowany do utrwalania preparatów 

histologicznych i anatomicznych. 

formuła kwiatowa, → wzór kwiatowy. 

formuła zębowa, wzór zębowy, u ssaków zapis liczby zębów każdej z czterech kategorii w 

porządku od siekaczy do trzonowców; u człowieka ma postać 2. 1. 2. 3, co oznacza, że w 

każdej połowie szczęki lub żuchwy występują: 2 siekacze, 1 kieł, 2 zęby przedtrzonowe 

(przedtrzonowce) i 3 zęby trzonowe (trzonowce). 

formy przejściowe, ogniwa pośrednie, niższe jednostki systematyczne o cechach typowych 

dla dwóch sąsiednich, wyższych jednostek systematycznych, będące dowodem ewolucji 

organizmów (np. praptak jako f. p. między gadami i ptakami). 

formy życiowe roślin, ekologiczna klasyfikacja roślin uwzględniająca sposób przetrwania 

przez organizmy okresów niekorzystnych dla wegetacji (np. suszy, zimy); najczęściej 
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stosowana jest klasyfikacja C. Raunkiaera (lub jej modyfikacje), oparta na umiejscowieniu 

pączków odnawiających się na roślinie; do głównych f. ż. r. zalicza się: → fanerofity, → 

chamefity, → hemikryptofity, → kryptofity i → terofity. 

foronidy, → kryzelnice. 

fosfageny, estry fosforanowe, związki wysokoenergetyczne występujące w tkance 

mięśniowej, wykorzystywane podczas niedoboru ATP, np. fosfokreatyna u kręgowców i 

fosfoarginina u bezkręgowców. 

fosfatazy, enzymy z klasy → hydrolaz usuwające grupy fosforanowe z różnych cząsteczek, 

m.in. z białek, kwasów nukleinowych, fosfolipidów; biorą udział w najczęściej występującej 

modyfikacji kowalencyjnej – fosforylacji i defosforylacji. 

fosfatydy, → fosfolipidy. 

fosfoglicerydy, tłuszcze złożone należące do → fosfolipidów, zawierające glicerol, którego 

jedna grupa hydroksylowa zestryfikowana jest resztą kwasu fosforowego, a dwie pozostałe 

kwasami tłuszczowymi; wykazują → amfipatyczność; do f. należą: lecytyny, kefaliny, 

kardiolipiny i fosfatydyloinozytole; podstawową funkcją f. jest udział w budowie → błon 

biologicznych. 

fosfokinazy, → kinazy fosforylazowe. 

fosfolipidy, fosfatydy, tłuszcze złożone (→ lipidy) występujące powszechnie w organizmach, 

diestry zawierające glicerol, resztę kwasu fosforowego i zasadę azotową, najczęściej cholinę 

albo etanolaminę, serynę czy inozytol; mają charakter amfipatyczny; główną frakcją f. w 

komórce są lecytyny; podstawową funkcją f. jest udział w budowie → błony plazmatycznej. 

fosfor, pierwiastek chemiczny V grupy układu okresowego, typowy niemetal, jedno-, trój- i 

pięciowartościowy; jest ciałem stałym występującym w trzech odmianach alotropowych: 

białej, fioletowej i czarnej; odmiana czerwona jest mieszaniną f. fioletowego i białego; f. 

biały jest silnie trujący (dawka śmiertelna dla człowieka – 0,1 g); f. jest ważnym składnikiem 

organizmów, występuje w formie fosforanów m.in. w białkach, kwasach nukleinowych, 

związkach wysokoenergetycznych, związkach mineralnych (→ fosforylacja). 

fosforan dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego, NADP, → koenzym dehydrogenaz z 

klasy oksydoreduktaz; dodatkowa grupa fosforanowa umożliwia enzymom odróżnienie go od 

NAD; jego funkcją jest przenoszenie elektronów i udział w reakcjach oksydoredukcyjnych; 

bierze udział w reakcjach anabolicznych, biosyntezach. 

fosforescencja, rodzaj fotoluminescencji, świecenie ciał wzbudzone zewnętrznym 

naświetlaniem, trwające przez dłuższy czas (do miesięcy). 

fosforu obieg, → obieg fosforu. 

fosforylacja, reakcja przyłączenia reszty kwasu fosforowego do związku chemicznego 

katalizowana przez kinazy należące do klasy → transferaz; donorem reszty fosforanowej 

może być ATP lub inne trifosforany; synteza ATP odbywa się w trzech rodzajach: f. 

oksydacyjnej, f. fotosyntetycznej i f. substratowej; f. i defosforylacja są najczęstszą 

modyfikacją kowalencyjną białek. 

fosforylacja fotosyntetyczna, fotofosforylacja, synteza → adenozynotrifosforanu (ATP) 

zachodząca podczas fazy świetlnej → fotosyntezy w chloroplastach; siłą napędową f. f. , 

zgodnie z teorią chemiosmotyczną Mitchella, jest gradient protonów; wytworzenie tego 

gradientu w poprzek błony tylakoidu związane jest z transportem elektronów; jedna 

cząsteczka ATP powstaje podczas przepływu 3 protonów przez kompleks syntazy ATP; f. f. 

ma wiele cech wspólnych z mitochondrialną → fosforylacją oksydacyjną. 

fosforylacja oksydacyjna, synteza → adenozynotrifosforanu (ATP) w → łańcuchu 

oddechowym w mitochondriach podczas przenoszenia elektronów z NADH lub FADH2 na 
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tlen, ściśle sprzężona z translokacją protonów, zgodnie z teorią chemiosmotyczną Mitchella; 

f. o. stanowi główne źródło ATP w organizmach tlenowych. 

fosforylazy, enzymy z klasy → transferaz występujące w ufosforylowanej formie 

aktywnej a i w zdefosforylowanej nieaktywnej formie b; te dwie formy przechodzą jedna w 

drugą pod działaniem kinazy fosforylazowej i fosfatazy-1 białek; f. glikogenowe katalizują 

rozkład glikogenu (→ glikogenoliza). 

fosylia, → skamieniałości. 

fosylizacja, kamienienie, proces polegający na rozkładzie tkanek miękkich oraz zwęglaniu 

części twardych (jak kości, pancerze, drewno) lub ich zastąpieniu przez minerały, np. przez 

krzemionkę, węglan wapnia i inne związki; prowadzi do powstania → skamieniałości. 

fotoasymilaty, → asymilaty. 

fotoautotrofy, fototrofy, organizmy wytwarzające biomasę i czerpiące energię życiową z 

energii promieniowania elektromagnetycznego (świetlnego); są to glony i rośliny lądowe oraz 

niektóre organizmy prokariotyczne – sinice i → prochlorofity (→ asymilacja). 

fotochemiczne reakcje, → reakcje fotochemiczne. 

fotochemiczny smog, → smog fotochemiczny. 

fotofory, → narządy świetlne. 

fotofosforylacja, → fosforylacja fotosyntetyczna. 

fotofosforylacja cykliczna, → fosforylacja fotosyntetyczna zachodząca podczas fazy 

świetlnej w chloroplastach, sprzężona z cyklicznym transportem elektronów, w którym 

uczestniczy tylko fotosystem I i prowadząca jedynie do wytwarzania → 

adenozynotrifosforanu (ATP); f. c. zachodzi wtedy, kiedy w komórkach występuje zbyt mało 

NADP; siłą napędową f. c. jest gradient protonów w poprzek błony tylakoidu (→ teoria 

chemiosmotyczna). 

fotofosforylacja niecykliczna, → fosforylacja fotosyntetyczna, synteza → 

adenozynotrifosforanu (ATP) zachodząca podczas fazy świetlnej w chloroplastach, sprzężona 

z niecyklicznym transportem elektronów, czemu towarzyszy wytworzenie gradientu protonów 

w poprzek błony tylakoidu (→ teoria chemiosmotyczna), co jest siłą napędową f. n.; w f. n. 

biorą udział dwa → fotosystemy: PSI i PSII, zachodzi → fotoliza wody oraz wytwarzany jest 

ATP i NADPH. 

fotoheterotrofia, rodzaj fotosyntezy beztlenowej niektórych bakterii, w której energia 

czerpana jest z promieniowania słonecznego, zaś przy redukcji CO2 wykorzystywane są 

zredukowane związki siarki, wodoru, mniej często związki organiczne. 

fotoliza błyskowa, technika badania ultraszybkich procesów biologicznych (np. reakcji 

biochemicznych) z wykorzystaniem błysków światła laserowego, w wyniku których uzyskuje 

się duże (szybko zanikające) stężenia produktów pośrednich, możliwych do zbadania 

metodami optycznymi. 

fotoliza niecykliczna, → fotoliza wody. 

fotoliza wody, rozpad wody na cztery elektrony, cztery protony i cząsteczkę tlenu pod 

wpływem światła zachodzący w fazie świetlnej fotosyntezy podczas → fotofosforylacji 

niecyklicznej, połączony z wydzielaniem tlenu do atmosfery. 

fotomorfogeneza, zmiany w rozwoju organizmu zachodzące pod wpływem światła. 

fotomorfoza, → morfozy. 

foton, cząstka elementarna nie mająca ładunku elektrycznego ani masy spoczynkowej, kwant 

promieniowania elektromagnetycznego, najmniejsza, niepodzielna dla danej częstości drgań 

ilość energii. 
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fotooddychanie, fotorespiracja, oddychanie świetlne, występujący u roślin proces 

pochłaniania tlenu i uwalniania dwutlenku węgla, różniący się od normalnego oddychania 

mitochondrialnego, zachodzący tylko w tkankach zielonych, związany z chloroplastami i 

fotosyntezą, silnie zależny od natężenia światła, temperatury i stężenia tlenu w tkankach; 

zmniejsza wydajność fotosyntezy u → roślin C3, natomiast → rośliny C4 i → rośliny 

kwasowe dysponują mechanizmami, które f. znacznie ograniczają. 

fotoperiodyzm, zależność procesów życiowych roślin i zwierząt od fotoperiodu, tj. od 

stosunku długości dnia do długości nocy, który na przeważającym obszarze Ziemi zmienia się 

w ciągu roku; najlepiej zbadany jest f. zakwitania roślin (→ rośliny dnia długiego, → rośliny 

dnia krótkiego). 

fotopigmenty, → barwniki fotosyntetyczne , → barwniki wzrokowe. 

fotoreceptory, zaliczane do → eksteroreceptorów narządy zmysłu wrażliwe na bodźce 

świetlne, zdolne do rejestrowania tych bodźców i przetwarzania ich w potencjały elektryczne; 

mogą być światłoczułym organellum komórkowym (np. plamki oczne pierwotniaków) lub 

skomplikowanym narządem wielokomórkowym (oko), w którym w recepcji bodźców 

świetlnych uczestniczą specjalne komórki światłoczułe (np. komórki pręcikonośne lub 

czopkonośne siatkówki oka) bądź ich wyspecjalizowane części (np. czopki i pręciki w 

siatkówce); mechanizm pobudzenia związany jest zwykle z inicjowaniem przez kwanty 

światła reakcji fotochemicznych w obrębie komórek receptorowych, które uruchamiają 

kaskadę reakcji prowadzącą do pobudzenia kanałów jonowych bramkowanych chemicznie, 

przez co wywołują zmiany elektryczne w obrębie błony komórkowej komórek fotoreceptora 

(patrz też → narząd wzroku. 

fotorespiracja, → fotooddychanie. 

fotosyntetyczna fosforylacja, → fosforylacja fotosyntetyczna. 

fotosyntetyczna jednostka, → jednostka fotosyntetyczna. 

fotosynteza, synteza związków organicznych polegająca na redukcji dwutlenku węgla 

kosztem energii świetlnej; światło pochłaniane jest przez zielony barwnik → chlorofil i 

przekształcane w energię chemiczną → adenozynotrifosforanu (ATP) oraz czynnik 

redukujący → NADPH; przemiany te zachodzą w fazie świetlnej f. ; donorem elektronów u 

sinic i roślin jest woda, przy jej rozpadzie wydziela się tlen, a ogólne równanie f. ma tu 

postać: CO2 + 2 H2O + energia świetlna → [CH2O] + O2 +H2O ( [CH2O] oznacza tu związek 

zredukowany do poziomu cukru); w fazie ciemnej f. następuje związanie dwutlenku węgla i 

jego redukcja za pomocą NADPH i ATP do poziomu cukru; u fotosyntetyzujących bakterii 

właściwych występuje tzw. f. anoksydacyjna – donorami elektronów są zredukowane formy 

siarki (siarkowodór, tiosiarczany, siarka cząsteczkowa), wodór lub niektóre związki 

organiczne (np. kwas bursztynowy); bakterie te są beztlenowcami, ich występowanie 

ograniczone jest do specjalnych nisz ekologicznych, a znaczenie w wytwarzaniu materii 

organicznej obecnie bardzo małe. 

fotosystem I, fotoukład I, PSI, kompleks barwnikowo-lipidowo-białkowy występujący w 

błonach tylakoidów i uczestniczący w transporcie elektronów; w centrum reakcji f. I 

występuje → chlorofil P700 oraz → filochinon, białko żelazowo-siarkowe Fe4S4 i β-karoten 

(→ karoteny); z rdzeniem f. I ściśle związane są kompleksy chlorofilowo-białkowe LHCI 

(ang. light harvesting complex) (→ fotosystemy). 

fotosystem II, fotoukład II, PSII, kompleks barwnikowo-lipidowo-białkowy występujący w 

błonach tylakoidów i uczestniczący w transporcie elektronów; w centrum reakcji f. II znajduje 

się → chlorofil P680 oraz → feofityna, β-karoten (→ karoteny) i → cytochrom b; głównym 

składnikiem anten peryferyjnych f. II jest polipeptyd LHCII (ang. light harvesting complex), 

kompleks chlorofilowo-białkowy (→ fotosystemy). 
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fotosystemy, fotoukłady składające się z anten energetycznych – kompleksów barwnikowo-

lipidowo-białkowych złożonych z większości cząsteczek → chlorofilu i barwników 

pomocniczych, m.in. → karotenoidów, oraz centrum reakcji fotochemicznej – specjalnej pary, 

dimeru cząsteczek chlorofilu a; w błonach fotosyntetycznych roślin i sinic występują dwa 

typy f. : → fotosystem I (PSI) i → fotosystem II (PSII). 

fototaksja, → taksje. 

fototrofy, → fotoautotrofy. 

fototropizm, ruch wzrostowy u roślin (→ ruchy roślin) polegający na wygięciu organu 

rośliny w odpowiedzi na kierunkowo działający bodziec świetlny (→ tropizmy); wygięcie w 

kierunku światła (f. dodatni) wykazują zwykle organy pędowe roślin, w kierunku przeciwnym 

do światła (f. ujemny) – niektóre korzenie; f. występuje również u grzybów, znany jest też u 

niektórych osiadłych zwierząt, w których ciele znajdują się symbiotyczne zielone komórki 

glonów (zooksantelle). 

fotoukład I, → fotosystem I. 

fotoukład II, → fotosystem II. 

fragmentacja, rozpad organizmu, jego narządu lub komórek na części, jako przejaw 

naturalnego procesu na określonym etapie życia lub w następstwie urazów, zaburzeń 

rozwojowych bądź też zmian chorobowych; może być sposobem rozmnażania bezpłciowego, 

polegającego na wielokrotnym podziale organizmu na organizmy potomne, występującego u 

różnych organizmów, takich jak sinice, pierwotniaki, gąbki, niektóre robaki, wstężnice, 

wieloszczety, a także rośliny (glony, niektóre kwiatowe). 

fragmokon, część muszli pierwotnych (kopalnych) głowonogów obejmująca jej mniej więcej 

dwie trzecie rozmiarów, podzielona poprzecznymi przegrodami (septami) na oddzielne 

komory; pozostała trzecia część muszli stanowiła komorę zajmowaną przez ciało głowonoga. 

fragmoplast, wrzeciono cytokinetyczne, dwa zespoły → mikrotubul tworzących w → 

cytokinezie u roślin strukturę beczkowatego kształtu; w jej części równikowej tworzy się → 

przegroda pierwotna i następnie ściana dzieląca 2 nowo powstałe komórki (por. → fikoplast). 

fragmosom, → przegroda pierwotna. 

fragmoza, u niektórych gatunków termitów i mrówek przystosowanie do blokowania ciałem 

otworów wejściowych do gniazda. 

frakcjonowanie, biol. rozdzielanie materiału biologicznego na części z wykorzystaniem jego 

cech fizycznych (masy, rozpuszczalności, powinowactwa itp. ); może dotyczyć całych 

organizmów, ich części lub struktur. 

frakcjonowanie komórek, technika rozdzielania struktur subkomórkowych (np. jądra, 

mitochondria, błony, frakcja rozpuszczalna) polegająca na wstępnej homogenizacji 

(delikatnym roztarciu tkanki prowadzącym do zniszczenia błon komórkowych i uwolnieniu 

cytoplazmy) oraz poddaniu homogenatu wirowaniu różnicowemu (kilkukrotnemu wirowaniu 

ze stopniowo wzrastającymi szybkościami; po każdym etapie jest oddzielany osad 

zawierający struktury subkomórkowe osadzane proporcjonalnie do ich masy) albo wirowaniu 

w gradiencie sacharozy lub chlorku cezu (poszczególne struktury subkomórkowe osadzają się 

w roztworze o różnej gęstości). 

frankfurcka płaszczyzna, → płaszczyzna frankfurcka. 

frenologia, błędny, choć rozpowszechniony w przeszłości pogląd, że z zewnętrznych cech 

czaszki ludzkiej, jej kształtu i stopnia rozwoju różnych, normalnie występujących na kościach 

czaszki struktur – guzów, dołów, kres, wyrostków itp., a także deformacji, można 

wnioskować o właściwościach psychicznych człowieka, w szczególności o jego 

przestępczych skłonnościach. 
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fruktoza, cukier owocowy, monosacharyd, cukier prosty, ketoheksoza; metabolizowana w 

wątrobie w szlaku fruktozo-1-fosforanowym, a w tkance tłuszczowej i mięśniach poprzez 

fruktozo-6-fosforan włączana do → glikolizy; w połączeniu z glukozą tworzy dwucukier → 

sacharozę, tworzy też polimery zapasowe, np. → inulinę. 

frustracja, uczucie zawodu w wyniku niepowodzenia planowanego działania lub 

niezgodnego z oczekiwaniem przebiegu zdarzenia, w rezultacie których miała być 

zaspokojona pewna potrzeba osobnika; według niektórych psychologów f. jest główną 

przyczyną → agresji, a przynajmniej pewnych jej form; zdaniem etologów konsekwencją 

doznawanej f. jest raczej depresja niż agresja. 

fryty, rol. mikronawozy o przedłużonym działaniu, otrzymywane w drodze stapiania w 

wysokich temperaturach (frytowania) tlenków metali z odpowiednimi solami. 

FSH RH, ang. follicle stimulating hormone releasing hormone, hormon uwalniający → 

hormon folikulotropowy, hormon uwalniający hormony gonadotropowe, peptydowy hormon 

wytwarzany i uwalniany przez komórki podwzgórza, zaliczany do → hormonów 

uwalniających. 

FSH, ang. follicle stimulating hormone, → hormon folikulotropowy. 

fukoksantyna, karotenoid należący do ksantofili, barwnik pomocniczy w → 

fotosyntezie występujący w glonach morskich, głównie brunatnicach, nadający im barwę 

brunatną. 

fumiganty, pestycydy, substancje toksyczne będące cieczami o dużej prężności par lub łatwo 

sublimującymi ciałami stałymi; stosowane jako pestycydy w ochronie roślin oraz do 

zwalczania szkodników w pomieszczeniach zamkniętych, np. chlorek i tlenek etylenu, 

fosforek glinu, chloropikryna. 

fungicydy, środki grzybobójcze, chemiczne (głównie organiczne związki siarki, rtęci, miedzi 

oraz chloro- i nitropochodne węglowodorów) środki stosowane do niszczenia grzybów 

powodujących choroby roślin, a także uszkadzających drewno, tkaniny, tworzywa sztuczne. 

funikulus, sznureczek (→ zalążek). 

fuscyna, barwnik zbudowany z dwóch pierścieni pirolowych, spokrewniony z → bilirubiną, 

występujący w żółci, kale i moczu. 

futro, puszyste, miękkie owłosienie powierzchni ciała ssaków złożone w przewadze z 

cienkich, falistych włosów wełnistych, które stanowi powłokę termoizolacyjną ciała. 

fuzariozy, stany patologiczne roślin spowodowane przez grzyby pasożytnicze z rodzaju 

sierpik (Fusarium); różne gatunki (ok. 70) grzybów powodują m.in. choroby ziemniaków 

(zgniliznę kłębów), pomidorów (więdnięcie i gnicie) czy zbóż (pleśń śniegowa). 

fuzja, 1) łączenie ze sobą komórek lub zarodków tego samego lub różnych gatunków; f. 

komórek można przeprowadzić za pomocą trzech zasadniczych metod: pierwsze dwie 

polegają na zmianach w strukturze błon komórkowych pod wpływem glikolu 

polietylenowego (PEG) (f. pośrednia) lub silnego pola elektrycznego (f. bezpośrednia) i w 

rezultacie połączeniu błon komórkowych i protoplastów komórek; trzecia metoda wymaga 

użycia inaktywowanych wirusów, które przyczepiając się do błon komórkowych powodują 

ich uszkodzenie, łączenie się komórek i w efekcie ich zlanie; f. zarodków może zachodzić 

jedynie na bardzo wczesnym etapie ich rozwoju (kilku do kilkunastu blastomerów); metodą 

najczęściej stosowaną jest elektrofuzja z użyciem silnego pola elektrycznego; f. komórek i 

zarodków ma szerokie zastosowanie w biotechnologii, m.in. do otrzymywania → przeciwciał 

monoklonalnych z limfocytów B i komórek → szpiczaka, klonowania zarodków, uzyskiwania 

hybryd międzygatunkowych roślin i zwierząt; 2) połączenie się dwóch chromosmów w jeden; 

f. chromosomów mogą zachodzić między autosomami, chromosomami płci lub autosomami i 
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chromosomami płci; połączenie dwóch chromosomów akrocentrycznych w jeden 

metacentryczny nosi nazwę f. Robertsona. 

fuzja Robertsona, → fuzja (2). 

fuzyjne białko, → białko fuzyjne. 

fyllodium, → liściak. 

fylloidy, u dużych glonów (np. brunatnic) płaty → plechy przypominające liście. 

fyllokladia, → gałęziaki. 

G1, → cykl komórkowy. 

G2, → cykl komórkowy. 

GA, → gibereliny. 

GABA, → kwas γ-aminomasłowy. 

gadokształtne, Sauropsida, nazwa obejmująca wymarłe i współczesne gady i ptaki, poza 

przeciwstawianymi im → gadami ssakokształtnymi. 

gady, Reptilia, gromada zmiennocieplnych owodniowców należąca do podtypu → 

kręgowców, reprezentowana przez ok. 6 tysiecy gatunków; ciało pokryte suchą skórą ze 

zrogowaciałym, łuskowatym lub mającym tarczki naskórkiem, czaszka ruchliwa, połączona z 

kręgosłupem za pomocą jednego kłykcia potylicznego, uzębienie homodontyczne; rozwój bez 

przeobrażenia; dzisiejsze klasyfikowane są w 4 rzędach: żółwie, krokodyle, sfenodonty i 

łuskonośne (patrz też → archozaury). 

gady naczelne, → archozaury. 

gady ryjogłowe, → sfenodonty. 

gady ssakokształtne, → synapsydy. 

galaktoza, cukier prosty, monosacharyd, aldoheksoza, rzadko występująca w stanie wolnym; 

składnik dwucukru laktozy i tricukru rafinozy oraz wielocukrów, np. galaktanów; występuje 

też w → glikozydach oraz cerebrozydach i galaktolipidach; g. jest włączana do → 

glikolizy przez cztery etapy szlaku wzajemnych przemian: galaktoza–glukoza; brak jednego z 

enzymów tego szlaku prowadzi do choroby nazwanej galaktozemią. 

galaktozemia, ciężka choroba genetyczna spowodowana brakiem enzymu 

przekształcającego → galaktozę w glukozę, co prowadzi do akumulacji toksycznych 

produktów, m.in. galaktitolu, powstającego podczas redukcji galaktozy; leczenie g. polega na 

wykluczeniu galaktozy i laktozy z diety. 

galasy, 1) wyrośla różnych kształtów i różnie zabarwione na roślinach zielnych lub 

drzewiastych wywołane nakłuciem tkanek roślinnych przez samice owadów 

galasówkowatych i złożeniem w nie jaj; ochraniają żyjącą wewnątrz larwę i przybierają 

kształt charakterystyczny dla wywołującego je owada; g. bogate w garbniki bywają 

wykorzystywane w przemyśle do produkcji taniny, atramentu, a także środków 

farmakologicznych; 2) w mniej ścisłym znaczeniu, różnego typu narośla na roślinach 

spowodowane przez pasożytnicze rośliny (np. glony), grzyby, zwierzęta (np. nicienie, 

roztocze, błonkoskrzydłe), a także indukowane przez działanie substancji chemicznych. 

galeriowe lasy, → lasy galeriowe. 

galmanowe rośliny, → rośliny galmanowe. 

GALT, ang. gut-associated lymphoid tissue, → tkanka limfoidalna związana z jelitem. 

galwanotaksja, ruchy lokomotoryczne swobodnie poruszających się organizmów 

(szczególnie jednokomórkowców) lub wolno poruszających się komórek (np. leukocytów, 

plemników) zachodzące wskutek przepływu prądu elektrycznego w środowisku; wyróżnia się 
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g. dodatnią, gdy ruch odbywa się w kierunku dodatniego bieguna źródła prądu, lub ujemną, 

gdy ruch skierowany jest w stronę ujemnego bieguna źródła prądu. 

gałęziaki, fyllokladia, kladodia, platykladia, zielone łodygi roślin przekształcone w płaskie 

organy przypominające liście, zastępujące uwstecznione liście właściwe i pełniące ich 

funkcje. 

gałka blada, przyśrodkowa część jądra soczewkowatego, które wchodzi w skład → ciała 

prążkowanego kresomózgowia. 

gałka oczna, zasadnicza część oka kręgowców; kulista struktura okryta z zewnątrz włóknistą 

błoną – twardówką przechodzącą z przodu w przezroczystą rogówkę; leżąca pod twardówką 

naczyniówka w przedniej części tworzy ciało rzęskowe i tęczówkę ograniczającą źrenicę; 

wewnętrzną warstwę ściany g. o. tworzy → siatkówka; wnętrze g. o. zawiera komory 

przednią i tylną oka (wypełnione cieczą wodnistą), rozdzielone soczewką, oraz ciało szkliste 

(→ układ optyczny oka); od strony tylnej wnika do g. o. nerw wzrokowy. 

gameta, komórka rozrodcza zawierająca zredukowaną do połowy (haploidalną) ilość 

materiału genetycznego i zdolna do fuzji z drugą g. w procesie → zapłodnienia; wyróżnia się 

g. męską i g. żeńską; u niektórych organizmów g. mogą być zróżnicowane jedynie 

fizjologicznie (płciowo, płeć oznacza się znakiem + lub -), bez zróżnicowania 

morfologicznego (→ izogamety), u innych g. męskie i g. żeńskie mogą być ruchliwe, 

podobne, choć różniące się rozmiarami (→ heterogamety), najczęściej jednak g. męska jest 

drobną, ruchliwą komórką z wicią (→ plemnik), a g. żeńska jest dużą, nieruchomą → 

komórką jajową. 

gametangia, jedno- lub wielokomórkowe utwory, w których powstają komórki rozmnażania 

płciowego – gamety; u roślin są to męskie → plemnie oraz żeńskie → lęgnie lub → rodnie. 

gametangiogamia, sposób zapłodnienia polegający na zlewaniu się zawartości 

wielojądrowych → gametangiów; g. występuje np. u grzybów (→ workowców); kopulacja 

polega na przelewaniu się zawartości plemni do lęgni poprzez tzw. włostek (por. → askogon). 

gametocyty, macierzyste komórki → gamet, ogólniej komórki przekształcające się w gamety; 

u zwierząt termin odnoszony do komórek powstałych z → gametogoniów, które przechodzą 

podziały mejotyczne (→ mejoza) i tworzą odpowiednio w gonadzie żeńskiej ootydy, a w 

męskiej spermatydy (patrz też → oocyt, → spermatocyt); u roślin nazwa odnoszona też do 

gametangiów. 

gametofit, w → przemianie pokoleń u roślin pokolenie haploidalne, o zredukowanej (1n) 

liczbie chromosomów, wytwarzające komórki rozrodcze – gamety. 

gametofor, część gametofitu, na której powstają → gametangia; u mchów jest to opatrzona 

listkami nibyłodyżka z rodniami i (lub) plemniami. 

gametogeneza, proces tworzenia się → gamet, w wyniku powstawania z komórek 

prapłciowych (→ gametogonia) komórek macierzystych gamet (→ gametocyty), które 

przechodzą podziały mejotyczne i dają komórki dojrzewające w gamety (patrz też → 

oogeneza, → spermatogeneza). 

gametogonia, 1) komórki prapłciowe, macierzyste gamet, → spermatogonia i → oogonia, 

powstające odpowiednio w gonadzie męskiej i żeńskiej; podlegają podziałom mitotycznym 

w → gametocyty, rozpoczynając proces → gametogenezy; 2) proces wytwarzania gamet 

(gametogoniów) u sporowców, zwany też gamogonią. 

gammaglobuliny, frakcja białek surowicy krwi zawierająca najbardziej kationowe białka –

 → przeciwciała wytwarzane przez limfocyty B w odpowiedzi immunologicznej. 

gamogonia, rozmnażanie związane z wytwarzaniem gamet u zarodnikowców pełzakowatych, 

przeciwieństwo agamogonii. 
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gamont, u pierwotniaków osobnik troficzny (odżywiający się) wchodzący w okres rozrodu 

płciowego; zwykle przestaje wówczas pobierać pokarm i nieruchomieje. 

gamony, ogólne określenie substancji chemicznych wytwarzanych przez komórki jajowe i 

wydzielanych do środowiska, przyciągających plemniki oraz nadających im określony 

kierunek ruchu; u glonów z rodzaju Chlamydomonas substancje warunkujące kopulację 

(przyciąganie i zlewanie się gamet); u zwierząt występują u niektórych stułbiopławów i ryb. 

ganglion, → zwój. 

gangliozydy, grupa złożonych → lipidów (glikosfingolipidów), zbudowanych z 

długołańcuchowego alkoholu – sfingozyny, zestryfikowanego długołańcuchowym kwasem 

tłuszczowym (tworzących razem rdzeń cząsteczki zwany → ceramidem), do którego grupy 

hydroksylowej dołączony jest łańcuch kilku cząsteczek cukrowców (glukozy, galaktozy i N-

acetyloglukozaminy) z bocznym odgałęzieniem tworzonym przez kwas sjalowy (N-

acetyloneuraminowy lub N-glicyloneuraminowy); wchodzą w skład błon komórkowych, 

głównie w obszarze ośrodkowego układu nerwowego. 

gangrena, → zgorzel. 

ganoidalne łuski, → łuski ganoidalne. 

ganoidy, prymitywne ryby kostnopromienne, których ciało pokryte jest → łuskami 

ganoidalnymi. 

ganoina, → łuski ganoidalne. 

garb, 1) med. g. kątowy, kifoza ostrokątna, zniekształcenie kręgosłupa (i tułowia) zwykle na 

skutek załamania (zapadnięcia) trzonu lub sąsiadujących trzonów kręgów w wyniku zmian 

chorobowych (np. gruźlica) lub urazowych (złamanie); 2) potoczne określenie zniekształceń 

grzbietu spowodowanych nieprawidłowym rozwojem kręgosłupa, głównie pogłębieniem jego 

krzywizn i obecnością krzywizn bocznych (skolioz). 

garbniki, taniny, spolimeryzowane związki fenolowe mające zdolność do trwałego łączenia 

się z białkami, występujące w korze i drewnie wielu drzew oraz w → galasach; funkcją g. jest 

ochrona roślin przed patogenami i fitofagami, mogą też być materiałem zapasowym 

wykorzystywanym w warunkach głodowych; g. naturalne dzieli się na g. pirogalowe i g. 

pirokatechinowe; g. syntetyczne nazywa się taminganami; g. używane są w garbarstwie do 

wyprawiania skór zwierzęcych. 

gardło, → gardziel u człowieka; odcinek układu pokarmowego (a równocześnie drogi 

oddechowej) rozpoczynający się cieśnią g. (granica jamy ustnej) i nozdrzami tylnymi, 

kończący się wejściem do → przełyku oraz (zabezpieczonym nagłośnią) wejściem do → 

krtani; ściany g. zawierają mięśnie prążkowane. 

gardziel, 1) zool. część przedniej części przewodu pokarmowego znajdująca się przed 

przełykiem; umięśniona, często wysuwalna na zewnątrz, u bezkręgowców pełni różne 

funkcje, głównie związane ze zdobywaniem pokarmu; u kręgowców w g. następuje 

skrzyżowanie drogi pokarmowej z oddechową; 2) bot. ujście rurki zrośniętego okwiatu 

(kielicha lub korony), a także zagłębienie w szczytowej części jednokomórkowego ciała u 

niektórych glonów (kryptofitów i klejnotek). 

gardzielowa pompa, → pompa gardzielowa. 

garig, zbiorowiska roślinne wykształcające się na suchych i wapiennych siedliskach 

wyniszczonych lasów twardolistnych w zachodniej części obszaru śródziemnomorskiego; g. 

tworzą wiecznie zielone krzewy i krzewinki o drobnych, skórzastych lub kutnerowatych 

liściach. 

garnitur chromosomów, → zespół chromosomów. 

gastrei teoria, → teoria gastrei. 
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gastrocel, → archenteron. 

gastrolity, 1) złogi soli wapniowych odkładane w formie ziaren w ścianie żołądka żującego 

skorupiaków dziesięcionogich, u których są miejscem magazynowania wapnia 

wycofywanego ze szkieletu zewnętrznego w fazie przedlinieniowej cyklu linieniowego, 

poprzedzającej wylinkę (zrzucenie starego szkieletu) i wykorzystywanego ponownie do 

wysycania solami wapnia nowego szkieletu w fazie polinieniowej; 2) drobne kamienie 

magazynowane w żołądkach (mielcach) ptaków ziarnojadów, gdzie pełnią rolę pomocniczą 

przy rozcieraniu twardego pokarmu. 

gastromukoproteina, → czynnik wewnętrzny. 

gastrozoid, hydrant, trofozoid, rodzaj polipa pełniącego funkcje pokarmowe (zdobywanie i 

trawienie pokarmu), niekiedy pełniącego również funkcje obronne, wyróżniany wśród → 

polipów stułbiopławów kolonijnych. 

gastrula, wynik morfogenetycznych procesów → gastrulacji w rozwoju zarodkowym; 

stadium następujące bezpośrednio po → blastuli, z obecnością → archenteronu, → 

blastoporu oraz dwóch warstw komórek, zewnętrznej → ektodermy i wewnętrznej → 

entodermy. 

gastrulacja, w rozwoju zarodkowym zwierząt proces przekształcania się 

jednowarstwowej → blastuli w dwuwarstwową wczesną gastrulę, a u niektórych zwierząt w 

trójwarstwową późną gastrulę; proces morfologicznego różnicowania się zarodka, który 

przebiega podobnie u wszystkich zwierząt. G. polega na morfogenetycznej migracji komórek 

blastuli, które albo wydostają się z jednego lub wielu miejsc ściany blastuli (imigracja), 

albo → makromery obrastają przez mikromery (epibolia), albo następuje wpuklenie do 

wnętrza blastuli blastomerów bieguna odżywczego (inwaginacja, embolia); rzadziej pojawiają 

się wrzeciona podziałowe wszystkich komórek ścian blastuli, z jednoczesnym podziałem 

komórkowym (delaminacja); w wyniku g. powstaje twór o podwójnej czaszy z szerokim 

otworem – pragębą (blastopor) i nowo utworzoną jamą – prajelitem (archenteron); u → 

dwuwarstwowców (Diploblastica) zewnętrzna warstwa zarodka to → ektoderma, a 

wewnętrzna to → entoderma; u trójwarstwowców (Triploblastica) wykształca się ponadto 

środkowy listek zarodkowy → mezoderma. 

gastryna, hormon peptydowy, zaliczany do → hormonów żołądkowo-jelitowych przewodu 

pokarmowego ssaka, występujący w kilku formach (różniących się długością łańcucha 

polipeptydowego, zbudowanego z 14, 17 lub 34 aminokwasów, a także wykazujących 

zróżnicowanie w poszczególnych pozycjach aminokwasów w łańcuchach podstawowych 

trzech typów) wydzielanych przez komórki G błony śluzowej żołądka pod wpływem 

bodźców pokarmowych lub nerwowych; g. pobudza wydzielanie soków żołądkowych 

(pepsynogenu i kwasu solnego) przez gruczoły błony śluzowej dna żołądka, wzmaga 

motorykę żołądka oraz stymuluje wzrost błony śluzowej żołądka, jelita cienkiego i grubego; 

jest wydzielana również przez niektóre neurony ośrodkowego układu nerwowego, gdzie 

prawdopodobnie pełni rolę → neuroprzekaźnika (neuromodulatora). 

gatka, pochewka utworzona ze zrośniętych przylistków, osłaniająca szczyt pędu młodych, 

rozwijających się roślin, a następnie przybierająca postać rurki otaczającej łodygę ponad 

nasadą liści; w typowej formie występuje u roślin należących do rodziny rdestowatych 

(Polygonaceae). 

gatunek, species, sp., podstawowa → kategoria systematyczna w klasyfikacji organizmów; 

termin wieloznaczny; istnieje wiele definicji g., ważniejsze to: 1) g. typologiczny 

(morfologiczny) – stała i niezmienna jednostka ostro odseparowana od innych i zdefiniowana 

w terminach morfologicznych podobieństw i różnic (g. statyczny); 2) g. biologiczny – grupa 

krzyżujących się naturalnych populacji, rozrodczo izolowana od innych takich grup (g. 
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dynamiczny); 3) g. ewolucyjny – pojedyncza linia ewolucyjna populacji przodków i 

potomków, która utrzymuje swoją odrębność od innych takich linii i ma swoje ewolucyjne 

tendencje oraz własną historię; 4) g. stratofenetyczny – arbitralnie wydzielony segment 

ewoluującej linii, który różni się morfologicznie od innych gatunków tej samej lub innych 

linii; 5) g. filogenetyczny – najmniejszy zespół osobników bądź populacji połączonych 

relacjami przodek–potomek, rozpoznawalny dzięki posiadanym cechom unikatowym lub 

mający unikatową kombinację cech. 

gatunek monotypowy, gatunek nie zawierający podgatunków, o niezróżnicowanych 

geograficznie populacjach. 

gatunek nominalny, gatunek, któremu nadano nazwę i reprezentowany jest przez okaz 

typowy. 

gatunek politypowy, gatunek podlegający wewnętrznemu zróżnicowaniu, w którym można 

wydzielić lokalne populacje lub podgatunki. 

gatunek rzadki, niejednoznaczny termin stosowany we florystyce, faunistyce i ochronie 

przyrody; jest kategorią ekologiczną, w praktyce oznacza gatunek o niewielkiej liczebności, 

występujący na nielicznych stanowiskach. 

gatunki allopatryczne, gatunki, których zasięgi nie zachodzą na siebie; termin stosowany 

zwykle do gatunków tego samego rodzaju. 

gatunki amfidromiczne, gatunki ryb wędrujących okresowo ze środowiska morskiego do 

rzek lub odwrotnie, w innych celach niż odbycie tarła, np. w celu żerowania, przezimowania. 

gatunki anadromiczne, gatunki ryb żyjących w środowisku morskim, które w celu odbycia 

tarła wędrują do rzek, a potem wracają do morza lub giną. 

gatunki bliźniacze, gatunki kryptyczne, gatunki morfologicznie niemal identyczne, trudne do 

odróżnienia, najczęściej blisko spokrewnione, jednak izolowane rozrodczo i nie krzyżujące 

się w warunkach naturalnych; częste u wielu owadów. 

gatunki epigeiczne, fauna epigeiczna, drobne bezkręgowce zasiedlające powierzchnię gleby. 

gatunki katadromiczne, gatunki zwierząt żyjących w środowisku wód słodkich, które w celu 

rozrodu wędrują do mórz i oceanów, np. węgorze migrujące dla odbycia tarła do Morza 

Sargassowego. 

gatunki kryptyczne, → gatunki bliźniacze. 

gatunki obce, gatunki wprowadzone w sposób naturalny lub przez człowieka na obszary poza 

ich normalnym zasięgiem występowania; konkurując o pokarm i terytorium z rodzimymi 

gatunkami mogą naruszać stan równowagi ekologicznej. 

gatunki paraspołeczne, gatunki parasocjalne, → gatunki przedspołeczne. 

gatunki pionierskie, pierwsze gatunki zasiedlające obszar abiotyczny, zdolne do 

samodzielnego życia, niezależnie od innych organizmów; zwykle są to glony, porosty, mchy; 

składają się na zespół pionierski lub inicjalny. 

gatunki potamodromiczne, gatunki ryb, które regularnie migrują wewnątrz systemu wód 

słodkich. 

gatunki przedspołeczne, w odniesieniu do owadów, gatunki, które nie wykazują pełnego 

zestawu cech → społeczeństwa właściwego; u gatunków podspołecznych rodzice opiekują się 

własnymi larwami i nimfami, u gatunków paraspołecznych (parasocjalnych) występuje któraś 

z cech społeczności: współpraca w opiece nad młodymi, reprodukcyjny podział pracy lub 

nakładanie się pokoleń stadiów życiowych zdolnych do pracy na rzecz kolonii; u gatunków 

półspołecznych osobniki tego samego pokolenia współpracują w wychowywaniu potomstwa 

oraz wykazują reprodukcyjny podział pracy – tylko niektóre zajmują się głównie składaniem 

jaj. 
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gatunki siostrzane, para gatunków powstała w wyniku jednej → specjacji. 

gatunki społeczne, → gatunki przedspołeczne, → społeczeństwo właściwe. 

gatunki sympatryczne, gatunki, które powstały w wyniku → specjacji sympatrycznej i ich 

zasięgi pokrywają się, albo dwa gatunki będące skrajnymi ogniwami łańcucha podgatunków, 

których zasięgi nakładają się i tworzą pętlę lub okrąg; formy, które spotkają się w miejscu 

zamknięcia takiego kręgu mogą wykazywać izolację rozrodczą i zasiedlać ten sam teren. 

gatunki wskaźnikowe, gatunki określające przedział warunków środowiskowych; na ogół 

gatunki stenotopowe, o wąskim zakresie tolerancji ekologicznej, przywiązane do ściśle 

określonych warunków biotopowych. 

gatunkowa ochrona roślin, → ochrona gatunkowa roślin. 

gaworzenie, okres gaworzenia, okres w rozwoju mowy u dziecka (od ok. 2 miesiąca życia), 

w którym dziecko rytmicznie powtarza ciągi sylab i zgłosek. 

gaz błotny, → metan. 

gazowa chromatografia, → chromatografia gazowa. 

gazowa wymiana, → wymiana gazowa. 

gazowy gruczoł, → gruczoł gazowy. 

gąbczasta istota, → istota gąbczasta. 

gąbki, Parazoa, Porifera, Spongiaria, typ prymitywnych, wodnych, osiadłych i kolonijnych 

zwierząt wielokomórkowych, reprezentowany przez ok. 9 tysięcy gatunków, o wielkości od 1 

cm do 2 m; dwuwarstwowe ciało, poprzebijane kanałami i otworami, o symetrii nieregularnej 

lub promienistej, przypomina budową stadium gastruli; zróżnicowane na trzy typy 

budowy: → askon, → sykon, → leukon; wytwarzają szkielet organiczny, sponginowy lub 

nieorganiczny z igiełek krzemionkowych lub węglanu wapnia. 

gąbki toaletowe, nazwa handlowa kilku gatunków z rzędu gąbek krzemorogowych 

wytwarzających szkielet złożony z włókien sponginowych (substancji zbliżonej do rogu); 

miękkie, elastyczne i lekkie szkielety używane są do mycia ciała, stosowane do celów 

medycznych, w różnych gałęziach przemysłu jako tampony, filtry, materiał szlifierski. 

gąsienica, larwa gąsienicokształtna, larwa u motyli i niektórych błonkówek o miękkim, 

wydłużonym ciele z wyodrębnioną głową, prostymi oczami i gryzącymi narządami gębowymi 

oraz odnóżami tułowiowymi; w części odwłokowej różna liczba odnóży rzekomych, tzw. 

posuwek (u motyli zwykle 5 par). 

GDP, → guanozynodifosforan. 

geitogamia, zapylenie sąsiedzkie, czyli samozapylenie w obrębie tej samej rośliny, ale nie 

tego samego kwiatu (→ zapylenie). 

gemmule, gemule, 1) formy przetrwalnikowe gąbek wytwarzane w niesprzyjających 

warunkach środowiskowych; składają się z wypełnionych substancjami odżywczymi 

komórek pełzakowatych (archeocytów) zamkniętych w otoczce sponginowej, wytwarzanej 

przez wyspecjalizowane komórki epitelialne (spongioblasty) i wzmacnianej elementami 

szkieletowymi (amfidyskami); unoszone w wodzie lub w powietrzu służą też 

rozprzestrzenianiu gąbek; 2) w → teorii pangenezy, cząstki ze wszystkich komórek ciała 

przenikające do komórek rozrodczych. 

gemmy, → rozmnóżki i utwory przetrwalnikowe występujące u grzybów, mszaków i 

paprotników, służące do rozmnażania bezpłciowego; u grzybów mają postać komórek 

wegetatywnych otoczonych nieznacznie pogrubioną ścianą komórkową. 

gemule, → gemmule. 

gen, w ujęciu historycznym jednostka dziedziczenia zajmująca określoną pozycję w 
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chromosomie, nie dająca się podzielić w wyniku → crossing over, oraz najmniejsza jednostka 

podlegająca mutacji, warunkująca wystąpienie określonej cechy fenotypowej; aktualnie g. 

określany jest jako odcinek DNA będący jednostką funkcji → cistron, zawierającą informację 

genetyczną, zakodowaną w formie liniowej sekwencji nukleotydów przepisywanej w procesie 

transkrypcji na RNA; w zależności od pełnionej funkcji wyróżnia się trzy klasy genów: 1) g. 

strukturalne, transkrybowane na mRNA i dalej na sekwencje aminokwasów w cząsteczce 

białka; 2) g., których informacja przepisywana jest na inne rodzaje RNA, przede wszystkim 

na tRNA i rRNA, nie biorące bezpośredniego udziału w syntezie białka, ale przy niej 

niezbędne; 3) g. regulatory, nie transkrybowane, które zawiadują regulacją transkrypcji; 

większość genów u organizmów eukariotycznych ma strukturę nieciągłą i składa się z 

odcinków kodujących, które są transkrybowane (→ eksony) i odcinków nie kodujących (→ 

introny); poszczególne g. mogą ulegać mutacji dając różne → allele; nowe allele g. mogą 

także powstawać przez wewnątrzgenowy crossing over. 

gen. nov., → genus novum. 

genealogia, biol. w sensie przenośnym, badanie stosunków pokrewieństwa i wspólnoty 

pochodzenia gatunków lub innych taksonów. 

generacja, → pokolenie. 

generatywna komórka, → komórka generatywna. 

genet, osobnik genetyczny, pojęcie stosowane w m.in. w demografii roślin na określenie 

jednostki lub jednostek powstających z jednej zygoty i, niezależnie od stopnia ich 

morfologicznej złożoności, traktowanych jak jeden organizm; g. jest zarówno siewka, osobnik 

jednopędowy (monokormonalny), wielopędowy (polikormonalny), jak i zbiór roślin o tym 

samym genotypie, a więc → organizm klonalny; może się składać z → rametów; za 

najstarszy genet (jedynego osobnika) na Ziemi uznaje się wszystkie rośliny 

gatunku → Lomatia pensylvanica, żyjący ok. 43 600 lat. 

genetyczna płeć, → płeć genetyczna. 

genetyczna równowaga, → równowaga genetyczna. 

genetyczna supresja, → supresja genetyczna. 

genetyczna wariancja, → wariancja genotypowa. 

genetyczny polimorfizm, → polimorfizm genetyczny. 

genetyka, nauka o zmienności i dziedziczności; gwałtowny rozwój nowoczesnej g. nastąpił 

po odkryciu w połowie lat 40. i 50. XX wieku, że nośnikiem materiału genetycznego są 

kwasy nukleinowe oraz rozszyfrowaniu kodu genetycznego; współcześnie g. dzieli się na 

szereg działów, takich jak g. biochemiczna, molekularna, medyczna, ekologiczna, 

immunogenetyka, g. rozwoju, g. człowieka, g. populacji i g. wirusów. 

genetyka medyczna, dział genetyki zajmujący się badaniem genetycznego podłoża cech 

monogenowych i poligenowych u człowieka oraz mechanizmami ich dziedziczenia, w 

kontekście chorób genetycznych; w szczególności g. m. zajmuje się genetycznymi 

uwarunkowaniami chorób nowotworowych (onkogenami), identyfikacją czynników 

mutagennych i poznaniem skutków ich działania, genetycznym podłożem wad 

metabolicznych i związanych z tym chorób, etiologią wad wrodzonych, poradnictwem 

genetycznym oraz zagadnieniami dotyczącymi zapobiegania i leczenia chorób genetycznych. 

genetyka molekularna, dział genetyki opisujący strukturę, zasady powielania i 

fizykochemiczne podstawy działania kwasów nukleinowych, w aspekcie przekazywania 

materiału genetycznego, roli tego materiału w kontroli i regulacji procesów metabolicznych 

oraz procesów rozwojowych; g. m. zajmuje się więc badaniem wszystkich procesów 

genetycznych na poziomie molekularnym; dzięki jej postępom możliwe stało się opisanie 
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genomu człowieka. 

genetyka populacyjna, dział genetyki badający strukturę genetyczną populacji roślin, 

zwierząt i ludzi oraz dynamikę zmian częstości genów i genotypów w populacjach pod 

wpływem → doboru naturalnego i innych czynników (→ mechanizmy ewolucji, → 

mikroewolucja). 

genitalia, potocznie, zewnętrzne narządy płciowe zwierząt. 

genitalna płytka, → płytki genitalne. 

genitalne narządy, → narządy genitalne. 

genofor, → nukleoid. 

genom, u organizmów eukariotycznych podstawowy, charakterystyczny dla danego gatunku, 

haploidalny (monoploidalny) zespół chromosomów wraz z wszystkimi zawartymi w nich 

genami; u prokariotów całość materiału genetycznego zawartego w pojedynczym, kolistym 

chromosomie; organizmy zawierające dwa genomy są diploidami, większą ich liczbę – 

poliploidami; genomem jądrowym nazywa się część g. zawartą jedynie w chromosomach 

jądra komórkowego organizmów eukariotycznych, w odróżnieniu od g. zawartego w 

mitochondriach (genom mitochondrialny) lub chloroplastach (genom chloroplastowy). 

genom jądrowy, → genom. 

genom mitochondrialny, → genom. 

genom chloroplastowy, → genom. 

genomika, dziedzina biologii zajmująca się → genomami organizmów; gwałtowny rozwój g. 

nastąpił w latach 90. XX wieku; od tego czasu zsekwencjonowano już ponad 100 genomów, 

w tym genomy bakterii, drożdży Saccharomyces cerevisiae, nicienia Caenorhabditis elegans, 

muszki owocowej (Drosophila melanogaster) i rzodkiewnika Arabidopsis thaliana; w 2000 r. 

opublikowano pierwszą, wstępną wersję sekwencji genomu ludzkiego. 

genomika funkcjonalna, dział → genomiki określający funkcje nieznanych genów i 

badający wpływ ich produktów na życie komórki. 

genomika porównawcza, dział → genomiki poszukujący podobieństw i różnic między 

genomami różnych organizmów, co umożliwia wyjaśnienie zależności systematycznych i 

ewolucyjnych oraz śledzenie historii ewolucji życia na Ziemi. 

genomika strukturalna, dział → genomiki zajmujący się poznawaniem sekwencji 

nukleotydów genomu i identyfikowaniem obszarów odpowiadających poszczególnym genom. 

genomika teoretyczna, dział → genomiki poszukujący ogólnych prawidłowości rządzących 

strukturą i ewolucją genomów, posługujący się metodami matematyki i informatyki. 

genotyp, 1) całość informacji genetycznej zawartej w genach chromosomów danego 

organizmu warunkująca jego fenotyp, który powstaje jako efekt programu genetycznego i 

oddziaływań środowiska; 2) układ alleli danego genu, który może mieć charakter 

homozygotyczny, przy dwóch allelach takich samych, lub heterozygotyczny, w przypadku 

dwóch różnych alleli. 

genowa reasortacja, → reasortacja genowa. 

genów częstość, → częstość alleli. 

genów mapowanie, → mapa chromosomu. 

genów przepływ, → przepływ genów. 

genów pula, → pula genów. 

genów transfer, → transfer genów. 

genów współdziałanie, → współdziałanie genów. 
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genu ekspresja, → ekspresja genu. 

genus, → rodzaj. 

genus novum, gen. nov., łac., nowy rodzaj; oznaczenie dodawane przy nowo opisywanym 

rodzaju. 

geny A, B, C, → geny homeotyczne u roślin kontrolujące rozwój kwiatu; geny typu A 

warunkują wykształcenie → okółka pierwszego, geny typu B działają wspólnie z genami A w 

budowie okółka drugiego, okółek trzeci zależy od współdziałania genów typu B i C, a okółek 

czwarty podlega kontroli genów typu C działających samodzielnie; mutacje tych genów 

prowadzą do zmian w budowie kwiatu, takich jak np. zamiana pręcików w słupki. 

geny holandryczne, u płci determinowanej obecnością chromosomu Y (samce) geny 

przekazywane wyłącznie z ojca na syna. 

geny homeotyczne, geny odpowiedzialne za procesy rozwojowe poszczególnych części 

organizmów wielokomórkowych; zawiadują zarówno morfogenezą, jak i informacją o 

programie rozwojowym → komórek totipotencjalnych, polarności, segmentacji, planie 

budowy i kolejności powstawania poszczególnych organów oraz części ciała; g. h. kodują 

białka typu regulatorowego mogące się wiązać ze specyficznymi sekwencjami DNA i 

wpływać na transkrypcję i aktywność własną oraz innych genów. 

geny konstytutywne, geny ulegające stałej ekspresji (stale aktywne) w komórce i nie 

podlegające regulacji. 

geny kumulatywne, poligeny, geny polimeryczne, geny wielokrotne, geny o niewielkich 

efektach fenotypowych, kontrolujące wspólnie określoną cechę ilościową; warunkują 

powstanie tzw. → cech ilościowych. 

geny letalne, geny, których ekspresja powoduje śmierć organizmu; ponieważ są one w 

większości przypadków recesywne, ich działanie ujawnia się w układzie homozygotycznym; 

w przypadku dominującego g. l. heterozygoty są żywotne do pewnego momentu tylko wtedy, 

gdy taki gen przejawia niepełną ekspresywność; gdy gen osłabia żywotność osobnika bez 

skutków śmiertelnych, określa się go jako gen subletalny; gdy zmniejszenie żywotności 

prowadzi do śmierci ponad 50% nosicieli genu, określa się go jako gen semiletalny. 

geny modyfikatory, geny, których działanie wpływa na cechy warunkowane przez inne geny 

nie będące ich allelami; działają przez zmianę ekspresji innych genów; w zależności od 

sposobu działania wyróżnia się g. m. wzmacniające, potęgujące efekt fenotypowy lub 

inhibitory osłabiające działanie danego genu, przywracające → typ dziki. 

geny polimeryczne, → geny kumulatywne. 

geny regulatory, geny nie transkrybowane, które zawiadują regulacją → transkrypcji. 

geny semiletalne, → geny letalne. 

geny skaczące, → transpozony. 

geny sprzężone, geny znajdujące się na jednym chromosomie i w związku z tym ich losowy 

rozdział do gamet jest zakłócony; sprzężenie może być przerwane przez proces rekombinacji 

– wymiany odcinków homologicznych w wyniku → crossing over; prawdopodobieństwo 

przerwania sprzężenia zależy od odległości między g. s. na chromosomie: im odległość jest 

mniejsza, tym częściej przenoszone są one razem z pokolenia na pokolenie; geny mieszczące 

się w chromosomach homologicznych tworzą grupy sprzężeń. 

geny sprzężone z płcią, geny znajdujące się w → chromosomach płci, warunkujące 

wykształcenie płci osobnika, ale także innych cech, takich np., jak u człowieka zdolność 

widzenia barw lub krzepliwość krwi; gdy recesywny gen danej cechy występuje u mężczyzny 

w chromosomie X, u potomstwa mężczyzny cecha ta nie przejawia się, a potomstwo kobiet z 

daną cechą jest nosicielami genu; gdy cecha jest dominująca, to występuje u całego 
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potomstwa; g. s. z chromosomem Y dziedziczą się tylko w linii męskiej. 

geny strukturalne, geny transkrybowane na mRNA i dalej na sekwencje aminokwasów w 

cząsteczce białka. 

geny subletalne, → geny letalne. 

geny supresorowe, → geny modyfikatory. 

geny wędrujące, → transpozony. 

geny wielokrotne, → geny kumulatywne. 

geobionty, organizmy (drobnoustroje, pierwotniaki, bezkręgowce, rzadziej kręgowce) 

spędzające całe życie w glebie, wykazujące często różnorodne przystosowania morfologiczne 

i fizjologiczne do życia w tym środowisku. 

geobotaniczna kraina, → kraina geobotaniczna. 

geobotanika, nauka obejmująca zagadnienia będące przedmiotem badań → fitogeografii, → 

fitosocjologii i ekologii roślin; w zależności od podejścia g. traktowana jest bądź jako dział 

botaniki zajmujący się rozmieszczeniem i życiem roślin na Ziemi (autorzy rosyjscy), bądź też 

jako dział ekologii (autorzy anglosascy); niezależnie od ujęcia, g. wyróżnia się tym, iż 

wszelkie zjawiska dotyczące różnych poziomów organizacji → szaty roślinnej odnosi do 

określonej przestrzeni geograficznej, wykorzystując w tym celu różnorodne metody 

kartograficzne. 

geochronologia, chronologia dziejów Ziemi, podział historii kuli ziemskiej na odcinki 

wyróżnione ze względu na wydarzenia geologiczne; odcinki te, uporządkowane 

hierarchicznie w eony, ery, okresy, epoki, wieki i chrony, dzięki nowoczesnym metodom → 

datowania przyporządkowane są bezwzględnej skali czasu. 

geofity, → ziemnopączkowe. 

geografia roślin, → fitogeografia. 

geografia zwierząt, → zoogeografia. 

geograficzna rasa, → rasa. 

geokarpia, zjawisko dojrzewania owoców pod powierzchnią ziemi. 

geotaksja, reakcja ruchowa wolno poruszających się organizmów na przyciąganie ziemskie, 

polegająca na pionowym ujemnym przemieszczaniu się w wodzie; np. rytmicznie 

powtarzające się wznoszenie i opadanie w wodzie glonów przeciwdziałające ich biernemu 

zagłębianiu się. 

geotermia, → ektotermia. 

geotropizm, → grawitropizm. 

geriatria, opieka medyczna nad ludźmi starzejącymi się i starymi. 

germarium, część gonady żeńskiej niektórych zwierząt bezkręgowych (niektóre wirki, 

przywry, tasiemce, owady) stanowiąca właściwy jajnik, w którym mnożą się komórki płciowe 

i wytwarzane są oocyty, podczas gdy pozostała część gonady tworzy → gruczoł 

żółtkowy (witellarium) produkujący komórki odżywcze (żółtkowe). 

germen, komórki linii płciowej organizmu zawierające kompletny materiał genetyczny, z 

których powstają gonady, a w nich gamety przekazujące geny na następne pokolenie (por. → 

soma). 

gerontologia, nauka o procesach zachodzących w starzejącym się organizmie człowieka oraz 

związana z tym praktyka kliniczna (→ geriatria). 

gestageny, 1) ogólna nazwa hormonów steroidowych wytwarzanych przez ciałko żółte i 
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łożysko, podtrzymujących ciążę oraz hamujących owulację i wydzielanie hormonu 

luteinizującego przez przysadkę mózgową; głównym naturalnym gestagenem jest → 

progesteron; 2) progestydy, czynniki progestacyjne, związki farmakologiczne naśladujące 

działanie progesteronu. 

gębostruna, → notochorda. 

gębowe narządy, → narządy gębowe. 

gęstość bezpieczna, największa liczba osobników populacji, która może trwale utrzymywać 

się na danym obszarze. 

gęstość optyczna, wielkość używana w densytometrii, określająca właściwości środowiska 

przepuszczającego światło, logarytm dziesiętny odwrotności współczynnika 

przepuszczalności światła. 

gęstość populacji, zagęszczenie populacji, średnia liczba osobników danej populacji 

przypadająca na jednostkę powierzchni lub objętości. 

GH, ang. growth hormone, → hormon wzrostu. 

GHRF, ang. growth hormone releasing factor, hormon uwalniający hormon wzrostu,→ 

somatoliberyna, → hormony uwalniające. 

gibereliny, grupa hormonów wytwarzanych przez rośliny i grzyby, pobudzających 

wydłużanie się łodyg, kwitnienie, rozwój owoców, kiełkowanie nasion, bulw itp.; pod 

względem chemicznym należą do diterpenoidów, u roślin występują w ponad 80 odmianach, 

oznaczanych symbolami GA1, GA2, GA3 itd. 

gibonowate, Hylobatidae, rodzina → małp wąskonosych reprezentowana przez jeden rodzaj 

(gibon, Hylobates) z wieloma gatunkami; najmniejsze (4–11 kg) i najliczniejsze (poza 

człowiekiem) formy z nadrodziny → człekokształtnych; zamieszkują pd.-wsch. Azję, od 

wsch. Indii do pd. Chin, wraz z wyspami Archipelagu Malajskiego (Borneo, Jawa, Sumatra i 

sąsiednie); nadrzewne, poruszające się charakterystycznym "lw;brachiacyjnym"up; typem 

lokomocji (za pomocą silnie wydłużonych górnych kończyn), głównie owocożerne; tworzą 

monogamiczne grupy rodzinne (brak dymorfizmu płciowego), w których z parą rodziców 

pozostaje dorastające potomstwo. 

GIF, ang. growth hormone-inhibiting factor, czynnik hamujący uwalnianie hormonu 

wzrostu, → somatostatyna. 

gigantopitek, Gigantopithecus, kopalny rodzaj małp → człekokształtnych z Azji, 

występujący od późnego miocenu do plejstocenu (ok. 8–mln lat); charakterystyczne cechy: 

bardzo duża i masywna żuchwa, masywne, lecz krótkie kły, dwuguzkowe dolne 

przedtrzonowce, grube szkliwo zębów, niskie i płaskie guzki trzonowców; ogromne rozmiary 

ciała g. (masa ciała ok. 125–300 kg) sugerują roślinożerność i naziemną lokomocję; g. 

spokrewniony był z wymarłym → siwapitekiem i żyjącymi do dziś orangutanami. 

gigantyzm, fizjol. wzrost olbrzymi, nadmierny wzrost kości długich kończyn, w czasie, kiedy 

aktywne są chrząstki nasadowe tych kości (to jest przed osiągnięciem ostatecznej dojrzałości 

szkieletu), prowadzący do osiągania bardzo dużej wysokości ciała; przyczyną g. jest 

nadmierne wydzielanie → hormonu wzrostu; nadmiar tego hormonu w wieku późniejszym 

(po połączeniu się nasad z trzonami kości) prowadzi do → akromegalii. 

GIH, GH-RIH, ang. growth hormone-inhibiting hormone, growth hormone release inhibiting 

hormone, hormon hamujący uwalnianie hormonu wzrostu, → somatostatyna. 

gildia, zgrupowania gatunków taksonomicznie jednorodnych lub zróżnicowanych, które w 

podobny sposób wykorzystują te same zasoby w ekosystemie, np. różne gatunki o podobnym 

sposobie żerowania. 

ginandromorfizm, mozaikowość płci poszczególnych komórek jednego osobnika; 
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występowanie u jednego osobnika jednocześnie komórek mających męski albo żeński 

garnitur chromosomowy; występuje u zwierząt, u których wykształcenie płci determinowane 

jest obecnością chromosomów płci i nie jest regulowane hormonalnie, przede wszystkim u 

owadów; termin używany niekiedy w odniesieniu do organizmów obojnaczych, mających 

zarówno męskie, jak i żeńskie zewnętrzne narządy płciowe lub męskie i żeńskie 

trzeciorzędowe cechy płciowe. 

gineceum, → słupkowie. 

ginekogeniczne jajo, → jajo ginekogeniczne. 

ginekologia, nauka o żeńskich narządach płciowych i ich chorobach, zwykle łączona z 

położnictwem, jest zarazem działem medycyny klinicznej; zajmuje się głównie niepłodnością, 

nowotworami narządu rodnego (badania profilaktyczne, cytologiczne, → 

ultrasonografia narządu rodnego) i sutka (samokontrola dotykiem, → mammografia), 

zaburzeniami okresu pokwitania i przekwitania (klimakterium, osteoporoza, objawy 

nerwicowe); ściśle współpracuje z endokrynologią i onkologią. 

ginekomastia, wyraźne powiększenie sutków u mężczyzny. 

ginodiecja, zjawisko polegające na częściowym rozdziale przestrzennym płci u roślin 

kwiatowych: obok grupy osobników wytwarzających kwiaty obupłciowe (męskie i żeńskie) 

pojawia się grupa roślin, na których powstają wyłącznie kwiaty żeńskie. 

ginogamony, specyficzne gatunkowo substancje chemiczne wydzielane przez komórki 

jajowe, przyciągające plemniki. 

ginogeneza, 1) ginoginia, ginogynia, dzieworództwo żeńskie, rodzaj partenogenezy 

prowadzącej do rozwoju haploidalnego osobnika żeńskiego, w wyniku rozwoju jaja, w 

którym doszło do pseudogamii (wniknięcia plemnika do komórki jajowej bez kariogamii, 

czyli zlania jąder plemnika i jaja, i degeneracji jądra plemnikowego wraz z jego 

chromosomami; wniknięcie plemnika jest jednak niezbędne do pobudzenia 

partenogenetycznego rozwoju jaja); spotykana u niektórych płazińców, nicieni, pierścienic, 

ryb i płazów; 2) u glonów rozwój plechy z niezapłodnionego jaja. 

ginomonoecja, zjawisko polegające na częściowym rozdziale przestrzennym płci u roślin 

kwiatowych: na tym samym osobniku wytwarzane są zarówno kwiaty obupłciowe (męskie i 

żeńskie), jak i kwiaty jednopłciowe – żeńskie. 

glabella, 1) antr. gładzizna, pole pomiędzy przyśrodkowymi końcami łuków brwiowych na 

kości czołowej człowieka; punkt antropometryczny – najbardziej ku przodowi wysunięty 

punkt czaszki, od którego mierzy się jej długość (do punktu opisthokranion); 

2) zool. środkowa, wypukła część tarczy głowowej → trylobitów. 

glacjał, → zlodowacenia. 

glaukofity, Glaucophyta, gromada → glonów obejmująca zaledwie kilkanaście gatunków 

wodnych, pływających aktywnie, unoszących się biernie w wodzie lub żyjących na 

powierzchni roślin zanurzonych w wodzie; wspólną cechą g. jest endosymbiotyczny charakter 

chloroplastów, których przodkami były prokariotyczne (zapewne sinicowe) symbionty; nie 

wyjaśniony pozostaje status taksonomiczny g. – prawdopodobnie jest to grupa sztuczna. 

Glc, → glukoza. 

gleba, 1) pedosfera, powierzchniowa, zwietrzała i przetworzona przez żywe organizmy w → 

procesie glebotwórczym warstwa skorupy ziemskiej; integralny składnik ekosystemów 

lądowych (i niektórych płytkowodnych); uczestniczy w wytwarzaniu i rozkładzie biomasy, 

magazynowaniu → próchnicy, przepływie energii i obiegu pierwiastków oraz wody; jest 

środowiskiem życia podziemnych części roślin i licznych organizmów glebowych; 2) u 

grzybów wewnętrzna część zamkniętych owocników, w której powstają zarodniki płciowe 
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(mejospory); występuje u niektórych podstawczaków (np. wnętrzniaków), workowców i 

sprzężniaków; po dojrzeniu zarodników przebiera postać mazi lub suchego proszku. 

gleba kopalna, gleba powstała w przeszłości, a następnie odcięta od wpływu czynników 

glebotwórczych warstwą osadów. 

gleboznawstwo, dziedzina nauk przyrodniczych zajmująca się powstawaniem, ewolucją, 

właściwościami (biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi) i zróżnicowaniem gleb, a także 

ich wykorzystaniem do celów rolniczych. 

glebożercy, zwierzęta bezkręgowe, głównie dżdżownice i wazonkowce, przetwarzające 

materię organiczną wraz z częścią mineralną gleby, która po przejściu przez ich przewód 

pokarmowy ulega częściowej mineralizacji, zmienia swój skład i odczyn, jest lepiej 

przewietrzona, wzbogacona w azot, uzyskuje strukturę gruzełkowatą i umożliwia rozwój 

mikroorganizmów, co poprawia jej żyzność. 

gleby antropogeniczne, gleby utworzone lub przeobrażone przez człowieka. 

gleby autogeniczne, gleby kształtowane w warunkach geochemicznej niezależności – bez 

dopływu materiału z zewnątrz i bez wpływu wód gruntowych. 

gleby bielicowe, → gleby autogeniczne powstałe z ubogich piasków lub przepuszczalnych 

zwietrzelin skał masywnych, w warunkach wilgotnego klimatu i roślinności głównie borów 

iglastych; mało przydatne do upraw rolnych. 

gleby brunatne, → gleby autogeniczne ukształtowane z zasobnych w składniki odżywcze 

glin, piasków gliniastych i lessów, ze współudziałem wielogatunkowych lasów liściastych. 

gleby czarnoziemne, czarnoziemy, gleby autogeniczne ukształtowane z lessów pod wpływem 

roślinności stepowej; charakteryzują się dużą żyznością. 

gleby kwaśne, gleby, które przynajmniej do głębokości 0,4 m charakteryzują się pH. 

gleby słone, gleby, w których występują warstwy lub poziomy o zawartości soli 

(rozpuszczalnych w zimnej wodzie lepiej niż gips) przekraczającej 0,2%. 

gleby zdegradowane, gleby, których funkcje zostały zakłócone przez czynniki naturalne (np. 

erozję lub zasolenie) albo wadliwą gospodarkę człowieka. 

glej, → tkanka glejowa. 

glejoza, gliosis, proces zastępowania obumarłych i sfagocytowanych przez makrofagi 

komórek nerwowych przez komórki glejowe, → astrocyty, wypełniające ubytek i tworzące 

bliznę astrocytarną. 

glewiki, klasa w podgromadzie → mszaków (ostatnio ujmowane nawet w randze oddzielnej 

podgromady Anthocerophytina), obejmuje rośliny o plechowatych lub zróżnicowanych na 

łodyżkę i liście gametofitach i krótko żyjących, wytwarzających delikatną, bezbarwną setę 

sporofitach. 

gliadyny, prolaminy, białka zapasowe występujące w ziarniakach zbóż; wszystkie g. (poza 

zeiną – białkiem kukurydzy) mają duże znaczenie w rozwoju → celiakii; g. zawierają duże 

ilości proliny i kwasu glutaminowego; są rozpuszczalne w 70% etanolu, nierozpuszczalne w 

wodzie. 

glicerol, gliceryna, alkohol trihydroksylowy, składnik wielu grup → lipidów, m.in. 

triacylogliceroli i glikolipidów; dobrze rozpuszczalny w wodzie i alkoholu; używany do 

produkcji nitrogliceryny, dynamitu, barwników, w przemyśle kosmetycznym, 

farmaceutycznym i spożywczym. 

glicerydy, acyloglicerole, estry glicerolu i kwasów tłuszczowych; do g. należą m.in. tłuszcze 

proste, → triacyloglicerole. 

gliceryna, → glicerol. 
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glicyna, Gly, glikokol, kwas aminooctowy, najmniejszy i najprostszy aminokwas białkowy, 

w którym grupą R jest atom wodoru; jest aminokwasem endogennym i glukogennym; stanowi 

prawie jedną trzecią reszt aminokwasowych budujących → kolagen; jest substratem w 

syntezie m.in. kreatyny, glutationu, hemu i chlorofilu. 

glikany, → wielocukry. 

glikogen, duży polimer ufosforylowanej → glukozy, wielocukier o masie 400–4000 kDa, 

materiał zapasowy zwierząt, gromadzony głównie w mięśniach i wątrobie (w postaci ziaren 

umiejscowionych w cytozolu), a także grzybów, bakterii i roślin (fitoglikogen); zbudowany z 

rozgałęzionych łańcuchów, w których glukoza połączona jest wiązaniami 1,4- i 1,6-

glikozydowymi; synteza i rozkład (→ glikogenoliza) g., precyzyjnie kontrolowane przez 

odpowiednie hormony, regulują poziom glukozy we krwi; znanych jest wiele zaburzeń 

metabolizmu g., często letalnych, powodowanych przez dziedziczne wady enzymatyczne. 

glikogenoliza, fosforoliza → glikogenu, jego degradacja, rozkład, katalizowany przez 

fosforylazę glikogenową i enzym usuwający rozgałęzienia; funkcja g. polega na 

dostarczaniu → glukozy intensywnie pracującym mięśniom oraz, łącznie z syntezą glikogenu, 

na utrzymywaniu odpowiedniego poziomu glukozy we krwi; g. w mięśniach stymuluje → 

adrenalina, a g. w wątrobie – adrenalina i → glukagon; g. w mięśniach jest dodatkowo 

kontrolowana przez jony wapniowe. 

glikokoniugaty, kompleksy węglowodanowe, makrocząsteczki zawierające jeden lub więcej 

łańcuchów węglowodanowych, oligo- lub polisacharydowych, prostych lub rozgałęzionych, 

połączonych kowalencyjnie z białkami lub lipidami; do g. należą: glikoproteiny, 

proteoglikany, peptydoglikany, glikolipidy i lipopolisacharydy. 

glikokortykoidy, glukokortykoidy, glikokortykosteroidy, grupa hormonów steroidowych kory 

nadnerczy kręgowców, zaliczanych do C21-steroidów, wywierających wpływ na pośrednią 

przemianę materii (węglowodanów, tłuszczy i białek); zwiększają katabolizm białek, a także 

wątrobową glikogenezę i glukoneogenezę oraz uwalnianie glukozy z wątroby do krwi. Mają 

działanie podtrzymujące wiele procesów metabolicznych (m.in. podtrzymują prawidłowe 

funkcje mięśni szkieletowych, gładkich i mięśnia sercowego), utrzymują reaktywność naczyń 

krwionośnych na adrenalinę i noradrenalinę; hamują wydzielanie hormonu 

adrenokortykotropowego przez przysadkę mózgową; mają również działanie przeciwzapalne, 

przeciwuczuleniowe i immunosupresyjne; głównymi g. są → kortyzol i → kortykosteron. 

glikolipidy, glikoglicerolipidy i glikosfingolipidy, tłuszcze złożone zawierające reszty 

cukrowe, np. cerebrozydy i gangliozydy; ważne składniki → błon plazmatycznych i tkanki 

nerwowej; występują we wszystkich komórkach, przeważnie w zewnętrznej warstwie błony, 

a ich łańcuchy oligosacharydowe tworzą kod powierzchniowy komórki. 

glikoliza, szlak Embdena–Mayerhofa–Parnasa, beztlenowy rozkład glukozy przebiegający 

podczas dziewięciu reakcji, zachodzący u wszystkich organizmów eukariotycznych i wielu 

prokariotycznych, zlokalizowany w cytoplazmie, pierwszy etap → oddychania 

komórkowego; w g. z jednej cząsteczki glukozy powstają 2 ATP i 2 NADH oraz 2 cząsteczki 

pirogronianu, który w warunkach tlenowych jest transportowany do mitochondrium i tam 

utleniany do dwutlenku węgla i wody w → cyklu kwasu cytrynowego i → łańcuchu 

oddechowym, a w warunkach beztlenowych ulega → fermentacji; metabolity pośrednie g. 

mogą być substratami dla wielu biosyntez. 

glikoneogeneza, → glukoneogeneza. 

glikoproteiny, białka złożone, których składnikiem niebiałkowym są rozgałęzione lub proste 

łańcuchy cukrowe tworzące płaszcz ochronny na powierzchni komórki i biorące udział w 

rozpoznawaniu się komórek (kod powierzchniowy) oraz utrzymaniu asymetrii błony; g. 

występują powszechnie w organizmach, m.in. na powierzchni komórek zwierzęcych, w 
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osoczu krwi (immunoglobuliny), erytrocytach (antygeny grupowe krwi), tkance łącznej 

(kolagen, glikozoaminoglikany), jajach ptaków (owoalbumina), u roślin (lektyny) oraz jako 

enzymy i receptory błonowe; proces glikozylacji białek zachodzi wewnątrz cystern retikulum 

endoplazmatycznego, modyfikacja i segregacja g. – w aparacie Golgiego. 

glikozaminoglikany, dawniej nazywane mukopolisacharydami, liniowe, nierozgałęzione → 

wielocukry zwierzęce, złożone z powtarzających się jednostek disacharydowych, w których 

występuje aminocukier i kwas uronowy, np. heparyna, siarczan chondroityny, kwas 

hialuronowy; po kowalencyjnym związaniu z białkiem tworzą → proteoglikany; choroby 

mukopolisacharydozy spowodowane są zmniejszoną aktywnością enzymów lizosomowych, 

degradujących g. 

glikozydowe wiązanie, → wiązanie glikozydowe. 

glikozydy, powszechnie występujące w roślinach związki powstające przez połączenie 

wiązaniem glikozydowym cząsteczki ze związkiem niecukrowym, aglikonem, najczęściej 

alkoholem, fenolem lub sterolem; w skład g. wchodzi głównie glukoza, galaktoza i ramnoza; 

g. pełnią funkcje obronne, wiele z nich wykazuje silne, specyficzne działanie na organizmy 

zwierzęce, dlatego znalazły zastosowanie w medycynie, m.in. jako środki nasercowe i 

stymulujące; mają działanie bakteriostatyczne, mogą być też wykorzystywane przez roślinę 

jako materiał zapasowy; do g. należą: saponiny, g. nasercowe (digitalina i strofantyna), 

antocyjany, g. flawonowe i g. cyjanogenne (amygdalina). 

gliocyty, komórki → tkanki glejowej pochodzenia ektodermalnego (→ neuroglej): astrocyty, 

oligodendrocyty, ependymocyty, lemocyty i gliocyty zwojowe oraz mezodermalnego (→ 

mezoglej, → mikroglej). 

glioksysomy, drobne, kuliste organelle występujące w komórkach roślinnych 

magazynujących tłuszcze, np. w nasionach oleistych oraz w niektórych mikroorganizmach 

eukariotycznych, np. glonach; obok katalazy i enzymów utleniania kwasów tłuszczowych, 

zawierają enzymy cyklu glioksalowego; biorą udział w szybkim włączaniu produktów 

rozkładu tłuszczów do syntezy cukrów podczas kiełkowania nasion. 

glista ludzka, Ascaris lumbricoides, stosunkowo duży (kilkudziesiąt cm długości) → 

nicień pasożytujący w przewodzie pokarmowym człowieka, głównie u dzieci, wywołujący 

chorobę askarydozę. 

glisty, Ascaridida, rząd stosunkowo dużych robaków należących do typu → nicieni, których 

stadia dorosłe pasożytują w przewodzie pokarmowym ssaków. 

Gln, → glutamina. 

globiny, białka monomeryczne lub podjednostki białek przenoszących tlen, należące do 

rodziny m.in. → mioglobin i → hemoglobin; mimo małego podobieństwa sekwencji 

aminokwasowej, trójwymiarowa struktura g. jest bardzo podobna. 

globuliny, białka o sferycznym kształcie cząsteczki, słabo rozpuszczalne w wodzie, dobrze – 

w roztworach soli, często z dołączonymi resztami cukrowymi, tłuszczowymi lub jonami 

metali; występują powszechnie u zwierząt i roślin, pełniąc istotne funkcje: w → błonach 

biologicznych, w transporcie substancji w osoczu (α- i β-g.), w reakcjach odpornościowych 

(γ-g.), w krzepnięciu krwi (fibrynogen, protrombina), jako enzymy i substancje zapasowe w 

nasionach roślin. 

Glogera reguła, → reguła Glogera. 

glomerule, kłębuszki, narządy wydalnicze → przedstrunowców; palcowate uwypuklenia 

nabłonka perytonealnego (→ perinotum) do jamy ciała, o silnie sfałdowanych ściankach; 

komórki g. zatrzymują przepływające z krwią zbędne metabolity i przekazują je do 

przedniego odcinka jamy ciała (procelomy), skąd wydalane są na zewnątrz. 
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glony, algi, grupa obejmująca rośliny o podobnych cechach morfologicznych i 

właściwościach ekologicznych, natomiast bardzo zróżnicowana pod względem 

systematycznym; według najnowszych ujęć należą do 10 gromad; organizmy samożywne 

(zawierające chlorofil), eukariotyczne (jądrowe), o budowie ciała jednokomórkowej lub 

plechowej i rozmnażające się płciowo (prawe zawsze za pośrednictwem ruchliwych gamet, 

przynajmniej męskich, żeńskie bywają nieruchliwe i są już komórkami jajowymi) lub 

bezpłciowo; w rozumieniu wyłącznie ekologicznym (a także w starszych ujęciach 

systematycznych) do "lw;glonów"up; włączano także → sinice, które obecnie zalicza się do 

oddzielnego królestwa; podstawą zróżnicowania taksonomicznego g. na gromady, które 

wykazują wyraźną równoległość filogenetyczną na poziomie morfologicznym, są różnice w 

składzie chemicznym: substancji zapasowych, barwników komórkowych, ścian 

komórkowych, a także w budowie ultrastrukturalnej organelli komórkowych; nie 

rozstrzygnięty pozostaje problem formy wyjściowej; zwyczajowo wyróżnia się glony niższe, 

obejmujące gromady o przewadze form jednokomórkowych: glaukofity, tobołki (z rzędem 

bruzdnice), eugleniny, czyli klejnotki, chryzofity (z klasą okrzemki), chloromonady i 

kryptofity, glony wyższe, czyli gromady o przewadze form wielokomórkowych: brunatnice i 

krasnorosty, oraz zajmujące szczególne miejsce w ewolucji świata roślin → zielenice wraz z 

ramienicami. 

glony bezbarwne, → leukofity. 

glosopterydy, → glosopterysy. 

glosopterysy, glosopterydy, całkowicie wymarłe paprocie nasienne ujmowane najczęściej w 

randze rzędu; występowały w permie (nielicznie także na początku ery mezozoicznej) na 

obszarze → Gondwany, obejmującej obecne obszary płd. Australii, Afryki, Ameryki Płd., 

Antarktydy i Półwyspu Indyjskiego; grupa roślin interesująca z ewolucyjnego punktu 

widzenia, m.in. ze względu na przyrost pnia na grubość oraz obecność i budowę zalążka. 

glosopterysowa flora, → flora glosopterysowa. 

Glu, → kwas glutaminowy. 

glukagon, hormon peptydowy wytwarzany i wydzielany do krążenia przez komórki 

wewnątrzwydzielnicze A wysp trzustkowych ssaków; zbudowany z 29 aminokwasów; działa 

glikogenolitycznie (pobudza rozkład glikogenu w wątrobie), glukoneogennie (pobudza 

glukoneogenezę w wątrobie), lipolitycznie (pobudza wykorzystywanie tłuszczy), ketogennie 

(stymuluje wytwarzanie ciał ketonowych w wątrobie) oraz hiperglikemizująco (podnosi 

poziom glukozy we krwi); w większych stężeniach zwiększa kurczliwość mięśnia sercowego 

(działanie inotropowe dodatnie). 

glukany, wielocukry złożone z cząsteczek glukozy połączonych wiązaniami glikozydowymi, 

np. skrobia, celuloza, glikogen i laminaran. 

glukocerebrozydy, → cerebrozydy. 

glukokortykoidy, → glikokortykoidy. 

glukomannany, wielocukry zbudowane z → mannozy i → glukozy w różnych stosunkach 

ilościowych; materiał zapasowy wielu roślin jednoliściennych, m.in. liliowatych i 

obrazkowatych oraz jeden z rodzajów hemiceluloz w ścianach komórkowych. 

glukoneogeneza, szlak syntezy → glukozy z prekursorów niecukrowych, np. mleczanu, 

pirogronianu, aminokwasów, zachodzący głównie w wątrobie i w mniejszym stopniu w 

nerkach; g. jest zlokalizowana w cytozolu, matriks mitochondrialnej i gładkim retikulum 

endoplazmatycznym; funkcja g. polega na podtrzymywaniu poziomu glukozy we krwi 

podczas głodowania i intensywnego wysiłku fizycznego (→ cykl Corich). 

glukoza, Glc, cukier gronowy, dekstroza, → cukier prosty, aldoheksoza, główny substrat 
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energetyczny występujący powszechnie u roślin i zwierząt; wchodzi w skład wielu związków, 

m.in. di- i polisacharydów; jako ester fosforanowy uczestniczy w wielu szlakach 

metabolicznych; u roślin jest syntetyzowana z dwóch fosfotrioz powstających w → 

fotosyntezie, a u zwierząt – w procesie → glukoneogenezy. 

glukozaminy, aminocukry pochodne glukozy, w których grupy hydroksylowe są zastąpione 

przez grupy aminowe, często jeszcze acetylowane; g. budują → chitynę oraz, tak jak i inne 

aminocukry, są składnikami wielu → glikoprotein. 

glukozo-6-fosforan, ester → glukozy i kwasu ortofosforowego, węzłowy metabolit 

wszystkich przemian metabolicznych cukrów; występuje we wszystkich tkankach. 

glutamina, Gln, polarny, glukogenny, endogenny aminokwas białkowy, amid kwasu 

glutaminowego występujący powszechnie w organizmach; związek magazynujący i 

transportujący azot w roślinach motylkowatych żyjących w symbiozie z → bakteriami 

brodawkowymi. 

glutation, tripeptyd zbudowany z glutaminianu, cysteiny i glicyny; pełni wiele ważnych 

funkcji w organizmach roślinnych i zwierzęcych, m.in. jako bufor hydrosulfidowy i 

przeciwutleniacz, współdziała w detoksykacji i biotransformacji ksenobiotyków, jest 

substratem w syntezie fitochelatyn. 

gluteliny, zapasowe białka roślinne trudno rozpuszczalne w wodzie, np. glutenina pszenicy i 

hordenina jęczmienia, jedne z głównych składników → glutenu. 

gluten, białka, → gluteliny i → prolaminy, tworzące mieszaninę występującą w ziarnach 

zbóż, szczególnie pszenicy; poprawia wartość wypiekową mąki; uczulenie na jedno z białek 

zawartych w g. powoduje groźną chorobę niemowlęcą → celiakię. 

glutenu nietolerancja, → celiakia. 

glutynanty, izoryzy, rodzaj → nematocyst występujących w knidocylu u → 

parzydełkowców, których nić wydzielając lepką substancję może owijać ciało ofiary lub 

umożliwiać przyczepianie się czułków polipa do podłoża. 

Gly, → glicyna. 

głaszczki, palpi, palpy, przydatki zmysłowe osadzone w pobliżu otworu gębowego 

niektórych bezkręgowców, np. u pierścienic na → prostomium, u stawonogów – na części 

podstawowej narządów gębowych takich jak → żuwaczki, → szczęki i szczękonóża u 

skorupiaków czy szczęki i → labium u owadów i niektórych wijów. 

głaszczkochody, Palpigradi, rząd drobnych (do 3mm) → pajęczaków prowadzących ukryty 

tryb życia, reprezentowany przez ok. 60 gatunków, o podługowatym ciele, podzielonym na 

głowotułów i 11-segmentowy odwłok, zakończony biczykowatym, zmodyfikowanym 

telsonem. 

głąb, silnie skrócona i zgrubiała łodyga kapusty głowiastej, bogata w materiały pokarmowe, 

okryta dużymi, gęsto osadzonymi liśćmi. 

głąbik, wyrastająca z kłącza lub cebuli bezlistna łodyga, ze szczytowo umieszczonymi 

kwiatami, występująca np. u amarylki nadobnej. 

głodowanie, nieprzyjmowanie pokarmu przez organizm w następstwie: 1) braku dostępności 

pokarmu w środowisku; 2) zmian patologicznych i chorobowych przewodu pokarmowego lub 

innych części organizmu; 3) przejścia w określony etap rozwojowy, cechujący się brakiem 

przyjmowania pokarmu. W odniesieniu do człowieka może również oznaczać celowe 

wstrzymanie się od jedzenia (np. terapeutyczne). 

głos, 1) najogólniej, dźwięki wytwarzane przez zwierzęta (→ głosy zwierząt); 2) dźwięki 

powstające w → głośni ssaków; 3) antr. g. człowieka, dźwięki powstające w ludzkiej głośni 

(fonacja), o różnej wysokości, głośności i barwie; wysokość g. zależy od częstotliwości 
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drgań → fałdów głosowych (a ta od ich struktury i stopnia napięcia), głośność (natężenie 

dźwięku) od energii drgań, a barwa od rezonansu, jakiemu ulega dźwięk w przestrzeniach 

rezonansowych (jama nosowa i ustna, gardło, krtań, tchawica, zatoki w kościach czaszki) (→ 

artykulacja). 

głosowe struny, → fałdy głosowe. 

głosy zwierząt, dźwięki emitowane przez wyspecjalizowane organy zwierząt w celu 

porozumiewania się i obrony; mogą być gatunkowo specyficzne; u bezkręgowców mogą je 

wydawać różne części ciała przez pocieranie, uderzanie, wibrację różnych wyrostków, 

czułków, błon, u ryb za pomocą pęcherza pławnego, u gadów poprzez szybkie usuwanie 

powietrza z płuc. U płazów głos pochodzi z krtani, u ptaków – z → krtani dolnej, u ssaków 

narządami dźwiękowymi są → fałdy głosowe (struny głosowe) zlokalizowane w krtani. 

głośnia, para → fałdów głosowych (strun głosowych) w krtani ssaków; rozwarta szpara 

pomiędzy wewnętrznymi brzegami fałdów (szpara g.) pozwala na swobodny przepływ 

powietrza; gdy szpara g. jest zwężona, brzegi fałdów napięte, a powietrze przepływa z dużą 

energią, fałdy głosowe wprawiane są w drgania – powstaje dźwięk (→ głos). 

głowa, 1) przednia (u dwunożnych kręgowców górna) część ciała, wyodrębniona u 

bezkręgowców wyższych i u kręgowców, zawierająca mózg, narządy pokarmowe oraz 

podstawowe narządy zmysłów; 2) w anatomii zaokrąglona, krańcowa część narządu 

trzewnego (np. g. trzustki) lub kości (np. g. kości udowej); 3) g. mięśnia, każdy z kilku → 

brzuśców mięśniowych, które mają odrębne przyczepy początkowe i wspólne ścięgno 

końcowe (mięśnie wielogłowe). 

głowonogi, Cephalopoda, gromada morskich, drapieżnych bezkręgowców należących do 

typu → mięczaków, reprezentowana przez ok. 700 gatunków; ciało jest wydłużone w osi 

grzbietowo-brzusznej, o dużej rozpiętości rozmiarów, od 15 mm do 22 m; muszla 

wewnętrzna, często zredukowana, czasem brak (ośmiornice); głowa dobrze wyodrębniona z 

parą dużych oczu (o budowie analogicznej do oczu kręgowców) i wieńcem chwytnych 

ramion (zwykle z przyssawkami); współczesne g. dzielą się na 2 podgromady: → 

łodzikowatych i → dwuskrzelnych; liczne formy kopalne znane od kambru (por. → 

amonity, → belemnity). 

głowotułów, cefalotoraks, 1) u skorupiaków głowa zrośnięta z kilkoma lub wszystkimi 

segmentami tułowia; 2) u → szczękoczułkowców (Chelicerata) przednia część ciała (→ 

tagmy) zaopatrzona w 2 pary odnóży gębowych i 4 pary odnóży krocznych, zwana też 

prosomą. 

głód, 1) stan fizjologiczny organizmu powstający w następstwie→ głodowania, wyzwalający 

zachowania pokarmowe; w czasie g. dochodzi do przestawienia szlaków metabolicznych na 

wykorzystywanie rezerw węglowodanowych, tłuszczowych i białkowych w celu uzyskiwania 

energii oraz wytwarzania glukozy niezbędnej do funkcjonowania tkanki nerwowej (i 

erytrocytów); tzw. g. wczesny związany jest z wykorzystywaniem wątrobowych zapasów 

glikogenu i tłuszczów z tkanki tłuszczowej; w trakcie g. przedłużonego glukoneogenne 

wytwarzanie glukozy w wątrobie uzupełnia wzmożone produkowanie ciał ketonowych, 

wykorzystywane są nadal tłuszcze, stopniowo w coraz większym zakresie zużywane są 

białka; wyróżnia się g. ilościowy, będący następstwem braku pokarmu w ogóle, oraz g. 

jakościowy przy braku określonych składników w pokarmie; 2) u człowieka subiektywne 

uczucie potrzeby jedzenia; wyzwala → apetyt i zachowania ukierunkowane na poszukiwanie i 

spożywanie pokarmu; sterowane przez podwzgórzowy ośrodek głodu. 

głód tlenowy, hipoksemia, stan niedotlenienia krwi lub tkanek obwodowych, obniżenie 

prężności tlenu we krwi lub tkankach poniżej poziomu niezbędnego do prawidłowego 

tlenowego metabolizmu organizmu; przyczyną g. t. mogą być czynniki środowiskowe 
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(zmniejszenie zawartości lub brak tlenu w środowisku) oraz czynniki wewnętrzne, związane z 

nadmiernym wysiłkiem z zaburzeniami w krążeniu, w liczbie erytrocytów lub w sprawności 

ich funkcjonowania oraz ze zmianami chorobowymi tkanek. 

główka, bot. 1) kwiatostan o silnie skróconej i zwykle zgrubiałej osi, na której osadzone są 

kwiaty bezszypułkowe lub na bardzo krótkich szypułkach, np. u koniczyny (Trifolium); 2) 

skupienie krótkich odgałęzień na szczycie łodyżki gametofitu u torfowców; 3) skoleks, 

wyodrębniona przednia część ciała tasiemców. 

główka stawowa, fragment kości, na którym znajduje się wypukła powierzchnia stawowa; 

odpowiadający mu fragment drugiej kości, z wkłęsłą powierzchnią stawową, nazywa się 

panewką. 

głuchoniemoślepota, głuchociemnota, ciężkie upośledzenie polegające na równoczesnym 

braku zdolności widzenia i słyszenia, któremu towarzyszy niewykształcenie się mowy, 

ograniczająca możliwość poznawania świata jedynie do dotyku, węchu i smaku. 

głuchoniemota, niewykształcenie się mowy na skutek braku słyszenia i rozróżniania 

dźwięków. 

głuchota, wrodzony lub nabyty, jedno- lub obustronny, absolutny lub ograniczony do 

pewnych tonów bądź natężeń brak zdolności słyszenia i rozróżniania dźwięków. 

GM-CSF, limfokina, czynnik stymulujący proliferację limfocytów oraz dojrzewanie 

granulocytów i makrofagów; wzmaga odporność organizmu. 

GMP, → guanozynomonofosforan. 

gnatopody, chwytne odnóża przedniej części tułowia niektórych skorupiaków z grupy → 

pancerzowców, zwykle o scyzorykowatej budowie końcowych członów. 

gnatosoma, przednia część ciała u → roztoczy, z otworem i aparatem gębowym, połączona 

ruchomo z → idiosomą. 

gniazda jadalne, gniazda ptaków z rodzaju salangana, rodziny jerzyków, zbudowane ze 

śliny, wydzieliny gruczołów cementowych, niekiedy z dodatkiem piór czy resztek roślinnych; 

niektóre wykorzystywane do celów spożywczych. 

gniazdo, miejsce przygotowane lub skonstruowane przez zwierzęta, gdzie samica składa jaja, 

następuje wylęg lub poród młodych oraz pobyt młodych osobników, a także odosobnienie na 

legowisko, schronienie lub spoczynkek; niektóre zwierzęta, np. socjalne owady, spędzają w 

gnieździe całe swoje życie; g. budują przede wszystkim owady, pajęczaki i ptaki, rzadziej 

inne zwierzęta. 

gniazdowe pasożytnictwo, → pasożytnictwo gniazdowe. 

gniazdowniki, 1) ptaki, których młode po wykluciu, nagie i ślepe, wychowywane są w 

gnieździe pod opieką rodziców; należą tu gołębiowate, wróblowate, drapieżne i in.; 2) 

pisklęta ptaków, które po wykluciu są niesamodzielne i wymagają przez pewien czas 

intensywnej opieki (głównie ogrzewania i karmienia) ze strony rodziców. 

gnicie, rozkład martwych resztek organicznych (głównie bogatych w białka i mniej złożone 

związki azotowe) zachodzący w warunkach beztlenowych i przy dużej wilgotności pod 

wpływem mikroorganizmów; podczas g. wydzielają się charakterystyczne produkty gazowe, 

np. siarkowodór, metan; odgrywa istotną rolę w krążeniu pierwiastków w przyrodzie, będąc 

źródłem prostych związków, łatwo przyswajalnych przez organizmy autotroficzne. 

gnida, potoczne określenie jaja wszy przyklejonego do włosa (głównie na ludzkiej głowie) 

lub tkaniny. 

gnieżdżenie się, początek budowy gniazda albo okres rozrodu ptaków, począwszy od wyboru 

miejsca lęgu lub rozpoczęcia budowy gniazda, poprzez złożenie jaj do czasu opuszczenia 

gniazda przez pisklęta. 
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gnilec, szkorbut, schorzenie wywoływane długotrwałym brakiem kwasu askorbinowego 

(witaminy C) w organizmie; objawia się ogólnym osłabieniem organizmu, zmniejszoną 

odpornością na infekcje, owrzodzeniem dziąseł, krwawieniem z błon śluzowych, wypadaniem 

zębów. 

gnotobionty, zwierzęta aseptyczne pozbawione od urodzenia drobnoustrojów; hodowane w 

jałowych izolatorach, poddawane są obserwacjom i testom, głównie immunologicznym. 

gnykowo-szczękowy aparat ,→ aparat gnykowo-szczękowy. 

godowy lot, → lot godowy. 

gody, rzadko już używane określenie okresu rozrodczego niektórych zwierząt, zwłaszcza 

ptaków; częściej występuje w przymiotnikowej formie w takich wyrażeniach, jak śpiew 

godowy, ubarwienie godowe itp. 

gojenie się, termin potoczny odnoszący się do procesu naprawczego powłok ciała lub 

narządów wewnętrznych, których integralność została naruszona w następstwie uszkodzeń 

mechanicznych lub zmian chorobowych; zwykle odnoszony do ran lub zranień, obejmuje 

proces hemostazy (→ krzepnięcia krwi) i regeneracji uszkodzonych komórek i tkanek. 

goleń, 1) u czworonożnych kręgowców → podudzie; 2) u owadów odcinek odnóża 

tułowiowego znajdujący się między udem i stopą. 

Golgiego aparat, → aparat Golgiego. 

Golgiego komórki, → komórki Golgiego. 

Golgiego struktury, → aparat Golgiego. 

gołębiowe, Columbiformes, rząd należący do gromady → ptaków, reprezentowany przez 319 

gatunków o dużym zróżnicowaniu rozmiarów i budowy, od 15 do 82 cm długości i od 30 g do 

2,4 kg masy ciała; lądowe, kosmopolityczne; charakteryzują się umiejętnością wsysania wody 

podczas picia, a młode karmione są mleczkiem wytwarzanym w wolu. 

gołoborza, pozbawione lasów stoki górskie pokryte skalnym rumowiskiem, powstające na 

skutek procesów erozyjnych, szczególnie wyraźnych na terenach o dużych wahaniach 

temperatur. 

gonadalna płeć, → płeć gonadalna. 

gonadotropina kosmówkowa, CG, choriogonadotropina, prolan, hormon wytwarzany przez 

kosmówkę (chorion, syncytiotrofoblast), o budowie glikoproteiny zawierającej laktozę i 

heksozaminę, działa podobnie do → hormonu luteinizującego; u kobiet pojawia się w moczu 

już po 14 dniach od zapłodnienia; obecność g. k. w moczu jest podstawą testu 

stwierdzającego ciążę na jej wczesnym etapie; w niewielkich ilościach może być wytwarzana 

przez wątrobę i nerki płodu, jak również wydzielana przez nowotwory przewodu 

pokarmowego i inne, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. 

gonadotropina surowicy źrebnej klaczy, PMSG, ang. pregnant mare serum gonadotropin, 

pozaprzysadkowa gonadotropina wytwarzana przez komórki kubkowe błony śluzowej macicy 

ciężarnej klaczy, wydzielana w dużych ilościach między 40 a 100 dniem ciąży (por. → 

gonadotropina kosmówkowa). 

gonadotropiny, → hormony gonadotropowe. 

gonady, gruczoły płciowe zwierząt wytwarzające komórki rozrodcze (gamety); g. obojnacze 

produkują jednocześnie gamety męskie i żeńskie, częściej g. są rozdzielnopłciowe: → 

jądra wytwarzające gamety męskie i → jajniki wytwarzajace gamety żeńskie; mogą 

występować pojedynczo lub być zwielokrotnione, najczęściej są parzyste; u niektórych 

zwierząt, obok komórek produkujących gamety, zawierają także komórki 

wewnątrzwydzielnicze wytwarzające hormony płciowe. 
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Gondwana, południowa część superkontynentu → Pangei, złożona z połączonych (od 

kambru do górnej jury) dzisiejszych kontynentów Ameryki Pd., Afryki z Madagaskarem, 

Australii, Antarktydy oraz Półwyspu Arabskiego i Półwyspu Indyjskiego; od początków 

mezozoiku odrębny superkontynent południowy, oddzielony od północnego – → 

Laurazji oceanem Tetydy (→ dryf kontynentów). 

goniatydy, 1) Goniatina, wymarłe głowonogi żyjące między dewonem a permem, znane 

skamieliny przewodnie; 2) szkieletowe, skamieniałe pozostałości amonitów. 

gonidia, 1) u sinic komórki powstające przez rozpad plechy i zachowujące zdolność do 

rozwoju w nowy organizm; 2) u glonów zarodniki służące do rozmnażania wegetatywnego; 

3) komórki sinic lub glonów wchodzące w skład plechy porostów, w której otoczone są 

strzępkami grzyba. 

gonion, w antropometrii punkt pomiarowy umiejscowiony na zewnętrznej powierzchni kąta 

żuchwy; odległość między lewym i prawym g. określa tzw. dolną szerokość twarzy. 

gonocyty, w gametogenezie komórki powstające w wyniku pierwszego podziału 

mejotycznego: gonocyt żeński inaczej oocyt II rzędu lub gonocyt męski inaczej spermatocyt 

II rzędu; termin g. używany jest również w odniesieniu do zarodkowych komórek 

prapłciowych oraz w znaczeniu ogólnym dla komórek płciowych (synonim komórek 

generatywnych). 

gonofory, 1) narządy służące do wyprowadzania komórek rozrodczych z gonad; 2) u 

stułbiopławów polipy rozrodcze występujące w obrębie kolonii, wyspecjalizowane w 

wytwarzaniu (w drodze pączkowania) meduz. 

gonokoki, Neisseria gonorrhoeae, dwoinki rzeżączki; bakterie gramujemne wywołujące 

chorobę weneryczną rzeżączkę. 

gonopor, otwór płciowy. 

gonospory, → mejospory. 

gonozoid, 1) dymorficzny osobnik kolonii → stułbiopławów służący do rozrodu, 

uwsteczniona meduza; 2) dymorficzny osobnik płciowy kolonii salp (Pyrosoma) z podtypu 

osłonic (Tunicata). 

gorączka, febra, wzrost temperatury ciała ponad prawidłowy zakres, u człowieka 36–37°C 

(37–38°C w odbytnicy), z reguły jako wyraz reakcji obronnej organizmu na infekcję 

bakteryjną lub wirusową, ale także na uszkodzenia ciała (g. aseptyczna) czy odwodnienie (u 

nieprawidłowo karmionych niemowląt – g. pokarmowa); bezpośrednią przyczyną wzrostu 

temperatury jest zmniejszenie utraty i zwiększenie wytwarzania ciepła w wyniku działania 

substancji pirogennych (gorączkotwórczych) zakłócających czynność ośrodka 

termoregulacyjnego w podwzgórzu. 

gorączka błotna, malaria, zimnica, występująca w ciepłych krajach choroba zakaźna 

wywoływana przez różne gatunki zarodźca malarii (pełzaka) przenoszonego przez komary i 

rozmnażającego się w krwinkach czerwonych; występuje w kilku odmianach: czwartaczki 

wywoływanej przez zarodźca Plasmodium malariae, z napadami gorączki co czwarty dzień, 

związanymi z rozpadem erytrocytów i uwolnieniem merozoitów, trzeciaczki wywoływanej 

przez Plasmoduim vivax z typowymi napadami gorączki co trzeci dzień oraz → gorączki 

codziennej. 

gorączka codzienna, malaria tropikalna, choroba wywoływana przez zarodziec Plasmodium 

falciparum, najcięższa forma gorączki błotnej; okres wylegania trwa od 8 do 12 dni, stany 

gorączkowe są nieregularne, mogą być ciągłe; występuje w rejonach o klimacie wilgotnym i 

gorącym, w Europie spotykana we Włoszech i na Bałkanach. 

gorączka Gór Skalistych, → gorączka plamista. 
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gorączka gruczołowa, → mononukleoza zakaźna. 

gorączka okopowa, gorączka wołyńska, pięciodniowa ostra choroba zakaźna wywoływana 

przez riketsje (Racholimea quintana), przenoszona przez wszy; charakteryzuje się nagłymi 

napadami gorączki trwającymi trzy dni, silnymi dreszczami i ogólnym niedomaganiem. W 

obrazie cytologicznym obserwuje się leukocytozę neutrofilną. Po 3 do 5 dni następują 

nawroty, może trwać do 5 tygodni. 

gorączka plamista, gorączka Gór Skalistych, ostra choroba zakaźna trwająca 2–3 tygodnie, 

wywoływana przez riketsje (Rickettsia rickettsii), przenoszona przez kleszcze; źródłem 

zarazków są psy i dzikie gryzonie w Ameryce Płn. i także w części Ameryki Pd.; 

charaktryzuje się ciężkim przebiegiem z silnymi dreszczami i gorączką podobną do 

występującej przy durze brzusznym, a także wysypką, która przybiera postać krwotoczną. 

gorączka połogowa, występujące po porodzie lub poronieniu zakażenie rany poporodowej, z 

gorączką i ewentualnie ogólnym wstrząsem spowodowanym zakażeniem. 

gorączka Q, gorączka bałkańska, gorączka pustynna, 7-dniowa choroba zakaźna, 

występująca na całym świecie, wywoływana przez rodzaj riketsji (Coxiella burnetii); źródłem 

choroby, przenoszonej przez kleszcze, są zwierzęta domowe; charaktryzuje się wysoką 

gorączką i zmianami płucnymi w postaci zapalenia odoskrzelowego o cechach wirusowego 

zapalenia płuc. 

gorączka żółta, żółta febra, choroba endemiczna, epidemicznie występująca w Ameryce 

Środkowej i Południowej oraz Afryce Równikowej, przenoszona przez komara Aedes aegypti, 

wywoływana przez wirusa żółtej febry. Po 5–6-dniowym okresie wylęgania następuje 3–4-

dniowy okres gorączki, a po 2-dniowej remisji powraca gorączka z żółtaczką, dochodzi do 

uszkodzenia wątroby i śledziony, zaburzeń krążenia; w przypadku wyzdrowienia występuje 

odporność na całe życie; u dzikich zwierząt obserwuje się tzw. postać leśną żółtej febry, 

czasem przenoszoną na ludzi. 

gorączki krwotoczne, określenie nadawane zespołom chorobowym o różnej etiologii 

wirusowej, w których występuje skaza krwotoczna i takie objawy kliniczne, jak gorączka, 

bóle głowy, bóle mięśni, stawów zapalenie spojówek i powiększenie węzłów chłonnych; po 

paru dniach od zachorowania występuje spadek ciśnienia tętniczego i krwawienia z nosa, 

dziąseł, krwioplucie, krwawe wymioty oraz krwawienie z narządów wewnętrznych; do grupy 

tych chorób zalicza się m.in.: żółtą gorączkę, gorączkę denga oraz zakażenie wirusem Ebola. 

gorączki powrotne, dur powrotny, grupa chorób zakaźnych wywoływanych przez różne 

drobnoustroje z rodzaju Borrelia, przenoszonych przez kleszcze i wszy; objawiają się 

nawrotowymi rzutami gorączki i okresami bezgorączkowymi, gorączce towarzyszą 

powiększenie śledziony, wątroby, plamica krwotoczna na skórze i błonach śluzowych, bóle 

mięśni, stawów, skłonność do zapaści, zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, 

porażenie nerwów twarzowych, a także zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego. 

gospodarka, antr. sposób, w jaki społeczeństwo ludzkie uzyskuje energię i materię niezbędne 

do podtrzymania życia poszczególnych osobników, a także utrzymania struktur oraz 

procesów organizacyjnych i technologicznych warunkujących istnienie zintegrowanego 

układu (systemu) społecznego; zróżnicowanie ludzkości pod względem stosowanych strategii 

gospodarczych zwiększało się wraz z rozwojem → kultury; pierwotne (i jedyne przez ponad 

90% czasu istnienia naszego gatunku) wyłącznie ekstensywne formy gospodarowania energią 

i materią zastępowane były stopniowo, na różnych terenach w różnym czasie, formami 

intensywnymi; g. ekstensywna (przyswajalna) polega na wykorzystywaniu występujących w 

środowisku zasobów pokarmu (dzikie rośliny i zwierzęta) oraz surowców, w drodze 

zbieractwa i łowiectwa; niezależnie od tego, co stanowi zasadniczą bazę pokarmową, grupy 

stosujące ekstensywny typ gospodarki charakteryzują się niską dynamiką populacji i małą 
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gęstością zaludnienia (poniżej 1 osoby na km2); g. intensywna (wytwórcza) wiąże się z 

powstawaniem → antropocenoz i polega na uprawie roślin i hodowli zwierząt (→ 

udomowieniu niektórych gatunków), czyli objęciu kontrolą informacyjną układu pewnych 

odcinków → łańcuchów pokarmowych; do intensywnych form g. należą: pasterstwo, → 

kopieniactwo (żarowe rolnictwo leśne) i → rolnictwo (tradycyjne i uprzemysłowione). 

gospodarka cieplna, biol. ogół procesów fizjologicznych związanych z przemianami 

cieplnymi w organizmie; obejmuje procesy wymiany ciepła z otoczeniem (→ ektotermia), 

wytwarzanie ciepła (→ endotermia) i → termoregulację. 

gospodarka elektrolitowa, ogół procesów fizjologicznych związanych z regulacją składu 

jonowego organizmów żywych; obejmuje procesy wymiany jonowej ze środowiskiem, 

wykorzystanie jonów w przemianach metabolicznych, odkładanie złogów niektórych soli lub 

ich wydalanie oraz regulację hormonalną tych procesów; z g. e. związana jest również → 

osmoregulacja organizmu. 

gospodarka leśna, gospodarstwo leśne, ogół czynności z zakresu odnawiania (zakładania), 

pielęgnowania i użytkowania lasu. 

gospodarka mineralna, → gospodarka elektrolitowa. 

gospodarka wodna, biol. ogół procesów fizjologicznych związanych z regulacją stanu 

uwodnienia organizmu; obejmuje procesy pozyskiwania wody ze środowiska, wytwarzania 

wody metabolicznej, usuwania nadmiaru wody, reakcje obronne i mechanizmy ochronne 

przed wysychaniem; z g. w. związana jest również → osmoregulacja organizmu. 

gospodarz, biol. osobnik zainfekowany przez pasożyta lub goszczący komensala czy 

symbionta; osobnik, u którego pasożyt osiąga dojrzałość płciową nazywany jest g. 

ostatecznym, natomiast gdy pasożytują na nim stadia młodociane, często podlegające 

reprodukcji bezpłciowej, nazywa się go g. pośrednim. 

gościec mięśniowy, termin ogólny obejmujący różne stany chorobowe charakteryzujące się 

nieropnymi zmianami zapalnymi w układzie narządów ruchu; dotyczy stawów, kości, 

ścięgien i innych struktur łącznotkankowych. 

gościec przewlekły postępujący, → zapalenie stawów reumatoidalne. 

góralki, Hyracoidea, rząd należący do gromady → ssaków, reprezentowany przez 6 

gatunków, stepowych i pustynnych, a także naskalnych i nadrzewnych; zwierzęta o kształcie i 

wielkości świstaka. 

Graafa pęcherzyk, → pęcherzyk jajnikowy. 

grad, biol. grupa taksonów charakteryzująca się tym samym poziomem organizacji (lub 

mająca wspólny zestaw cech); g. składają się z niezależnych linii ewolucyjnych, które mogą, 

ale nie muszą być monofiletyczne; za g. uważa się np. → pierwotniaki(por. → klad). 

gradacje, → pojawy masowe. 

gradacja szkodników, okresowy, znaczący wzrost liczebności populacji szkodników, które 

konkurują z człowiekiem o zasoby; zwykle po g. s. następuje radykalny spadek ich 

liczebności. 

gradient, wielkość wektorowa określająca kierunek, w którym zachodzi zmiana określonej 

wartości (w czasie lub przestrzeni), np. g. stężenia jonów, które przepływają przez białka 

kanałowe błon, zależny od różnicy stężeń i ładunków elektrycznych po obu stronach błony, 

wirowanie organelli w g. gęstości sacharozy lub chlorku cezu, → g. protonowy, g. pH, g. 

elektrochemiczny, g. termodynamiczny; g. może być ciągły lub skokowy. 

gradient cechy, określenie właściwości cechy morfologicznej lub fizjologicznej, której 

wartości w przestrzeni lub czasie zmieniają się jednokierunkowo (rosną lub maleją). 

gradient protonowy, elektrochemiczny g. p. w poprzek błony powstający podczas transportu 
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elektronów w chloroplastach i mitochondriach (→ teoria chemiosmotyczna), umożliwiający 

zachodzenie → fosforylacji oksydacyjnej i fotosyntetycznej, czyli syntezy → 

adenozynotrifosforanu. 

gradualizm, pogląd, zgodnie z którym wszystkie procesy ewolucyjne zachodzą nieustannie i 

prowadzą do stopniowego wzrostu zmienności w populacjach żywych istot, co w rezultacie 

powoduje powstawanie nowych gatunków (→ specjacja); nieciągłość zmienności 

międzygatunkowej, pozwalająca na tworzenie taksonów wyższego rzędu, wynika z 

wymierania pewnych linii filogenetycznych, a brak w zapisie kopalnym wymarłych form 

"lw;przejściowych"up; – z niekompletności tego zapisu; rzeczywistym i jedynym 

mechanizmem ewolucyjnym, zgodnie z tym poglądem, jest więc proces → 

mikroewolucji; poglądy gradualistyczne kwestionuje → punktualizm. 

grafit, minerał, heksagonalna, polimorficzna odmiana węgla; przewodzi prąd elektryczny, 

jest miękki i łupliwy; stosowany m.in. do wyrobu elektrod i smarów. 

Grama metoda, → metoda Grama. 

gramdodatnie bakterie, → bakterie gramdodatnie. 

gramujemne bakterie, → bakterie gramujemne. 

graminologia, nauka o trawach, czyli roślinach jednoliściennych należących do rodziny traw 

(Gramineae=Poaceae); dział botaniki wyodrębniający się ze względu na bogactwo 

gatunkowe tej grupy systematycznej, niewątpliwy sukces ewolucyjny osiągnięty przez trawy 

oraz ich znaczenie w gospodarce. 

gramorównoważnik, liczba gramów pierwiastka lub rodnika reagująca z 1,008 g wodoru lub 

mogąca zastąpić tę ilość wodoru w związkach chemicznych. 

grana, → tylakoidy. 

granulocytopoeza, granulopoeza, proces powstawania → granulocytów w szpiku kostnym; 

powstająca z komórki macierzystej nieukierunkowanej (CFU-GEMM) komórka 

ukierunkowana granulocytów i makrofagów (CFU-GM), przekształca się w komórkę 

macierzystą linii granulocytów neutrofilów (CFU-G) (albo w komórkę macierzystą linii 

makrofagów (CFU-M) → monocytopoeza); z komórek macierzystych linii neutrofilów 

powstają kolejno mieloblasty, promielocyty, mielocyty i metamielocyty, przekształcające się 

w młode → neutrofile o pałeczkowatym jądrze komórkowym, a następnie z jądrem 

segmentowanym; przez podobne stadia rozwojowe przechodzą, powstałe z macierzystych 

komórek nieukierunkowanych, komórki macierzyste linii eozynofilów (CFU-Eos) i komórki 

macierzyste linii bazofilów (CFU-Baso), w wyniku czego powstają odpowiednio → 

eozynofile i → bazofile (patrz też → hematopoeza). 

granulocyty, grupa krwinek białych (leukocytów) krwi kręgowców (→ krwinki białe) 

wyróżniających się obecnością w cytoplazmie ziarnistości wybarwiających się barwnikami 

zasadowymi (g. zasadochłonne, → bazofile), kwasowymi (g. kwasochłonne, → eozynofile) 

oraz obojętnymi (g. obojętnochłonne, → neutrofile); nazwę tę stosuje się niekiedy do 

hemocytów ziarnistych w → hemolimfie bezkręgowców (owadów). 

granulopoeza, → granulocytopoeza. 

granuloza, cukier zapasowy występujący w postaci ziaren w komórkach bakterii z 

rodzaju Clostridium, podobny do skrobi i barwiący się jak skrobia. 

graptolity, Graptolithina, gromada wymarłych, żyjących między kambrem a karbonem, 

morskich, planktonicznych i bentonicznych → przedstrunowców, których skamieliny 

zachowały jedynie organiczne szkielety zewnętrzne kolonii. 

grasica, thymus, zwarty narząd limfatyczny kręgowców usytuowany w przedniej części ciała 

(u ssaków – w głowie, szyi, klatce piersiowej); składa się z wielu płacików, w obrębie których 
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wyróżnia się część korową, w barwionych preparatach histologicznych ciemniejszą, oraz 

część rdzenną, jaśniejszą; zrąb narządu budują komórki nabłonkowe (głównie endodermalne), 

makrofagi oraz w części rdzennej komórki dendryczne; w zrębie rozmieszczone są limfocyty 

grasicze (zwane tymocytami), których prekursory w okresie płodowym docierają tu 

początkowo z wątroby, a później ze szpiku; po uzyskaniu dojrzałości płciowej stopniowo się 

uwstecznia; znaczenie g. nie jest w pełni poznane; proliferują w niej, różnicują się i podlegają 

selekcji → limfocyty T; pełni również funkcje wewnątrzwydzielnicze, wydzielając m.in. 

tymozynę i tymopoetynę oraz → interleukiny i inne czynniki układu immunologicznego. 

grawitropizm, geotropizm, wzrostowy ruch wygięciowy organów roślinnych (→ ruchy 

roślin) w odpowiedzi na siłę ciężkości (grawitacji); g. dodatni oznacza wygięcie w kierunku 

zgodnym z grawitacją (korzenie główne), g. ujemny – w kierunku przeciwnym (większość 

pędów) (→ tropizmy). 

grąd, las dębowo-grabowy, wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty znajdujący 

optymalne warunki rozwojowe na niżu oraz na pogórzu w środkowej Europie; głównymi 

składnikami drzewostanu g. są: dąb szypułkowy, grab zwyczajny i lipa drobnolistna lub 

szerokolistna, a cechą charakterystyczną jest występowanie tzw. aspektu wiosennego, 

polegającego na równoczesnym, masowym i różnobarwnym kwitnieniu geofitów (→ 

ziemnopączkowe); termin g. stosowany jest także na określenie łąk wprowadzonych na 

siedliska leśne po usunięciu drzewostanu. 

gregaryny, hurmaczki (Gregarinida), dość duże (do 1 mm) pierwotniaki pasożytnicze 

należące do typu → Apicomplexa; o nikłej szkodliwości, żyją w jelicie bezkręgowców, gdzie 

odżywiają się osmotycznie. 

gromada, 1) zespolenie organizmów wspólnie żerujących i organizujących obronę; grupa 

zwierząt; może mieć charakter czasowy lub stały; występuje u owadów i wielu kręgowców; 

2) (Divisio), wysoka botaniczna jednostka systematyczna, nadrzędna w stosunku do klasy; 3) 

(Classis), wysoka zoologiczna jednostka systematyczna, wyższa od rzędu, a niższa od typu; 

takson albo kategoria systematyczna określająca jeden lub więcej spokrewnionych rzędów, 

oddzielona od innych taksonów tej rangi wyraźną luką. 

gronkowce, kuliste bakterie gramdodatnie z rodzaju Staphylococcus (19 gatunków) bytujące 

w warunkach tlenowych i beztlenowych; wytwarzają barwniki złociste, żółte lub białe; 

rozpowszechnione w środowisku, komensale i komensale–oportuniści skóry i błon 

śluzowych; liczne gatunki wytwarzają toksyny i toksyczne enzymy, są patogenne dla 

człowieka i zwierząt; najgroźniejszy dla człowieka jest gronkowiec złocisty 

(Staphylococcus aureus) wywołujący zakażenia różnych narządów, tkanek i krwi oraz ran. 

grono, kwiatostan, w którym kwiaty na szypułkach jednakowej długości osadzone są na 

wydłużonej pojedynczej osi, przy czym kwiaty rozwijają się kolejno akropetalnie, tj. od 

nasady ku wierzchołkowi osi (np. u konwalii). 

gronowy cukier, → glukoza. 

gruboryjkowce, niezmogowce, Priapulida, typ morskich, wolno żyjących bezkręgowców 

należących do → wtórnojamowców, reprezentowany przez ok. 16 gatunków o rozmiarach od 

0,5 mm do ok. 20 cm. 

gruczolak, adenoma, łagodny nowotwór nabłonkowy powstający w strukturach 

gruczołowych, takich jak kanaliki, cewki, pęcherzyki; bardzo rzadko, po długim okresie 

trwania, może przerodzić się w nowotwór złośliwy. 

gruczolakomięśniak, adenomyoma, łagodny nowotwór mieszany gruczołów i mięśni 

gładkich, m.in. macicy lub prostaty. 

gruczolakorak, adenocarcinoma, rak tkanki gruczołowej; w zależności od struktur, które 

tworzy, określany jako brodawczakowaty, śluzowaciejący, pęcherzykowy, cewkowy, 
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anaplastyczny, oskrzelikowo-pęcherzowy. 

gruczoł, 1) zool. narząd jednokomórkowy lub wielokomórkowy zbudowany z komórek 

gruczołowych, zewnątrz- (egzo-) lub wewnątrzwydzielniczych (endokrynowych), 

cechujących się procesem → egzocytozy regulowanej związku (wydzieliny, sekretu), w 

którego wytwarzaniu i wydzielaniu są wyspecjalizowane; g. dzieli się ze względu na: miejsce 

docelowe wydzielania sekretu (egzo- i endokrynowe), mechanizm wydzielania sekretu (→ g. 

apokrynowe, → g. holokrynowe, → g. merokrynowe (ekrynowe)), budowę histologiczną 

(pęcherzykowe, cewkowe), liczbę odcinków wydzielniczych (pojedyncze, rozgałęzione) oraz 

liczbę przewodów wyprowadzających (proste, złożone), rodzaj wydzieliny (śluzowe, 

surowicze), lokalizację w obrębie ciała (głowowe, tułowiowe itp.) i znaczenie dla organizmu 

(trawienne, rozrodcze itp.); 2) bot. jedno- lub wielokomórkowe organy wydzielające na 

zewnątrz lub gromadzące w wakuolach substancje o różnym charakterze fizykochemicznym, 

mogące występować na powierzchni rośliny lub w jej wnętrzu. 

gruczoł antenalny → gruczoł czułkowy. 

gruczoł atramentowy, → gruczoł czernidłowy. 

gruczoł czernidłowy, gruczoł atramentowy, workowaty gruczoł występujący u → 

głowonogów, służący do wytwarzania brunatnej wydzieliny osłaniającej w wodzie 

broniącego się osobnika. 

gruczoł czułkowy, gruczoł antenalny, gruczoł zielony, parzysty narząd wydalniczy 

skorupiaków wyższych uchodzący u podstawy czułków II pary, będący przekształconym → 

celomoduktem; zbudowany z końcowego pofałdowanego woreczka, do którego filtrowane są 

z hemolimfy produkty przemiany materii, oraz pozwijanego w pętle przewodu 

wyprowadzającego, w którym mogą zachodzić procesy resorpcji i sekrecji; obok roli narządu 

wydalniczego, g. c. pełni rolę osmoregulacyjną, regulując skład i stężenie jonów. 

gruczoł gazowy, 1) grupa komórek na dnie → pneumatoforu u rurkopławów wydzielająca 

gaz wypełniający ten narząd; 2) gruczoł w ścianie pęcherza pławnego ryb 

kostnoszkieletowych, dzięki mechanizmom przeciwprądowym w → sieci cudownejkrążenia 

wyspecjalizowany w wydzielaniu gazów do wnętrza pęcherza i zapobiegający wchłanianiu 

gazów do krwi; wydzielanie gazów następuje pod wpływem wytwarzania kwasu mlekowego, 

który zakwaszając krew wzmaga rozkład wodorowęglanów na dwutlenek węgla uwalniany do 

pęcherza pławnego oraz wypiera tlen z hemoglobiny, także wydzielany do pęcherza. 

gruczoł jelita środkowego, gruczoł wątrobowo-trzustkowy, gruczoł wątrobowy, 

wątrobotrzustka, właściwa nazwa: gruczoł jelita środkowego; gruczoł trawienny przewodu 

pokarmowego niektórych bezkręgowców (skorupiaków, pajęczaków, mięczaków), w formie 

porozgałęzianych uchyłków i uwypukleń jelita środkowego, wysłanych nabłonkiem 

gruczołowym, wydzielającym enzymy trawienne. W g. j. ś. są trawione (zewnątrz- i 

wewnątrzkomórkowo) składniki pokarmu oraz wchłaniane produkty trawienia; komórki g. j. 

ś. mają zdolność magazynowania zapasowych węglowodanów, tłuszczy i białek; niewłaściwe 

(lecz powszechnie używane) nazwy – g. trzustkowo-wątrobowy, wątrobotrzustka – 

odzwierciedlają analogie funkcji g. j. ś. do niektórych funkcji wątroby i trzustki kręgowców. 

gruczoł krokowy, stercz, prostata, u samców ssaków złożony gruczoł pęcherzykowo-

cewkowy, otaczający początkowy odcinek cewki moczowej, wytwarzający uzupełniające 

składniki → nasienia. 

gruczoł kuprowy, gruczoł skórny ptaków położony pod nasadą ogona (kuprem), 

wydzielający tłustą wydzielinę służącą ptakom do natłuszczania dziobem piór w celu ochrony 

przed zawilgoceniem; szczególnie silnie rozwinięty u ptaków wodnych. 

gruczoł protorakalny, parzysty gruczoł wewnątrzwydzielniczy owadów zlokalizowany w 

przedtułowiu, miejsce wytwarzania i wydzielania do hemolimfy steroidowego → hormonu 
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linienia owadów (ekdyzonu); funkcjonowanie g. p. kontrolowane jest przez neurohormony 

(hormon protorakotropowy) wytwarzane przez neurony mózgowe i uwalniane do hemolimfy 

przez → ciała sercowate (kardialne). 

gruczoł rektalny, gruczoł uchodzący przewodem do tylnej części jelita (rektum) u ryb 

spodoustych, wydzielający płyn o dużym stężeniu chlorku sodu; uczestniczy w osmoregulacji 

ryb spodoustych uzupełniając nerki w zadaniu usuwania nadmiaru soli (→ gruczoły solne). 

gruczoł sterczowy, → gruczoł krokowy. 

gruczoł sutkowy, gruczoł w obrębie sutka ssaków zbudowany z płatów (u człowieka 11–20), 

złożonych z szeregu płacików, które składają się z gruczołów pęcherzykowych złożonych 

(ekrynowo-apokrynowych) wydzielających mleko; przewody wyprowadzające mleko 

(przewody mleczne) biegną w kierunku brodawki sutkowej, w której tworzą rozszerzenia 

(zatoki mleczne) i otwierają się na jej wierzchołku (patrz też → gruczoły mleczne). 

gruczoł śródmiąższowy jądra, komórki gruczołowe jądra, komórki Leydiga, gruczoł 

tworzony przez komórki gruczołowe rozproszone w niewielkich skupieniach w obrębie tkanki 

śródmiąższowej jądra ssaka; komórki te leżą bezpośrednio przy naczyniach włosowatych 

chłonnych i krwionośnych, są miejscem syntezy i uwalniania męskich steroidowych 

hormonów płciowych (→ androgeny, → testosteron). 

gruczoł tarczowy, tarczyca, glandula thyreoidea, nieparzysty gruczoł wewnątrzwydzielniczy 

kręgowców pochodzenia endodermalnego (homologiczny do → endostylu osłonic i 

bezczaszkowców); u ssaków zbudowany z dwóch płatów, tworzonych przez płaciki (zraziki), 

których jednostką strukturalną i funkcjonalną są pęcherzyki wypełnione wewnątrz koloidem, 

wysłane nabłonkiem jednowarstwowym sześciennym, tworzonym przez komórki główne 

tarczycy; nad nimi występują komórki przypęcherzykowe (komórki okołopęcherzykowe, 

komórki jasne, komórki C) oraz oplatająca pęcherzyki sieć naczyń włosowatych; wydziela, 

pod kontrolą przysadkowego hormonu tyreotropowego, hormony → tyroksynę i → 

trijodotyroninę; komórki przypęcherzykowe ssaków wydzielają hormon → kalcytoninę (patrz 

też → tyreoglobulina). 

gruczoł wątrobowo-trzustkowy, → gruczoł jelita środkowego. 

gruczoł wątrobowy, → wątroba, → gruczoł jelita środkowego. 

gruczoł zatokowy, rodzaj → narządu neurohemalnego występującego w obrębie słupków 

ocznych skorupiaków dziesięcionogich, gromadzącego i uwalniającego do hemolimfy 

neurohormony wytwarzane przez → narząd X. 

gruczoł zielony, → gruczoł czułkowy. 

gruczoł żółtkowy, witellarium, gruczoł układu rozrodczego płazińców wytwarzających jaja 

ektolecytalne (niektóre gatunki wirków, przywr i tasiemców); gonada żeńska tych zwierząt 

rozdzielona jest na jajnik (→ germarium), produkujący tylko oocyty, oraz g. ż. (witellarium), 

wytwarzający komórki żółtkowe bogate w materiały zapasowe, otaczające komórkę jajową 

pod osłoną jajową. 

gruczołowa tkanka, → nabłonek gruczołowy, → tkanka nabłonkowa (wydzielnicza), → 

gruczoł. 

gruczoły allotroficzne, gruczoły owadów wytwarzające wydzielinę służącą do karmienia 

innych osobników własnego (np. błonkówki) lub obcego gatunku (pewne chrząszcze i motyle 

żyjące w mrowiskach lub termitieriach, wydzielające substancje zjadane przez mrówki lub 

termity); u pszczoły miodnej są to przekształcone gruczoły ślinowe wytwarzające tzw. 

mleczko pszczele, służące do karmienia larw. 

gruczoły apokrynowe, rodzaj gruczołów, których wydzielina powstaje ze szczytowych 

części komórek; części te, zawierające pęcherzyki wydzielnicze, usuwane są w całości wraz z 
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cytoplazmą, a następnie regenerują się; g. a. są np. → gruczoły mleczne (por. → gruczoły 

holokrynowe, → gruczoły merokrynowe). 

gruczoły Bartholina, → gruczoły przedsionkowe pochwy większe. 

gruczoły biodrowe, gruczoły koksalne, narządy wydalnicze → szczękoczułkowców; para 

kilkupłatowych gruczołów usytuowanych z boków głowotułowia; zbędne produkty 

przemiany materii przechodzą do woreczka i poprzez kanalik uchodzą na biodrach trzeciej 

pary nóg u → pajęczaków i piątej pary nóg u ostrogonów. 

gruczoły cementowe, gruczoły zaliczane do gruczołów czepnych, wytwarzające lepką 

wydzielinę przyczepiającą wydzielającego osobnika lub jego wytwory do podłoża albo też 

przyczepiającą substancje lub przedmioty do jego ciała; gruczoły o zróżnicowanej budowie, 

lokalizacji i znaczeniu u różnych zwierząt bezkręgowych, u niektórych gatunków 

skorupiaków (obunogów) wydzielają substancję wykorzystywaną do zlepiania ziaren piasku 

w domki-osłonki noszone na ciele; u samic skorupiaków dziesięcionogich umożliwiają 

przyczepianie jaj pod odwłokiem, u wąsonogów (skorupiaki) i wrotków ułatwiają 

przyczepienie poszczególnych osobników do podłoża; wydzielina jednokomórkowych g. c. 

znajdujących się na końcu nasieniowodów u samców kolcogłowów służy do zaklejania 

żeńskiego otworu płciowego po kopulacji. 

gruczoły Cowpera, → gruczoły opuszkowo-cewkowe. 

gruczoły dna żołądka, gruczoły zlokalizowane w dnie żołądka ssaków, złożone z komórek 

głównych i komórek okładzinowych (→ gruczoły żołądkowe). 

gruczoły dokrewne, → gruczoły endokrynowe. 

gruczoły dwunastnicze, → sok dwunastniczy. 

gruczoły egzokrynowe, gruczoły, których wydzielina usuwana jest poza organizm lub do 

światła narządów tworzących przestrzeń zewnętrzną organizmu (np. przewodu pokarmowego, 

dróg oddechowych itp.). 

gruczoły ekrynowe, gruczoły ekkrynowe → gruczoły merokrynowe. 

gruczoły endokrynowe, gruczoły dokrewne, gruczoły wydzielania wewnętrznego, gruczoły, 

których wydzielina o charakterze → hormonu trafia do płynów układu krążenia (krwi, limfy, 

hemolimfy). 

gruczoły holokrynowe, rodzaj gruczołów, w których wydzielina, zgromadzona w 

pęcherzykach wydzielniczych komórek, usuwana jest przez rozpad całej komórki 

gruczołowej; g. h. są np. gruczoły łojowe (por. → gruczoły apokrynowe, → gruczoły 

merokrynowe). 

gruczoły jadowe, gruczoły, których wydzielina (jad) o działaniu toksycznym dla innych 

organizmów, wykorzystywana jest w celach obronnych lub dla unieruchomienia (zabicia) 

ofiary; o różnorodnej budowie, lokalizacji, chemicznym składzie wydzielanego jadu i 

znaczeniu u różnych zwierząt, zarówno bezkręgowych, jak i kręgowych; do najbardziej 

znanych należą g. j. końca odwłoka błonkówek (pszczół, os, szerszeni); g. j. kolca jadowego 

na odwłoku skorpionów; g. j. skóry płazów; g. j. przy zębach jadowych jadowitych węży. 

gruczoły jelitowe, → sok jelitowy. 

gruczoły klejowe, gruczoły dodatkowe towarzyszące przewodom rozrodczym samic 

owadów; u owadów prymitywnych otwierające się na sternicie dziewiątego segmentu 

odwłokowego, niezależnie od gonoporu (otworu płciowego), u owadów wyższych 

otwierające się do tylnej części jamy pochwy; wydzielina g. k. ułatwia przyczepianie 

składanych jaj do podłoża, w szczególnych wypadkach tworzy substancję kokonów jajowych 

(np. karaczanów, modliszek) albo też lepką galaretowatą masę otaczającą jaja składane przez 

niektóre gatunki owadów (chruściki, ochotki) do wody. 
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gruczoły Leydiga, 1) gruczoły o charakterze prostaty u ryb chrzęstnoszkieletowych 

wydzielające do nasieniowodu dodatkowe składniki nasienia; 2) u płazów skórne 

wielokomórkowe gruczoły śluzowe zanikające w czasie przeobrażenia. 

gruczoły linienia, jednokomórkowe gruczoły występujące w epidermie larw owadów 

(wyjątkowo u form dorosłych niektórych owadów bezskrzydłych), wydzielające płyn 

pomiędzy starą i nowo tworzoną warstwę oskórka (kutikuli), co ułatwia proces linienia 

(zrzucania starego oskórka). 

gruczoły łojowe, gruczoły skóry ssaków (brak u waleni i syren), przeważnie występujące w 

pochewce włosa i otwierające się do mieszka włosa (g. ł. włosa), o budowie pęcherzykowej i 

holokrynowym sposobie wydzielania; wydzielina (łój) chroni włos przed nawilgoceniem i 

utrzymuje jego elastyczność; nieliczne g. ł. występują na niektórych obszarach skóry 

(powieki, wargi, napletek) samodzielnie (g. ł. wolne), ich wydzielina natłuszcza i chroni 

naskórek. 

gruczoły łzowe, gruczoły oczodołowe ssaków wchodzące w skład narządu łzowego; są 

gruczołami złożonymi, o budowie cewkowo-pęcherzykowej; główne g. ł. znajdują się w 

górno-bocznej części każdego oczodołu, g. ł. dodatkowe umiejscowione są w pobliżu górnego 

sklepienia spojówki; ich przewodziki odprowadzające uchodzą do worka spojówkowego; 

wydzieliną są łzy. 

gruczoły merokrynowe, gruczoły ekrynowe, rodzaj gruczołów, w których wydzielina 

zgromadzona w pęcherzykach wydzielniczych w części szczytowej komórki gruczołowej 

usuwana jest w drodze → egzocytozy; wydzielanie merokrynowe jest najpowszechniejszym 

sposobem wydzielania przez komórki gruczołowe (por. → gruczoły apokrynowe, → gruczoły 

holokrynowe). 

gruczoły mleczne, gruczoły mlekowe, gruczoły samic ssaków zlokalizowane w obrębie 

sutków (u niektórych zwanych wymionami), są gruczołami złożonymi, pęcherzykowymi (u 

stekowców cewkowatymi), o apokrynowym sposobie wydzielania (→ gruczoł sutkowy); 

termin g. m. używany jest niekiedy dla ślinowych → gruczołów allotroficznych pszczół, 

wydzielających tzw. mleczko pszczele. 

gruczoły napletkowe, → gruczoły łojowe występujące na wewnętrznej powierzchni napletka 

prącia samca ssaka, zaliczane do gruczołów łojowych wolnych, ich wydzielina (łój 

napletkowy) zapobiega zlepianiu napletka z prąciem, u niektórych gatunków pełni rolę 

zapachową. 

gruczoły obronne, ogólna nazwa dla różnych gruczołów, których wydzielina pełni funkcje 

obronną bądź ochronną; do g. o. można zaliczać niektóre → gruczoły jadowe oraz niektóre 

gruczoły zapachowe wydzielające substancje o zapachu odstraszającym (np. → gruczoły 

przyodbytnicze niektórych łasicowatych). 

gruczoły opuszkowo-cewkowe, gruczoły Cowpera, niewielkie, parzyste gruczoły śluzowe 

męskiego układu rozrodczego, o budowie cewkowo-pęcherzykowej, których wydzielina trafia 

do początkowego odcinka cewki moczowej samców ssaków, nawilżając cewkę moczową 

przed ejakulacją. 

gruczoły pęcherzykowate, → pęcherzyki nasienne (2). 

gruczoły płciowe, → gonady. 

gruczoły potowe, gruczoły skóry ssaków, o zróżnicowanym rozmieszczeniu i liczbie (brak u 

waleni, łuskowców, syren, słoni, niektórych owadożernych), o budowie prostych cewek z 

końcowym odcinkiem zwiniętym w kłębek, otwierające się bezpośrednio na powierzchni 

skóry lub do mieszków włosowych; wydzieliną g. p. jest pot. 

gruczoły przedsionkowe pochwy większe, gruczoły Bartholina, złożone cewkowo-

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470713_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474630_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470597_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470701_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470683_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470696_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470713_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470695_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470695_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470684_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470674_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469668_1.html


pęcherzykowe gruczoły śluzowe, ulokowane na przyśrodkowej powierzchni warg sromowych 

mniejszych, uchodzące do przedsionka pochwy samic ssaków; wyróżnia się również g. p. p. 

mniejsze występujące w obrębie całego przedsionka pochwy; wydzielina gruczołów 

przedsionkowych zwilża przedsionek pochwy. 

gruczoły przędne, gruczoły stawonogów, których wydzielina krzepnie w formie nici w 

kontakcie z powietrzem; wykorzystywana jest do budowy gniazd, oprzędu, kokonów, sieci 

łownych, może ułatwiać przemieszczanie (por. → pajęczyna). 

gruczoły przyodbytnicze, zapachowe gruczoły obronne występujące u niektórych ssaków z 

rodziny łasicowatych (np. tchórza, skunksa amerykańskiego), których wydzielina o 

odrażającym zapachu może być wyrzucana na stosunkowo dużą odległość i pełni rolę 

odstraszającą potencjalnych wrogów oraz do oznakowywania terytorium. 

gruczoły przytarczyczne, → przytarczyce. 

gruczoły rozrodcze, → gonady. 

gruczoły skorupowe, → gruczoły szczękowe. 

gruczoły skórne, gruczoły pochodzenia nabłonkowego występujące w skórze kręgowców; 

należą do nich gruczoły śluzowe i gruczoły surowicze skóry niższych kręgowców, gruczoły 

jadowe skóry niektórych ryb, gruczoł kuprowy ptaków oraz charakterystyczne dla ssaków: 

gruczoły łojowe, gruczoły mleczne i gruczoły potowe. 

gruczoły snu zimowego, gruczoły hibernacyjne, nieprawidłowa nazwa używana dla → 

tkanki tłuszczowej brunatnej odkładanej w niektórych częściach ciała hibernujących ssaków, 

wykorzystywanej do wytwarzania ciepła, zwłaszcza w okresie wybudzania ze snu zimowego. 

gruczoły solne, gruczoły wydalające sól, wyspecjalizowane w usuwaniu z krwi chlorku sodu, 

okresowo wydalające płyn o dużym stężeniu soli; spełniają rolę narządu osmoregulacyjnego u 

kręgowców żyjących w wodach morskich, narażonych na obciążenie organizmu nadmiernymi 

ilościami soli zawartej w słonej wodzie i pokarmie; spotykane są u niektórych gadów 

morskich: u żółwi jako gruczoły oczodołowe, u legwana morskiego jako gruczoły nosowe, u 

węży i krokodyli słonowodnych jako rozproszone gruczoły jamy gębowej i podjęzykowe; 

szczególnie silnie rozwinięte są u ptaków morskich (mewy, petrele, kormorany, także kaczki) 

jako parzyste gruczoły solne nosowe; u zwierząt tych uzupełniają czynność nerek mało 

sprawnych w wydalaniu stężonego moczu . 

gruczoły surowicze, różne gruczoły wydzielające wodnistą wydzielinę z małą ilością śluzu, 

zawierającą jony oraz często białka (enzymy). 

gruczoły szczękowe, gruczoły skorupowe, parzyste gruczoły wydalnicze → 

skorupiaków otwierające się u nasady szczęk drugiej pary, zbudowane z pofałdowanego 

woreczka, pełniącego rolę filtracyjną i sekrecyjną, oraz różnie długiego i poskręcanego 

kanalika wyprowadzającego, uchodzącego nefrydioporem; zwykle występują alternatywnie 

do → gruczołów czułkowych; u niektórych (lasonogi) występują oba typy gruczołów 

wydalniczych jednocześnie, u innych (małżoraczki) g. s. towarzyszą uwstecznione gruczoły 

czułkowe. 

gruczoły ślinowe, ogólnie, gruczoły wydzielające do jamy gębowej lub początkowego 

odcinka przewodu pokarmowego płynną wydzielinę (ślinę), która zwilża pokarm i ułatwia 

jego żucie, a zawarte w niej enzymy mogą uczestniczyć w procesie trawienia; u 

bezkręgowców g. ś. są różnego typu gruczoły śluzowe uchodzące do jelita przedniego, 

spotykane u niektórych pierścienic, skorupiaków, pajęczaków, owadów (gruczoły wargowe) i 

ślimaków; u kręgowców czworonożnych g. ś. są wielokomórkowymi gruczołami jamy 

gębowej, o różnym rozmieszczeniu; u ssaków ze względu na skład śliny wyróżnia się g. ś. 

surowicze, g. ś. śluzowe i g. ś. mieszane, natomiast ze względu na anatomiczną lokalizację – 

drobne g. ś. językowe, policzkowe, wargowe, podniebienne oraz duże g. ś. (ślinianki) z 
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przewodami wyprowadzającymi: podjęzykowe, podżuchwowe i przyuszne. 

gruczoły śluzowe, różne gruczoły wydzielające wydzielinę z dużą zawartością lepkiego 

śluzu. 

gruczoły tarczkowe, duże gruczoły łojowe ssaków występujące na powiece oka; ich 

wydzielina zapobiega wyciekowi łez spod powiek oraz ogranicza parowanie ze spojówki i 

rogówki. 

gruczoły wapienne, gruczoły u → skąposzczetów, których wydzielina neutralizuje wapń 

występujący w pokarmie. 

gruczoły wewnątrzwydzielnicze, → gruczoły endokrynowe. 

gruczoły wodne, → hydatody. 

gruczoły wonne, → gruczoły zapachowe. 

gruczoły woskowinowe, gruczoły woszczkowe, duże, pojedyncze gruczoły skórne 

występujące obok gruczołów łojowych w obrębie przewodu słuchowego ucha zewnętrznego 

ssaków, uchodzące bezpośrednio na powierzchni naskórka lub niekiedy do mieszków 

włosowych; g. w. są przekształconymi → gruczołami potowymi o budowie cewkowatej i 

apokrynowym sposobie wydzielania; ich wydzielina (wraz z wydzieliną gruczołów łojowych) 

tworzy woskowinę (→ cerumen). 

gruczoły wpustowe, cewkowate, rozgałęzione gruczoły zlokalizowane w części wpustowej 

żołądka ssaków, zawierające komórki wydzielające śluz oraz w mniejszej liczbie komórki 

główne, komórki okładzinowe i komórki dokrewne serii APUD ( → gruczoły żołądkowe). 

gruczoły zapachowe, gruczoły wonne, różne gruczoły, których wydzielina ma charakter lotny 

i zapachowy; spotykane zarówno u bezkręgowców (częste u owadów), jak i kręgowców; do g. 

z. zalicza się gruczoły wydzielające → feromony, substancje o charakterze → atraktantów, 

substancje wonne służące do znakowania terytorium; charakter g. z. mają → gruczoły 

napletkowe, → gruczoły przyodbytnicze, niektóre → gruczoły obronne i inne gruczoły 

różnych okolic ciała (np. w obrębie kończyn, głowy); u człowieka rolę g. z. pełnią duże 

gruczoły potowe niektórych okolic ciała (pachowe, wokół narządów płciowych, 

przyodbytowe), których bezwonna wydzielina nabiera intensywnego zapachu w wyniku 

rozkładu bakteryjnego. 

gruczoły żołądkowe, różnie zbudowane gruczoły występujące w ścianie żołądka zwierząt 

kręgowych. Ze względu na lokalizację wyróżnia się gruczoły: wpustowe, dna i trzonu żołądka 

oraz odźwiernikowe, które różnią się proporcjami między typami komórek gruczołowych; g. 

ż. właściwe, zlokalizowane przede wszystkim na obszarze dna i trzonu żołądka 

(wytwarzają → sok żołądkowy) mają formę cewkowatą, z wyróżnianą cieśnią, szyjką, 

trzonem i dnem; w obrębie szyjki przeważają komórki śluzowe (wydzielające śluz), w trzonie 

i dnie – komórki główne (wydzielające enzymy trawienne, w postaci → pepsynogenu); na 

całym gruczole występują komórki okładzinowe (wydzielające kwas solny) oraz komórki 

dokrewne serii APUD. 

grudki chłonne, grudki limfatyczne, składnik strukturalny układu limfatycznego 

(immunologicznego), niewielkie struktury zbudowane z komórek tkanki łącznej wiotkiej 

(tworzące zrąb grudki), licznych limfocytów, fagocytów (komórek żernych) i komórek 

dendrycznych (prezentujących antygeny); uczestniczą w obronie organizmu przed infekcjami 

wywoływanymi przez drobnoustroje; rozmiary g. c. mogą się powiększać w czasie reakcji 

odpornościowych; są miejscem zatrzymywania, rozmnażania i transformacji → limfocytów; 

jako g. ch. nieotorbione są rozrzucone pojedynczo (g. ch. samotne) lub w niewielkich grupach 

(g. ch. skupione) w obrębie błon śluzowych układu pokarmowego, oddechowego i moczowo-

płciowego, licznie występują w obrębie migdałków i w ścianie wyrostka robaczkowego. Jako 

g. ch. otorbione są elementem struktury → węzłów limfatycznych i → śledziony. 
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grudki limfatyczne, → grudki chłonne. 

grupa, etol. agregacja, nie przejawiający organizacji społecznej zespół niezależnych od siebie 

osobników tego samego gatunku, pozostających blisko siebie i wchodzących w interakcje z 

sobą częściej niż z innymi przedstawicielami swojego gatunku (por. → gromada (1), → stado 

anonimowe). 

grupa acetylowa, → acetyl. 

grupa karboksylowa, grupa kwasowa – COOH charakterystyczna dla kwasów organicznych. 

grupa monofiletyczna, grupa systematyczna zawierająca wspólnego przodka i wszystkie 

gatunki potomne; jest grupą naturalną, zdefiniowaną na podstawie → synapomorfii; g. m. są 

np. ssaki. 

grupa parafiletyczna, grupa systematyczna zawierająca wspólnego przodka, ale nie 

wszystkie gatunki potomne; jest grupą sztuczną, zdefiniowaną na podstawie → 

symplezjomorfii; g. p. są np. małpy → człekokształtne (gdyż nie obejmują człowieka). 

grupa polifiletyczna, grupa zawierająca gatunki pochodzące od różnych przodków; jest 

grupą sztuczną, zdefiniowaną na podstawie podobieństw wynikających z → konwergencji; g. 

p. są np. zwierzęta stałocieplne. 

grupa prostetyczna, niebiałkowa część → enzymu, niezbędna dla jego funkcji katalitycznej, 

bezpośrednio uczestnicząca w reakcji enzymatycznej, silnie związana z → apoenzymem, np. 

hem w hemoglobinie (→ kofaktory). 

grupa siostrzana, w → kladystyce takson (np. gatunek) genealogicznie najbliżej 

spokrewniony z danym taksonem (lub rozważaną grupą taksonów, → grupa wewnętrzna); 

mówiąc o grupach, że są siostrzane, stwierdza się, że wywodzą się one bezpośrednio od tego 

samego przodka, nie będącego przodkiem żadnego innego taksonu. 

grupa sprzężeniowa, → sprzężenie genów. 

grupa społeczna, → społeczeństwo. 

grupa wewnętrzna, w → kladystyce grupa rozważana, której filogenezy dotyczy analiza. 

grupa zbiorcza, grupa gatunków o niejasnym pokrewieństwie, dla której trudno określić 

przynależność rodzajową, umownie traktowana jako grupa szczebla rodzajowego; nazwa 

używana w parazytologii i paleontologii. 

grupa zewnętrzna, w → kladystyce każdy genealogicznie spokrewniony z → grupą 

wewnętrzną, lecz nie należący do niej takson; g. z. jest punktem odniesienia, pozwala 

wyznaczyć polaryzację cech. Najistotniejsze porównania grupy wewnętrznej z grupami 

zewnętrznymi dotyczą → grupy siostrzanej badanych taksonów. 

grupowy efekt, → efekt grupowy. 

grupy krwi, klasy wyróżniane podczas klasyfikowania krwi człowieka bądź zwierząt 

hodowlanych (drób, bydło, konie, trzoda chlewna) na podstawie obecności lub braku 

określonych antygenów w błonie komórkowej krwinek czerwonych, determinowanych przez 

allele wielokrotne; warunkowane przez allele jednego genu lub allele genów sprzężonych 

tworzą → układy grupowe krwi; obecność w błonie krwinek antygenów grupowych może, po 

zmieszaniu krwi z krwią osobnika o odmiennej grupie krwi, wywoływać reakcje 

immunologiczne wynikające z obecności osoczowych przeciwciał (aglutynin) wiążących 

antygeny krwinkowe, co prowadzi do aglutynacji (zlepiania się) krwinek; u ludzi określono 

dotychczas 22 układy grupowe; najbardziej znany jest → układ grupowy ABO; nazwy wielu 

układów g. k. człowieka pochodzą od nazwisk osób, u których po raz pierwszy stwierdzono 

obecność specyficznych przeciwciał; u ludzi częstość występowania określonych grup krwi 

jest międzypopulacyjnie zróżnicowana. 

gruźlica, tuberkuloza, choroba zakaźna człowieka i zwierząt wywoływana przez bakterie z 
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gatunku Mycobacterium tuberculosis; najczęściej dotyczy płuc, choć może się umiejscawiać 

także w innych narządach (gruźlica kości, mięśni, serca, śledziony, wątroby i innych 

narządów); charakteryzuje się wytwarzaniem swoistej ziarniny w tkankach, niekiedy ropni, 

zwapnień i serowaceniem tkanek; źródłem zakażenia są ludzkie wydaliny lub mleko 

zakażonych zwierząt; objawy mogą wystąpić w różnym okresie po wniknięciu bakterii do 

organizmu; obecność bakterii we krwi jest zasadniczym etapem rozwoju choroby. 

grypa, influenza, ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirusy RNA 

grypy Myxovirus influenzae; szerzy się drogą kropelkową, głównie w okresie zimowym, i 

przebiega w postaci nieżytu górnych dróg oddechowych; częste są powikłania w postaci 

zapalenia płuc, gardła, krtani i tchawicy; częste mutacje wirusa powodują, że działanie 

ochronne szczepionek jest krótkotrwałe. 

gryzki, Psocoptera, rząd małych (1–7 mm), kosmopolitycznych → owadów 

uskrzydlonych, reprezentowany przez ok. 1,5 tysiąca gatunków roślionożernych lub 

saprofagicznych. 

gryzonie, Rodentia, kosmopolityczny rząd należący do gromady → ssaków, reprezentowany 

przez ponad 2 tysiące głównie niewielkich gatunków, zwykle roślinożernych, o licznych 

przystosowaniach (w kształcie ciała, długości nóg i ogona, obecności błon między palcami) 

do życia naziemnego, podziemnego i ziemno-wodnego. 

grzebiące, Galliformes, rząd należący do gromady → ptaków, reprezentowany przez 276 

gatunków, o zróżnicowanych rozmiarach (od 12 do 250 cm długości i 45 g do 10 kg masy); 

kosmopolityczne, najliczniej reprezentowana jest rodzina bażantowatych. 

grzebienie czaszkowe, wydłużone, kostne wyniosłości o ostrej krawędzi (grzebień 

strzałkowy i grzebień potyliczny) występujące na czaszkach niektórych naczelnych, które 

służą do powiększenia pola przyczepu mięśni (m. skroniowego i m. karku). 

grzebień, kostny występ brzuszny mostka u ptaków i nietoperzy, o dużej powierzchni, 

służący do przyczepu mięśni skrzydeł. 

grzebień oczny, pofałdowana struktura dna oka ptaków, złożona z komórek glejowych i 

włosowatych naczyń krwionośnych zapewniających utlenowanie ciała szklistego oraz 

wewnętrznych warstw siatkówki, prawdopodobnie uczestnicząca też w regulacji temperatury 

gałki ocznej. 

grzyb domowy, grzyb budowlany, grupa grzybów roztoczowych z rzędu bezblaszkowców 

powodująca rozkład drewna w obiektach budowlanych, np. belek stropowych, stolarki 

okiennej i drzwiowej, konstrukcji kopalnianych, mostowych i nawierzchni kolejowych; 

rozwijają się przede wszystkim w miejscach silnie zawilgoconych. 

grzybice, choroby człowieka i zwierząt wywoływane przez grzyby pasożytnicze pojawiające 

się w różnych partiach skóry (dermatomikozy), naskórka, włosów i paznokci (g. 

naskórkowe); do g. należą też tzw. drożdżyce, powodujące choroby błon śluzowych i 

narządów wewnętrznych (np. płuc, przewodu pokarmowego, wątroby, nerek). 

grzybnia, mycelium, micelium, plecha grzybów utworzona z bogato rozgałęzionego systemu 

nitkowatych strzępek, luźnego lub stanowiącego zwarte sploty (→ plektenchyma), które 

przenikają podłoże i czerpią z niego pożywienie; u niektórych grzybów strzępki g. tworzą 

organy przetrwalnikowe tzw. sklerocja, sznury przetrwalne (→ ryzomorfy). 

grzybobójcze środki, → fungicydy. 

grzybojady, → micetofagi. 

grzybowe ogrody, → ogrody grzybowe. 

grzyby, Fungi, grupa systematyczna organizmów klasyfikowana w randze królestwa w 

obrębie organizmów jądrowych (eukariotów); obejmuje ok. 100 tysięcy znanych i bliżej 
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nieokreśloną liczbę dotychczas nie opisanych gatunków; organizmy w większości lądowe, 

bezzieleniowe (nie mają → plastydów), wyłącznie cudzożywne (przeważnie saprofity, 

rzadziej pasożyty), zawierające glikogen i tłuszcze jako substancje zapasowe, zbudowane z 

komórek otoczonych sztywnymi ścianami (najczęściej chitynowymi, rzadko celulozowymi 

lub celulozowo-chitynowymi), ciało ma formę jednokomórkową (rzadko) lub 

wielokomórkową; g. wielokomórkowe zbudowane są z zazwyczaj wielojądrowych nici tzw. 

strzępek, przerastających podłoże, z którego czerpią substancje organiczne (→ grzybnia), a w 

fazie rozwoju wegetatywnego tworzą tzw. podkładki, sklerocja czy ryzomorfy, w fazie 

generatywnej zaś owocniki (np. kapeluszowe owocniki grzybów jadalnych czy trujących); 

rozmnażają się bezpłciowo (przez fragmentację plechy, pączkowanie i różnego rodzaju 

zarodniki) lub płciowo (u form pierwotnych → izogamia lub → anizogamia, u form 

wyższych→ gametangiogamia lub → somatogamia); cechą szczególną g. jest znaczne 

czasowe oddalenie plazmogamii, tj. zlania się plazmy gamet, gametangiów lub strzępek, od 

kariogamii – zlewania się jąder komórkowych (→ dikariofaza); g. zróżnicowane są na dwie 

wyraźne podgrupy (zwykle ujmowane jako gromady), a mianowicie: → śluzorośla i → 

grzyby właściwe. 

grzyby drapieżne, niejednorodna pod względem systematycznym grupa grzybów 

odżywiających się drobnymi zwierzętami glebowymi (np. nicieniami) lub amebami; ofiary 

najpierw unieruchamiane są przez kleistą wydzielinę grzybni lub za pomocą swoistych 

pierścieni, które po podrażnieniu przez nicienie pęcznieją zaciskając się wokół ofiary, a 

następnie ulegają trawieniu za pośrednictwem specjalnych strzępek. 

grzyby eukarpiczne, grupa grzybów, u których organy rozmnażania stanowią tylko część 

organizmu; przeważająca część grzybów. 

grzyby holokarpiczne, stosunkowo nieliczna grupa grzybów, u których organy rozmnażania 

powstają w wyniku przekształcenia całego ciała. 

grzyby jadalne, niejednorodna pod względem systematycznym grupa grzybów wyższych 

(workowców i podstawczaków), których owocniki mimo niewielkiej wartości kalorycznej 

mają walory smakowe; wykorzystywane w gospodarstwach domowych oraz w przemyśle 

spożywczym; pozyskiwane ze stanu dzikiego (np. trufle i smardze spośród workowców oraz 

pieprzniki, rydze, borowiki, opieńki czy gąski z podstawczaków), a także z hodowli (np. 

pieczarki). 

grzyby kapeluszowe, powszechnie używane określenie na grupę grzybów wyższych 

(głównie podstawczaków) wytwarzających owocniki złożone z trzonu i kapelusza; do g. k. 

należy większość grzybów jadalnych oraz grzybów trujących. 

grzyby niedoskonałe, grupa → grzybów właściwych licząca ponad 20 tysięcy gatunków, 

ujmowana zwyczajowo w randze sztucznej klasy lub podgromady, wyłącznie na podstawie 

właściwości procesu rozmnażania; liczne i groźne pasożyty roślin, zwierząt, a także 

człowieka; do g. n. zalicza się gatunki, u których nie zachodzą procesy płciowe (lub zachodzą 

tylko w kulturze), natomiast rozmnażanie odbywa się wyłącznie na drodze wegetatywnej, 

zwykle za pomocą masowo wytwarzanych zarodników typu konidiów; przypuszcza się, że 

większość g. n. to → workowce, które wtórnie utraciły zdolność tworzenia worków, a 

eliminacja procesów płciowych w filogenezie była związana z postępującą specjalizacją tych 

organizmów i przystosowaniem do pasożytniczego trybu życia. 

grzyby niższe, niejednorodna pod względem systematycznym grupa grzybów, które nie 

tworzą owocników i wytwarzają bliżej nieokreśloną liczbę zarodników (mejospor); do g. n. 

należą m.in. skoczkowe, lęgniowce i sprzężniaki; przeciwstawiane są → grzybom wyższym. 

grzyby pasożytnicze, niejednorodna pod względem systematycznym grupa grzybów, które 

niezbędne do swego rozwoju substancje organiczne pobierają bezpośrednio z innych żywych 
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organizmów: roślin, zwierząt (w tym człowieka) i innych grzybów; wywołują wielkie szkody 

w uprawach roślin (np. zbóż, warzyw, drzew owocowych, winorośli), są także bardzo 

uciążliwe i groźne dla życia ludzi. 

grzyby trujące, niejednorodna pod względem systematycznym grupa grzybów wyższych 

(workowców i podstawczaków), które zawierają substancje trujące dla organizmu ludzkiego; 

wiele gatunków wytwarza owocniki bardzo podobne do owocników grzybów jadalnych, co 

jest przyczyną licznych pomyłek prowadzących do zatruć, często kończących się śmiercią; 

trzeba podkreślić, że nie ma ogólnej zasady pozwalającej odróżnić g. t. od jadalnych, stopień 

szkodliwości wielu gatunków g. t. zależy od stanu, w jakim zostały zebrane, przechowywane 

lub spożywane; istnieją też indywidualne skłonności ludzi do zatruć grzybami, które dla 

innych są nieszkodliwe; czynnikiem pogłębiającym szkodliwość g. t. jest równocześnie 

spożywany alkohol. 

grzyby właściwe, jedna z dwóch gromad królestwa → grzyby (Mycobionta, Mycota); należą 

do nich klasy: skoczkowe, przodorzęskowe, lęgniowce, sprzężniaki (→ grzyby 

niższe), workowce i podstawczaki (→ grzyby wyższe) oraz → grzyby niedoskonałe. 

grzyby wyższe, niejednorodna pod względem systematycznym grupa grzybów, które tworzą 

owocniki i wytwarzają określoną liczbę zarodników (mejospor). Należą do nich workowce 

(tworzące najczęściej 8 mejospor w worku) i podstawczaki (wykształcające z reguły 4 

mejospory na podstawce); przeciwstawiane są → grzybom niższym. 

guanidyna, iminomocznik HN=C(NH2)2, silna zasada w postaci higroskopijnych, 

bezbarwnych kryształów; jej pochodnymi są kreatyna i arginina; używana do syntezy 

barwników, leków (m.in. sulfoguanidyna) i materiałów wybuchowych (np. nitroguanidyna). 

guanina, zasada purynowa (→ zasady azotowe) wchodząca w skład → nukleotydów i 

kwasów nukleinowych; końcowy produkt przemiany azotowej u pająków i niektórych 

ślimaków; u człowieka i niektórych zwierząt ulega przemianie do ksantotyny i kwasu 

moczowego (→ puryny); jest składnikiem → guanozynotrifosforanu, dostarczającym energii 

w procesie → biosyntezy białka. 

guano, pokłady odchodów i zwłok ptasich tworzące zbitą warstwę, składającą się głównie z 

fosforanów wapnia i magnezu oraz związków azotowych; największe złoża g. znajdują się na 

wyspach u wybrzeży Peru i Chile, na których żyją w olbrzymich koloniach miliony ptaków 

morskich, m.in. kormorany i pelikany; g. jest cennym nawozem fosforowym. 

guanozyna, → nukleozydy. 

guanozynodifosforan, GDP, → nukleotyd o budowie i funkcji podobnej do 

adenozynodifosforanu, mający jedno wiązanie wysokoenergetyczne; powstaje podczas 

hydrolizy guanozynotrifosforanu, np. w → translacji; uczestniczy też w wycinaniu → 

intronów. 

guanozynomonofosforan, GMP, kwas guanilowy, guanylan, nukleotyd o budowie podobnej 

do adenozynomonofosforanu; jest metabolitem w przemianach GDP i GTP. 

guanozynotrifosforan, GTP, → nukleotyd o budowie i funkcjach podobnych do → 

adenozynotrifosforanu (ATP), zawierający dwa wiązania wysokoenergetyczne; bierze udział 

w reakcjach fosforylacji, dostarcza energię w procesie → translacji;powstaje m.in. w → cyklu 

Krebsa. 

guma arabska, jedna z → gum roślinnych, żółtobrunatna, uzyskiwana z soku wypływającego 

po nacięciu pnia niektórych gatunków akacji; głównym składnikiem g. a. jest kwas 

arabanowy; zawiera też wielocukry, garbniki, substancje azotowe i żelujące; ma zastosowanie 

m.in. w przemyśle farmaceutycznym. 

gumy roślinne, substancje należące do → wielocukrów, o bardzo skomplikowanej budowie, 
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płynne i lepkie, wydzielane przez drzewa w miejscach zranień; do najbardziej znanych należy 

guma arabska; są stosowane w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, 

poligraficznym i włókienniczym; obfite wydzielanie g. r. nazywa się gumozą. 

gutacja, zjawisko wydalania wody w postaci ciekłej zachodzące np. w liściach roślin i 

strzępkach grzybów, w warunkach utrudniających transpirację – przy wysokiej wilgotności 

powietrza i podłoża oraz w sprzyjającej temperaturze. Z liści krople wody wyciskane są przez 

specjalne szparki wodne (→ hydatody) pod wpływem → parcia korzeniowego. 

gutaperka, substancja kauczukopodobna, liniowy polimer izoprenu, należący do 

politerpenów; występuje w → soku mlecznym pewnych roślin, np. gutaperkowca; jest twardą, 

nierozciągliwą masą, w temperaturze 50–70˚C staje się plastyczna; dawniej szeroko 

stosowana, obecnie wypierana przez tworzywa syntetyczne. 

guz, każde obrzmienie narządu; może być spowodowany nowotworem, stanem zapalnym, 

wysiękiem, ropniem, nagromadzeniem powietrza. 

guz jajowy, twardy wyrostek znajdujący się na górnej szczęce dzioba piskląt, którym 

przebijają skorupę jajową podczas wykluwania się; po wykluciu ulega resorpcji. 

guz nowotworowy, → nowotwór. 

guzek Carabelliego, → cecha Carabelliego. 

guzek Darwina, guzek małżowiny, wyniosłość w górnej części obrąbka ludzkiej małżowiny 

usznej. 

gwajakol, o-metoksyfenol (o-hydroksyamizol) z żywicy gwajakowca właściwego, składnik 

kreozotu – mieszaniny fenoli otrzymywanej podczas destylacji smoły drzewnej; stosowany 

jako preparat wykrztuśny i antyseptyczny. 

gymnoblast, komórka pozbawiona ściany komórkowej. 

gynandromorfia, → ginandromorfizm. 

gynodioecja, → ginodiecja. 

gynofor, wydłużenie dna kwiatowego znajdujące się między → pręcikowiem a → 

słupkowiem i wynoszące to ostatnie ponad inne elementy kwiatu. 

gynomonoecja, → ginomonoecja. 

gynostemium, → prętosłup. 

gytia, gytja, gyttja, osad organiczny lub mineralno-organiczny gromadzący się na dnie 

niektórych dobrze natlenionych i eutroficznych zbiorników wodnych. Osad organiczny 

powstaje głównie z rozkładających się organizmów planktonowych. 

habitat, → siedlisko. 

habituacja, przywykanie, zanik reagowania organizmu na powtarzające się bodźce obojętne, 

nie odgrywające istotnej roli biologicznej dla odbiorcy; jest wyrazem plastyczności układu 

nerwowego, z zarazem jedną z podstawowych form → uczenia sięzwierząt; u kręgowców 

podłożem h. są zmiany przekazywania informacji czuciowej w obrębie dróg czuciowych 

swoistych i nieswoistych (układu siatkowatego pnia mózgu), związane z wykształceniem nie 

w pełni wyjaśnionego mechanizmu hamowania. 

habitus, ogólna charakterystyka osobnika, ogół cech dotyczących zarówno morfologii, jak i 

sposobu życia osobnika. 

hadal, strefa hadalna, najgłębsza strefa oceanów, rozciągająca się pod → abisalem, w rowach 

oceanicznych, na głębokości poniżej 6000 m; toń wodna h. to hadopelagial, dno – hadobental. 

hadrom, u roślin naczyniowych zespół elementów → drewna, z wyłączeniem elementów 

mechanicznych (włókien i komórek kamiennych), a więc obejmujący naczynia, cewki i 

miękisz drzewny. 
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hale, biol. → piętro roślinności o charakterze trawiastym położone powyżej piętra 

kosodrzewiny, a poniżej piętra turni; w Tatrach h. położone są między 1800 a 2300 m; w 

znaczeniu pasterskim h. mogą leżeć w różnych piętrach roślinności. 

hallux, → paluch. 

halny, gwałtowny, niszczący wiatr tatrzański, wiejący w dół stoków górskich, wywołujący 

złe samopoczucie i zaostrzenie stanu niektórych chorób. 

halobionty, organizmy preferujące wody silnie zasolone lub słone gleby; roślinami 

słonolubnymi są tzw. słonorośla, halofity lub rośliny solankowe o grubych mięsistych 

tkankach z wysokim ciśnienieniem osmotycznym soku komórkowego; porastają one solniska 

i brzegi mórz. 

halofile, organizmy słonolubne, preferujące niezbyt silne stężenie soli. 

halofity, słonorośla, rośliny występujące w siedliskach o zwiększonej zawartości soli 

(głównie NaCl) w podłożu; zróżnicowane są na: h. obligatoryjne – uzależnione całkowicie od 

dużego stężenia soli w glebie (np. soliród zielny) i h. fakultatywne – znoszące zwiększone 

zasolenie podłoża, ale także utrzymujące się na siedliskach pozbawionych NaCl (np. mannica 

odstająca); w Polsce h. występują na → solniskach nadmorskich oraz śródlądowych (głównie 

Kujawy i Podkarpacie). 

halokseny, organizmy żyjące w wodzie słodkiej, ale znoszące słabe zasolenie. 

haltery, → przezmianki. 

halucynacje, u człowieka omamy, wrażenia zmysłowe powstające bez adekwatnych bodźców 

z zewnątrz, na skutek schorzeń lub urazów mzgu, a także pod wpływem → halucynogenów. 

halucynogeny, środki halucynogenne, środki psychotropowe (ingerujące w psychikę), 

wywołujące → halucynacje; w zależności od dawki wprowadzają człowieka w stan zbliżony 

do zaburzeń psychicznych, z utrzymaną świadomością; niektóre stosowane są jako → 

narkotyki i wywołują oszołomienie halucynogenowe. 

hałas, obecność w środowisku fal akustycznych (dźwięków) o natężeniu i częstotliwości 

uciążliwych dla człowieka i (lub) szkodliwych dla ludzkiego ucha. 

hamowanie, inhibicja, zwalnianie lub wygaszanie aktywności, termin o szerokim stosowaniu 

w analizie procesów i czynności życiowych, prowadzonej na różnych poziomach organizacji 

życia: molekularnym (→ inhibicja enzymów), subkomórkowym (np. h. transportu między 

przedziałami komórki), komórkowym (h. przekazywania informacji między komórkami, h. 

czynności komórek), organizmalnym (h. odruchów warunkowych) itd. 

hamowanie kontaktowe, inhibicja kontaktowa, reakcja komórek na bezpośrednie zetknięcie 

się ze sobą błonami; czynnik ukierunkowywania procesu migracji komórek w czasie 

histogenezy. 

hamowanie postsynaptyczne, mechanizm zatrzymywania lub osłabienia przekazu informacji 

z jednej komórki nerwowej na drugą w obrębie → synapsy, w następstwie zablokowania 

czynności jej błony postsynaptycznej przez neuroprzekaźniki hamujące (np. kwas γ-

aminomasłowy, glicyna), wydzielane przez inny, znajdujący się w sąsiedztwie akson i 

wywołujące zjawisko hiperpolaryzacji błony postsynaptycznej. 

hamowanie presynaptyczne, mechanizm zatrzymywania przekazu informacji z jednej 

komórki nerwowej na drugą w obrębie → synapsy, w następstwie zablokowania czynności jej 

błony presynaptycznej poprzez neuroprzekaźniki wydzielane przez inny akson, kończący się 

w pobliżu hamowanej błony presynaptycznej (synapsa akso-aksonalna). 

hantawirusy, wirusy RNA z rodziny → buniawirusów liczącej ok. 20 wirusów 

powodujących u ludzi → gorączkę krwotoczną; przenoszone przez gryzonie z ich 

wydalinami; wirus Hantaan wywołuje u człowieka gorączkę krwotoczną prowadzącą do 
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uszkodzenia nerek, zachorowanie w ok. 5% przypadków kończy się śmiercią. 

hapaksanty, → rośliny monokarpiczne. 

haplobionty, haplonty, organizmy zbudowane z komórek haploidalnych (→ haploid) w 

czasie prawie całego cyklu życiowego; jedynie zygota jest diploidalna, ale jej pierwszy 

podział jest mejotyczny (→ mejoza) i następuje powrót do haplofazy; np. niektóre glony, 

grzyby i pierwotniaki. 

haplodiploid, organizm, u którego samce rozwijają się z nie zapłodnionych jaj i są 

haploidalne, a samice z jaj zapłodnionych i są diploidalne (np. pszczoły). 

haplofaza, stadium cyklu życiowego, w którym komórki są haploidalne (→ haploid); może 

być ograniczona do gamet (np. u większości zwierząt) lub stanowić dłuższy, 

wielokomórkowy odcinek cyklu życiowego (np. u wielu roślin z przemianą pokoleń; p. też → 

haplobionty). 

haploid, komórka lub wielokomórkowy organizm z pojedynczym zespołem (liczbą 1n) 

chromosomów w jądrach komórkowych. 

haplokauliczne rośliny, → rośliny jednoosiowe. 

haplonty, → haplobionty. 

Haplorhini, → naczelne. 

haplostela, → protostela. 

haplotyp, 1) alleliczne formy ściśle ze sobą sprzężonych genów, które zachowują się jak 

pojedyncze allele tworząc tzw. → supergen; termin h. stosuje się często do opisu kombinacji 

alleli głównego → układu zgodności tkankowej MHC; 2) wszystkie typy restrykcyjne 

uzyskane w → analizie restrykcyjnej zmienności pozajądrowego DNA (mtDNA i cpDNA): 

każdemu h. odpowiada specyficzny układ prążków na żelu. 

hapten, → antygen resztkowy, prosty niskocząsteczkowy związek chemiczny, który nie ma 

zdolności wywołania odpowiedzi immunologiczej związanej z syntezą specyficznych 

przeciwciał, wykazuje jednak zdolność wiązania się ze specyficznym przeciwciałem. 

haptery, 1) tarczki czepne, dyskowate utwory u podstawy plechy niektórych glonów 

osiadłych, przytwierdzające plechę do podłoża; 2) taśmowate wyrostki ściany komórkowej 

zarodnika u skrzypów sprzyjające rozsiewaniu zarodników oraz łączeniu się ich w grupy, co 

ułatwia zapłodnienie, gdy z zarodników rozwiną się męskie i żeńskie przedrośla. 

haptoglobiny, Hp, białka osocza krwi o właściwościach α-globulin wiążące → 

hemoglobinę uwolnioną z uszkodzonych erytrocytów, uniemożliwiając przechodzenie jej do 

moczu; kompleksy te wychwytywane są przez komórki układu siateczkowo-śródbłonkowego, 

gdzie hemoglobina jest przekształcana w → bilirubinę. 

Hardy’ego–Weinberga prawo, → prawo Hardy’ego–Weinberga. 

harem, etol. 1) grupa samic strzeżonych przez jednego samca, który nie dopuszcza do 

kopulacji innych samców; 2) trwała grupa społeczna u naczelnych (np. pawian płaszczowy, 

dżelada) złożona z jednego dorosłego samca i co najmniej dwóch samic wraz z ich 

potomstwem; h. mogą okresowo tworzyć większe ugrupowania. 

haszysz, żywica konopi indyjskich oraz środek narkotyczny uzyskiwany ze szczytowych 

odcinków kwiatostanów tej rośliny, które są zlepione wydzielaną żywicą i sprasowane. 

hatterie, tuatary (Sphenodontidae), współcześnie występująca rodzina gadów należąca do 

rzędu → sfenodontów, reprezentowana przez dwa drapieżne gatunki (długość ok. 0,5 m), 

żyjące na wyspach opodal Nowej Zelandii. 

haustorium,→ ssawki. 

Haversa system, → osteon. 
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Hb,→ hemoglobina. 

HbA, → hemoglobina. 

HbCO, → hemoglobina tlenkowęglowa. 

HbF, → hemoglobina płodowa. 

HbO2, → oksyhemoglobina. 

HbS, → hemoglobina sierpowata. 

heban, czarne i ciężkie drewno uzyskiwane z hebanowca, inaczej hurmy hebanowej 

(Diospyros ebenum), występującego dziko w południowo-wschodniej Azji, a także z innych 

gatunków należących do tego rodzaju i żyjących w tropikalnej Afryce i Ameryce; h. jest 

bardzo wartościowy ze względu na takie właściwości, jak: twardość, niełupliwość, odporność 

na butwienie; wykorzystywany m.in. do produkcji mebli wysokiej jakości, instrumentów 

muzycznych i przedmiotów dekoracyjnych. 

heidelberski człowiek, → człowiek heidelberski. 

Heinego–Medina choroba, → choroba Heinego–Medina. 

heksozy, sześciowęglowe cukry proste, monosacharydy, będące → aldozami (np. glukoza) 

lub → ketozami (np. fruktoza). 

HeLa komórki, → komórki HeLa. 

Helicobacter pylori, bakteria gramujemna wykrywana u ok. 80% chorych z wrzodami 

żołądka i dwunastnicy oraz przewlekłym zanikowym nieżytem; zakażenie tą bakterią 

uważane jest obecnie za istotny czynnik ryzyka owrzodzenia dwunastnicy. 

heliks, → helisa. 

heliks podwójny, → helisa podwójna. 

heliofile, organizmy preferujące silne nasłonecznienie; światłolubne rośliny to → heliofity. 

heliofity, rośliny światłolubne znajdujące optymalne warunki do swego rozwoju przy pełnym 

nasłonecznieniu; charakteryzują się specyficzną budową morfologiczną (np. małymi 

blaszkami liściowymi o mocnej budowie) oraz fizjologią, m.in. wymagają kilkakrotnie 

większej ilości światła potrzebnego do fotosyntezy analogicznej ilości związków węgla co 

rośliny cieniolubne. 

heliotermia, → ektotermia. 

heliotropizm, → fototropizm. 

helisa, heliks, wydłużona struktura w formie linii śrubowej skręcona regularnie wokół 

centralnej osi, będąca naturalną → konformacją wielu biopolimerów, np. białek i kwasów 

nukleinowych, stabilizowana przez wewnętrzne wiązania wodorowe. 

helisa genetyczna, linia o śrubowatym przebiegu, łącząca na łodydze nasady kolejnych, 

skrętolegle ułożonych liści (→ ulistnienie). 

helisa podwójna, helisa Watsona–Cricka, heliks podwójny, przestrzenna struktura 

dwuniciowej cząsteczki → DNA; niezbyt ściśle nazywana też spiralą podwójną (→ helisa). 

helisa Watsona–Cricka, → helisa podwójna. 

helmintologia, nauka o pasożytniczych bezkręgowcach, płazińcach, obleńcach i 

kolcogłowach. 

helofity, rośliny bagienne, błotne, rosnące na bagnistych, silnie podmokłych, miejscach (p. 

też → kryptofity). 

helotyzm, symbioza przy nierównych korzyściach wynoszonych ze współżycia; typowym 

przykładem są porosty: większe korzyści ze związku wynosi grzyb, który czerpie dużą część 

substancji organicznych wytwarzanych przez glony. 
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hem, żelazoporfiryna, czerwony barwnik zbudowany z czterech pierścieni pirolowych i 

dwuwartościowego żelaza w centrum cząsteczki; → grupa prostetyczna hemoglobiny, 

mioglobiny, leghemoglobiny, cytochromów, katalazy i peroksydazy; podobny strukturalnie 

do → chlorofilu; degradacja h. u zwierząt prowadzi do powstania barwników żółciowych, u 

roślin wyższych – fitochromu, a u glonów – fikocyjaniny i fikoerytryny. 

hemaglutynacja, zlepianie się, agregacja erytrocytów w obecności swoistych → 

przeciwciał lub czynników nieswoistych, jak → lektyny, wirusy; h. jest podstawą testów 

aglutynacji w oznaczaniu grup krwi i w diagnostyce wirusologicznej. 

hemaglutyniny, substancje powodujące aglutynację krwinek czerwonych; h. mogą być → 

przeciwciała skierowane przeciw receptorom krwinek, a także lektyny i glikoproteidy, białka 

powierzchniowe wirusów zdolne do zlepiania krwinek czerwonych określonych gatunków 

zwierząt. 

hematochrom, czerwony barwnik należący do → karotenoidów, występujący u pewnych 

glonów, m.in. u klejnotki, często w dużej ilości maskującej chlorofil i nadający komórkom 

czerwone zabarwienie. 

hematofagi, zwierzęta odżywiające się krwią, np. pchły (pasożyty tylko w stadium dorosłym) 

lub wszy (pasożyty we wszystkich stadiach rozwojowych). 

hematofagia, odżywianie się krwią. 

hematokryt, wskaźnik wyrażający objętość składników morfotycznych krwi (wszystkich 

krwinek) w stosunku do całkowitej objętości krwi, zwykle wyrażany w procentach. 

hematologia, nauka o krwi, jej składnikach, właściwościach, powstawaniu i chorobach. 

hematopoeza, hemopoeza, proces powstawania i różnicowania się komórek (elementów 

morfotycznych) krwi (krwinek) obejmujący zachodzące w szpiku kostnym (h. szpikowa) 

dorosłych ssaków procesy powstawania krwinek czerwonych i białych oraz wytwarzanie 

limfocytów w obrębie układu limfatycznego; komórką macierzystą wszystkich krwinek jest 

wieloczynnościowa (pluripotencjalna) hemopoetyczna komórka pnia (wspólna komórka 

progenitorowa), która różnicuje się w macierzystą komórkę szpikową (CFU-S, komórkę 

macierzystą nieukierunkowaną CFU-GEMM) pozostającą w szpiku lub w komórkę 

macierzystą limfopoezy (progenitorową komórkę limfoidalną) przemieszczającą się do 

narządów limfatycznych, w obrębie których powstają limfocyty; komórka macierzysta 

szpikowa rozpoczyna procesy powstawania erytrocytów, granulocytów, monocytów i 

trombocytów; w okresie płodowym funkcje krwiotwórcze pełni woreczek żółtkowy i wątroba 

(h. pozaszpikowa). 

hematyna, utleniona forma → hemu (z trójwartościowym żelazem) o barwie brunatnej. 

hemicelulozy, obojętne i kwaśne → wielocukry budujące razem z pektynami, ligniną i 

ekstenzyną substancję wypełniającą sieć mikrofibryli celulozowych w ścianie komórkowej 

roślin; mogą też pełnić funkcje zapasowe. 

hemichordata, → przedstrunowce. 

hemiepifity, półepifity, półporośla, grupa roślin, których rozwój obejmuje dwie fazy: 

epifityczną i nieepifityczną; h. podobnie jak właściwe → epifity związane są przede 

wszystkim z wilgotnymi lasami tropikalnymi; niektóre z nich (np. figowiec bengalski) w 

pierwszej fazie są pełnymi epifitami, w drugiej zaś wytwarzają korzenie podporowe i 

odżywiające, które rosnąc w dół przytwierdzają roślinę do gleby; do tego samego rodzaju 

należą też gatunki, których rozwój przebiega w odwrotnym kierunku, tzn. kiełkują w ziemi, 

następnie pną się jako liany po drzewach, a gdy osiągną korony, tracą łączność z ziemią i 

przechodzą na epifityczny tryb życia. 

hemikryptofity, rośliny naziemnopączkowe (→ formy życiowe wg C. Raunkiaera), czyli 
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gatunki, których pąki zimujące występują na równi z powierzchnią gleby i są ochraniane 

przez ściółkę albo najbardziej powierzchniową warstwę gleby; do h. zalicza się trwałe lub 

dwuletnie rośliny rozetowe (np. mniszek) oraz rośliny, które przed zimą tracą pędy 

nadziemne, zachowując pączki odnawiające u podstawy obumarłych pędów (np. bylica, 

pokrzywa); h. są panującą formą stref umiarkowanie chłodnych. 

Hemimetabola, → owady uskrzydlone o przeobrażeniu niezupełnym. 

hemimetabolia, przeobrażenie niezupełne, rodzaj przeobrażenia u → owadów 

uskrzydlonych (karaluchy, szarańcze), gdy z jaj rozwijają się larwy morfologicznie podobne 

do postaci dorosłych, ale pozbawione skrzydeł i z niedorozwiniętymi gonadami. 

hemiplegia, porażenie połowicze, porażenie mięśni szkieletowych po jednej stronie ciała, 

przeciwnej w stosunku do ośrodkowego neuronów ruchowych (w mózgu lub rdzeniu 

przedłużonym powyżej skrzyżowania dróg ruchowych), które uległy uszkodzeniu; jeden z 

typowych objawów → udaru mózgu. 

hemisaprofity, organizmy zaspokajające częściowo lub całkowicie zapotrzebowanie na 

związki organiczne na drodze → fotosyntezy, saprofity fakultatywne. 

hemizygotyczność, stan organizmu, u którego zamiast par genów – alleli występują 

pojedyncze geny; występuje u gatunków mających zróżnicowane chromosomy płci lub w 

przypadku utraty jednego z chromosomów homologicznych względnie poszczególnych 

odcinków chromosomów. 

hemoblast, → proerytroblast. 

hemocel, jama ciała mięczaków i stawonogów powstała przez zlanie się pierwotnej i wtórnej 

jamy ciała (→ jama ciała pierwotna, → celoma), funkcjonująca jako → szkielet 

hydrostatyczny; wypełniona jest hemolimfą i płynem jamy ciała, nie zawiera gamet i nie 

komunikuje się z otoczeniem; u stawonogów znajduje się w niej serce. 

hemochorialne łożysko, → łożysko krwio-kosmówkowe. 

hemocyjanina, białko z grupy → metaloprotein zawierające miedź, → barwnik 

oddechowy bezkręgowców, głównie mięczaków i stawonogów, rozpuszczony w osoczu; 

odwracalnie łączy się z tlenem, po połączeniu się z nim ma zabarwienie niebieskie, 

nieutlenowana jest bezbarwna. 

hemocytoblast, → komórka pnia. 

hemodializa, dializa pozaustrojowa, dializa zewnątrzustrojowa, sztuczna nerka, metoda 

oczyszczania krwi stosowana w niewydolności nerek lub zatruciu toksynami (→ dializa). 

hemodynamika, dynamiczne cechy krążenia krwi, nauka o krążeniu krwi w obrębie układu 

naczyniowego. 

hemoerytryna, białko należące do → metaloprotein, zawierające żelazo związane 

bezpośrednio z łańcuchami polipeptydowymi, barwnik oddechowy pewnych bezkręgowców, 

m.in. ramienionogów i jednego rodzaju wieloszczetów; odwracalnie łączy się z tlenem, forma 

utlenowana ma barwę fioletoworóżową, a nieutlenowana jest bezbarwna. 

hemofilia, krwawiączka, genetycznie determinowana choroba objawiająca się upośledzeniem 

krzepnięcia krwi; wywołana jest recesywnym allelem genu zlokalizowanego na chromosomie 

X (→ cecha sprzężona z płcią); objawami są pourazowe bądź samoistne krwotoki, 

szczególnie do jam stawowych. 

hemoglobina, Hb, białko należące do → chromoprotein, czerwony barwnik oddechowy krwi, 

obecny w osoczu niektórych bezkręgowców i w erytrocytach kręgowców, transportujący tlen 

i dwutlenek węgla w układzie krążenia, współdziałający z → mioglobiną; cząsteczka h. 

składa się z czterech, parami identycznych, łańcuchów polipeptydowych α i β, z których 

każdy jest związany z cząsteczką → hemu; jedna cząsteczka h. odwracalnie wiąże cztery 
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cząsteczki tlenu, stając się oksyhemoglobiną; mutacje punktowe prowadzą często do 

powstania h. patologicznych, np. → h. sierpowatej; niedobór h. powoduje niedokrwistość 

(anemię); h. dorosłego człowieka oznacza się jako HbA. 

hemoglobina płodowa, HbF, hemoglobina występująca w okresie życia płodowego 

człowieka (ssaka), zastępująca między 8 a 12 tygodniem życia hemoglobinę zarodkową, 

natomiast od 36 tygodnia ciąży do pierwszych miesięcy po urodzeniu jest zastępowana przez 

hemoglobinę (osób) dorosłych; jest heterotetramerem, o podjednostkach zbudowanych z 

białka globiny i hemu, przy czym w dwóch podjednostkach występują łańcuchy globinowe α, 

a w dwóch pozostałych łańcuchy γ (α2γ2); cechuje ją większe powinowactwo do tlenu niż 

hemoglobinę dorosłych, co jest wyrazem adaptacji do przenoszenia tlenu z łożyska do tkanek 

płodu; podobne polimorficzne hemoglobiny występują też u innych kręgowców, np. u 

dorosłych żab jest inna niż u kijanek. 

hemoglobina sierpowata, HbS, hemoglobina patologiczna, efekt mutacji punktowej 

powodującej zamianę kwasu glutaminowego w pozycji 6 łańcucha β na walinę, a więc 

zastąpienie reszty polarnej przez hydrofobową; anomalia ta wywołuje zmianę kształtu 

cząsteczki hemoglobiny, jej polimeryzację prowadzącą do powstania długich agregatów 

deformujących erytrocyty, które przyjmują kształt sierpowaty, co wywołuje anemię 

sierpowatą, najczęściej występującą hemoglobinopatię, przekazywaną genetycznie; obecność 

h. s. w erytrocytach chroni przed zachorowaniem na malarię. 

hemoglobina tlenkowęglowa, HbCO, karboksyhemoglobina, połączenie hemoglobiny z 

tlenkiem węgla, ponad 200 razy trwalsze od połączenia tlenu z hemoglobiną; h. t. powstaje 

np. przy zatruciu czadem (zaczadzeniu), co ogranicza zdolność przenoszenia tlenu przez krew 

i może doprowadzić do śmierci. 

hemoglobinopatie, występowanie nieprawidłowych hemoglobin w krwinkach czerwonych 

krwi ssaka (człowieka), związane z brakiem wytwarzania jednego z łańcuchów globinowych 

(talasemia) lub zmianą jednego lub większej liczby aminokwasów w łańcuchu globinowym. 

Może prowadzić do różnego stopnia upośledzeń funkcji hemoglobiny, w skrajnym wypadku 

do całkowitego zablokowania funkcji przenoszenia tlenu. 

hemolimfa, płyn wypełniający → celomę niektórych bezkręgowców; płyn ustrojowy krążący 

w obrębie otwartych układów krwionośnych bezkręgowców; u różnych zwierząt zawiera w 

różnych proporcjach wodę, rozpuszczone związki nieorganiczne i organiczne (białka, 

węglowodany, tłuszczowce) oraz zwykle stosunkowo nieliczne elementy morfotyczne, 

hemocyty, których różne typy (np. amebocyty, plazmatocyty, granulocyty, enocyty, fagocyty 

i inne) opisano u różnych zwierząt; zwykle zawiera również barwniki oddechowe (np. 

hemocyjaninę, hemoglobinę, hemerytrynę lub chlorokruorynę), częściej rozpuszczone w 

osoczu, niekiedy w obrębie wyspecjalizowanych hemocytów; pełni funkcje transportowe, 

osmoregulacyjne, obronne i odpornościowe. 

hemolityczna anemia, → niedokrwistość hemolityczna. 

hemoliza, rozpad krwinek czerwonych w wyniku pęknięcia lub przerwania ciągłości ich 

błony komórkowej, z uwolnieniem zawartości krwinki (hemoglobiny) do środowiska; 

wywoływana przez czynniki hemolityczne chemiczne (np. związki osmotycznie czynne, 

toksyny) i fizyczne (np. niska temperatura, detergenty) lub w wyniku zaburzeń struktury 

błony lub metabolizmu erytrocytu. 

hemoproteiny, białka złożone, w których → grupą prostetyczną jest → hem, pełniące wiele 

ważnych funkcji w organizmie, np. hemoglobiny, cytochromy oraz katalazy i peroksydazy. 

hemostaza, → krzepnięcie krwi. 

hemosyderyna, białko należące do metaloprotein, magazynujące żelazo, występujące w 

wątrobie, śledzionie i szpiku ssaków, powstające z rozpadłych erytrocytów; prawdopodobnie 
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jest produktem częściowej degradacji ferrytyny. 

hemoterapia, leczenie krwią przez podawanie krwi, preparatów krwiopochodnych i 

krwiozastępczych, zgodnie z występującym niedoborem. 

Henlego pętla, → pętla nefronu. 

hepandnawirusy, wirusy zwierające DNA i replikujące się w komórkach wątroby, do 

których należy wirus zapalenia wątroby typu B; wyróżnia się liczne odmiany wirusa w 

zależności od składu białek jego → kapsydu; cechuje się on dużą odpornością cieplną, stąd 

konieczność skrupulatnego wyjaławiania narzędzi chirurgicznych lub używania sprzętu 

jednorazowego; u ludzi jest on przyczyną zapalenia wątroby o tzw. długim okresie wylęgania, 

który wynosi od 50 do 140 dni. 

heparyna, wielocukier (mukopolisacharyd) z grupy glukozaminoglukanów (podjednostką 

jest dimer N-sulfonyloglukozaminy i estru siarkowego kwasu glukuronowego) wytwarzany 

przez niektóre komórki śródbłonka naczyń krwionośnych, głównie przez komórki tuczne w 

płucach i w wątrobie; blokując przekształcanie protrombiny w trombinę jest silnym 

czynnikiem zapobiegającym → krzepnięciu krwi. 

hepatitis, zapalenie naczyń i struktur łącznotkankowych wątroby, z wtórnym jej 

uszkodzeniem, spowodowane najczęściej infekcją wirusową, bakteryjną lub wywołane przez 

pierwotniaki. 

hepatocyty, komórki wątrobowe, właściwe komórki → wątroby, stanowiące ok. 80% jej 

masy; jednorodnej budowy, zdaniem niektórych specjalistów zróżnicowane funkcjonalnie (h. 

okołowrotne, h. okołożylne); komórki odpowiedzialne za podstawowe czynności wątroby, 

zorganizowane w zraziki wątrobowe wokół naczyń włosowatych wątroby (zatok), do których 

zwracają się powierzchnią pokrytą mikrokosmkami (biegun naczyniowy h.); pomiędzy 

ścianami sąsiadujących ze sobą h. powstają pierwotne kanaliki żółciowe. 

herbarium, → zielnik. 

herbata, rodzaj (Thea=Camellia) należący do rodziny kameliowatych, obejmujący kilka 

niższych jednostek taksonomicznych, traktowanych jako gatunki lub odmiany jednego 

gatunku; wiecznie zielone krzewy lub niewielkie drzewa; do sporządzania naparu (herbaty) 

wykorzystuje się pąki i liście; najpopularniejsze są: h. chińska pochodząca z płd. Chin, h. 

asamska zwana indyjską, której ojczyzną jest obszar obejmujący prowincję Asam (Indie), 

Birmę, Syjam, Laos, Wietnam i południowe Chiny. 

herbicydy, grupa syntetycznych → inhibitorów rozwoju roślin stosowanych głównie do 

tępienia chwastów; działają hamująco na różne procesy w roślinie; szczególnie ważne są h. 

nietoksyczne dla zwierząt oraz działające selektywnie na określone grupy roślin (np. na 

dwuliścienne chwasty w uprawach roślin jednoliściennych, np. zbóż). 

herkogamia, ustawienie względem siebie znamion słupków i pylników pręcików 

utrudniające samozapylenie; jedną z form h. jest → różnosłupkowość. 

hermafrodytyzm, biseksualizm, obojnactwo, dwupłciowość, obupłciowość, wytwarzanie 

gamet żeńskich i męskich przez jednego osobnika bądź też wykształcanie cech fenotypowych 

obu płci u jednego osobnika (ginandromorfizm). 

hermatypowe koralowce, → koralowce hermatypowe. 

heroina, półsyntetyczna pochodna morfiny, diacetylomorfina, alkaloid o działaniu 

silniejszym od morfiny; narkotyk bardzo szybko wywołujący u człowieka uzależnienie, 

powodujący wyniszczenie fizyczne i degradację społeczną. 

herpes simplex, → opryszczka zwykła. 

herpes zoster,→ półpasiec. 

herpeswirusy, grupa ok. 40 wirusów DNA, w tym ok. 30 patogennych dla zwierząt i ludzi; 
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niektóre gatunki mają właściwości onkogenne; dla ludzi patogenne są: wirus opryszczki 

zwykłej typu I, opryszczki narządów płciowych człowieka typu II, wirus ospy wietrznej i 

półpaśca, wirus Epsteina–Barr i wirus cytomegalii ludzkiej, herpes wirusy 6 i 7; mają 

zdolność do przetrwania w zakażonym organizmie w stanie utajonym oraz do okresowego 

uaktywniania się, najczęściej podczas zmniejszonej odporności. 

herpetologia, dziedzina zoologii zajmująca się naukowym badaniem płazów i gadów. 

heteroantygeny, → antygeny występujące u różnych gatunków; przykładem h. jest antygen 

Forssmana występujący u różnych gatunków roślin i zwierząt (→ antygen ksenogeniczny). 

heteroblastyczność, zjawisko polegające na różnicach w ukształtowaniu między formami 

młodocianymi i dojrzałymi, np. u wielu roślin wyraźnie prostsza forma liści w stadium 

młodocianym niż w dojrzałym. 

heterochromatyna, silnie skondensowany, słabo aktywny transkrypcyjnie materiał całego 

chromosomu lub jego fragmentów, silnie barwiący się barwnikami histologicznymi; włókna 

chromatynowe tworzące h. są ściśle upakowane w interfazie i podczas podziału jądra 

komórkowego; h. stabilizuje strukturę chromosomów, wpływa na regulację ekspresji genów i 

koniugację chromosomów oraz rekombinację genów, poprzez oddziaływanie na częstość i 

umiejscowienie → chiazm. Wyróżnia się h. konstytutywną, która nie podlega nigdy 

transkrypcji, i h. fakultatywną, zawierającą geny, które uległy represji i w określonych 

warunkach mogą być transkrybowane. 

heterochromosomy, → chromosomy płci. 

heterochronia, zmiany czasu i tempa rozwoju osobniczego narządów w trakcie ewolucji; 

wydłużenie czasu lub przyspieszenie tempa rozwoju danej struktury (hipermorfoza) prowadzi 

do jej powiekszania, skrócenie czasu lub zmniejszenie tempa – do zmniejszenia rozmiarów, w 

tym zachowania młodzieńczej formy struktury u osobnika dorosłego (pedomorfoza); teoria h. 

zastąpiła → teorię filembriogenezy. 

heterocykliczne związki, → związki heterocykliczne. 

heterocysty, grubościenne komórki występujące w dość regularnych odstępach u 

nitkowatych form sinic; w komórce otoczonej wielowarstwową ścianą zanikają tylakoidy i 

materiały zapasowe, natomiast pojawiają się struktury błoniaste; h. mają zdolność wiązania 

azotu cząsteczkowego z atmosfery w środowisku tlenowym (zawierają wrażliwą na tlen 

nitrogenazę). 

heterodontyzm, zróżnicowanie budowy i rozmiarów zębów lub niejednolity zestaw 

uzębienia złożony z siekaczy, kłów, zębów przedtrzonowych i trzonowych, charakterystyczny 

dla ssaków. 

heterofilia, → różnolistność. 

heterogamety, gamety uczestniczące w procesie → heterogamii; gamety różnej płci różniące 

się w prostszym wypadku rozmiarami (makro- i mikrogameta), zwykle jednak również 

morfologicznie, strukturalnie i funkcjonalnie (→ oogamia, → komórka jajowa, → 

plemnik, → izogamety). 

heterogamia, 1) proces płciowy prowadzący do utworzenia zygoty w wyniku połączenia 

dwóch niejednakowych gamet, różniących się nie tylko płcią, ale i wielkością, kształtem, 

budową, zachowaniem (→ heterogamety); szczególnym przypadkiem h. jest → 

oogamia (por. → izogamia); 2) zjawisko preferowania w procesach rozrodczych danego 

gatunku osobników o odmiennych fenotypach lub genotypach. 

heterogeniczne zapłodnienie, → zapłodnienie heterogeniczne. 

heterogonia, rodzaj przemiany pokoleń, w której występują pokolenia rozmnażające się 

partenogenetycznie (dzieworodnie) i obupłciowo; spotykana u przywr digenicznych, 
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wrotków, niektórych skorupiaków (wioślarki) i niektórych owadów (niektóre pluskwiaki, 

galasówki i pryszczarkowate); może mieć charakter regularny oraz okresowy (po kilku 

pokoleniach partenogenetycznych pojawia się pokolenie obupłciowe); zwykle związana jest 

ze zmiennością pór roku (h. cykliczna) – pokolenie obupłciowe pojawia się jesienią i złożone 

przez nie zimujące jaja (jaja zimowe) dają wiosną początek letnim pokoleniom (lub 

pokoleniu) partenogenetycznym. 

heterokarion, hybryd komórkowy, komórka zawierająca genetycznie różniące się jądra; u 

grzybów powstaje zwykle przez zrośnięcie się różnych haploidalnych strzępek; h. można też 

otrzymać sztucznie na drodze → fuzji różnych genetycznie protoplastów. 

heterokariotyczność, → dualizm jądrowy. 

heteromorfoza, homeoza, ukształtowanie się narządu w niewłaściwym miejscu (podczas 

ontogenezy) lub wykształcenie się innego narządu w miejsce utraconego (podczas 

regeneracji). 

heteroplazja, rozwój komórek i tkanek w miejscach dla nich niewłaściwych, np. rozwój 

kości w mięśniach. 

heteroryza, → różnokorzeniowość. 

heteroseksualizm, pociąg płciowy do osób przeciwnej płci. 

heterosomy, → chromosomy płci. 

heterospermia, zapłodnienie komórek jajowych jednej samicy przez plemniki pochodzące od 

różnych samców. 

heterosporia, → różnozarodnikowość. 

heterospory, zarodniki, u których zróżnicowanie płciowe połączone jest ze zróżnicowaniem 

morfologicznym; zarodniki żeńskie (makrospory lub megaspory), z których rozwijają się 

gametofity żeńskie, są z reguły większe od zarodników męskich (mikrospor), z których 

powstają gametofity męskie. 

heterostylia, → różnosłupkowość. 

heterotalizm, → różnoplechowość. 

heterotrofia, → cudzożywność. 

heterotrofy, organizmy cudzożywne, które nie są zdolne do wytwarzania związków 

organicznych z prostych związków nieorganicznych, wymagają pokarmu jako surowca 

budulcowego i źródła energii złożonego ze związków organicznych produkowanych 

pierwotnie przez → autotrofy lub wtórnie przetworzonych przez inne heterotrofy; h. jest 

większość → protisty, grzyby i większość bakterii oraz wszystkie zwierzęta (→ 

roślinożerność, → drapieżnictwo, → roztocza). 

heterozja, → bujność mieszańców. 

heterozygota, diploidalny lub poliploidalny organizm, w którego chromosomach występują 

różne allele tego samego genu; heterozygotyczność może dotyczyć jednego genu i wtedy 

mamy do czynienia z heterozygotą pojedynczą (Aa), dwóch – heterozygota podwójna (AaBb) 

lub większej liczby genów; przy braku sprzężenia genów gamety wytwarzane przez organizm 

heterozygotyczny nie są genetycznie takie same. 

heterozygota strukturalna, mieszaniec strukturalny, osobnik diploidalny lub poliploidalny 

mający jeden (zestaw chromosomów 1n) prawidłowy, a drugi ze zmianami strukturalnymi w 

obrębie chromosomów (→ aberracjami chromosomowymi); h. s. cechują zaburzenia w 

koniugacji chromosomów homologicznych i w związku z tym wytwarzanie gamet 

upośledzonych genetycznie, co skutkuje zmniejszoną płodnością. 

hialina, substancja szklista, homogenna, o różnorodnym składzie chemicznym i podobnych 
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właściwościach histochemicznych, występująca np. jako złogi białkowe w nabłonkach 

kanalików nerkowych i w postaci ziarenek w komórkach gruczołów wydzielniczych; 

chorobliwe odkładanie się h. w tkance łącznej i ścianach naczyniowych nazwano hialinozą. 

hialocyty, komórki występujące w niewielkiej liczbie w obrębie ciała szklistego oka 

kręgowców, uczestniczące w wytwarzaniu galaretowatego zrębu ciała szklistego. 

hialoplazma, 1) hyaloplazma, cytoplazma komórki, w której zawieszone są pozostałe 

organelle komórkowe; od czasu wykrycia → retikulum endoplazmatycznego na określenie 

amorficznej substancji, w której umieszczone są elementy strukturalne wnętrza komórki, 

używa się terminów cytoplazma podstawowa lub cytozol; 2) zewnętrzna warstwa cytoplazmy 

(ektoplazmy) w obrębie nibynóżki (pseudopodium) ameb. 

hialuronidaza, enzym katalizujący hydrolizę kwasu hialuronowego, powodujący jego 

depolimeryzację, co ułatwia rozprzestrzenianie się różnych substancji w tkankach; występuje 

w spermie, ułatwiając wnikanie plemnika do jaja, w jadzie żmii i owadów; stosowana jako lek 

i czynnik ułatwiający wchłanianie leków podawanych pozajelitowo. 

hibernacja, stan fizjologiczny zwierząt związany z przeżywaniem niesprzyjających 

warunków środowiskowych, zwykle zimowych (→ sen zimowy). W wąskim znaczeniu h. 

odnosi się do zwierząt stałocieplnych, u których wraz z nastaniem chłodów dochodzi do 

zatrzymania aktywności ruchowej, znacznego zwolnienia tempa metabolizmu i szeregu 

czynności życiowych (zwolnienie częstości oddychania, rytmu pracy serca, zmniejszenie 

wytwarzania ciepła) oraz obniżenia temperatury ciała do temperatury zbliżonej do 

temperatury otoczenia (często jednak charakterystycznej i stałej dla zwierzęcia 

hibernującego); w tym znaczeniu h. charakterystyczna jest dla niektórych gatunków ssaków 

spośród stekowców, torbaczy, owadożernych, gryzoni, nietoperzy i naczelnych (często 

utożsamiany z h. sen zimowy niedźwiedzi nie jest w zasadzie hibernacją, bowiem ich 

temperatura ciała ulega tylko niewielkiemu obniżeniu, a czynności fizjologiczne i 

metaboliczne są zwolnione w niewielkim stopniu). Termin h. rozszerzany jest również często 

na stany fizjologiczne zwierząt bezkręgowych (owadów, ślimaków) przetrzymujących 

warunki zimowe (lub ogólniej niesprzyjające) z zatrzymaniem aktywności ruchowej oraz 

znacznym zwolnieniem bądź całkowitym zatrzymaniem przemian metabolicznych i 

czynności fizjologicznych (→ odrętwienie, → estywacja). 

hibernakulum, 1) schronienie (na ogół oprzęd) zimującego owada; 2) okryty grubym 

oskórkiem pączek pochodzący z kolonii mszywiołów. 

hiemalne organizmy, → kriobionty. 

hierarchia dominacyjna, fizyczna (wymuszana zachowaniami agresywnymi) → 

dominacja jednych osobników nad innymi w grupie społecznej zwierząt; osobnik może 

dominować nad wieloma innymi i być zdominowany przez wielu innych; w sytuacji gdy 

żaden z osobników podporządkowanych osobnikowi x nie dominuje nad osobnikami, przez 

których x jest zdominowany, mówi się o hierarchii liniowej, rozciągającej się od osobnika α 

dominującego nad wszystkimi do osobnika podporządkowanego wszystkim innym. 

hierarchia liniowa, → hierarchia dominacyjna. 

hierarchia społeczna zwierząt, układ co najmniej dwu podgrup osobników grupy społecznej 

(→ społeczeństwa), w którym osobniki jednej z podgrup (osobniki dominujące) wywierają 

wpływ na zachowania osobników innej podgrupy (osobników zdominowanych); układ taki 

oznacza wzrost integracji grupy społecznej w stosunku do grupy niezhierarchizowanej. 

higiena, 1) nauka zajmująca się badaniem wpływów środowiska na stan zdrowia człowieka 

(w szczególnych przypadkach także niektórych zwierząt); 2) ogół zabiegów prowadzących do 

eliminacji czynników zagrażających zdrowiu, pochodzących z otoczenia przyrodniczego 

(wody, gleby, powietrza) oraz społecznego (np. h. szkolna, h. pracy itp.). 
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higrofilność, wilgociolubność, cecha substancji, materiału, komórek lub organizmu 

pozwalająca chłonąć wodę. 

higrofity, rośliny przystosowane do życia w warunkach dużej wilgotności, np. rośliny 

tropikalnych lasów (begonia, gloksynia), we florze polskiej niektóre rośliny dna cienistych 

lasów, jak szczawik zajęczy czy zawilec gajowy. 

higroskopijne ruchy, → ruchy higroskopijne. 

higrotaksja, reakcja ruchowa swobodnie poruszających się organizmów uzależniona od 

środowiska nasyconego wodą; podobnie jak w innych rodzajach → taksji wyróżnia się h. 

dodatnią, gdy ruch odbywa się w kierunku takiego środowiska, i h. ujemną, gdy zachodzi w 

stronę przeciwną. 

higrotropizm, reakcja ruchowa lub wzrostowa roślin wyższych na nasycenie środowiska 

wodą bądź parą wodną, np. wzrost korzenia w kierunku większego nawilgocenia. 

hilobionty, organizmy ograniczone swym występowaniem do środowisk leśnych. 

hilofile, organizmy preferujące środowisko leśne, żyjące również w innych środowiskach. 

hipercykle, w koncepcji M. Eigena hipotetyczne układy złożone z wpływających na siebie 

nawzajem kwasów nukleinowych i białek, sprzyjające powielaniu się pierwotnych 

biopolimerów, stanowiących najprostszy system genetyczny we wczesnej → biogenezie; 

między różnymi h. zachodziła konkurencja, doprowadzająca do wyselekcjonowania tylko 

jednego typu h., w którym występował najsprawniejszy mechanizm → translacji i → 

replikacji, zapewniający największą liczbę kodowanych informacji i różnorodność 

syntetyzowanych białek; h. w końcu wyodrębniły się w zamknięte komórki. 

hiperglikemia, zwiększenie stężenia węglowodanów (glukozy) we krwi lub hemolimfie 

ponad prawidłową wartość, w następstwie obciążenia organizmu nadmierną ilością 

węglowodanów w pokarmie, wydzielenia hormonów hiperglikemicznych podnoszących 

poziom węglowodanów w krążeniu lub w wyniku zaburzeń funkcjonowania układu 

regulującego stężenie węglowodanów w krążeniu. 

hiperkapnia, stan podwyższonego poziomu dwutlenku węgla w ustroju, jest czynnikiem 

pobudzającym oddychanie; h. może być następstwem zaburzeń wentylacji w płucach i 

prowadzić do osłabienia wrażliwości czuciowej, śpiączki z niewydolnością oddechową i 

śmierci. 

hiperlipidemia, hiperlipemia, zwiększenie stężenia lipidów we krwi lub hemolimfie ponad 

prawidłową wartość, w następstwie wydzielenia hormonów hiperlipemicznych 

(adipokinetycznych) podnoszących poziom lipidów w krążeniu lub w wyniku zaburzeń 

funkcjonowania układu regulującego stężenie lipidów w krążeniu. 

hipermetamorfoza, hipermetabolia, nadprzeobrażenie, przeobrażenie wielokrotne, 

przeobrażenie przeplatających się stadiów larw i poczwarek u chrząszczy: jajo – larwa 

ruchliwa – larwa czerwiowata – pseudopoczwarka – larwa czerwiowata – poczwarka. 

hipermorfoza, → heterochronia. 

hiperosmia, 1) zwiekszenie stężenia jonów lub substancji osmotycznie czynnych we krwi lub 

hemolimfie ponad prawidłową wartość, prowadzące do stanu hiperosmotyczności płynów 

ustrojowych, w następstwie nadmiernego obciążenia organizmu solami zawartymi w 

spożywanym pokarmie lub wodzie, nadmiernego napływu soli do organizmu przez 

powierzchnie przepuszczalne dla jonów (zwykle nabłonek oddechowy skrzeli) lub zaburzeń 

uwalniania do krążenia substancji osmotycznie czynnych; może być również następstwem 

częściowego zamarznięcia płynów ustrojowych; 2) mechanizm utrzymywania wyższej 

wartości osmotycznej płynów ustrojowych w stosunku do środowiska występowania 

organizmu (hiperregulacja), charakterystyczny dla zwierząt żyjących w wodach słodkich 
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(patrz też → hipoosmia, → izoosmia). 

hiperplazja, wzrost tkanki lub narządu na skutek nadmiernej liczby podziałów komórkowych 

prowadzących do powstania nadmiernej liczby komórek oraz wzrostu masy i rozmiarów 

narządu bądź części organizmu. 

hiperpolaryzacja, stan nadmiernej → polaryzacji błony komórkowej w następstwie 

zwiększenia elektroujemności przedziału wewnątrzkomórkowego, rozwijający się np. po 

aktywacji kanałów chlorkowych zwiększającej napływ jonów chlorkowych niosących ujemny 

ładunek do wnętrza komórki lub aktywacji kanałów potasowych, których otwarcie prowadzi 

do wypływu kationów potasowych i ubytek ładunków dodatnich z wnętrza komórki; jest 

stanem pojawiającym się po zadziałaniu na komórkę (np. nerwową) substancji hamujących, 

jak również przejściowym stanem błony po jej uprzednim pobudzeniu; warunkuje regulację 

przekazywania informacji w obrębie organizmu żywego. 

hiperteloryzm, nadmiernie powiększona odległość między narządami lub ich częściami, np. 

zbyt szerokie rozstawienie oczu – h. oczny. 

hipertermia, podwyższenie temperatury organizmu ponad typową dla jego procesów 

życiowych, w następstwie nadmiernego dopływu ciepła z otoczenia, w wyniku nadmiernego 

wytwarzania ciepła przez organizm lub też zaburzeń wymiany ciepła z otoczeniem; może być 

reakcją obronną w czasie infekcji, może również prowadzić do przegrzania organizmu i 

zakłócenia czynności jego tkanek (zwłaszcza nerwowej), a w konsekwencji śmierci 

organizmu. 

hipertoniczność, cecha roztworu (lub komórki) powodująca przenikanie do niego przez błonę 

półprzepuszczalną (lub do niej przez błonę komórkową) wody, co prowadzi do wzrostu 

objętości. 

hipertoniczny roztwór, → roztwór hipertoniczny. 

hipertrofia, przerost tkanki lub narządu w wyniku nadmiernego wzrostu poszczególnych 

komórek; może być następstwem inwazji organizmu chorobotwórczego (pasożytniczego) lub 

efektem zaburzeń funkcjonowania komórki, często w następstwie nadmiernej stymulacji 

przez hormony lub czynniki wzrostowe. 

hiperwentylacja, termin określający zwiększenie częstości lub głębokości oddechów, może 

prowadzić do → hipokapni. 

hipnoza, stan zbliżony do snu, wywołany sugestią, w którym człowiek ma ograniczoną 

świadomość i skłonny jest poddawać się poleceniom czy wskazówkom innej osoby – 

hipnotyzera. 

hipoderma, hypoderma, 1) skórnia, warstwy komórek (miękiszu, kolenchymy lub 

sklerenchymy) znajdujące się bezpośrednio pod skórką w łodygach lub liściach, ochraniające 

wnętrze organu przed wpływami środowiska zewnętrznego rośliny; 2) podskórek, termin 

odnoszony do naskórka wydzielającego znacznie grubszą od niego warstwę oskórka, 

spotykany np. u skorupiaków i owadów. 

hipoglikemia, zmniejszenie stężenia węglowodanów (glukozy) we krwi lub hemolimfie 

zwierząt poniżej prawidłowej wartości, w następstwie wydzielenia hormonów 

hipoglikemicznych (np. insuliny) obniżających poziom węglowodanów w krążeniu lub w 

wyniku zaburzeń funkcjonowania układu regulującego stężenie węglowodanów w krążeniu. 

hipogonadyzm, ogólne określenie zmniejszonej czynności wydzielniczej lub/i rozrodczej 

gruczołów płciowych, jąder i jajników. 

hipokamp, łac. hippocampus, drobna struktura nerwowa zlokalizowana w korze mózgowej 

kresomózgowia ssaków; jako ośrodek pamięci o możliwościach zapamiętywania 

najnowszych doświadczeń spełnia szczególną rolę w procesach uczenia się; element → 
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układu limbicznego. 

hipokotyl, podliścieniowa część łodygi w zarodku roślinnym lub siewce, pomiędzy 

korzeniem zarodkowym a miejscem osadzenia liścieni. 

hipoksantyna, 6-hydroksypuryna, azotowa zasada purynowa powstająca przez deaminację → 

adeniny, metabolit pośredni w syntezie kwasu moczowego; składnik nukleozydu inozyny. 

hipokapnia, stan zmniejszonej zawartości dwutlenku węgla w organizmie, np. w następstwie 

hiperwentylacji; wywołuje zwężanie naczyń krwionośnych prowadzące do niedokrwienia 

mózgu, alkalozę, zaburzenia pracy nerek, tężyczkę. 

hipoksja, stan zmniejszonej zawartości tlenu w środowisku lub w obrębie organizmu (por. → 

deficyt tlenowy); w odniesieniu do organizmu człowieka tradycyjnie wyróżnia się → h. 

hipoksyczną, → h. histotoksyczną, → h. wskutek niedokrwistości i → h. zastoinową. 

hipoksja hipoksyczna, stan zmniejszonej zawartości tlenu w organizmie powodowany 

niecałkowitym utlenowaniem krwi podczas jej przepływu przez pęcherzyki płucne i obniżoną 

prężnością tlenu we krwi tętniczej; u zdrowych ludzi pojawia się w czasie pobytu na 

znacznych wysokościach nad poziomem morza, może być wynikiem powikłań zapalenia płuc 

i innych schorzeń układu oddechowego. 

hipoksja histotoksyczna, rodzaj → hipoksji powodowanej zahamowaniem procesów 

utleniania w tkankach, najczęściej w wyniku zatruć (np. cyjankiem potasu). 

hipoksja wskutek niedokrwienia, → hipoksja zastoinowa. 

hipoksja wskutek niedokrwistości, rodzaj → hipoksji będącej następstwem niedoboru 

krwinek czerwonych (i hemoglobiny) we krwi; w warunkach spoczynkowych niedobory 

hemoglobiny kompensowane są zwiększonych poziomem 2,3-bisfosfoglicerynianu w 

krwinkach czerwonych, stymulującego uwalnianie tlenu przez hemoglobinę w tkankach; 

utrudnia chorym z niedokrwistością podejmowanie wysiłków fizycznych. 

hipoksja zastoinowa, hipoksja wskutek niedokrwienia, rodzaj → hipoksji powodowanej 

przez spowolniony przepływ krwi przez narządy, np. w następstwie wstrząsu (→ szok (1)), 

może prowadzić do uszkodzeń wątroby, mózgu i nerek. 

hipolimnion, część jeziora poniżej warstwy termoklinalnej, zimna, ciemna, uboga w tlen; h. 

uzależniony jest od pory roku, pojawia się podczas cyrkulacji letniej albo zimą, gdy woda 

zamarza. 

hipomery, → miomery. 

hiponeura, jedna z części układu nerwowego szkarłupni; w układzie tym wyróżnia się części: 

ektoneuralną, hiponeuralną (po stronie oralnej ciała) i endoneuralną (po stronie aboralnej), z 

których każda składa się z centralnego pierścienia i odchodzących od niego promieniście pni 

nerwowych; unerwia ścianę ciała, nóżki ambulakralne i układ krwionośny, odgrywa głównie 

rolę motoryczną, podczas gdy część ektoneuralna, powiązana z naskórkiem, pełni rolę 

czuciową, natomiast część endoneuralna unerwia mięśnie łączące elementy szkieletu. 

hiponeuston, → neuston. 

hipoosmia, stan wartości osmotycznej płynów ustrojowych niższej od wartości osmotycznej 

środowiska występowania organizmu lub komórek, wynikający ze zmniejszenia stężenia 

jonów lub substancji osmotycznie czynnych we krwi lub hemolimfie (bądź we wnętrzu 

komórki) poniżej zwykłego poziomu, w następstwie nadmiernej utraty soli lub nadmiernego 

obciążenia organizmu (komórki) wodą, albo też mechanizm utrzymywania tego stanu 

(hiporegulacja); jest charakterystyczna dla morskich ryb kostnoszkieletowych, gadów, ptaków 

i ssaków, u których wartość osmotyczna płynów ustrojowych jest niższa niż wartość 

osmotyczna wody morskiej (patrz też → hiperosmia, → izoosmia). 

hipoplazja, niedorozwój tkanki, narządu lub części organizmu w wyniku zaburzeń wzrostu, 
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podziału lub/i różnicowania komórek, i w konsekwencji powstania zbyt małej liczby 

prawidłowych komórek do jego właściwego funkcjonowania; wyróżnia się h. ilościową 

(niedorozwój na skutek zbyt małej liczby komórek) i h. jakościową (niedorozwój na skutek 

wykształcenia nieprawidłowych komórek). 

hipopus, stadium rozwojowe niektórych gatunków roztoczy (Acari), silnie sklerotyzowane, 

nie pobierające pożywienia, najczęściej nieruchome, przystosowane do przetrwania 

niekorzystnych warunków środowiskowych; niekiedy dzięki przystosowaniom specjalnym 

(przyssawki, haczyki) przenoszone foretycznie przez inne zwierzęta. 

hipostaza, l) nieprzejawianie się funkcji określonego genu wskutek tłumiącego wpływu genu 

z innej pary alleli (por. → epistaza); 2) zastój krwi żylnej (zastoina) wskutek niewydolności 

układu krążenia; 3) szczególnie wykształcona grupa komórek ośrodka w chazalnej części 

zalążka okrytonasiennych. 

hipostom, szczytowa część górnej partii ciała polipów stułbiopławów, z otworem gębowym, 

który jednocześnie jest otworem odbytowym. 

hipostrakum, wewnętrzna warstwa muszli → mięczaków, zwana warstwą perłową, 

zbudowana głównie z węglanu wapnia (aragonitu). 

hipotenar, → kłębik. 

hipotermia, obniżenie temperatury organizmu stałocieplnego poniżej typowej dla jego 

procesów życiowych w następstwie nadmiernego odpływu ciepła do otoczenia; wywoływana 

niedostatecznym wytwarzaniem ciepła przez organizm lub też zaburzeniami wymiany ciepła 

z otoczeniem; może prowadzić do przechłodzenia organizmu, a to z kolei do zakłócenia 

czynności jego tkanek i śmierci organizmu; może być związana z → hibernacją, może też być 

elementem terapii niektórych schorzeń. 

hipoteza Arki Noego, hipoteza Pożegnania z Afryką, antropologiczna hipoteza (alternatywna 

do → hipotezy multiregionalnej), dotycząca pojawienia się → człowieka anatomicznie 

nowoczesnego, które według niej było wydarzeniem niedawnym i jednorazowym, o 

charakterze → specjacji, a nowo powstały gatunek wyemigrował z punktu swego powstania 

(Afryka) do innych części świata (Europa i Azja), wypierając żyjące tam lokalne populacje 

archaicznego człowieka (w tym → neandertalczyka) (por. → hipoteza mitochondrialnej 

Ewy). 

hipoteza Czerwonej Królowej, koncepcja, zgodnie z którą istotnym źródłem nacisków 

selekcyjnych, również wtedy, gdy warunki środowiska fizycznego pozostają niezmienne, jest 

konkurencja międzygatunkowa. 

hipoteza dobrych genów, jedna z hipotez wyjaśniających wybiórczością samic obecność → 

cech epigamicznych u samców; cechy te, skorelowane z dużą sprawnością fizyczną i 

odpornością na pasożyty miałyby sygnalizować samicy, że ich posiadacz dysponuje 

"lw;dobrymi"up; genami, które zapewnią wysokie dostosowanie potomstwu. 

hipoteza Lyon, teoria opracowana przez Marię F. Lyon, dotycząca kompensacji dawki 

genów znajdujących się w chromosomie płci X, głosząca, że w komórkach somatycznych, w 

których występuje więcej niż jeden chromosom X, nadliczbowe chromosomy zostają 

unieczynnione przez obniżenie stopnia acetylacji histonów oraz metylacji chromatyny na 

wczesnych etapach rozwoju zarodka (skutkiem inaktywacji chromosomu X jest → 

chromatyna płciowa); unieczynnianie chromosomów X zachodzi losowo; u niektórych 

gatunków występują inne mechanizmy kompensacji dawki genu. 

hipoteza mitochondrialnej Ewy, kontrowersyjna hipoteza dotycząca czasu i miejsca 

powstania tzw. → człowieka anatomicznie nowoczesnego oraz, pośrednio, losu → 

neandertalczyków, a także innych populacji archaicznego człowieka, które go poprzedzały, 

oparta na wynikach badań DNA mitochondrialnego (mtDNA); zgodnie z h. m. E., wszystkie 
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drzewa genealogiczne populacji ludzkich można wywieść od jednego wspólnego przodka – 

pojedynczej kobiety "lw;Ewy"up;; zróżnicowanie mtDNA (dziedziczonego jedynie po matce) 

współczesnego człowieka wskazuje, że najstarsze są populacje afrykańskie, zatem 

"lw;Ewa"up; pochodziła z Afryki; zakładając tempo mutacji mtDNA 2–4% na 1 mln lat (→ 

zegar molekularny), należy przyjąć, że "lw;Ewa"up; żyła 290–140 tysięcy lat temu; jej 

potomkowie musieli wyemigrować z Afryki i – jako nowy gatunek – w drodze inwazji 

zastąpić miejscowych, archaicznych ludzi na całym świecie. Wśród antropologów są 

zwolennicy tej hipotezy (por. → hipoteza Arki Noego) i przeciwnicy (→ hipoteza 

multiregionalna). 

hipoteza multiregionalna, hipoteza ewolucji policentrycznej, antropologiczna hipoteza 

(alternatywna do → hipotezy Arki Noego) dotycząca pojawienia się → człowieka 

anatomicznie nowoczesnego, który zgodnie z nią ewoluował na całym obszarze Starego 

Świata jako jeden gatunek, powstały z populacji → Homo erectus; populacje te 

rozprzestrzeniły się z Afryki ok. miliona lat temu. Lokalne populacje geograficzne 

pozostawały połączone ze sobą przepływem genów i kontaktami kulturowymi, ale każda z 

nich przechodziła własną drogę rozwoju, na co wskazuje regionalna ciągłość ich cech 

anatomicznych. 

hipoteza statystyczna, nie sprawdzone twierdzenie mówiące o zgodności (braku różnic) albo 

współzmienności (zależności statystycznej) cech (zmiennych) lub ich rozkładów w populacji, 

które należy zweryfikować za pomocą → testu statystycznego. 

hipoteza telomowa, → teoria telomowa. 

hipoteza zerowa, w statystyce hipoteza sformułowana w taki sposób, że postuluje brak różnic 

między rozważanymi zmiennymi lub ich rozkładami, albo brak współzmienności 

(niezależność) zmiennych; falsyfikacja takiej hipotezy w wyniku testowania statystycznego 

pozwala na przyjęcie, z określonym prawdopodobieństwem, hipotezy alternatywnej (że 

istnieją różnice lub statystyczna zależność). 

hipotoniczność, cecha roztworu (lub komórki) powodująca wypływ z niego wody przez 

błonę półprzepuszczalną (lub z niej przez błonę komórkową) do środowiska, co prowadzi do 

zmniejszenia objętości (skurczenia) przedziału z roztworem lub komórki. 

hipotoniczny roztwór, → roztwór hipotoniczny. 

hipotrofia, stan przewlekłych zaburzeń w odżywianiu cechujący się zmniejszeniem masy 

ciała o 10 do 30%. 

hippocampus, → hipokamp. 

hipsodontyczne uzębienie, → hipsodontyzm. 

hipsodontyzm, zęby o wysokiej koronie i krótkim korzeniu, typowe dla ssaków 

roślinożernych, które odżywiając się twardym pokarmem intensywnie ścierają korony zębów. 

hirsutyzm, nadmierne owłosienie ciała u kobiet, spowodowane podwyższonym poziomem 

hormonów płciowych męskich (→ wirylizacja). 

hirudyna, białkowy składnik wydzieliny ślinianek u pijawek, o działaniu blokującym proces 

krzepnięcia krwi; ma również działanie przeciwbólowe i rozszerzające naczynia krwionośne. 

His, → histydyna. 

Hisa pęczek, → pęczek przedsionkowo-komorowy. 

histamina, jeden z hormonów tkankowych, amina biogenna, wytwarzana z → 

histydyny m.in. w komórkach tucznych, → neuroprzekaźnik układu nerwowego, pełniąca 

główną funkcję w reakcjach alergicznych; h. rozszerza naczynia krwionośne powodując 

obniżenie ciśnienia krwi oraz zwiększa przepuszczalność naczyń, co prowadzi do objawów 

występujących w reakcjach alergicznych, takich jak katar sienny i astma. 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471016_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475989_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469154_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471043_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471043_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477144_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478284_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471016_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473712_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474639_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471079_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477106_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471011_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477881_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471011_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469154_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471043_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478284_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471025_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470989_1.html


histerosalpingografia, HSG, radiologiczne badanie światła macicy, jajowodów i ich 

drożności; badanie takie ma w niektórych przypadkach pierwotnej i wtórnej niepłodności 

także właściwości lecznicze udrażniające jajowody. 

histerosoma, część ciała → roztoczy, tylna część → idiosomy poza bruzdą sejugalną. 

histiocyty, makrofagi tkankowe, makrofagi w stanie spoczynku, makrofagi osiadłe na terenie 

tkanki łącznej właściwej (→ makrofagi). 

histochemia, dyscyplina w ramach → histologii zajmująca się lokalizacją i przemianami 

chemicznych składników komórek i tkanek, wykorzystująca w badaniach techniki oparte 

przede wszystkim na specyficznym barwieniu utrwalanego materiału i jego analizie 

mikroskopowej. 

histogeneza, zachodzący w czasie → embriogenezy proces powstawania i 

wyróżnicowywania się tkanek organizmu wielokomórkowego. 

histogeny, pojęcie wprowadzone do botaniki w XIX wieku na oznaczenie rejonów 

merystemu wierzchołkowego (→ wierzchołek wzrostu), które powstają z oddzielnych grup 

komórek inicjalnych i dają początek określonym rejonom budowy pierwotnej korzenia i 

łodygi (dermatogen – skórce, peryblem – korze pierwotnej, plerom – walcowi osiowemu, i w 

korzeniu dodatkowo kaliptrogen – czapeczce korzeniowej); ze względu na wiele odchyleń od 

tego rodzaju determinacji dla poszczególnych rejonów w merystemach (zwłaszcza 

pędowych), terminologia ta praktycznie nie jest obecnie stosowana. 

histoliza, proces rozpadu lub rozkładu komórek i tkanek pod wpływem enzymów litycznych 

(uwalnianych z lizosomów), zachodzący w trakcie różnicowania się niektórych tkanek i 

narządów, w wyniku zmian chorobowych lub pośmiertnie. 

histologia, nauka o budowie, powstawaniu i funkcjach tkanek i ich składników u organizmów 

wielokomórkowych, charakteryzuje podstawowe cztery typy tkanek (nabłonkową, nerwową, 

łączną, mięśniową) i ich odmiany oraz typy i rodzaje komórek je budujące. 

histony, białka histonowe, drobnocząsteczkowe białka zasadowe o dużej zawartości argininy 

i lizyny, rozpuszczalne w wodzie; w jądrach wszystkich komórek eukariotów tworzą z → 

kwasami nukleinowymi nukleoproteiny budujące chromatynę; występują w pięciu typach 

oznaczonych H1, H2A, H2B, H3 i H4; biorą udział w budowie → nukleosomów; są białkami 

konserwatywnymi, prawie nie ulegały zmianom w procesie ewolucji. 

histopatologia, część patologii, która rozpoznaje zmiany chorobowe organizmu i jego 

narządów na podstawie nieprawidłowości w budowie tkanek i komórek; stosuje techniki 

histologiczne, wykorzystujące mikroskopię optyczną i elektronową, a także polegające na 

hodowli komórek i tkanek. 

histoplazmoza, choroba grzybicza, zakaźna, wywoływana przez grzyb Histoplasma 

capsulatum (ogniska zapalne w płucach, o przebiegu łagodnym lub ostrym). 

historia naturalna, w sensie najszerszym – ewolucja życia na Ziemi; najczęściej termin h. n. 

oznacza filogenezę taksonu (np. h. n. człowieka czy h. n. kręgowców); czasem używany bywa 

na określenie historii życiowej osobnika – jego ontogenezy. 

histydyna, His, polarny aminokwas białkowy, egzogenny, glukogenny; produktem 

dekarboksylacji h. jest → histamina; dieta pozbawiona h. prowadzi do uszkodzenia wątroby. 

HIV, → wirus HIV. 

HLA geny, geny kodujące antygeny zgodności tkankowej; alleliczne geny zlokalizowane w 

chromosomie 6, rejon 6p21.3; antygeny klasy I, obecne głównie na leukocytach T, kodowane 

są przez lokus A, B i C (HLA-A, HLA-B i HLA-C), antygeny klasy II kodowane są przez 

geny z lokus D (HLA-D, subtypy DR, DP, DQ) i znajdują się na limfocytach typu B i 

makrofagach; wykazano, że występowanie niektórych chorób wiąże się z obecnością 
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określonych antygenów HLA. 

hodowla jednowarstwowa, sposób identyfikacji nowotworów pochodzenia niewirusowego; 

DNA guza nowotworowego transfekuje się do linii 3T3 komórek myszy, które rosną w 

hodowli przyczepione do powierzchni naczynia i dzielą się aż do momentu, kiedy pokryją 

jedną warstwą powierzchnię naczynia, a potem zaprzestają podziałów; obecność onkogenów 

aktywowanych przez wirusy daje w hodowli wielowarstwowe skupiska komórek. 

hodowla komórkowa, hodowla uzyskana przez rozbicie narządu lub tkanki, mechanicznie 

lub za pomocą enzymów proteolitycznych, na pojedyncze komórki, które po przemyciu, 

odwirowaniu i zawieszeniu w odpowiedniej pożywce umieszcza się w naczyniu hodowlanym. 

hodowla narządowa, metoda polegająca na hodowaniu w pożywkach z odpowiednim 

natlenieniem całych narządów z ich fragmentów. 

hodowla roślin, roln. jeden kierunków nauk rolniczych dotyczących produkcji roślinnej, 

który zajmuje się uzyskiwaniem udoskonalonych (ze względu na potrzeby człowieka) odmian 

roślin; kierunki hodowli odpowiadają sposobom uzyskiwania nowych odmian, są to więc: 

selekcja materiału miejscowego (w jej wyniku nie dochodzi do zmian cech dziedzicznych, a 

następują tylko zmiany ilościowe w składzie populacji), krzyżowanie mniej lub bardziej 

oddalonych form, → aklimatyzacja (wprowadzanie do uprawy nowych gatunków roślin 

pochodzących z innych warunków klimatycznych), stosowanie czynników mutagennych 

(wywołujących→ mutacje), udoskonalanie techniki hodowlanej (szukanie możliwości 

postępu w metodach hodowlanych), hodowla heterozyjna (dobór par odmian do krzyżowania) 

oraz hodowla zachowawcza; celem h. r. jest dążenie do potęgowania cech użytkowych, które 

u poszczególnych gatunków roślin decydują o wielkości i jakości plonu, a tym samym o 

opłacalności uprawy. 

hodowla tkanek, metoda utrzymywania żywych komórek lub fragmentów tkanek 

zwierzęcych i roślinnych po wyjęciu ich z organizmu (in vitro) na różnego rodzaju 

pożywkach; h. t. stosuje się w różnego rodzaju badaniach biologicznych, biochemicznych, 

wirusologicznych, najczęściej dzieli się je na komórkowe i organotypowe. 

Holantarktis, → państwo roślinne (wokółbiegunowe płd.) obejmujące Antarktydę, wyspy 

antarktyczne, południowy cypel Ameryki Płd. i niemal całą Nową Zelandię; H. wyróżnia się 

ubóstwem roślin kwiatowych i licznym występowaniem porostów oraz mchów; w skład flory 

H. wchodzą m.in. 3 rodziny endemiczne z ok. 40 endemicznymi rodzajami. 

Holarktis, holarktyda, największe → państwo roślinne (wokółbiegunowe płn.), obejmujące 

Amerykę Płn., Europę, Azję bez Indii i obszarów południowo-wschodnich oraz północną 

Afrykę. Państwo silnie zróżnicowane pod względem klimatycznym, a także roślinnym; na 

jego obszarze występują niemal wszystkie typy klimatu z wyjątkiem zwrotnikowego; H. 

dzieli się na 3 podpaństwa i 8 obszarów geobotanicznych, w tym m.in. obszar eurosyberyjski, 

w którym leży Polska; na terenie H. występuje 39 endemicznych rodzin, jest ona także 

centrum występowania gatunków z takich rodzin, jak: wierzbowate, brzozowate, bukowate, 

jaskrowate, krzyżowe oraz goździkowate. 

holarktyda, → Holarktis. 

Holarktyka, → region holarktyczny. 

holizm, pogląd filozoficzny głoszący, że świat stanowi całość hierarchicznie złożoną z części, 

całości niższego rzędu, i podlega twórczej ewolucji prowadzącej do wyłaniania się nowych, 

nie redukowalnych do swych składowych części całości; w biologii h. przejawił się w 

koncepcji hierarchicznej struktury układów żywych, której poziomy różnią się od siebie 

jakościowo, właściwości układów wyższego poziomu nie da się wyprowadzić z właściwości 

układów poziomu niższego, a ewolucja prowadzi do powstawania kolejnych coraz wyższych 

hierarchicznie układów. W sensie metodologicznym h. jest poglądem, zgodnie z którym 
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badanie układów złożonych wymaga stosowania specyficznych dla danego poziomu 

złożoności metod, bowiem właściwości układu nie da się w całości wywnioskować z 

właściwości jego elementów; w tym sensie h. przeciwstawny jest → redukcjonizmowi. 

holocen, postglacjał, młodsza epoka → czwartorzędu obejmująca ostatnie 10 tysięcy lat (→ 

geochronologia). 

holoenzym, cały, pełny, kompletny, katalitycznie aktywny enzym, składający się z części 

białkowej, apoenzymu i części niebiałkowej, koenzymu lub grupy prostetycznej, nazywanych 

kofaktorami. 

hologamety, gamety powstające w wyniku przekształcenia w gametę całego haploidalnego 

organizmu jednokomórkowego; h. łączą się ze sobą w procesie hologamii, u 

jednokomórkowych zielenic (np. z rodzaju Chlamydomonas). 

hologamia, rozmnażanie płciowe organizmów jednokomórkowych polegające na zlewaniu 

się komórek parami w całości bez wytwarzania specjalnych gamet; niekiedy komórki tego 

typu nazywa się hologametami. 

hologonia, proces powstawania → hologamet lub rozproszone występowanie pierwotnych 

komórek rozrodczych w obrębie gonady. 

holografia, technika uzyskiwania przestrzennych obrazów (głównie optycznych) z 

zastosowaniem metody rekonstrukcji fali; rejestracja obrazu holograficznego (hologramu) 

polega na zapisie interferencji fali rozpraszanej przez obiekt z falą niezaburzoną (wiązką 

wzorcową), a odczytywanie – na oświetleniu zapisu falą spójną (np. światłem lasera), która 

ulega dyfrakcji na treści obrazu; interferencja fal ugiętych z falą wzorcową tworzy w 

przestrzeni tzw. obrazy sprzężone obiektu; h. jest wykorzystywana m.in. w mikroskopii 

holograficznej, w diagnostyce medycznej i w biologii. 

holokarpiczne grzyby, → grzyby holokarpiczne. 

holokladia, tworzenie przez pędy odgałęzień bocznych (→ rozgałęzianie się roślin). 

holokrynowe gruczoły, → gruczoły holokrynowe. 

Holometabola, → owady uskrzydlone, w których rozwoju następuje przeobrażenie 

zupełne → holometabolia . 

holometabolia, przeobrażenie zupełne u → owadów uskrzydlonych, których larwy o pokroju 

robakowatym są niepodobne do osobników dorosłych; w ich rozwoju następuje często 

stadium poczwarki; występuje u błonkówek, chrząszczy i muchówek. 

holopasożyt, pasożyt obligatoryjny, pasożyt, który nie może przetrwać poza organizmem 

swego żywiciela. 

holoplankton, plankton ze wszystkimi stadiami rozwojowymi organizmów, typowy dla wód 

słodkich; organizmy, które są stałym elementem planktonu. 

holotyp, termin w taksonomii roślin i zwierząt; wybrany pojedynczy okaz wzorcowy, 

wyznaczony jako → okaz typowy dla danego taksonu, osobnik, na podstawie którego opisano 

i nazwano nowy gatunek; wszystkie inne osobniki serii typowej nazywane są → paratypami. 

homeopatia, metoda leczenia oparta na przekonaniu, że substancje, które u zdrowej osoby 

powodują objawy podobne do danej choroby, w zminimalizowanych dawkach chorobę tę 

leczą (zasada "lw;podobne leczy podobne"up;). 

homeostaza, mechanizm utrzymywania mniej więcej stałych warunków środowiska 

wewnętrznego organizmu wielokomórkowego; podstawowy mechanizm kompensacyjnej 

strategii adaptacji do środowiska. 

homeoza, → heteromorfoza. 

homing, u dorosłych ptaków zdolność powrotu do gniazda; umiejętność zwierząt powracania 
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do znanych miejsc, najlepiej wykształcona u zwierząt wędrownych; zjawisko nie do końca 

wyjaśnione, być może związane z pamięcią węchową lub niekiedy z położeniem słońca i 

gwiazd. 

hominidy, człowiekowate (Hominidae), rodzina rzędu → naczelnych obejmująca 

rodzaj Homo (→ człowiek) i jego bezpośrednich przodków (→ australopiteki, → 

ardipitek, → Orrorin tugenensis). Tylko jeden gatunek tej rodziny żyje do dziś – Homo 

sapiens, pozostałe są gatunkami wymarłymi i pochodzą z pliocenu i plejstocenu; rodziną 

najbliżej spokrewnioną z h. są → orangowate (Pongidae). Różnice między h. a pongidami 

powstały w wyniku różnych adaptacji tych rodzin do specyficznych dla nich warunków 

środowiskowych (h. przystosowane do naziemnego życia w warunkach laso-sawannowych; 

niszą ekologiczną orangowatych pozostał las tropikalny). Trendy ewolucyjne h. dotyczą 4 

podstawowych kompleksów cech: a) narządu ruchu (zmiana funkcji kończyn, dwunożność); 

b) uzębienia (redukcja zębów przednich i powiększenie się tylnych związane ze zmianą 

diety); c) powiększenie się puszki mózgowej i redukcja części twarzowej czaszki; d) 

wypracowanie kultury materialnej (narzędzia kamienne, później też inne ślady działalności 

kulturowej) (por. → antropogeneza). 

hominoidy, → człekokształtne. 

Homo, → człowiek. 

Homo antecessor, człowiek odkrywca, znaleziska najwcześniejszych Europejczyków (Gran 

Dolina, Hiszpania) datowane → metodą paleomagnetyczną na ponad 780 tysięcy lat i 

przedstawione przez odkrywców jako wspólny przodek nowoczesnego H. sapiens i tzw. → 

człowieka heidelberskiego (prowadzącego do → neandertalczyka). Prawdopodobnie jednak 

jest to jedna z form → Homo sapiens archaicznego. 

Homo diluvii testis, człowiek świadek potopu, skamieniały szkielet płaza – salamandry 

olbrzymiej z górnojurajskich warstw Szwajcarii, opisany przez J. Scheuchzera (1726), który, 

jako zwolennik tezy, że ślady biblijnego potopu zachowały się w ziemi, był przekonany, iż 

odkryty szkielet to kości ludzkie dokumentujące tę tezę. 

Homo erectus, człowiek wyprostowany; do lat 50. określany jako Pithecanthropus erectus, 

kopalna forma człowieka z dolnego i środkowego plejstocenu (ok. 1,9 mln–400 tys. lat), 

znana z Afryki, Azji (pierwsze znalezisko z Trinil na Jawie w 1891 roku) i prawdopodobnie 

Europy; uważana za pierwszego → hominida, który opuścił Afrykę zasiedlając inne 

kontynenty Starego Świata. H.e. charakteryzował się m.in.: pojemnością puszki mózgowej 

750 –1225 cm3, grubymi kośćmi sklepienia czaszki, wydatnymi wałami nadoczodołowym i 

potylicznym, prognatyzmem zębodołowym, żuchwą pozbawioną bródki i wysokim 

wzrostem. H.e. był zbieraczem, łowcą i padlinożercą, produkującym narzędzia kamienne tzw. 

kultury aszelskiej i umiejącym posługiwać się ogniem. W dolnym plejstocenie występował 

równocześnie z "lw;masywnymi"up; → australopitekami i → Homo habilis. Na ogół jest 

uznawany za etap przejściowy w ewolucji człowieka pomiędzy H. habilis i → Homo sapiens; 

przez niektórych antropologów dzielony na 2 gatunki (H. erectus i → Homo ergaster), przez 

innych włączany do ewolucyjnego gatunku H. sapiens. 

Homo ergaster, człowiek pracowity, nazwa gatunkowa zaproponowana w 1975 roku na 

podstawie pojedynczej żuchwy KNM-ER 992 z tufu Okote (Kenia). Niektórzy antropolodzy 

umieszczają obecnie w tym taksonie wszystkie starsze (afrykańskie) osobniki → Homo 

erectus i uważają, że afrykański takson H. e. jest przodkiem późniejszych ludzi, natomiast 

azjatycki takson H. erectus jest ślepą uliczką ewolucji. 

Homo habilis, człowiek zdolny (zręczny), wymarły, najwcześniejszy gatunek 

rodzaju Homo ze wschodniej Afryki, datowany na okres plio-plejstoceński (ok. 2,4–1,5 mln 

lat temu). H. h. charakteryzował się m.in.: bardziej wysklepioną w porównaniu z → 
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australopitekami puszką mózgową o pojemności 500–750 cm3, skróconą i szerszą podstawą 

czaszki, redukcją prognatyzmu, mniejszymi i węższymi zębami trzonowymi, a także brakiem 

grzebieni czaszkowych i wałów; używał i wytwarzał narzędzia kamienne tzw. kultury 

oldowańskiej; był zbieraczem, padlinożercą i – być może – łowcą. W latach 60. i 70. część 

antropologów była zdania, że nie należy wyodrębniać H. h. jako nowego gatunku, obecnie 

dopuszcza się pogląd przeciwny, że formę H. h. reprezentują nawet dwa gatunki (H. 

habilis i → Homo rudolfensis). Na ogół jest uznawany za formę przejściową między → 

australopitekami i → Homo erectus. Najnowsza interpretacja szczątków H. h. głosi, że 

gatunek ten powinien być włączony jednak do australopiteków, a nie do rodzaju Homo. 

Homo heidelbergensis, → człowiek heidelberski. 

Homo neanderthalensis, → neandertalczyk. 

Homo rudolfensis, nazwa gatunkowa zaproponowana w 1986 roku dla jednego ze znalezisk 

(KNM-ER 1470) z Kenii, zaliczonych uprzednio do → Homo habilis. Autor tej nazwy 

sugerował, że do gatunku rudolfensis powinny być zaliczone geologicznie starsze 

znaleziska H. habilis; później użyto podziału na habilis i rudolfensis w trochę zmieniony 

sposób, separując współczesne sobie znaleziska wczesnego Homo (H. habilis sensu lato). 

Homo sapiens anatomicznie nowoczesny, → człowiek anatomicznie nowoczesny. 

Homo sapiens archaiczny, środkowo- i dolnoplejstoceńskie (ok. 400–100 tys. lat temu) 

kopalne formy człowieka mające mozaikę cech prymitywnych (tj. nawiązujących 

do → Homo erectus) i zaawansowanych (takich jak u nowoczesnego H. sapiens), 

występujące w Afryce, Europie i Azji. Archaicznego H. s. dzieli się na formy wczesne 

(tzw. → człowiek heidelberski) i formy późne (np. → neandertalczyk). 

Homo sapiens, człowiek rozumny, nazwa zoologiczna współczesnego → człowieka, gatunku, 

który w środkowym plejstocenie (ok. 400 tysięcy lat temu) ukształtował się w obrębie 

gatunku → Homo erectus i, zmieniając się morfologicznie, stopniowo przekształcił się w 

nowoczesne populacje. Można przypuszczać, że od czasu wyodrębnienia się gatunku H. 

erectus ewolucja człowieka miała przebieg jednotorowy (człowiekowate tworzyły już tylko 

jeden gatunek), a zatem H. s. nie powstał w wyniku procesu → specjacji, lecz jest 

kontynuacją populacji H. erectus. Wśród kopalnych przedstawicieli gatunku H. s. wyróżnia 

się na ogół 3 formy: → Homo sapiens archaicznego, → neandertalczyka i tzw. → człowieka 

anatomicznie nowoczesnego. 

homodontyzm, uzębienie jednolite w budowie i wielkości, obecne u ryb, płazów, gadów i 

niektórych ssaków. 

homogamia, 1) zool. zjawisko preferowania w procesach rozrodczych danego gatunku 

osobników o podobnych fenotypach lub genotypach; 2) bot. jednoczesne dojrzewanie w 

kwiecie pręcików i słupków. 

homogenat, jednorodny preparat biologiczny uzyskany po zmiażdżeniu i roztarciu 

(zhomogenizowaniu) tkanki roślinnej lub zwierzęcej w homogenizatorze lub moździerzu 

porcelanowym; tkanki homogenizuje się w odpowiednich płynach, np. płynie fizjologicznym 

lub buforach; w badaniach biochemicznych h. służy do ekstrakcji różnych substancji i ich 

analizowania. 

homojoosmotyczność, stan organizmu (lub zdolność utrzymywania tego stanu), w którym 

zachowywana jest względnie stała wartość osmotyczna jego płynów ustrojowych, niezależna 

od wartości osmotycznej otoczenia (→ osmoregulacja). 

homojotermiczność, → stałocieplność. 

homologia, podobieństwo struktury wynikające ze wspólnoty pochodzenia (nawet jeśli ich 

funkcja jest różna), przeciwieństwo → analogii; można mówić o: cechach homologicznych 
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(przeciwieństwo → homoplazji), → chromosomach homologicznych. 

homomorfizm, zewnętrzne podobieństwo ciała niespokrewnionych zwierząt lub narządów 

nie mających wspólnego pochodzenia. 

homonimy, w taksonomii identyczne nazwy gatunkowe zaproponowane niezależnie dla 

różnych taksonów. Wyróżnia się: h. pierwotne – identyczne nazwy utworzone dla różnych 

gatunków (z różnymi → holotypami), należących do tego samego rodzaju (po wykryciu 

takiego błędu utrzymana może być tylko nazwa opublikowana wcześniej, czyli h. starszy; h. 

młodszy musi być odrzucony); h. wtórne, powstające wówczas, gdy w rezultacie zmian 

klasyfikacji gatunek przeniesiony jest do innego rodzaju, w którym występuje gatunek o 

identycznej kombinacji nazwy gatunkowej i rodzajowej. 

homoplazja, podobieństwo cech, które w różnych taksonach wyewoluowały niezależnie, a 

gatunek macierzysty tych taksonów nie miał takiej cechy; wyróżnia się 3 rodzaje h.: → 

paralelizm, → konwergencję i rewersję. 

homoryzowość, zjawisko polegające na wytwarzaniu systemu korzeniowego składającego się 

z wiązki korzeni przybyszowych tego samego typu, tj. równowartościowych, 

wykształcających się na łodydze; homoryzowy system korzeniowy występuje np. u paproci. 

homoseksualizm, pociąg płciowy do osób tej samej płci. 

homosporia, → jednakozarodnikowość. 

homotalizm, jednakoplechowość, wytwarzanie niezróżnicowanych pod względem budowy 

zewnętrznej plech u roślin charakteryzujących się izomorficzną → przemianą 

pokoleń; występuje m.in. u niektórych zielenic (np. sałaty morskiej) oraz brunatnic (np. z 

rzędu kłoskowców). 

homotyp, najbardziej typowy pod względem cech biologicznych osobnik danej populacji. 

homozygota, organizm diploidalny lub poliploidalny, w którego chromosomach, w danym 

genie, występują te same allele; homozygotyczność może dotyczyć jednego genu (AA, aa) – 

homozygota jednogenowa (dominująca i recesywna), dwóch genów (AABB, aabb) lub 

większej ich liczby; gamety wytwarzane przez homozygoty są genetycznie jednakowe. 

homunculus, → człowieczek. 

horda, w etologii człowieka i niektórych innych naczelnych, grupa, w skład której wchodzi 

wielu niespokrewnionych mężczyzn (samców) i której członkowie współdziałają dla 

osiągnięcia wspólnego doraźnego celu lub w dłuższym przedziale czasu, jeśli tego wymaga 

wspólny interes. 

hormocysty, wielokomórkowe przetrwalniki występujące u sinic nitkowatych. 

hormogonia, wielokomórkowe fragmenty nici u sinic, wypełzające z pochwy i zdolne do 

odtwarzania całej nici; są to utwory służące do rozmnażania wegetatywnego. 

hormon, substancja chemiczna wytwarzana przez komórki lub gruczoły, przekazywana za 

pośrednictwem układu krążenia płynów ustrojowych i działająca na receptory komórek 

docelowych; istnieją → h. roślinne, fitohormony, zwane regulatorami wzrostu i rozwoju 

roślin, oraz → h. zwierzęce. 

hormon adrenokortykotropowy, ACTH, hormon 

kortykotropowy, adrenokortykotropina, kortykotropina, kortykotrofina, hormon wytwarzany 

przez komórki gruczołowe przedniego płata przysadki mózgowej, którego uwalnianie 

kontrolowane jest przez podwzgórzowy hormon uwalniający (kortykoliberynę) oraz 

mechanizm sprzężenia zwrotnego, zależny od poziomu hormonów kory nadnerczy we krwi; 

jest peptydem zbudowanym z 39 aminokwasów, wycinanym potranslacyjnie z cząsteczki 

prekursorowej (opiomelanokortyny); działa na korę nadnerczy poprzez kaskadę przekazującą 

sygnał (układ transdukcji sygnału obejmujący specyficzny receptor h. a., białko Gs, cyklazę 
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adenylanową, cykliczny AMP i kinazę białkową A); stymuluje korę nadnerczy do 

wytwarzania i wydzielania hormonów steroidowych (→ glikokortykoidy, → 

androgeny nadnerczowe); h. a. jest wytwarzany również przez niektóre neurony podwzgórza i 

innych ośrodków ośrodkowego układu nerwowego, gdzie pełni rolę neuroprzekaźnika 

(neuromodulatora). 

hormon antydiuretyczny, ADH, hormon peptydowy kręgowców zbudowany z 9 

aminokwasów, o formach zmiennych ze względu na aminokwas w pozycji 3, 4 lub 8, 

charakterystycznych dla poszczególnych zwierząt (ssaki: → wazopresyna argininowa, 

wazopresyna lizynowa; ryby, płazy, gady, ptaki: → wazotocyna); wytwarzany przez neurony 

jądra nadwzrokowego i przykomorowego podwzgórza, przekazywany aksonami tych 

neuronów do tylnego (nerwowego) płata przysadki mózgowej, gdzie jest magazynowany i 

uwalniany do krążenia; głównym miejscem fizjologicznego działania h. a. u ssaków jest 

kanalik zbiorczy nefronów w nerce, którego ściany w obecności h. a. stają się przepuszczalne 

dla wody, toteż możliwa staje się zwrotna resorpcja wody i wytwarzanie zagęszczonego 

moczu ostatecznego; przy braku h. a. wydalane są duże ilości rozcieńczonego moczu (→ 

moczówka prosta). 

hormon diuretyczny owadów, peptydowy hormon owadów wytwarzany przez komórki 

neurosekrecyjne mózgu i uwalniany do hemolimfy przez → ciała sercowate (niekiedy przez 

komórki nerwowe zwojów tułowiowych lub odwłokowych i wtedy uwalniany przez narządy 

neurohemalne odwłoka), działa na → cewki Malpighiego przyspieszając i zwiększając 

diurezę. 

hormon folikulotropowy, FSH, folikulostymulina, folitropina, hormon dojrzewania 

pęcherzyków jajnikowych, hormon glikoproteinowy wytwarzany i uwalniany z komórek 

części gruczołowej → przysadki mózgowej kręgowców, pod wpływem neurohormonu → 

podwzgórza, tzw. → hormonu uwalniającego hormony gonadotropowe (FSH RH); 

wytwarzanie i uwalnianie h. f. kontrolowane są również poprzez mechanizm ujemnego 

sprzężenia zwrotnego pod wpływem → estrogenów pęcherzyka jajnikowego; w jajnikach h. f. 

pobudza dojrzewanie i rozwój pęcherzyków jajnikowych oraz stymuluje wydzielanie 

estrogenów u samic ssaków; u samców pobudza, razem z → testosteronem, spermatogenezę 

w jądrach; h. f. i → hormon luteinizujący są zwykle wydzielane razem i działają 

synergistycznie. 

hormon kortykotropowy, → hormon adrenokortykotropowy. 

hormon kwitnienia, → florigen. 

hormon laktotropowy, → prolaktyna. 

hormon lipotropowy, LPH, "lw;czynnik mobilizujący tłuszcze"up;, peptyd wytwarzany w 

niektórych komórkach przedniej i pośredniej części przysadki mózgowej oraz w niektórych 

neuronach podwzgórza; wyróżnia się zbudowany z 91 aminokwasów hormon β-lipotropowy i 

krótszy hormon γ-lipotropowy, oba powstają w szlaku prowadzącym od opiomelanokortyny 

do endorfin i hormonu β-melanotropowego; fizjologiczna rola nie jest znana, sugerowano rolę 

hormonu uwalniającego tłuszcze z tkanki tłuszczowej. 

hormon luteinizujący, LH, lutropina, działający na gonady (→ hormony gonadotropowe) 

glikoproteinowy hormon wydzielany przez komórki gruczołowe przedniego płata przysadki 

mózgowej, którego uwalnianie kontrolowane jest przez podwzórzowy hormon uwalniający 

(gonadoliberynę) oraz mechanizm sprzężenia zwrotnego zależny od poziomu estrogenów i 

progesteronu lub testosteronu we krwi; u samic ssaków pobudza owulację oraz czynności 

wydzielnicze jajnika, po owulacji pełni rolę → hormonu luteotropowego; u samców 

stymuluje czynności wewnątrzwydzielnicze → gruczołu śródmiąższowego jądra i pobudza 

wydzielanie testosteronu. 
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hormon luteotropowy, nazwa stosowana dla hormonu kontrolującego rozwój i dojrzewanie 

ciałka żółtego oraz wytwarzanie progesteronu przez to ciałko, u większości ssaków (i 

człowieka) rolę tę pełni → hormon luteinizujący, u niektórych (np. gryzonie) → prolaktyna. 

hormon protorakotropowy, hormon wytwarzany przez komórki neurosekrecyjne mózgu 

owadów i uwalniany do hemolimfy przez ciała sercowate, pobudzający gruczoł protorakalny 

do produkcji i wydzielania ekdyzonu (→ hormony linienia). 

hormon somatotropowy, → hormon wzrostu. 

hormon sytości, → leptyna. 

hormon tyreotropowy, TSH, tyreotropina, hormon glikoproteinowy wydzielany przez 

komórki gruczołowe (zasadochłonne) przedniego płata przysadki mózgowej, którego 

uwalnianie kontrolowane jest przez podwzórzowy hormon uwalniający (tyreoliberynę) oraz 

mechanizm sprzężenia zwrotnego zależny od poziomu hormonów tarczycy we krwi; pobudza 

wzrost i czynności wydzielnicze tarczycy. 

hormon wylinkowy, hormon eklozyjny, EH (ang. ecclosion hormone), peptydowy hormon 

owadzi uczestniczący w regulacji procesu → linienia, stymulujący zachowania wylinkowe 

poprzez pobudzanie układu nerwowego oraz wydzielania bursykonu i innych peptydów 

optymalizujących przebieg wylinki; choć występuje u larw, jego aktywność ujawnia się 

szczególnie silnie w czasie linienia poczwarek w stadium imaginalne. 

hormon wzrostu, GH, hormon wzrostowy, hormon somatotropowy, somatotropina, STH, 

hormon polipeptydowy wydzielany przez komórki gruczołowe (kwasochłonne) przedniego 

płata przysadki mózgowej, którego uwalnianie kontrolowane jest przez podwzórzowy hormon 

uwalniający (somatoliberynę) i podwzgórzowy hormon hamujący uwalnianie 

(somatostatynę); pobudza wątrobę i inne narządy do wydzielania czynników wzrostowych 

(somatomedyn), zwłaszcza czynnika wzrostowego insulinopodobnego I i II, za których 

pośrednictwem wzmaga procesy anaboliczne organizmu, stymulując syntezę białka i 

odkładanie glikogenu w wątrobie, pobudza wykorzystywanie tłuszczy i ich uwalnianie z 

tkanki tłuszczowej, ogólnie stymuluje wzrost kości, chrząstek i masy ciała. 

hormonalna płeć, → płeć hormonalna. 

hormony, → hormon. 

hormony białkowe, → hormony peptydowe. 

hormony gonadotropowe, gonadotropiny, hormony zwierząt wpływające na rozwój i 

funkcjonowanie gonad, pośrednio na czynności rozrodcze; u kręgowców hormony białkowe 

wytwarzane i uwalniane przez komórki przedniego płata → przysadki mózgowej; u samic 

warunkują przebieg → cyklu płciowego, u samców zaś wytwarzanie plemników oraz 

testosteronu; wyróżnia się dwa główne h. g. przysadki: → hormon folikulotropowy (FSH) 

i → hormon luteinizujący (LH); do h. g. zalicza się również → gonadotropinę kosmówkową, 

rolę gonadotropową pełni też częściowo → prolaktyna; u człowieka h. g. do okresu 

pokwitania wytwarzane są w niewielkich ilościach, później poziom ich stopniowo wzrasta, 

szczególnie w okresie dojrzewania. 

hormony hamujące, hormony lub czynniki hamujące określone procesy życiowe, w tym 

uwalnianie hormonów przez gruczoły; u kręgowców h. h. (statyny) to grupa peptydowych 

hormonów podwzgórza, zaliczanych do hormonów hipofizjotropowych, hamujących swoiście 

uwalnianie hormonów przez gruczołową część (płat przedni) przysadki mózgowej; u ssaków 

poznano strukturę h. h. uwalnianie hormonu wzrostu (GIH, somatostatyna), h. h. uwalnianie 

prolaktyny (PIH, prolaktostatyna, ostatnio uważa się, że rolę PIH pełni dopamina), h. h. 

uwalnianie hormonu melanotropowego (MIH, melanostatyna); działają antagonistycznie do 

odpowiednich → hormonów uwalniających hormony przysadki mózgowej. Podwzgórzowe 

hormony (czynniki) uwalniające i hamujące mogę pełnić w innych neuronach mózgu rolę 
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neuroprzekaźników lub neuromodulatorów. 

hormony juwenilne, hormony młodzieńcze, JH, grupa hormonów owadów o strukturze 

terpenoidu wytwarzanych przez → ciała przyległe; uczestniczą w regulacji procesu linienia i 

metamorfozy owadów; obecność h. j. w czasie danego stadium larwalnego powoduje, że 

kolejne linienie będzie miało charakter larwalny, zmniejszenie stężenia h. j. w hemolimfie 

wywołuje linienie poczwarkowe; h. j. działają również tropowo na jajniki i u dorosłych 

owadów stymulują syntezę witellogenin w ciele tłuszczowym oraz wpływają na syntezę 

białek, lipidów oraz ekdysteroidów w jajnikach. 

hormony linienia, hormony steroidowe stymulujące proces linienia u stawonogów 

zrzucających okresowo chitynowy szkielet zewnętrzny; rolę h. l. pełni ekdyzon (i jego 

aktywna forma 20-hydroksyekdyzon, zwana też crustekdyzonem); u skorupiaków h. l. 

wydzielany jest przez narząd Y, którego aktywność kontrolowana jest przez hormon 

hamujący linienie wydzielany przez układ: narząd X–gruczoł zatokowy słupków ocznych; u 

owadów h. l. wydzielany jest przez gruczoł protorakalny, który pobudzany jest przez hormon 

protorakotropowy, wytwarzany przez komórki neurosekrecyjne mózgu, a uwalniany przez → 

ciała sercowate (kardialne). 

hormony peptydowe, hormony o budowie peptydowej; czasami termin h. p. zawężany jest 

do hormonów zbudowanych z niewielkiej liczby aminokwasów (od kilku do kilkunastu), 

wtedy dla hormonów zbudowanych z kilkudziesięciu aminokwasów stosuje się nazwę h. 

polipeptydowe albo hormony białkowe. 

hormony roślinne, fitohormony, wytwarzane w roślinach substancje, które w bardzo malych 

stężeniach, wykluczających działanie odżywcze, pobudzają, hamują lub w inny sposób 

modyfikują rozwój roślin. Należą tu m.in. → auksyny, → gibereliny, → cytokininy, 

poliaminy, brassinosteroidy, → etylen, naturalne → inhibitory rozwoju roślin. 

hormony steroidowe, hormony sterydowe, cykliczne związki organiczne, pochodne 

cyklopentanoperhydrofenantrenu (steranu), pełniące rolę hormonów zwierzęcych; u 

bezkręgowców h. s. są → hormony linienia (ekdyzon, 20-hydroksyekdyzon), u kręgowców – 

hormony kory nadnerczy (→ glikokortykoidy, → mineralokortykoidy) oraz hormony płciowe 

(→ androgeny, → estrogeny, → testosteron). 

hormony sterydowe, → hormony steroidowe. 

hormony tkankowe, związki o działaniu parakrynowym, substancje chemiczne o charakterze 

sygnałowym działające miejscowo, przekazywane od komórki wydzielniczej do komórki 

docelowej za pośrednictwem płynu tkankowego, bez udziału krążenia (w tym sensie nie są 

właściwymi hormonami). 

hormony tropowe, hormony, których komórkami lub narządami docelowymi są inne 

komórki lub gruczoły endokrynowe; h. t. są m.in. → hormon protorakotropowy, hormon 

hamujący linienie skorupiaków (→ hormony linienia), hormony hipofizjotropowe, 

wydzielane przez podwzgórze i regulujące wydzielanie hormonów przez gruczołową część 

przysadki mózgowej (→ hormony uwalniające, → hormony hamujące) i niektóre hormony 

przedniej części przysadki mózgowej ssaków (→ hormon adrenokortykotropowy, → hormon 

tyreotropowy, → hormony gonadotropowe). 

hormony uwalniające, czynniki uwalniające; u kręgowców h. u. (liberyny) to grupa 

peptydowych hormonów podwzgórza zaliczanych do hormonów hipofizjotropowych, 

stymulujących swoiście uwalnianie hormonów przez gruczołową część (płat przedni) 

przysadki mózgowej; u ssaków poznano strukturę: h. u. hormon kortykotropowy 

(kortykoliberyna), h. u. hormon tyreotropowy (tyreoliberyna), h. u. hormon wzrostu 

(somatoliberyna, somatokrynina), h. u. hormony gonadotropowe (gonadoliberyna), h. u. 

hormon melanotropowy (melanoliberyna) (por. → hormony hamujące). 
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hormony zwierzęce, chemiczne substancje sygnałowe, czynne biologicznie, wydzielane 

przez gruczoły dokrewne; rozprowadzane przez płyny ustrojowe (krew lub hemolimfę) i 

układ krążenia; inicjują i kierują przebiegiem różnych etapów metabolizmu, kontrolując i 

regulując aktywność komórek oraz budowanych przez nie tkanek i narządów; pobudzają lub 

hamują czynności innych gruczołów dokrewnych (→ hormony tropowe); podstawą 

mechanizmu działania na komórki i tkanki docelowe jest rozpoznawanie h. z. przez swoiste 

receptory molekularne cytoplazmatyczne lub błonowe, które, wiążąc chwilowo hormony 

(dzięki przestrzennemu dopasowaniu struktury h. z. i receptora), uruchamiają sekwencję 

(kaskadę) reakcji prowadzącą do odpowiedzi na informację dostarczoną do komórki przez 

cząsteczkę h. z. 

hormony żołądkowo-jelitowe, grupa hormonów peptydowych wydzielanych przez komórki 

gruczołowe błony śluzowej jelit, zaliczane do → komórek układu APUD; h. j. regulują 

wydzielanie gruczołów zewnątrzwydzielniczych przewodu pokarmowego (wątroby, trzustki, 

gruczołów żołądkowych i jelitowych) oraz motorykę żołądka i jelit; do h. j. zaliczane są → 

cholecystokinina, → gastryna, → sekretyna, → somatostatyna, glicentyna, motylina, peptyd 

hamujący czynności żołądka, wazoaktywny peptyd jelitowy i inne. 

HPLC, → wysokosprawna chromatografia cieczowa. 

HTLV, wirusy białaczki ludzkiej komórek T; należą do wirusów RNA i są przyczyną 

białaczki włochatokomórkowej i prawdopodobną przyczyną zachorowań na niektóre 

chłoniaki komórek T, a także przyczyną nacieków z tych komórek w skórze; HTLV-3 jest 

pierwotną nazwą wirusa HIV, czynnika przyczynowego zachorowań na AIDS. 

huby, zbiorowa nazwa grzybów pasożytniczych i roztoczowych z rzędu bezblaszkowców; 

wytwarzają owocniki przyrośnięte bocznie do pnia lub gałęzi drzew, których kosztem żyją; h. 

występują zarówno w lasach liściastych, jak i szpilkowych, atakując z reguły osobniki 

osłabione lub uszkodzone. 

humifikacja, proces stopniowych przemian obumarłych szczątków roślinnych i zwierzęcych 

w glebie dokonujący się pod wpływem czynników atmosferycznych z udziałem organizmów 

glebowych; prowadzi do powstawania → próchnicy. 

humus, → próchnica. 

humusowe rośliny, → rośliny humusowe. 

Huntingtona choroba, → choroba Huntingtona. 

hurmaczki, → gregaryny. 

hybryd komórkowy, → heterokarion. 

hybrydy, mieszańce, potomstwo różnych genetycznie rodziców, także różnogatunkowych; 

można je podzielić na: a) mieszańce genetyczne, powstające w wyniku połączenia dwóch 

różnych genetycznie gamet; b) mieszańce strukturalne, powstające przez połączenie dwóch 

gamet różnych pod względem kolejności rozmieszczenia genów w chromosomach na skutek 

mutacji; c) hybrydy numeryczne, jako wynik połączenia się gamet o nierównej liczbie 

chromosomów; d) hybrydy trwałe, osobniki występujące jedynie jako heterozygoty na skutek 

tego, że układ homozygotyczny jest zawsze letalny i powoduje eliminację tego typu 

osobników; wskutek braku chromosomów homologicznych i związanych z tym zakłóceń w 

mejozie, mieszańce są zwykle niepłodne; u roślin, których hybrydyzacja zachodzi 

stosunkowo łatwo w naturze, mieszańce międzygatunkowe tworzą tzw. → rój mieszańcowy. 

hybrydyzacja, 1) krzyżowanie osobników lub komórek różnych genetycznie; 2) w genetyce 

molekularnej reakcja, za pomocą której otrzymuje się hybrydowe dwuniciowe cząsteczki 

kwasów nukleinowych, przy czym każda cząsteczka jest innego pochodzenia, lub jest to nić 

komplementarna oznakowana radioaktywnie bądź fluorochromami i stanowi → sondę 
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molekularną; w badaniach ewolucyjnych i systematyce służy porównywaniu zmienności 

hybrydyzujących odcinków kwasów nukleinowych u różnych taksonów (zdolność i stopień 

tworzenia struktur hybrydowych różnych organizmów świadczy o ich pokrewieństwie 

filogenetycznym). 

hybrydyzacja kwasów nukleinowych, powstawanie dwuniciowych struktur k. n. z 

komplementarnych cząsteczek jednoniciowych; jedna z tych cząsteczek po oznakowaniu 

radioaktywnym lub związkami fluoryzującymi staje się sondą molekularną i umożliwia 

wykrywanie i oznaczanie specyficznych sekwencji DNA; h. k. n. stosuje się w badaniach 

genetycznych nie tylko w celu identyfikacji fragmentów DNA, ale też do określania 

pokrewieństwa między organizmami w badaniach ewolucyjnych i taksonomicznych; stosuje 

się też h. k. n. in situ, która umożliwia określenie miejsca ekspresji genu w komórce oraz 

zlokalizowanie indywidualnych genów na chromosomach. 

hybrydyzacja wegetatywna, proces polegający na połączeniu tkanek pochodzących z 

różnych organizmów w celu uzyskania nowego osobnika; u roślin → szczepienie. 

hydatody, występujące u wielu roślin urządzenia służące do wydzielania ciekłej wody 

(właściwie rozcieńczonego roztworu wodnego); mogą mieć formę szparek wodnych – małych 

otworów na brzegach liści, przez które wyciskane są krople wody (→ gutacja); inna postać h. 

to gruczoły wodne – wypotniki. 

hydrant, → gastrozoid. 

hydratacja, uwodnienie, odwracalna reakcja dołączenia cząsteczki wody do substratu, 

katalizowana przez odpowiednią hydratazę z klasy liaz, np. h. w cyklu Krebsa i w β-

oksydacji. 

hydrobiologia, nauka biologiczna zajmująca się życiem organizmów wodnych, 

charakterystyką zasiedlanego przez nie środowiska oraz zależnościami ekologicznymi w 

ekosystemach wodnych. 

hydrobionty, organizmy wodne o specjalnych przystosowaniach morfologicznych i 

fizjologicznych. 

hydrobotanika, dział botaniki zajmujący się badaniem roślin wodnych i zbiorowisk 

roślinnych. 

hydrocefalia, → wodogłowie. 

hydrochoria, rozsiewanie diaspor (nasion, rozmnóżek, zarodników) przez wodę; częsta 

zwłaszcza u roślin wodnych. 

hydrofilia, biol. zdolność organizmów do życia w środowisku wodnym związana zazwyczaj 

z obecnością cech strukturalno-fizjologicznych o charakterze adaptacyjnym; rośliny tego typu 

nazywa się hydrofitami. 

hydrofilowość, hydrofilność, cecha związku chemicznego oznaczająca duże powinowactwo 

do wody i dobrą rozpuszczalność w wodzie, warunkowana przez obecność grup polarnych w 

strukturze związku, nadających cząsteczkom związku charakter dipolowy lub zdolność 

cząsteczek do dysocjacji w roztworze wodnym. 

hydrofity, 1) rośliny wodne (w całości zanurzone w wodzie) lub ziemno-wodne 

(zakorzenione w glebie i częściowo zanurzone w wodzie); 2) → wodnopączkowe. 

hydrofobia, → hydrofobowość. 

hydrofobowość, cecha związku chemicznego oznaczająca małe powinowactwo do wody i 

słabą rozpuszczalność w wodzie, warunkowana przez brak zdolności cząsteczek związku do 

dysocjacji lub brak grup polarnych w strukturze związku, wskutek czego jego cząsteczki nie 

mają charakteru dipolowego; zwykle h. związana jest z lipofilowością. 

hydrofor, → dzwon nośny. 
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hydrogenazy, enzymy redukujące jony wodorowe – protony do wodoru molekularnego oraz 

przenoszące elektrony z wodoru na NAD (→ dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy) lub 

chinon; występują u roślin, zwierząt i bakterii. 

hydroksyapatyt, uwodniony fosforan wapnia Ca10(PO4)6(OH-)2 w formie krystalicznej, 

występujący w substancji międzykomórkowej tkanki kostnej. 

hydroksylacja, reakcja dołączenia grupy hydroksylowej –OH do substratu, katalizowana 

przez → hydroksylazy (monooksygenazy). 

hydroksylamina, hydroksyloamina, H2N–OH, związek krystaliczny, silnie trujący, z → 

aldehydami i ketonami tworzy oksyny; stosowana jako środek redukujący w syntezach 

organicznych; może powodować powstawanie methemoglobiny, podrażnienia skóry i błon 

śluzowych. 

hydroksylazy, enzymy katalizujące reakcje dołączania grupy hydroksylowej –OH do 

substratu. 

hydroksyloamina, → hydroksylamina. 

hydroksyprolina, Hyp, aminokwas występujący prawie wyłącznie w → kolagenie i → 

ekstensynie; ma istotne znaczenie w stabilizacji struktury kolagenu przez tworzenie wiązań 

wodorowych; powstaje w modyfikacjach potranslacyjnych: prolina ulega hydroksylacji pod 

działaniem hydroksylazy prolinowej, która do swojej aktywności wymaga kwasu 

askorbinowego. 

hydrolazy, enzymy katalizujące reakcje → hydrolizy, rozrywające wiązania z udziałem 

cząsteczki wody; do klasy h. należą m.in. amylazy, esterazy i proteazy. 

hydroliza, rozkład cząsteczki chemicznej pod wpływem wody, któremu ulegają sole słabych 

kwasów i mocnych zasad, mocnych kwasów i słabych zasad oraz estry, aminy i pochodne 

chlorowcowe; h. pełni ważne funkcje w przemianach metabolicznych; w organizmach h. 

przeprowadzają enzymy należące do klasy → hydrolaz; h. może przebiegać w obecności 

jonów wodorowych lub wodorotlenowych (h. kwaśna lub zasadowa). 

hydromeduza, stułbiomeduza, meduza stułbiopławów z obecnym okrężnym fałdem na 

brzegu tarczy zwanym żagielkiem lub welum; gonady osadzone są na manubrium lub na 

kanałach promienistych układu chłonno-trawiącego. 

hydropolip, polip stułbiopławów, z otworem gębowym w miejscu pragęby i jednolitą, 

nieprzegrodzoną jamą chłonno-trawiącą. 

hydroponiki, kultury wodne, uprawa roślin w wodnym roztworze soli mineralnych, w którym 

zanurzone są końce korzeni, a pozostałemu ciału rośliny, umocowanemu w siatce z warstwą 

obojętnego chemicznie materiału (żwiru, wermikulitu itp.), zapewniony jest bezpośredni 

dostęp powietrza. 

hydrosfera, powłoka wodna kuli ziemskiej, na którą składają się wody powierzchniowe, 

podziemne, lodowce oraz para wodna w atmosferze i skorupie ziemskiej. 

hydrostatyczne narządy, → narządy hydrostatyczne. 

hydrostatyczny szkielet, → szkielet hydrostatyczny. 

hydroszkielet, → szkielet hydrostatyczny. 

hydrotaksja, reakcja ruchowa swobodnie poruszających się organizmów na bodziec 

związany z obecnością wody w środowisku zewnętrznym (→ taksje). 

hydroteka, kielichowata część chitynowej osłonki (→ perysark) otaczająca poszczególne 

polipy → kolonii stułbiopławów wyrastające ze wspólnego pnia kolonii. 

hydrotermalne organizmy, → fauna ujść hydrotermalnych. 

hydrotropizm, reakcja ruchowa lub wzrostowa roślin wyższych spowodowana 
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występowaniem wody w środowisku zewnętrznym (→ chemotropizm). 

hymenium, → warstwa rodzajna. 

hymenofor, część owocnika grzybów wyższych (podstawczaków) zawierająca warstwę 

rodzajną (czyli hymenium), składająca się z zarodni typu podstawek, a także mająca różnego 

typu elementy płone, np. wstawki; ze względu na budowę zewnętrzną wyróżnia się m.in. h. 

kolczaste, blaszkowate, rurkowate. 

Hyp, → hydroksyprolina. 

hypoderma, → hipoderma. 

hypodygmat, cały, dostępny taksonomowi, zbiór okazów kopalnych przypisanych do 

jednego gatunku. 

hypokonid, guzek na koronie wieloguzkowych dolnych zębów trzonowych u naczelnych 

leżący po stronie dystalno-policzkowej (→ teoria trituberkularna). 

hypokonulid, guzek na koronie wieloguzkowych dolnych zębów trzonowych u naczelnych 

leżący po stronie dystalnej (→ teoria trituberkularna). 

hypokonus, guzek na koronie wieloguzkowych górnych zębów trzonowych u naczelnych 

leżący po stronie dystalno-językowej (→ teoria trituberkularna). 

hypothenar, → kłębik. 

IAA, → kwas indolilooctowy. 

ichnologia, dyscyplina paleozoologiczna badająca ślady obecności zwierząt w warstwach 

geologicznych, dzięki którym można wnioskować o ich budowie oraz o sposobie ich życia. 

ichtiofauna, ogół gatunków należących do grupy → ryb. 

ichtiologia, dyscyplina zoologiczna zajmująca się naukowym badaniem ryb, ostatnio włącza 

również wiedzę o hodowli, chorobach, ochronie i połowach ryb. 

ichtiostega, → rybopłaz. 

ichtiozaury, Ichthyosauria, rząd wymarłych gadów mezozoicznych, należący do 

podgromady → euryapsydów, które wtórnie opanowały środowisko wodne; typ uzębienia 

wskazuje, że polowały na ruchliwe głowonogi i ryby; miały wrzecionowate ciało, czaszkę 

wydłużoną w długie rostrum, kręgi wyspecjalizowane z krótkimi trzonami, obręcze (barkowa 

i biodrowa) nie kontaktujące się z kręgosłupem, kończyny przekształcone w płetwy; były 

żyworodne. 

identyfikacja, → oznaczanie. 

idioadaptacja, → adaptacja organizmu o charakterze wąskiej specjalizacji ograniczająca 

możliwości funkcjonowania do szczególnego typu siedliska; przeciwieństwo → aromorfozy. 

idiobiologia, badanie pojedynczego organizmu. 

idioblasty, u roślin pojedyncze komórki różniące się budową lub zawartością oraz funkcją od 

pozostałych komórek tkanki (np. komórki kamienne lub garbnikowe w jednorodnej poza tym 

tkance miękiszowej). 

idiogram, graficzne przedstawienie morfologii → chromosomów uwzględniające długość ich 

ramion, stosunki długości, położenie centromerów, organizatorów jąderka oraz, w przypadku 

barwień różnicowych, położenie prążków widocznych w chromosomach; i. wykorzystywany 

jest w porównywaniu → kariotypów różnych gatunków, odmian i ras oraz poszczególnych 

osobników; może służyć w → genetyce medycznej do diagnozowania chorób wrodzonych. 

idiopatyczność, med. pierwotność, samoistność, wystąpienie stanu chorobowego bez 

widocznej przyczyny. 

idioplazma, → plazma zarodkowa. 
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idiosoma, część ciała → roztoczy z odnóżami lokomocyjnymi; u prymitywnych roztoczy 

wykazuje ślady segmentacji, u innych podzielona jest rowkiem (bruzdą sejugalną) na 

propodosomę i histerosomę. 

idiosynkrazja, indywidualna nadwrażliwość bez uchwytnego procesu uczulenia na pewne 

leki, białka i substancje chemiczne; może dawać objawy ciężkiego zatrucia; np. i. 

enzymopatyczna przy niedoborze enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej objawia 

się jako ostra niedokrwistość hemolityczna po spożyciu bobu. 

idiotyzm, dawne określenie wrodzonego lub wcześnie nabytego głębokiego upośledzenia 

umysłowego; obecnie ma charakter dyskryminujący i należy go unikać. 

IF, 1) → czynnik wewnętrzny; 2) → immunofluorescencja. 

Ig, → przeciwciała. 

IgA, klasa → przeciwciał ssaków, o łańcuchu ciężkim typu α, wytwarzanych przez tkankę 

chłonną i uwalnianych do światła jelit, dróg oddechowych, wydzieliny pochwowej, łez, 

mleka, wydzieliny gruczołów łojowych i potowych; stanowią pierwszą linię obrony swoistej 

w największych potencjalnie drogach zakażenia; występują jako podwójne cząsteczki 

połączone łańcuchem J i zawierają dodatkowo tzw. fragment wydzielniczy; występują także 

w osoczu, głównie jako cząsteczki pojedyncze. 

IgD, klasa → przeciwciał o łańcuchu ciężkim typu δ; występują w śladowych ilościach w 

płynach ustrojowych i osoczu krwi człowieka; w większych ilościach wykrywane są wraz 

z → IgM na powierzchni limfocytów B; mogą skutecznie wiązać antygeny, ich funkcja nie 

jest jednak do końca jasna. 

IgE, klasa → przeciwciał, o łańcuchu ciężkim typu ε, związanych z reakcjami alergicznymi; 

obecne są w osoczu w śladowych ilościach, ich wzrost stwierdza się w stanach alergicznych i 

w zakażeniach pasożytami; występują jako pojedyncze cząsteczki i wykazują duże 

powinowactwo do → komórek tucznych z receptorami FcR; wytwarzane są głównie w tkance 

limfatycznej jelit i układu oddechowego. 

IgG, najliczniejsza klasa → przeciwciał w osoczu krwi, o łańcuchu ciężkim typu γ, 

związanych głównie ze specyficzną odpowiedzią immunologiczną na antygeny, do których 

wykazują duże powinowactwo; u człowieka wyróżnia się cztery podklasy IgG; uczestniczą 

także w fagocytozie oraz w cytotoksyczności komórkowej; IgG są wytwarzane przez → 

limfocyty B i transportowane przez łożysko do płodu, zapewniając w ten sposób odporność 

bierną. 

iglaste, → szpilkowe. 

igłoskóre, Aculifera, podtyp w obrębie → mięczaków, zwany też Amphineura (→ 

obunerwce), obejmujący pozbawionych jednolicie wykształconej muszli przedstawicieli, 

zwykle "lw;robakowatego"up; kształtu, o słabiej zróżnicowanych cechach i prostszej 

budowie, co może być podstawą uznania ich za grupę bardziej prymitywną i pierwotną; 

dzielone na dwie gromady: → bezpłytkowce i wielopłytkowce (→ chitony); według 

niektórych poglądów bezpłytkowce powinny być dzielone na dwie odrębne gromady: 

tarczkonogi (Caudofoveata) i bruzdobrzuchy (bruzdonogi, Solenogastres). 

igły, → szpilki. 

IgM, klasa → przeciwciał o łańcuchu ciężkim typu μ, występują wraz z → IgD na → 

limfocytach B, które nie zetknęły się jeszcze z antygenem; są pierwszymi przeciwciałami 

pojawiającymi się w rozwoju ontogenetycznym człowieka, nie przechodzą przez łożysko, 

mają budowę pentameryczną. 

ikosaedralna symetria, → symetria ikosaedralna kapsydu. 

ikozanoidy, → tromboksany. 
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ikra, jaja ryb, a także niektórych bezkręgowców wodnych. 

IL, → interleukiny. 

Ile, → izoleucyna. 

iloraz inteligencji, IQ (ang. intelligencje quotient), wskaźnik oceniający zaawansowanie 

rozwoju umysłowego dziecka; jest ilorazem (czasem wyrażanym w wartościach 

procentowych, a więc przemnożonym przez 100) tzw. wieku umysłowego, ocenionego na 

podstawie rozwiązania testu przeznaczonego dla określonej kategorii wieku, przez wiek 

kalendarzowy; do pomiaru inteligencji dorosłych stosuje się tzw. dewiacyjny i. i., który w 

rzeczywistości nie jest ilorazem, lecz miarą oceniającą punktowo położenie badanego w 

stosunku do wyników odpowiedniego testu w populacji; wartości średniej przypisuje się 100 

punktów, a jedno odchylenie standardowe od średniej uznaje się za równoważne 15 punktom. 

iloraz oddechowy, → współczynnik oddechowy. 

ilościowe cechy, → cechy ilościowe. 

imaginalne tarcze, → tarcze imaginalne. 

imago, postać dorosła owada po przeobrażeniach larwalnych, zdolna do rozrodu. 

imbecylizm, med. wrodzone lub wcześnie nabyte upośledzenie umysłowe średniego stopnia. 

imbibicja, pęcznienie, intensywne pobieranie wody przez koloidy nasienia rośliny w 

pierwszej fazie kiełkowania, co prowadzi do zwiększenia jego świeżej masy i objętości; 

proces fizyczny, bez udziału enzymów (patrz też → pęcznienie). 

imigracja, 1) dem. przybywanie do danego kraju, regionu bądź miejscowości (w celu 

osiedlenia się, podjęcia pracy czy zawarcia zwiazku małżeńskiego) osób urodzonych poza 

granicami tej jednostki terytorialnej; 2) biol. włączanie się do danej populacji osobników 

pochodzących z innych populacji, reprezentujących inne pule genów. 

imitacja, etol. naśladowanie, uczenie się empatyczne, nie nagradzane uczenie się przez 

obserwację zachowań innego osobnika. 

immortalizacja, unieśmiertelnianie komórek, nabywanie przez komórki już zróżnicowane, 

przeniesione do hodowli, zdolności nieograniczonych podziałów; następuje spontanicznie 

przez mutacje genów kontrolujących liczbę podziałów komórkowych; i. można wywołać 

przez dodanie do hodowli enzymu → telomerazy, transfekcję onkogenów do komórek lub → 

fuzję komórek immortalizowanych z komórkami prawidłowymi; immortalizowane są 

komórki niektórych nowotworów (por. → apoptoza). 

immunizacja, uodpornienie, nabywanie przez organizm odporności na określony → 

antygen; i. czynna polega na przebyciu choroby i nabyciu odporności (i. naturalna) lub na 

otrzymaniu szczepionki (i. sztuczna); i. bierna polega na podaniu komórek immunologicznie 

kompetentnych lub przekazaniu przeciwciał od matki do płodu, względnie podaniu surowicy 

odpornościowej. 

immunodyfuzja, drugi etap → immunoelektroforezy polegający na dyfuzji przeciwciał w 

kierunku antygenu (białka) i ich połączeniu, czego efektem jest wytrącenie (precypitacja) 

kompleksu antygen–przeciwciało. 

immunoelektroforeza, metoda rozdziału i identyfikacji rozpuszczalnych antygenów – białek 

w żelu, połączenie → elektroforezy i → immunodyfuzji; po elektroforezie białek podaje się 

do żelu przeciwciała, które dyfundują bocznie w kierunku antygenu (białka); w miejscu 

połączenia białka ze swoistym dla niego przeciwciałem następuje precypitacja (wytrącenie) 

kompleksu antygen–przeciwciało w postaci łuku precypitacyjnego, co pozwala na ocenę 

charakteru antygenu. 

immunofluorescencja, IF, metoda badania reakcji antygen–przeciwciało stosowana 

najczęściej w badaniach immunohistochemicznych, z wykorzystaniem flourochromów, 
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którymi znakuje się antygen lub przeciwciało; wynik reakcji w postaci świecących 

kompleksów odczytuje się w świetle ultrafioletowym w mikroskopie lub za pomocą 

cytometru przepływowego. 

immunogenność, zdolność antygenu do wywołania swoistej odpowiedzi, → reakcji 

immunologicznej (odpornościowej). 

immunoglobuliny, → przeciwciała. 

immunokompetencja, nabywanie przez limfocyty podstawowych cech czynnościowych w 

złożonym procesie przemian zachodzących w narządach limfatycznych pierwotnych 

(centralnych): grasicy i szpiku kostnym, a u ptaków w → kieszonce Fabrycjusza. 

immunologia, nauka o odporności zajmująca się szeroko pojętą odpowiedzią organizmu na 

bodźce antygenowe; dzieli się na wiele działów, m.in.: immunofizjologię, immunochemię, 

immunologię molekularną, immunogenetykę, immunopatologię, serologię, transplantologię i 

inne. 

immunologiczna pamięć, → pamięć immunologiczna. 

immunologiczna reakcja, → reakcja immunologiczna. 

immunopatie, → choroby immunologiczne. 

immunoprecypitacja, → kompleks odpornościowy. 

immunosupresja, zmniejszanie reaktywności immunologicznej organizmu poprzez 

hamowanie namnażania się komórek czynnych immunologicznie; i. jest sposobem na 

uniknięcie lub osłabienie odrzucenia przeszczepu przez organizm biorcy; w celu wywołania i. 

stosuje się środki farmakologiczne, czynniki fizyczne takie jak promieniowanie jonizujące lub 

środki biologiczne w postaci surowic niszczących limfocyty. 

implantacja, wszczepienie, 1) rozpoczynający ciążę mechanizm zagnieżdżenia się zarodka 

ssaka wewnątrz → endometrium macicy; po przyczepieniu się (affixio) zarodka (→ blastula) 

do błony śluzowej macicy, zewnętrzne komórki → trofoblastudzieląc się bez podziału 

cytoplazmy tworzą tzw. syncytiotrofoblast, wydzielający enzymy nadtrawiające błonę 

śluzową macicy, co umożliwia zagłębienie się (implantatio) zarodka w ścianie macicy; 2) 

zabieg polegający na wprowadzeniu do danego narządu tkanki pochodzącej z innego narządu 

lub też z innego organizmu; 3) wszczepienie ciała obcego jako protezy do narządu; 4) 

wszczepienie pod skórę wolno rozpuszczającego się leku. 

imponowanie, etol. zachowanie u zwierząt, którego celem jest wywarcie na partnerze 

interakcji wrażenia siły i sprawności, a tym samym onieśmielenie go i zahamowanie jego 

aktywności; adresowane często do rywala lub rywali w obecności partnera seksualnego, albo 

też bezpośrednio do tego partnera; w i. mogą występować elementy zakresu działań 

agresywnych przeplatane elementami ucieczki; szczególnym przypadkiem i. jest spotykana u 

wielu naczelnych tzw. prezentacja genitalna, polegająca na eksponowaniu przez samce 

zewnętrznych narządów płciowych, często jaskrawo ubarwionych, z prąciem w stanie 

wzwodu. 

impotencja, 1) niemoc płciowa, niezdolność mężczyzny do odbycia stosunku płciowego; 

może być spowodowana czynnikami psychicznymi (i. psychogenna) uniemożliwiającymi 

wzwód prącia, anatomicznymi (wadliwa budowa prącia) lub chorobowymi (i. objawowa); 2) 

niezdolność do zapłodnienia. 

impregnacja, biol. nasycanie materiału biologicznego, przygotowywanego do 

przechowywania lub poddania zabiegom doświadczalnym, żywicami lub woskami 

konserwującymi i uodporniającymi, nadającymi mu charakter wodoodporny. 

imprinting, 1) etol. wpojenie, wdrukowanie (pojęcie wprowadzone przez K. Lorenza); 

szczególny sposób uczenia się u wyższych kręgowców; i. następuje tylko w ciągu gatunkowo 
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specyficznego, na ogół krótkiego okresu zwiększonej wrażliwości osobniczej, zazwyczaj 

(choć nie wyłącznie) we wczesnej fazie życia (np. u kacząt między 13 i 16 godziną po 

wykluciu); w drodze i. zwierzę trwale nabywa umiejętności rozpoznawania i właściwego 

reagowania na najważniejsze dla przetrwania bodźce środowiskowe (np. wygląd obiektów 

przyjaznych i niebezpiecznych); 2) → piętno rodzicielskie. 

impuls nerwowy, forma przenoszenia informacji, sygnał przenoszony przez komórkę 

nerwową; podłożem i. n. są zjawiska elektryczne (→ potencjał czynnościowy) zachodzące na 

błonie neuronu; i. n. oznacza też często bodziec przekazywany na komórkę efektorową lub 

narząd efektorowy przez akson komórki nerwowej. 

in situ, w miejscu, określenie sposobu przeprowadzenia obserwacji lub doświadczenia, w 

którym obiekt obserwacji lub doświadczenia pozostaje w miejscu jego naturalnego 

występowania (np. w obrębie badanego organizmu, choć niekoniecznie żywego). 

in toto, określenie sposobu przeprowadzenia obserwacji lub doświadczenia prowadzonego na 

całym badanym organizmie lub dotyczącego jego całości. 

in vitro, w szkle, określenie sposobu przeprowadzenia obserwacji lub doświadczenia 

prowadzonego poza obrębem organizmu, w warunkach sztucznych, izolujących obiekt 

obserwacji lub doświadczenia. 

in vivo, przyżyciowo, określenie sposobu przeprowadzenia obserwacji lub doświadczenia w 

warunkach naturalnych, w obrębie żywego organizmu. 

inaktywacja, pozbawianie lub hamowanie aktywności np. enzymu przez odpowiednie → 

inhibitory; w medycynie – osłabienie działania preparatu. 

inbred, → chów wsobny. 

incertae sedis, termin taksonomiczny, który określa taksony o niepewnym stanowisku 

systematycznym. 

inclusive fitness, → dostosowanie zbiorowe. 

incystacja, proces wytworzenia cysty w wyniku otorbienia pasożyta w tkance żywiciela. 

indeks, 1) u człowieka drugi palec ręki (palec wskazujący); 2) wskaźnik. 

indeks mitotyczny, → wskaźnik mitotyczny. 

indeks plazmojądrowy, → stosunek plazmojądrowy. 

indol, benzopirol, C8H7N, związek heterocykliczny rozpuszczalny w gorącej wodzie, 

alkoholu i eterze, produkt przemiany tryptofanu; występuje w olejkach roślinnych 

(jaśminowym, pomarańczowym) i w kale; stosowany w przemyśle perfumeryjnym. 

indukcja embriologiczna, indukcja embrionalna, proces zachodzący w trakcie → 

embriogenezy, polegający na pobudzaniu do rozwoju i ukierunkowanego różnicowania 

jednych komórek przez przylegające do nich komórki sąsiednie; podstawą i. e. są chemiczne 

cząsteczki sygnałowe (induktory, czynniki wzrostu), które wydzielane przez jedne komórki 

regulują ekspresję genetyczną komórek sąsiednich. 

indukcja enzymatyczna, wzrost aktywności → enzymu pod wpływem induktora, cząsteczki 

pochodzącej z metabolizmu komórki lub z zewnątrz; induktor uruchamia proces → 

ekspresji odpowiednich genów, a więc transkrypcję i translację, w efekcie czego pojawiają się 

nowe cząsteczki białka – enzymu indukcyjnego (→ adaptacja enzymatyczna, → operon). 

indukowane mutacje, → mutacje indukowane. 

infans, osobnik niedojrzały płciowo; antr. dziecko, umowna kategoria wieku (1–14 lat) 

stosowana przede wszystkim do osobników o nieznanym wieku kalendarzowym (np. 

reprezentowanych przez materiał kostny). 

infantylizm, 1) dziecięcy sposób myślenia i zachowania się (i. psychiczny); 2) występujący u 
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osoby dorosłej stan rozwoju narządu lub całego ciała odpowiadający wiekowi dziecięcemu (i. 

somatyczny). 

infauna, zwierzęta bentosowe żyjące pod powierzchnią dna zbiornika wodnego. 

infekcja, → zakażenie. 

influenty, gatunki o małej liczebności (ok. 1–2%) w danym układzie ekologicznym. 

influenza, → grypa. 

informacja genetyczna, instrukcje zawarte w kwasach nukleinowych dotyczące wszystkich 

funkcji życiowych organizmu jako całości i poszczególnych komórek; u większości gatunków 

nośnikiem informacji genetycznej, przepisywanej na RNA i dalej w procesie translacji na 

białko, jest DNA; wyjątek stanowią niektóre wirusy, u których i. g. zawarta jest w RNA; 

produktem niektórych specyficznych sekwencji (genów) jest RNA, a nie białko (por. → kod 

genetyczny). 

informacyjne zachowania, → zachowanie informacyjne. 

informacyjny RNA, → RNA informacyjny. 

informosomy, kompleksy → RNA informacyjnego i białek chroniących go przed 

działaniem → rybonukleaz podczas transportu z jądra do cytoplazmy. 

infradźwięki, dźwięki bardzo niskie (o częstotliwości poniżej 16 Hz), niesłyszalne dla 

ludzkiego ucha; słabo tłumione w atmosferze i w wodzie, mogą się przenosić na duże 

odległości, co wykorzystują niektóre zwierzęta (np. walenie czy słonie) do celów komunikacji 

międzyosobniczej. 

ingresja, rodzaj → gastrulacji polegający na odrywaniu się pojedynczych komórek od → 

epiblastu i przemieszczaniu się do jamy blastuli, gdzie wytwarzają endodermę. 

inhibicja allosteryczna, → inhibicja enzymu odwracalna. 

inhibicja enzymów, odwracalne lub nieodwracalne hamowanie aktywności enzymów przez 

odpowiednie → inhibitory; inhibicja aktywności enzymatycznej jest głównym mechanizmem 

kontroli i regulacji w układach biologicznych. 

inhibicja enzymu nieodwracalna, trwałe związanie → inhibitora z resztami aminokwasów 

w miejscu aktywnym, co na stałe inaktywuje enzym. 

inhibicja enzymu odwracalna, hamowanie aktywności enzymu, które polega na 

współzawodnictwie → inhibitora strukturalnie podobnego do substratu z cząsteczkami 

substratu o wiązanie się z miejscem aktywnym enzymu (kompetycyjna) albo na wiązaniu się 

inhibitora niekompetycyjnego z miejscami innymi niż miejsce aktywne, co zmniejsza 

szybkość katalityczną enzymu przez zmianę konformacyjną jego cząsteczki 

(niekompetycyjna, allosteryczna). 

inhibicja kompetycyjna, → inhibicja enzymu odwracalna. 

inhibicja niekompetycyjna, → inhibicja enzymu odwracalna. 

inhibitory, modulatory aktywności → enzymów, cząsteczki chemiczne hamujące szybkość 

katalityczną enzymu; i. są albo normalnymi metabolitami komórkowymi, hamującymi enzym 

w ramach naturalnej regulacji danego szlaku, albo substancjami obcymi dla organizmu, 

takimi jak toksyny lub leki, i wtedy enzym może mieć działanie terapeutyczne albo letalne; i. 

dzieli się na i. nieodwracalne, wiążące się trwale z miejscem aktywnym enzymu, np. cyjanki i 

gazy paraliżujące układ nerwowy, i. kompetycyjne, współzawodniczące z cząsteczkami 

substratu o wiązanie się z miejscem aktywnym np. malonian dla dehydrogenazy 

bursztynianowej w → cyklu kwasy cytrynowego, oraz i. niekompetycyjne, allosteryczne, 

wiążące się w enzymie z miejscami innymi niż miejsce aktywne i powodujące zmiany 

konformacyjne, co zmniejsza szybkość katalityczną enzymu (inhibicja). 
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inhibitory rozwoju roślin, organiczne substancje, które hamują rozwój roślin, działając w 

bardzo małych stężeniach, wykluczających działanie toksyczne; i. r. r. naturalne, wytwarzane 

przez same rośliny, odgrywają ważną rolę w indukowaniu i utrzymywaniu stanu spoczynku u 

roślin (np. w nasionach, bulwach itp.); należą tu etylen, kwas abscysynowy, jasmoniany, 

niektóre związki fenolowe; są też syntetyczne (sztuczne) i. r. r., stosowane np. jako → 

herbicydy. 

inicjacja, początek syntezy białka zainicjowany przez specyficzne cząsteczki białkowe (IF) i 

niebiałkowe zwane inicjatorami; czynniki te kontrolują przyłączanie inicjatorowych tRNA 

oraz mRNA do mniejszej jednostki → rybosomu i prowadzą do utworzenia kompleksu 

inicjującego 40S u eukariotów i 30S u prokariotów; po jego utworzeniu dochodzi do 

odłączenia czynników inicjujących i połączenia z większą podjednostką rybosomu z 

jednoczesnym powstaniem kompleksu 80S u eukariotów lub 70S u prokariotów; w obrębie 

rybosomu znajduje się szereg miejsc służących przyłączaniu inicjatorowego → RNA 

transportującego, peptydylo-tRNA, aminoacylo-tRNA oraz katalizowaniu reakcji 

przeniesienia reszty peptydylowej na grupę aminową aminokwasu dołączonego do tRNA; 

inicjatorowy tRNA niesie N-formylometioninę w przypadku prokariotów i metioninę u 

eukariotów. 

inicjacyjny kodon, → kodon inicjacyjny. 

inicjalna komórka, → komórka inicjalna. 

iniekcja, wprowadzenie (wstrzyknięcie) płynu (np. leku) do organizmu przez nakłucie skóry 

lub ściany narządu (np. naczynia krwionośnego). 

inkluzje, wtręty komórkowe, struktury o różnym pochodzeniu, budowie i lokalizacji na 

obszarze różnych organelli komórkowych; mogą być następstwem normalnych procesów 

metabolicznych (np. efektem gromadzenia substancji zapasowych albo produktów przemiany 

materii) lub rezultatem zmian degeneracyjnych, chorobowych i infekcji wirusowych. 

Inków kość, → kość Inków. 

inkretyna, czynnik bądź zespół czynników powodujących zwiększenie wydzielania → 

insuliny po przedostaniu się pokarmu do przewodu pokarmowego; takie działanie przypisuje 

się peptydowi glukagonopodobnemu i czynnikowi GIP (żołądkowy peptyd hamujący). 

inkrustacja, 1) odkładanie w strukturach powierzchniowych organizmów związków lub 

substancji obcych, np. wysycanie szkieletu zewnętrznego skorupiaków solami wapnia, 

odkładanie w szkielecie zewnętrznym owadów substancji niechitynowych czy u roślin 

odkładanie ligniny w ścianach komórkowych; 2) przyczepianie obcych ciał (muszli innych 

mięczaków lub ich fragmentów, kamyków, odłamków skał itp.) do powierzchni muszli 

ślimaków z rodziny Xenophoridae; obcymi ciałami inkrustowane są również domki 

chruścików. 

inkubacja, termin wieloznaczny odnoszący się do przetrzymywania materiału pobranego z 

organizmów, komórek, tkanek lub też całych organizmów, albo też do ich przebywania w 

warunkach, w których "lw;dojrzewają"up;, osiągają pożądany, zakładany stan lub określoną 

fazę rozwojową (np. jaja ptaków). 

inkubacji czas, → latencja (2). 

inkubator, aparat zapewniający utrzymanie określonej stałej temperatury, odpowiedniego 

stężenia tlenu i wilgotności, stosowany: 1) w położnictwie do utrzymywania przy życiu 

wcześniaków lub noworodków z zaburzeniami układu krążenia lub oddechowego; 2) w 

zootechnice do wylęgu piskląt drobiu w warunkach sztucznych (aparat wylęgowy, inkubator 

drobiarski); 3) w mikrobiologii lub biologii doświadczalnej do hodowli drobnoustrojów lub 

tkanek. 
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inozyna, → nukleozyd zbudowany z zasady purynowej hipoksantyny i rybozy; i. jest 

dodawana do przechowywanej krwi w celu zwiększenia jej trwałości. 

inozytole, alkohole należące do wielowodorotlenowych cyklitoli, składniki 

fosfatydyloinozytoli. 

insekty, → owady. 

insektycydy, → środki owadobójcze. 

inseminacja, naturalne – w trakcie kopulacji lub sztuczne wprowadzenie → nasienia do dróg 

płciowych samicy. 

insercja, mutacja polegająca na wprowadzeniu jednej lub większej liczby par zasad do 

cząsteczki DNA, na skutek działania → barwników akrydynowych lub tzw. ruchomych 

sekwencji insercyjnych, z których wiele należy do → transpozonów; mutacja ta może 

powodować drastyczne zmiany w kodowanym przez dany gen białku na skutek zmiany → 

ramki odczytu. 

insolacja, nasłonecznienie, nasilenie energii słonecznej (mierzone w dżulach) przypadające 

na jednostkę powierzchni, w jednostce czasu. 

insulina, anaboliczny hormon białkowy (→ hormony peptydowe) wytwarzany w komórkach 

β wysp trzustkowych (Langerhansa), zbudowany z 51 aminokwasów tworzących dwa 

łańcuchy polipeptydowe – A i B, połączone dwoma wiązaniami dwusiarczkowymi; 

antagonista → glukagonu; ma ważny udział w regulacji metabolizmu węglowodanów, 

tłuszczów i białek, przede wszystkim zmniejsza zawartość glukozy we krwi, stymulując 

syntezę → glikogenu; stymuluje też syntezę triacylogliceroli; niedobór i. powoduje cukrzycę. 

instar, określone stadium larwalne, u owadów stadium pomiędzy jednym a następnym 

linieniem larwalnym. 

instrumentalne warunkowanie, → warunkowanie instrumentalne. 

instynkt, wrodzony, hierarchicznie zorganizowany mechanizm nerwowy, inicjujący, 

uwalniający i kierunkujący bodźce, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, w wyniku czego 

organizm reaguje sekwencjami skoordynowanych ruchów służących zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb, a więc zachowaniu trwałości i rozrodu osobnika; w rozwój 

zachowania instynktownego może, lecz nie musi być zaangażowane uczenie się. 

integracja nerwowo-hormonalna, układ neuro-endokrynowy, mechanizm integrowania i 

synchronizowania zróżnicowanych czynności komórek, tkanek i narządów organizmu 

zwierzącego oparty na współdziałaniu układu nerwowego i układu dokrewnego. W układzie 

nerwowym sygnały regulujące przekazywane są w formie eletrycznych potencjałów 

czynnościowych (→ impuls nerwowy) wzdłuż aksonów komórek nerwowych, wskazujących 

konkretne komórki docelowe, dlatego układ nerwowy jest szybkim i bardziej precyzyjnym 

elementem i. n.-h; układ hormonalny, którego działanie opiera się na sygnałach chemicznych 

(→ hormony, → hormony zwierzęce) rozprowadzanych przez układ krążenia i działających 

na komórki mające odpowiednie → receptory, jest elementem funkcjonującym wolniej i 

bardziej ogólnie; współdziałanie obu układów wyraża się wydzielaniem neurohormonów oraz 

wykształcaniem wspólnych ośrodków nadrzędnych, jakim jest np. u ssaków podwzgórze, w 

którym lokują się zarówno nadrzędne ośrodki → układu nerwowego autonomicznego, jak i 

ośrodki kontrolujące funkcjonowanie układu hormonalnego poprzez regulowanie 

wydzielania → przysadki mózgowej. 

integryny, markery komórkowe, cząsteczki heterodimeryczne zawierające łańcuchy α i β, 

receptory transbłonowe komórek zwierzęcych, glikoproteiny uczestniczące w adhezji 

komórek do podłoża i w interakcjach komórka–komórka podczas embriogenezy, 

organogenezy lub odpowiedzi immunologicznej organizmu oraz w przenoszeniu informacji 
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ze środowiska do komórki i w kierunku przeciwnym. 

integument, 1) bot. → osłonki zalążka; 2) zool. warstwa zewnętrzna, ochronna ciała 

bezkręgowców stanowiąca produkt komórek naskórka, o rozmaitej grubości i plastyczności; 

gdy jest elastyczny i cienki, to → oskórek, zaś sztywny i zgrubiały to szkielet zewnętrzny lub 

pancerz. 

inteina, → składanie białek. 

inteligencja, zespół zdolności umysłowych umożliwiających osobie sprawne nabywanie 

wiedzy i korzystanie z niej w zmiennych warunkach otoczenia. Zarówno sama definicja, jak i 

sposób pomiaru i. są stale przedmiotem badań psychologów, którzy korzystają także z 

węższego określenia i. jako ogólnej zdolności do spostrzegania zależności i wyciągania 

wniosków; psychologowie zwrócili też uwagę, że na i. składają się dwa czynniki: wrodzone 

właściwości mózgu (i. A) oraz aktualnie obserwowana sprawność umysłowa (i. B); ta druga 

jest wynikiem łącznego działania wyposażenia biologicznego jednostki i wszelkich 

oddziaływań środowiska, w tym uczenia się i całej życiowej aktywności; wyróżnia się także i. 

C, czyli to, co mierzą testy i. (→ iloraz inteligencji) ukazujące możliwości badanego w 

narzuconej sytuacji problemowej i w warunkach rozwiązywania testu. 

intencjonalne ruchy, → ruchy dowolne. 

interfaza, odcinek → cyklu komórkowego w dzielących się komórkach, między 

zakończeniem jednego podziału jądra i początkiem podziału następnego. 

interfazowe jądro, → jądro interfazowe. 

interferencja wirusów, zjawisko zahamowania namnażania się jednego wirusa w organizmie 

gospodarza zakażonego innym wirusem; i. w. może być spowodowana zmianą lub 

zniszczeniem receptorów na powierzchni komórek (interferencja wiązania) bądź 

uwalnianiem → interferonu o aktywności przeciwwirusowej (interferencja 

wewnątrzkomórkowa), współzawodniczeniem wirusów o miejsce replikacji lub o składniki 

potrzebne do budowy → kapsydu. 

interferencyjne barwy, → barwy interferencyjne. 

interferony, białka zwierzęce o masie cząsteczkowej 17–25 kDa wykazujące szerokie 

działanie przeciwwirusowe, swoiste gatunkowo, syntezowane nie tylko w odpowiedzi na 

zakażenie wirusem, lecz także w wyniku aktywowania komórek różnymi czynnikami 

chemicznymi, jak na przykład antygenami, czynnikami zakłócającymi mitozę i niektórymi 

toksynami bakteryjnymi; wyróżnia się trzy typy interferonów: leukocytarny (IFNα), 

fibroblastowy (IFNβ) i odpornościowy (IFNγ), różniące się właściwościami chemicznymi i 

aktywnością biologiczną. 

interglacjał, okres międzylodowcowy, cieplejszy okres między glacjałami (→ 

zlodowacenia). 

interkalarny wzrost, → wzrost wstawowy. 

interkineza, stadium występujące między pierwszym i drugim podzialem mejotycznym (→ 

mejoza); w czasie i., w odróżnieniu od interfazy mitotycznej, nie występuje replikacja 

chromosomów; w i. chromosomy składają się z dwóch chromatyd połączonych 

centromerami. 

interkompensacja, etol. efekt wywoływany przez dominację jednego → czynnika zależnego 

od zagęszczenia nad innymi; hierarchia tych czynników jest charakterystyczna dla gatunku. 

interleukiny, IL, zaliczane do cytokin białka (glikoproteiny) o charakterze cząsteczek 

sygnałowych (hormonów tkankowych), wytwarzane i wydzielane przez różne typy komórek 

kręgowców, działające na inne komórki i regulujące ich proliferację (wzrost i różnicowanie) 

oraz uczestniczące w odpowiedziach immunologicznych związanych z infekcjami 
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bakteryjnymi, stanami zapalnymi lub uszkodzeniami tkanek; działają poprzez specyficzne 

błonowe receptory molekularne uruchamiając układy transdukcji sygnałów związane z 

aktywacją kinaz białkowych tyrozynowych. 

intermedyna, → melanotropina. 

interneurony, → neurony pośredniczące. 

interoreceptory, narządy zmysłów odbierające bodźce ze środowiska wewnętrznego 

organizmu (→ narządy zmysłów). 

interseks, osobnik gatunku rozdzielnopłciowego wykazujący pośrednie → cechy płciowe 

wtórne. 

interselekcja, nieaktualny już termin odnoszący się do procesu rozwoju osobniczego, 

sugerujący działanie → doboru naturalnego również w obrębie osobnika; błędność takiego 

poglądu (i terminu) jest oczywista: w obrębie osobnika nie ma zmienności genetycznej. 

interstadiał, cieplejszy okres w obrębie glacjału (→ zlodowacenia). 

interstycjalna delecja, → delecja interstycjalna. 

interstycjalne komórki, → komórki interstycjalne. 

intima, intyma, delikatny oskórek tworzący wyściółkę narządów pochodzenia 

ektodermalnego, np. jelita przedniego i tylnego oraz tchawek owadów. 

intrafuzalne włókna, → włókna intrafuzalne. 

introdukcja, świadome wprowadzanie gatunków na obszar spoza areału ich występowania, z 

negatywnymi, na ogół, skutkami dla rodzimej biocenozy. 

introgresja, przepływ genów z puli genowej jednego gatunku do puli genowej drugiego w 

procesie krzyżowania; może zachodzić, kiedy populacje różnych gatunków występują 

sympatrycznie, a w przeszłości były rozdzielone, lecz nie wytworzyły reprodukcyjnych 

mechanizmów izolacyjnych zapobiegających przepływowi genów; przy niewielkim stopniu i. 

obie populacje mogą zachować swoją specyfikę i odrębność, przy intensywnym przepływie 

genów proces ten może doprowadzić do powstania populacji mieszańcowej o specyficznej 

strukturze genetycznej, a w dalszej perspektywie do → specjacji. 

introny, nie kodujące sekwencje w obrębie genu, znajdujące się między sekwencjami 

kodującymi → eksonami; mogą być obecne zarówno w genach kodujących białka, jak i w 

tych, które kodują tRNA i rRNA; w celu powstania funkcjonalnego produktu genu (białka lub 

odpowiedniego RNA) i. są usuwane z pierwotnego transkryptu genu (→ składanie RNA). 

intususcepcja, wbudowywanie nowych cząsteczek do istniejącej już warstwy danej 

substancji, np. wnikanie kolejnych cząsteczek celulozy do pierwotnej ściany komórkowej, co 

zgodnie z koncepcją wzrostu mozaikowego powoduje zwiększanie się powierzchni tej ściany. 

intyma, → intima. 

intyna, → pyłek. 

inulina, wielocukrowiec zapasowy zbudowany z ok. 30 reszt fruktozy połączonych 

wiązaniami glikozydowymi; występuje u roślin z rodziny złożonych, np. słonecznika, dalii, 

topinamburu. 

inwaginacja, wpuklanie, wgłobienie, ogólnie sposób powstawania struktury poprzez 

wpuklenie warstw powierzchniowych organizmu do jego wnętrza, np. na drodze i. rozwinęły 

się w toku ewolucji płuca; może również oznaczać mechanizm jednego z typów → 

gastrulacji zachodzącej w trakcie rozwoju zarodkowego poprzez wpuklenie do jamy blastuli 

(blastocelu) komórek blastodermy jednego z biegunów blastuli. 

inwazja, → zakażenie lub wnikanie pasożytów do organizmu żywiciela. 

inwazja ekologiczna, wnikanie populacji gatunków na obszar poza areałem ich 
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występowania, które prowadzi niekiedy do rozszerzenia zasięgu gatunku. 

inwazyjne choroby, → choroby inwazyjne. 

inwersja, mutacja, aberracja chromosomowa polegająca na odwróceniu fragmentu 

chromosomu o 180o i tym samym kolejności genów w chromosomie; w zależności od liczby 

odwróconych odcinków chromosomu, miejsca i. w stosunku do centromeru i miejsca na 

ramieniu, wyróżnia się różne typy i.; przy koniugacji chromosomy z i. tworzą 

charakterystyczną→ pętlę inwersyjną; ze względu na redukcję częstości → crossing over w 

obrębie inwersji, mogą powstać zrównoważone kompleksy genów (tzw. supergeny) nie 

ulegające rekombinacji i przekazywane w całości z pokolenia na pokolenie (→ aberracje 

chromosomowe). 

inwersja perycentryczna, jeden z typów → inwersji polegający na tym, że dwa punkty 

ograniczające inwersję mieszczą się w różnych ramionach tego samego chromosomu i 

odcinek z inwersją obejmuje centromer. 

inwertaza, sacharaza, glikoproteina, enzym z klasy → hydrolaz rozkładający sacharozę do 

mieszaniny glukozy i fruktozy (→ cukier inwertowany); inhibitorem i. są jony cynkowe. 

inwertowany cukier, → cukier inwertowany. 

inwestycja rodzicielska, łączna ilość energii przeznaczanej przez osobnika danej płci 

(produkcja gamet, znalezienie partnera, opieka nad potomstwem) na wytworzenie potomka. 

inwolucja, zmiany polegające na redukcji (morfologicznej lub czynnościowej) komórek, 

tkanek lub narządów osobnika w wyniku prawidłowo przebiegającego rozwoju 

ontogenetycznego (np. zanik ogona u kijanek czy grasicy u kręgowców, proces starzenia się 

organizmu), ale również na skutek działania niekorzystnych czynników środowiska (np. w 

trakcie głodowania). 

inżynieria genetyczna, manipulacje genetyczne dokonywane z użyciem technik 

molekularnych w celu uzyskania organizmów o nowych dziedzicznych cechach, funkcjach i 

właściwościach; manipulacje te polegają na wprowadzeniu do organizmów 

jednokomórkowych lub do komórek organizmów wielokomórkowych (komórki jajowej, 

zygoty, zarodka) określonych odcinków DNA odpowiadających jednemu lub kilku genom. Po 

izolacji wybranego fragmentu DNA z określonego organizmu lub zsyntezowaniu 

laboratoryjnie żądanych sekwencji DNA, wprowadza się je do komórek biorcy za pomocą 

tzw. → wektorów (plazmidów lub wirusów) albo stosując inne metody (np. elektroporację, 

mikroiniekcję czy tzw. armatkę genową); obce geny zintegrowane z genomem gospodarza 

(transformacja) mają zdolność namnażania się i przekazywane są organizmom potomnym; 

takie transformowane, → organizmy transgeniczne są zdolne do produkowania pożądanych 

substancji, których poprzednio nie wytwarzały. 

IQ, → iloraz inteligencji. 

IR, → promieniowanie podczerwone. 

irydocyty, komórki tęczowe, cienkie, blaszkowate komórki występujące w głębszych 

łącznotkankowych warstwach wora powłokowego głowonogów, zawierające złogi związków 

załamujących światło, nadających metaliczny lub perłowy połysk powierzchni ciała tych 

zwierząt. 

istota biała, części mózgowia i rdzenia kręgowego zbudowane z włókien nerwowych, 

najczęściej zmielinizowanych, oraz tkanki glejowej; nie zawiera ciał neuronów (por. → istota 

szara). 

istota gąbczasta, 1) anatomiczna część rdzenia kręgowego ssaków wyróżniana na przekroju 

poprzecznym rdzenia w obrębie szczytu słupów tylnych istoty szarej; 2) odmiana tkanki 

kostnej blaszkowatej wypełniająca wnętrze (śródkoście) kości płaskich i nasady kości 
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długich, cechująca się stosunkowo luźno i nieregularnie ułożonymi beleczkami kostnymi, 

pomiędzy którymi znajduje się szpik kostny. 

istota szara, części mózgowia i rdzenia kręgowego zbudowane z ciał neuronów i ich 

wypustek (część aksonów opuszcza i. s. i przechodzi do istoty białej) oraz tkanki glejowej; 

istota szara tworzy korę mózgu i móżdżku, jądra mózgu i móżdżku oraz część centralną i 

słupy rdzenia kręgowego. 

istota zbita, odmiana tkanki kostnej blaszkowatej budująca trzony kości długich oraz 

powierzchniowe (korowe) warstwy ich nasad i kości płaskich, cechująca się zbitym 

ułożeniem beleczek kostnych w koncentryczne struktury, zwane → osteonami. 

izoaglutyniny, → przeciwciała obecne w surowicy krwi osobników danego gatunku, mające 

zdolność zlepiania – aglutynacji komórek krwi innych osobników tego samego gatunku; 

przykładem i. są przeciwciała zlepiające krwinki czerwone osobników różniących się 

antygenami w systemie układu grupowego ABO. 

izochromosomy, chromosomy metacentryczne, których oba ramiona są identyczne, 

homologiczne tak pod względem morfologicznym, jak i ułożenia genów; powstają na skutek 

poprzecznego, nieprawidłowego podziału centromeru i z zachowaniem połączenia chromatyd. 

izoelektryczny punkt, → punkt izoelektryczny. 

izoenzymy, izozymy, molekularne formy danego → enzymu powstające w wyniku ekspresji 

różnych genów; katalizują tę samą reakcję biochemiczną, ale różnią się strukturą 

pierwszorzędową, właściwościami fizycznymi, parametrami kinetycznymi, kofaktorami, 

ruchliwością elektroforetyczną, a także immunologicznie; główną funkcją i. jest zapewnianie 

organizmowi przystosowania do różnych warunków życia oraz umożliwianie pełnienia 

specyficznych funkcji w wyspecjalizowanych komórkach poszczególnych tkanek i organów. 

izogamety, gamety niezróżnicowane morfologicznie, ale zróżnicowane fizjologicznie 

(płciowo); płeć oznacza się znakiem + lub – (→ gamety, → izogamia). 

izogamia, proces płciowy prowadzący do utworzenia zygoty w wyniku połączenia dwóch 

jednakowych gamet różniących się fizjologicznie płcią, natomiast jednakowych 

morfologicznie (→ izogamety); charakterystyczna dla wielu glonów, niektórych grzybów i 

pierwotniaków. 

izojonowy punkt, → punkt izojonowy. 

izolacja, wydzielenie, oddzielenie (części ciała, osobnika czy populacji); psychol. → 

deprywacja sensoryczna. 

izolacja postzygotyczna, → izolacja rozrodcza wynikająca ze zmniejszenia płodności i/lub 

żywotności mieszańców. 

izolacja prezygotyczna, → izolacja rozrodcza wynikająca z mechanizmów utrudniających 

lub uniemożliwiających kojarzenia osobników. 

izolacja rozrodcza, brak → przepływu genów między częściami populacji na skutek 

istnienia → bariery izolacyjnej; podstawowy warunek → specjacji. 

izolacja termiczna, rezultat występowania w budowie powierzchniowych warstw ciała 

organizmu (lub jego narządów wewnętrznych) struktur cechujących się małą przewodnością 

cieplną, w konsekwencji utrudniających wymianę ciepła między organizmem a otoczeniem 

(lub między narządem a resztą ciała organizmu); rolę izolatorów termicznych pełnią 

najczęściej warstwy tkanki tłuszczowej, zwłaszcza podskórnej (np. tran u ssaków morskich), 

a także wytwory skóry (futro ssaków, pióra puchowe ptaków); i. t. jest jednym z warunków 

sprawnej termoregulacji w środowiskach o niskich temperaturach zewnętrznych. 

izoleucyna, Ile, hydrofobowy aminokwas białkowy, alifatyczny, zarówno ketogenny, jak i 

glukogenny, egzogenny dla człowieka; występuje powszechnie w białkach roślinnych i 
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zwierzęcych. 

izomerazy, klasa enzymów katalizujących reakcje izomeryzacji; do i. należą m.in. racemazy, 

epimerazy oraz izomerazy cis-trans. 

izomery, związki organiczne o identycznym składzie chemicznym (wzorach sumarycznych), 

a więc i masie cząsteczkowej, ale o różnym ułożeniu atomów w cząsteczce (wzorach 

strukturalnych), a więc o różnych właściwościach chemicznych i fizycznych; izomeria ma 

duże znaczenie biologiczne – w organizmach syntetyzowane lub wykorzystywane są tylko 

niektóre i.; procesy izomeryzacji (przekształcanie jednych izomerów w drugie) katalizowane 

są przez enzymy z klasy → izomeraz; wyróżnia się dwa główne typy i.: → i. strukturalne i → 

i. przestrzenne (stereoizomery). 

izomery geometryczne, izomery przestrzenne typu cis-trans, związki chemiczne mające 

podwójne wiązania między atomami C, np. kwas fumarowy (trans) i kwas maleinowy (cis) 

oraz izomery typu syn-anti, rodzaj izomerów cis-trans w odniesieniu do wiązania 

podwójnego między C i N lub N i N (→ izomery). 

izomery optyczne, enancjomery, izomery przestrzenne, związki o identycznych 

właściwościach chemicznych i fizycznych, lecz różnych konfiguracjach, w których występuje 

jeden lub kilka → węgli asymetrycznych, związki optycznie czynne, skręcające płaszczyznę 

światła spolaryzowanego, jeden w prawo (+), a drugi w lewo (-) o taki sam kąt, np. 

aminokwasy i cukry; enancjomer (+) określa się jako D (grec. dextro – prawy), a (-) jako L 

(grec. levo – lewy); mieszanina takich samych ilości izomerów (+) i (-) nazywana jest 

racematem i nie skręca płaszczyzny światła spolaryzowanego; obydwa enancjomery są swoim 

odbiciem lustrzanym (enancjomery nie stanowiące swojego odbicia lustrzanego to 

diastereoizomery); związki różniące się konfiguracją tylko przy jednym asymetrycznym 

atomie węgla to epimery (→ izomery). 

izomery przestrzenne, stereoizomery, związki o jednakowym składzie chemicznym, ale o 

różnym, niejednakowym rozmieszczeniu w przestrzeni tych samych grup atomów lub wiązań 

chemicznych oraz różnych właściwościach chemicznych i fizycznych; wyróżnia się → 

izomery geometryczne i → izomery optyczne (→ izomery). 

izomery strukturalne, związki o jednakowym składzie chemicznym, ale o różnym, 

niejednakowym rozmieszczeniu wiązań lub grup chemicznych wewnątrz cząsteczek oraz 

różnych właściwościach chemicznych i fizycznych; wyróżnia się kilka rodzajów i. s.: 1) 

izomery łańcuchowe o różnym ukształtowaniu szkieletów węglowych w cząsteczkach, np. n-

butan i izobutan; 2) izomery o różnym położeniu (podstawieniu) grup funkcyjnych w 

cząsteczkach, np. dwa alkohole: propylowy pierwszorzędowy i izopropylowy drugorzędowy; 

3) → metamery; 4) → tautomery (→ izomery). 

izometryczny skurcz, → skurcz izometryczny. 

izomorfizm, podobieństwo budowy i wielkości gamet, noszących nazwę izogamet. 

izoosmia, określenie stanu równowagi osmotycznej między porównywanymi roztworami lub 

środowiskami, wynikającego z jednakowych sumarycznych stężeń jonów lub substancji 

osmotycznie czynnych; może być również określeniem relacji osmotycznych między płynami 

ustrojowymi a środowiskiem życia, zwłaszcza u organizmów, u których nie wykształciły się 

mechanizmy → osmoregulacji, lub u organizmów, których osmoregulacja polega na 

utrzymywaniu i. (patrz też → hipoosmia, → hiperosmia). 

izopren, → jednostka izoprenowa. 

izoprenoidy, → terpeny. 

izosporia, → jednakozarodnikowość. 

izospory, → jednakozarodnikowość. 
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izotoniczność, cecha roztworu lub komórki wynikająca z równowagi osmotycznej względem 

otoczenia, powodująca, że nie występuje ani napływ ani wypływ wody, odpowiednio z 

otoczenia i do otoczenia, poprzez błony półprzepuszczalne oddzielające roztwór lub komórkę 

od tego otoczenia, co pozwala zachować jego lub jej stałą objętość. 

izotoniczny skurcz, → skurcz izotoniczny. 

izotopy, atomy o takiej samej liczbie atomowej, ale o różnych liczbach neutronów; wyróżnia 

się i. trwałe i i. nietrwałe – promieniotwórcze, ulegające samorzutnym przemianom jąder, 

emitujące promieniowanie jonizujące α, β lub γ, stosowane w wielu dziedzinach nauki i 

techniki; w biologii i medycynie służą do znakowania określonych związków chemicznych i 

śledzenia ich rozmieszczenia oraz przemian metabolicznych; najczęściej do badań stosuje się: 

tryt 
3H, węgiel 13C, fosfor 32P, jod 131J i siarkę 35S (patrz też → datowanie bezwzględne). 

izotropowy prążek, → prążek izotropowy. 

izozymy, → izoenzymy. 

izydia, maczugowate wyrostki na plechach różnych porostów, łatwo odłamujące się i służące 

do rozmnażania wegetatywnego. 

J, → dżul. 

Jacobsona narząd, → narząd lemieszowo-nosowy. 

jad, potoczna nazwa toksyny, związek chemiczny lub mieszanina takich związków; 

wytwarzany przez organizmy żywe, np. niektóre bakterie, grzyby, rośliny, zwierzęta 

bezkręgowe i kręgowce, o działaniu trującym na inne organizmy. 

jad kiełbasiany, botulina, toksyna wytwarzana przez laseczkę jadu kiełbasianego 

(Clostridium batulinum), jedna z silniejszych trucizn pochodzenia biologicznego; w związku 

z interferencją wytwarzania i wydzielania acetylocholiny w synapsach układu nerwowego 

powoduje jego uszkodzenie; objawy zatrucia j. k. to zaburzenie widzenia, połykania i głosu, 

suchość błon śluzowych, zaparcie i postępujące porażenie mięśni oddechowych. 

jad pszczeli, substancje toksyczne wytwarzane przez gruczoły jadowe aparatu żądłowego 

samic (robotnic i królowej) pszczół (lub ogólniej żądłówek), o działaniu porażającym inne 

owady i trującym dla innych zwierząt; głównym składnikiem j. p. jest kwas mrówkowy. 

jad żabi, → batrachotoksyna. 

jad węży, płynna mieszanina substancji toksycznych wytwarzanych przez parzyste gruczoły 

jadowe niektórych węży, które są przekształconymi gruczołami ślinowymi, a których 

wydzielina może być wyprowadzana przez specjalne zęby jadowe, położone, w zależności od 

grupy systematycznej, z przodu lub z tyłu szczęki górnej; skład jadu węży jest zróżnicowany, 

obejmuje białka enzymatyczne i nieenzymatyczne (w różnych proporcjach 

charakterystycznych dla gatunków) o działaniu: neurotoksycznym (paraliżującym układ 

nerwowy i mięśniowy ofiary), kardiotoksycznym (zaburzającym czynności serca), 

hemolitycznym (niszczącym krwinki), koagulującym lub antykoagulującym (wywołującym 

zaburzenia krzepliwości krwi), uszkadzającym ciągłość naczyń krwionośnych oraz 

proteolitycznym (m.in. enzymy trawiące substancję międzykomórkową). 

jadowe zęby, → zęby jadowe. 

jady bakteryjne, toksyny bakteryjne, substancje toksyczne wytwarzane przez bakterie; 

wyróżnia się → egzotoksyny produkowane przez niektóre bakterie gramdodatnie oraz → 

endotoksyny bakterii gramujemnych. 

jady zwierzęce, substancje toksyczne wytwarzane przez komórki lub gruczoły zwierząt, które 

mogą być wykorzystywane przez produkujące je zwierzęta w celach obronnych lub 

zdobywania pokarmu; zwykle są wtedy wprowadzane do ciała agresora lub ofiary poprzez 

specjalne struktury takie, jak parzydełka, zęby lub kolce jadowe, żądła; są zwykle mieszaniną 
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różnych toksyn, o zróżnicowanym mechanizmie działania: substancje blokujące działanie 

błonowych kanałów jonowych lub receptorów, zakłócające funkcjonowanie układu 

nerwowego i mięśniowego, a także czynności serca, substancje o działaniu hemolitycznym i 

proteolitycznym, zaburzające czynności krążenia oraz strukturę tkanek; wytwarzane są przez 

zwierzęta z różnych grup taksonomicznych (jamochłony, owady, pajęczaki, ślimaki, 

szkarłupnie, ryby, płazy, gady, ssaki i inne). 

jaglica, rozpowszechnione szczególnie w krajach słabo rozwiniętych (egipskie zapalenie 

spojówek) zakaźne zapalenie spojówek i rogówki wywołane przez chlamydię Chlamydia 

trachomatis prowadzące do ślepoty. 

jagoda, owoc, którego cała owocnia jest soczysta (np. porzeczki, winorośli, pomidora). 

jagodówka, → błona naczyniowa. 

jajeczkowanie, → owulacja. 

jajnik, gonada żeńska, żeński narząd wytwarzający gamety żeńskie (jaja), o budowie, 

lokalizacji i funkcjonowaniu charakterystycznych dla określonej grupy zwierzęcej; obok 

funkcji gruczołu rozrodczego pełni zwykle rolę gruczołu endokrynowego wytwarzającego 

hormony regulujące cechy i zachowania płciowe organizmu (patrz też → gonady). 

jajnik alimentarny, → jajnik, w którym oocytom substancje odżywcze przekazywane są za 

pomocą komórek wspomagających (komórek folikularnych i czasami dodatkowo komórek 

odżywczych). 

jajnik meroistyczny, jajnik owadów, w którego owariolach (rurkach jajnikowych) 

wytwarzane są jaja (oocyty) otoczone nabłonkiem folikularnym oraz komórkami odżywczymi 

(trofocytami). 

jajnik panoistyczny, jajnik owadów, w którego owariolach (rurkach jajnikowych) 

wytwarzane są jaja (oocyty) otoczone tylko nabłonkiem folikularnym (bez komórek 

odżywczych). 

jajnik politroficzny, → jajnik meroistyczny, w którym każda komórka jajowa otoczona jest 

własnymi trofocytami i warstwą nabłonka. 

jajnik solitarny, → jajnik, w którym oocyty czerpią substancje odżywcze z organizmu 

matczynego bez pośrednictwa komórek odżywczych. 

jajnik telotroficzny, → jajnik meroistyczny, w którym komórki odżywcze pozostają w 

miejscu powstawania (germarium), a z komórkami jajowymi, okrytymi indywidualną 

warstwą nabłonka, połączone są długimi wypustkami plazmatycznymi (sznurami 

odżywczymi). 

jajo, dojrzała komórka rozrodcza żeńska, zwykle stosunkowo duża, kulistego lub owalnego 

kształtu, otoczona osłonami różnej grubości, spełniającymi rolę ochronną, odżywczą lub 

ułatwiające przyczepienie jaja do podłoża. W cytoplazmie j. znajdują się substancje zapasowe 

(żółtko), których ilość jest podstawą klasyfikacji ze względu na lecytalność (patrz też → 

komórka jajowa). 

jajo alecytalne, jajo pozbawione substancji zapasowych (żółtka). 

jajo androgeniczne, jajo rozwijające się partenogenetycznie (bez zapłodnienia) w osobnika 

płci męskiej (np. z j. a. powstają trutnie pszczół) (patrz też → jajo ginekogeniczne). 

jajo centrolecytalne, jajo bogate w substancje zapasowe (żółtko), skupione w części 

centralnej jaja, podczas gdy jego peryferyczna cytoplazma jest ich pozbawiona; j. c. 

podlega → bruzdkowaniu powierzchniowemu. 

jajo ginekogeniczne, jajo rozwijające się partenogenetycznie (bez zapłodnienia) w osobnika 

płci żeńskiej (patrz też → jajo androgeniczne). 
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jajo holoblastyczne, → bruzdkowanie holoblastyczne. 

jajo izolecytalne, jajo o równomiernie rozmieszczonej substancji zapasowej (żółtku), w 

konsekwencji jajo bruzdkuje całkowicie (→ bruzdkowanie holoblastyczne). 

jajo kleidoiczne, jajo zamknięte w osłonach chroniących je przed wysychaniem i izolujących 

od środowiska zewnętrznego, z którym wymieniane mogą być jedynie gazy, natomiast 

pozostałe substancje niezbędne do rozwoju zarodka znajdują wewnątrz osłon; u gadów i 

ptaków w obrębie j. k. gromadzone są również azotowe produkty przemiany materii w formie 

nierozpuszczalnego kwasu moczowego; poza gadami i ptakami oraz jajorodnymi ssakami j. k. 

spotykane są u niektórych bezkręgowców lądowych (pająki, owady) (patrz też → jajo ptasie). 

jajo meroblastyczne, → bruzdkowanie meroblastyczne. 

jajo mezolecytalne, jajo o pośredniej, w stosunku do jaj oligolecytalnego lub polilecytalnego, 

zawartości substancji zapasowych (żółtka), typowe dla płazów. 

jajo oligolecytalne, jajo skąpożółtkowe, o niewielkiej ilości żółtka (substancji zapasowej), 

zwykle równomiernie rozmieszczonego w obrębie jaja (→ jajo izolecytalne). 

jajo płodowe, zarodek rozwijający się w błonach płodowych u kręgowców owodniowych, 

termin niefortunny, bowiem struktura ta niewiele ma wspólnego z jajem (komórka jajową). 

jajo polilecytalne, jajo zawierające dużo substancji zapasowych (bogate w żółtko). 

jajo ptasie, żeńska komórka rozrodcza zamknięta (→ jajo kleidoiczne) w twardej osłonie 

zewnętrznej, wysyconej węglanem wapnia (skorupce), wytwarzanej w czasie przejścia jaja 

przez jajowód; od wewnątrz skorupkę wyścielają dwie delikatne błony podskorupowe 

(między którymi powstaje na jednym z wierzchołków jaja komora powietrzna); pomiędzy 

właściwą komórką jajową a błonami podskorupowymi znajduje się gruba warstwa białka 

wytwarzanego w jajowodzie; bezpośrednio do żółtka jaja przylega cienka, ale ciągliwa 

warstwa białka, od której z obu biegunów jaja odchodzą skręcone powrózki (skrętki 

białkowe, chalazy), które przebijają dwie inne warstwy białka, wewnętrzną (rzadszą) i 

zewnętrzną (gęstszą), i przytwierdzają się do błony podskorupowej wewnętrznej. 

jajo telolecytalne, jajo o nierównomiernie rozmieszczonej substancji zapasowej (żółtku), 

która zgromadzona jest na → biegunie wegetatywnym jaja; w konsekwencji jajo bruzdkuje 

nierównomiernie, najczęściej częściowo (→ bruzdkowanie meroblastyczne). 

jajorodność, typ rozrodu płciowego u tkankowców, gdy komórka jajowa rozwija się poza 

układem rozrodczym samicy; występuje u większości bezkręgowców i u wielu kręgowców, z 

wyłączeniem torbaczy i ssaków łożyskowych. 

jajowa komórka, → komórka jajowa. 

jajowód, element żeńskiego układu rozrodczego (u samic lub obojnaków); przewód 

wyprowadzający jaja z jajnika (gonady żeńskiej) o rozmiarach i szczegółach budowy 

charakterystycznych dla określonej grupy zwierzęcej. 

jajożyworodność, typ rozrodu płciowego u tkankowców, zmodyfikowana forma → 

jajorodności, gdy zapłodniona komórka jajowa rozwija się w przewodach rozrodczych 

samicy, ale zarodek rozwija się zamknięty w osłonkach jajowych i nie jest odżywiany przez 

organizm matki. Zarodek wykluwa się albo zaraz po złożeniu jaja, albo jeszcze w drogach 

rodnych samicy, stwarzając pozory → żyworodności; występuje sporadyczne w wielu 

grupach bezkręgowców (np. u niektórych owadów i ślimaków), u niektórych ryb i gadów. 

jakościowe cechy, → cechy jakościowe. 

jama bębenkowa, → ucho środkowe. 

jama brzuszna, obszerna jama ciała ssaków, od góry (przodu) odgraniczona od jamy klatki 

piersiowej przeponą, ograniczona mięśniami i szerokimi rozcięgnami od klatki piersiowej i 

miednicy; w jamie tej położone są narządy układu pokarmowego, śledziona, nerki, nadnercza, 
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moczowody, główne naczynia krwionośne i nerwy; wysłana → otrzewną. 

jama chłonąco-trawiąca, celenteron, jama ciała → jamochłonów, która jest pochodną 

prajelita; wysłana komórkami gastrodermy, służy do rozprowadzania i trawienia pokarmu. 

jama ciała pierwotna, blastocel, protoceloma, przestrzeń powstała w wyniku rozsunięcia 

się → blastomerów w stadium → blastuli; bez własnej struktury i własnej nabłonkowej 

wyściółki; utwór przejściowy, typowy we wczesnych stadiach ontogenetycznych, głównie u 

dwuwarstwowców (diploblastica), redukujący się w dalszych etapach rozwoju zarodka; u 

form dorosłych jest to szczelina wypełniona mezenchymą, np. u mięczaków (Mollusca) i 

szkarłupni (Echinodermata). 

jama ciała wtórna, → celoma. 

jama gębowa, rozszerzony początek układu pokarmowego zwierząt, położony między 

otworem gębowym a gardzielą lub przełykiem, przystosowany do przyjęcia pokarmu; obecne 

w niej utwory lub narządy, jak np. rzęski, haki, tarka u bezkręgowców lub język i zęby u 

kręgowców, służą do chwytania, rozdrabniania czy przesuwania pokarmu. 

jama nosowa, u kręgowców czworonożnych element narządu węchowego, a równocześnie 

pierwszy odcinek drogi powietrza oddechowego; rozpoczyna się nozdrzem lub nozdrzami (u 

krokodyli, ptaków i ssaków) zewnętrznymi; od jamy gębowej częściowo lub całkowicie (u 

krokodyli i ssaków) oddzielona jest podniebieniem; gdy podział ten jest całkowity, wówczas 

nozdrzami wewnętrznymi łączy się z gardzielą, w przeciwnym razie – z jamą gębową; u 

ptaków i ssaków podzielona przegrodą na symetryczne części; zawiera różną liczbę blaszek 

chrzęstnych lub kostnych – małżowin nosowych zwiększających powierzchnię błony 

śluzowej ścian; większe lub mniejsze partie tej błony pokryte są nabłonkiem węchowym. 

jama okołoskrzelowa, komora pełniąca funkcję → celomy u lancetnika; symetryczny, 

obszerny, wysłany nabłonkiem ektodermalnym uchyłek mieszczący odcinek skrzelowy i 

znaczną część jelita środkowego wraz z workiem wątrobowym; w ścianach j. o. 

rozmieszczone są narządy wydalnicze i rozrodcze; komunikuje się z otoczeniem otworem po 

brzusznej stronie ciała. 

jama opłucnej, zawierająca płyn surowiczy szczelinowata przestrzeń między trzewną 

(płucną) i ścienną blaszką → opłucnej (por. → odma). 

jama otrzewnej wypełniona płynem surowiczym szczelinowata przestrzeń między trzewną i 

ścienną blaszką → otrzewnej. 

jama płaszczowa, jama skrzelowa, przestrzeń zawarta między płaszczem a resztą ciała → 

mięczaków, do której uchodzą przewody narządów wydalniczych, gruczołów rozrodczych, 

otwór odbytowy, a w obrębie której ulokowane są skrzela (→ ktenidium); niekiedy (u 

ślimaków płucodysznych) funkcję oddechową przejmują unaczynione ściany j. p. stającej się 

wtedy jamą płucną. 

jama skrzelowa, → jama płaszczowa. 

jama stawowa, → staw. 

jama szpikowa, jama szpikowa pierwotna, przestrzeń pojawiająca się w trakcie kostnienia na 

podłożu chrzęstnym we wnętrzu kostniejącej chrząstki i powiększająca się w kierunku ku 

nasadom; komórki chrzęstne ulegają zniszczeniu, natomiast substancja podstawowa pozostaje 

nietknięta tworząc kierunkowe beleczki kostnienia, zamieniające się w beleczki kostne 

powstającej kości gąbczastej; wolne przestrzenie między nieregularnie ułożonymi beleczkami 

tej kości wypełniają się szpikiem. 

jama ustna, nazwa stosowana w odniesieniu do → jamy gębowej u człowieka; rozpoczyna 

się szparą ustną, od jamy nosowej oddzielona jest podniebieniem twardym, od części nosowej 

gardła podniebieniem miękkim, od dołu zamknięta mięśniowym dnem j. u., z którym 
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połączony jest język; cieśnią j. u. łączy się z gardłem. 

jamki, w komórkach roślinnych małe zagłębienia w ścianie komórkowej powstające wskutek 

nieodkładania się w tych miejscach warstw ściany wtórnej; na terenie j. przechodzą przez 

pory w ścianie pierwotnej pasemka cytoplazmy z jednej komórki do drugiej (→ 

plazmodesmy); j. mogą być proste lub lejkowate, te drugie mają mniejszy przekrój od strony 

wnętrza komórki, w związku z tym kształt lejka; szerszymi końcami zwrócone są do ściany 

pierwotnej. 

jamki wargowe, rodzaj narządu zmysłu termicznego (→ termoreceptory) występujący w 

obrębie płytek wargowych węży z rodziny Boidae (boa dusiciele, pytony) (patrz też → narząd 

policzkowy). 

jamochłony, Coelenterata, jedne z najpierwotniejszych wielokomórkowców, o symetrii 

najczęściej promienistej, wyłącznie wodne, głównie morskie; do j. należą → 

parzydełkowce i → żebropławy; organizacja ciała prosta, dwuwarstwowa, z jamą chłonno-

trawiącą przypominającą jamę → gastruli. 

jamy ciała, → blastocel, → hemocel, → celoma, → schizocel. 

jarowizacja, → jaryzacja. 

jaryzacja, jarowizacja, wernalizacja, indukowany niską temperaturą (–10–+10°C) proces 

umożliwiający lub przyspieszający kwitnienie u roślin; rośliny ozime mogą ulegać j. już w 

stadium spęczniałego nasienia (np. ziarniaka u zbóż) lub siewki, a rośliny dwuletnie (np. 

kapusta, marchew) dopiero w stadium pełnego rozwoju wegetatywnego. 

jarzmowy łuk, → łuk jarzmowy. 

jaskiniowy człowiek, → człowiek jaskiniowy. 

jaskra, termin obejmujący wiele chorób oczu, w których cechą wspólną jest podwyższone 

ciśnienie śródgałkowe; rozróżnia się jaskrę pierwotną, o nie wyjaśnionej etiologii, i jaskrę 

wtórną występującą w przebiegu innych chorób oczu, m.in. po zapaleniu tęczówki, 

pęczniejącej zaćmy, po operacjach gałki ocznej i długotrwałej terapii steroidowej. 

jaszczurki, Lacertilia, podrząd kosmopolitycznych gadów należący do rzędu → 

łuskonośnych, reprezentowany przez ponad 4,4 tysiąca gatunków lądowych, o wielkości 3,5 

cm do 3 m; skóra pokryta płytkami kostnymi i łuskami; kończyny na ogół wykształcone, 

zwykle pięciopalczaste, czasem jednak zredukowane, nawet do zaniku części wolnej; 

występuje autotomia ogona, który po odrzuceniu może być regenerowany. 

jatrogenia, niekorzystne dla pacjenta oddziaływanie ze strony lekarza (w trakcie jego działań 

diagnostycznych lub leczniczych), często niezamierzone lub wynikające z błędnego 

rozumienia zaleceń przez leczonego; działanie jatrogenne może być również wynikiem 

leczenia farmakologicznego. 

jawnopączkowe, → fanerofity. 

jąderka, ciałka (1 lub kilka) znajdujące się w jądrze komórkowym; zwykle kulistego kształtu, 

utworzone z białka i kwasu rybonukleinowego; miejsce powstawania → rybosomów (→ 

organizator jąderka). 

jądra biegunowe, dwa haploidalne jądra w komórce centralnej → woreczka zalążkowego u 

roślin okrytozalążkowych; po zapłodnieniu (→ zapłodnienie podwójne) z komórki centralnej 

rozwija się → bielmo, tkanka odżywcza nasienia. 

jądra nerwowe, zespoły neuronów mózgowia i rdzenia kręgowego (→ istota szara) poza 

korą mózgu i móżdżku (por. → jądra podkorowe, → międzymózgowie, → rdzeń kręgowy, → 

rogi rdzenia). 

jądra podkorowe, zwoje podstawne, → istota szara leżąca w głębi półkul mózgu; na j. p. w 

mózgu człowieka składają się: → ciało prążkowane, przedmurze oraz ciało migdałowate, 
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mające połączenia z ośrodkami węchowymi, pdwzgórzem i układem pozapiramidowym. 

jądra podstawowe, skupienia istoty szarej, które wraz z → korą dawną (paleocortex) 

składały się na filogenetycznie najstarsze → kresomózgowie kręgowców; u dzisiejszych 

wyższych kręgowców przekształciły się w → ciało prążkowane. 

jądra podział, → podział jądra komórkowego. 

jądra sprzężone, → dikarion. 

jądro, 1) gonada męska, męski narząd wytwarzający gamety męskie (plemniki), o budowie, 

lokalizacji i funkcjonowaniu charakterystycznych dla określonej grupy zwierzęcej; obok 

funkcji gruczołu rozrodczego pełni zwykle rolę gruczołu endokrynowego wytwarzającego 

hormony regulujące cechy i zachowania płciowe organizmu (patrz też → jądro 

komórkowe, → jądra nerwowe). 

jądro czerwienne, → układ pozapiramidowy. 

jądro generatywne, 1) jądro → komórki generatywnej ziarna pyłku; 2) → mikrojądro. 

jądro interfazowe, jądro metaboliczne, jądro komórki w fazie między kolejnymi podziałami 

(→ cykl komórkowy) zawierające zdespiralizowane (z wyjątkiem → centromerów) 

chromosomy. 

jądro komórkowe, podstawowe organellum → komórki eukariotycznej otoczone podwójną 

błoną (otoczką, osłonką) jądrową, wypełnione nukleoplazmą, na którą składają się 

chromatyna (w której zawarty jest DNA, główna część informacji genetycznej komórki), 

jąderka i białkowy szkielet macierzy (matriks) jądrowej. 

jądro metaboliczne, → jądro interfazowe. 

jądro miażdżyste, → krążki międzykręgowe. 

jądro ogoniaste, → ciało prążkowane. 

jądro soczewkowate, → ciało prążkowane. 

jądro wegetatywne, 1) jądro → komórki wegetatywnej ziarna pyłku; 2) → makrojądro. 

jądro wtórne, diploidalne jądro powstające w → woreczku zalążkowym niektórych 

gatunków roślin (→ zalążek) w wyniku zlania się jąder biegunowych; wraz z otaczającą je 

cytoplazmą tworzy tzw. komórkę centralną. 

jądrowa osłonka, → otoczka jądrowa. 

jądrowy rezonans magnetyczny, → rezonans jądrowy magnetyczny. 

jądrzaki, grupa grzybów charakteryzująca się wytwarzaniem owocników typu → 

otoczni (perytecjów) z warstwą rodzajną zbudowaną z worków (np. mączniaki właściwe, 

buławinkowce); status taksonomiczny j. nie został ostatecznie wyjaśniony, dlatego ujmowane 

są w randze rzędu lub podklasy w obrębie → workowców. 

jąkanie się, zaburzenie mowy polegające na niezamierzonym jej przerywaniu pośrodku 

sylab, wyrazów czy zdań, zniekształcaniu wskutek powtarzania głosek i zgłosek oraz zmianie 

natężenia głosu bez intencji mówiącego; jest wynikiem upośledzenia koordynacji ruchowej 

mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych, często wskutek organicznego 

uszkodzenia ośrodków mowy w mózgu lub zmian czynnościowych w ośrodkowym układzie 

nerwowym (→ mowa, → ośrodki mowy). 

jednakoplechowość, → homotalizm. 

jednakozarodnikowość, izosporia, homosporia, tworzenie jednakowych, nie różniących się 

między sobą haploidalnych zarodników (→ mejospor); występuje np. u mszaków i 

większości współczesnych paproci; przeciwieństwo → różnozarodnikowości. 

jednodomowość, termin o dwóch znaczeniach: → jednopienność lub zjawisko polegające na 
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tym, że cykl rozwojowy pasożyta ograniczony jest do jednego żywiciela. 

jednogałęziowce, → tchawkowce. 

jednokomórkowce, organizmy eukariotyczne (→ eukarioty) o ciele ograniczonym do jednej 

komórki (niektóre glony i grzyby oraz wszystkie pierwotniaki). 

jednoliścienne, Liliopsida, Monocotyledones, klasa roślin → okrytozalążkowych; nasiona j. 

kiełkując wytwarzają jeden liścień; kwiaty z reguły składają się z 3-dzielnych okółków; 

system korzeniowy wiązkowy; liście całobrzegie, bezogonkowe, obejmujące nasadą łodygę; 

nerwacja liści równoległa, nerwu głównego brak; wiązki przewodzące zamknięte, na 

przekroju poprzecznym łodygi ułożone nieregularnie; j. obejmują współcześnie ok. 25% 

roślin okrytozalążkowych i prawdopodobnie wywodzą się z roślin → dwuliściennych. 

jednoniciowy DNA, → DNA. 

jednoosiowe rośliny, → rośliny jednoosiowe. 

jednopienność, monoecja, występowanie oddzielnych męskich i żeńskich organów 

rozrodczych na tej samej roślinie; u roślin nasiennych jest to występowanie 

rozdzielnopłciowych kwiatów męskich i żeńskich, a u mszaków i paprotników plemni i rodni 

na tym samym osobniku. 

jednopłytkowce, → jednotarczowce. 

jednopostaciowość, monomorfizm, 1) niezróżnicowanie morfologiczne polipa u niektórych 

kolonijnych bezkręgowców; 2) niezróżnicowanie postaci dorosłych u dzieworodnych i 

obojnaczych bezkręgowców; 3) → homomorfizm; 4) → izomorfizm. 

jednoroczne rośliny, → rośliny jednoroczne. 

jednostka aktywności enzymatycznej, U, międzynarodowa jednostka aktywności 

enzymatycznej, ilość enzymu, która w optymalnych warunkach pH i temperaturze 30°C 

przekształca w ciągu 1 minuty 1 ľmol substratu w produkt (przy wysycającym stężeniu 

substratu). 

jednostka fotosyntetyczna, zgrupowanie cząsteczek chlorofilu, w którym cząsteczki → 

chlorofilu antenowego przekazują swoją energię wzbudzenia elektronowego do 

wyspecjalizowanego chlorofilu a w centrum reakcji; większość cząsteczek chlorofilu w j. f. 

absorbuje światło, a tylko mała ich część, znajdująca się w centrum reakcji, uczestniczy w 

zamianie energii świetlnej w energię chemiczną. 

jednostka izoprenowa, izopren, 2-metylobutadien, węglowodór polimeryzujący, 

występujący w → kauczuku naturalnym i stosowany do produkcji kauczuków syntetycznych. 

jednostka motoryczna, zespół komórek mięśnia szkieletowego (włókien mięśniowych) 

kręgowca unerwianych przez tę samą komórkę nerwową, przez co wspólnie pobudzanych i 

jednocześnie pracujących (kurczących się). 

jednostka sedymentacji, → swedberg. 

jednostka systematyczna, → kategoria systematyczna, → takson. 

jednostka taksonomiczna, → kategoria systematyczna, → takson. 

jednotarczowce, jednopłytkowce, Monoplacophora, gromada bezkręgowców zaliczana do 

typu → mięczaków (Mollusca), reprezentowana przez ponad 25 współcześnie żyjących 

morskich gatunków o wymiarach od ok. 1 mm do 4 cm, łączonych w rząd Tryblidiida oraz 

przez liczne gatunki kopalne znane z ery paleozoicznej; ostatnio wyróżniono dwie 

rodziny: Neopilinidae obejmującą gatunki rozdzielnopłciowe oraz Micropilinidae, z kilkoma 

gatunkami, prawdopodobnie obupłciowymi. 

jednowarstwowce, Monoblastica, Monoblastozoa, blastulopodobne, typ bezkręgowców 

reprezentowanych przez jeden mikroskopijny gatunek, znaleziony w słonych źródłach, 
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którego opis, a także istnienie budzą wątpliwości; ciało zbudowane z jednej warstwy komórek 

przypomina stadium → blastuli, rzęski rozmieszczone są po stronie wewnętrznej i zewnętrzej, 

przewód pokarmowy z otworami: gębowym i odbytowym; rozmnażają się bezpłciowo przez 

podział. 

jednożerność, monofagizm, jednolity sposób odżywiania się zwierząt, gdy pokarm ogranicza 

się do na ogół jednego gatunku roślinnego lub zwierzęcego. 

jedwab, jedwab naturalny, wydzielina złożona z białek, głównie fibroiny i serycytyny, 

wytwarzana przez gruczoły ślinowe wielu owadów w celu konstrukcji schronienia i kokonu. 

jedwabnik morwowy, Bombyx mori, hodowany motyl, pochodzenia azjatyckiego, należący 

do rodziny jedwabnikowatych, o masywnym, owłosionym ciele, grzebieniastych czułkach i 

szarych, szerokich skrzydłach; larwy zjadają liście morwy, a ich gruczoły przędne wytwarzają 

nić jedwabną, służącą do kostrukcji kokonów poczwarczych; kokony te pozyskiwane są w 

przemyśle jedwabniczym do produkcji jedwabiu. 

jeleń olbrzymi, Megaloceros giganteus, wymarły, euroazjatycki gatunek z rodziny 

jeleniowatych, o dużym, do 3 m rozpiętości, łopatowatym porożu; żył w plejstocenie, 

zasiedlał obszary otwarte, również na terenie Polski. 

jelito, część przewodu pokarmowego zwierząt, zwykle w formie wydłużonej cewy, o różnej 

długości i szczegółach budowy, wyścielanej przez pojedynczą warstwę nabłonka 

endodermalnego; jest miejscem trawienia i wchłaniania pokarmu; u zwierząt bezkręgowych 

termin j. odnosi się do całego układu pokarmowego i wyróżnia się w nim zwykle trzy 

odcinki: jelito przednie, j. środkowe i j. tylne, z których tylko środkowe jest pochodzenia 

endodermalnego, natomiast przednie i tylne są wpukleniem powierzchni ciała 

ektodermalnego pochodzenia; u kręgowców termin j. odnosi się do odcinka przewodu 

pokarmowego położonego za żołądkiem, w którym wyróżnia się j. cienkie (dwunastnica, j. 

czcze, j. kręte) i j. grube (okrężnica, odbytnica), na granicy których zwykle kształtuje się u 

owodniowców ślepy uchyłek różnej długości (j. ślepe); ścianę j. kręgowców tworzą: 

pojedyncza warstwa nabłonka endodermalnego (na który składają się właściwe komórki 

nabłonkowe, enterocyty oraz komórki śluzowe i komórki dokrewne) oraz mezodermalnego 

pochodzenia warstwy mięśni gładkich podłużnych i okrężnych wraz z siecią naczyń 

krwionośnych i limfatycznych, zespołem nerwów i elementami tkanki łącznej; z zewnątrz j. 

częściowo okryte jest otrzewną trzewną (→ otrzewna); przystosowaniem do wchłaniania 

pokarmu jest powiększanie wewnętrznej powierzchni j. przez fałdy, u ptaków i ssaków 

również przez kosmki i przede wszystkim przez mikrokosmki enterocytów. 

jelito cienkie, → jelito. 

jelito czcze, → jelito. 

jelito grube, → jelito. 

jelito kręte, → jelito. 

jelito pierwotne, → archenteron. 

jelito proste, → odbytnica. 

jelito ślepe, cecum, uchyłek jelita grubego (→ jelito) u gadów, ptaków i ssaków położony 

przed ujściem jelita krętego do okrężnicy, u niektórych form silnie rozbudowany, ze względu 

na odbywające się w nim intensywne, bakteryjne trawienie celulozy (→ cekotrofia). 

jelitodyszne, żołędziogłowe (Enteropneusta), gromada kosmopolitycznych robakowatych 

bezkręgowców, o różnej długości (9–50 cm), należąca do typu → przedstrunowców, 

reprezentowana przez ok. 75 gatunków żyjących w piasku lub osadach przy brzegu mórz; 

niektóre cechy świadczą o pokrewieństwie j. ze szkarłupniami; prawdopodobnie są 

potomkami starej grupy, od której pochodzą strunowce. 
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jelitowe bakterie, → bakterie jelitowe. 

jesiotrowate, Acipenseridae, duże (do 4 m długości) ryby należące do grupy kostołuskich 

(Chondrostei), rzędu jesiotrokształtnych (Acipenseriformes), reprezentowane przez 25 

gatunków; żyją w dużych rzekach i przy brzegu mórz; szkielet prawie całkowicie chrzęstny, 

obecna struna grzbietowa; z ikry niektórych gatunków wytwarza się kawior. 

jeziora amiktyczne, jeziora o stałej pokrywie lodowej. 

jeziora dimiktyczne, jeziora holomiktyczne, typowe dla klimatu umiarkowanego, o wodach 

wymieszanych wiosną i jesienią, zaś ze stratyfikacją termiczną latem. 

jeziora dystroficzne, jeziora mało żyzne, o małej produkcji fitoplanktonu, kwaśne, ubogie w 

wapń, o brązowej barwie wody, z powodu dużej zawartości substancji humusowych. 

jeziora eurytroficzne, jeziora żyzne, płytkie, bogate w nutrienty, o dużej produktywności, o 

wodzie nieprzezroczystej. 

jeziora hipertroficzne, jeziora politroficzne, jeziora z nadprodukcją nutrientów, o bardzo 

dużej produkcji fitoplanktonu, o charakterze stałego zakwitu; powstałe przy nadmiernym 

dopływie nawozów lub ścieków. 

jeziora meromiktyczne, jeziora stref ciepłych: równikowej i międzyzwrotnikowej, o 

cyrkulacji jedynie powierzchniowych warstw wody. 

jeziora mezotroficzne, jeziora o średniej zawartości nutrientów i produktywności, pośrednie 

między jeziorami oligotroficznymi i eutroficznymi. 

jeziora monomiktyczne, jeziora tropikalne i polarne; woda podlega wymieszaniu raz w ciągu 

roku, w porze chłodnej lub podczas polarnego lata. 

jeziora oligomiktyczne, jeziora klimatu tropikalnego o słabo wymieszanej wodzie. 

jeziora oligotroficzne, jeziora o małej zawartości substancji pokarmowych, o małej produkcji 

fitoplanktonu, głębokie, o znacznej przezroczystości wody. 

jeziora polimiktyczne, jeziora płytkie, o dużej powierzchni i wielokrotnym mieszaniu się 

wód w ciągu roku. 

jeziora polodowcowe, jeziora powstałe po ostatnim zlodowaceniu na półkuli północnej w 

wyniku działalności lodowców kontynentalnych i górskich. 

jezioro, śródlądowy, naturalny zbiornik wodny, bez możliwości wymiany wód z morzem; 

powstaje w wyniku działania rozmaitych czynników, m.in. działalności lodowca, erozji 

rzecznej, aktywności wulkanów, fal morskich czy człowieka; wymiana wody, poprzez 

dopływy i odpływy powierzchniowe i podziemne, jest stosunkowo wolna, wody przybywa 

również przez opady i ubywa przez parowanie; ekologicznie j. dzieli się na strefy: litoralną, 

przybrzeżną, pelagialną, toni wodnej i profundalną (głębinową); j. klasyfikuje się według 

kryteriów geomorfologicznych, hydrologicznych, fizycznych, chemicznych i biologicznych. 

jeżowce, Echinoidea, gromada kosmopolitycznych wyższych bezkręgowców należąca do 

typu → szkarłupni, reprezentowana przez ok. 950 gatunków, o różnorodnej diecie, żyjących 

w morzach, głównie subtropikalnych i tropikalnych; ciało spłaszczone, dwubocznie 

symetryczne (j. nieregularne) albo kuliste pięciopromieniste (j. regularne), do 25 cm średnicy, 

pokryte wapiennymi kolcami osadzonymi na szkielecie wewnętrznym; wyposażone w → 

układ wodny. 

jętki, Ephemeroptera, rząd → owadów uskrzydlonych reprezentowany przez ok. 2 tysiące 

niewielkich (do 4 cm) gatunków, żyjących w sąsiedztwie zbiorników wodnych; postać 

dorosła żyje krótko i nie odżywia się; stosunkowo długo żyjące larwy są organizmami 

wodnymi. 

języczek, ligula, bot. 1) mały, błoniasty wyrostek na granicy między pochwą a blaszką 
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liściową u traw; 2) wyrostek na górnej stronie liścia u widłaków różnozarodnikowych. 

języczek podniebienny, → podniebienie miękkie. 

język, 1) zool. mięśniowy narząd umieszczony na dnie jamy gębowej czworonożnych 

kręgowców, współpracujący z innymi narządami w pobieraniu pokarmu; u niektórych płazów 

(żyjących na lądzie) j., lepki i wyrzucany na zewnątrz jamy gębowej, jest sprawnym 

narządem chwytnym; podobną funkcje pełni w jednej z grup gadów – u kameleonów; u węży 

i jaszczurek (długi i rozdwojony na końcu) stał się narządem przede wszystkim zmysłowym 

(węchowym), współdziałającym z → narządem lemieszowo-nosowym; u ssaków 

równocześnie z pokarmowymi pełni funkcje zmysłowe (smakowe; → brodawki językowe); u 

człowieka uczestniczy w → artykulacji dźwięków mowy; 2) antr. → mowa. 

jodochwytność, zdolność komórek tarczycy do aktywnego wychwytywania jodu 

nieorganicznego (jodków) z krwi, w procesie (mechanizm wychwytujący, pompa jodkowa) 

stymulowanym przez hormon tyreotropowy; jod jest wbudowywany w reszty tyrozyny 

tyreoglobuliny wchodzącej w skład koloidu wypełniającego pęcherzyki → gruczołu 

tarczowego. Zdolność wychwytywania jodków cechuje również nerki (gdzie wydalany jest do 

moczu) oraz gruczoły ślinowe, gruczoły błony śluzowej żołądka, łożysko, ciało rzęskowe w 

oku, splot naczyniówkowy i gruczoły sutkowe, przy czym wychwyt ten nie zależy od 

hormonu tyreotropowego i nie jest znane jego znaczenie fizjologiczne. 

jodopsyna, termin używany dawniej na określenie barwników wzrokowych czopków 

siatkówki kręgowców, będących kompleksem retinalu z jedną z trzech opsyn, 

charakterystycznych dla poszczególnych trzech typów czopków. 

jodotyroniny, pochodne tyroniny, w której w pozycjach 3, 5, 3’ i 5’ mogą być podstawione w 

różnych ilościach atomy jodu; powstają w reakcjach jodowania reszt tyrozynowych 

tyreoglobuliny w pęcherzykach gruczołu tarczowego oraz w wyniku kondensacji mono- i 

dijodotyrozyny. W warunkach fizjologicznych z tyreoglobuliny uwalniane są przez specjalne 

proteazy: 3,3’-dijodotyronina, 3,5,3’-trijodotyronina (T3), 3,3’,5’-trijodotyronina (odwrócona 

T3) oraz 3,5,3’5’-tetrajodotyronina (tyroksyna, T4), z których T3 (→ trijodotyronina) i T4 (→ 

tyroksyna) pełnią rolę hormonów tarczycy. 

jodyna, ciemnobrunatny 3% roztwór jodu w alkoholu, zawierający 1% jodku potasu, o 

właściwościach bakteriobójczych; stosowana jako środek dezynfekujący. 

Johnstona narząd, → narząd Johnstona. 

jonizacja, powstawanie jonów przez oderwanie elektronów od cząsteczek lub atomów 

podczas procesów chemicznych, na skutek promieniowania jonizującego, dysocjacji 

elektrolitycznej lub szybkich zderzeń z naładowanymi cząstkami. 

jonizujące promieniowanie, → promieniowanie jonizujące. 

jonogram, obraz stężenia poszczególnych jonów w płynach ustrojowych i tkankach 

organizmu. 

jonosfera, warstwa → atmosfery ziemskiej, w odległości 70–1000 km od powierzchni Ziemi, 

o znacznej ilości swobodnych jonów i elektronów; następuje w niej odbicie, pochłanianie, 

polaryzacja i załamanie fal radiowych. 

jonowa pompa, → pompa jonowa. 

jonowe kanały, → kanały jonowe. 

jonowe wiązanie, → wiązanie jonowe. 

jura, drugi, środkowy okres → mezozoiku trwający od ok. 208 mln do 145 mln lat temu; 

dzieli się na 3 epoki: wczesną, środkową i późną (patrz też → geochronologia). 

juvenis, antr. osobnik w wieku młodzieńczym, umowna kategoria wieku (15–24 lata), 

stosowana przede wszystkim do osobników o nieznanym wieku kalendarzowym (np. 
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reprezentowanych przez materiał kostny). 

juwenilne hormony, → hormony juwenilne. 

K, → kelwin. 

kacheksja, wyniszczenie, najcięższa postać stanu niedożywienia. 

kadaweryna, pentametylenodiamina, NH2-(CH2)5-NH2, biogenna amina alifatyczna, silnie 

toksyczna, powstająca podczas gnicia białek organizmów zwierzęcych, w reakcji 

dekarboksylacji → lizyny. 

kajtonie, kajtoniowce, niewielka grupa wymarłych → paproci nasiennych znanych jedynie z 

okresu jurajskiego; w materiałach kopalnych znaleziono wyłącznie fragmenty narządów 

rozmnażania i liści, tak że w zasadzie wygląd tych roślin jest nieznany; ze względu na 

występowanie u k. mięsistej okrywy zalążków (przypominającej słupek) sądzono, że są to 

najstarsze rośliny okrytozalążkowe; późniejsze i oparte na bogatszym materiale kopalnym 

badania zaprzeczyły tej tezie, okazało się bowiem, że ziarna pyłku kiełkowały wprost na 

okienku zalążka, co jest cechą charakterystyczną dla roślin nagozalążkowych. 

kakako, aromatyczny proszek otrzymywany z nasion kakaowca, zawierający do 30% 

tłuszczu, białko, skrobię, związki mineralne i alkaloid → teobrominę; używany głównie do 

przyrządzania napoju o tej samej nazwie oraz do wyrobu czekolady. 

kala-azar, rodzaj leiszmaniozy, czarna choroba, choroba subtropikalna, w której patogenem 

jest wiciowiec Leishmania donovani; wnika on do ciała człowieka poprzez uszkodzoną skórę 

albo w wyniku ukąszenia przez zakażone muchówki; objawami choroby są: gorączka, obrzęk 

wątroby i śledziony, zmniejszenie liczby leukocytów. 

kalamity, Calamitaceae, rodzina obejmująca całkowicie wymarłe rośliny z podgromady → 

skrzypowych, które żyły w okresie karbońskim i stanowiły wówczas ważny składnik lasów 

węglowych; rośliny zarodnikowe (najczęściej jednakozarodnikowe, rzadziej 

różnozarodnikowae, a nawet zbliżone do zalążkowych), osiągające wysokość do 30 m i 

średnicę pnia ok. 1 m; charakteryzowały się okółkowym typem rozgałęzienia i ulistnienia 

oraz umieszczeniem zarodni na tarczowatych liściach zarodnionośnych. 

kalcywirusy, rodzina wirusów RNA mająca wiriony o symetrii ikosaedralnej, pozbawione 

osłonki lipoproteinowej; odporne na rozpuszczalniki lipidowe i łagodne detergenty, ulegają 

inaktywacji w pH 3 do 5; chorobotwórcze dla człowieka są wirusy z grupy Norwalk 

wywołujące epidemiczne zapalenie żołądka i jelit oraz wirus zapalenia wątroby typu E 

przenoszony droga pokarmową; k. chorobotwórcze dla zwierząt powodują u nich choroby 

skórne. 

kalcyferol, witamina D, ogólna nazwa grupy blisko ze sobą spokrewnionych związków 

steroidowych powstających z prowitamin pod wpływem promieniowania ultrafioletowego; do 

najważniejszych należą ergokalcyferol (witamina D2), powstająca z przekształcenia 

roślinnego sterolu (ergosterolu) oraz → cholekalcyferol (witamina D3), powstająca z 

prowitaminy (7-dehydrocholesterolu) pochodzenia zwierzęcego. 

kalcyfikacja, 1) zwapnienie, patologiczny proces odkładania się złogów soli wapniowych w 

tkance, często w następstwie długotrwałego procesu zapalnego lub urazu; 2) proces 

fizjologiczny w kościach i zębach (mineralizacja); 3) impregnacja solami wapnia osłon 

jajowych; 4) potoczne określenie miażdżycy tętnic. 

kalcyfile, organizmy przystosowane do życia na podłożu bogatym w związki wapnia 

(głównie węglany). 

kalcyfity, rośliny wapieniolubne (→ kalcyfile) występujące na glebach bogatych w węglan 

wapnia, najczęściej jednocześnie ciepłych i względnie suchych; zwykle unikają gleb 

kwaśnych, są więc → acydofobami. 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1467655_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476385_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468799_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471708_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476385_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471573_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1583461_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477082_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471129_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472618_1.html


kalcyfoby, organizmy unikające podłoża bogatego w związki wapnia (por. → acydofity). 

kalcyt, krystaliczny węglan wapnia CaCO3, → wapienie organogeniczne. 

kalcytonina, hormon wytwarzany przez → ciałka pozaskrzelowe kręgowców innych niż 

ssaki lub komórki przypęcherzykowe (okołopęcherzykowe, komórki C) → gruczołu 

tarczowego ssaków (nazywany bywa tu tyreokalcytoniną). Jest peptydem zbudowanym z 32 

aminokwasów, o składzie charakterystycznym gatunkowo, wycinanym potranslacyjnie z 

wyjściowego preprohormonu; działa poprzez swoiste receptory błonowe, które wykryto w 

komórkach kości i nerek; zmniejsza stężenie wapnia i fosforanów we krwi poprzez 

hamowanie resorpcji kości oraz zwiększanie wydalania wapnia w moczu. 

kalendarz małżeński, metoda Ogino–Knausa, wykaz dni płodnych i bezpłodnych w→ cyklu 

miesiączkowym kobiety, na podstawie którego określa się przybliżoną datę jajeczkowania i 

okres możliwego zapłodnienia; obecnie, w celu dokładnego oznaczenia dnia owulacji, stosuje 

się m.in. pomiary porannej temperatury ciała w pochwie, badania cytohormonalne, badania 

śluzu szyjkowego. 

kaletka Fabrycjusza, → kieszonka Fabrycjusza. 

kalikreiny, kininogeniny, kininogenazy, rodzina enzymów proteolitycznych, osoczowych lub 

tkankowych; katalizują powstanie → bradykininy z jej prekursora, hydrolizują estry 

acyloargininy, aktywują VII i XII czynnik krzepnięcia krwi. 

kalimatoteka, Calymatotheca hoeninghausii=Lyginopteris oldhamia, kalymatoteka, jeden z 

najlepiej poznanych przedstawicieli kopalnych → paproci nasiennych; pokrojem 

przypominała paprocie, od których różniła się zasadniczo budową anatomiczną. 

kaliptra, 1) → czapeczka korzenia; 2) → czepek. 

kaliptrogen, → histogeny. 

kalobioza, → ksenobioza. 

kaloria, cal, stosowana dawniej jednostka ciepła, ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1g wody 

o 1˚C pod ciśnieniem 1 Atm; zgodnie z układem SI jednostkami energii są dżule (J); 1cal = 

4,184 J. 

kalorymetria, 1) dział chemii fizycznej, dział nauki o cieple obejmujący metody pomiaru 

właściwości cieplnych materiałów i badania efektów cieplnych procesów fizycznych, reakcji 

chemicznych i procesów biologicznych; 2) pomiar wartości energetycznej produktów 

żywnościowych lub zużycia energii przez organizm. 

kalota, → calotta. 

kaloza, wielocukier o kleistej konsystencji tworzący pochewki wyścielające pory (sita) w 

poprzecznych ścianach komórek łyka; k. uczestniczy też w zabliźnianiu uszkodzonych 

tkanek. 

kalus, tkanka przyranna, słabo zróżnicowana, bujająca tkanka, obrastająca u roślin miejsce 

zranienia; można też otrzymać kulturę k. w sterylnych warunkach przez wyszczepienie 

fragmentów tkanki roślinnej na odpowiednią sztuczną pożywkę (→ kultury in vitro). 

kalwaria, → calvaria. 

kał, stolec, niestrawione resztki pokarmu usuwane z przewodu pokarmowego przez otwór 

odbytowy; skład k. zależy od rodzaju zwierzęcia i jego diety; u człowieka w skład kału 

wchodzą niestrawione włókna pochodzenia roślinnego (celuloza i inne), związki 

nieorganiczne, woda, niewielkie ilości tłuszczy, złuszczonych komórek błony śluzowej, śluzu 

i enzymów trawiennych oraz znaczne ilości (do 30–50% masy k.) bakterii pochodzących z 

okrężnicy (m.in. pałeczka okrężnicy Escherichia coli). 

kambium, → miazga twórcza. 
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kambr, pierwszy okres → paleozoiku trwający od ok. 570 mln do 505 mln lat temu; dzieli się 

na 3 epoki: wczesny, środkowy i późny (→ geochronologia). 

kamfora, cykliczny terpen ketonowy występujący u wielu gatunków roślin; przezroczysta, 

bezbarwna, krystaliczna substancja o charakterystycznym przenikliwym zapachu, łatwo 

sublimująca, otrzymywana z drzewa kamforowego; stosowana w lecznictwie jako zewnętrzny 

lek rozgrzewający w stanach zapalnych oraz do dezynfekcji, także do produkcji lakierów, 

celuloidu i prochu bezdymnego. 

kamica, powstawanie lub obecność kamieni złożonych głównie ze złogów soli mineralnych i 

innych substancji, takich jak moczany, związki ksantyny, cystyny i innych aminokwasów 

oraz cholesterolu w narządach jamistych lub tkankach; najczęstszymi formami są k. żółciowa 

i k. nerkowa. 

kamienienie, → fosylizacja. 

kamyczki błędnikowe, otolity, otokonia, statokonia, piasek uszny, drobne (u człowieka o 

średnicy 3–19 ľm) okrągławe kryształki soli wapiennych zatopione w galaretowatej substancji 

tworzącej błonę kamyczkową (otolitową) w plamkach statycznych (zwanych też narządem 

otolitowym), zlokalizowanych na dnie łagiewki i woreczka → błędnika błoniastego ssaków 

(→ narząd równowagi); ich ruchy pobudzają czuciowe komórki rzęsate narządu równowagi. 

kanaliki nasienne, cewki nasienne, silnie skręcone kanaliki w obrębie zrazików jądra samca 

kręgowca, o średnicy ok. 0,2 mm i długości (po wyprostowaniu) ok. 50 cm; nabłonek k. n. 

zawiera komórki plemnikotwórcze (oraz podporowe komórki Sertolego), uwalniające do 

kanalików funkcjonalnie niedojrzałe plemniki. 

kanaliki nerkowe, kanaliki nefronu, kanalikowa część nefronów nerek odprowadzająca → 

mocz pierwotny z ciałka nerkowego do kanalika zbiorczego. Wyróżnia się część bliższą 

(proksymalną) kanalika nerkowego, składającą się z kanalika nerkowego głównego (d. 

kanalik kręty I rzędu) i części zstępującej pętli nefronu (d. pętli Henlego), oraz część dalszą 

(dystalną) kanalika nerkowego, złożoną z części wstępującej pętli nefronu i wstawki (d. 

kanalika krętego II rzędu) uchodzącej do kanalika nerkowego zbiorczego; w trakcie przejścia 

moczu pierwotnego przez k. n. dochodzi, w procesach resorpcji i sekrecji kanalikowej, do 

zmiany jego składu i do wytworzenia moczu ostatecznego. 

kanalizacja rozwojowa, antr. zjawisko polegające na samoregulacyjnym działaniu genotypu 

w trakcie rozwoju osobniczego, w wyniku czego kształtujący się fenotyp ma tendencję do 

zachowywania tzw. standardowej postaci, niezależnie od "lw;odchylających"up; oddziaływań 

środowiska; osobnik rozwija się w wyznaczonym przez genotyp przedziale zmienności – 

kanale rozwojowym. 

kanał komunikacji, fizjol. droga przepływu sygnałów komunikacyjnych między osobnikami, 

rodzaj nośnika informacji; w kanale optycznym (wzrokowym) nośnikiem jest fala 

elektromagnetyczna (świetlna), akustycznym (słuchowym) – fala dźwiękowa, chemicznym 

(smakowym, węchowym) – cząsteczki substancji smakowych czy zapachowych, dotykowym 

– oddziaływania mechaniczne. 

kanał kręgowy, u kręgowców przestrzeń ograniczona łukami kręgowymi (tzw. łukami 

nerwowymi), przedłużająca się w kanał kości krzyżowej, w której znajduje sięb→ rdzeń 

kręgowy lub (w tylnej, a u człowieka dolnej części) wiązka nerwów rdzeniowych. 

kanał rodny, kostno-mięśniowy kanał, przez który przesuwa się opuszczający macicę płód w 

czasie porodu; u wielu ssaków obudowa kostna k. r. jest kompletna (miednica zamknięta w 

obręcz); u człowieka k. r. przechodzi przez → otwór górny miednicyi → otwór dolny 

miednicy, których rozmiary limitują wielkość możliwego do urodzenia płodu. 

kanał środkowy, pozostałość embrionalnej cewy nerwowej w centralnej części → rdzenia 

kręgowego; u człowieka o bardzo małym przekroju (rzędu dziesiątych części mm), często 
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miejscami niedrożny, w części górnej przechodzi w kanał środkowy rdzenia przedłużonego (a 

ten w komorę czwartą mózgu), w końcowej rozszerza się we wrzecionowatą komorę 

końcową; wypełniony jest płynem mózgowo-rdzeniowym. 

kanały Haversa, → kanały naczyniowe osteonów. 

kanały jonowe, białka transbłonowe (→ białka integralne) tworzące w → dwuwarstwie 

lipidowej małe pory wodne, przez które mogą dyfundować jony nieorganiczne, zgodnie z ich 

gradientami elektrochemicznymi; otwieranie i zamykanie się k. j. podlega regulacji. 

kanały naczyniowe odżywcze, kanały Volkmanna, kanały łączące → kanały naczyniowe 

osteonów z powierzchnią zewnętrzną bądź wewnętrzną kości. 

kanały naczyniowe osteonów, kanały Haversa, centralne kanały osteonów (systemów 

Haversa), jednostek strukturalnych kości zbitej (→ osteon), przez które przechodzą naczynia 

krwionośne i włókna nerwowe zaopatrujące kość. 

kanały półkoliste, przewody półkoliste, trzy kanały wchodzące w skład struktury ucha 

wewnętrznego (→ błędnik błoniasty, → błędnik kostny) kręgowców, przestrzennie 

rozmieszczone w trzech prostopadłych płaszczyznach; k. p. błoniaste wraz z woreczkiem i 

łagiewką tworzą aparat przedsionkowy, będący narządem zmysłu równowagi; wypełnione są 

śródchłonką; komórki zmysłowe ulokowane w obrębie grzebieni zmysłowych mieszczących 

się w rozszerzeniach k. p. przy ich ujściach do łagiewki, zwanych bańkami k. p. (grzebienie 

bańkowe k. p.), rejestrują przepływ śródchłonki wywoływany przez zmiany położenia głowy i 

wysyłają nerwową impulsację czuciową do ośrodków równowagi ośrodkowego układu 

nerwowego. 

kanały Volkmana, → kanały naczyniowe odżywcze. 

kanały żywiczne, → przewody żywiczne. 

kancerogeneza, → onkogeneza. 

kancerogeny, karcynogeny, czynniki rakotwórcze mające zdolność indukowania rozwoju 

nowotworów złośliwych; wyróżnia się k. chemiczne, które obejmują kilka tysięcy związków 

o zróżnicowanej budowie (wśród nich bezsporne działanie rakotwórcze u ludzi ma ok. 200) 

oraz k. fizyczne, do których zalicza się promieniowanie jonizujące fotonowe i cząstkowe o 

dużych energiach; ze względu na mechanizm działania wyróżnia się k. inicjujące, indukujące 

mutacje → onkogenów, i k. promocyjne, których działanie związane jest z indukcją ekspresji 

niektórych genów, zwłaszcza kontrolujących cykle podziałowe komórki. 

kangurowate, rodzina ssaków należąca do rzędu → torbaczy, reprezentowana przez 54 

gatunki, dość znacznych rozmiarów (do 2 m długości i 90 kg wagi); roślinożerne, nocne, żyją 

w rozmaitych środowiskach Australii i sąsiednich wysp; ciało masywne z niewielką głową o 

dużych uszach, silny ogon, kończyny tylne dłuższe od przednich, co ułatwia skoki. 

kanibalizm, pożeranie osobników własnego gatunku; występuje w różnych grupach 

systematycznych zwierząt (od pierwotniaków po ssaki), najczęściej u bezkręgowców i 

niższych grup kręgowców; przyczyny k. są różne, przede wszystkim: nadmierne zagęszczenie 

populacji, głód, stres (patrz też → adelfofagia, → ludożerstwo). 

kantarofilia, zapylanie kwiatów przez chrząszcze, głównie w strefie tropikalnej (termin 

pochodzi od łacińskiej nazwy muchy hiszpańskiej Cantharis); kwiaty przystosowane do 

takiego zapylania wydzielają intensywny zapach owocowy lub aminowy. 

kapacytacja, etap dojrzewania (uzdatniania) plemników, tj. nabywania przez nie zdolności 

do zapłodnienia, zachodzący po zaplemnieniu, polegający na reorganizacji składników błony 

komórkowej plemnika; miejsce k. jest specyficzne dla określonych zwierząt, u ssaków 

zachodzi w obrębie dróg rozrodczych samicy. 

kapilary, → naczynia włosowate. 
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kapsomer, białkowe elementy → kapsydu wirusa ułożone regularnie w trójkątne płaszczyzny 

tworzące wielościenne wiriony; w wirionach spiralnych kapsomery ułożone są w regularne 

śrubowate skręty wokół kwasu nukleinowego wirusa (patrz też → wirusy, → białko 

wirusowe). 

kapsyd, białkowa osłona genomu wirusa składająca się z → kapsomerów. 

kapsydowy antygen, → antygen kapsydowy. 

kapturce, Ricinulei rząd drobnych (do 10 mm) prowadzących ukryty tryb życia → 

pajęczaków, reprezentowany przez ok. 30 gatunków, o krępym ciele, podzielonym na okryty 

masywnym pancerzem głowotułów i większy od głowotułowia odwłok, częściowo 

segmentowany. 

karaczany, karaluchy, hełmce (Blattodea), rząd → owadów uskrzydlonych reprezentowany 

przez ok. 3,6 tys. stosunkowo dużych (do kilku cm) gatunków, wszystkożernych, nocnych, 

żyjących w środowiskach wilgotnych i ciepłych. 

karapaks, 1) fałd skórny często wysycony solami wapnia, strona grzbietowa pancerza 

skorupiaków, która pokrywa głowotułów, tułów albo też tułów i odwłok; 2) strona grzbietowa 

pancerza żółwi złożona z płyt kostnych. 

karbamid, → mocznik. 

karboksyhemoglobina, HbCO, hemoglobina tlenkowęglowa, hemoglobina związana z 

tlenkiem węgla (czadem), który ma dużo większe (200 do 300 razy) powinowactwo do 

hemoglobiny niż tlen; tlenek węgla wiąże się z → hemem nieodwracalnie i uniemożliwia 

przyłączanie i transport tlenu. 

karboksylacja, reakcja przyłączania cząsteczki dwutlenku węgla lub jonów węglanowych do 

substratu, katalizowana przez specyficzną karboksylazę, np. k. pirogronianu do jabłczanu. 

karboksylaza-oksygenaza rybulozo-1,5-bisfosforanu, rubisco, enzym katalizujący reakcję 

przyłączenia cząsteczki dwutlenku węgla do rybulozo-1,5-bisfosforanu w fazie ciemnej → 

fotosyntezy; k. stanowi ok. 50% wszystkich rozpuszczalnych białek występujących w liściach 

roślin; działanie k. związane jest też z → fotooddychaniem: może funkcjonować jako 

oksygenaza, katalizująca rozbicie cząsteczki rybulozo-1,5-bisfosforanu z udziałem tlenu 

cząsteczkowego na fosfoglicerynian i fosfoglikolan – substrat fotooddychania. 

karboksylowa grupa, → grupa karboksylowa. 

karboksypeptydazy, enzymy należące do → egzopeptydaz z klasy hydrolaz, rozszczepiające 

wiązania peptydowe i uwalniające po jednym aminokwasie z C-końca łańcucha 

polipeptydowego; k. są m.in. enzymy trawienne – trypsyna i chymotrypsyna. 

karbon, piąty okres → paleozoiku, trwający od ok. 360 mln do 288 mln lat temu; dzieli się na 

2 epoki: wczesny i późny (→ geochronologia). 

karcynogeny, → kancerogeny. 

kardiocyty, → mięsień sercowy. 

kardiologia, dział medycyny wewnętrznej; nauka zajmująca się anatomią, fizjologią i 

chorobami serca oraz naczyń krwionośnych; jest podstawą rozwoju pokrewnego działu 

medycyny – kardiochirurgii, dokonującej operacji naprawczych i przeszczepów serca. 

kardiomiocyty, → mięsień sercowy. 

kardioplegia, celowe, czasowe zatrzymanie czynności serca za pomocą środków 

farmakologicznych, prądu elektrycznego albo hipotermii; zabieg stosowany zwykle podczas 

operacji kardiochirurgicznych; może trwać, w zależności od potrzeb operacyjnych, nawet do 

1–1,5 godziny. 

kardiowersja, metoda leczenia zaburzeń rytmu serca polegająca na depolaryzacji mięśnia 
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sercowego bodźcem prądu elektrycznego, synchronizowanym z odpowiednim momentem 

cyklu czynności elektrycznej serca, co powoduje przerwanie błędnej drogi pobudzenia 

elektrycznego i powrót rytmu zatokowego; k. farmakologiczna polega na podawaniu tzw. 

leków antyarytmicznych wskazanych przy danym typie zaburzeń rytmu serca (→ 

automatyzm serca). 

karencja, okres wyczekiwania; roln. czas potrzebny na zneutralizowanie się środków 

ochrony roślin lub leków podawanych zwierzętom, zanim staną się one paszą lub pokarmem 

dla ludzi. 

kariogamia, zlanie się 2 jąder komórkowych w jedno jądro; typowa k. zachodzi podczas 

procesu zapłodnienia między jądrami komórkowymi gamet. 

kariokinetyczne wrzeciono, → wrzeciono kariokinetyczne. 

kariokineza, → mitoza. 

kariolimfa, sok jądrowy, dawna nazwa podstawowej macierzy jądrowej (→ jądro). 

kariologia, dział cytologii zajmujący się strukturą i funkcjonowaniem jądra komórkowego, w 

szczególności morfologią, strukturą i liczbą chromosomów. 

kariomer, 1) każda z dwóch części tworzących makrojądro heteromeryczne występujące u 

niektórych rzędów orzęsków: k. bogaty w DNA (ortomer) i ubogi (paramer); 2) 

pęcherzykowaty, otoczony błoną jądrową twór zawierający pojedynczy chromosom; k. 

powstają podczas szybko przebiegającego bruzdkowania zygoty u zwierząt (ryby i płazy), u 

których istnieje konieczność syntezy dużej ilości chromatyny w krótkim czasie do 

rekonstrukcji jąder interfazowych; po zakończonej mitozie kilka k. może się połączyć w jedno 

jądro interfazowe lub pozostać w nie zmienionej postaci do następnego podziału komórki; 

tworzenie się k. może być także wywołane doświadczalnie przez działanie związków 

chemicznych. 

kariopyknoza, pyknoza, zmiany degeneracyjne jądra komórkowego polegające na 

przemianie chromatyny w nieregularną, zbitą masę, hydrolizowaną przez cytoplazmatyczne 

enzymy; następstwem k. jest degeneracja komórki. 

karioteka, → otoczka jądrowa. 

kariotyp, kompletny zestaw chromosomów znajdujących się w komórce somatycznej, 

charakterystyczny dla danego gatunku; poszczególne chromosomy danego organizmu 

możliwe są do identyfikacji na podstawie ich charakterystycznej morfologii, a więc długości, 

umiejscowienia centromerów, obecności przewężeń wtórnych, satelitów oraz występowania 

w określonych rejonach chromosomu chromatyny i euchromatyny; od k. standardowych 

danego gatunku różnić się mogą kariotypy osobników z zaburzeniami chromosomowymi, 

mutacjami dotyczącymi ich struktury i liczby; graficzne przedstawienie k. nazywa się 

idiogramem. 

karłowatość, nanosomia, wyraźne zmniejszenie wielkości ciała (u człowieka wzrostu) w 

stosunku do wartości charakterystycznej dla danego gatunku lub populacji. 

karnityna, związek polarny umożliwiający transport długołańcuchowych reszt acylowych 

cząsteczek acylo-CoA przez wewnętrzną błonę mitochondrialną; niedobór k. powoduje 

zaburzenia w utelnianiu kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. 

karotenoidy, lipochromy, alifatyczne lub alifatyczno-cykliczne związki z ugrupowaniami 

izoprenowymi, pomarańczowe, czerwone i żółte barwniki rozpuszczalne w tłuszczach, 

powszechnie występujące razem z → chlorofilem w chloroplastach, gdzie jako barwniki 

pomocnicze pełnią funkcję anten absorbujących fotony promieniowania słonecznego (→ 

fotosynteza), a także w chromoplastach; nadają barwę liściom, płatkom kwiatów i owocom; 

do k. należą karoteny, ksantofile oraz kwasy karotenoidowe. 
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karoteny, pomarańczowe i czerwone barwniki należące do → karotenoidów, węglowodory 

powszechnie występujące u roślin w chloroplastach i w chromoplastach, w formach α, β i γ; 

dużo β-karotenu występuje w korzeniu marchwi, a czerwonego likopenu w dojrzałych 

pomidorach; k. są prowitaminami A; pełnią funkcję przeciwutleniaczy, tzw. zmiataczy → 

wolnych rodników. 

karotyna, karoten, → karoteny. 

karpina, drewno podziemnej części drzewa; k. sosnowa zawierająca dużo substancji 

żywicznych używana jest w celach przemysłowych. 

karpofagi, → owocojady. 

karpofor, 1) osadka, na której znajdują się owocki (rozłupki) po rozpadnięciu się owocu 

(rozłupni); 2) wydłużona część osi kwiatowej, na której umieszczone są owocolistki 

apokarpicznego → słupkowia. 

karpogonium, → gametangia u → krasnorostów, w których tworzą się pojedynczo komórki 

jajowe. 

karpologia, dział botaniki zajmujący się badaniem owoców roślin, ich morfologią, anatomią, 

fizjologią i rozwojem. 

karposporofit, diploidalne pokolenie w cyklu życiowym → krasnorostów rozwijające się na 

gametoficie; stanowią go tzw. nici sporogeniczne wyrastające po zapłodnieniu z → 

karpogonium, a każda z nich odcina szczytowo diploidalny zarodnik, zwany → karposporą. 

karpospory, diploidalne zarodniki u → krasnorostów. 

Kartagenera zespół, → zespół Kartagenera. 

karton, biol. przeżute włókna roślinne używane przez wiele gatunków os, mrówek i innych 

gatunków owadów do budowy gniazd. 

kasawa, → maniok. 

kasta, biol. grupa podobnych morfologicznie osobników w kolonii zwierząt społecznych, 

głównie owadów, przystosowana do wykonywania specjalistycznej pracy; różnice 

morfologiczne między k. są nieznaczne albo bardzo wyraźne; w społeczeństwach mrówek 

samice tworzą trzy k.: królowa, robotnice i żołnierze; u termitów podział ten jest bardziej 

złożony. 

kastracja, trzebienie zwierząt, zabieg polegający na uniemożliwieniu czynności rozrodczych 

(→ sterylizacja) poprzez usunięcie lub zahamowanie czynności gruczołów rozrodczych. 

kaszel, odruchowa reakcja obronna wyzwalana przez ciała obce bądź substancje chemiczne 

(w tym alergeny) dostające się do krtani lub tchawicy w układzie oddechowym ssaka 

(człowieka), polegająca na głębokim wdechu i następującym zaraz po nim nasilonym 

wydechu przy zamkniętej głośni, co powoduje znaczny wzrost ciśnienia w jamie płucnej; 

nagłe otwarcie głośni wyzwala szybki i gwałtowny wypływ powietrza, którego strumień 

może usunąć wyzwalające odruch substancje; ośrodek odruchu zlokalizowany w rdzeniu 

przedłużonym może podlegać kontroli korowej i przez to kaszel może być wywoływany 

również jako czynność dowolna. 

kat, → katal. 

katabolizm, ogół procesów metabolicznych związanych z rozkładem związków odżywczych, 

zapasowych i strukturalnych komórki lub organizmu oraz uwalnianiem zawartej w nich 

energii; wraz z → anabolizmem składają się na metabolizm. 

katadromiczne gatunki, → gatunki katadromiczne. 

katal, kat, jednostka aktywności enzymatycznej w układzie SI, aktywność enzymu 

katalizującego reakcję jednego mola substratu na sekundę; jednostki aktywności można 
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przeliczać, używając równoważności 1 ľm · min-1 = 1U = 16, 67 nanokat. 

katalaza, enzym z klasy → oksydoreduktaz zawierający → hem, należący do hemoprotein 

(chromoproteiny), rozkładający toksyczny nadtlenek wodoru do wody i tlenu, niezwykle 

aktywny, podobny w działaniu do peroksydazy; występuje powszechnie w peroksysomach 

komórek eukariotów, a także w bakteriach tlenowych; enzym markerowy dla peroksysomów. 

katalepsja, 1) reakcja obronna polegająca na chwilowym znieruchomieniu organizmu, 

spowodowanym podrażnieniem mechanicznym lub nagłym oświetleniem zwierzęcia 

nocnego; charakterystyczna dla owadów; 2) med. zatrzymywanie się i pozostawanie w 

pewnej, często nienaturalnej pozycji ciała, czemu towarzyszy wzmożone napięcie mięśniowe 

(najczęściej w katatonicznej postaci schizofrenii). 

kataliza, zmiana szybkości reakcji chemicznej pod wpływem → katalizatora; reakcje 

zachodzące w organizmach katalizowane są przez → enzymy będące biokatalizatorami. 

katalizator, substancja zwiększająca szybkość reakcji chemicznej, nie zmieniająca się 

podczas reakcji i nie ulegająca zużyciu; działanie k., a więc także biokatalizatorów (→ 

enzymów), polega na zmniejszaniu → energii aktywacji. 

kataplazja, rodzaj zaniku charakteryzujący się tym, że nowo powstające komórki 

przypominają swoim wyglądem morfologicznym komórki macierzyste, ale nie są 

zróżnicowane należycie czynnościowo; w procesie nowotworowym taki obraz jest objawem 

procesu złośliwienia tkanki. 

katapleksja, nagła, krótkotrwała utrata napięcia mięśni utrzymujących postawę ciała, 

występująca w związku z silnymi emocjami (np. strachem) lub w wyniku → narkolepsji. 

katar, zapalenie błon śluzowych (najczęściej odnosi się do błon śluzowych dróg 

oddechowych), ze wzmożonym wydzielaniem surowiczej i śluzowej wydzieliny gruczołów 

tych błon. 

katar nosa cuchnący, ozaena, postępujący zanik błony śluzowej jamy nosowej, być może 

związany z obecnością bakterii Klebsiella ozaenae. 

katar sienny, pyłowica, reakcja alergiczna na pyłki roślin z objawami kataru nosa. 

katarakta, → zaćma. 

katarobionty, kataroby, organizmy będące wskaźnikami czystości wód, występujące 

wyłącznie w wodach nie zanieczyszczonych, chłodnych, obfitych w tlen. 

katastrofizm, biol. rozpowszechniona (za sprawą G. Cuviera) w pierwszej połowie XIX 

wieku teoria wyjaśniająca obecność w materiałach kopalnych form całkowicie odmiennych 

od żyjących kataklizmami o szerokim zasięgu, na skutek których znaczna część gatunków 

ginęła bezpowrotnie, a życie odradzało się w nowych formach. 

katatonia, zespół zaburzeń psychicznych należący do → schizofrenii, obejmujący 

naprzemienne stany osłupienia (→ katalepsja) i podniecenia katatonicznego, często z agresją 

wobec siebie i otoczenia. 

katechiny, flawonoidy uczestniczące w biosyntezie → garbników; występują w drewnie i 

liściach roślin, szczególnie obficie w liściach herbaty (katechina) i w drewnie akacji 

indyjskiej (epikatechina). 

katecholaminy, → aminy katecholowe. 

kategoria systematyczna, kategoria taksonomiczna, jednostka systematyczna, jednostka 

taksonomiczna, ranga lub poziom w klasyfikacji hierarchicznej, zespolenie wszystkich 

taksonów danej rangi, np. kategoria gatunkowa jest zespołem taksonów gatunkowych. W 

odróżnieniu od → taksonu kategoria jest terminem abstrakcyjnym; k. s. są kolejno: gatunek, 

rodzaj, rodzina, rząd, gromada, typ, królestwo. 
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kategoria taksonomiczna, → kategoria systematyczna. 

katenacja, łączenie się ze sobą dwuniciowych, kolistych cząsteczek DNA w struktury 

zaplecione jak ogniwa łańcucha, połączone ze zmianą kierunku skrętu superhelisy, przez 

enzym gyrazę (topoizomerazę) o aktywności ATPazy. 

katgut, wchłanialne nici chirurgiczne wykonane z błony surowiczej jelita bydlęcego w 

postaci kolagenowych włókien. 

katinga, catinga, najsuchszy rodzaj sawanny południowoamerykańskiej. 

katoda, elektroda doprowadzająca do układu ładunki ujemne, elektrony; w roztworze jest 

elektrodą, na której zachodzą procesy redukcji, np. jonów metali do metalu. 

kauczuk, związek chemiczny należący do liniowych politerpenów, zbudowany z 500 do 5000 

jednostek izoprenowych, występujący w soku mlecznym (lateksie) wielu gatunków roślin, 

szczególnie rodziny wilczomleczowatych; otrzymywany głównie z kauczukowca 

brazylijskiego (Hevea brasiliensis); w skład k. naturalnego wchodzą także żywice, białka, 

cukrowce i sole mineralne; k. jest elastyczny, rozciągliwy i sprężysty w temperaturze od 0 do 

50˚C; jest używany do produkcji gumy i ebonitu; w przemyśle stosuje się też k. sztuczny. 

kaulifloria, tworzenie się kwiatów z pąków śpiących (→ pąk) bezpośrednio na zdrewniałych 

pniach lub gałęziach (np. u kakaowca). 

kaulikarpia, związane z → kauliflorią zjawisko powstawania owoców bezpośrednio na 

pniach lub gałęziach. 

kaustobiolity, palne → biolity, np. węgle, torfy, ropa naftowa. 

kawa, kawowiec, rodzaj roślin z rodziny marzanowatych; znanych jest ok. 40 gatunków 

wiecznie zielonych krzewów lub niewysokich drzew; nasiona (ziarna kawowe), które używa 

się do sporządzania popularnego napoju, zawierają ponad 1% → kofeiny; najczęściej 

uprawiana jest k. arabska (Coffea arabica), dostarczająca ponad 80% światowej produkcji. 

kazeina, białko należące do fosfoprotein, główny składnik białkowy mleka nazywany 

sernikiem, zawierający wszystkie niezbędne aminokwasy oraz fosfor; k. jest stosowana do 

produkcji tworzyw sztucznych, kleju i farb. 

kazuarowe, Casuariformes, strusie australijskie, rząd należący do gromady → ptaków, 

reprezentowany przez 1 gatunek emu i 3 gatunki kazuarów; żyją w wilgotnych lasach i na 

terenach otwartych Nowej Gwinei i Australii, wszystkożerne; ciało masywne, o wysokości do 

1,8 m i masie do 50 kg, nie latają (mostek pozbawiony grzebienia), natomiast sprawnie 

biegają. 

kądziołki, 4–6 par stożkowatych lub cylindrycznych narządów usytuowanych na brzusznej 

stronie odwłoka pająków, przekształcone odnóża odwłokowe; wydzielina k. p. tężejąc w 

powietrzu przekształca się w pojedyncze niteczki, które skręcając się tworzą nić pajęczą, 

służącą pająkom do przemieszczania się oraz budowy sieci łownych i ochronnych (patrz 

też → brodawki przędne). 

kąt dywergencji, kąt, jaki tworzą między sobą promienie biegnące od osi łodygi do 2 kolejno 

tworzonych liści (→ ulistnienie). 

kąt podłonowy, antr. zróżnicowany płciowo (ostrzejszy u mężczyzn) kąt tworzony przez 

dolne brzegi gałęzi dolnych kości łonowych łączących się w → spojeniu łonowym. 

kątnica, → jelito ślepe. 

kDa → kilodalton. 

Kell, układ antygenowy krwinek czerwonych człowieka; układ tworzą → 

antygeny powierzchniowe K (Kell), k (Cellano), Kpa (Penny), Kp (Rautenberg), Ku (Pelz) 

oraz Jsa , Jsb (Sutter). 
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kelp, regionalne określenie mieszaniny glonów morskich, przede wszystkim brunatnic z 

rzędów reprezentowanych m.in. przez morszczyn i listownicę, a wyławianych do celów 

użytkowych, np. do produkcji jodu i kwasu algininowego; nazwa używana m.in. w Wielkiej 

Brytani i Irlandii. 

kelwin, K, jednostka temperatury w układzie SI, stanowiąca 1/273,16 część temperatury 

ternodynamicznej punktu potrójnego wody. 

kenofity, → rośliny synantropijne obcego pochodzenia, które znalazły się i trwale 

zadomowiły na nowym obszarze nie wcześniej niż na początku XVI wieku; za granicę 

czasową umownie przyjmuje się datę odkrycia Ameryki przez Kolumba (por. → archeofity); 

w zależności od stopnia zadomowienia się na nowym obszarze k. różnicuje się na → 

epekofity i → agriofity. 

kenofityczna era, → ery rozwoju roślin. 

kenozoiczna era, → kenozoik. 

kenozoik, era kenozoiczna, trzecia, najmłodsza era → fanerozoiku trwająca od ok. 65 mln lat 

temu do dziś; dzieli się na 2 okresy: → trzeciorzęd i → czwartorzęd (patrz też → 

geochronologia). 

keratyna, włókienkowe → białko strukturalne należące do skleroprotein, występujące w 

skórze, piórach, włosach, kopytach i rogach zwierząt; wytwarzana w komórkach 

nabłonkowych keratynocytach, podlegających procesowi rogowacenia; nadaje skórze dużą 

wytrzymałość mechaniczną połączoną z elastycznością. 

keratynocyty, komórki główne wielowarstwowego nabłonka ssaków; w cyklu dojrzewania 

przesuwają się od wewnętrznej warstwy podstawnej, w której zachodzą podziały komórkowe, 

w kierunku warstw powierzchniowych, w tym czasie stopniowo odkładają → keratynę (→ 

rogowacenie), przekształcając się w martwe płytki rogowe ulegające złuszczeniu. 

kesonowa choroba, → choroba kesonowa. 

ketonowe ciała, → ciała ketonowe. 

ketozy, cukry proste, monosacharydy zawierające grupę ketonową, np. fruktoza, rybuloza, 

ksyluloza. 

kielich, bot. zewnętrzny okółek okwiatu złożony z działek, zwykle zielonych, 

przypominających drobne listki, oddzielne lub zronięte. 

kielichowate Kamptozoa, typ mikroskopijnych wodnych, wolno żyjących, osiadłych 

bezkręgowców należący do → wtórnojamowców pozornych, reprezentowany przez ok. 150 

gatunków; ciało składa się z kielichowatego tułowia i wydłużonego stylika. 

kielichy nerkowe, u niektórych ssaków rozgałęzienia miedniczki nerkowej, czasem 

dwustopniowe (kielichy większe i mniejsze), otaczające wierzchołki brodawek nerkowych i 

zbierające spływający z nich mocz. 

kiełek, pierwszy organ zarodkowy wychodzący z nasienia podczas → kiełkowania; termin 

ten stosowany jest także szerzej, na określenie najmłodszego stadium rozwojowego siewki, 

składającego się tylko z tych elementów zarodka, które zostały założone w nasieniu; rzadziej 

także na określenie pierwszego organu wyrastającego z organów podziemnych, np. bulwy. 

kiełkowanie, przejście nasienia, bulwy, zarodnika ze stanu spoczynku do aktywnego wzrostu 

prowadzące do odtworzenia nowej rośliny. 

kierunek antydromowy, kierunek ruchu przeciwny do występującego normalnie; w → 

neuronie kierunek przewodzenia pobudzenia lub transportu substancji od zakończenia aksonu 

do ciała komórki (por.→ kierunek ortodromowy). 

kierunek ortodromowy, zasadniczy w danej strukturze kierunek ruchu; w → 
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neuronie kierunek przewodzenia pobudzenia lub transportu substancji od ciała komórki do 

zakończenia aksonu. 

kieszenie skrzelowe, kieszenie oddechowe, cienkościenne, orzęsione wpuklenia ściany ciała 

opodal otworu gębowego, o funkcji narządów oddechowych u → wężowideł. 

kieszonka Fabrycjusza, kaletka (torebka) Fabrycjusza, narząd limfopoetyczny występujący 

u ptaków, będący workowatym uchyłkiem kloaki; w obrębie kilkunastu podłużnych fałdów 

zbudowanych z jednowarstwowego nabłonka znajdują się owalne twory przypominające 

wyglądem grudki limfatyczne, a w nich gęsto ułożone limfocyty i ich prekursory; w k. F. 

dochodzi do różnicowania limfocytów B. 

kieszonki krtaniowe, w krtani niektórych ssaków (m.in. naczelnych) boczne wpuklenia w 

ścianie górnej części krtani, czasem silnie powiększone i wykorzystywane jako workowate 

przestrzenie rezonacyjne przy wydawaniu dźwięków (np. u małp). 

kifoza, krzywizna kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej, wypukłością skierowana do tyłu 

(w stronę grzbietową); w kręgosłupie człowieka występuje w odcinku piersiowym i 

krzyżowym. 

kijanka, larwa → płazów bezogonowych, niepodobna do formy dorosłej; roślinożerna, żyje 

w wodzie, wyposażona w ogon służący do poruszania się; oddycha początkowo skrzelami 

zewnętrznymi, później powstają skrzela wewnętrzne. 

kikutnice, Pantopoda, gromada morskich stawonogów (o rozpiętości odnóży od kilku mm do 

30 cm), w obrębie podtypu → szczękoczułkowców, reprezentowana przez ok. 1 tysiąc 

gatunków; osobliwością u samców są tzw. owigery, specjalne odnóża przystosowane do 

noszenia jaj, którymi się opiekują. 

kilkucukrowce, oligosacharydy, związki zbudowane z 2 do 10 → cukrów 

prostych połączonych wiązaniami glikozydowymi, rozpuszczalne w wodzie, o słodkim 

smaku; końcową grupą k. jest najczęściej kwas N-acetyloneuraminowy; k. połączone z 

integralnymi białkami błonowymi i sekrecyjnymi tworzą → glikoproteiny; k. połączone z 

białkami peryferyjnymi w błonach komórkowych tworzą kod powierzchniowy, ważny w 

rozpoznawaniu się komórek; pewne k. w połączeniu z białkami tworzą specyficzne 

glikoproteiny roślinne i bakteryjne, → lektyny. 

kilobaza, → kilozasada. 

kilodalton, kDa, jednostka masy równa 1000 → daltonów. 

kilozasada, kz, jednostka długości równa 1000 par zasad (kpz) w dwuniciowej cząsteczce 

kwasu nukleinowego lub 1000 zasad (kz) w cząsteczce jednoniciowej; jedna k. helikalnego 

dwuniciowego DNA ma długość 0,34 ľm i masę ok. 660 kDa. 

kiła, lues, syfilis, przewlekła zakaźna choroba weneryczna wywoływana przez 

krętka Treponema pallidum, przenoszona głównie drogą płciową, a także poprzez łożysko na 

płód; przebiega w kilku stadiach; daje objawy skórne, zmiany na błonach śluzowych, a w 

późniejszych stadiach atakuje narządy wewnętrzne, ośrodkowy układ nerwowy powodując 

uszkodzenia mózgu często z porażeniem połowiczym, układ sercowo-naczyniowy, wywołuje 

zapalenie tętnicy głównej i opon mózgowych oraz uszkadza układ kostno-stawowy. 

kimograf, przyrząd do rejestrowania zmian mechanicznych w obrębie obserwowanego 

narządu, najczęściej będących efektem skurczów różnych mięśni; k. ma zwykle formę walca 

obracającego się z regulowaną szybkością wokół osi, na powierzchni którego pisak w formie 

dźwigni kreśli zapis (kimogram) skurczu mięśnia; powierzchnia walca może być pokryta 

błoną światłoczułą, a funkcję pisaka pełni wtedy wiązka promieni świetlnych. 

kinazy białkowe, enzymy z klasy transferaz katalizujące fosforylację białek, używające ATP 

jako donora grupy fosforanowej; poznano dotychczas ponad 200 k., które podzielono na dwie 
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klasy: k. serynowo-treoninowe, przenoszące grupę fosforanową na resztę Ser lub Thr, oraz k. 

tyrozynowe, przenoszące grupę fosforanową na resztę Tyr; k. pełnią wiele ważnych funkcji w 

komórce, m.in. uczestniczą w przekazywaniu sygnału hormonalnego i w regulacji cyklu 

komórkowego. 

kinazy białkowe zależne od cyklin, jedna z klas → kinaz białkowych; katalizowane przez 

nie fosforylacje kluczowych białek powodują w trakcie cyklu komórkowego kondensację 

chromosomów, rozpad otoczki jądrowej i reorganizację cytoszkieletu komórki we wrzeciono 

podziałowe (ogólniej: inicjują wejście komórki w fazę M cyklu komórkowego); jako 

składnik→ czynnika stymulującego podziały komórkowe (MPF Cdk) są stale obecne w 

komórce, a o ich aktywności decyduje pojawienie się → cykliny. 

kinazy fosforylazowe, enzymy z klasy transferaz katalizujące przekształcenie nieaktywnej 

fosforylazy b, poprzez fosforylację jej reszty Ser, w aktywną fosforylazę a biorącą udział w 

rozkładzie glikogenu do glukozy. 

kinestezja, zmysł wewnętrzny polegający na rozpoznawaniu ruchów i położenia względem 

siebie części ciała; narządy zmysłu kinestetycznego zaliczane są do → proprioreceptorów. 

kineta, rząd pojedynczych lub parzystych kinetosomów (ciałek podstawowych) ułożonych 

równolegle na długiej osi ciała orzęsków; kinety wraz z rzęskami i strukturami dodatkowymi 

kinetosomów tworzą orzęsienie somatyczne orzęsków, odbierają bodźce, stanowią narząd 

ruchu, a w okolicy gębowej umożliwiają zdobywanie pokarmu. 

kinetochor, białkowa, warstwowa płytka znajdująca się na chromosomach po obu 

stronach → centromeru, podczas podziału jądra komórkowego; do k. przyczepiają się 

włókienka (mikrotubule) wrzeciona kariokinetycznego i łączą go z biegunem wrzeciona; k. 

odgrywają ważną rolę w przemieszczaniu się chromosomów w trakcie → metafazy i → 

anafazy. 

kinetoplast, → blefaroplast. 

kinetosom, → ciałko podstawowe (1). 

kinetyda, jednostka składowa → kinety orzęsków; składa się z jednego lub więcej 

kinetosomów i innych związanych z ciałkiem podstawowym struktur. 

kinetyna, syntetyczny fitohormon należący do cytokinin, o znacznej aktywności biologicznej, 

pochodna → adeniny; k. pełni wiele funkcji: stymuluje biosyntezę kwasów nukleinowych i 

białek oraz podziały komórkowe, opóźnia procesy starzenia, bierze udział w regulacji 

morfogenezy roślin. 

kinezyny, białka zaliczane do → białek motorycznych, zbudowane z czterech podjednostek 

(po dwa łańcuchy lekkie i ciężkie), w jednym z biegunów cząsteczki zlokalizowane jest 

centrum receptorowe wiążące niektóre makrocząsteczki lub organelle komórkowe (np. 

pęcherzyki synaptyczne), na biegunie przeciwnym (w tzw. głowie) jest centrum aktywne 

ATPazy hydrolizującej ATP oraz miejsce wiązania k. z tubuliną → mikrotubul cytoszkieletu; 

energia wyzwalana w czasie hydrolizy ATP wyzwala zmiany konformacyjne k., 

przemieszczające ją wzdłuż mikrotubul w kierunku ich dalszego końca (bieguna 

"lw;+"up;, → ruch ortogradowy), jednocześnie przemieszczane są przyczepione do k. 

cząsteczki lub pęcherzyki; k. odpowiedzialne są również za ruchy ślizgowe mikrotubul 

względem siebie (np. we wrzecionie podziałowym) (por. → dyneiny). 

kininogeniny, → kalikreiny. 

kininogenazy, → kalikreiny. 

kininy, ogólna nazwa dla różnych, biologicznie czynnych peptydów zwierząt; u ssaków to 

grupa biologicznie czynnych peptydów uwalnianych z osoczowych lub tkankowych białek 

prekursorowych (kininogenów) przez osoczowe i tkankowe enzymy proteolityczne 
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(kalikreiny, kininogenazy); działając na receptory molekularne w błonach komórek mięśni 

gładkich lub zakończeń neuronów czuciowych (→ ból, → nocyreceptory) k. wyzwalają 

reakcję na bodziec wywołujący ich powstanie (→ bradykinina). 

kit pszczeli, propolis, substancja składająca się z żywic pąków roślin, pyłku kwiatowego i 

wosku, wytwarzana przez pszczoły robotnice w celu uszczelniania gniazda lub ula; 

charakteryzuje się znaczną lepkością, intensywną wonią, żółtą, zieloną lub brunatną barwą; 

jest znanym środkiem parafarmaceutycznym, odkażającym, odczulającym i przeciwbólowym. 

kit pyłkowy, substancja spajająca ziarna pyłku w większe pakieciki, ułatwiająca przenoszenie 

ich przez owady. 

kiwi, nieloty, Apterygiformes, rząd należący do gromady → ptaków, reprezentowany przez 3 

nowozelandzkie gatunki; aktywne nocą, żywią się glebowymi bezkręgowcami; ciało 

masywne, do 70 cm długości i 4 kg masy, pokryte piórami bez chorągiewek, skrzydła silnie 

zredukowane. 

klad, → grupa monofiletyczna składająca się z wszystkich gatunków wywodzących się od 

jednego wspólnego przodka, powstała w wyniku → kladogenezy (por. → grad). 

kladodia, → gałęziaki. 

kladogeneza, proces powstawania gatunków polegający na filogenetycznym rozgałęzieniu – 

gatunek macierzysty dzieli się na dwa (lub więcej) gatunków potomnych; przeciwieństwo → 

anagenezy (patrz też → specjacja). 

kladogram, odmiana → dendrogramu, graficzna konkluzja → analizy 

kladystycznej przedstawiająca stosunki pokrewieństwa między taksonami (ilustracja 

stwierdzenia, że dwa taksony są bardziej spokrewnione z sobą, niż każdy z nich w stosunku 

do trzeciego taksonu, lub że mają one bliższego wspólnego przodka niż z jakimkolwiek 

innym taksonem) i porządek, w którym taksony ulegały specjacji; k. jest rozgałęzionym 

diagramem zbudowanym na podstawie → synapomorfii; z każdego k. można wyprowadzić 

kilka różnych → drzew filogenetycznych. 

kladoksylony, grupa dewońskich prapaproci nawiązujących z jednej strony do → psylofitów, 

z drugiej zaś do paproci; charakteryzowały się nieregularnie rozgałęzionymi łodygami, 

pokrytymi wachlarzykowatymi utworami, pełniącymi prawdopodobnie funkcje liści; na 

podobnych morfologicznie, lecz nie spłaszczonych odcinkach (→ sporofilach) mieściły się 

szczytowo ułożone zarodnie. 

kladystyczna analiza, → analiza kladystyczna. 

kladystyka, systematyka filogenetyczna, klasyfikacja odzwierciedlająca genealogię poprzez 

cechy wspólne zaawansowane (→ analiza kladystyczna); klasyfikacja kladystyczna oparta 

jest wyłącznie na→ grupach monofiletycznych. 

klasa, 1) → takson albo wyższa → kategoria systematyczna stosowana w botanice 

systematycznej, wyższa od rzędu, a podrzędna w stosunku do typu; obejmuje jeden lub więcej 

rzędów, oddzielona od innych taksonów tej rangi wyraźną luką; odpowiednik → gromady w 

zoologii systematycznej; 2) → kohorta. 

klasy enzymów, klasyfikacja enzymów w zależności od rodzaju katalizowanej reakcji na 

sześć klas: 1) oksydoreduktazy – katalizujące reakcje utleniania i redukcji, 2) transferazy – 

katalizujące reakcje przenoszenia grup funkcyjnych, 3) hydrolazy – katalizujące reakcje 

hydrolizy, czyli rozpadu wiązań z udziałem wody, 4) liazy – katalizujące niehydrolityczne 

rozrywanie wiązań, 5) izomerazy – katalizujące reakcje izomeryzacji, czyli przegrupowania 

wewnątrzcząsteczkowego, 6) ligazy – katalizujęce tworzenie wiązań połączone z hydrolizą 

ATP; w klasach wyróżnia się kolejno podklasy i pod-podklasy, a następnie każdy enzym ma 

kolejną liczbę w pod-podklasie, jest więc zidentyfikowany przez czteroczłonowy numer, np. 
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trypsyna ma numer EC 3.4.21.4 (EC – Enzyme Commission). 

klasyfikacja, biol. naukowe rozdzielenie organizmów na serie lub grupy na podstawie ich 

podobieństwa oraz określenie rangi tych serii; skrócony zapis dużego ładunku informacji, 

pogrupowanie ogromnej różnorodności organizmów w jednostki, które na pewnym poziomie 

ogólności można uznać za jednorodne; tworzenie logicznego systemu obejmującego dowolną 

liczbę organizmów, ułatwiającego porównanie jego składników; k. jest wynikiem działalności 

taksonoma; jednostką k. jest kategoria. 

klasyfikacja enzymów, → klasy enzymów. 

klasyfikacja politetyczna, klasyfikacja oparta na wielu cechach, z których nie wszystkie 

występują w każdym taksonie klasyfikowanej grupy. 

klatka piersiowa, charakterystyczna dla → owodniowców część szkieletu kręgowców; 

zbudowana z kręgów, żeber i mostka, wzmacnia osłonę przedniej (lub górnej) części tułowia; 

odgrywa istotną rolę w mechanizmie oddychania (dzięki ruchomemu połączeniu kości ma 

zdolność zwiększania objętości jamy ciała) oraz w lokomocji – stanowi podporę dla 

połączonej z nią obręczy barkowej; czasem termin stosuje się do całej okolicy ciała, w której 

mieści się szkielet k. p. 

klatka Skinnera, → skrzynka Skinnera. 

klatryna, podstawowe białko tworzące cytoplazmatyczny płaszcz wokół początkowo dołka, a 

następnie pęcherzyka opłaszczonego (→ pęcherzyki opłaszczone); jej łańcuchy lekkie i 

ciężkie (zwykle po trzy) tworzą strukturę zwaną triskelionem, której trzy wygięte ramiona 

organizują się z udziałem innych białek (adaptyn) w penta- i heksagonalne kosze na 

cytoplazmatycznej powierzchni fragmentu błony komórkowej, z którego powstaje pęcherzyk 

opłaszczony. 

klaustrofobia, chorobliwy lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami. 

kleidoiczne jajo, → jajo kleidoiczne. 

klejnotka, → euglena. 

klejnotki, → eugleniny. 

klejowe gruczoły, → gruczoły klejowe. 

klejstogamia, samozapylenie odbywające się w zamkniętym kwiecie (pąku kwiatowym), np. 

u gatunków fiołka lub jasnoty. 

kleszcze, 1) Ixodida, grupa dużych (nawet do 3 cm) → roztoczy (z podrzędu Parasitiformes) 

reprezentowana przez 700 gatunków; pasożyty zewnętrzne kręgowców odżywiające się 

krwią; są wektorami wielu drobnoustrojów chorobotwórczych wywołujących poważne 

choroby, jak np. boreliozę czy kleszczowe zapalenie mózgu; 2) dwa końcowe człony I pary 

odnóży krocznych dziesięcionogich skorupiaków (np. raka); 3) dwa końcowe człony 

nogogłaszczek niektórych pajęczaków (zaleszczotków i skorpionów). 

klimaks, ostateczne stadium szeregu sukcesyjnego (→ sukcesja ekologiczna), w którym 

ekosystem osiąga dojrzałość i dynamiczną równowagę ze środowiskiem (równowaga między 

produkcją a konsumpcją i importem a eksportem). Ekosystem klimaksowy charakteryzuje się 

mozaikową strukturą, obecnością złożonych zespołów konkurencyjnych i trwałością w czasie; 

jest układem ekologicznym o niskiej entropii i dużej pojemności informacyjnej, zamkniętych 

cyklach mineralnych, dużej biomasie, wysokiej produkcji pierwotnej przy stosunku produkcji 

brutto do respiracji zbliżonej do 1, dużej wartości wskaźnika różnorodności gatunkowej przy 

wąskiej specjalizacji nisz ekologicznych, sieciowych łańcuchach pokarmowych i długich, 

skomplikowanych cyklach życiowych. 

klimakterium, przekwitanie, okres w życiu kobiety, w którym cykliczne funkcje jajnika i 

spowodowane nimi okresowe krwawienia (miesiączki) stopniowo ustają; k. rozpoczyna się 
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kilka lat przed ostatnią miesiączką (menopauzą) i trwa jeszcze kilka lat po niej; przyczyną są 

zaburzenia hormonalnej osi podwzgórze–przysadka–jajnik; na tzw. zespół klimakteryczny 

składają się objawy naczynioruchowe (m.in. uczucie gorąca, pocenie się, zawroty głowy), 

psychiczne (m.in. depresyjne) i zmiany bezpośrednio związane z układem rozrodczym 

(skracanie cykli miesiączkowych aż do ich zaniku, suchość pochwy) (→ perimenopauza, → 

postmenopauza). 

klimat, zjawiska i procesy atmosferyczne charakterystyczne dla określonego obszaru 

występujące na kuli ziemskiej w układzie strefowym, uzależnione od licznych zjawisk 

fizycznych takich, jak: insolacja, wilgotność, cyrkulacja powietrza, zróżnicowane ze względu 

na szerokość geograficzną, wysokość n.p.m., jakość podłoża, rzeźbę terenu. 

klimat górski, typ klimatu uwarunkowany wzniesieniem terenu, chłodny, na ogół bardziej 

wilgotny niż na nizinach, podzielony na piętra klimatyczne. 

klimat kontynentalny, typ klimatu typowy dla strefy umiarkowanej, o wysokiej rocznej 

amplitudzie temperatury, niskiej zimą (z niewielką ilością opadów), wysokiej latem. 

klimat monsunowy, ciepły typ klimatu strefy umiarkowanej i podzwrotnikowej, o 

deszczowym lecie i suchej zimie. 

klimat morski, typowy klimat w strefie umiarkowanej, który charakteryzuje się niewielkimi 

rocznymi wahaniami temperatury, o dość dużych opadach, zwłaszcza w okresie zimowym. 

klimat pustynny, typ klimatu strefy zwrotnikowej, jak również w głębi kontynentu strefy 

podzwrotnikowej i umiarkowanej, zawsze skrajnie suchy. 

klimat śródziemnomorski, typ klimatu charakterystyczny dla strefy podwzrotnikowej, o 

deszczowej zimie i ciepłym, suchym lecie. 

klina, gradient częstości (alleli, genotypów czy cech fenotypowych) na obszarze 

zajmowanym przez populacje gatunku o ciągłym zasięgu; wzrost lub spadek częstości cechy 

w przestrzeni na ogół związany jest z gradientem czynnika środowiskowego; w antropologii 

zmienność klinowa bywa wykorzystywana do opisu zmienności międzypopulacyjnej 

człowieka (→ rasy ludzkie). 

Klinefeltera zespół, → zespół Klinefeltera. 

klinolisty, Sphaenophyllales, rząd obejmujący całkowicie wymarłe rośliny z podgromady → 

skrzypowych, które żyły w drugiej połowie ery paleozoicznej, osiągając optimum rozwojowe 

w okresie węglowym; rośliny zarodnikowe (z reguły jednakozarodnikowe, rzadziej 

różnozarodnikowe), osiągające 1 m wysokości i ok. 1 m średnicy; jak u innych skrzypowych, 

pęd był zróżnicowany na międzywęźla oraz węzły, z których wyrastały okółkowo, 

przeważnie nie podzielone liście; zarodnie w szyszkowatych utworach zwanych strobilami. 

klinowa zmienność, → klina. 

klirens, klirens nerkowy, wskaźnik efektywności oczyszczania osocza przez nerkę; wyraża 

objętość osocza oczyszczonego w trakcie przepływu przez nerkę w jednostce czasu; wartość 

k. dla różnych substancji jest różna i umożliwia ocenę procesu ultrafiltracji kłębkowej, 

procesów resorpcji i sekrecji kanalikowej oraz zagęszczania moczu przez nerkę. 

klitellum, → siodełko. 

kloaka, → stek. 

klon, gen. 1) grupa komórek lub organizmów identycznych pod względem genetycznym 

powstałych z pojedynczej komórki w wyniku podziałów prostych u prokariotów, a u 

organizmów eukariotycznych – w wyniku mitozy (drogą rozmnażania bezpłciowego); 2) 

kopie fragmentów DNA otrzymane na drodze → reakcji łańcuchowej polimerazy lub 

namnożone z → wektorów (→ klonowanie, → organizm klonalny). 

klonalny organizm, → organizm klonalny. 
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klonowanie, metody uzyskiwania genetycznie identycznych komórek, zarodków i 

organizmów roślinnych i zwierzęcych; w genetyce molekularnej otrzymywanie identycznych 

kopii genów, fragmentów DNA i konstruktów genowych. 

klonowanie drobnoustrojów, namnażanie przez podziały mitotyczne, na odpowiednich 

pożywkach, po wyselekcjonowaniu, pojedynczych komórek z kolonii. 

klonowanie genów, izolacja, a następnie wprowadzenie za pomocą wektora (plazmidu lub 

wirusa) względnie elektroporacji lub mikroiniekcji do komórki bakteryjnej określonego genu, 

który po integracji z genoforem replikuje się wraz z namnażaniem komórek gospodarza (→ 

inżynieria genetyczna). 

klonowanie roślin, fragmentacja i hodowla uzyskanych części roślin lub wyprowadzanie 

całych organizmów z pojedynczych komórek lub tkanek; komórki pobrane od rośliny hoduje 

się na odpowiednich pożywkach zawierających substancje odżywcze i potrzebne do wzrostu 

hormony uzyskując → kalusy, które mają zdolność różnicowania się i rozwijania w dojrzałe 

organizmy. 

klonowanie zarodków, rozdział blastomerów w stadium 2, 4 i 8 komórek lub transplantacja 

jąder komórkowych uzyskanych z zarodka będącego w stadium moruli lub blastuli; uzyskuje 

się w ten sposób do kilkudziesięciu klonów genetycznie identycznych z zarodkiem – dawcą 

jąder. 

klonowanie zwierząt, uzyskiwanie identycznej pod względem genetycznym kopii dojrzałego 

organizmu zwierzęcego; polega na pobraniu jądra komórkowego z komórki dojrzałego 

zwierzęcia i przeniesieniu go do komórki jajowej uprzednio pozbawionej jądra; po inplantacji 

jądra taką komórkę jajową wszczepia się do macicy zwierzęcia, gdzie następuje dalszy jej 

rozwój. 

klucz do oznaczania, jednoznacznie dychotomiczne zestawienie systematycznych cech 

diagnostycznych taksonu w celu identyfikacji oznaczanego osobnika. 

klucz ptaków, charakterystyczny szyk lecącej grupy ptaków, np. u dzikich gęsi i żurawi, w 

kształcie odwróconej litery V. 

klucza-zamka model, → model klucza–zamka. 

kłąb, na tułowiu czworonożnego ssaka miejsce przecięcia się linii kończyn przednich z linią 

grzbietu; termin wykorzystywany przy określaniu wysokości zwierzęcia (głównie zwierząt 

hodowlanych). 

kłąb kciuka, tenar, thenar, wyniosłość na dłoniowej powierzchni ręki człowieka u nasady 

kciuka wyodrębniona bruzdami zgięcia, utworzona głównie przez mięśnie kciuka 

(przywodziciel i zginacz krótki). 

kłącze, podziemny, przekształcony pęd wielu roślin, złożony głównie z łodygi, poza tym z 

uwstecznionych, łuskowatych liści i pąków pachwinowych, z których mogą wyrastać pędy 

nadziemne; organ przetrwalnikowy niektórych → bylin służący też do rozmnażania 

wegetatywnego. 

kłębik, hipotenar, hypothenar, część dłoniowej powierzchni ręki człowieka położona po 

stronie małego palca (łokciowej) i oddzielona liniami (bruzdami) zgięcia od przestrzeni 

podpalcowej oraz od → kłębu kciuka. 

kłębki szyjne, zaliczane do chemoreceptorów narządy zmysłu rejestrujące poziom tlenu we 

krwi ssaków; niewielkie skupienie komórek (u człowieka wielkości ziarnka pieprzu) 

ulokowane na zatoce tętnicy szyjnej, tj. w miejscu rozwidlenia tętnicy szyjnej wspólnej na 

tętnicę szyjną zewnętrzną i wewnętrzną; złożone z dwóch typów komórek: pełniących rolę 

receptorów wrażliwych na obniżenie prężności tlenu oraz komórek odżywczych. 

kłębuszki, → glomerule. 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471804_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471589_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468649_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471362_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473259_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471362_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470528_1.html


kłębuszki nerkowe, kłębuszki Malpighiego, część naczyniowa → ciałka nerkowego nefronu 

nerek kręgowców; tworzone są przez sieć cudowną naczyń włosowatych powstających z 

tętniczki doprowadzającej i zbiegających się w tętniczkę odprowadzającą; z k. n. do torebki 

kłębuszka nerkowego odbywa się proces filtracji kłębuszkowej (→ filtracja nerkowa). 

kłodzina, pień palm wykształcony w formie nierozgałęzionej, długiej łodygi, zakończonej 

pióropuszem gęsto wyrastających liści. 

kłos, kwiatostan złożony z pojedynczej osi i osadzonych na niej bezszypułkowych 

(siedzących) kwiatów (np. u babki). 

kłos zarodnionośny, → strobil. 

kłosek, charakterystyczny dla traw, otoczony plewami kwiatostan, złożony z kilku drobnych 

kwiatów, okrytych z kolei plewkami; stanowi część kwiatostanu złożonego, kłosa, grona lub 

wiechy. 

kłujka, potoczna nazwa gębowego aparatu ssąco-kłującego u owadów, zwłaszcza muchówek, 

pcheł i wszy. 

kły, jedna para zębów szczęki i żuchwy ssaków umiejscowionych między siekaczami a 

zębami przedtrzonowymi; ssaki drapieżne mają k. duże, którymi przytrzymują i odcinają 

pokarm, silnie rozwinięte k. mają również świniowate i samce morsów, natomiast większość 

ssaków roślinożernych jest ich pozbawiona; stosunkowo duże i często zróżnicowane płciowo 

kły ma większość naczelnych. 

kłykcie potyliczne, uwypuklenia służące do połączenia stawowego kości potylicznej z 

dołkami kręgu szczytowego; pojedynczy k. p. u gadów i ptaków umożliwia dużą ruchliwość 

głowy. 

Km, → stała Michaelisa. 

knida, → knidocyl. 

knidocyl, knida, komórka parzydełkowa, wyspecjalizowana komórka ektodermy osadzona na 

stożku gębowym i ramionach → parzydełkowców, o charakterze obronnym i służąca do 

zdobywania pokarmu; składa się ona z organellum cytoplazmatycznego, parzydełka, zwanego 

nematocystą, kompleksu struktur o roli mechanoreceptorowej i długiej, drożnej nici; rodzaj k. 

uzależniony jest od struktury nici; podrażniony k. wyrzuca nić, która może się wbijać w ciało 

ofiary i paraliżować ją tłocząc toksyny (typ penetranta), może, wydzielając lepką substancję, 

owijać ciało ofiary (typ glutynanta), może również tworzyć drobną sieć adhezyjnych 

włókienek omotujących, obezwładniających zdobycz (typ wolwenta) lub ułatwiających 

przyczepianie się do podłoża. 

koacerwaty, krople koloidalnych roztworów białek wykazujące najprostsze przejawy → 

metabolizmu (pobieranie z otoczenia pewnych związków organicznych, zwiększanie 

rozmiarów i dzielenie się na mniejsze części); struktury opisane przez A. Oparina w jego 

teorii tłumaczącej proces powstawania życia na Ziemi (→ biogeneza). 

koadaptacja, wynik kształtowania się na drodze doboru naturalnego zharmonizowanego 

zespołu alleli w genomie osobnika i w puli genów populacji. 

koagulacja, odwracalny proces przemiany zolu w żel zachodzący pod wpływem zmiany 

stopnia uwodnienia lub ładunku elektrycznego cząstek rozproszonych; zlepianie się cząstek 

koloidalnych, np. białek, w większe skupienia, połączone często z powstawaniem osadu. 

kobalamina, cyjanokobalamina, witamina B12, zbliżona budową chemiczną do → hemu, z 

jonem kobaltu w centrum; jeden z wielu czynników krwiotwórczych biorący udział m.in. w 

syntezie aminokwasów i białek szpiku; niedobór k. prowadzi do niedokrwistości złośliwej. 

kod bezprzecinkowy, właściwość kodu genetycznego polegająca na tym, że nie ma on 

sygnałów odgraniczających, poszczególne kodony i zasady, które go tworzą, odczytywane są 
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kolejno trójkami; w wyniku tej właściwości, mutacja polegająca na addycji lub delecji 

pojedynczego nukleotydu lub kilku kolejnych zasad powoduje całkowitą zmianę sensu 

odczytu informacji genetycznej; tego typu mutacja określana jest jako mutacja fazy odczytu. 

kod genetyczny, zapis informacji genetycznej w postaci sekwencji → nukleotydów (znaków 

kodu) budującej DNA, a u niektórych wirusów RNA; informacja ta jest uruchamiana w 

procesie → transkrypcji – przepisywania na mRNA lub DNA – i następnie tłumaczona na 

język białek w trakcie translacji; k. g. jest trójkowy to znaczy, że trzy kolejne, ułożone w 

określonym porządku nukleotydy, zwane → kodonem lub trypletem, kodują określony 

aminokwas w białku; z nielicznymi wyjątkami (niektóre pierwotniaki i w materiale 

genetycznym mitochondriów) k. g. jest uniwersalny, co oznacza, że takie same kodony 

określają takie same aminokwasy u wszystkich organizmów (→ kod bezprzecinkowy, → 

degeneracja kodu genetycznego, → biosynteza białka). 

kod zdegenerowany, → degeneracja kodu genetycznego. 

kodeina, pochodna → morfiny, alkaloid występujący w → opium, o działaniu 

przeciwkaszlowym i przeciwbólowym; ma słabe działanie uzależniające, mniejsze od 

morfiny. 

kodominacja, zjawisko, kiedy u heterozygot dochodzi do pełnej ekspresji obu alleli tego 

samego genu; przykładem k. jest u ludzi grupa krwi AB, w której ujawniają się oba geny 

alleliczne – IA oraz IB; innym przykładem są allele białek izoenzymatycznych wyróżniane za 

pomocą elektroforezy. 

kodon, tryplet kodujący, składnik → kodu genetycznego, sekwencja trzech nukleotydów w 

DNA lub RNA wyznaczająca określony aminokwas w białku lub oznaczająca rozpoczęcie 

syntezy polipeptydu (→ k. inicjacyjny, k. start) względnie zakończenie syntezy (→ k. 

nonsensowny). 

kodon inicjacyjny, kodon start, kodon AUG (adenina, uracyl, guanina) kodujący aminokwas 

metioninę, od którego zaczyna się odczytywanie informacji genetycznej z mRNA w 

procesie → biosyntezy białka; jeżeli łańcuch polipeptydowy nie rozpoczyna się od metioniny, 

jest ona usuwana po syntezie łańcucha; w nielicznych przypadkach rolę k. i. pełni kodon 

GUG kodujący tryptofan. 

kodon kończący, → kodon nonsensowny. 

kodon nonsensowny, kodon terminacyjny, kodon kończący, kodon stop, kodon nie kodujący 

żadnego aminokwasu, będący sygnałem zakończenia translacji (→ biosynteza białka) i 

syntezy łańcucha polipeptydowego; funkcję kodonów terminacyjnych pełnią trzy układy 

nonsensowne: UAG (uracyl–adenina–guanina) zwany kodonem amber, UAA (uracyl–

adenina–adenina) – ochre i UGA (uracyl–guanina–adenina) – opal (→ kod genetyczny). 

kodon start, → kodon inicjacyjny. 

kodon stop, → kodon nonsensowny. 

kodon terminacyjny, → kodon nonsensowny. 

kodony synonimiczne, różne → kodony wyznaczające ten sam aminokwas; najczęściej k. s. 

mają dwie pierwsze zasady takie same, różnią się jedynie trzecią zasadą; maksymalna liczba 

kodonów synonimicznych w kodzie genetycznym wynosi 6 i wyznaczają one leucynę (→ kod 

genetyczny). 

kodujący tryplet, → kodon. 

koenzym A, CoA, uniwersalny nośnik grup acylowych (→ acylacja); miejscem reagującym 

jest końcowa grupa hydrosulfidowa; reszty acylowe są połączone wiązaniem tioestrowym (→ 

acylokoenzym A); najczęściej przyłączana jest reszta acetylowa (→ acetylokoenzym A); 

dostarcza aktywne grupy acylowe do procesów zużywających i tworzących energię oraz do 
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biosyntez. 

koenzym Q, → ubichinon. 

koenzymy, należące do → kofaktorów niebiałkowe, termostabilne cząsteczki o małej masie, 

luźno połączone z → apoenzymami i tworzące z nimi kompletne enzymy – holoenzymy; 

współdziała z apoenzymem w katalizowanej reakcji; k. są witaminy lub ich pochodne, 

nukleotydy, metaloporfiryny, pochodne cukrowców i kwasów tłuszczowych, np. NAD, FAD, 

koenzym A. 

koewolucja, 1) → koadaptacja; 2) wzajemny wpływ, jaki wywierają na siebie podlegające 

ewolucji współwystępujące gatunki, wchodzące w rozmaite zależności (konkurencja o 

podobne zasoby, zależności troficzne). 

kofaktory, drobnocząsteczkowe, termostabilne, niebiałkowe substancje niezbędne do 

aktywności większości → enzymów; są nimi → koenzymy, → grupy prostetyczne lub jony 

metali, np. żelaza, miedzi, cynku, magnezu; k. są niespecyficznymi częściami enzymów. 

kofeina, alkaloid purynowy należący do ksantyn, występujący w ziarnach kawy, liściach 

herbaty, owocach koli i ziarnach kakao; jej funkcją jest ochrona rośliny przed fitofagami; 

działa pobudzająco na mięsień sercowy i ośrodkowy układ nerwowy, szczególnie korę 

mózgową; jest środkiem łagodnie uzależniającym o działaniu diuretycznym. 

kohezja, 1)spójność, wzajemne przyciąganie się, przyleganie do siebie cząsteczek tej samej 

substancji; k. zapobiega np. rozerwaniu się cienkich nitek wody podciąganych w roślinie 

działaniem ssącym transpiracji, od korzeni do liści, w kapilarnych naczyniach tkanki 

przewodzącej, na wysokość nawet 100 m; efektem działania k. jest napięcie powierzchniowe 

cieczy; 2) bot. zrastanie się elementów kwiatowych o tej samej tożsamości. 

kohorta, 1) ekol. grupa osobników jednego gatunku, urodzonych, wylęgłych lub 

przeobrażonych w tym samym czasie; 2) demogr. grupa ludzi wyodrębniona ze względu na 

ten sam czas dotyczącego ich zdarzenia demograficznego (np. urodzenia, zawarcia 

małżeństwa, urodzenia pierwszego dziecka itp.); 3) w systematyce niejednoznaczna kategoria 

umieszczana czasem między tradycyjnie wyróżnianymi poziomami (dawniej klasa). 

kojarzenia osobników, etol. łączenie się par osobników przeciwnej płci w celu rozrodu; 

charakterystyczny dla danego gatunku zwierząt sposób dobierania się partnerów 

reprodukcyjnych nazywa się systemem kojarzeń. (por. → kojarzenie losowe, → 

egzogamia, → endogamia). 

kojarzenie asortatywne, → kojarzenie wybiórcze. 

kojarzenie krewniacze, kojarzenie wsobne, odstępstwo od → kojarzenia 

losowego, tendencja do kojarzenia się osobników blisko spokrewnionych (→ 

pokrewieństwo, → endogamia) . 

kojarzenie losowe, kojarzenie panmiksyjne (panmiktyczne), system kojarzeń, w którym 

prawdopodobieństwo skojarzenia się każdego osobnika z każdym innym (przeciwnej płci) 

jest takie samo; k. l. jest teoretycznym modelem (jedno z założeń → prawa Hardy’ego–

Weinberga), w którym stan puli genów zależy jedynie od → doboru naturalnego, → 

migracji i → dryfu genetycznego. 

kojarzenie wsobne, → kojarzenie krewniacze. 

kojarzenie wybiórcze, kojarzenie asortatywne, nielosowe kojarzenie się osobników 

podobnych do siebie pod względem pewnych cech fenotypowych. 

kojarzeniowe włókna, → włókna kojarzeniowe. 

kokaina, → alkaloid występujący w krzewie kokainowym, nazywanym też krasnodrzewem, 

silnie działający na organizm człowieka; wchłaniany przez błony śluzowe, poraża 

zakończenia nerwów czuciowych i współczulnych; jako narkotyk wywołuje bardzo silne 
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działanie pobudzające na ośrodkowy układ nerwowy; zniesienie czucia głodu i pragnienia 

oraz bezsenność powodują postępującą degradację organizmu, zmniejszenie popędu 

płciowego i urojenia; w wyniku porażenia ośrodka oddechowego może nastąpić śmierć. 

koklusz, → krztusiec. 

kokolity, inkrustowane węglanem wapnia łuseczki zatopione w galaretowatej substancji 

otaczającej monadalne komórki przedstawicieli kokolitowatych należących do gromady → 

glonów złocistych; z k. tworzyły się w okresie jurajskim i kredowym złoża skał osadowych 

(m.in. kredy piszącej). 

kokon, 1) oprzęd, śluzowata wydzielina (u wypławków, skąposzczetów, niektórych 

ślimaków) lub nić (u pająków) wytwarzana przez samice w celu ochrony jaj lub zarodków, 

niekiedy stanowiąca jednocześnie pokarm dla zarodków; 2) nić jedwabna wytwarzana w 

celach ochronnych przez poczwarki motyli, stosowana do produkcji jedwabiu naturalnego. 

kokon jajowy, → kokon. 

koksopodit, pojedynczy bądź jeden z dwóch lub trzech członów części podstawowej 

(protopoditu) odnóża skorupiaków. 

kola, Cola, afrykański rodzaj z rodziny zatwarowatych obejmujący 14 gatunków wiecznie 

zielonych drzew; niektóre gatunki są uprawiane w kilku krajach zachodniej Afryki, na 

Antylach, wyspach Oceanu Spokojnego i w Ameryce Płd.; rośliny cenione przede wszystkim 

ze względu na skład chemiczny nasion, zawierających 45% skrobi, 10% białka, 1,5% 

tłuszczu, 2–3% kofeiny i niewielką zawartość teobrominy, dzięki czemu mają wysoką 

wartość odżywczą, a także działanie orzeźwiające i podniecające; nasiona k. używane są do 

produkcji napoju Coca-cola i napojów pokrewnych, orzeźwiających, mają też zastosowanie w 

przemyśle farmaceutycznym. 

kolagen, włókienkowe (fibrylarne) białko strukturalne tkanki łącznej należące do 

skleroprotein, zbudowane z ok. 1000 aminokwasów, z czego 30% stanowi glicyna, a 20% 

lizyna i hydroksylizyna oraz prolina i hydroksyprolina; nie zawiera tyrozyny i tryptofanu; 

włókno k. utworzone jest z trzech łańcuchów polipeptydowych stanowiących potrójną helisę 

o sztywnej konformacji (strukturze przestrzennej); k. jest odporny na działanie enzymów 

proteolitycznych, nierozpuszczalny w wodzie, podczas dłuższego gotowania tworzy → 

żelatynę; włókna k. są bardzo odporne na rozciąganie i wytrzymałe na rozerwanie; 

wytrzymałość k. można porównać z wytrzymałością stali. 

kolanko, zgrubiała podstawa pochwy liściowej w pędach, np. u traw. 

kolano, okolica stawu łączącego u czworonożnych kręgowców kość udową z kośćmi 

podudzia – piszczelową i strzałkową (u ssaków, z wyjątkiem stekowców, tylko kością 

piszczelową). 

kolba, kwiatostan o silnie zgrubiałej osi, na której osadzone są bezszypułkowe (siedzące) 

kwiaty (kwiatostan pałki wodnej, kwiatostany żeńskie kukurydzy). 

kolbki synaptyczne, buławkowato rozszerzone zakończenia → aksonu komórki nerwowej, 

część strukturalna → synapsy chemicznej. Na obszarze k. s. zlokalizowane są pęcherzyki 

synaptyczne gromadzące mediatory (transmittery, przekaźniki) synaptyczne. 

kolce, sztywne, twarde i ostro zakończone wyrostki na powierzchni rośliny, w których 

powstaniu biorą udział skórka oraz komórki leżące bezpośrednio pod nią; w przeciwieństwie 

do → cierni k. nie są połączone tkankami przewodzącymi z wnętrzem rośliny i dają się 

stosunkowo łatwo odrywać. 

kolchicyna, → alkaloid występujący w zimowicie jesiennym (Colchicum autumnale), silnie 

działająca toksyna, powodująca zablokowanie polimeryzacji tubuliny i rozpad mikrotubul, a 

więc m.in. zahamowanie transportu komórkowego i podziałów komórkowych; stosowana w 
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celu uzyskania poliploidów. 

kolcogłowy, Acanthocephala, typ bezkręgowców należący do → wtórnojamowców 

pozornych, reprezentowany przez ok. 1200 pasożytniczych gatunków; ciało walcowate o 

długości od kilku mm do kilkudziesięciu cm; larwy żyją w jamach ciała bezkręgowców, 

dorosłe w jelicie kręgowców. 

kolconóżki, Acantharia, gromada pierwotniaków należąca do typu → promienionóżek; żyją 

w strefie pelagicznej mórz; ciało kuliste, galaretkowate, szkielet utworzony z 10 lub 20 igieł 

wychodzących promieniście ze środka ciała. 

kolczatka, → stekowce. 

kolczugowce, loricifery (Loricifera), typ kosmopolitycznych, mikroskopijnych (do 0,4 mm 

długości), morskich bezkręgowców, o dennym trybie życia, należący do → wtórnojamowców 

pozornych, reprezentowany przez ok. 10 gatunków. 

kolenchyma, → zwarcica . 

koleopterologia, dział entomologii poświęcony naukowym badaniom chrząszczy. 

koleoptyl, w zarodkach traw pochewka utworzona z pierwszego liścia, osłaniająca stożek 

wzrostu pędu i zawiązki pierwszych liści; podczas kiełkowania ziarniaka k. rośnie przez 

pewien czas wraz z zarodkiem, osiąga szydlasty kształt i długość kilku centymetrów. 

koleoryza, w zarodkach traw pochewka okrywająca zawiązek korzenia. 

kolisty chromosom, → chromosom kolisty. 

kolka, ostry ból wywołany przez zmiany chorobowe w obrębie narządów jamy brzusznej, np. 

kolka jelitowa, będąca reakcją bólową na skurcze jelita rozdętego na skutek niedrożności lub 

stanu zapalnego, kolka wątrobowa, związana z gwałtownymi skurczami w stanach zapalnych 

pęcherzyka żółciowego lub przy kamicy żółciowej, oraz kolka nerkowa, objaw kamicy 

nerkowej, związana z przeciskaniem się kamieni nerkowych przez moczowód; u zwierząt 

hodowlanych (koni i bydła) kolka (morzysko) to zespół objawów bólowych wywołanych 

schorzeniami jamy brzusznej. 

kolodium, alkoholowo-eterowy roztwór nitrocelulozy, tworzący po wyschnięciu bezbarwną 

błonkę celulozową; stosowane do opatrywania ran, też jako klej i lakier. 

koloid, układ koloidowy, układ dyspersyjny, w którym ośrodek dyspersyjny (rozpraszający) 

tworzy fazę ciągłą, a faza rozproszona składa się z cząstek o wymiarach od 1 do 200 nm; k. są 

m.in. roztwory białek; roztwór koloidowy jest pośredni między roztworem rzeczywistym a 

zawiesiną; cząstki rozproszone w wodzie tworzą zol (patrz też → żel). 

kolonia, 1) skupienie drobnoustrojów (bakterii, niższych grzybów) na stałym podłożu, np. 

zestalonej pożywce; 2) bot., cenobium, najprostsza forma organizmu wielokomórkowego, 

mniej lub bardziej regularne zespoły komórek połączone galaretowatą wydzieliną, o różnym 

stopniu organizacji, charakterystyczne dla wielu niższych glonów; komórki w k. cechują się 

dużą niezależnością, oddzielone od k. mogą żyć samodzielnie, a także odtworzyć nową k.; 3) 

naturalny układ życiowy, organizmy jednogatunkowe żyjące razem i uzależnione od siebie, 

strukturalnie połączone i funkcjonujące jako jedna całość lub niezjednoczone strukturalnie, 

lecz wykazujące wysoki poziom organizacji socjalnej; w k. monomorficznej osobniki są 

morfologicznie podobne, zaś w k. polimorficznej są zróżnicowane, pełniąc różnorodne 

funkcje; k. mogą być wolno pływające lub osiadłe;k. mogą tworzyć glony, pierwotniaki, 

gąbki, parzydełkowce, niektóre wrotki, mszywioły, osłonice, owady społeczne; 4) 

zgrupowanie jednogatunkowych osobników wolno żyjących na małym areale w celu 

realizowania określonych czynności życiowych, np. k. lęgowe ptaków. 

kolonie stułbiopławów, kolonie złożone ze zróżnicowanych osobników–polipów (i czasami 

meduz), powstające w drodze pączkowania osobnika założyciela kolonii; u wielu gatunków 
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występuje polimorfizm postaciowy; szczególnie zróżnicowane kolonie występują u → 

rurkopławów; wśród osiadłych stułbiowców ze względu na kształt wyróżnia się kolonie: 

płożące się (ze → stolonem płożącym się poziomo po podłożu), monopodialne (z 

pojedynczym pniem wznoszącym się ponad podłoże, od którego odchodzą na boki polipy) i 

sympodialne (u których pień rozdziela się na ramiona dalszorzędowe); u wolno pływających 

rurkopławów wyróżnia się również trzy typy kolonii: o długim pniu z dzwonami pływnymi i 

licznymi → kormidiami, o długim pniu z kormidiami i pneumatoforem na szczycie oraz o 

dużym pneumatoforze pływającym po powierzchni, od którego odchodzą kormidia lub 

koncentryczne zespoły osobników kolonii (patrz też → cenosark, → dzwon pływny, → 

hydroteka, → perysark). 

kolonizacja, zasiedlanie przez przedstawicieli danego gatunku terenów, na których uprzednio 

gatunek ten nie występował. 

koło tętnicze mózgu, pierścień tętniczy na podstawnej powierzchni mózgowia człowieka 

utworzony przez parzyste tętnice tylne mózgu (powstałe z podziału tętnicy podstawnej), 

tętnice łączące tylne, tętnice środkowe mózgu, tętnice przednie mózgu i nieparzystą tętnicę 

łączącą przednią; k. t. m. zasilane jest krwią z tętnic kręgowych (przez t. podstawną i t. mózgu 

tylne) oraz tętnicę szyjną wewnętrzną (przechodzącą w t. środkową mózgu). 

kołonice, Concentricycloidea, gromada bezkręgowców morskich należąca do typu → 

szkarłupni, reprezentowana przez 2 gatunki; odżywiają się bakteriami rozkładającymi drewno 

albo związkami organicznymi przez nie produkowanymi; ciało w postaci spłaszczonego 

krążka (o średnicy poniżej 2 cm) pokrytego na brzegu kolcami szkieletowymi i nóżkami 

ambulakralnymi. 

komensalizm, asymetryczny rodzaj interakcji międzygatunkowej, w której osobniki jednego 

gatunku odnoszą korzyści ze współżycia z osobnikami innego gatunku, zaś osobniki drugiego 

gatunku nie odnoszą żadnych korzyści, ale też nic nie tracą (poza udostępnianiem pierwszemu 

z nich pokarmu); typ związku symbiotycznego (współbiesiadnictwo); przykładem k. jest 

obecność wielu pierwotniaków w przewodzie pokarmowym kręgowców lub też 

występowanie drobnych bezkręgowców w muszlach morskich mięczaków, w celu 

schronienia się i korzystania z drobin pokarmowych. 

komisura, włókno lub wiązka włókien nerwowych, która łączy elementy parzyste układu 

nerwowego bezkręgowców, jak np. zwoje nerwowe jednego segmentu ciała u pierścienic; 

odpowiednik → spoidła u kręgowców. 

komora pyłkowa, u roślin nagozalążkowych zagłębienie w ośrodku → zalążka, pod 

okienkiem, służące do przyjmowania ziaren pyłku. 

komora serca, → serce. 

komora zębowa, jama we wnętrzu zęba ssaków wypełniona tzw. miazgą, komunikująca się z 

zębodołem przez kanał przebiegający w korzeniu (korzeniach) zęba. 

komory mózgu, przestrzenie wewnątrz mózgowia kręgowców wypełnione płynem 

mózgowo-rdzeniowym, połączone z sobą i z kanałem środkowym rdzenia kręgowego, a także 

z przestrzenią podpajęczynówkową; dwie komory boczne znajdują się w półkulach 

kresomózgowia, komora III w międzymózgowiu, a komora IV (połączona z III 

przebiegającym przez śródmózgowie wodociągiem mózgu) w rdzeniu przedłużonym. 

komory oka, trzy przestrzenie, na które dzieli się wnętrze gałki ocznej: 1) komora przednia, 

między tylną powierzchnią rogówki a przednią powierzchnią tęczówki i soczewki, 

wypełniona → cieczą wodnistą, 2) komora tylna, między tylną powierzchnią tęczówki i 

przednią powierzchnią ciała rzęskowego, wypełniona również cieczą wodnistą i 3) komora 

szklista gałki ocznej wypełniona → ciałem szklistym. 

komórczaki, → komórki wielojądrowe. 
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komórka, najmniejszy układ biologiczny zdolny do samodzielnego przejawiania wszystkich 

cech życia w środowisku nieożywionym, od którego (lub od innych komórek) oddzielona jest 

błoną komórkową. 

komórka apikalna, u roślin pojedyncza → komórka inicjalna znajdująca się na szczycie 

wielu plech u glonów, → gametoforów u mszaków oraz → merystemów wierzchołkowych u 

paprotników; wyróżnia ją zwykle kształt, wielkość i sposób dzielenia się; daje początek 

wszystkim innym komórkom ciała rośliny. 

komórka centralna, w → woreczku zalążkowym roślin okrytozalążkowych komórka 

zawierająca dwa haploidalne jądra (→ jądra biegunowe) lub po ich fuzji jedno jądro 

diploidalne; po → zapłodnieniu podwójnym z k. c. rozwija się tkanka zapasowa nasienia – 

bielmo. 

komórka diploidalna, komórka o podwojonej liczbie chromosomów homologicznych; k. d. 

zawiera każdy chromosom w dwóch kopiach (z wyjątkiem chromosomów płciowych, które 

mogą być u określonej płci odmienne); u niektórych organizmów, cechujących się przemianą 

pokoleń, k. d. budują strukturę organizmu w fazie diploidalnej – diplofazie (por.→ diploid). 

komórka eukariotyczna, komórka z wyodrębnionym jądrem zawierającym materiał 

gnetyczny (jądrowy DNA); k. e. cechuje wysoki poziom → kompartmentacji: poszczególne 

procesy przemiany materii odbywają się w wyspecjalizowanych organellach (jak 

mitochondria, aparat Golgiego, siateczka śródplazmatyczna, peroksysomy); z k. e. zbudowane 

są ciała większości współczesnych organizmów, z wyjątkiem bakterii i sinic (por. → komórka 

prokariotyczna). 

komórka generatywna, komórka męskiego gametofitu w ziarnach pyłku u roślin nasiennych, 

zredukowany odpowiednik plemni, związana z tworzeniem komórek plemnikowych. 

komórka haploidalna, komórka o pojedynczym zestawie chromosomów, nie tworzących par 

homologicznych; powstaje w wyniku podziału mejotycznego diploidalnych komórek 

macierzystych gamet lub w wyniku podziału mitotycznego komórek haploidalnych; k. h. są 

gamety i niektóre komórki szlaku powstawania gamet; u niektórych organizmów cechujących 

się przemianą pokoleń k. h. budują strukturę organizmu w fazie haploidalnej (haplofazie) 

(por. → haploid). 

komórka inicjalna, w → merystemach roślin komórka wiecznie merystematyczna, która po 

każdym podziale odtwarza samą siebie, tj. powstaje jedna nowa k. i. oraz druga, która po 

ewentualnych dalszych podziałach daje początek komórkom zróżnicowanym i tkankom 

stałym ciała rośliny. 

komórka jajowa, oocyt, gameta żeńska, haploidalna komórka żeńska powstała w procesie 

oogenezy (patrz też → jajo). 

komórka matczyna, u pszczół miodnych specjalna woskowa komora, w której 

wychowywana jest larwa królowej. 

komórka parzydełkowa, → knidocyl. 

komórka pnia, hemocytoblast, komórka stem (ang. stem cell), wieloczynnościowa 

(pluripotencjalna) komórka szpiku kostnego; k. p. jest komórką macierzystą wszystkich 

krwinek (wspólna komórka progenitorowa), która różnicując się daje początek liniom: 

erytrocytarnej, granulocytarnej, monocytarnej i limfocytarnej (→ hematopoeza). 

komórka prokariotyczna, komórka, w której materiał genetyczny (DNA) występuje w 

postaci pojedynczej kolistej cząsteczki wprost w cytoplazmie, nie oddzielony od niej błoną, w 

obszarze nazwanym nukleoidem; k. p. ogólnie cechuje słabe wykształcenie 

wewnątrzkomórkowego systemu błon; prócz braku wyodrębnionego jądra także brak innych 

organelli oraz cytoszkieletu; często jedyną błoną jest błona otaczająca cytoplazmę; prawie 
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wszystkie k. p. osłonięte są sztywną ścianą komórkową; k. p. są bakterie i sinice. 

komórka roślinna, → komórka eukariotyczna, której główną cechą wyróżniającą jest 

obecność specjalnych organelli, → plastydów, w tym chloroplastów; z chloroplastami wiąże 

się zdolność k. r. do fotosyntezy, silny zwykle rozwój wodniczek oraz obecność 

celulozowej → ściany komórkowej. 

komórka włośnikowa, → włośniki. 

komórka zwierzęca, rodzaj → komórki eukariotycznej charakterystycznej dla królestwa 

zwierząt, wyróżniającej się od komórek innych eukariotów (poza niektórymi pierwotniakami) 

brakiem ściany komórkowej, plastydów i dużych wakuoli. 

komórki A, dawniej komórki alfa, gruczołowe komórki wewnątrzwydzielnicze wysp 

trzustkowych wydzielające hormon hiperglikemiczny kręgowców (glukagon); pochodzenia 

neuroektodermalnego, zaliczane do → komórek układu APUD (komórek gromadzących i 

dekarboksylujących prekursory amin katecholowych); stanowią ok. 20% liczby wszystkich 

komórek wysp trzustkowych. 

komórki B, dawniej komórki beta, gruczołowe komórki wewnątrzwydzielnicze wysp 

trzustkowych wydzielające hormon hipoglikemiczny kręgowców (insulina); pochodzenia 

neuroektodermalnego, zaliczane do → komórek układu APUD (komórek gromadzących i 

dekarboksylujących prekursory amin katecholowych); stanowią ok. 70% liczby wszystkich 

komórek wysp trzustkowych (patrz też → limfocyty B). 

komórki barwnikowe, komórki gromadzące w cytoplazmie substancje barwnikowe 

(barwniki, pigmenty), takie jak lipochromy lub melanina, nadające komórkom i całym 

organizmom lub jego organom barwę (patrz też → barwy zwierząt, → chromatofory). 

komórki bezjądrzaste, komórki eukariotyczne pozbawione jąder komórkowych w wyniku 

zaburzeń procesu podziału komórki; brak jądra może być również naturalnym stanem 

dojrzałym komórki, która w trakcie dojrzewania utraciła jądro (np. erytrocyty ssaków). 

komórki Cortiego, → komórki rzęsate. 

komórki cytotoksyczne, → komórki NK. 

komórki czopkonośne, komórki receptorowe siatkówki oka kręgowców, których 

wyspecjalizowaną częścią (wypustką) są → czopki, właściwe (obok pręcików) elementy 

receptorowe oka (patrz też → fotoreceptory, → siatkówka). 

komórki D, dawniej komórki delta, gruczołowe komórki wewnątrzwydzielnicze wysp 

trzustkowych kręgowców wydzielające → somatostatynę; pochodzenia neuroektodermalnego, 

zaliczane do → komórek układu APUD (komórek gromadzących i dekarboksylujących 

prekursory amin katecholowych); stanowią ok. 5–10% liczby wszystkich komórek wysp 

trzustkowych. 

komórki dendrytyczne, komórki pochodzenia szpikowego o długich wypustkach 

przypominających dendryty; wykazują silną ekspresję cząsteczek MHC klasy II (→ układ 

zgodności tkankowej); ich główną funkcją jest prezentacja antygenów limfocytom T 

pomocniczym; występują w węzłach chłonnych oraz w tkance łącznej innych narządów. 

komórki dwubiegunowe, rodzaj komórek nerwowych o dwóch wypustkach: dendrycie i 

neurycie; przykładem takich komórek są komórki środkowej warstwy komórek siatkówki. 

komórki efektorowe, → limfocyty B wykonawcze. 

komórki ekwipotencjalne, → komórki totipotencjalne. 

komórki folikularne, komórki wspomagające w gonadzie żeńskiej (jajniku) typu 

alimentarnego; tworzą nabłonek wokół → oocytu i przekazują mu substancje odżywcze; w 

jajnikach alimentarnych folikularnych k. f. są jedynymi komórkami wspomagającymi, w 

jajnikach alimentarnych nutrymentalnych obok k. f. występują komórki odżywcze. 
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komórki główne, nazwa wyróżniająca określony typ komórek wydzielniczych w gruczołach 

zbudowanych z kilku typów komórek gruczołowych; k. g. wyróżnia się w gruczołach 

żołądkowych, gdzie są komórkami wydzielającymi enzymy proteolityczne (pepsyny, 

podpuszczkę) i lipolityczne (lipazę); k. g. tarczycy wydzielają tyreoglobulinę. 

komórki Golgiego, komórki nerwowe wyróżniane w klasyfikacji neuronów ze względu na 

długość aksonu; k. G. typu I są komórkami o długim aksonie, k. G. typu II mają krótkie 

aksony; dawniej k. G. nazywano neurony ziarniste duże wewnętrznej warstwy ziarnistej kory 

móżdżku. 

komórki gruszkowate móżdżku, dawniej zwane komórkami Purkinjego, jeden z pięciu 

typów komórek nerwowych kory móżdżku kręgowców, zlokalizowane na obszarze 

pojedynczej warstwy komórek gruszkowatych; należą do największych komórek nerwowych 

kręgowców, cechujących się bardzo rozległym i rozbudowanym drzewem dendrycznym; ich 

aksony tworzą jedyne włókna eferentne (odśrodkowe) kory móżdżku. 

komórki HeLa, linia komórkowa z nowotworu szyjki macicy wyprowadzona w 1952 r. przez 

G.O. Gey’a, nazwana pierwszymi literami imienia i nazwiska pacjentki Helen Larsen. 

komórki interstycjalne, komórki śródmiąższowe, komórki o charakterze embrionalnych, 

rozrzucone między komórkami nabłonkowo-mięśniowymi epidermy lub między komórkami 

endodermy jamochłonów, mogące się poruszać ruchem amebowatym, zdolne do 

przekształcenia w komórki rozrodcze lub inne komórki wyspecjalizowane; występują także u 

innych niższych bezkręgowców. 

komórki jądrzaste, komórki zawierające jądro komórkowe, komórki eukariotyczne, które w 

postaci dojrzałej zawierają co najmniej jedno jądro komórkowe. 

komórki K, zabójcy, → limfocyty T cytotoksyczne. 

komórki kamienne, sklereidy, komórki martwe, o bardzo grubej, zdrewniałej ścianie 

komórkowej; występują w tkankach roślinnych pojedynczo jako → idioblasty lub w małych 

grupach, albo też tworzą zwartą, twardą tkankę (łupiny niektórych nasion, orzechów, pestki). 

komórki kołnierzykowe, choanocyty, komórki wewnętrznej warstwy ciała gąbek, 

wyróżniające się kołnierzem zbudowanym z mikrokosmków otaczającym wić na biegunie 

zwróconym do jamy wewnętrznej (spongocelu) u gąbek o budowie typu askon, albo do 

komór wodnych u gąbek o budowie typu sykon i leukon; wici i kołnierzyki wywołują 

przepływ wody przez ciało gąbki i wyłapują drobne substancje pokarmowe, wchłaniane do k. 

k. i następnie przekazywane do innych komórek ciała gąbki; mogą się przekształcać w inne 

komórki gąbek (amebocyty, komórki plemnikotwórcze). 

komórki kościogubne, → osteoklasty. 

komórki kościotwórcze, → osteoblasty. 

komórki Kupffera, komórki Browicza–Kupffea → komórki siateczkowo-śródbłonkowe 

wątroby. 

komórki Leydiga, → gruczoł śródmiąższowy jądra. 

komórki limfatyczne, ogólna i nieprecyzyjna nazwa komórek występujących w obrębie 

grudek i węzłów limfatycznych. 

komórki macierzyste, komórki pienne, komórki pnia, komórki zachowujące przez całe życie 

organizmu zdolność samoodnowy i rozpoczynania szlaków różnicowania się określonego 

typu komórek wyspecjalizowanych. 

komórki mioendokrynowe, wewnątrzwydzielnicze komórki tkanki mięśniowej serca (→ 

mięsień sercowy) wchodzące w skład mięśnia przedsionków serca, wydzielające 

przedsionkowy peptyd natiuretyczny. 

komórki mitralne, neurony mitralne, komórki nerwowe dróg węchowych przejmujące 
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impulsy nerwowe z neuronów węchowych w obrębie opuszki węchowej; ich aksony biegną 

prążkiem węchowym pośrednim i prążkiem węchowym bocznym do kory węchowej, gdzie 

kończą się na szczytowych dendrytach neuronów piramidalnych. 

komórki mleczne, rodzaj komórek wydzielniczych u roślin gromadzących w swym 

wnętrzu → sok mleczny; tworzą często długie, rozgałęzione, wielojądrowe rury mlecze. 

komórki moczowe, urocyty, komórki odkładające złogi kwasu moczowego, występujące 

w → ciele tłuszczowym niektórych owadów; kwas moczowy, choć jest wydaliną (produktem 

azotowym przemiany materii), to składowany w obrębie ciała owada może stanowić pulę 

azotu zapasowego. 

komórki NK, ang. natural killer cells, komórki układu immunologicznego zaliczane do 

limfocytów (duże limfocyty ziarniste azurochłonne); mają zdolność zabijania 

(cytotoksyczność komórkowa) komórek docelowych pozbawionych specyficznych białek 

błonowych prezentowanych receptorom k. NK, głównie komórek zakażonych wirusem lub 

zmienionych nowotworowo. 

komórki nowotworowe, komórki ciała, których genom ulega zmianie, co wywołuje zdolność 

do nie kontrolowanego i postępującego wzrostu liczebnego; cechami charakterystycznymi k. 

n. są: polimorficzność, zmiana proporcji jądrowo-cytoplazmatycznej, zwiększenie ilości 

DNA, → aberracje chromosomowe i powiększone jąderko. 

komórki okładzinowe, jeden z typów komórek wchodzących w skład → gruczołów 

żołądkowych, zlokalizowanych w obrębie trzonu i dna żołądka, najliczniej występujące w 

cieśni i szyjce tych gruczołów; zawierają liczne mitochondria (stanowiące do 30% objętości 

komórki); dzięki licznym → pompom jonowym tworzą kwas solny wchodzący w skład soku 

żołądkowego; k. o. wydzielają również czynnik wewnętrzny (IF) wiążący kobalaminę 

(witaminę B12) i umożliwiający jej wchłanianie w jelitach. 

komórki omnipotencjalne, → komórki totipotencjalne. 

komórki osteogenne, komórki rozwijające się z komórek pierwotnej mezenchymy, tworzące 

populację komórek macierzystych, mogących różnicować się w komórki kościotwórcze (→ 

osteoblasty) i komórki kości (→ osteocyty). 

komórki pamięci, komórki pamięci immunologicznej, komórki limfocytarne wytwarzające w 

czasie podziałów jeden klon komórek mających swoiste receptory dla danego antygenu, na 

który organizm reagował; mogą należeć do limfocytów T lub B (patrz też → limfocyty B, → 

pamięć immunologiczna). 

komórki pęczka przedsionkowo-komorowego, komórki → układu przewodzącego serca, 

dawniej zwane komórkami Purkinjego; przekształcone komórki mięśniowe przewodzące, 

tworzące końcowe odgałęzienia pęczka przedsionkowo-komorowego układu przewodzącego 

serca. 

komórki pienne, → komórki macierzyste. 

komórki piramidalne, komórki nerwowe, których → perykariony zlokalizowane są na 

obszarze trzeciej (piramidalnej zewnętrznej) i piątej (zwojowej, piramidalnej wewnętrznej) 

warstwy kory nowej kresomózgowia ssaków; aksony k. p. tworzą drogi kojarzeniowe w 

obrębie kory mózgowej lub (w przypadku k. p. dużych i olbrzymich warstwy zwojowej) drogi 

projekcyjne do rdzenia kręgowego; aktywność k. p. związana jest z podstawowymi 

czynnościami kory mózgowej i sterowaniem czynnościami dowolnymi. 

komórki plemnikowe, gamety męskie u roślin nasiennych pozbawione wici i przenoszone do 

komórki jajowej przez → łagiewkę pyłkową. 

komórki płciowe, komórki rozrodcze, komórki związane z → rozmnażaniem 

płciowym organizmów; termin używany w znaczeniu wąskim w odniesieniu do właściwych 
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komórek rozrodczych (→ gameta) lub w szerszym – do wszystkich komórek linii płciowej, 

obejmującym wyjściowe komórki (prapłciowe), → gametogonia, → gametocyty oraz same 

gamety. 

komórki płomykowe, cyrtocyty, solenocyty, komórki wydalnicze protonefrydialnych 

układów wydalniczych niższych bezkręgowców (płazińców, wstężnic, szczękogębych, 

wrotków, brzuchorzęsków, ryjkogłowów) rozpoczynające kanaliki układu wydalniczego; 

mają buławkowaty lub gruszkowaty kształt; do ich wnętrza głęboko wpukla się od strony 

światła kanału błona komórkowa, tworząc szeroką zatokę wewnętrzną, do której skierowana 

jest pojedyncza wić (w solenocytach) lub liczne wici (ich falująca wiązka przypomina 

płomień świecy). 

komórki pnia, → komórki macierzyste. 

komórki podporowe kanalika nasiennego, komórki Sertolego, komórki występujące w 

obrębie nabłonka plemnikotwórczego kanalika krętego jądra, rozciągające się od błony 

podstawnej do światła kanalika; pełnią rolę wspomagającą wobec komórek nabłonka 

plemnikotwórczego, wydzielają płyn stanowiący środowisko dla plemników, pełnią również 

rolę wewnątrzwydzielniczą; aktywność k. p. k. n. kontrolowana jest przez przysadkowy → 

hormon folikulotropowy (FSH). 

komórki pręcikonośne, komórki receptorowe siatkówki oka kręgowców; ich 

wyspecjalizowaną częścią (wypustką) są → pręciki, właściwe (obok czopków) elementy 

receptorowe oka (patrz też → fotoreceptory, → siatkówka). 

komórki prozenchymatyczne, prozenchyma, bot. komórki wydłużone, o zaostrzonych 

końcach. 

komórki przyrurkowe, komórki towarzyszące, w → łyku roślin okrytozalążkowych 

miękiszowe komórki przylegające do rurek sitowych, z którymi mają wspólne pochodzenie (z 

podziału tej samej komórki macierzystej). 

komórki Purkinjego, dawna nazwa określająca: 1) → komórki gruszkowate móżdżku; 2) → 

komórki pęczka przedsionkowo-komorowego układu przewodzącego serca. 

komórki rozrusznikowe, komórki, które cechuje występowanie powolnej depolaryzacji 

spoczynkowej w błonie komórkowej, prowadzące do okresowego samoistnego powstawania 

potencjału czynnościowego, ogarniającego falą depolaryzacji całą błonę komórkową, która 

może się poprzez międzykomórkowe połączenia szczelinowe szerzyć na komórki sąsiednie, 

wywołując ich pobudzenie (→ układ przewodzący serca, → mięśnie gładkie). 

komórki rzęsate, komórki zmysłowe narządu słuchu (→ narząd spiralny). 

komórki Schwanna, dawna nazwa określająca → lemocyty. 

komórki Sertolego, → komórki podporowe kanalika nasiennego. 

komórki siateczkowo-śródbłonkowe wątroby, zwane dawniej komórkami Kupffera lub 

komórkami Browicza–Kupffera, komórki siateczkowo-śródbłonkowe naczyń krwionośnych 

włosowatych (zatok) wątroby należące do makrofagów osiadłych, o właściwościach żernych 

(fagocytujące); stanowią ok. 16% komórek wątroby. 

komórki sitowe, komórki z charakterystycznymi perforacjami (porami) w ścianach 

komórkowych, przez które przechodzą pasma cytoplazmy, łączące komórki ze sobą; tworzą 

szeregi, stanowiące główny element → łyka, tkanki przystosowanej do przewodzenia 

organicznych substancji pokarmowych u roślin naczyniowych. 

komórki skrzydłowe, fragmenty (w liczbie kilkunastu) powierzchni skrzydła owadów 

ograniczone żyłkami. 

komórki somatyczne, wszystkie komórki ciała zwierzęcego organizmu wielokomórkowego, 

poza komórkami linii płciowej (płciowymi, generatywnymi). 
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komórki szparkowe, → aparat szparkowy. 

komórki T, → limfocyty T. 

komórki totipotencjalne, komórki ekwipotencjalne, komórki omnipotencjalne, komórki 

zdolne do wielokierunkowego różnicowania się, pojawiające się na wczesnych etapach 

rozwoju zarodkowego (bruzdkowania) lub → komórki macierzystezachowujące zdolność 

różnokierunkowego różnicowania w późniejszych etapach ontogenezy bądź w trakcie całego 

życia organizmu. 

komórki towarzyszące, → komórki przyrurkowe. 

komórki tuczne, mastocyty, labrocyty, grupa komórek występujących w obrębie różnych 

narządów kręgowców, wydzielających mediatory pierwotne (gromadzone w ziarnistościach 

cyplazmatycznych) i wtórne (nie magazynowane w ziarnistościach) reakcji zapalnych; ze 

względu na lokalizację w obrębie organizmu wyróżnia się k. t. łącznotkankowe, szczególnie 

liczne wzdłuż naczyń krwionośnych, limfatycznych oraz nerwów, a także w skórze i tkance 

łącznej narządów układu pokarmowego, i k. t. błon śluzowych (układu oddechowego i 

pokarmowego); k. t. zawierają w błonie komórkowej receptory przeciwciał z klasy IgE; w 

wyniku pobudzenia dochodzi do wydzielenia (egzocytozy) zawartych w ziarnistościach 

mediatorów (takich jak np. heparyna czy histamina); uczestniczą w obronie organizmu przed 

obcymi antygenami. 

komórki układu APUD, komórki gromadzące i dekarboksylujące prekursory amin 

katecholowych (ang. amine-precursors-uptake-decarboxylation); komórki endokrynowe 

rozrzucone w obrębie układu nerwowego (k. u. APUD centralne) oraz innych narządów 

wewnętrznych (k. u. APUD obwodowe) o pochodzeniu neuroektodermalnym; do k. u. APUD 

zalicza się m.in. komórki aparatu wyspowego trzustki, komórki tarczycy wydzielające 

kalcytoninę, komórki rdzenia nadnerczy oraz komórki nabłonka i błon śluzowych układu 

pokarmowego wydzielające peptydowe hormony żołądkowo-jelitowe. 

komórki wegetatywne, 1) → komórki somatyczne; 2) w ziarnie pyłku i łagiewce pyłkowej 

roślin nasiennych stosunkowo duże komórki haploidalne nie biorące udziału w tworzeniu 

komórek plemnikowych (por. → komórka generatywna). 

komórki węchowe, komórki zmysłowe wchodzące w skład narządu zmysłu węchu, u ssaków 

występujące na obszarze nabłonka węchowego jamy nosowej; są zmodyfikowanymi 

komórkami nerwowymi zachowującymi zdolność proliferacji przez całe życie; każda 

komórka węchowa ma charakterystyczny dla siebie receptor błonowy rozpoznający jednego 

typu cząsteczkę zapachową; pobudzenie k. w. jest przekazywane przez akson do opuszki 

węchowej i dalszych elementów drogi węchowej. 

komórki wielojądrowe, komórczaki, komórki eukariotyczne zawierające więcej jąder 

komórkowych, powstałe albo w wyniku wielokrotnych podziałów jąder komórkowych bez 

następujących po nich podziałów cytoplazmy (plazmodium), albo w wyniku fuzji wielu 

(nawet kilkuset) jednojądrowych komórek ze sobą (syncytium, zespólnia). 

komórki wzrokowe, 1) ogólnie komórki wyspecjalizowane w recepcji bodźców świetlnych 

(wzrokowych), występujące w → narządach wzroku zwierząt; 2) komórki zewnętrznej 

warstwy siatkówki oka kręgowców; są przekształconymi neuronami, których wypustki tworzą 

pręcik w k. w. pręcikonośnych (→ pręciki siatkówki) lub czopek w k. w. czopkonośnych (→ 

czopki siatkówki); ciała k. w. tworzą warstwę ziarnistą zewnętrzną siatkówki, w której jądra 

poszczególnych komórek są położone na różnej wysokości; w kierunku wnętrza oka wysyłają 

wypustkę zwaną filamentem wewnętrznym (zmodyfikowany akson), zakończoną buławką 

końcową z licznymi pęcherzykami synaptycznymi. 

komórki zawiasowe, komórki występujące w skórce górnej powierzchni liścia niektórych 

traw i turzyc, przede wszystkim związanych z siedliskami suchymi i nasłonecznionymi; 
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dzięki specjalnej budowie ścian umożliwiają blaszkom liściowym składanie się lub zwijanie, 

co powoduje ograniczenie nadmiernej transpiracji i ochronę liści przed szkodliwą utratą wody 

w czasie suszy lub przy silnym nasłonecznieniu i wysokiej temperaturze powietrza. 

komórki zmysłowe, komórki receptorowe pełniące samodzielnie rolę narządu zmysłu lub 

wchodzące w skład struktury wielokomórkowego narządu zmysłu, wyspecjalizowane w 

rozpoznawaniu specyficznych ze względu na rodzaj energii bodźców dopływających ze 

środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego organizmu oraz w przetwarzaniu rozpoznanych 

bodźców w impulsy nerwowe przekazywane do ośrodków nerwowych i uruchamiające 

reakcję na bodziec. 

komórki żerne, → fagocyty. 

kompartmentacja, występujący w → komórkach eukariotycznych rozdział poszczególnych 

procesów przemiany materii między różne otoczone błonami wewnątrzkomórkowe przedziały 

(kompartmenty) lub organelle (→ retikulum endoplazmatyczne). 

kompasowe rośliny, → rośliny kompasowe. 

kompensacyjny punkt, → punkt kompensacyjny CO2. 

kompleks apikalny, zespół organelli charakterystyczny dla pierwotniaków pasożytniczych –

 Apicomplexa, o funkcjach czepnych oraz ułatwiający wnikanie stadiom inwazyjnym do 

komórek gospodarza. 

kompleks inicjujący, → inicjacja. 

kompleks odpornościowy, kompleks antygen–przeciwciało, 1) precypitat, produkt reakcji 

antygenu z przeciwciałem powstający przy optymalnym stosunku ilościowym antygenu i 

przeciwciała, tworzący sieć, która jest nierozpuszczalna w osoczu i innych mediach reakcji 

(bufory, sól fizjologiczna); 2) k. o. rozpuszczalny (krążący), małe kompleksy powstające przy 

ilościowej przewadze antygenu lub przeciwciał, rozprowadzane po organizmie z krążeniem 

krwi; mogą się odkładać w ścianach naczyń krwionośnych i tkankach, gdzie uruchamiają 

szereg mechanizmów obronnych, takich jak aktywacja układu dopełniacza, wzbudzony 

proces zapalny, uruchomiony układ krzepnięcia krwi i związana z tym agregacja płytek krwi i 

erytrocytów. 

kompleks synaptonemalny, struktura zbudowana z białek, łącząca dwa homologiczne 

chromosomy tworzące biwalent w czasie podziału mejotycznego; budowa chemiczna k. s. nie 

jest dobrze poznana, w jego skład wchodzą dwa elementy boczne przylegające do 

chromosomów, połączone tzw. filamentami, włóknami poprzecznymi, przez środek których 

biegnie element centralny zbudowany z białka; w ramach k. s. występują ciałka zwane 

węzłami lub guzkami rekombinacyjnymi, które warunkują proces → crossing over. 

komplementacja genetyczna, zjawisko dopełniającego się działania genów u potomstwa 

podwójnych mutantów ( xym/ xmy ); na skutek współdziałania produktów zmutowanych 

genów może w cytoplazmie pojawić się funkcjonalne białko z dwóch nieaktywnych 

produktów, w wyniku czego powstaje → typ dziki; wynik k. g. zależy od tego, czy mutacje 

zaszły w dwóch genach, czy też dotyczą alleli tego samego genu; jeżeli mutacje dotyczą 

dwóch genów, to niezależnie od tego, czy wystąpią w pozycji cis, czy trans, fenotyp 

heterozygoty będzie dziki, jeżeli w tym samym genie, to heterozygota w układzie cis będzie 

miała fenotyp dziki, w układzie trans będzie mutantem (→ cistron). 

komplementarność zasad, uzupełnianie zasad, podstawowa właściwość budowy cząsteczki 

DNA umożliwiająca wierne odtwarzanie i przekazywanie komórkom potomnym zapisu 

informacji genetycznej; k. z. polega na tym, że łączą się ze sobą jedynie określone zasady 

azotowe: adenina z tyminą i cytozyna z guaniną. 

komplementarny DNA, → DNA komplementarny. 
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komplet chromosomów, → zespół chromosomów. 

kompost, naturalny nawóz wytworzony w procesie mikrobiologicznego rozkładu substancji 

organicznych pochodzących z odpadków gospodarstwa (śmieci, trocin, fekaliów i in.) oraz z 

różnych materiałów pochodzenia roślinnego (chwasty, liście drzew, nieużytkowane części 

roślin uprawnych i in.), składowanych na stosach (pryzmach) kompostowych lub z odpadów 

miejskich w kopostowniach zmechanizowanych; proces tworzenia k. może trwać od 6 

miesięcy do kilku lat, towarzyszy mu ubytek (30–45%) suchej masy roślinnej, głównie 

związków węgla, z jednoczesnym wzbogaceniem w przyswajalne związki (przede wszystkim 

azotowe). 

kompozycjonizm, postawa metodologiczna przeciwstawna do → redukcjonizmu, której 

zwolennicy uważają, że niezależnie od hierarchicznej struktury żywych obiektów i integracji 

żywych układów, właściwości takiego układu nie da się w pełni wyprowadzić z właściwości 

jego elementów; niezbędne jest zbadanie układu jako całości pozostającej w relacjach z 

innymi układami. 

komunikacja, biol. nadawanie i odbiór sygnałów, w wyniku czego dokonuje się przepływ 

informacji między osobnikami tego samego gatunku lub komórkami tego samego organizmu, 

zmieniający w sposób adaptatywny zachowania odbiorcy (osobnika lub komórki). 

komunikacja pozawerbalna, u człowieka wszelkie, poza mową (i symbolicznymi zapisami 

mowy, takimi jak pismo lub język migowy), sposoby komunikowania się między osobnikami 

– postawa ciała, gestykulacja, mimika, substancje zapachowe, nieartykułowane dźwięki. 

konchiolina, wielocukier budujący muszle mięczaków, podobny do → chityny. 

konchiologia, dział zoologii zajmujący się naukowym badaniem muszli → mięczków. 

kondensacja, zagęszczanie, łączenie się, 1) przemiana gazu w ciecz – skraplanie lub w ciało 

stałe – resublimacja; 2) łączenie się cząsteczek z wydzieleniem małej cząsteczki, np. wody; k. 

monomerów, w której powstaje polimer, to polikondensacja; 3) powstawanie układów 

koloidowych z roztworów jednorodnych. 

kondom, → prezerwatywa. 

konekson, strukturalna jednostka uczestnicząca w tworzeniu połączeń komunikacyjnych 

między komórkami typu "lw;neksus"up; (→ złącze szczelinowe), jest heksamerem 

zbudowanym z sześciu cząsteczek białka integralnego zwanego koneksyną, ułożonych w 

heksagonalną strukturę z centralnie położonym kanałem o średnicy ok. 1,5 nm; k. w błonach 

dwóch sąsiadujących i komunikujących się ze sobą komórek zestawiają się w taki sposób, że 

stykają się ze sobą, a położone współosiowo kanały tworzą bezpośrednie połączenie 

cytoplazmy obu komórek; k. są m.in. strukturami umożliwającymi funkcjonowanie → synaps 

elektrycznych. 

konektywa, połączenie (spoidło) podłużne między nieparzystymi zwojami układu 

nerwowego bezkręgowców. 

konflikt serologiczny, reakcja immunologiczna będąca następstwem zmieszania krwi dwóch 

różnych grup, w której osoczowe przeciwciała reagują z antygenami krwinek obcej grupy, co 

prowadzi do aglutynacji i hemolizy krwinek; do k. s. dochodzi np. w wyniku zmieszania krwi 

ludzkiej niezgodnej grupowo w → układzie grupowym ABO lub w → układzie grupowym 

Rh. 

konformacja, ułożenie przestrzenne atomów lub grup atomów w cząsteczce związku 

organicznego, struktura przestrzenna cząsteczki; dla związków pierścieniowych, np. cukrów, 

wyróżnia się k. kanapową, krzesełkową i półkrzesełkową. 

konformacja kanapowa, łódkowa, takie ułożenie przestrzenne atomów lub grup atomów 

cząsteczki, w którym podstawniki związane z pierścieniem węglowym zajmują pozycję 
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równoległą do osi symetrii; forma energetycznie mniej korzystna od k. krzesełkowej. 

konformacja krzesełkowa, takie ułożenie przestrzenne atomów lub grup atomów cząsteczki, 

w którym podstawniki związane z pierścieniem węglowym zajmują pozycję odchyloną od osi 

symetrii; forma energetycznie korzystna. 

konhydryna, oksykoniina, trujący → alkaloid występujący w roślinie Conium 

maculatum (szczwół, pietrasznik plamisty), o podobnym do → koniiny, lecz słabszym 

działaniu. 

konidia, konidiospory, 1) zarodniki grzybów powstające na drodze bezpłciowej przez 

odcinanie pojedynczych komórek na końcach specjalnych strzępek – konidioforów (→ 

egzospory); 2) jednokomórkowe fragmenty powstające z rozpadu nitkowatej plechy u bakterii 

z grupy promieniowców (Actinomycetes), służące do rozmnażania i jako przetrwalniki. 

konidiofory, → konidia. 

konidiospory, → konidia. 

koniferyna, → glikozyd występujący w roślinach szpilkowych; aglikonem (częścią 

niecukrową) jest alkohol koniferynowy, jeden z prekursorów w syntezie → ligniny. 

koniina, propylopirydyna, silnie trujący → alkaloid występujący w nasionach i 

liściach Conium maculatum (szczwół, pietrasznik plamisty), rośliny dziko rosnącej w 

Europie, Azji i północnej Afryce (w Polsce jako roślina ruderalna), z rodziny 

baldaszkowatych; k. poraża mięśnie oddechowe i powoduje śmierć przez uduszenie; 

właściwości trujące k. wykorzystywano już w starożytności, również do wykonywania 

wyroków śmierci, m.in. na Sokratesie. 

koniugacja, proces płciowy występujący u orzęsków, bakterii i glonów, polegający na 

łączeniu się osobników i wymianie między nimi materiału genetycznego; znaczenie k. polega 

na → rekombinacji genów u koniugujących organizmów. 

koniugacja bakterii, proces płciowy, który zachodzi między bakterią "lw;męską"up;, 

zawierającą → czynnik F+ i działającą jako dawca materiału genetycznego a bakterią 

"lw;żeńską"up; F–; chromosom bakteryjny ulega replikacji i jedna z nici przekazywana jest 

przez nitkowatą strukturę (pilus) do drugiej komórki; najczęściej bakteria–biorca otrzymuje 

jedynie część materiału genetycznego dawcy i powstaje częściowo diploidalna komórka → 

merozygota. 

koniugacja chromosomów, łączenie się w pary chromosomów homologicznych w czasie 

mejozy (mejotyczna) lub mitozy (somatyczna); koniugacja mejotyczna zachodzi podczas 

pierwszej profazy i prowadzi do powstania biwalentów (lub multiwalentów w komórkach 

poliploidów), tworzą się chiazmy i następuje → rekombinacja (crossing over); rozejście się 

chromosomów następuje w anafazie; koniugację somatyczną obserwuje się w komórkach 

somatycznych, w profazie i metafazie mitozy u muchówek; k. c. może również zachodzić 

między chromosomami częściowo homologicznymi (homeologicznymi) u mieszańców, a jej 

częstość zależy wówczas od powinowactwa chromosomów pochodzących od wspólnych 

przodków. 

koniugacja glonów, u skrętnic (Spirogyra) proces poprzedzający wytworzenie się 

przetrwalnika; między stykającymi się komórkami dwu nitkowatych glonów powstają kanały 

kopulacyjne, w wyniku czego następuje zlanie się zawartości komórek i ich jąder. 

koniugacja orzęsków, proces płciowy u orzęsków; polega na połączeniu się dwóch 

osobników mostkiem cytoplazmatycznym, a następnie po zaniku → makrojądra i 

mejotycznym podziale → mikrojądra, jedno z czterech potomnych mikrojąder dzieli się 

mitotycznie na dwa – wędrujące oraz stacjonarne – i następuje wymiana jąder wędrujących 

między osobnikami, zlanie się ich z jądrem stacjonarnym partnera konjugacji i powstanie → 
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synkarionu; z synkarionu u każdego osobnika odtwarza się makrojądro i mikrojądro. 

konkurencja międzygatunkowa, antagonistyczny rodzaj interakcji populacji gatunków 

ubiegających się o te same zasoby środowiska, o charakterze współzawodnictwa, które jest 

szczególnie silne, gdy w eksploatowanym otoczeniu zasoby (jak np. woda, światło, składniki 

mineralne, przestrzeń życiowa, pokarm) są ograniczone; może prowadzić do spadku 

liczebności populacji, a nawet wyginięcia któregoś z konkurujących gatunków; k. m. jest 

ubieganiem się o tę samą → niszę ekologiczną i może odgrywać istotną rolę w procesach → 

ewolucji. 

konkurencja wewnątrzgatunkowa, typ interakcji, współzawodnictwa w obrębie populacji 

tego samego gatunku o te same, znajdujące się w ograniczonej ilości zasoby, tej samej niszy 

ekologicznej; jej nasilenie związane jest z gęstością populacji lub stanem zasobów 

środowiska; poprzez wpływ na reprodukcję i tendencje migracyjne jest czynnikiem 

limitującym wielkość, kształt i gęstość populacji; może prowadzić do powiększenia niszy 

ekologicznej, do terytorializmu, także do rozszerzenia zasięgu geograficznego gatunku, a przy 

zróżnicowaniu genetycznym populacji wspomaga działanie → doboru naturalnego. 

konodonty, niewielkie, do 3 mm, stożkowate, płytkowate i ząbkowate elementy kostne 

zbudowane z fosforanu wapnia, znajdowane w osadach morskich między kambrem a triasem; 

elementy aparatu gębowego robakowatych, kilkucentymetrowych zwierząt (Conodonta) o 

niejasnej pozycji systematycznej, być może ściśle spokrewnionych z kręgowcami (m.in. 

miały strunę grzbietową). 

konopie, Cannabis sativa, gatunek z rodziny konopiowatych, pochodzący z Azji Środkowej, 

roślina uprawna znana już w starożytności, od ok. 1000 lat uprawiany także w Polsce i 

przejściowo dziczejący; roślina roczna, dwupienna, dzięki gruczołowatym włoskom na 

zielonych częściach roślin, zwłaszcza żeńskiej, silnie aromatyczna; k. mają właściwości 

lecznicze (głównie owoce, szczyty młodych pędów) i narkotyczne, uzyskuje się z nich → 

haszysz i → marihuanę, szczególnie z odmiany k. indyjskich (C. sativa var. indica); 

uprawiane są od dawna także ze względu na wartość tekstylną – z łodygowych włókien 

sklerenchymatycznych produkuje się m.in. powrozy, sznury i przędziwo; k. to także rośliny 

oleiste (w orzeszkach zawiera 30– 35% oleju jadalnego i technicznego) oraz pastewne 

(stosowane do produkcji paszy treściwej). 

konsensualny odruch, → odruch konsensualny. 

konserwacja, 1) roln. zabiegi technologiczne zapobiegające psuciu się żywności (np. 

suszenie, wędzenie, kiszenie, wychładzanie, sterylizacja itp.) umożliwiające wykorzystywanie 

produktów przez długi czas po ich uzyskaniu; 2) zapewnianie trwałości preparatom 

biologicznym przez odcięcie dostępu do nich drobnoustrojom, a w przypadku preparatów 

zawierających żywe komórki zapewnienie im właściwych warunków fizjologicznych (k. 

nasienia, k. krwi). 

konsolidacja pamięci, trwałe zapamiętywanie informacji nabywanej w życiu osobniczym 

przez ośrodkowy układ nerwowy (→ pamięć). 

konstytucja, antr. zespół determinowanych genetycznie, a ukształtowanych pod wpływem 

środowiska, morfologicznych, fizjologicznych i psychicznych cech człowieka, wzajemnie od 

siebie zależnych; definicja ta pokrywałaby się z definicją → fenotypu, gdyby nie to, że 

akcentuje zależność psychiki i morfologii; pojęcie k. ukształtowało się w XIX w. jako wyraz 

przekonania (wywodzącego się ze starożytności) o związku między budową i składem ciała a 

temperamentem, a nawet szerzej – osobowością człowieka; obecnie termin ten, jeśli jest 

używany, to w znaczeniu fenotypu ( → typy konstytucjonalne). 

konstytucyjne typy, → typy konstytucjonalne. 

konstytutywna mutacja, → mutacja konstytutywna. 
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konstytutywne enzymy, → enzymy konstytutywne. 

konstytutywne geny, → geny konstytutywne. 

konsumenci, organizmy heterotroficzne, jeden z trzech → poziomów troficznych w 

ekosystemie; źródłem ich pożywienia są → producenci, których zagęszczenie regulują i wraz 

z nimi dostarczają pokarm dla → destruentów; w łańcuchu pokarmowym wyróżnia się 

konsumentów I, II i wyższych rzędów, a więc roślinożerców i mięsożerców (drapieżniki), 

wśród nich i pasożyty; k. są organizmami akumulatywnymi, gromadzącymi energię; często 

zalicza się do nich organizmy saprotroficzne. 

kontaktoreceptory, rodzaj narządów zmysłów zaliczanych do → 

eksteroreceptorów, rozpoznających bodźce ze środowiska zewnętrznego poprzez bezpośredni 

kontakt fizyczny z ciałem będącym źródłem bodźca; klasycznymi k. są narządy zmysłu 

dotyku (→ ciałka dotykowe; por. → telereceptory). 

kontraselekcja, zgodnie z nieaktualnym, naukowo nieuzasadnionym i szkodliwym 

poglądem, wzrastanie w społeczeństwach ludzkich (na skutek zwiększonej rozrodczości) 

udziału potomstwa osób mniej wartościowych ("lw;biologicznie"up; i społecznie) kosztem 

posiadających mniej potomstwa osób kulturotwórczych, co miałoby prowadzić do 

"lw;zwyrodnienia"up; społeczeństwa. 

kontrola urodzeń, antr. wszelkie działania wpływające na natężenie i rytmikę urodzeń w 

populacjach ludzkich; wynikiem k. u. może być zarówno ograniczenie liczby porodów, jak i 

zwiększanie płodności; naturalny, tzw. niemaltuzjański typ k. u., polega na regulacji 

odstępów między kolejnymi urodzeniami, typ maltuzjański, pojawiający się w 

społeczeństwach rozwiniętych organizacyjnie i technologicznie, oznacza planowanie 

ostatecznej liczby rodzonych dzieci (→ antykoncepcja). 

konwalatoksyna, glikozyd nasercowy występujący w konwalii majowej; aglikonem k. jest 

strofantydyna; k. powoduje zaburzenia czynności serca; wywiera dziesięć razy silniejsze 

działanie niż digitoksyna, alkaloid naparstnicy. 

konwekcja, przemieszczanie się cieczy i gazów pod wpływem czynników zewnętrznych (k. 

wymuszona) lub na skutek różnych ich gęstości (k. swobodna lub naturalna); prowadzi do 

szybkiego wyrównywania składu chemicznego i właściwości fizycznych; k. swobodna pełni 

ważną rolę w procesach zachodzących w atmosferze i oceanach; w organizmach ma istotne 

znaczenie dla rozpraszania ciepła. 

konwergencja, 1) odmiana → homoplazji; występowanie powierzchownie podobnych cech u 

taksonów należących do odległych grup systematycznych; cechy te wyewoluowały z różnych 

cech ich bezpośrednich gatunków macierzystych; przykładem k. jest opływowy kształt ciała 

ryb i ssaków morskich; 2) odbiór sygnałów nerwowych z wielu neuronów 

przedsynaptycznych przez jeden neuron zasynaptyczny (→ synapsa). 

konwersja, 1) niewzajemna rekombinacja genetyczna; k. genów – niemendlowski rozdział 

materiału genetycznego podczas mejozy zachodzący na niewielkim odcinku DNA, w którym 

w wyniku koniugacji powstał heterodupleks; zjawisko k. genów jest wynikiem naprawy 

niewłaściwie sparowanych zasad w obszarze heterodupleksu; 2) różne przemiany chemiczne, 

np. proces przemiany monomerów w polimer podczas polimeryzacji; 3) med. zaburzenie 

konwersyjne, konflikt psychiczny polegający na zniesieniu lub zmianie czynności czuciowej, 

zmysłowej albo ruchowej, naśladujący objawy chorobowe. 

końce kohezyjne, końce lepkie, końce produktów trawienia DNA enzymami restrykcyjnymi 

(→ restryktazy) o niesparowanych odcinkach jednoniciowych; końce lepkie mogą ulegać 

hybrydyzacji z innym fragmentem restrykcyjnym o komplementarnym końcu. 

kończyny, kończyny parzyste, struktury służące do poruszania się kręgowców, u ryb płetwy 

piersiowe i brzuszne, u kręgowców lądowych przednie (lub górne) k. piersiowe i tylne (lub 
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dolne) k. miedniczne o różnorodnych modyfikacjach; u czworonożnych kręgowców k. 

przednie, usytuowane w przedniej części ciała, połączone są z → obręczą kończyny 

przedniej i zbudowane z szeregowo ustawionych: kości ramiennej, dwóch kości 

przedramienia (łokciowej i promieniowej) i kości ręki (nadgarstka, śródręcza i palców); 

często ulegają przekształceniom tworząc płetwy (syreny, walenie) lub skrzydła (ptaki); k. 

tylne połączone są z → obręczą kończyny tylnej i zbudowane z szeregowo ustawionych: 

kości udowej, dwóch kości podudzia – piszczelowej (goleniowej) i strzałkowej oraz kości 

stopy – stępu (nadstopia), śródstopia i palców. 

kooperacja, współdziałanie, wzajemne oddziaływanie na siebie organizmów zwiększające 

dostosowanie każdego z nich; niezbyt poprawnie uznawana za synonim → mutualizmu. 

kopalne bakterie, → bakterie kopalne. 

kopalne organizmy, → skamieniałości. 

kopieniactwo, uprawa ogródkowa, żarowe rolnictwo leśne; antr. najprostszy typ gospodarki 

intensywnej, polegający na eksploatacji poletek uzyskiwanych przez wypalanie fragmentów 

tropikalnego lasu; istotną cechą gospodarki kopieniaczej jest brak uprawy ziemi w sensie 

ścisłym (kultywacji gruntu, nawadniania), nie wymaga ona też stosowania skomplikowanych 

narzędzi ani dodatkowej siły roboczej w postaci zwierząt pociągowych; warunkiem 

opłacalności k. jako strategii ekologicznej jest możliwość zakładania coraz to nowych poletek 

i utrzymywanie wielkości grupy na mniej więcej stałym, niezbyt dużym liczebnie poziomie 

(→ gospodarka). 

kopra, wysuszone bielmo orzecha kokosowego (tzw. jądro orzechowe), jak powszechnie 

określa się owoc palmy kokosowej, a który w klasyfikacji botanicznej zaliczany jest do 

ziarniaków lub pestkowców; bielmo, w postaci białej mięsistej tkanki o grubości 1–2 cm 

wyściela pestkę od wewnątrz, w środku natomiast znajduje się komora wypełniona tzw. 

mlekiem kokosowym; z k. zawierającej 60–70% tłuszczu, 14% cukru i 7% białka wyciskany 

jest olej kokosowy, zwany też masłem kokosowym, które wykorzystywane jest w przemyśle 

spożywczym (margaryna, czekolada), farmaceutycznym i perfumeryjnym (z masła 

kokosowego wyrabia się najlepsze mydła); po wyciśnięciu oleju pozostają wytłoki stanowiące 

wartościową paszę dla zwierząt. 

koprofagi, skatofagi, zwierzęta odżywiające się nie strawioną masą odżywczą i florą 

bakteryjną kału innych zwierząt. 

koprofagia, 1) zjadanie odchodów zwierzęcych przez inne zwierzęta; 2) → cekotrofia. 

koprofile, grzyby rozwijające się na odchodach zwierzęcych (np. czernidlak). 

koprolity, 1) sfosylizowane odchody zwierząt; 2) rol. odchody zwierząt glebowych, głównie 

dżdżownic, zawierające duże ilości wapnia i częściowo przetworzonych substancji 

organicznych; powstawanie k. jest istotnym składnikiem procesu → humifikacji. 

koprosterol, 3-hydroksycholestan, produkt redukcji → cholesterolu przez bakterie jelitowe. 

kopulacja, spółkowanie, coitus, akt płciowy w trakcie rozmnażania płciowego zwierząt 

polegający na bezpośrednim kontakcie dwóch osobników płci przeciwnej (lub obojnaków) i 

zespoleniu narządów rozrodczych w celu zaplemnienia, tj. wprowadzenie do żeńskich dróg 

rozrodczych → nasienia; u organizmów jednokomórkowych – połączenie gamet w zygotę. 

kopulacyjny tor, → tor kopulacyjny. 

kopyta, wytwory rogowe ostatnich członów palców niektórych ssaków; zbudowane z blaszki 

grzbietowej i podeszwowej, narastają od nasady zagłębionej w skórze, ścierają się od 

zewnątrz; dobrze wykształcone u nieparzystokopytnych, u parzystokopytnych zwane → 

racicami; w zmodyfikowanej formie występują u góralek, słoni i syren. 

kora, bot. nazwa używana dla tkanek w zewnętrznych partiach łodygi lub korzenia, potocznie 
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stosowana na określenie → martwicy korkowej. 

kora asocjacyjna, → pola kojarzeniowe. 

kora czuciowa, kora somatosensoryczna, pola czuciowe, obszar → kory mózgowej ssaków 

zlokalizowany w przedniej części płata ciemieniowego, do którego docierają włókna 

czuciowe z jąder wzgórza, stanowiące ostatni neuron dróg prowadzących od receptorów 

czucia dotyku, ucisku, rozciągania, temperatury i bólu rozmieszczonych w całym ciele. 

kora dawna, paleocortex, płaszcz dawny (paleopallium), filogenetycznie najstarsza część → 

kory mózgowej; u dzisiejszych kręgoustych jest zasadniczo jedynym skupieniem istoty szarej 

kresomózgowia, u innych kręgowców występuje obok → kory starej i → kory nowej; u 

ssaków wchodzi w skład (na ogół silnie zredukowanego w stosunku do innych części) 

węchomózgowia. 

kora mózgowa, kora mózgu (cortex cerebri), płaszcz mózgu (pallium), warstwa → istoty 

szarej pokrywająca półkule mózgu (→ kresomózgowie) u kręgowców; filogenetycznie dzieli 

się na korę dawną, korę starą i korę nową; ta ostatnia dominuje w kresomózgowiu ssaków, u 

których jest ośrodkiem nadrzędnym zachowań. 

kora móżdżku, warstwa → istoty szarej pokrywająca → móżdżek u gadów, ptaków i 

ssaków. 

kora nadnerczy, 1) anat. obwodowa część → nadnercza, parzystego narządu ulokowanego 

ponad górnymi końcami nerek kręgowców; zbudowana z trzech warstw (stref): kłębkowatej, 

pasmowatej i siatkowatej; od wewnętrznej części, → rdzenia nadnerczy, oddzielona strefą 

pośrednią przyrdzenną (u niektórych kręgowców nie jest połączona z rdzeniem); 

2) fizjol. jeden z dwóch (niezależnych) gruczołów endokrynowych, jaki tworzą nadnercza, 

zlokalizowany zewnętrznie, otaczający wewnętrzny rdzeń nadnerczy; podstawowymi 

hormonami k. n. są glikokortykoidy (→ kortykosteron, → kortyzol, → kortyzon) wytwarzane 

głównie przez komórki warstwy pasmowatej i mineralokortykoidy (→ 

aldosteron, →deoksykortykosteron) wydzielane przez komórki warstwy kłębkowatej, a 

także → androgeny wydzielane przez komórki warstwy siatkowatej; wydzielanie k. n. 

kontrolowane jest przez → hormon adrenokortykotropowy (ACTH) przysadki mózgowej. 

kora nerki, zewnętrzna warstwa wyróżniana w budowie nerki gadów, ptaków i ssaków, która 

otacza z zewnątrz rdzeń nerki oraz, w formie słupów nerkowych, wypełnia przestrzeń między 

piramidami nerkowymi, z których zbudowany jest rdzeń; w k. n. zlokalizowane są → ciałka 

nerkowe wszystkich nefronów. 

kora nowa, neokorteks (neocortex), płaszcz nowy (neopallium), część → kory mózgowej, 

która wyróżnicowała się w filogenezie kręgowców najpóźniej; pojawia się u gadów, u ssaków 

stanowi zasadniczą część kory → kresomózgowia; u człowieka pokrywa ok. 95% 

powierzchni półkul, zawiera ok. 9 x 107 komórek nerwowych, jest silnie sfałdowana 

(bruzdami podzielona na płaty i zakręty), ma budowę warstwową (6–7 warstw komórek), ze 

względu na różnice w budowie komórek podzielona jest na pola architektoniczne, a ze 

względu na funkcje – pola czynnościowe; jest strukturalnym podłożem czynności 

psychicznych. 

kora pierwotna, bot. tkanka, głównie miękiszowa, między walcem osiowym a skórką w 

młodych częściach łodygi i korzenia. 

kora ruchowa, pola ruchowe, obszar → kory mózgowej ssaków zajmujący tylną część płata 

czołowego, skąd biorą początek → drogi piramidowe i włókna → układu pozapiramidowego, 

zawiadujące ruchami mięśni szkieletowych. 

kora słuchowa, obszar → kory mózgowej ssaków zlokalizowany w płacie skroniowym, do 

którego docierają włókna nerwowe stanowiące ostatni odcinek drogi nerwowej łączącej → 

ślimak ucha wewnętrznego z korą mózgu. 
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kora somatosensoryczna, → kora czuciowa. 

kora stara, archicortex, płaszcz stary (archipallium), część → kory mózgowej kręgowców 

filogenetycznie młodsza od kory dawnej, lecz starsza od kory nowej, obecna u płazów i 

gadów na znacznej powierzchni półkul, u ssaków uległa zwinięciu i zanurzeniu pod 

powierzchnię półkul i przekształciła w → hipokampy. 

kora węchowa, → węchomózgowie. 

kora wtórna, bot. ogół tkanek znajdujących się w łodygach i korzeniach na zewnątrz od 

cylindra miazgi twórczej, złożona głównie z → łyka i → korkowicy. 

kora wzrokowa, obszar → kory mózgowej ssaków zlokalizowany w części potylicznej 

mózgu, do którego dochodzą włókna neuronów drogi wzrokowej, łączącej siatkówki oczu z 

korą mózgu. 

koracidium, koracydium, larwa niektórych tasiemców członowanych, pasożytów ryb, 

orzęsiona, wolno pływająca, absorbowana przez żywiciela pośredniego, gdzie rozwija się 

w → procerkoid. 

korale, 1) fałd skórny usytuowany w okolicy oka u niektórych ptaków, np. bażantów; 2) 

odpowiednio krojone i oszlifowane wapienne gałązki osiowe kolonii ośmiopromiennego 

korala szlachetnego (Coralium rubrum). 

korale rafowe, → koralowce madreporowe. 

koralowa rafa, → rafy koralowe. 

koralowce, Anthozoa, gromada jamochłonów należąca do typu → parzydełkowców, 

reprezentowana przez ok. 6 tysięcy gatunków występujących w postaci pojedynczego lub 

kolonijnych polipów (antopolip) w morzach ciepłych i tropikalnych; polip zewnętrznie ma 

symetrię promienistą, wewnątrz zaś jest dwubocznie symetryczny; ciało okrywa z zewnątrz 

ektoderma, od wewnątrz entoderma, a między nimi położona jest bezpostaciowa mezoglea, w 

której – u → koralowców ośmiopromiennych – tworzy się wapienny albo rogowy szkielet; 

szkielet → koralowców sześciopromiennych (jeśli występuje) wytwarzany jest przez 

ektodermę; szkielety k. kolonijnych budują rafy koralowe; oprócz wspomnianych dwóch 

podgromad koralowców ośmiopromiennych (Octocorallia) i sześciopromiennych 

(Hexacorallia) wyróżnia się także podgromadę szorstkowców (Ceriantipatharia). 

koralowce ahermatypowe, koralowce żyjące pojedynczo, w różnych szerokościach 

geograficznych, zwykle na dużych głębokościach, nie wytwarzające raf. 

koralowce czteropromienne, Tetracoralia, rząd koralowców paleozoicznych, o dużym 

znaczeniu stratygraficznym i skałotwórczym, żyjących pojedynczo i kolonijnie, 

wytwarzających szkielet kalcytowy o ścianie zewnętrznej często silnie pomarszczonej. 

koralowce hermatypowe, kolonijne koralowce rafotwórcze, płytkowodne, symbiotycznie 

współżyjące z glonami jednokomórkowymi, zooksantellami. 

koralowce kamienne, → koralowce madreporowe. 

koralowce madreporowe, Madreporaria, koralowce kamienne, korale rafowe, najliczniejszy 

w gatunki rząd należący do gromady → koralowców, podgromady koralowców 

sześciopromiennych, reprezentowany przez ok. 2,5 tysiąca gatunków, stenotermicznych, 

odżywiających się zooplanktonem; w większości żyją w wielometrowych koloniach, o 

zróżnicowanych kształtach; wytwarzają zewnętrzny szkielet zbudowany z węglanu wapnia 

tak silnie rozwinięty, że stanowi główny budulec raf koralowych; rozrastanie się szkieletu 

uzależnione jest od temperatury i dostępu światła; polipy kolonii są drobne (do 3 mm), 

utrzymują się bliżej powierzchni wody z powodu układu symbiotycznego z → 

zooksantellami. 

koralowce ośmiopromienne, Octocorallia, podgromada kopalnych i współczesnych → 
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koralowców kolonijnych, o ośmiopromiennym planie budowy, o ośmiu fałdach podłużnych 

przegradzających jamę chłonąco-trawiącą. 

koralowce sześciopromienne, Hexacorallia, podgromada kopalnych i dziś żyjących → 

koralowców, o sześciopromiennym planie budowy, żyjących pojedynczo i kolonijnie, z 

fałdami podłużnymi przegradzającymi jamę chłonąco-trawiąca w liczbie stanowiącej 

wielokrotność sześciu, wytwarzających zewnętrzny szkielet aragonitowy (→ koralowce 

madreporowe). 

kordaity całkowicie wymarłe drzewa szpilkowe (do 30 m wysokości) z podgromady → 

nagozalążkowych drobnolistnych; występowały od górnego dewonu do permu, osiągając 

optimum rozwojowe w okresie węglowym, kiedy to tworzyły rozległe lasy zarówno na 

półkuli płnocnej, jak i południowej; z k. prawdopodobnie wywodzą się współczesne rośliny 

szpilkowe; miały smukły, rozgałęziający się na dużej wysokości pień, z soczewkowatymi 

komorami powietrznymi, liście równowąskie lub lancetowate, sztywne i skórzaste, na ogół 

drobne, z rzadka osiągające długość 1 m, kotkowate kwiatostany męskie i żeńskie, zalążki o 

prymitywnej budowie (z dobrze wykształconą komorą pyłkową) przekształcające się w 

nasienie. 

korek, fellem, u roślin nasiennych wtórna tkanka okrywająca wytwarzana przez miazgę 

korkotwórczą, utworzona z komórek martwych, wypełnionych powietrzem, o ścianach 

skorkowaciałych (→ korkowacenie), niekiedy dodatkowo zdrewniałych, ściśle do siebie 

przylegających (z wyjątkiem miejsc, gdzie znajdują się → przetchlinki). 

korelacja, w statystyce matematycznej związek między zmiennymi losowymi, ich 

współzmienność objawiająca się tendencją do przyrostu (dodatniego lub ujemnego) wartości 

jednej zmiennej, gdy przyrasta inna (lub inne) . 

korepresor, cząsteczka, której obecność jest niezbędna, by nieaktywna cząsteczka → 

represora stała się aktywnym czynnikiem hamującym charakterystyczny dla niego proces lub 

reakcję; termin używany najczęściej w odniesieniu do czynników regulujących ekspresję 

genów, w tym znaczeniu k. wiążąc się z represorem tworzą cząsteczkę blokującą czynność 

promotora genu. 

korkowacenie, odkładanie się po wewnętrznej stronie roślinnej ściany komórkowej warstw 

suberyny, mieszaniny silnie hydrofobowych polimerów wyższych kwasów tłuszczowych i ich 

estrów. 

korkowica, peryderma, wtórna tkanka na powierzchni starszych części organów roślinnych 

utworzona głównie z → korka; poza tym w jej skład wchodzą → miazga 

korkotwórcza oraz → felloderma. 

kormidium, grupy osobników osadzone na centralnym pniu kolonii → 

rurkopławów, tworzące rodzaj kolonii w obrębie kolonii (superkolonii); mogą się oddzielać i 

żyć samodzielnie jako tzw. eudoksje. 

kormus, ciało rośliny o wysokim stopniu organizacji (→ organowce), zróżnicowane na pęd i 

korzeń, charakterystyczne dla roślin naczyniowych (paprotników i nasiennych). 

korona drzewa, część drzewa składająca się z pędów bocznych różnych rzędów (konarów, 

gałęzi, gałązek) lub gęstego pęku – zwykle wielkich – liści (np. palmy). 

korona kwiatowa, wewnętrzny okółek → okwiatu utworzony z płatków, zwykle większych 

od działek kielicha i żywo zabarwionych. 

korona zęba, część zęba wystająca z dziąsła, zbudowana z zębiny (dentyny) i pokryta 

szkliwem. 

koronawirusy, Coronaviridae, duże wirusy o największym genomie w grupie wirusów 

DNA; wyróżnia się 9 gatunków tych wirusów; wirion ma kształt sferyczny i otoczony jest 
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lipidową osłonką z wypustkami, tworzącą wieniec przypominajacy koronę słoneczną (stąd 

nazwa); patogenne dla człowieka są wirusy IBV-like (ang.) wywołujące bezgorączkowe stany 

przeziębieniowe oraz zapalenie żołądka i jelit, głównie u dzieci. 

korowina, → martwica korkowa. 

korpus, 1) bot. centralna część merystemu wierzchołkowego roślin okrytozalążkowych 

znajdująca się pod → tuniką, zbudowana z komórek dużych, dzielących się nieregularnie i 

przez to też nieregularnie ułożonych; wzrost w tym regionie merystemu ma charakter 

objętościowy (por. → teoria korpusu i tuniki); 2) spolszczenie łacińskiego 

terminu corpus używane do określenia tułowia, ciała, trzonu lub podobnych struktur. 

kortykoidy, kortykosteroidy, hormony steroidowe, cykliczne związki organiczne pochodne 

cyklopentanoperhydrofenantrenu (steranu) wydzielane przez → korę nadnerczy, pełniące rolę 

hormonów u kręgowców. 

kortykosteron, składnik B, (11β)-11,21dihydroksypregn-4-ene-3,20-dion, steroidowy 

hormon kory nadnerczy kręgowców, zaliczany do C21-steroidowych glikokortykoidów, 

syntetyzowany z deoksykortykosteronu; wydzielany przez korę nadnerczy do krwi jest 

wiązany przez białko nośnikowe, regulujące poziom wolnego, aktywnego hormonu we krwi; 

wpływa na metabolizm węglowodanów, tłuszczów i białek (→ glikokortykoidy); 

metabolizowany w wątrobie do pochodnych sprzężonych z resztami kwasu glukuronowego, 

wydalanych następnie przez nerki do moczu. 

kortykotropina, → hormon adrenokortykotropowy. 

kortyzol, hydrokortyzon, składnik F, (11β)-11,17,21-trihydroksypregn-4-ene-3,20-dion, 

steroidowy hormon kory nadnerczy kręgowców, zaliczany do C21-steroidowych 

glikokortykoidów, syntetyzowany z 11-deoksykortyzolu w szlaku przemian 17-hydroksy-

pochodnych pregnenolonu. Wydzielany przez korę nadnerczy do krwi jest wiązany przez 

białko nośnikowe z frakcji α-globulin (transkortyna), regulujące poziom wolnego, aktywnego 

hormonu we krwi; wpływa na metabolizm węglowodanów, tłuszczów i białek (→ 

glikokortykoidy); współdziała z aldosteronem w regulacji poziomu sodu w organizmie; 

metabolizowany w wątrobie do pochodnych wydalanych następnie przez nerki do moczu. 

kortyzon, składnik E, (17α)-21-dihydroksypregn-4-ene-3,11,20-trion, steroidowy hormon 

kory nadnerczy kręgowców zaliczany do C21-steroidowych glikokortykoidów, powstający z 

kortyzolu w szlaku przemian 17-hydroksy-pochodnych pregnenolonu; wraz z → 

kortykosteronem i → kortyzolem wpływa na metabolizm węglowodanów, tłuszczów i białek 

tkanek organizmu oraz reguluje pobudliwość mięśni (→ glikokortykoidy); ze względu na 

działanie przeciwzapalne oraz na hamowanie wytwarzania przeciwciał i ich reakcji z 

antygenami, a także na osłabiania reakcji immunogenicznych tkanek i narządów, k. 

wykorzystywany jest przy przeszczepach tkanek i narządów. 

korzenie czepne, nadziemne korzenie przybyszowe wyrastające z łodyg, np. u pnączy i → 

epifitów, owijające lub czepiające się różnych podpór i przytwierdzające do nich roślinę. 

korzenie deskowe, → korzenie szkarpowe. 

korzenie kurczliwe, korzenie mające zdolność skracania swych górnych części, dzięki czemu 

wciągają roślinę głębiej w glebę; występują u roślin, których nasiona kiełkują na powierzchni 

gleby, a późniejsze pędy lub ich części (np. bulwy, cebule, kłącza) rosną pod ziemią. 

korzenie nerwowe, u kręgowców parzyste pęczki włókien nerwowych wchodzących do 

rdzenia kręgowego na jego grzbietowej powierzchni (korzenie grzbietowe lub czuciowe) oraz 

opuszczających rdzeń na jego powierzchni brzusznej (korzenie brzuszne albo ruchowe); 

korzenie brzuszne łączą się z grzbietowymi po każdej stronie rdzenia tworząc parzyste → 

nerwy rdzeniowe (jedynie u minogów nie łączą się i tworzą nerwy rdzeniowe grzbietowe oraz 

nerwy rdzeniowe brzuszne); w korzeniach grzbietowych tkwią → zwoje rdzeniowe. 
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korzenie oddechowe, pneumatofory, boczne odgałęzienia poziomych korzeni podziemnych, 

które wyrastają pionowo ponad powierzchnię podłoża i służą do pobierania tlenu dla korzeni 

podziemnych; występują u niektórych roślin rosnących na ubogich w tlen terenach bagnistych 

(np. u namorzynów). 

korzenie podporowe, korzenie wspierające, korzenie przybyszowe wyrastające z łodygi na 

pewnej wysokości nad ziemią, następnie wrastające do gleby i dodatkowo umocowujące 

roślinę w podłożu. 

korzenie powietrzne, u niektórych → epifitów zwisające w powietrzu w dół korzenie, 

pobierające z atmosfery wodę deszczową lub parę wodną, dzięki specjalnej okrywającej je 

tkance –→ welamenowi. 

korzenie przybyszowe, u roślin nasiennych korzenie nie pochodzące od korzenia 

zarodkowego, ale rozwijające się na organach pędowych – łodygach, liściach; z k. p. 

utworzony jest np. wiązkowy system korzeniowy u traw, a także korzenie wyrastające z 

podziemnych łodyg – na kłączach, cebulach itp.; u paprotników k. p. wyrastają z → kłączy. 

korzenie spichrzowe, grube i mięsiste korzenie zawierające duże ilości miękiszu 

spichrzowego, bogatego w materiały pokarmowe; występują u niektórych roślin dwuletnich, 

jak marchew, burak; niekiedy przekształcają się w bulwy korzeniowe. 

korzenie szkarpowe, korzenie deskowe, deskowate korzenie przybyszowe wyrastające 

promieniście w różnych kierunkach u podstawy pnia i dodatkowo umocowujące w podłożu 

niektóre drzewa wilgotnych lasów tropikalnych. 

korzenie wspierające, → korzenie podporowe. 

korzenionóżki, ameby, pełzaki (Rhizopoda), typ → pierwotniaków; jednokomórkowce, z 

jednym lub wieloma jądrami komórkowymi, o cienkiej pellikuli, bez stałego kształtu, bowiem 

przesuwająca się półpłynna masa cytoplazmatyczna kształtuje wypustki → nibynóżki, które 

pełnią funkcje lokomocyjne oraz (w drodze fagocytozy) odżywiają komórkę; w większości 

wodne, ale również powszechne w glebie i ściółce, głównie wolno żyjące, choć niektóre 

ameby nagie są pasożytami roślin, zwierząt i człowieka; k. klasyfikowane są na dwie 

gromady: → ameby nagie i → ameby oskorupione. 

korzeniowe wydzielanie, → wydzielanie korzeniowe. 

korzeniowy system, → system korzeniowy. 

korzeń, organ roślin naczyniowych (paprotników i nasiennych), w odróżnieniu od pędu nigdy 

nie tworzący liści, w typowej postaci podziemny, o budowie osiowej, służący 

przytwierdzaniu rośliny do podłoża oraz do pobierania z gleby wody i soli mineralnych; może 

ulegać przekształceniom (→ korzenie czepne, → korzenie kurczliwe, → korzenie 

spichrzowe, → korzenie podporowe i in.). 

korzeń palowy, główny korzeń palowego → systemu korzeniowego, często znacznej 

długości, rozwijający się z korzenia zarodkowego wielu roślin nagozalążkowych i 

dwuliściennych. 

korzeń paznokcia, część nasadowa paznokcia wsunięta w kieszonkę skórną wysłaną 

nabłonkiem, który wytwarza substancję paznokcia. 

korzeń płuca, zespół przewodów (oskrzela, naczynia tętnicze, żylne i limfatyczne) i nerwów, 

wchodzących do płuca lub wychodzących z niego, w obrębie tzw. wnęki płuca 

umiejscowionej na jego przyśrodkowej ścianie. 

korzeń wiązkowy, → korzenie przybyszowe, → system korzeniowy. 

korzeń zarodkowy, radykula, jeden z dwóch biegunów osi → zarodka 

roślinnego zakończony merystemem wierzchołkowym; u traw zawiązek k. z. okryty jest 

pochwą, tzw. koleoryzą. 
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korzeń zęba, część nasadowa zęba osadzona w zębodole szczęki lub żuchwy, okryta 

cementem i pozbawiona szkliwa. 

korzonki nerwowe, → korzenie nerwowe. 

kosarze, Opilionidea, rząd → pajęczaków reprezentowany przez ok. 5 tysięcy gatunków, o 

krótkim ciele i głowotułowiu zlanym szeroko z krótkim, 10-segmentowym odwłokiem; 4 pary 

długich odnóży krocznych, które – schwytane – mogą odrzucać nie regenerując ich; 

zamieszkują siedliska wilgotne i ocienione. 

kosmki, liczne drobne wypustki na powierzchni czynnej narządów zwiększające tę 

powierzchnię (np. kosmki jelitowe, kosmki łożyska). 

kosmki jelitowe, drobne, palczaste wypustki błony śluzowej jelita cienkiego kręgowców 

skierowane do światła jelita, powiększające jego powierzchnię czynną; pokryte 

jednowarstwowym nabłonkiem, pod którym w tkance łącznej znajdują się naczynia 

krwionośne i limfatyczne, zakończenia włókien nerwowych i włókna mięśni gładkich oraz 

komórki układu limfatycznego (k. j. należy odróżniać od → mikrokosmków jelitowych, 

wytworów błony komórkowej enterocytów). 

kosmopolityczne gatunki, → gatunki kosmopolityczne. 

kosmówka, chorion, najbardziej zewnętrzna błona płodowa zarodka → 

owodniowców (Amniota) pośrednicząca w wymianie gazowej między zarodkiem a 

środowiskiem; jest pochodzenia ekto- i mezodermalnego, powstaje z części zewnętrznej 

pierwotnego fałdu ściany ciała zarodka; styka się z wewnętrzną ścianką skorupki jaja u gadów 

i ptaków, a u ssaków kontaktuje się z błoną śluzową ściany macicy i staje się częścią łożyska. 

kostka, każda z dwu wypukłości (przyśrodkowa i boczna) w okolicy stawów skokowych 

łączących podudzie ze stopą u człowieka; kostkę przyśrodkową tworzy wyrostek dolnej 

części kości piszczelowej, kostkę boczną – dolny koniec kości strzałkowej. 

kosteczki słuchowe, u lądowych kręgowców kostki znajdujące się w → uchu środkowym i 

łączące błonę bębenkową z okienkiem przedsionka (owalnym), które prowadzi do schodów 

przedsionka w → ślimaku kostnym; pośredniczą w przekazywaniu drgań akustycznych z 

powietrza i błony bębenkowej do → ucha wewnętrznego; u płazów, gadów i ptaków 

występuje jedna k. s. – kolumienka słuchowa; u ssaków stawowo łączą się z sobą trzy k. s. – 

młoteczek zrośnięty tzw. rękojeścią z błoną bębenkową, kowadełko i strzemiączko 

(pozostałość kolumienki) zrośnięte podstawą z okienkiem przedsionkowym. 

kostki Worma, niestałe, drobne kostki sklepienia czaszki należące do tzw. kości wstawnych, 

znajdujące się w obrębie szwów czaszki. 

kostna tkanka, → tkanka kostna. 

kostnienie, osteogeneza, proces powstawania kości, zastępowania innych form tkanki łącznej 

tkanką kostną; może się odbywać na podłożu błoniastym (łącznotkankowym), jak w kościach 

płaskich, np. czaszki i części korowych niektórych kości długich, oraz chrzęstnym, jak w 

przypadku kości długich i krótkich. 

kostnina, pierwotna tkanka kostna pojawiająca się w miejscu naprawy uszkodzenia lub 

złamania kości, następnie przebudowywana w dojrzałą tkankę kostną; wyróżnia się k. 

zewnętrzną, tworzącą w miejscu złamania rodzaj mankietu, oraz k. wewnętrzną, powstającą 

od strony jamy szpikowej i pomiędzy odłamami złamanej kości; powstająca k. ma budowę 

grubowłóknistą, splotowatą, stopniowo przekształcającą się w dojrzałą kość blaszkowatą. 

kostniwo, → cement zęba. 

kostnołuskie, → kostołuskie. 

kostnopromieniste, → promieniopłetwe. 

kostnoszkieletowe, Osteichtyes, gromada → ryb obejmująca ryby → mięśniopłetwe i → 
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promieniopłetwe. 

kostołuskie, kostnołuskie, Chondrostei, grupa ryb należąca do podgromady → 

promieniopłetwych, w której skład wchodzą dwa rzędy: jesiotrokształtnych i 

wielopłetwowców; znane już z syluru; struna grzbietowa dobrze wykształcona, elementy 

kręgosłupa słabo skostniałe, szkielet prawie całkowicie chrzęstny; ciało pokryte pięcioma 

rzędami łusek kostnych lub nagie; → łuski ganoidalne obecne jedynie na ogonie. 

kosz skrzelowy, struktura w obszernej gardzieli prymitywnych strunowców (osłonic, 

bezczaszkowców, larw smoczkoustych), której ściana poprzebijana jest do jamy 

okołoskrzelowej licznymi otworami ułożonymi w rzędy lub rzędami szpar; pełni rolę narządu 

oddechowego; bogate unaczynienie ścian przegród k. s. pozwala na wysycenie tlenem krwi 

przez wodę przepływającą z gardzieli do jamy okołoskrzelowej; wewnętrzna powierzchnia k. 

s. wysłana jest endodermalnym nabłonkiem rzęskowym, wyłapującym drobiny pokarmu i 

kierującym je do → endostylu. 

koszyczek, kwiatostan o silnie skróconej i rozszerzonej osi, z gęsto skupionymi siedzącymi 

kwiatami (pozornie przypominający pojedynczy kwiat); kwiaty najmłodsze znajdują się w 

środku k., a brzeżne są niekiedy odmiennie wykształcone (np. u słonecznika kwiaty brzeżne 

są języczkowate i płone, a środkowe rurkowate i płodne); k. występują u bardzo wielu roślin z 

rodziny astrowatych (Asteraceae), dawniej nazywanych złożonymi (Compositae). 

kości chrzęstnie preformowane, kości pierwotne, kości zastępcze, kości, które w trakcie 

rozwoju przechodzą przez stadium chrzęstne; budują szkielet wewnętrzny kręgowców. 

kości długie, kości kończyn czworonożnych kręgowców, o wydłużonym trzonie 

zakończonym z obu stron nasadami; trzon zbudowany jest z → istoty zbitej, wewnątrz pusty 

(jak w ptaków) lub zawiera jamę szpikową wypełnioną → szpikiem kostnym; nasady 

zbudowane są z istoty gąbczastej, zaopatrzone są w powierzchnie stawowe. 

kości heterotopowe, skostnienia powstające u różnych grup systematycznych w różnych 

miejscach ciała, z reguły w większych skupieniach tkanki łącznej, np. w ścięgnach (→ 

trzeszczki), w sercu (na granicy przedsionków i komór, np. u koni, bydła lub słoni), płytki 

kostne chroniące oko (np. u gadów i ptaków); k. h. jest także → kość prącia. 

kości krótkie, kości o mniej więcej równych wszystkich trzech wymiarach zbudowane z → 

istoty gąbczastej, z zewnątrz pokryte jedną lub kilkoma blaszkami istoty zbitej (np. kręgi, 

kości nadgarstka, kości stępu). 

kości pierwotne, → kości chrzęstnie preformowane. 

kości płaskie, kości rozbudowane w dwu wymiarach, o zredukowanym trzecim; obie płaskie 

powierzchnie mają pokryte → istotą zbitą, a między nimi gąbczastą warstwę tzw. śródkościa 

(np. łopatka). 

kości pneumatyczne, kości puste, wydrążone przez kanały wypełnione powietrzem, dlatego 

lekkie, a ponadto wytrzymałe i zwarte; powszechne u ptaków, gdzie związane są z systemem 

oddechowym (u niektórych gatunków komunikują się z workami powietrznymi), występują 

również w czaszce ssaków łożyskowych. 

kości pokrywowe, → kości skórne. 

kości skórne, kości pokrywowe, kości wtórne, kości powstające bezpośrednio z mezenchymy 

(bez stadium chrzęstnego), blisko powierzchni ciała; tworzą elementy szkieletu zewnętrznego 

(skórnego) kręgowców albo zagłębiają się i włączają do szkieletu wewnętrznego (jak wiele 

kości czaszki i niektóre kości obręczy barkowej). 

kości spneumatyzowane, kości zawierające wewnątrz wypełnione powietrzem przestrzenie, 

np. niektóre kości czaszki ssaków (zatoki k. szczękowej, klinowej czy czołowej) lub 

większość kości ptaków grzebieniowych. 
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kości wtórne, → kości skórne. 

kości zastępcze, → kości chrzęstnie preformowane. 

kościec, → szkielet wewnętrzny (2). 

kościogubne komórki, → osteoklasty . 

kościotwórcze komórki, → osteoblasty. 

kościozrost, sztywne, nieruchome połączenie kości w obrębie stawu powstałe w wyniku 

przekształcenia tkanki łącznej włóknistej (więzozrostu) lub chrzęstnej (chrząstkozrostu) w 

kość; k. pojawiają się w wyniku prawidłowego rozwoju niektórych części szkieletu (np. kość 

krzyżowa), a także w następstwie długotrwałego unieruchomienia stawu lub jako objaw 

zmian starczych. 

kościste, Teleostei, grupa ryb należących do podgromady → promieniopłetwych; większość, 

przeszło 20 tysięcy gatunków współczesnych ryb, choć znane są już z triasu; ciało pokryte 

najczęściej → łuskami elastycznymi; szkielet skostniały, zwykle z dwuwklęsłymi kręgami; 

różnią się od innych promieniopłetwych szczegółami budowy czaszki, aparatu skrzelowego i 

szkieletu płetwy ogonowej. 

kość, os, zbudowany z tkanki kostnej element szkieletu większości kregowców (→ tkanka 

kostna, → kości chrzęstnie preformowane, → kości skórne, → istota zbita, → istota 

gąbczasta). 

kość guziczna, u małp człekokształtnych (→ człekokształtne) pozostałość ogonowej części 

kręgosłupa; u człowieka powstaje ze zrośnięcia się (na ogół 4) silnie zredukowanych kręgów; 

łączy się stawowo (czasem zrasta) z kością krzyżową. 

kość Inków, kość międzyciemieniowa, dodatkowa kostka sklepienia czaszki (z oddzielnym 

ośrodkiem kostnienia) występująca niekiedy u człowieka, między kością potyliczną a 

ciemieniowymi, w miejscu ciemiączka tylnego. 

kość mątwia, zredukowana, wewnętrzna muszla mątw (→ dziesięciornice), wapienna płytka 

wykorzystywana jako źródło wapnia oraz jako materiał szlifierski. 

kość miedniczna, u człowieka, duża kość obręczy kończyny dolnej powstająca ze zrośnięcia 

się kości biodrowej, kulszowej i łonowej, z panewką (acetabulum) stawu biodrowego w 

miejscu zrostu trzonów tych kości; charakteryzuje się → dymorfizmempłciowym. 

kość ogonowa, → kość guziczna. 

kość prącia, bakulum (baculum, os penis) prętowata kostka podpierająca prącie w wielu 

rzędach ssaków, np. u owadożernych, nietoperzy, mięsożernych i naczelnych (poza 

człowiekiem, wyrakami i niektórymi szerokonosymi) (→ kości heterotopowe). 

kość słoniowa, handlowa nazwa tworzywa pochodzącego z zębiny siekaczy (ciosów) słoni; 

służy do celów dekoracyjnych. 

kość stawowa, → żuchwa. 

kość zębowa, → żuchwa. 

kotka, bot. kwiatostan groniasty, o pojedynczej, wiotkiej i zwisającej osi, z siedzącymi, 

bezszypułkowymi kwiatami, opadający wraz z osią jako całość (np. u leszczyny, topoli). 

kotonizacja, technologia polegająca na rozdzielaniu grubszych włókien roślinnych na 

cienkie, o grubości zbliżonej do włókienek bawełny. 

kotwiczka, jeden z dwóch członów podstawowych szczęki w narządzie gębowym u owadów. 

kotylozaury, Cotylosauria, najstarsze gady, z których w permie wyłoniły się dwie linie 

rozwojowe: Diapsida dające początek gadom współczesnym i Synapsida, z których powstały 

w karbonie gady ssakokształtne (→ synapsydy). 
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kowadełko, → kosteczki słuchowe. 

kraina geobotaniczna, podstawowa jednostka podziału fitogeograficznego (→ fitogeografia) 

wyróżniona na podstawie kryteriów florystycznych, takich jak: skład taksonomiczny flory 

(udział rodzin, rodzajów i gatunków), rola różnych elementów geograficznych, udział 

endemitów, a także kryteriów historycznych związanych z wiekiem i genezą flory. 

krainy biogeograficzne, obszary kuli ziemskiej wyznaczone ze względu na podobieństwo 

cech charakterystycznych zasiedlającej flory i fauny, warunków klimatycznych, a także na 

przeszłą i obecną konfigurację kontynentów; krainy fitogeograficzne niedokładnie pokrywają 

się z zoogeograficznymi. 

krajobraz ekologiczny, układ zintegrowany stanowiący dużą część powierzchni Ziemi, 

złożony z mozaiki ekosystemów i elementów gospodarki człowieka, uwzględniający 

właściwości poszczególnych materialnych komponentów i relacje między nimi. 

kraniologia, nauka o budowie, rozwoju (filogenetycznym i ontogenetycznym) i zmienności 

czaszki; w antropologii, ze względu na znaczenie, jakie kości głowy mają w badaniach 

paleoantropologicznych (dawniej również systematyczno-rasowych), k. jest rozbudowanym 

działem morfologii człowieka i dzieli się na kraniometrię oraz kranioskopię (→ 

antropometria). 

kraniometria, → antropometria. 

kraskowe, Coraciiformes, kosmopolityczny rząd należący do gromady → 

ptaków, reprezentowany przez ponad 200 gatunków (10 rodzin, m.in. kraski, dudki, 

zimorodki) o zróżnicowanej budowie, biologii i ekologii, o wymiarach od 9 cm do ponad 100 

cm długości i masie ciała od 5,5 g do 4 kg. 

krasnorosty, gromada → glonów obejmująca przeważnie rośliny morskie, żyjące jako formy 

osiadłe, głównie w strefie przybrzeżnej cieplejszych mórz; w większości są organizmami 

wielokomórkowymi, o nitkowatej lub plechowatej budowie ciała (plechy różowe, fioletowe, 

ciemnopurpurowe lub brunatnoczerwone); zawierają chlorofile a i d (brak jest chlorofilu b), 

β-karoten, ksantofile oraz barwniki z grupy fikobilin: czerwoną fikoerytrynę i niebieską 

fikocyjaninę; materiałem zapasowym k. są: skrobia krasnorostowa i tłuszcze; ściana 

komórkowa złożona z warstwy wewnętrznej (celulozowej) oraz zewnętrznej (pektynowej), 

niekiedy jest inkrustowana węglanem wapniowym lub magnezowym; rozmnażanie 

bezpłciowe odbywa się poprzez nieruchliwe zarodniki; u form bardziej zaawansowanych 

występuje przemiana pokoleń, nieruchliwe gamety i zapłodnienie typu oogamii; k. są 

wykorzystywane w celach spożywczych, a także do produkcji agaru. 

krągłouste, → kręgouste. 

krążenia układ, → układ krążenia. 

krążenie azotu, → obieg azotu. 

krążenie krwi, ukierunkowany stały przepływ krwi w obrębie naczyń krwionośnych 

tworzących → układ krwionośny (patrz też → układ krążenia); następuje dzięki pracy serca, 

generującej różnicę ciśnień wymuszającą ukierunkowany przepływ; zapewnia komunikację 

między narządami i częściami organizmu. 

krążenie łożyskowe, krążenie krwi między łożyskiem a płodem ssaków zachodzące w 

obrębie naczyń (tętnic pępkowych) doprowadzających krew do łożyska, sieci naczyń 

włosowatych łożyska oraz naczynia (żyły pępkowej) odprowadzającego krew z powrotem do 

płodu; doprowadzana do łożyska krew płodu pobiera tam substancje odżywcze i tlen z krwi 

matki oraz oddaje produkty przemiany materii. 

krążenie materii, obieg materii w przyrodzie, przemieszczanie i przeobrażanie cząsteczek 

organicznych i nieorganicznych; materia nie powstaje ani nie ulega zniszczeniu, jedynie krąży 
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wielokrotnie w → ekosystemie (natomiast energia jest jednostronnie skierowanym 

strumieniem i przepływa przez ekosystem tylko raz); pierwiastki, włączone w skład żywej 

materii ze środowiska nieożywionego, powracają do niego po przejściu przez → poziomy 

troficzne i wykorzystywane są ponownie (→ krążenie pierwiastków, → cykle 

biogeochemiczne). 

krążenie oboczne, dopływ krwi do tego samego narządu różnymi drogami, za pośrednictwem 

różnych naczyń (np. → koło tętnicze mózgu). 

krążenie otwarte, 1) rodzaj krążenia w obrębie wielokomórkowego organizmu zwierzęcego, 

w którym płyn krążący (hemolimfa) opuszcza układ naczyniowy i przemieszcza się poprzez 

układ zatok, by na powrót trafić do układu naczyniowego; typ krążenia charakterystyczny dla 

większości bezkręgowców; 2) krążenie w śledzionie ssaków, gdzie krew, według niektórych 

poglądów, z naczyń włosowatych wylewa się do miąższu (miazgi czerwonej) śledziony, 

opuszczając łożysko naczyniowe, by ponownie powrócić do żył (według alternatywnych 

poglądów krew z włośniczek dociera do zatok śledzionowych, a następnie do żył). 

krążenie pierwiastków, obieg pierwiastków, proces pobierania i oddawania pierwiastków do 

środowiska przez organizmy żywe; pierwiastki występujące w środowisku w postaci 

mineralnej przechodzą w postać soli rozpuszczonych w wodzie; absorbowane przez rośliny 

włączone są w skład materii organicznej i podlegają przepływowi przez łańcuchy i sieci 

troficzne; martwa materia organiczna rozkładana jest przez → saprofagi i redukowana do 

związków nieorganicznych przez → destruentów, bakterie i grzyby; rozróżnia się cykle 

bardziej (obieg węgla) lub mniej pełne (obieg fosforu), w tym ostatnim przypadku zasoby 

pierwiastka częściowo wypadają z obiegu albo też przyjmują formę nieprzyswajalną przez 

organizmy; k. p. zachodzi między atmosferą, glebą i wodą (patrz też → cykle 

biogeochemiczne). 

krążenie płodowe, obieg krwi w obrębie ciała płodu ssaka, odmienny od obiegu krwi w 

organizmie ssaka po urodzeniu ze względu na ograniczoną rolę małego (płucnego) obiegu 

krwi, zaopatrywanej w tlen w obrębie łożyska; w układzie krążenia płodu pojawiają się 

naczynia doprowadzające (tętnice pępkowe) i odprowadzające (żyła pępkowa) krew z 

łożyska, ograniczające przepływ krwi utlenowanej przez wątrobę (przewód żylny Arancjusza) 

oraz struktury ograniczające przepływ krwi do płuc (otwór owalny w przegrodzie 

międzyprzedsionkowej oraz przewód tętniczy Botalla, łączący pień płucny z końcową częścią 

łuku aorty). 

krążenie płucne, krążenie małe, obieg krwi przez płuca kręgowców płucodysznych, którego 

zadaniem jest wysycenie krwi tlenem z pęcherzyków płucnych oraz oddanie nadmiaru 

dwutlenku węgla; u płazów krew do płuc doprowadza odchodząca od trzeciego (parzystego) 

łuku tętniczego tętnica skórno-płucna, natomiast do lewego przedsionka dochodzi żyła płucna 

wspólna; u gadów od odchodzącego od komory serca pnia tętniczego oddziela się tętnica, 

dzieląca się na tętnice płucne prawą i lewą, doprowadzające krew do płuc; u ptaków i ssaków 

rozpoczyna się pniem płucnym odchodzącym od prawej komory, który dzieli się na tętnice 

płucne, doprowadzające krew do poszczególnych płatów i segmentów płuc, a kończy się 

pojedynczym ujściem (u ptaków i stekowców) lub 2–4 (czasem więcej) ujściami żył płucnych 

do lewego przedsionka; różnice między k. p. ssaków i ptaków dotyczą głównie sieci 

włosowatej w związku z odmienną budową płuca ptaka, w którym nie ma pęcherzyków 

płucnych. 

krążenie wrotne, w ujęciu ogólnym obieg krwi przez układ naczyń włosowatych wtórnie 

powstających z żyły; u kręgowców wyróżnia się: 1) k. w. wątroby (jelitowo-wątrobowe), w 

którym żyła wrotna (bramna) zbierająca krew z narządów jamy brzusznej (żołądka, jelit, 

trzustki i śledziony) doprowadza ją do wątroby, gdzie rozdziela się na wtórny układ 

włosowaty; 2) k. w. przysadki, w którym parzyste żyły wrotne długie, zbierające krew z 
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włośniczek podwzgórza, tworzą wtórny układ włosowaty w obrębie gruczołowej (przedniej) 

części przysadki mózgowej, ponadto żyły odprowadzające krew z sieci włosowatej nerwowej 

części przysadki mózgowej również doprowadzają krew do wrotnej sieci części gruczołowej 

(tzw. krótki układ wrotny przysadki); k. w. przysadki bywa ostatnio kwestionowane (naczynia 

żylne miałyby być naczyniami włosowatymi o większej średnicy); 3) krążenie wrotne 

trzustki, w którym naczynia żylne odprowadzające krew z wysp trzustkowych ponownie 

tworzą sieć włosowatą w obrębie zrazików trzustkowych; 4) k. w. nerek, występujące u ryb, 

płazów, gadów i ptaków, w którym żyły odprowadzające krew z tylnej części ciała wydzielają 

parzyste żyły wrotne nerek, zasilające krwią sieć włosowatą nerek. 

krążenie zamknięte, obieg krwi w ciele organizmu w obrębie zamkniętych naczyń 

krwionośnych, tworzących → układ krwionośny, których krew nie opuszcza, a jedynie 

wymienia składniki z tkankami poprzez ścianę naczyń włosowatych; k. z. jest 

charakterystyczne dla kręgowców (poza smoczkoustymi), choć niekiedy spotykane jest u 

bezkręgowców. 

krążki międzykręgowe, dyski międzykręgowe, chrząstkozrosty między trzonami kręgów u 

ssaków; zbudowane ze zrośniętego z trzonami kręgów chrzęstnego pierścienia włóknistego i 

centralnie zlokalizowanej galaretowatej soczewki – jądra miażdżystego (filogenetycznej 

pozostałości struny grzbietowej). 

krążkopławy, Scyphozoa, gromada prymitywnych wielokomórkowców morskich o 

promienistej budowie ciała, należących do typu → parzydełkowców, reprezentowana przez 

ok. 200 gatunków; przechodzą przemianę pokoleń z dwoma postaciami: polipa (scyfopolipa) i 

meduzy (scyfomeduzy). 

kreacjonizm, doktryna negująca ewolucję i głosząca, że początkiem wszystkich żywych 

organizmów była kreacja, tj. ponadnaturalne stworzenie (jednorazowe lub wielokrotne → 

katastrofizm), w wyniku której na Ziemi pojawiła się ostateczna liczba nie podlegających 

zmianom → gatunków; k. jest doktryną antynaukową, sprzeczną z dowodami ewolucji (i 

odrzuconą przez kościół katolicki), która jest jednak ciągle podtrzymywana przez niektóre 

środowiska na podłożu religijnym (np. przez świadków Jehowy). 

kreatyna, kwas N-metyloguanidynooctowy, pochodna glicyny; po ufosforylowaniu tworzy 

fosfokreatynę, związek będący zapasem łatwo mobilizowanej wysokiej energii w mięśniach. 

Krebsa cykl, → cykl kwasu cytrynowego. 

kreda, geol. trzeci okres → mezozoiku trwający od ok. 145 mln do 65 mln lat temu; dzieli się 

na 2 epoki: wczesną i późną (→ geochronologia). 

kreda pisząca, biała, krucha skała osadowa (powstała w górnokredowych morzach) 

składająca się z wapiennych szkieletów organizmów planktonicznych (głównie otwornic i 

kokolitów) z domieszką pyłu kalcytowego. 

kresomózgowie, telencephalon, półkule mózgowe, część → mózgowia kręgowców; w 

filogenezie ukształtowało się jako nadrzędny ośrodek węchowy, złożony z → jąder 

podstawowych i → kory dawnej; u wielu kręgowców przekształciło się w nadrzędny ośrodek 

dyspozycyjny ruchów zamierzonych i główny ośrodek odbiorczy sygnałów czuciowych; u 

ssaków pokryte → korą nową, zawiera istotę białą, w której przebiegają szlaki mózgowe, → 

jądra podkorowe i → komory mózgu boczne; łączy się z międzymózgowiem, razem z którym 

składa się na przodomózgowie. 

kretynizm, matołectwo, kretynizm tarczycowy, zaburzenie rozwojowe spowodowane 

brakiem → hormonów tarczycy, wynikającym ze znacznego niedoboru jodu lub 

niedoczynności (albo braku) samego narządu, prowadzące do zmian w ośrodkowym układzie 

nerwowym, w kościach i innych narządach organizmu; charakteryzuje się, oprócz głębokiego 

niedorozwoju umysłowego, karłowatością, zniekształceniem rysów twarzy i wolem 
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tarczycowym; niedobór jodu w wodzie na niektórych terenach może się przejawiać tzw. k. 

endemicznym. 

krew, rodzaj tkanki łącznej, której komórki (→ krwinki) tworzą zawiesinę w płynnej 

substancji międzykomórkowej, zwanej → osoczem; k. jest zarazem płynem ustrojowym 

krążącym w naczyniach zamkniętego układu krążenia (→ krążenie zamknięte). 

krew tętnicza, krew utlenowana, krew wysycona tlenem, odpływająca z narządu 

oddechowego (płuc lub skrzeli); u kręgowców z wykształconym rozdziałem krążenia na obieg 

mały i duży jest to krew płynąca żyłami płucnymi z płuc do lewego przedsionka i następnie 

rozprowadzana przez aortę i tętnice dużego obiegu po narządach ciała; nie należy wiązać 

terminu k. t. z krwią płynącą tętnicami, bowiem w → krążeniu płucnym w tętnicach płynie → 

krew żylna. 

krew utlenowana, → krew tętnicza. 

krew żylna, krew odtlenowana, krew w znacznym stopniu pozbawiona tlenu, odpływająca z 

narządów w kierunku serca i narządu oddechowego; u kręgowców z wykształconym 

rozdziałem krążenia na obieg mały i duży jest to krew płynąca żyłami głównymi z okolic 

głowy i narządów obwodowych do prawego przedsionka i następnie przez pień i tętnice 

płucne małego obiegu do płuc; nie należy wiązać terminu k. ż. z krwią płynącą żyłami, 

bowiem w krążeniu płucnym w żyłach płynie → krew tętnicza. 

krezka, błona stabilizująca w ciele zwierząt narządy wewnętrzne, takie jak przewód 

pokarmowy, naczynia układu krążenia, włókna nerwowe, elementy układu wydalniczego i 

rozrodczego; zbudowana z tkanki łącznej włóknistej, pokryta z zewnątrz nabłonkiem; zwykle 

wyróżnia się (zlokalizowane nad i pod przewodem pokarmowym) k. grzbietową i k. brzuszną 

(nie zawsze obecne); u bezkręgowców wtórojamowych k. dzieli jamę ciała (→ celomę) na 

część prawą i lewą; u kręgowców k. jest częścią → otrzewnej, łączącą otrzewną ścienną 

(wyścielającą jamę brzuszną) z otrzewną trzewną (pokrywającą narządy wewnętrzne). 

kręg obrotowy, obrotnik, axis, drugi kręg szyjny u ssaków, który dzięki szczególnemu 

połączeniu stawowemu z kręgiem pierwszym (poprzez tzw. ząb k. o.) umożliwia swobodne 

ruchy obrotowe głowy. 

kręg szczytowy, dźwigacz, atlas, pierwszy kręg szyjny u owodniowców, stawowo połączony 

z czaszką, co umożliwia jej swobodne ruchy; u gadów i ptaków łączy się z pojedynczym 

kłykciem czaszki, u ssaków z dwoma kłykciami, przez co ruchy między tym kręgiem i głową 

są ograniczone do płaszczyzny strzałkowej. 

kręgi, vertebrae, szeregowo zestawione części składowe → kręgosłupa, zbudowane z tkanki 

chrzęstnej lub kostnej, których konstrukcja typowa zawiera: trzon, łuk rdzeniowy (nerwowy), 

wyrostek kolczysty, dwa wyrostki poprzeczne oraz wyrostki stawowe przednie i tylne; różna 

struktura trzonu umożliwia ich klasyfikację na: dwuwklęsłe, typowe dla ryb, tyłowklęsłe, 

występujące u płazów ogoniastych i krokodyli, przodowklęsłe, typowe dla płazów 

bezogonowych i większości gadów, siodełkowate, charakterystyczne dla szyjnego odcinka 

kręgosłupa ptaków, płaskie, reprezentatywne dla ssaków. 

kręgosłup, columna vertebralis, podstawowa część → szkieletu osiowego kręgowców 

zestawiona z szeregowo ustawionych odcinków → kręgów; chroni rdzeń kręgowy, 

podtrzymuje obręcze kończyn, zapobiega skracaniu ciała, gdy działają mięśnie szkieletowe; w 

postaci typowej u kręgowców czworonożnych podzielony jest na odcinki: szyjny, piersiowy, 

lędźwiowy, krzyżowy i ogonowy. 

kręgouste, krągłouste, smoczkouste (Cyclostomata), gromada w większości morskich, 

półpasożytniczych kręgowców skrzelodysznych należących do → bezżuchwowców; obecnie 

żyjące dzielą się na → minogi i → śluzice. 

kręgowce, Vertebrata, czaszkowce, Craniota, podtyp → strunowców dzielony na → 
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bezżuchwowce i → żuchwowce; cechuje je: dwuboczna symetria ciała, obecność tkanki 

kostnej, wielokomórkowe narządy zmysłów, głowa z chrzęstną lub kostną czaszką, duży 

mózg, obecność kręgosłupa lub co najmniej struny grzbietowej z zaczątkami kręgów, na ogół 

parzyste kończyny płetwowate albo palczaste, obecność nerek. 

kręgowce czworonożne, → czworonogi. 

kręgowce wyższe, → owodniowce. 

kręgozmyk, wrodzone lub nabyte przemieszczenie kręgu (zwykle lędźwiowego) wraz z 

odcinkiem kręgów leżących powyżej, ku przodowi w stosunku do kręgu położonego niżej 

(zwykle ostatniego lędźwiowego lub pierwszego krzyżowego); powoduje ucisk → korzeni 

nerwowych z typowymi objawami bólowymi. 

krętarz, 1) u owadów i pajęczaków segment odnóża krocznego między biodrem i udem; 2) u 

kręgowców wyniosłości kostne na bliższym końcu kości udowej (u dwunożnych dinozaurów 

również w środkowej części trzonu), miejsce przyczepu mięśni obsługujących ruchy uda w 

stawie biodrowym. 

krętek blady, zarazek kiły (Treponema pallidum), chorobotwórcza, ruchliwa bakteria 

należąca do bezwzględnych beztlenowców, o spiralnej budowie, wywołująca kiłę (syfilis). 

krętki, morfologiczna nazwa komórek bakteryjnych o kształcie rozciągniętej sprężynki 

należących do rzędu Spirochaetales; żyją w warunkach tlenowych i beztlenowych, 

szczególnie w wodzie jako saprobionty i komensale fauny wodnej; chorobotwórcze dla 

człowieka są m.in.: krętek blady wywołujący → kiłę, krętek duru powrotnego, krętek 

frambezji wywołujący owrzodzenie błon śluzowych w tropikach, krętek pinty powodujący 

stan zapalny skóry. 

kriobiologia, biologia niskich temperatur, nauka zajmująca się wpływem niskich temperatur 

na organizmy. 

kriobionty, organizmy hiemalne, organizmy niwalne, organizmy żyjące na śniegu, o 

specjalnych przystosowaniach fizjologicznych do życia w niskiej temperaturze, w warunkach 

niewielkiej zawartości substancji odżywczych; są to rozmaite glony, często barwiące śnieg na 

różne kolory oraz wiele naśnieżnych bezkręgowców, m.in. niektóre gatunki wrotków, nicieni, 

skoczogonków, muchówek. 

kriofity, kriobionty, glony porastające śniegi i lodowce, tworzące różnobarwne 

"lw;zakwity"up; i wywołujące zjawisko "lw;zielonego"up; lub "lw;czerwonego śniegu"up;; 

optymalna temperatura ich rozwoju mieści się w granicach od ok. – 3°C do 0°C, natomiast 

temperatura letalna wynosi 10–15°C. 

krioglobuliny, specyficzne → białka występujące we krwi, mające zdolność przechodzenia w 

żel, wytrącania się lub krystalizacji w obniżonej temperaturze (poniżej –15˚C); spotykane w 

rzadkiej chorobie o nieznanej dotychczas etiologii – krioglobulinemii wrodzonej. 

krioprecypitat, stężony preparat białek osocza (czynnik VIII, cz. XIII, cz. von Willebranda, 

fibrynogen, fibrynektyna); przechowywany w temp. –18˚C, stosowany w → hemofilii i 

innych zaburzeniach krzepnięcia. 

kriostat, 1) urządzenie do utrzymywania niskiej, stałej temperatury, używane do badań; 2) 

urządzenie służące do wykonywania mikroskopowych skrawków z zamrożonego materiału; w 

komorze chłodniczej k. znajduje się mikrotom tnący skrawki o grubości 4–10 ľm w 

temperaturze ok. –40˚C. 

krocetyna, dwukarboksylowa pochodna β-karotenu należąca do → karotenoidów; z cukrem 

gencjobiozą tworzy glikozyd krocynę, pomarańczowożółty barwnik występujący w szafranie, 

proszku otrzymywanym z roztartych pręcików i znamion słupka krokusa (szafranu) 

uprawnego. 
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krocze, przestrzeń między odbytem a zewnętrznymi narządami płciowymi; termin odnosi się 

głównie do człowieka. 

krokodyle, Crocodilia, rząd należący do gromady → gadów, reprezentowany przez 23 

gatunki, o wymiarach 1–7 m; drapieżne, poruszają się dobrze tak w wodzie, jak i na lądzie; 

długowieczne, żyją nawet kilkadziesiąt lat; gruba skóra pokryta jest zrogowaciałymi 

tarczkami, zęby tekodontyczne; podniebienie wtórne jest całkowicie rozwinięte, serce o 

całkowicie podzielonej komorze. 

krokowy gruczoł, → gruczoł krokowy. 

kronizm, → ludożerstwo. 

kropidlak, Aspergillus, grzyb pleśniowy występujący powszechnie w przyrodzie; niektóre 

gatunki wytwarzają antybiotyki i aflatoksyny; może wchodzić w skład prawidłowej flory 

drobnoustrojowej człowieka, ale może być także przyczyną choroby – aspergilozy dotyczącej 

płuc, a także skóry uszu i zatok obocznych nosa; w wyniku powstających zmian ropnych 

mogą wystąpić ogniska przerzutowe do mięśnia sercowego i nerek, szczególnie przy → 

AIDS. 

krowianka, łagodna postać ospy wywoływana przez wirusa ospy krowianki występującego u 

bydła; może być przeniesiona na człowieka w czasie dojenia i zwykle ogranicza się do rąk, 

gdzie występuje jako swędzące sinawoczerwone grudki z czerwoną otoczką, z 

charakterystycznym zagłębieniem w środku; zakażeniu towarzyszy zapalenie węzłów i 

naczyń chłonnych; ze względu na swoje właściwości antygenowe wirus krowianki używany 

jest do produkcji szczepionek przeciw ospie. 

król, w koloniach termitów samiec towarzyszący → królowej i zapładniający ją. 

królestwo regnum, wyższa jednostka systematyczna, nadrzędna w stosunku do typu; we 

współczesnej systematyce dosyć powszechnie wyróżnia się pięć k.: 1) bakterie (Bacteria) 

albo Monera, 2) protisty (Protista), 3) grzyby (Fungi), 4) rośliny (Plantae) i 5) zwierzęta 

(Animalia lub Zoa), łączonych w dwa nadkrólestwa → prokariotów (bakterie) i → 

eukariotów (pozostałe k.). 

królowa, członek kasty reprodukcyjnej w kolonii owadów półspołecznych lub właściwie 

społecznych. 

krótkogłowość, antr. brachycefalia, forma czaszki ludzkiej, w której największa szerokość 

stanowi nie mniej niż 80% największej długości. 

krótkonogie, Apodiformes, rząd należący do gromady → ptaków, reprezentowany przez 

ponad 430 gatunków, dzielony na trzy rodziny: kolibry, jerzyki i jerzoczubki, wszystkie 

bardzo dobrze latające; żywią się nektarem kwiatów i owadami. 

krótkopęd, pęd silnie skrócony, o bardzo krótkich międzywęźlach i bardzo blisko siebie 

osadzonych liściach; u wielu drzew iglastych (np. u sosny), a także liściastych (np. buka i 

niektórych drzew owocowych) k. stanowią boczne odgałęzienia pędów głównych, są 

głównym miejscem tworzenia się liści, natomiast u większości drzew owocowych są jedynym 

miejscem tworzenia się kwiatów, a później owoców; k. jest także główka kapusty oraz pędy 

rozetkowe wielu bylin i roślin dwuletnich (np. mniszka, marchwi, buraka itd.). 

krótkowzroczność, wada wzroku spowodowana zbyt dużą odległością między siatkówką i 

układem łamiącym światło (rogówka, soczewka), w wyniku czego obraz oglądanych 

przedmiotów powstaje przed siatkówką zamiast na niej; może być korygowana soczewkami 

wklęsłymi (tzw. szkła minusowe). 

krtań, u gadów, ptaków i ssaków odcinek dróg oddechowych łączący jamę nosową (lub 

gardziel) z tchawicą; z reguły obudowany płytkami chrzęstnymi (→ chrząstki krtani); u 

ssaków w k. znajduje się → głośnia. 
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krtań dolna, u ptaków narząd głosu umiejscowiony w rozgałęzieniu tchawicy na oskrzela 

główne; zawiera pojedynczą (w tchawicy) lub parzyste (w oskrzelach) tzw. błony bębenkowe 

oraz rozdzielającą ujścia oskrzeli błonę półksiężycową, których drgania uczestniczą w 

wytwarzaniu dźwięków. 

krup, dławiec, postać → błonicy spotykana u dzieci. 

krwawiączka, → hemofilia. 

krwinki, elementy morfotyczne krwi, komórki krwi (patrz → krew,→ krwinki białe, → 

krwinki czerwone, → płytki krwi). 

krwinki białe, leukocyty, zróżnicowane morfologicznie i funkcjonalnie komórki krwi, 

różniące się od krwinek czerwonych brakiem hemoglobiny, stąd bezbarwne i w obrazie 

mikroskopowym widoczne po zastosowaniu odpowiednich barwników; we krwi zdrowego 

człowieka występują w liczbie od 4 do 11 tysięcy w mikrolitrze krwi; morfologicznie 

wyróżnia się → granulocyty, → limfocyty i → monocyty; poszczególne rodzaje k. b. 

wyspecjalizowane są w określonych funkcjach obronnych. 

krwinki czerwone, erytrocyty, normocyty (potocznie: czerwone ciałka krwi), komórki krwi 

zawierające barwnik oddechowy → hemoglobinę, nadającą im czerwone zabarwienie; ich 

podstawową funkcją jest transport tlenu wiązanego przez hemoglobinę z narządów 

oddechowych do tkanek; biorą także udział w transporcie dwutlenku węgla; powstają w 

wyniku procesu → erytropoezy; mają stosunkowo krótki okres życia (specyficzny 

gatunkowo, u człowieka średnio 120 dni), po czym ulegają rozpadowi w śledzionie i 

wątrobie; dojrzałe k. c. u ssaków, w odróżnieniu od pozostałych kręgowców, tracą jądro 

komórkowe przed wejściem do układu krążenia, a ich wielkość nie jest skorelowana z 

wielkością ssaka (krwinki myszy i słonia są w przybliżeniu jednakowych rozmiarów); u 

człowieka mają przeciętnie 7,5 ľm średnicy i 2 ľm grubości, każda zawiera 29 pg 

hemoglobiny, ich liczba w mikrolitrze krwi wynosi przeciętnie 4,8 mln u kobiet i 5,4 mln u 

mężczyzn, prawidłowa zawartość hemoglobiny we krwi człowieka wynosi 14 g/dl u kobiet i 

16 g/dl u mężczyzn. 

krwinki sierpowate, krwinki czerwone o sierpowatym kształcie nadawanym przez 

wykrystalizowaną nieprawidłową hemoglobinę, jaka powstaje u ludzi cierpiących na anemię 

sierpowatą (→ niedokrwistość sierpowatokrwinkową); zmodyfikowana cząsteczka 

hemoglobiny określana jest jako HbS; obecność niepolarnej reszty waliny zmienia 

rozpuszczalność odtlenowanej hemoglobiny i jej krystalizację w obrębie krwinki. 

krwinkowce, Haemosporidia, pierwotniaki pasożytnicze należące do gromady ziarniaków, 

typu → sporowców; cykl życiowy k. wymaga dwóch żywicieli: proces schizogonii przebiega 

we krwi kręgowca, a gametogonia w przewodzie pokarmowym samicy muchówki; 

najbardziej znanym i rozpowszechnionym gatunkiem jest zarodziec malarii (Plasmodium 

vivax). 

krwiobieg, → układ krwionośny, → krążenie krwi, → układ krążenia. 

krwiodawstwo, oddawanie krwi do celów klinicznych, do przetoczeń, celów naukowych lub 

do przetworzenia jej, aby otrzymać poszczególne frakcje komórek krwi względnie frakcje 

białek surowicy. 

krwionośny układ, → układ krwionośny. 

krwiotwórcza tkanka, → tkanka krwiotwórcza. 

krwiotwórcze narządy, → narządy krwiotwórcze. 

krwotoczna gorączka, → gorączki krwotoczne. 

krwotok, wylew krwi z łożyska naczyń krwionośnych lub serca w następstwie urazowego lub 

chorobowego uszkodzenia ciągłości ich ścian; w zależności od rodzaju uszkodzonego 
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naczynia można wyróżnić: k. żylny, k. tętniczy, k. miąższowy, k. sercowy; z jednoczesnym 

przerwaniem ciągłości powłok ciała następuje k. zewnętrzny, natomiast wylew krwi do jam 

wewnętrznych ciała określa się mianem k. wewnętrznego. 

kryl antarktyczny, Euphausia superba, antarktyczny skorupiak należący do rzędu szczętek, 

o wydłużonym, do 6 cm, czerwonym ciele, podstawowy składnik pokarmowy niektórych 

wielorybów. 

kryptobioza, termin odnoszony do form życia ukrytego, związanego najczęściej z 

przeżywaniem w stanie życia ukrytego niesprzyjających warunków środowiskowych lub z 

formą życia charakterystyczną dla określonej dla gatunku fazy rozwojowej; sprowadza się do 

życia przy wielokrotnie spowolnionych procesach metabolicznych, aż do ich całkowitego (acz 

odwracalnego) ustania (patrz też → anabioza, → hibernacja). 

kryptofity, 1) skrytopączkowe, → formy życiowe roślin, u których pączki odnawiające 

ukryte są w ziemi lub w wodzie; odpowiednio do sposobu ochrony pąków odnawiających 

wśród k. wyróżnia się: geofity (ziemnopączkowe), o pąkach ukrytych w ziemi, hydrofity 

(wodnopączkowe), które mają pąki odnawiające na pędach zanurzonych w wodzie, i helofity, 

rośliny, dla których ochroną pąków odnawiających jest błotniste podłoże; 2) niewielka, 

licząca zaledwie kilkadziesiąt gatunków gromada z podkrólestwa roślin, obejmująca jedynie 

glony jednokomórkowe, obdarzone zdolnością aktywnego przenoszenia się z miejsca na 

miejsce dzięki obecności zwykle 2 wici. 

kryptogamia, skrytopłciowość, rozmnażanie roślin bezkwiatowych za pomocą zarodników; 

tradycyjnie do skrytopłciowych zaliczano: glony, mszaki i paprotniki, a także grzyby; obecnie 

określenie "lw;rośliny kryptogamiczne"up; zastępuje się terminem "lw;rośliny 

zarodnikowe"up;. 

kryptometabolia, rodzaj przeobrażenia niezupełnego, którego znaczna część przebiega w 

jaju. 

kryptomitoza, mitoza zamknięta, rodzaj mitozy obserwowany u niektórych wiciowców, 

słonecznic i pasożytniczych pierwotniaków; wyróżnia się k. wewnątrzjądrową, w której 

wrzeciono podziałowe tworzy się wewnątrz jądra, a jego bieguny powiązane są z wewnętrzną 

powierzchnią błony jądrowej, i k. pozajądrową, w której wrzeciono formuje się poza jądrem, 

a kontakt wrzecion kariokinetycznych z chromosomami odbywa się za pomocą kinetochorów 

znajdujących się w obrębie błony jądrowej. 

kryptowirusy, grupa wirusów roślinnych o genomie z dwuniciowego RNA; nie wywołują 

objawów u zakażonych roślin. 

kryptozoa, lądowe zwierzęta prowadzące ukryty tryb życia pod naziemnymi obiektami, jak 

np. kłodami drzew, kamieniami. 

kryptozoik, → prekambr. 

kryptozoity, stadia egzoerytrocytalne (pozakrwinkowe) wywołujących malarię krwinkowców 

(Haemosporidia), zasiedlające komórki wątroby i śledziony u człowieka; po upływie, nawet 

kilku miesięcy przedostają się do krwi wnikając do erytrocytów. 

kryptyczne gatunki, → gatunki bliźniacze. 

kryptyczne ubarwienie, → ubarwienie ochronne. 

krystaliczny stożek, → stożek krystaliczny. 

kryzelnice, foronidy (Phoronida), typ osiadłych, morskich, kosmopolitycznych 

bezkręgowców należący do → wtórnojamowców właściwych, reprezentowany przez ok. 15 

gatunków odżywiających się planktonem lub detrytusem. 

krzepnięcia czynniki, → czynniki krzepnięcia. 

krzepnięcie krwi, hemostaza, złożony proces zatrzymywania krwi lub hemolimfy w obrębie 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470956_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469199_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1467927_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477480_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478054_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475217_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470221_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470359_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476636_1.html


układu krążenia po uszkodzeniu ciała i naczyń krwionośnych, związany z wykształceniem 

skrzepu czopującego uszkodzone miejsce i uniemożliwiającego dalszy wypływ krwi 

(hemolimfy); u kręgowców obejmuje: 1) reakcje naczyniowe polegające na skurczu 

mięśniówki naczyń w pobliżu miejsca uszkodzenia w celu ograniczenia (bądź zatrzymania) 

dopływu krwi do miejsca wypływu poza obręb naczynia; 2) wytworzenie skrzepu w wyniku 

przekształcenia osoczowego białka fibrynogenu pod wpływem enzymu osoczowego → 

trombiny w nierozpuszczalną, usieciowaną fibrynę, która przekształca się w gęsty, ścisły 

agregat czopujący uszkodzone naczynie; krew może krzepnąć również po wynaczynieniu, 

kiedy to przekształcanie fibrynogenu w fibrynę inicjują czynniki osoczowe. 

krzew, wieloletnia roślina drzewiasta pozbawiona typowego głównego pnia, rozgałęziająca 

się tuż u podstawy pędu głównego na wiele pędów równorzędnych. 

krzewinka, bardzo niski (do 0,5 m wysokości) → krzew (np. wrzos, borówka). 

krztusiec, koklusz, ostra choroba zakaźna wywoływana przez 

bakterie Bordetella pertussis, występująca przeważnie u dzieci; charakteryzuje się 

cyklicznym przebiegiem, napadowym ciężkim kaszlem, a w obrazie krwi leukocytozą 

jednojądrzastą. 

krzywa liczebności, krzywa przedstawiająca liczbę osobników populacji przeżywających w 

określonym odcinku czasu, graficzny obraz dożywania osobników do określonego wieku; 

umożliwia ocenę wrażliwości różnych stadiów cyklu życiowego gatunku, wzrostu lub spadku 

liczebnego populacji. 

krzywa logistyczna, → równanie logistyczne. 

krzywa wzrastania, antr. wykorzystywany w badaniach rozwoju osobniczego wykres 

pokazujący wartości cechy (np. wysokości czy masy ciała) w odpowiednio do potrzeb 

dobranych kategoriach wieku; opracowana na reprezentatywnej dla danej populacji próbie i 

uzupełniona o dane o zmienności, bywa stosowana jako wzorzec, na podstawie którego 

ocenia się przebieg rozwoju osobnika. 

krzywica, choroba angielska, stan upośledzonej mineralizacji kości w trakcie wzrastania 

kośćca w wyniku niedoboru → witaminy D; powoduje zniekształcenia czaszki, kończyn, 

klatki piersiowej i kręgosłupa, zahamowanie wzrostu (por. → osteomalacjau osób dorosłych). 

krzywizny kręgosłupa, fizjologiczne, po części uwarunkowane morfologią kręgów 

krzywizny, jakie tworzy kręgosłup w odpowiedzi na mechaniczne obciążenia; krzywizny w 

płaszczyźnie strzałkowej wypukłością skierowane grzbietowo noszą nazwę kifoz, a wypukłe 

w kierunku brzusznym – lordoz; u człowieka, w związku z pionową postawą ciała, występują 

lordozy szyjna i lędźwiowa oraz kifozy piersiowa i krzyżowa (krzywizna kości krzyżowej); 

patologiczne k. k. w płaszczyźnie czołowej noszą nazwę skolioz. 

krzyżowanie, kojarzenie dwóch różnych genetycznie osobników; w wyniku k. różnych → 

genotypów w ramach gatunku powstają mieszańce, które czasem wykazują heterozję (→ 

bujność mieszańców); mieszańce międzygatunkowe są natomiast najczęściej upośledzone w 

stosunku do gatunków rodzicielskich; zabieg k. stosuje się w badaniach genetycznych, a także 

w hodowli roślin i zwierząt w celu otrzymania nowych korzystnych ras i odmian. 

krzyżowanie odwrotne, krzyżowanie obukierunkowe, powtórne krzyżowanie osobników o 

tych samych co poprzednio genotypach, lecz w odwrotnej kombinacji płci; jeżeli pierwsze 

krzyżowanie wykonano w kombinacji samica o genotypie A z samcem o genotypie B, to 

krzyżówka odwrotna polega na krzyżowaniu samca A z samicą B. 

krzyżowanie testowe, krzyżowanie osobnika o nieznanym genotypie z homozygotą 

recesywną w celu ustalenia, jaki to genotyp; jeżeli testowany genotyp jest homozygotą 

dominującą, potomstwo w całości będzie fenotypowo dominujące, jeżeli heterozygotą, w 

pokoleniu F1 otrzymamy osobniki o fenotypie dominującym i recesywnym w stosunku 1:1. 
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krzyżowanie wsteczne, krzyżowanie heterozygotycznych osobników pokolenia F1 (→ 

pokolenia potomne) z formami rodzicielskimi; w wyniku k. w. pojawia się tzw. pokolenie 

wsteczne (oznaczane jako B1); następne pokolenia wsteczne, B2, B3 itd. otrzymuje się przez 

krzyżowanie wsteczne osobników z pokolenia B1, B2 z wyjściową formą rodzicielską; 

metoda ta stosowana w hodowli roślin i zwierząt służy do wprowadzenia określonego genu 

jednej z form wyjściowych na tło genetyczne drugiej formy wyjściowej. 

krzyżowe zapylenie, → zapylenie krzyżowe. 

krzyżówka, określenie osobnika powstałego w wyniku krzyżowania lub popularna nazwa 

krzyżowania. 

ksantofile, żółte barwniki z grupy → karotenoidów rozpuszczalne w tłuszczach, alkoholowe i 

ketonowe pochodne karotenów; występują powszechnie w roślinach razem z → chlorofilem i 

karotenami w chloroplastach, a także oddzielnie, nadając barwę kwiatom, nasionom i 

owocom; najpospolitszym k. jest luteina, barwnik liści, w lecie maskowany przez chlorofil, 

widoczny jesienią; u wszystkich roślin występuje też flawoksantyna, zeaksantyna, 

wiolaksantyna, fukoksantyna. 

ksantoproteinowa reakcja, → reakcja ksantoproteinowa. 

ksantyna, 2,6-dihydroksypuryna, zasada purynowa nierozpuszczalna w wodzie i alkoholu; 

bezpośredni prekursor kwasu moczowego; metylowymi pochodnymi k. są kofeina, 

teobromina i teofilina – ważne środki lecznicze. 

K-selekcja, → dobór K i r. 

ksenia, ujawnianie się cechy rośliny ojcowskiej po zapyleniu obcym pyłkiem także w 

tkankach pochodzących wyłącznie od rośliny matecznej; najczęściej dotyczy to barwy, 

wielkości, kształtu i innych cech nasion, rzadziej natomiast barwy owoców. 

ksenobiotyki, substancje obce dla organizmu, nie powstające endogennie, np. leki i różne 

związki chemiczne, działające toksycznie, mutagennie, kancerogennie i teratogennie; ulegają 

metabolizmowi i biotransformacji w wątrobie. 

ksenobioza, kalobioza, komensalizm niektórych gatunków mrówek polegający na 

współwystępowaniu w tym samym gnieździe kolonii dwóch gatunków – liczniejszej, gatunku 

o większych rozmiarach ciała, założycieli gniazda i mniej licznej, gatunku o mniejszych 

rozmiarach ciała. 

ksenogamia, obcopylność, zapylenie i zapłodnienie krzyżowe (obcym pyłkiem). 

ksenogeniczny antygen, → antygen ksenogeniczny. 

kserofity, rośliny środowisk suchych i nasłonecznionych przystosowane do takich warunków 

przez wytworzenie mięsistych pędów magazynujących wodę (→ sukulenty) oraz przez 

strukturalne ograniczenie zdolności transpiracyjnych (→ suchorośla), np. mała powierzchnia 

liści, pokrycie pędów kutnerem itp.; roślinność złożona z k. nazywa się roślinnością 

kserofilną. 

kserotermy, organizmy żyjące w środowisku suchym i gorącym; rośliny o takich 

właściwościach najczęściej są → kserofitami. 

księgi, trzecia z czterech komór żołądka przeżuwaczy, gdzie przedostaje się powtórnie 

przeżuty i wymieszany ze śliną pokarm z jamy gębowej; po odciśnięciu płynu pokarm 

małymi porcjami przechodzi do → trawieńca. 

ksylany, wielocukry zbudowane z cząsteczek → ksylozy, zawierające często arabinozę i 

kwas glukuronowy; występują w ścianach komórkowych roślin, są składnikami → pektyn, → 

hemiceluloz, gum i śluzów; słoma i drewno niektórych drzew zawierają 20–25% k. 

ksylem, → drewno. 
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ksylofagi, zwierzęta, które odżywiają się drewnem. 

ksyloza, cukier drzewny, pentoza należąca do aldoz; jej polimerami są → ksylany; występuje 

też w wielu → glikozydach. 

ktenidia, skrzela → mięczaków zbudowane z części osiowej, na której osadzone są jedno- 

lub dwustronnie serie płatowatych wyrostków; u → jednotarczowców pełnią rolę narządu 

wentylacyjnego, wymieniającego wodę w jamie płaszczowej, u → małży, jeśli występują, 

pełnią również rolę narządu odfiltrowującego z wody cząstki stanowiące pokarm. 

ktenoidalne łuski, → łuski ktenoidalne. 

kubki smakowe, → narząd smaku kręgowców, skupienie komórek zmysłowych i 

podporowych w niewielkie struktury w formie zagłębienia w obrębie nabłonka, najczęściej 

jamy ustnej kręgowców; komórki zmysłowe mają powierzchnię zwróconą do jamy gębowej 

powiększoną przez mikrokosmki; błona komórek receptorowych zawiera receptory 

molekularne rozpoznające charakterystyczne dla siebie cząsteczki chemiczne wchodzące w 

skład pokarmu, które po związaniu tych cząsteczek uruchamiają kaskadę przekazującą sygnał 

na zakończenia czuciowe komórek nerwowych, tworzących drogę smakową do odpowiednich 

pól czuciowych kory mózgowej; u ryb k. s. poza jamą gębową mogą być rozmieszczone na 

łukach skrzelowych i skórze całego ciała; u gadów i ptaków liczba ich jest ograniczona, 

natomiast u ssaków najliczniej występują na języku (→ brodawki językowe). 

kukułkowe, Cuculiformes, rząd przypisywany do gromady → ptaków, reprezentowany przez 

ok. 160 gatunków należących do trzech rodzin (hoacyny, turaki i kukułki), o bardzo 

zróżnicowanej budowie ciała i biologii; w zasadzie kosmopolityczne, żyją w lasach, zaroślach 

i na terenach otwartych, odżywiają się pokarmem bezkręgowcami i małymi kręgowcami. 

kultura, antr. całość pozagenowej informacji w populacji ludzkiej (społeczeństwie), dzięki 

której jest ona zintegrowanym, ponadosobniczym układem żywym, zdolnym do zachowania 

swej struktury przez czas dłuższy niż trwałość osobników – elementów tego układu; elementy 

informacji kulturowej powstają, przechowywane są i przetwarzane w mózgach 

poszczególnych osób, ale jej populacyjna pula może funkcjonować dzięki wymianie między 

osobnikami (uczenie się), zarówno w obrębie jednego pokolenia, jak i między pokoleniami 

(tradycja); dzięki k. osobniki gromadzą wiedzę o rzeczywistości, w której żyją, próbują ją 

interpretować, przewidywać i kontrolować (ideologiczny aspekt k.), kształtują zasady 

współdziałania w grupie (organizacyjny aspekt k.) i uzyskują możliwość materialno-

energetycznego oddziaływania na środowisko (technologiczny aspekt k.); ilość informacji 

kulturowej zależy z jednej strony od pojemności informacyjnej mózgów ludzi – członków 

społeczeństwa (a więc także łącznej ich liczby), z drugiej strony – od sprawności i 

intensywności jej przepływu między osobnikami (możliwości w tym zakresie zwiększa 

posługiwanie się mową i zapis informacji na nośnikach pozaosobniczych (pismo, zapis 

dźwięku i obrazu); termin k., nawet w antropologii, ma wiele różnych definicji akcentjących 

rozmaite jej aspekty; 2) uprawa, hodowla. 

kultury in vitro, hodowle organizmów, narządów, tkanek (kultury tkankowe) lub komórek w 

specjalnych naczyniach (głównie szklanych, stąd in vitro, czyli "lw;w szkle"up;) na 

syntetycznych pożywkach (płynnych lub zestalonych), w warunkach aseptycznych. 

kultury tkankowe, → kultury in vitro. 

kultury wodne, → hydroponiki. 

kultywar, odmiana rośliny uzyskana w wyniku zabiegów hodowlanych i istniejąca tylko 

dzięki tym zabiegom; k. nie jest jednostką taksonomiczną. 

kumaryna, związek fenolowy, lakton cis-o-hydroksycynamonowy, bezbarwny, o zapachu 

świeżego siana; występuje w marzannie, trawach i ziołach; jest stosowana w przemyśle 

tytoniowym i perfumeryjnym. 
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kumulatywne geny, → geny kumulatywne. 

Kupffera komórki, → komórki Kupffera. 

kupka, sorus, 1) grupa zarodni (na liściach paproci, u śluzowców i niektórych grzybów); 2) 

grupa lęgni i plemni (u brunatnic). 

kuprowy gruczoł, → gruczoł kuprowy. 

kupula, 1) u paproci nasiennych otoczka jednego lub kilku zalążków; 2) u roślin 

okrytozalążkowych – np. u buków, dębów, kasztana jadalnego i orzecha laskowego – 

miseczkowaty utwór otaczający orzech; 3) u wątrobowca porostnicy miseczka z 

rozmnóżkami na powierzchni plechy. 

kurara, jedna z najsilniejszych trucizn, wyciąg z kory i pędów niektórych gatunków lian 

połudiowoamerykańskich, m.in. Strychnos (kulczyba) i Chodrodendron tomentosum, 

zawierający → alkaloidy, np. strychninę i d-tubokurarynę; wiążąc się konkurencyjnie z 

receptorami → acetylocholiny działa hamująco na przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, 

powodując porażenie mięśni poprzecznie prążkowanych. 

kurcz mięśni, mimowolne, bolesne, czasem długotrwałe (toniczne) lub powtarzające się 

(kloniczne) skurcze grupy bądź pojedynczych mięśni szkieletowych w wyniku działania 

różnych bodźców: zmiany stężeń elektrolitów (sód, potas, magnez, wapń), działania toksyn 

bakteryjnych, trucizn, schorzeń ośrodkowego układu nerwowego, drażnienia mechanicznego. 

kurczliwe korzenie, → korzenie kurczliwe. 

kuru, choroba prionowa wykryta wśród mieszkańców Papui-Nowej Gwinei, wśród których 

razprzestrzeniała się na skutek praktyki rytualnego zjadania mózgu zmarłych 

współplemieńców (→ priony, → choroba Creutzfeldta–Jakoba). 

kurza ślepota, → ślepota zmierzchowa. 

kusaki, Tinamiformes, rząd należący do gromady → ptaków, reprezentowany przez 46 słabo 

latających gatunków, o rozmiarach 15 do 50 cm i 45 g do 3 kg masy ciała; żyją w lasach i na 

terenach trawiastych Neotropiku. 

kutner, gęsta, wełnista powłoka utworzona z włosków, pokrywająca powierzchnię skórki w 

organach nadziemnych roślin. 

kutykula, kutikula, warstwa kutyny (hydrofobowa mieszanina polimerów wyższych kwasów 

tłuszczowych i ich estrów) na powierzchni skórki u roślin, trudno przepuszczająca wodę, 

chroniąca organy roślinne przed nadmiernym parowaniem. 

kuweta, 1) małe naczynie ze szkła, kwarcu lub polimetakrylanu metylu (szkło organiczne), w 

kształcie prostopadłościanu, służące do pomiarów kolorymetrycznych i 

spektrofotometrycznych badanych roztworów; 2) większe naczynie szklane lub z tworzywa 

sztucznego służące np. do wywoływania zdjęć fotograficznych lub innych czynności w 

laboratoriach. 

kwarantanna, 1) prawnie uregulowane ograniczenie poruszania się osób chorych lub osób, u 

których podejrzewa się chorobę zakaźną, a także osób, które miały kontakt z chorymi; czas 

trwania k. zależy od okresu wylęgania się choroby zakaźnej; w Polsce k. objęte są takie 

choroby, jak: cholera, dżuma, dur plamisty, żółta gorączka, gorączka powrotna i dur 

brzuszny; 2) czasowa izolacja zwierząt, roślin i produktów roślinnych w celu zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się czynników chorobotwórczych, szkodników i chwastów. 

kwas abscysynowy, ABA, dormina, pochodna izoprenu, fitohormon hamujący procesy 

wzrostu i rozwoju roślin, powszechnie występujący, szczególnie w liściach, owocach i 

nasionach; pełni wiele funkcji, m.in. przyspiesza opadanie liści i owoców, stymuluje proces 

starzenia się roślin, hamuje kiełkowanie nasion; jego poziom wzrasta natychmiast po 

zadziałaniu stresu w komórkach, co stanowi sygnał do ekspresji odpowiednich genów. 
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kwas acetylosalicylowy, aspiryna, polopiryna, powszechnie stosowany lek przeciwbólowy, 

przeciwgorączkowy, przeciwzapalny i przeciwreumatyczny; hamuje syntezę prostaglandyn. 

kwas alginowy, roślinny produkt o budowie włóknistej, polimer kwasów cukrowych, 

nierozpuszczalny w zimnej wodzie; występuje w glonach (algach) morskich, pełni funkcję 

podobną jak pektyny; jest stosowany do wyrobu klejów oraz w przemyśle spożywczym i 

kosmetycznym. 

kwas arachidowy (eikozanowy), nasycony kwas tłuszczowy (C20:0) występujący w 

tłuszczach zwierzęcych i roślinnych, m.in. w oleju z orzeszków ziemnych. 

kwas askorbinowy (askorbowy), witamina C; jest syntetyzowany z glukozy u roślin i 

licznych gatunków zwierząt, poza człowiekiem, innymi naczelnymi, świnką morską, 

nietoperzami owocożernymi oraz niektórymi ptakami i rybami; k. a. ma silne właściwości 

redukujące, chroni więc ważne biologicznie związki przed utlenieniem i jest zmiataczem 

wolnych rodników; dzienne zapotrzebowanie człowieka na k. a. wynosi ok. 100 mg, a jego 

brak powoduje szkorbut (gnilec). 

kwas asparaginowy (α-aminobursztynowy), Asp, białkowy aminokwas, syntetyzowany z 

kwasu szczawiooctowego; jest substratem w syntezie pirymidyn. 

kwas benzoesowy (fenylomrówkowy), kwas organiczny występujący w żywicach jako ester; 

stosowany w wielu syntezach, np. barwników i jako środek konserwujący. 

kwas bursztynowy, czterowęglowy kwas dikarboksylowy, metabolit → cyklu kwasu 

cytrynowego i cyklu glioksalanowego; jego aktywną formą jest bursztynylo-CoA. 

kwas chinowy, kwas organiczny występujący powszechnie w roślinach, metabolit pośredni w 

syntezie związków aromatycznych. 

kwas cytrynowy, sześciowęglowy kwas trikarboksylowy, ważny metabolit pośredni 

przemiany materii u roślin i zwierząt, powstający ze szczawiooctanu i aktywnego octanu jako 

pierwszy metabolit pośredni → cyklu kwasu cytrynowego; występuje w soku wielu owoców; 

pełni ważną funkcję w odtruwaniu komórki z jonów metali ciężkich oraz glinu, łącząc się z 

nimi w odpowiednie koniugaty. 

kwas deoksyrybonukleinowy, → DNA. 

kwas foliowy (pteroiloglutaminowy), kwas zaliczany do kompleksu witamin B (B9); 

niezbędny do syntezy DNA i wytwarzania erytrocytów; występuje w dużych ilościach w 

warzywach liściastych i wątrobie; jest wytwarzany przez bakterie jelitowe; niedobór k. f. 

prowadzi do anemii megaloblastycznej (anemia złośliwa z obecnością dużej liczby 

megaloblastów – niedojrzałych prekursorów erytrocytów) i trombocytopenii. 

kwas galakturonowy, kwas cukrowy należący do grupy → kwasów uronowych; powstaje w 

reakcji utleniania → galaktozy; występuje w roślinach jako składnik gum i ścian 

komórkowych oraz w wielocukrach zwierzęcych. 

kwas glikoksalowy (formylokarboksylowy), kwas powstający w reakcji deaminacji i 

utlenienia glicyny; metabolit pośredni cyklu glioksalanowego i procesu fotooddychania. 

kwas glukuronowy, kwas cukrowy należący do grupy kwasów uronowych; powstaje w 

reakcji utleniania → glukozy; występuje w glikoproteinach i mukopolisacharydach; bierze 

udział w procesach biotrnasformacji (detoksykacji) → ksenobiotyków. 

kwas glutaminowy (α-aminoglutarowy), Glu, białkowy aminokwas endogenny, 

syntetyzowany z kwasu 2-oksyglutarowego i amoniaku; dawca grup aminowych w reakcjach 

transaminacji; jeden z najbardziej rozpowszechnionych neurotransmitterów w ośrodkowym 

układzie nerwowym. 

kwas hialuronowy, heteropolisacharyd, heteroglukan zbudowany z tysięcy cząsteczek → 

kwasu glukuronowego i N-acetyloglukozaminy, składnik mukopolisacharydów; występuje 
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m.in. w skórze, ciele szklistym oka, otoczce komórki jajowej, mazi torebek stawowych. 

kwas homogentyzynowy (2,5-dihydroksyfenylooctowy), alkapton, metabolit przemiany 

fenyloalaniny i tyrozyny, którego nagromadzenie w bloku metabolicznym, spowodowanym 

brakiem oksydazy homogentyzynianowej, powoduje → alkaptonurię; k. h. jest wydalany z 

moczem i na powietrzu ciemnieje. 

kwas indolilooctowy, IAA, pochodna → tryptofanu, powszechnie występujący fitohormon, 

naturalny regulator wzrostu i rozwoju roślin, należący do auksyn. 

kwas jabłkowy, czterowęglowy kwas dikarboksylowy występujący powszechnie we 

wszystkich organizmach, metabolit pośredni → cyklu kwasu cytrynowego i → cyklu 

glioksalanowego oraz przemian cukrowców; podobnie jak kwas cytrynowy, tworzy 

połączenia z jonami glinu i metali ciężkich, odtruwając komórki; bierze udział w 

utrzymywaniu właściwego pH komórki. 

kwas malonowy, trójwęglowy kwas organiczny występujący powszechnie w organizmach, 

szczególnie w mikroorganizmach i roślinach, głównie motylkowatych; znany jako inhibitor 

w → cyklu kwasu cytrynowego; jego metaboliczne funkcje są dużo szersze i ważniejsze, 

prawdopodobnie jest prekursorem szkieletów węglowych niezbędnych do biosyntez. 

kwas masłowy, kwas tłuszczowy, oleista ciecz o nieprzyjemnym zapachu zjełczałego masła; 

gliceryd k. m. występuje w mleku; jest jednym z produktów bakteryjnej fermentacji → 

celulozy w żołądku przeżuwaczy. 

kwas mlekowy (hydroksypropionowy), hydroksykwas powstający z pirogronianu jako 

produkt → fermentacji mlekowej; pojawia się w większych ilościach przy niedoborze tlenu 

podczas intensywnej pracy mięśni; transportowany do wątroby ulega tam przemianie do 

glukozy (→ glukoneogeneza, → cykl Corich); występuje w kwaśnym mleku, kiszonkach, 

serach, ma zastosowanie w przemyśle spożywczym, farbiarstwie i garbarstwie. 

kwas moczowy, trihydroksylowa pochodna → puryny, nietoksyczny, nierozpuszczalny w 

wodzie; produkt przemian azotowych, szczególnie zasad purynowych, np. z rozkładu kwasów 

nukleinowych; może też powstawać z amoniaku pojawiającego się w reakcjach deaminacji 

aminokwasów; zwierzęta wydalające k. m. nazywane są urykotelicznymi; zwiększenie jego 

stężenia we krwi i innych tkankach jest przyczyną wielu chorób. 

kwas mrówkowy, HCOOH, najprostszy kwas jednokarboksylowy, bezbarwna, żrąca ciecz o 

ostrym zapachu; występuje u owadów, np. mrówek i pszczół, oraz w roślinach, np. 

pokrzywie; jest stosowany w farbiarstwie i garbarstwie oraz w otrzymywaniu → 

kauczuku naturalnego. 

kwas nikotynowy (3-pirydylokarboksylowy, dawniej β-pirydynokarboksylowy), witamina 

PP (dawniej B3), którą poza k. n. tworzy również amid tego kwasu (oba związki nazywano 

kiedyś niacyną); k. n. i jego amid są równocenne pod względem aktywności biologicznej, z 

łatwością ulegają wzajemniej przemianie; k. n. jest składnikiem koenzymów NAD i NADP 

uczestniczących w reakcjach utleniania i redukcji; występuje w warzywach strączkowych, 

ziarnach oraz w mięśniach i wątrobie; niedobór k. n. u człowieka powoduje → pelagrę. 

kwas oleinowy (olejowy), najważniejszy naturalny kwas nienasycony z jednym wiązaniem 

podwójnym; występuje w postaci glicerydów jako główny składnik różnych olejów, 

szczególnie tranu i oliwy; k. o. stosowany jest do produkcji środków piorących i mydeł oraz 

smarów. 

kwas palmitynowy (cetylowy), nasycony kwas tłuszczowy (C16:0), jeden z dwóch 

najczęściej występujących, składnik tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, głównie glicerydów; 

stosowany do produkcji mydła, świec i smarów. 

kwas pantotenowy, witamina B5, składnik → koenzymu A i białkowego nośnika grup 
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acylowych, wchodzącego w skład kompleksu enzymatycznego syntazy kwasów 

tłuszczowych; rzadko spotykany w stanie wolnym; występuje powszechnie u roślin, zwierząt 

i mikroorganizmów, stąd awitaminoza B5 występuje niezmiernie rzadko. 

kwas pirogronowy (ketopropionowy), ketokwas, jeden z trzech kluczowych metabolitów 

komórki, produkt szlaku przemian glukozy (→ glikoliza) i deaminacji niektórych 

aminokwasów; ulega przekształceniu do etanolu (→ fermentacja alkoholowa) i do kwasu 

mlekowego (→ fermentacja mlekowa); w warunkach tlenowych w mitochondriach ulega 

przemianom do acetylokoenzymu A, substratu → cyklu kwasu cytrynowego; jest też 

prekursorem glukozy w procesie → glukoneogenezy (→ pirogronian). 

kwas rybonukleinowy, → RNA. 

kwas salicylowy, o-hydroksybenzoesowy, związek należący do fenoli roślinnych; jest 

ważnym czynnikiem regulującym mechanizmy obronne u roślin, aktywuje geny białek 

ochronnych podczas ataku patogenów; jest stosowany jako środek dezynfekcyjny i lek w 

różnych schorzeniach skórnych, także do syntezy barwników i leków, np. aspiryny. 

kwas solny, HCl, mocny kwas nieorganiczny, wodny roztwór chlorowodoru; w organizmie 

wytwarzany przez śluzówkę żołądka, ułatwia rozkład pokarmu przez enzymy trawienne; 

działa też zabójczo na większość spożytych z pokarmem bakterii. 

kwas stearynowy (heptadekanokarboksylowy), kwas cetylooctowy, nasycony kwas 

tłuszczowy, obok → kwasu palmitynowego najważniejszy składnik tłuszczów stałych 

roślinnych i zwierzęcych, głównie glicerydów; jest stosowany m.in. do wyrobu świec i w 

przemyśle gumowym; sole k. s. są składnikami mydeł. 

kwas szczawiowy (karboksykarboksylowy), najprostszy kwas dikarboksylowy, jeden z 

najbardziej rozpowszechnionych kwasów roślinnych; szczególnie duże ilości k. s. znajdują się 

w szczawiu i rabarbarze; występuje też w niewielkich ilościach w moczu jako sól wapniowa; 

może być przyczyną powstawania kamieni moczowych. 

kwas szikimowy, związek pośredni w biosyntezie aminokwasów aromatycznych: 

fenyloalaniny, tyrozyny i tryptofanu oraz fenoli i auksyn u roślin. 

kwas węglowy, H2CO3, słaby kwas nieorganiczny, roztwór wodny dwutlenku węgla; 

dysocjuje na jony wodorowe i wodorowęglanowe, pełniące ważną funkcję w utrzymywaniu 

równowagi kwasowo-zasadowej organizmu oraz w transporcie tlenu i dwutlenku węgla przez 

krew. 

kwas γ-aminomasłowy (4-aminobutanowy), GABA, związek organiczny powstający w 

wyniku dekarboksylacji → kwasu glutaminowego, neurotransmitter hamujący działanie 

neuronów, szczególnie w mózgu, otwierający kanały specyficzne dla jonów chlorkowych; w 

chorobie Parkinsona występuje znaczne zmniejszenie aktywności k. γ-a. 

kwashiorkor, ciężki niedobór białka i witamin, złośliwe niedożywienie tropikalne; 

występująca u starszych niemowląt i małych dzieci choroba związana z zaburzeniami 

odżywiania, której głównym czynnikiem jest niedobór pełnowartościowego białka; powoduje 

opóźniony wzrost, apatię, biegunki, liczne zmiany skórne; występuje głównie u dzieci z 

biednych krajów strefy tropikalnej, w których często jedynym dostępnym pokarmem jest ryż. 

kwasica, acydoza, acidosis, zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej organizmu w 

następstwie zwiększonej zawartości jonów wodorowych H+ lub zmniejszenia stężenia 

wodorowęglanów w płynach ustrojowych, objawiające się ich obniżonym pH; wyróżnia się 

m.in. k. metaboliczną (w wyniku nadmiernego wytwarzania kwasów nielotnych w organizmie 

lub utraty wodorowęglanów), k. oddechową (będąca rezultatem hiperkapnii, zwiększonego 

stężenia dwutlenku węgla we krwi) oraz k. towarzyszące niektórym jednostkom chorobowym 

(k. cukrzycowa, k. mocznicowa). 
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kwasowość, parametr określający stężenie jonów wodorowych (protonów) w danym 

środowisku (roztworze); miarą kwasowości jest współczynnik pH, będący ujemnym 

logarytmem dziesiętnym ze stężenia jonów wodorowych; wartości pH poniżej 7 wskazują na 

środowisko kwaśne o wzrastającej kwasowości przy obniżaniu wartości pH; pH równe 7 

cechuje środowisko obojętne (lub czystej chemicznie wody), wartości pH powyżej 7 ma 

środowisko alkaliczne (zasadowe). 

kwasy, związki chemiczne o kwaśnym smaku dysocjujące na jony wodorowe (hydroniowe) i 

odpowiednie aniony – reszty kwasowe; najmocniejszym kwasem jest k. nadchlorowy HClO4, 

bardzo słabymi k. są organiczne k. karboksylowe, np. k. octowy; k. barwią lakmus na kolor 

czerwony. 

kwasy cukrowe, dikarboksylowe kwasy powstające z cukrów będących aldoheksozami, po 

utlenieniu ich grup końcowych: aldehydowej (kwasy aldonowe), pierwszorzędowej grupy 

alkoholowej (kwasy uronowe) lub obydwu tych grup (kwasy cukrowe); z glukozy można 

więc otrzymać kwasy: glukonowy, glukuronowy i glukarowy. 

kwasy nukleinowe, duże biopolimery zbudowane z → nukleotydów, zawierające i 

przekazujące informację genetyczną oraz kierujące → biosyntezą białek; występują we 

wszystkich komórkach i w wirusach; znane są dwa rodzaje k. n.: kwas 

deoksyrybonukleinowy i kwas rybonukleinowy. 

kwasy organiczne roślinne, związki chemiczne o budowie łańcuchowej lub pierścieniowej 

zawierające jedną lub więcej grup karboksylowych –COOH, pełniące ważne funkcje w 

metabolizmie; nadają roślinom cierpki lub kwaśny smak; najprostszym kwasem 

jednokarboksylowym jest kwas mrówkowy; kwasy o długim łańcuchu z jedną grupą 

karboksylową należą do kwasów tłuszczowych; rzadziej występują kwasy o budowie 

pierścieniowej, z reguły w postaci estrów w olejkach lotnych i żywicach, np. kwas 

salicylowy; ważne funkcje pełni kwas indolilooctowy. 

kwasy tłuszczowe nasycone, kwasy tłuszczowe podstawowe, alifatyczne kwasy organiczne 

jednokarboksylowe o parzystej liczbie atomów węgla; w k. t. n. wszystkie atomy węgla są 

nasycone atomami wodoru, czyli są połączone ze sobą wiązaniami pojedynczymi; wchodzą w 

skład tłuszczów o konsystencji stałej (najczęściej występuje w nich kwas palmitynowy i kwas 

stearynowy). 

kwasy tłuszczowe nienasycone, alifatyczne kwasy organiczne jednokarboksylowe o 

parzystej liczbie atomów węgla połączonych ze sobą podwójnymi lub potrójnymi wiązaniami 

(por. → kwasy tłuszczowe nasycone); wchodzą w skład tłuszczów płynnych – olejów 

roślinnych; najczęściej występują kwasy: olejowy, linolowy, linolenowy i arachidonowy; 

niedobór k. t. n. sprzyja procesom zakrzepowo-zatorowym i miażdżycy. 

kwasy tłuszczowe podstawowe, → kwasy tłuszczowe nasycone. 

kwasy trikarboksylowe, kwasy organiczne zawierające trzy grupy karboksylowe –COOH, 

np. kwas cytrynowy; k. t. pełnią wiele ważnych funkcji w metabolizmie komórki, m.in. 

uczestniczą w → cyklu kwasu cytrynowego i biorą udział w detoksykacji metali ciężkich. 

kwasy uronowe, hydroksyaldehydokwasy należące do → kwasów cukrowych; powstają po 

utlenieniu pierwszorzędowej grupy alkoholowej cukrów należących do aldoheksoz, np. kwas 

glukuronowy powstaje z glukozy, kwas galakturonowy – z galaktozy; k. u. występują w 

glikozaminoglikanach; biorą udział w procesie biotransformacji → ksenobiotyków. 

kwaśne deszcze, → kwaśny opad atmosferyczny. 

kwaśny opad atmosferyczny, opad (deszcz, mgła, rosa, szron, śnieg, grad), którego wartość 

pH jest niższa od 5,6; jest on spowodowany obecnością w atmosferze tlenków siarki i azotu 

pochodzenia antropogenicznego; k. o. a. jest przyczyną obumierania lasów i zamierania życia 

w jeziorach; obecnie jest zjawiskiem o zasięgu globalnym. 
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kwercetyna, wielopierścieniowy organiczny związek aromatyczny, pochodna flawonu, 

należąca do flawonoli, żółtych barwników roślinnych; jest aglikonem (część niecukrowa) w 

wielu → glikozydach; wykazuje silne właściwości allelopatyczne; występuje m.in. w korze 

dębu farbiarskiego; dawniej stosowana w farbiarstwie. 

kwiat, skrócony i przekształcony pęd zarodnionośny roślin zalążkowych składający się z 

elementów bezpośrednio lub pośrednio związanych z rozmnażaniem płciowym; najpełniej 

wykształcony u roślin okrytozalążkowych; typowy obupłciowy k. złożony jest tu z dna 

kwiatowego i osadzonego na nim okwiatu (działek kielicha i płatków korony), pręcików i 

owocolistków (tworzących słupek lub słupki); w różnych grupach roślin k. są różnie 

wykształcone; oprócz k. obupłciowych są też rozdzielnopłciowe: męskie (pręcikowe) lub 

żeńskie (owocolistkowe); mogą mieć różną symetrię (k. promieniste, grzbieciste, 

asymetryczne); budowę k. można przedstawić za pomocą → wzoru kwiatowego; k. na pędach 

mogą występować pojedynczo lub w → kwiatostanach; u nagozalążkowych k. mają zwykle 

postać szyszkowatą, a ich budowa znacząco różni się od przedstawionego wyżej schematu, 

przede wszystkim brakiem słupka. 

kwiat dolny, → słupek. 

kwiat górny, → słupek. 

kwiat motylkowy, kwiat charakterystyczny dla roślin z rodziny motylkowatych, do których 

należą m.in. rośliny pastewne: seradela, koniczyna i wyka, a także fasola, groch i groszek; 

korona k. m. ma symetrię grzbiecistą i składa się z 5 niejednakowych płatków, zwężonych u 

podstawy w paznokieć; szeroki płatek górny nazywa się żagielkiem, boczne – skrzydełkami, a 

dolne, złożone i zrośnięte dolnymi brzegami noszą nazwę łódeczki, w której znajdują się 

pręciki i słupek. 

kwiat okołozalążniowy, → słupek. 

kwiat paściowy, kwiat wyposażony w urządzenia służące do zatrzymywania owadów i 

zmuszania ich do zabrania pyłku; przytrzymywany za odnóża lub narządy gębowe owad 

pozostaje na zewnątrz kwiatu. 

kwiat zwodniczy, kwiat, który nie wytwarza nekataru lub wytwarza go w małych ilościach, 

natomiast wabi owady za pomocą urządzeń przypominających miodniki lub zapachem miodu. 

kwiatostan, zgrupowanie kwiatów, zwykle też liści przykwiatowych, na części pędu, 

przeważnie wyraźnie odgraniczonej. 

kwiatostan pułapkowy, kwiatostan zawierający urządzenie do chwytania owadów, rzadziej 

innych zwierząt, które w ten sposób zmuszane są do zebrania pyłku i zapylenia kwiatów. 

kwiatostany groniaste, → kwiatostany, które mają wyraźną oś główną i ewentualnie boczne, 

kwiaty rozwijają się akropetalnie (→ rozwój akropetalny), kolejno od nasady do wierzchołka 

każdej osi (grono, kłos, kolba, kotka, bazia, wiecha, baldach, główka, koszyczek). 

kwiatostany wierzchotkowe, → kwiatostany, w których osie boczne rosną szybciej od osi 

głównej (wierzchotki jednoramienne – sierpik, skrętek, wachlarzyk, wierzchotki dwu- i 

wieloramienne). 

kwiatowa formuła, → wzór kwiatowy. 

kwiatowe, Anthophyta, rośliny kwiatowe, grupa obejmująca rośliny nagozalążkowe oraz 

okrytozalążkowe i przeciwstawiana lądowym roślinom zarodnikowym; przez długi czas r. k. 

nadawano sens taksonomiczny, obecnie nazwa ta często stosowana jest tylko w odniesieniu 

do roślin → okrytozalążkowych. 

kwitnienia hormon, → florigen. 

kynologia, nauka o hodowli i tresurze psów domowych. 

labilność płciowa, niestabilność płciowa związana z: 1) możliwością zmiany płci w cyklu 
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życiowym niektórych obojnaków, u których następuje zmiana płci męskiej na żeńską (lub 

odwrotnie); 2) pojawianiem się zmienionych trzeciorzędowych cech płciowych w następstwie 

uszkodzenia gonad; 3) wykształcaniem określonej płci w zależności od czynników 

środowiskowych (np. temperatury) w rozwoju osobniczym niektórych gatunków. 

labium, łac. warga, warga dolna, tylna składowa narządów gębowych owadów powstająca 

przez zrośnięcie członów podstawowych szczęk drugiej pary; zbudowana typowo z kilku 

części nieparzystych i parzystych w aparacie gębowym typu gryzącego, w innych zaś w różny 

sposób zmodyfikowana. 

laboratoryjne zwierzęta, → zwierzęta laboratoryjne. 

labrum, warga górna, składowa narządów gębowych owadów o różnym kształcie i wielkości; 

nieparzysty fałd przedniej części puszki głowowej owadów osłaniający jamę przedgębową od 

przodu i stanowiący element przewodu ssącego niektórych owadów. 

lak, mieszanina żywic (np. kalafonii, szelaku), rozpuszczalnika (np. terpentyny), 

odpowiednich pigmentów, najczęściej czerwonych (np. minii), oraz wypełniaczy (np. kredy, 

gipsu) tworząca łatwo topliwą, twardą masę. 

lakmus, mieszanina barwników otrzymywana z porostów Roccella fuciformis z wybrzeży 

Morza Śródziemnego i Atlantyku, rozpuszczalna w wodzie; popularny wskaźnik zmieniający 

barwę w zakresie pH 5–8: w roztworach kwaśnych czerwony, w zasadowych – niebieski; 

najczęściej stosowany w postaci papierków lakmusowych. 

laktacja, wydzielanie mleka przez gruczoły mleczne ssaków, regulowane hormonalnie; trwa 

przez określony czas po porodzie, potrzebny do wykarmienia potomstwa, do czasu 

osiągnięcia przez nie umiejętności przyjmowania innego, charakterystycznego dla gatunku 

pokarmu; u zwierząt hodowlanych (bydła, kóz, owiec) jest przedłużona do ok. 300 dni. 

laktaza (β-galaktozydaza), enzym trawienny z klasy hydrolaz katalizujący rozkład → 

laktozy na glukozę i galaktozę; l. ma dużą aktywność w wieku niemowlęcym, później jest jej 

coraz mniej lub nawet zupełnie zanika; niedobór l. wywołuje nietolerancję mleka u wielu 

dorosłych (→ nietolerancja laktozy). 

laktotropowy hormon, → prolaktyna. 

laktoza, cukier mlekowy, laktobioza, dwucukier zbudowany z glukozy i galaktozy 

połączonych wiązaniem 1,4-glikozydowym; syntetyzowana jest w gruczołach mlecznych 

ssaków, jest składnikiem ich mleka; w jelicie cienkim ulega rozkładowi pod wpływem 

laktazy; jest metabolizowana do kwasu mlekowego przez bakterie Lactobacillus casei (→ 

fermentacja mlekowa). 

laktozy nietolerancja, → nietolerancja laktozy. 

Lamarcka teoria, → lamarkizm. 

lamarckizm, → lamarkizm. 

lamarkizm, lamarckizm, teoria Lamarcka, pierwsza teoria ewolucji organizmów 

przedstawiona w 1809 roku przez J.B. Lamarcka, który głosił, że najprostsze formy życia 

powstają samorzutnie z materii nieożywionej, a następnie przekształcają się w formy coraz 

bardziej złożone; proces tych przemian miałby zachodzić pod wpływem przysługującej 

żywym organizmom tendencji do doskonalenia się – z jednej strony – i oddziaływań 

środowiska – z drugiej; u zwierząt o rozwiniętym układzie nerwowym wspomniana tendencja 

byłaby reakcją na odczuwaną przez zwierzę wewnętrzną potrzebę doskonalenia funkcji 

narządów; istotnym elementem l. było twierdzenie, że przystosowania osiągnięte w ciągu 

życia osobnika w opisany wyżej sposób przekazywane są potomstwu (→ ewolucjonizm). 

Lamberta–Baera prawo, → prawo Lamberta–Beera. 

lamblioza, choroba spowodowana zakażeniem jelita cienkiego człowieka przez 
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pasożytniczego wiciowca Giardia intestinalis (lamblia); przy nasilonej infekcji atakowana 

jest wątroba i drogi żółciowe, wtedy przebieg połączony jest z biegunką, gorączką, nawet 

objawami żółtaczki. 

lamella, blaszka, struktura w kształcie płaskiej blaszki w budowie komórki lub narządu, 

zwykle układ co najmniej dwóch mniej więcej równoległych struktur blaszkowatych. 

laminaryna, laminaran, rozgałęziony → wielocukier zbudowany z cząsteczek glukozy 

połączonych wiązaniami 1,3- i 1,6-glikozydowymi; materiał zapasowy brunatnic występujący 

w dużych ilościach w listownicy (Laminaria). 

laminina, białko należące do glikoprotein, złożone z trzech podjednostek, wytwarzane przez 

komórki nabłonkowe, główny składnik blaszki jasnej w → błonie podstawnej; pełni ważną 

funkcję w oddziaływaniach komórek nabłonka i śródbłonka z innymi składnikami błony 

podstawnej oraz w ukierunkowaniu ruchu komórek. 

lancetnik, Branchiostoma lanceolatum, typowy przedstawiciel bezczaszkowców (Acrania), 

niewielkie (4–6 cm) zwierzę wydłużone, dwubocznie spłaszczone, bez wyodrębnionej głowy, 

z otworem ustnym po stronie brzusznej; gardziel poprzebijana jest szparami skrzelowymi, a 

na jej dnie znajduje się endostyl; funkcję szkieletu osiowego pełni→ struna grzbietowa. 

Langerhansa wysepki, → wyspy trzustkowe. 

lanolina, tłuszcz pokrywający wełnę owczą, należący do wosków, stosowany jako podłoże do 

maści, kremów i emulsji. 

lanugo, → meszek płodowy. 

laparoskopia, rodzaj endoskopii; zabieg polegający na oglądaniu wnętrza jamy brzusznej z 

użyciem wziernika ze źródłem światła wprowadzonego przez nacięcie skórne do jej wnętrza; 

umożliwia ocenę struktur jamy brzusznej, pobranie z nich wycinków, a także dokonanie 

zabiegu, np. usuwanie zmienionego chorobowo pęcherzyka żółciowego (cholecystektomia 

laparoskopowa). 

laparotomia, zabieg chirurgiczny polegający na otwarciu jamy brzusznej w celach 

diagnostycznych bądź leczniczych. 

larwa, stadium rozwoju pozazarodkowego licznych zwierząt, odmienne od postaci dorosłej 

budową, trybem życia i często zajmowanym środowiskiem; biologiczna rola l. polega na 

przeżywaniu w środowisku zapewniającym pokarm i ochronę, w przypadku gdy zarodki nie 

mogą być odżywiane w dalszym rozwoju lub pozbawione są substancji zapasowych; l. 

mobilne mogą się rozprzestrzeniać i powiększać zasięg gatunku. 

larwa eumeryczna, larwa owadów o kompletnej liczbie segmentów ciała. 

larwa filarioidalna, larwa pasożytniczych →nicieni z wykształconą prostą rurokształtną 

gardzielą. 

larwa gąsienicokształtna, → gąsienica. 

larwa lecytotroficzna, larwa odżywiająca się zapasem żółtka jaja, nie pobierająca pokarmu 

ze środowiska, prowadząca osiadły lub planktonowy tryb życia. 

larwa oligomeryczna, larwa owadów o wtórnie członowanym odwłoku, szczątkowych 

przysadkach gębowych i odnóżach tułowiowych. 

larwa planktotroficzna, wolno żyjąca larwa żerująca, larwa odżywiająca się planktonem. 

laryngologia, dział medycyny klinicznej obejmujący naukę o anatomii, fizjologii oraz 

chorobach gardła i krtani; jest częścią otorynolaryngologii obejmującej także naukę o 

narządach węchu i słuchu. 

las, najbardziej skomplikowana biocenoza (ogólniej ekosystem) lądowa, w której zasadniczą 

rolę odgrywają drzewa (główne → edyfikatory); naturalna roślinność obszarów dostatecznie 
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wilgotnych, o dodatnim bilansie wodnym, z wyjątkiem terenów arktycznych (gdzie występuje 

tundra) i wysokich partii gór (piętra kosodrzewiny i hal); czynnikami ograniczającymi 

występowanie l. jest zbyt niska temperatura i krótki okres wegetacji lub zbyt suchy i ciepły 

klimat; naturalny l. może się składać z jednego tylko gatunku drzewa (północne lub górskie) 

bądź też z bardzo licznych gatunków drzew (l. tropikaly); układ roślinności w l. jest zwykle 

warstwowy (→ piętra roślinności); przez biogeografów definiowany jest jako → formacja 

roślinna. 

laseczki, bacillus, liczna grupa bakterii wyróżnionych na podstawie cylindrycznego kształtu, 

gramdodatnich, należących do rodzajów Clostridium i Bacillus; występują powszechnie w 

środowisku wodnym, a także w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt; wytwarzają 

przetrwalniki, w obecności tlenu zarodniki; do najbardziej znanych, chorobotwórczych, 

należą laseczki: hemolityczna, kiełbasiana, tężca, wąglika i zgorzeli gazowej. 

laser, akronim ang. nazwy Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation; urządzenie wzmacniające spójne promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie 

widma od podczerwieni do nadfioletu, w biologii umożliwiające badania ultraszybkich reakcji 

enzymatycznych (→ fotoliza błyskowa); stosowane m.in. także w holografii. 

lasopreria, typ roślinności północnoamerykańskiej związanej z formacją trawiastą → 

prerią (nie jest odpowiednikiem europejskiego → lasostepu), na której rosną rozrzucone w 

pewnej odległości od siebie dęby; przypuszczalnie l. powstała w wyniku pożarów, w czasie 

których z wielogatunkowego drzewostanu pozostał tylko odporny na ogień dąb. 

lasosawanna, formacja roślinna występująca w strefie tropikalnej Afryki, Ameryki Płd. i 

Australii jako pas przejściowy (→ ekoton) między lasem i trawiastą sawanną. 

lasostep, typ roślinności stanowiącej strefę przejściową (→ ekoton) między lasem a stepem; 

charakteryzuje się występowaniem mozaiki lasów, najczęściej wielogatunkowych liściastych, 

zajmujących miejsca zagłębione i wilgotne, natomiast tereny suchsze, bardziej eksponowane, 

porasta nieleśna roślinność stepowa, zdominowana przez trawy. 

lasotundra, pas roślinności o szerokości ok. 100 km rozciągający się między podbiegunową 

strefą roślinności bezdrzewnej (→ tundrą), szczególnie dobrze wykształconej na półkuli 

północnej, a polarną granicą lasu; ma postać makromozaiki roślinności tundrowej, leśnej i 

torfowiskowej. 

lasy borealne, borealne bory iglaste, → formacja roślinna związana z klimatem 

umiarkowanym zimnym, rozciągająca się na półkuli północnej w południowej części Eurazji i 

Ameryce Płn. bez przerw wokół całego globu ziemskiego; na południu, w zasięgu klimatu 

oceanicznego, formacja ta graniczy ze strefą lasów liściastych, natomiast w zasięgu klimatu 

kontynentalnego – z suchymi stepami lub półpustyniami; typowy dla tej grupy lasów jest 

cienisty bór świerkowy, określany mianem tajgi. 

lasy galeriowe, cieniste, wiecznie zielone lasy występujące w obrębie różnych formacji 

roślinnych strefy międzyzwrotnikowej Ziemi, w pradolinach rzek oraz wzdłuż drobniejszych 

cieków wodnych, na żyznych i wilgotnych glebach aluwialnych; najlepiej wykształcone l. g. 

występują w obrębie lasów suchych oraz w strefie roślinności sawannowej Afryki. 

lasy higromegatermiczne, → lasy tropikalne. 

lasy laurolistne, → lasy podzwrotnikowe. 

lasy mieszane, wielogatunkowe i wielowarstwowe lasy liściaste strefy umiarkowanej 

Euroazji i Ameryki Płn., zrzucające liście na zimę; ze względu na rozległy obszar, jaki 

zajmują, wykazują silne zróżnicowanie strukturalne; w skład drzewostanu l. m. wchodzą 

najczęściej gatunki z takich rodzajów, jak: dąb, grab, lipa, buk czy klon; w warstwie runa 

zielnego dominują → hemikryptofity, natomiast złe warunki świetlne ograniczają rozwój → 

terofitów; w niektórych postaciach l. m. widoczna jest rola geofitów (→ ziemnopączkowe), 
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zakwitających masowo przed rozwinięciem się liści drzew (→ grądy); silny opad liści i długie 

ich zaleganie na dnie lasu uniemożliwiają rozwój mchów, które występują jedynie w lukach 

drzewostanowych, na pniach i głazach wystających ponad powierzchnię gleby. 

lasy monsunowe, formacja wykształcająca się w strefie podrównikowej (w południowo-

zachodniej części Półwyspu Indyjskiego, u wschodnich podnóży Andów oraz w Afryce), na 

obszarze występowania → monsunów; złożone są z drzew tworzących dwie wyraźne 

warstwy, z których wyższa traci liście w porze suchej; ważną rolę w strukturze l. m. 

odgrywają palmy oraz epifity, natomiast mniejsze znaczenie niż w → lasach 

tropikalnych mają liany; w niższych warstwach występują m.in. bambusy, bananowce oraz 

inne wysokie byliny. 

lasy ombrofilne, → lasy tropikalne. 

lasy podzwrotnikowe, lasy laurolistne, lasy wawrzynolistne, wiecznozielone lasy strefy 

podzwrotnikowej, bogate w gatunki zbudowane głównie przez rośliny zimozielone o 

skórzastych, nie podzielonych liściach podobnych do wawrzynu (Laurus nobilis), stąd często 

używana nazwa; drzewostan osiąga wysokość od 10 do 30 metrów i jest zwykle 

zróżnicowany na wyraźne warstwy; dość dobrze rozwinięte są także warstwa krzewów i runo 

zielne; najpełniej wykształciły się na górzystych obszarach południowych Chin i Japonii. 

lasy tropikalne, lasy deszczowe, lasy ombrofilne, lasy higromegatermiczne , wiecznie zielone 

lasy równikowe; wyróżniają się bogactwem i różnorodnością form roślinnych, w 

szczególności drzew (do 100 gatunków 1 ha, ok. 80% całego składu florystycznego), które 

osiągają wysokość do 60 m, mają charakterystyczny smukły pokrój, nieduże korony oraz 

płytki, ale bardzo rozległy system korzeniowy; liście opadają nieregularnie, utrzymując się na 

gałęziach od pół roku do nawet trzech lat; charakterystycznymi formami życiowymi l. t. są → 

liany; ze względu na silny rozwój koron drzew warstwa krzewów i runo są słabo rozwinięte, 

w tym ostatnim występują głównie cieniolubne paprotniki oraz bezzieleniowe pasożyty; 

występują w Ameryce Płd. (Amazonia), równikowej Afryce oraz w południowo-wschodniej 

części Azji (na Półwyspie Malajskim, w Indonezji i na Nowej Gwinei). 

lasy wawrzynolistne, → lasy podzwrotnikowe. 

lasy węglowe, formacja roślinna charakterystyczna dla okresu karbońskiego (węglowego) o 

strukturze podobnej do lasów, chociaż zbudowana z olbrzymich bylin, osiągających 

wysokość 25–30 m i średnicę nawet do 2 m; w skład l. w. wchodziły m.in. → 

lepidofity (lepidodendrony, sygilarie), → kalamity i → klinolisty, z których po obumarciu 

powstały złoża węgla kamiennego; rosły na terenach zalewanych (prawdopodobnie były to 

obszary wielkich delt rzecznych) Europy i Ameryki Płn. (lecz nie Azji!). 

latanie, umiejętność aktywnego poruszania się zwierząt w powietrzu polegająca na 

wykształceniu takich przystosowań, by dźwignąć masę ciała oraz pokonać opór 

aerodynamiczny powietrza; istotna zdobycz ewolucyjna, która powstawała w ewolucji 

zwierząt czterokrotnie: u owadów, u wymarłych gadów latających – pterozaurów, u ptaków i 

u nietoperzy (por. → lot aktywny, → lot ślizgowy, → szybowanie). 

latarnia Arystotelesa, aparat gębowy → jeżowców, o złożonej budowie, przystosowany do 

chwytania, odcinania i miażdżenia pokarmu; podstawowa część tego narządu obejmuje 

przełyk i składa się z podłużnych, wapiennych szczęk zakończonych twardymi zębami. 

latawce, skóroskrzydłe (Dermoptera), rząd należący do gromady → ssaków, reprezentowany 

przez 2 gatunki występujące w południowo-wschodniej Azji, nadrzewne, aktywne w nocy, 

roślinożerne; ciało smukłe, o długości kilkudziesięciu cm, fałdy owłosionej skóry rozpięte 

obustronnie od szyi, poprzez kończyny aż do ogona, umożliwiają lot ślizgowy. 

lateks, → sok mleczny. 

latencja, 1) okres utajonego pobudzenia, czas upływający od momentu zadziałania bodźca na 
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komórkę lub organizm do wystąpienia reakcji; 2) okres wylęgania, okres inkubacji, okres od 

momentu zainfekowania komórki lub organizmu patogenem do momentu wystąpienia reakcji 

lub pojawienia się objawów infekcji; 3) w genetyce zjawisko nieujawniania się w fenotypie 

niektórych genów; termin używany również niekiedy do określenia okresu (stanu) 

spoczynkowego w życiu organizmu. 

latimeria, Latimeria chalumnae, jeden z dwu współcześnie żyjących gatunków ryb → 

trzonopłetwych (Coelacanthini), które zasadniczo wymarły pod koniec paleozoiku; pierwszy 

zbadany okaz wyłowiono z Oceanu Indyjskiego w pobliżu Afryki Południowej; l. jest 

typowym przykładem reliktu systematycznego, tzw. żywą skamieliną, uznawaną za analoga 

przodka prymitywnych kręgowców lądowych i wykorzystywaną do badań nad ewolucją 

kręgowców. 

LATS, ang. long acting thyroid stimulator, substancja o długotrwałym działaniu 

stymulująca → tarczycę, odkryta w surowicy osób z chorobą Gravesa–Basedowa, a także u 

niektórych z chorobą Hashimoto; należy do → przeciwciał z grupy IgG skierowanych 

przeciwko receptorom → hormonu tyreotropowego. 

latycyfery, → rurki mleczne. 

laudanum, → opium. 

Laurazja, północny superkontynent, w który połączone były w mezozoiku dzisiejsze 

kontynenty Ameryki Pn., Europy i Azji (bez Półwyspu Indyjskiego); oddzielony od 

południowego superkontynentu → Gondwany oceanem Tetydy (→ dryf kontynentów). 

lądowacenie, ruchy lądotwórcze, powolne, pionowe ruchy skorupy ziemskiej, które 

powodują zapadanie się i wynoszenie dużych obszarów lądu z jednoczesną regresją i 

transgresją mórz. 

lądowce, → czworonogi. 

LD100, dawka w pełni letalna (śmiertelna); → dawka letalna. 

LD50, dawka w połowie letalna (śmiertelna);→ dawka letalna. 

lecytyny, fosfatydylocholiny, estry kwasów fosfatydowych i → choliny, tłuszcze złożone 

będące główną frakcją → fosfolipidów, występujące powszechnie w organizmach; wchodzą 

w skład błon plazmatycznych i pewnych lipoprotein osocza krwi. 

leczenie odwykowe, działania prowadzące do przerwania nałogu, stwarzanie sytuacji 

umożliwiającej jego przerwanie; obejmuje odtruwanie, poprawę zwykle złego stanu 

odżywienia, psychoterapię i resocjalizację osobnika dotkniętego nałogiem (alkoholicy, 

narkomani). 

leczenie paliatywne, stosowanie leków i środków leczniczych (również chirurgicznych), 

które nie wpływają na przyczynę ani mechanizm choroby, ale powodują ulgę w 

dolegliwościach chorego, np. działają przeciwbólowo. 

lecznicze rośliny, → rośliny lecznicze. 

leghemoglobina, białko należące do chromoprotein, o bardzo dużym powinowactwie do 

tlenu, zawierające → hem, występujące w komórkach brodawek korzeniowych roślin 

motylkowatych; l. wiążąc część tlenu utrzymuje w brodawkach małe jego stężenie, 

umożliwiając funkcjonowanie nitrogenazy, enzymu katalizującego wiązanie azotu 

atmosferycznego. 

legumin, legumina, zapasowe białko występujące w nasionach roślin z rodziny bobowatych 

(Fabaceae), dawniej zwanych motylkowatymi (Leguminosae lub Papilionaceae), np. grochu. 

leiszmania, Leishmania, rodzaj pasożytniczych wiciowców zwierzęcych należący do 

rzędu → świdrowców, o ciele zaokrąglonym, pozbawionym wici, wywołujących chorobę → 

leiszmaniozę. 
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leiszmanioza, choroba pasożytnicza człowieka i zwierząt wywoływana przez kilka gatunków 

świdrowców – wiciowców z rodzaju leiszmania, np. Leishmania brasiliensis, L. donovani, L. 

tropica; pierwotniaki te przenoszone są przez komary i pasożytując w różnych narządach 

żywiciela (śledzionie, wątrobie, węzłach i naczyniach limfatycznych) wywołują gorączkę, 

przerost wątroby, wycieńczenie i powikłania. 

lejek, 1) fragment układu chłonno-trawiącego u żebropławów; 2) stożkowaty, umięśniony, 

zrośnięty z worem trzewiowym twór u głowonogów, przez który wyrzucana jest woda, 

wydaliny i odchody; 3) początkowy odcinek jajowodu ssaka; 4) dolna część → podwzgórza, 

na której zawieszona jest → przysadka mózgowa. 

lejkogębce, cykliofory (Cycliophora), typ prymitywnych → 

trójwarstwowców reprezentowany przez jeden mikroskopijny gatunek komensala narządów 

gębowych homarów; w cyklu życiowym następuje przemiana pokoleń z bezpłciową formą 

troficzną i nie odżywiającymi się dwoma stadiami larwalnymi oraz samicą i samcem. 

lekkie łańcuchy, → łańcuchy lekkie. 

lekooporność, zdolność szczepów mikroorganizmów do przeżycia i ewentualnie rozmnażania 

się w obecności leku stosowanego w stężeniach, które zwykle je niszczą lub powstrzymują 

rozmnażanie. 

lektotyp, w taksonomii okaz z serii → syntypów, wybrany i wyznaczony już po 

opublikowaniu oryginalnego opisu nowego taksonu, spełniający funkcję → okazu typowego. 

lektyny, białka występujące powszechnie w błonie komórkowej bakterii, roślin i zwierząt, np. 

konkanawalina A, wiążące się specyficznie z glikoproteinami i glikolipidami błon innych 

komórek; biorą udział w oddziaływaniach między komórkami, np. komórki jajowej z 

plemnikiem, patogenów z komórką żywiciela, bakterii Rhizobium z włośnikami korzeni roślin 

motylkowatych. 

lelkowe, Caprimulgiformes, rząd w gromadzie → ptaków reprezentowany przez ok. 110 

gatunków, o wielkości 18–55 cm; żyją głównie w tropiku i subtropiku, w lasach i na terenach 

otwartych, owadożerne, tylko niektóre odżywiają się owocami; polują w nocy, a miękkie 

upierzenie umożliwia im cichy lot. 

lemiesz, u ssaków nieparzysta kość stanowiąca dolną część kostnej przegrody jamy nosowej. 

lemieszowo-nosowy narząd, → narząd lemieszowo-nosowy. 

lemniski, para worków hydraulicznych występujących u → kolcogłowów, o niejasnej funkcji, 

być może zawierają produkty odżywcze lub współdziałają w ruchach ryjka. 

lemocyty, neurolemocyty, komórki Schwanna, komórki osłonkowe, komórki glejowe 

otaczające aksony neuronów przebiegające w obrębie nerwów poza ośrodkowym układem 

nerwowym; mogą tworzyć jedyną osłonkę aksonu (→ włókna bezrdzenne, → osłonka 

Schwanna), mogą także wytwarzać osłonkę mielinową wokół otaczanego aksonu ( → włókna 

rdzenne). 

lemury, Lemuridae, rodzina z podrzędu małpiatek w rzędzie → naczelnych (Primates) 

zamieszkująca Madagaskar (najbardziej znany gatunek katta Lemur catta); zwierzęta średniej 

wielkości (1–4 kg), głównie nadrzewne, dzienne, roślinożerne; rozmnażają się sezonowo 

rodząc z reguły jedno lub dwoje młodych; potocznie l. bywają nazywane wszystkie 

madagaskarskie małpiatki. 

len, Linum, rodzaj z rodziny lnowatych liczący ok. 200 gatunków zamieszkujących ciepłe 

obszary obu półkul, szczególnie zaś obszar śródziemnomorski i Amerykę Płn.; rośliny 

włóknodajne, ozdobne oraz stosowane w lecznictwie; najważniejszy z nich, len zwyczajny (L. 

usitatissimum), ważna roślina włóknodajna (włókna twardzicowe z łodyg), oleista (olej z 

nasion jest jadalny, a także ma zastosowanie w przemyśle, m.in. do produkcji linoleum), 
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lecznicza i pastewna (pasza treściwa) pochodzi prawdopodobnie z Bliskiego Wschodu, gdzie 

był uprawiany już w neolicie. 

len przeczyszczający, Linum catharticum, dziko rosnący w Polsce gatunek lnu, znany jako 

roślina lecznicza i trująca (zawiera m.in. gorzką lininę). 

lentiwirusy, Lentivirinae, podrodzina → retrowirusów, o cylindrycznym kształcie, co różni je 

od typowych wirusów RNA; nie są onkogenne, mogą natomiast wywoływać długotrwałe 

zakażenia prowadzące do chronicznych chorób i śmierci; atakują monocyty i makrofagi, w 

których się namnażają; do l. należą m.in. wirus nabytego niedoboru odporności człowieka 

(HIV), wirus niedoboru odporności małp (SIV), wirusy niedoboru odporności innych zwierząt 

(kotów, bydła i owiec), a także wirus niedokrwistości zakaźnej koni oraz wirus zapalenia 

stawów i mózgu kóz. 

lepidodendron, jeden z najlepiej poznanych → lepidofitów, wymarła bylina o pokroju 

drzewa (wysokość do 30 m; średnica pnia u nasady 2 m) z dychotomicznie rozgałęzioną 

koroną; liście zarodnionośne zebrane były w kłosokształtne zarodniostany (→ strobile); z 

zarodników, po ich wypadnięciu z zarodni rozwijały się niewielkie gametofity (przedrośla); ta 

faza cyklu życiowego, a także zapłodnienie przebiegały prawdopodobnie na powierzchni 

ziemi. 

lepidofity, Lepidophytales, rząd z klasy widłaków różnozarodnikowych; dziś wymarłe, 

tworzyły w okresie karbońskim duże skupienia, zwane → lasami węglowymi; najczęściej 

występującymi i powszechnie znanymi przedstawicielami l. były lepidodendron, zwany też 

łuskodrzewem, oraz sygilaria, zwana również drzewem pieczęciowym. 

lepidopterologia, dział entomologii zajmujący się naukowym badaniem motyli 

(łuskoskrzydłych). 

lepidozaury, Lepidosauria, nadrząd gadów w podgromadzie → Diapsida obejmujący formy 

wymarłe oraz dzisiejsze gady → łuskonośne i → sfenodonty; dla l. charakterystyczne są 

m.in. → czaszka diapsydalna, występowanie centrów kostnienia w nasadach kości długich, 

sposób poruszania się (za pomocą szeroko rozstawionych kończyn i ze współudziałem 

bocznych wygięć kręgosłupa), kości kończyn niewyspecjalizowane, zredukowane lub 

nieobecne. 

lepkie końce, → końce kohezyjne. 

lepra, → trąd. 

leprozorium, szpital dla chorych na trąd lub odizolowane osiedle, wyposażone w środki 

lecznicze, w którym chorzy ci zamieszkują. 

leptom, elementy przewodzące łyka (komórki i rurki sitowe, komórki przyrurkowe) oraz 

miękisz łykowy; nie obejmuje włókien łykowych. 

leptomonas, Leptomonas, rodzaj należący do rzędu → świdrowców, pasożytniczych 

wiciowców zwierzęcych, o smukłym ciele z długą wicią; pasożyt wielu bezkręgowców, 

pewnych kręgowców i niektórych roślin. 

leptosomatyk, → leptosomik. 

leptosomik, leptosomatyk, antr. osobnik stosunkowo wysoki, chudy i wątły (→ typy 

konstytucjonalne). 

leptoten, pierwsze stadium profazy pierwszego podziału mejotycznego (→ mejoza), w 

którym, w wyniku kondensacji podwojonej chromatyny, pojawiają się w postaci cienkich nici 

chromosomy. 

leptyna, hormon sytości, syntetyzowany głównie w tkance tłuszczowej, regulujący 

metabolizm energetyczny i pobieranie pokarmu (gdy poziom l. jest niski, uczucie głodu nasila 

się, spada temperatura ciała, metabolizm ulega spowolnieniu), a w konsekwencji wpływający 
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na otyłość; l. jest kodowana prze gen ob (ang. obese – otyły), natomiast receptor l. jest 

kodowany przez gen db (ang. diabetic – cukrzycowy); geny te zaliczane są do genów 

otyłości. 

less, skała osadowa pochodzenia eolicznego (pyły nanoszone przez wiatr) o barwie żółtawej; 

typowa skała macierzysta (w odpowiednich warunkach klimatycznych) → gleb 

czarnoziemnych. 

lestobioza, zakładanie kolonii mniejszego gatunku owadów społecznych w gnieździe 

większego gatunku i wykorzystywanie kolonii gospodarza jako źródła pokarmu. 

leśnictwo, 1) dział gospodarki narodowej oparty na racjonalnym wykorzystywaniu zasobów 

leśnych, tj. obszarów lasów i znajdujących się na nich wszystkich bogactw użytkowych, 

łącznie z oddziaływaniem kompleksów leśnych na warunki klimatyczne; 2) zespół dyscyplin 

naukowych (przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych), na których opiera się realizacja 

celów i zadań → gospodarki leśnej; 3) leśna jednostka administracyjno-gospodarcza 

kierowana przez leśniczego, o przeciętnej powierzchni 1000 ha, w której są realizowane 

zadania z zakresu gospodarowania lasem. 

letalna dawka, → dawka letalna. 

letalne mutacje, → mutacja letalna. 

letalny gen, → geny letalne. 

letni sen, → estywacja. 

Leu, → leucyna. 

leucyna, Leu, aminokwas egzogenny o rozgałęzionym łańcuchu węglowodorowym, jedyny 

wyłącznie ketogenny spośród 20 aminokwasów białkowych; występuje w większości → 

białek. 

leukemia, → białaczka. 

leukiny, → interleukiny. 

leukocytopoeza, proces tworzenia się krwinek białych, na który składają się zachodzące w 

szpiku czerwonym procesy powstawania granulocytów (→ granulocytopoeza) i monocytów 

(→ monocytopoeza) oraz odbywający się w narządach limfatycznych proces powstawania 

limfocytów (→ limfocytopoeza) (patrz też → hematopoeza). 

leukocytoza, zwiększone wytwarzanie krwinek białych prowadzące do wzrostu ich liczby we 

krwi ponad prawidłowy poziom; l. fizjologiczna pojawia się okresowo w niektórych stanach 

fizjologicznych, np. po porodzie, po spożyciu pokarmu; l. patologiczna towarzyszy stanom 

zapalnym i jest objawem chorobowym. 

leukocyty, → krwinki białe. 

leukodiapedeza, → diapedeza. 

leukofity, glony bezbarwne, powstałe z form zielonych w wyniku utraty barwników 

fotosyntetycznych (np. często u klejnotek). 

leukon, najbardziej zaawansowany typ budowy dorosłych → gąbek, charakteryzujący się 

zredukowaną objętością → spongocelu i dużą powierzchnią chłonną systemu kanałów i 

komór; woda dostaje się do spongocelu poprzez ostia pozostawiając drobiny odżywcze i tlen 

w komórkach nabłonka choanocytowego kulistych komór. 

leukopenia, zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi poniżej normy, zwykle w 

następstwie zatruć; w zależności od typu krwinek, których poziom uległ obniżeniu, wyróżnia 

się: granulocytopenię, ogólny spadek zawartości → granulocytów; bazopenię (l. bazofilową), 

spadek liczby → bazofilów, pojawiający się przy nadczynności tarczycy i w wyniku działania 

niektórych leków; eozynopenię (l. eozynofilową), spadek liczby → 
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eozynofilów, towarzyszący stanom pourazowym i powysiłkowym oraz niektórym 

zaburzeniom hormonalnym; neutropenię (l. neutrofilową), spadek liczby → 

neutrofilów, występujący w niektórych chorobach zakaźnych i hematologicznych, także w 

wyniku działania niektórych leków. 

leukoplasty, rodzaj → plastydów, bezbarwnych i nie zawierających większej ilości 

materiałów zapasowych, występujących w stałych tkankach roślinnych, zwłaszcza 

pozbawionych dostępu światła (np. w korzeniach). 

Levis, Le, układ antygenowy krwinek czerwonych u człowieka (→ grupy krwi). 

lewuloza, → fruktoza. 

Leydiga gruczoły, → gruczoły Leydiga. 

Leydiga komórki, → gruczoł śródmiąższowy jądra. 

lędźwie, dolna część pleców człowieka, po obu stronach kręgosłupa, między żebrami a 

miednicą. 

lęg, 1) okres rozrodu u ptaków, od momentu wyboru miejsca gniazdowania aż do chwili 

opuszczenia gniazda przez samodzielne pisklęta; 2) określenie zniesienia kompletu jaj albo 

też wyklutych z jaj piskląt. 

lęgnia, oogonium, jednokomórkowe gametangium żeńskie, w którym u glonów i grzybów 

powstają komórki jajowe. 

lęgniowce, Oomycetes, klasa z gromady grzybów właściwych; u większości ciało ma postać 

grzybni zbudowanej ze strzępek, stosunkowo rzadko formę jednokomórkową; cechy 

wyróżniające l. to: występowanie pływek o dwóch nierównych wiciach, z których tylko jedna 

pokryta jest drobniutkimi włókienkami, oraz obecność celulozy w ścianach komórkowych z 

jednoczesnym brakiem chityny; wegetatywnie rozmnażają się za pomocą ruchliwych 2-

wiciowych pływek, natomiast w czasie rozmnażania płciowego nie tworzą się ruchliwe 

gamety, komórki jajowe (oosfery) znajdujące się w lęgniach zapładniane są przez całą 

zawartość plemni, przelewającą się do lęgni przez rurkowaty kanalik kopulacyjny; do l. 

należą zarówno grzyby wodne, jak i lądowe, żyjące jako roztocza lub stanowiące bardzo 

groźne pasożyty. 

lęgowe pasożytnictwo, → pasożytnictwo lęgowe. 

lęgowisko, obszar rozmnażania się określonego gatunku ptaka; l. ptaków osiadłych pokrywa 

się z areałem występowania gatunku, natomiast u ptaków wędrownych zajmuje część areału. 

lęk, psych. szczególny rodzaj strachu, występujący bez wyraźnych zewnętrznych przyczyn. 

LH RH, ang. luteinizing hormone releasing hormone, hormon uwalniający → hormon 

luteinizujący przez komórki gruczołowe przedniego płata przysadki mózgowej, zwłaszcza 

przed owulacją (→ hormony uwalniające). 

LH, ang. luteinizing hormone, → hormon luteinizujący. 

liany, rośliny czepne lub wijące się, o długich, wiotkich lub zdrewniałych łodygach; 

szczególnie często spotykane w lasach międzyzwrotnikowych, natomiast rzadko w strefie 

umiarkowanej (np. chmiel, winobluszcz, bluszcz, wiciokrzew pomorski). 

liazy, enzymy klasy czwartej katalizujące niehydrolityczne rozszczepienie wiązań C–C, C–O, 

C–N lub C–S, połączone z uwolnieniem związków drobnocząsteczkowych, np. CO2, H2O, 

NH3. 

libido, psych. pojęcie z psychoanalizy (wprowadzone przez S. Freuda) oznaczające popęd 

seksualny. 

lichenologia, dział botaniki zajmujący się → porostami (Lichenes). 

licznik scyntylacyjny, aparat stosowany do oznaczania preparatów promieniotwórczych; jego 
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istotną częścią jest detektor promieniowania jonizującego i wskaźnik liczbowy impulsów; 

stosowany m.in. w diagnostyce medycznej, badaniach biologicznych i biochemicznych. 

Liebiga prawo, → prawo Liebiga. 

ligandy, 1) jony lub cząsteczki skoordynowane przez jon centralny w związkach 

kompleksowych; 2) jony lub cząsteczki wiązane specyficznie przez określone białka, np. 

substraty enzymów, oraz wiązane przez specyficzne receptory cząsteczki sygnałowe, jak 

hormony i cytokiny. 

ligazy, potocznie nazywane syntetazami, enzymy klasy szóstej, katalizujące tworzenie 

nowych wiązań, z udziałem ATP: C–O, C–S, C–N, C–C. 

lignifikacja, → drewnienie. 

lignina, drzewnik, wielkocząsteczkowy, prawie nierozpuszczalny polimer związków 

fenylopropanowych, m.in. alkoholi aromatycznych (koniferylowego, synapinowego, 

kumarowego); wchodzi w skład ścian komórkowych roślin, nadając im twardość i sztywność 

oraz powodując ich nieprzepuszczalność dla wody. 

lignit, ksylit, rodzaj węgla brunatnego o dobrze zachowanej strukturze drewna. 

ligula, → języczek. 

liliowce Crinoidea, gromada bezkręgowców należąca do typu → szkarłupni, reprezentowana 

przez ponad 600 gatunków, o rozmiarach od kilku do kilkudziesięciu cm, o ciele promieniście 

symetrycznym, osiadłych lub wolno żyjących w morzach o pełnym zasoleniu, odżywiających 

się planktonem lub detrytusem. 

limbiczny układ, → układ limbiczny. 

limfa, chłonka, płyn ustrojowy zwierząt (kręgowców) z zamkniętym układem krążenia; jest 

płynem tkankowym powstałym jako przesącz osocza krwi przez ściany naczyń włosowatych, 

zbieranym przez otwarte naczynia limfatyczne (→ układ limfatyczny) i wzbogacanym przez 

składniki (limfocyty) uwalniane do l. w trakcie przepływu przez narządy limfatyczne; ma 

barwę jasnożółtawą, odczyn lekko zasadowy i skład zbliżony do osocza krwi, uzależniony od 

narządów, z którego jest zbierana (np. l. zbierana z jelit w czasie trawienia bogata jest w 

chylomikrony przenoszące tłuszcze i ma "lw;mleczny"up; wygląd); zawiera krwinki białe, 

spełnia rolę płynu pośredniczącego między płynem tkankowym a krwią, zapewniającego 

dopływ do krwi dużych cząsteczek białkowych i tłuszczów, uczestniczy w przenoszeniu 

elementów układu odpornościowego organizmu. 

limfatyczne komórki , → komórki limfatyczne. 

limfatyczne narządy, → narządy limfatyczne. 

limfatyczne serca, → serca limfatyczne. 

limfatyczne węzły,→ węzły limfatyczne. 

limfatyczny układ,→ układ limfatyczny. 

limfoblasty, komórki prekursorowe limfocytów pojawiające się w procesie → 

limfocytopoezy (patrz też → plazmocyt). 

limfocytopoeza, limfopoeza, proces powstawania limfocytów; zachodzi w narządach 

limfoidalnych centralnych (szpiku kostnym i grasicy) oraz w narządach limfoidalnych 

obwodowych (węzłach i grudkach chłonnych); komórka pnia (wspólna komórka 

progenitorowa) szpiku kostnego, różnicuje się także w komórkę macierzystą limfocytopoezy 

(progenitorową komórkę limfoidalną), przemieszczającą się do tkanek limfoidalnych, gdzie 

podlega dalszym podziałom i różnicowaniu w kierunku limfocytów B, limfocytów T, 

komórki NK oraz ich odmian (patrz też → hematopoeza). 

limfocyty, rodzaj → krwinek białych (leukocytów) krwi kręgowców zaliczanych obok 
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monocytów do → agranulocytów; kuliste, o rozmiarach 6–10 ľm, w zasadzie pozbawione 

ziarnistości cytoplazmatycznych, z kulistymi jądrami, wypełniającymi prawie całą komórkę; 

pochodzą od hemopoetycznej komórki pnia szpiku kostnego (→ hematopoeza,→ 

leukocytopoeza, → limfocytopoeza), charakteryzują się ograniczoną zdolnością ruchu; 

ulegają aktywacji pod wpływem → antygenów, są komórkami odpowiadającymi za pamięć 

immunologiczną (l. pamięci) oraz za reakcje immunologiczne (l. wykonawcze); wyróżnia się 

dwie podstawowe populacje l.: → limfocyty B i → limfocyty T, a także limfocyty trzeciej 

populacji (tzw. limfocyty null), obejmujące komórki nie mające cech limfocytów B i T; do l. 

zalicza się też komórki NK oraz komórki prekursorowe. 

limfocyty B, jedna z populacji limfocytów; dojrzewają w narządach limfoidalnych poza 

grasicą (u ptaków w → kieszonce Fabrycjusza); zawierają receptory typu Ig; pobudzone przez 

antygeny proliferują w kierunku klonu komórek obejmującego l. B pamięci i l. B 

wykonawcze (l. B2), którymi są komórki plazmatyczne (→ plazmocyt) wytwarzające 

przeciwciała (immunoglobuliny, Ig); ich aktywacja wymaga współdziałania z limfocytami T 

pomocniczymi; l. B zawierające w błonie receptory CD5, określane jako l. B1, nie wymagają 

aktywacji przez limfocyty T i wytwarzają autoprzeciwciała. 

limfocyty obwodowe, określenie limfocytów, które po opuszczeniu centralnych → narządów 

limfatycznych umiejscowiają się w odpowiednich obszarach obwodowych narządów 

limfatycznych. 

limfocyty T, jedna z populacji limfocytów; dojrzewają w grasicy, są odpowiedzialne za 

odpowiedź immunologiczną komórkową; zawierają receptory typu TCR dwóch podtypów 

(TCRαβ i TCRγδ); wyróżnia się trzy funkcjonalne typy limfocytów T: l. T pomocnicze, l. T 

cytotoksyczne i l. T supresorowe. 

limfocyty T cytotoksyczne (Tc), zabójcy, → limfocyty T wyposażone w koreceptory CD8, 

rozpoznające prezentowane przez komórki antygeny zawierające białka układu zgodności 

tkankowej typu I (MHC I) i zabijające komórki prezentujące obce antygeny. 

limfocyty T pomocnicze (Th), → limfocyty T wyposażone w koreceptory CD4, rozpoznające 

prezentowane przez komórki antygeny zawierające białka układu zgodności tkankowej typu 

II (MHC II) i wspomagające inne limfocyty w wypełnianiu funkcji efektorowych (wśród nich 

rozróżnia się l. wspomagające odpowiedź typu komórkowego – Th1 i humoralnego – Th2). 

limfocyty T supresorowe (Ts), → limfocyty T hamujące i modulujące odpowiedź 

immunologiczną. 

limfoidalna tkanka, → tkanka limfoidalna. 

limfopoeza, → limfocytopoeza. 

limnofity, rośliny rosnące w wodach stojących. 

limnologia, dyscyplina naukowa zajmująca się wodami śródlądowymi, zarówno życiem w 

tych wodach, jak i oceną abiotycznych czynników środowiskowych, czasem włącza w swój 

zakres towarzyszące biotopy; niekiedy l. ogranicza się do badań wód stojących, natomiast 

wodami płynącymi zajmuje się potamologia. 

lineaż, 1) antr. grupa pochodzeniowa złożona z osób wywodzących się od konkretnego i 

realnego przodka, świadoma wspólnoty genealogicznej; 2) grupa komórek o wspólnym 

pochodzeniu, → klon. 

linia boczna, grupy ciałek zmysłowych (neuromastów) rozmieszczonych na powierzchni 

ciała, w kanałach lub zagłębieniach skóry u kręgoustych, ryb i płazów; odbierają drgania i 

ruch wody, sytuując zwierzę w przestrzeni. 

linia bradyteliczna, grupa organizmów, która charakteryzuje się bardzo wolnym tempem 

ewolucji i w ciągu długiego (geologicznie) czasu nie uległa zmianom (tzw. żywe 
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skamieniałości). 

linia czysta, homozygotyczna grupa osobników otrzymana przez krzyżowanie wsobne, 

samozapłodnienie lub przez system rozmnażania wegetatywnego; osobniki l. c. są 

genetycznie identyczne. 

linia filetyczna, linia filogenetyczna, następujące po sobie pokolenia przodków i potomków. 

linia Lydekkera, linia graniczna między dwiema krainami zoogeograficznymi, australijską i 

orientalną, która biegnie od Morza Filipińskiego na północy do morza Timor na południu; 

linia ta położona jest na wschód od → linii Wallace’a i → linii Webera. 

linia płciowa, szlak płciowy, ciąg komórek generatywnych, z których organizm tworzy 

gamety, przekazujących informację genetyczną kolejnym pokoleniom, utrzymujących 

ciągłość trwania gatunku; komórki l. p. powstają z komórek prapłciowych, które 

wyodrębniają się z pozostałych (somatycznych) komórek we wczesnej fazie rozwoju zarodka. 

linia rozwojowa, → szczep. 

linia Wallace’a, linia graniczna między dwiema krainami zoogeograficznymi, australijską i 

orientalną, która biegnie od Morza Filipińskiego na północy, przechodzi między wyspą 

Mindanao a wyspami Talaud, dalej przez cieśninę Makasar (między wyspami Borneo i 

Celebes) i kończy się między wyspami Bali i Lombok na południu; linia ta położona jest na 

zachód od → linii Lydekkera i → linii Webera. 

linia Webera, linia graniczna między dwiema krainami zoogeograficznymi, australijską i 

orientalną, która biegnie mniej więcej równolegle do → linii Lydekkera, na zachód od niej, a 

na wschód od → linii Walace’a. 

linie Harrisa, widoczne na obrazie rentgenowskim poprzeczne w stosunku do osi kości 

warstwy sklerotyczne w przynasadowych częściach kości długich; uważa się je za ślady 

zakłóceń wzrastania kości, wywołanych procesami chorobowymi lub stresem 

środowiskowym. 

linie papilarne, → listewki skórne. 

linienia gruczoły, → gruczoły linienia. 

linienia hormon, → hormony linienia. 

linienie, linka, 1) proces okresowego zrzucania oskórka u bezkręgowców, zwykle związany 

ze wzrostem stadiów larwalnych i zanikający po osiągnięciu dojrzałości płciowej, u 

niektórych zwierząt kontynuowany przez całe życie; 2) proces okresowego zrzucania 

szkieletu zewnętrznego u stawonogów umożliwiający wzrost rozmiarów ciała tych zwierząt; 

obejmuje: okres przedlinieniowy, związany z regulowanymi hormonalnie zmianami 

strukturalnymi i metabolicznymi przygotowującymi osobnika do zrzucenia starego szkieletu, 

sterowany nerwowo i hormonalnie okres wylinkowy oraz okres polinieniowy, związany z 

przekształcaniem kulikuli w sztywny szkielet zewnętrzny, a także ze zmianami 

metabolicznymi; 3) proces okresowego zrzucania zrogowaciałych warstw oskórka u płazów, 

jaszczurek i węży regulowany przez hormony przysadki mózgowej i tarczycy; 4) zrzucanie 

sierści u ssaków mogące mieć charakter całoroczny, zwłaszcza u zwierząt młodych, lub też 

sezonowy, gdy dotyczy np. wiosennej lub jesiennej zmiany owłosienia w związku ze 

zmianami klimatycznymi. 

linka, → linienie. 

liofilizacja, odwadnianie, suszenie materiału biologicznego przez jego zamrożenie i 

sublimację powstałych kryształków lodu w próżni, co zapobiega denaturacji białek i zmianie 

struktury materiału; ponowne uwodnienie pozwala na powrót do pierwotnego stanu i 

właściwości tego materiału; stosowana m.in. w konserwowaniu żywności, produkcji kawy 

rozpuszczalnej, preparatyce biologicznej i biochemicznej, przemyśle farmaceutycznym.. 
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lionizacja, → hipoteza Lyon. 

lipazy, mało specyficzne enzymy należące do klasy hydrolaz, podklasy esteraz, katalizujące 

rozkład wiązań estrowych w triacyloglicerolach; kofaktorami l. są jony wapniowe. 

lipidy, → tłuszcze. 

lipochromy, → karotenoidy. 

lipocyty, → adipocyty. 

lipofilowość, lipofilność, cecha związku chemicznego wskazująca na duże powinowactwo do 

tłuszczy i słabą rozpuszczalność w wodzie, warunkowana przez brak grup polarnych w 

strukturze związku (cząsteczki nie mają charakteru dipolowego); zwykle l. związana jest z → 

hydrofobowością. 

lipofobowość, cecha związku chemicznego wskazująca na małe powinowactwo do tłuszczy i 

dużą rozpuszczalność w wodzie, warunkowana przez obecność grup polarnych w strukturze 

związku (cząsteczki mają charakter dipolowy); zwykle l. związana jest z → hydrofilowością. 

lipolityczne enzymy, → lipazy. 

lipoliza, proces rozkładu hydrolitycznego tłuszczy u organizmów żywych pod wpływem 

enzymów lipolitycznych; zachodzi w trakcie trawienia tłuszczy w przewodzie pokarmowym; 

l. wewnątrznaczyniowa dotyczy rozkładu tłuszczy zawartych w lipoproteinach osoczowych; l. 

poprzedza również uwalnianie do krążenia kwasów tłuszczowych z tłuszczu zapasowego 

zgromadzonego w tkance tłuszczowej. 

lipopolisacharydy, LPS, tłuszczowce zawierające wielocukry, składnik ściany komórkowej 

bakterii gramujemnych; mają właściwości antygenowe, warunkują cechy pasożytnicze i 

chorobotwórcze, chronią bakterie przed antybiotykami i mechanizmami obronnymi 

gospodarza; są endotoksynami bardzo groźnymi dla ssaków. 

lipoproteiny, kompleksy białkowo-lipidowe transportujące tłuszcze, występujące w osoczu 

krwi, o zmiennym składzie chemicznym, zależnym od pokarmu i stanu organizmu: l. o bardzo 

małej gęstości (VLDL, ang. very low density lipoproteins), l. o małej gęstości (LDL, ang. low 

density lipoproteins), l. o średniej gęstości (IDL, ang. intermediate density lipoproteins) i l. o 

dużej gęstości (HDL, ang. high density lipoproteins). 

liposomy, pęcherzyki lipidowe, wydłużone lub kuliste utwory powstające w wyniku 

zamknięcia → dwuwarstwy lipidowej w pęcherzyki na skutek niekorzystnych energetycznie 

oddziaływań krawędzi dwuwarstwy z fazą wodną; l. mogą powstawać z błon rozbitych 

komórek lub być tworzone sztucznie; wykorzystywane są jako nośniki substancji 

rozpuszczalnych w wodzie, nie przenikających przez błony (np. niektórych leków, DNA), 

które lokowane są w wodnym wnętrzu liposomu; l. mogą się wbudowywać w błony 

komórkowe i przenosić przez błonę substancje zawarte w ich wnętrzu do komórek. 

lipotropowy hormon, → hormon lipotropowy. 

lirowate narządy, → narządy lirowate. 

listek miodnikowy, płatek korony kwiatowej przekształcony w organ miodnikowy 

wydzielający nektar (np. 2 górne płatki korony kwiatowej u ostróżki). 

listewka mleczna, → listwa mleczna. 

listewki skórne, linie papilarne, linie brodawkowe, układy liniowo przebiegających 

wyniosłości i bruzd naskórka dłoniowej powierzchni rąk i podeszwowej powierzchni stóp 

człowieka i innych naczelnych (także niektórych innych ssaków); są wytworami skóry 

właściwej i utworzone są z grzebieni skóry – szeregów blisko siebie położonych brodawek 

łącznotkankowych, do których wnikają włosowate naczynia krwionośne, zakończenia 

nerwów czuciowych oraz ujścia gruczołów potowych (→ dermatoglify). 
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listki, 1) w liściach złożonych blaszki liściowe osadzone na wspólnej osi (osadce) lub 

wspólnym ogonku liściowym; 2) człony (listki) → okwiatu, jednakowe lub zróżnicowane na 

działki kielicha i płatki korony (→ kwiat); 3) liściopodobne utwory → gametoforów u 

niektórych mszaków. 

listki skrzelowe, struktura wewnętrzna skrzeli kręgowców; ułożone w rzędach po stronie 

zewnętrznej łuku skrzelowego i pokryte wielowarstwowym nabłonkiem. 

listki zarodkowe, warstwy zarodkowe, grupy komórek powstające podczas stadium → 

gastrulacji w rozwoju zarodkowym zwierząt; dwuwarstwowce (Diploblastica) wykształcają 

dwa l. z.: → ektodermę i endodermę (→ śródskórnia), natomiast trójwarstwowcami 

(Triploblastica) nazywane są zwierzęta wykształcające w rozwoju zarodkowym trzy listki 

(trzecim jest → mezoderma); l. z. różnicują się w dalszych etapach rozwoju w odmienne 

tkanki i narządy. 

listwa mleczna, listewka mleczna, wąskie zagęszczenie tkanek rozwijające się w skórze 

zarodków łożyskowców (obu płci), sięgające na brzusznej stronie ciała od pachy po 

pachwinę, z którego później powstają u samic gruczoły mleczne. 

liszaj, ogólna nazwa chorób skóry charakteryzujących się obecnością małych, swędzących 

grudek, rozmieszczonych pojedynczo lub w grupach. 

liściak, fyllodium, przekształcony liść o zredukowanej blaszce liściowej, której funkcje 

przejmuje spłaszczony ogonek liściowy (np. u niektórych australijskich gatunków 

akacji, Acacia). 

liście przykwiatowe, liście wspierające, występujące na szypułce kwiatowej (podkwiatki), u 

podstawy kwiatów (przysadki) lub kwiatostanów (podsadki), zwykle ukształtowane inaczej 

niż liście właściwe, niekiedy tworzą charakterystyczną okrywę kwiatostanu (np. u 

słonecznika). 

liścienie, liście zarodkowe roślin nasiennych. 

liściowy ślad, → ślad liściowy. 

liść, osadzony na łodydze boczny organ pędu paprotników i roślin zalążkowych; w sensie 

filogenetycznym wyróżnia się l. mikrofilne (→ mikrofile) charakterystyczne dla widłakowych 

oraz l. makrofilne (→ makrofile) występujące u skrzypowych, paprociowych i zalążkowych; 

zróżnicowanie l. roślin zalążkowych zależy m.in. od fazy rozwoju rośliny, położenia na 

łodydze i pełnionej funkcji; typowy l. właściwy składa się z blaszki liściowej (rozmaicie 

ukształtowanej, pojedynczej lub złożonej), ogonka i nasady; jego główne funkcje to → 

fotosynteza i → transpiracja. 

liść zarodnionośny, sporofil, liść, na którym znajdują się zarodnie; ukształtowaniem może 

nie różnić się od zwykłych liści asymilacyjnych (np. u wielu paproci) lub też być do nich 

niepodobny i różnie przekształcony (np. jako wielokątne tarczki na krótkich trzoneczkach u 

skrzypów). 

litocysty, → cystolity. 

litofity, rośliny występujące na litych skałach. 

liton, organizmy występujące na twardym podłożu, zarówno w środowisku wodnym, jak i 

lądowym. 

litoral, 1) w jeziorach – strefa płytka, na ogół przybrzeżna, z pełnym dostępem światła 

słonecznego, bogata florystycznie (z roślinami ukorzenionymi) i faunistycznie; 2) w morzach 

– strefa międzypływowa (strefa między najwyższym i najniższym możliwym pływem 

oceanów (patrz też → sublitoral). 

litosfera, zewnętrzna, sztywna warstwa Ziemi, o grubości od 60 (w miejscach dna 

oceanicznego) do 150 km (w miejscach lądów), złożona ze skorupy ziemskiej i górnej (stałej) 
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części płaszcza, podzielona na graniczące z sobą płyty i podlegająca tektonice (→ dryf 

kontynentów). 

liza, rozpad komórki w wyniku uszkodzenia ciągłości błony komórkowej pod wpływem 

czynników wewnętrznych (autoliza) lub zewnętrznych, wśród których wskazać można 

czynniki zakłócające równowagę osmotyczną komórki ze środowiskiem, wywołujące 

przenikanie do wnętrza komórki dużych ilości wody, co prowadzi do jej rozsadzenia (→ 

hipertoniczność, → hipotoniczność), oraz czynniki chemiczne, rozpuszczające składniki 

błony. 

lizogeniczność, lizogenność, ogólnie, podatność komórek na czynniki wywołujące → 

lizę, zwykle w odniesieniu do bakterii podatnych na czynniki lityczne, w tym niszczące 

bakterie specyficzne przeciwciała (bakteriolizyny), oraz w odniesieniu do bakterii, w których 

genomach wbudowane są bakteriofagi (profagi), a które stymulowane mogą uwalniać fagi 

niszczące inne szczepy bakteryjne. 

lizosomy, otoczone pojedynczą błoną organelle komórek eukariotycznych, zwłaszcza 

zwierzęcych, zawierające enzymy hydrolityczne (przede wszystkim fosfatazę kwaśną) i 

pełniące funkcje wewnątrzkomórkowego trawienia. 

lizozym, muramidaza, enzym odpowiedzialny za odporność nieswoistą (→ układ 

odpornościowy) należący do klasy hydrolaz, rozkładający glikozaminoglikany ścian 

komórkowych bakterii, co powoduje lizę komórek; l. występuje powszechnie u zwierząt, 

roślin, niektórych mikroorganizmów i bakteriofagów; chroni rośliny i zwierzęta przed 

atakiem bakterii, a bakteriofagom ułatwia wnikanie do komórek bakterii. 

lizyna, 1) zasadowy, egzogenny dla człowieka aminokwas białkowy występujący 

powszechnie w organizmach; podczas dekarboksylacji l. powstaje toksyczna → kadaweryna; 

2) końcówka dodawana do nazwy komórki na oznaczenie substancji powodującej lizę tej 

komórki, np. bakteriolizyna. 

llanos, sawanna zalewowa, formacja roślinna o wyglądzie szuwaru okresowo wysychającego 

zbudowana z wysokich (do ok. 3 m) traw, wśród których pojedynczo występują palmy; l. 

wykształcają się na płaskich dnach w rozległych, zwykle zalewanych dolinach rzecznych: w 

dorzeczu Orinoko na południe od lasów nadamazońskich oraz w Boliwii w dorzeczu rzeki 

Paragwaj. 

loaoza, jedna z → filarioz, chorób pasożytniczych, wywoływana przez nicienia o nazwie loa-

loa (Filaria loa); w przypadku zarażenia pasożyty grupują się w stawach wywołując bolesne 

opuchlizny; niekiedy dochodzi do zapalenia mózgu lub inwazji larw do spojówek oka. 

lobopodia, płatowate, tępo zakończone wypustki cytoplazmatyczne, → 

nibynóżki występujące u → korzenionóżek, służące do zdobywania substancji pokarmowych 

oraz wykorzystywane jako narząd lokomotoryczny. 

locus (l. mn. loci), lokus, pozycja zajmowana w chromosomie albo na mapie chromosomowej 

przez alternatywne formy danego genu; nazwa używana jako synonim genu; ze względu na 

liniowe ułożenie genów w chromosomie loci genowe ułożone są jedne za drugimi. 

lofocyty, szczególna odmiana amebocytów, komórek mezoglei gąbek, wytwarzających 

włókna kolagenowe. 

lofodontyczne uzębienie, → lofodontyzm. 

lofodontyzm, typ przekształcenia zębów policzkowych ssaków; zęby lofodontyczne, o 

cienkich, silnie sfałdowanych listewkach szkliwa i płaskiej koronie, typowe są dla 

roślinożernych: konia, nosorożca, tapira. 

lofofor, mezosoma, aparat czułkowy, błona otaczająca otwór gębowy z wyrastającymi, 

orzęsionymi czułkami napędzającymi pokarm; narząd charakterystyczny dla → kryzelnic, → 
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mszywiołów i → ramienionogów. 

logistyczna krzywa, → równanie logistyczne. 

logopedia, dziedzina wiedzy z pogranicza językoznawstwa, medycyny, pedagogiki i 

psychologii zajmująca się kształtowaniem prawidłowej mowy oraz badaniem i leczeniem 

zaburzeń i wad wymowy. 

lokomocja, ruch postępowy, sposób poruszania się organizmu w środowisku; wyróżnia się 

następujące kategorie l.: ruch metaboliczny, oparty na wyginaniu lub skurczach ciała (u 

nielicznych pierwotniaków), ruch pełzakowaty, oparty na wytwarzaniu nibynóżek (niektóre 

glony, pierwotniaki), ruch wiciowy, z użyciem wici (u wielu pierwotniaków i plemników 

zwierząt wielokomórkowych), ruch rzęskowy, za pomocą rzęsek (niektóre pierwotniaki, 

liczne bezkręgowce, zwłaszcza ich larwy), ruch mięśniowy, związany z pracą mięśni 

(zwierzęta wielokomórkowe, trójwarstwowe), ruch nabłonkowo-mięśniowy, związany z pracą 

komórek nabłonkowo-mięśniowych (stułbiopławy i krążkopławy). 

lokus, spolszczona nazwa → locus; w liczbie mnogiej używa się raczej łacińskiej formy loci. 

lokus monomorficzne, lokus, w którym występuje tylko jeden rodzaj alleli; w genetyce 

populacyjnej za l. m. uważa się takie, w którym częstość występowania najczęstszego allelu 

w puli genów danej populacji jest większa niż 95%. 

Lomatia rodzaj należący do roślin kwiatowych (rodzina Proteaceae), znany przede 

wszystkim ze względu na gatunek Lomatia pensylvanica, reprezentowany obecnie tylko przez 

jednego, za to najdłużej żyjącego na świecie osobnika (→ genet); egzemplarz, odkryty w 

południowo-zachodniej Tasmanii, rozmnaża się tylko wegetatywnie za pomocą kłączy i 

rozłogów, zajmując łącznie powierzchnię ok. 1,2 km2; wiek tego organizmu szacuje się na 43 

600 lat, natomiast poszczególne "lw;moduły"up; rośliny liczą po ok. 240 lat (→ organizmy 

modułowe); L. pensylvanica jest rośliną triploidalną, prawdopodobnie pochodzenia 

mieszańcowego. 

lordoza, krzywizna kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej, wypukłością skierowana do 

przodu; w kręgosłupie człowieka występuje w odcinku szyjnym (l. szyjna) i lędźwiowym (l. 

lędźwiowa) (por. → kifoza). 

loricifery, → kolczugowce. 

lorika, 1) osłona ciała niektórych pierwotniaków: wiciowców kołnierzykowatych, bruzdnic i 

orzęsków; 2) usztywniony oskórek dookoła części tułowiowej u licznych wrotków; 3) otoczka 

złożona z grubych płytek otaczająca część tułowiową u kolczugowców. 

lot, poruszanie się obiektu w powietrzu po przezwyciężeniu oporu powietrza i 

zrównoważeniu własnego ciężaru, u zwierząt poprzez wykształcenie odpowiednich płatów 

nośnych: skrzydeł owadów, ptaków i nietoperzy, fałdów skórnych ryb latających i niektórych 

ssaków, przy czym do l. aktywnego niezbędna jest praca mięśni poruszających powierzchnie 

nośne. 

lot aktywny, lot, w którym siła nośna potrzebna do utrzymania zwierzęcia w powietrzu 

powstaje w wyniku aktywnych ruchów skrzydeł. 

lot godowy, jednorazowy w ciągu życia lot samic niektórych owadów (mrówek, pszczół, 

termitów) po opuszczeniu gniazda; w trakcie l. g. samice zaplemniane są przez samce, a 

plemniki są magazynowane w zbiornikach nasiennych; po założeniu gniazda jaja osiągają 

dojrzałość, przechodzą drogami rodnymi i są zapładniane. 

lot szybujący, → szybowanie. 

lot ślizgowy, lot, w którym punkt startu musi leżeć wyżej niż punkt lądowania, a siłę nośną 

zwierzę uzyskuje przez opadanie. 

lotki, największe → pióra konturowe ptaków osadzone w skórze ręki (lotki pierwszego rzędu) 
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i przedramienia (lotki drugiego rzędu) skrzydeł. 

lotna błona, → błona lotna. 

lód suchy, → suchy lód. 

LPH, ang. lipotropic hormone, → hormon lipotropowy. 

LRF, → LH RH. 

LSD, dietyloamid kwasu lizergowego, składnik alkaloidów sporyszu – przetrwalnikowej 

formy buławinki czerwonej, silny środek halucynogenny, działający na receptory dla 

serotoniny; może wywoływać trwałe zaburzenia psychiczne, podobne do schizofrenii; 

otrzymywany też syntetycznie. 

LTH, ang. luteotropic hormone, → hormon luteotropowy, → prolaktyna. 

lucyferyny, związki o zróżnicowanej budowie chemicznej, utleniane przez enzym lucyferazę 

emitują świtało (→ bioluminescencja); l. występują u świecących bakterii, wielu 

bezkręgowców, m.in. chrząszczy świetlików oraz u niektórych ryb. 

ludożerstwo, antropofagia, kronizm, odmiana → kanibalizmu, zwyczaj zjadania ciała 

ludzkiego (lub jego części, np. mózgu, serca, spalonych i sproszkowanych kości), w celu 

przejęcia cech zmarłego lub zabitego, bądź też w celu ochrony przed szkodliwym działaniem 

zabitego wroga; w skrajnych przypadkach bywa też skutkiem głodu; l. dopatrywano się już 

u → sinantropa, → Homo sapiens archaicznego i → neandertalczyka; rytualne l. było 

rozpowszechnione wśród tzw. plemion pierwotnych Afryki, Ameryki Płn. i Płd., Australii i 

Oceanii. 

lues, → kiła. 

Lugola płyn, → płyn Lugola. 

luki liściowe i gałęziowe, wypełnione tkanką miękiszową przerwy w cylindrze tkanek 

przewodzących łodygi, powstające w wyniku odgałęziania się części tych tkanek do organów 

bocznych, liści i bocznych pędów (→ ślad liściowy). 

lukrecja, lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra), lecznicza roślina z rodziny motylkowatych, 

pochodząca z rejonu śródziemnomorskiego; w korzeniu występuje słodka gliceryzyna 

używana w przemyśle farmaceutycznym, cukierniczym i tytoniowym. 

lumbago, silny ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej, związany z unerwieniem czuciowym tej 

części kręgosłupa. 

lumbaryzacja, wydłużenie lędźwiowego odcinka kręgosłupa u człowieka przez włączenie 

doń pierwszego kręgu krzyżowego (kość krzyżowa skraca się wówczas do 4 kręgów). 

luminescencja, emisja promieniowania elektromagnetycznego przez atomy podczas ich 

przejścia ze stanu wzbudzonego do podstawowego (albo do stanu wzbudzonego o mniejszej 

energii). 

lunatyzm, → somnambulizm. 

lusterka woskowe, fragmenty przednie, o gładkich powierzchniach, sternitów II–VII 

segmentów odwłokowych robotnicy pszczoły miodnej, w formie łuseczek z zastygłego wosku 

wydzielanego przez gruczoły woskowe. 

lustro, jasna plama usytuowana na lotkach niektórych dzikich kaczek, u nasady skrzydeł 

cietrzewia i głuszca albo na zadzie danieli, jeleni i saren. 

lutealna faza, → faza lutealna. 

luteina, barwnik karotenoidowy zwierzęcy, występujący np. w → ciałku żółtym, żółtku jaj 

lub jako żółty barwnik upierzenia, i roślinny, występujący w antenach fotosyntetycznych 

chloroplastów oraz w płatkach korony kwiatów i liściach (→ ksantofile). 
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luteinizujący hormon, → hormon luteinizujący. 

luteotropowy hormon, → hormon luteotropowy. 

Lutheran, Lu, układ antygenowy krwinek czerwonych u człowieka (→ grupy krwi). 

lutropina, → hormon luteinizujący. 

luźnokępkowe rośliny, → rośliny luźnokępkowe. 

Lyon hipoteza, → hipoteza Lyon. 

Lys, → lizyna. 

łagiewka, element → błędnika błoniastego, woreczek stanowiący podstawę kanałów 

półkolistych. 

łagiewka pyłkowa, u roślin nasiennych delikatna, rurkowata wypustka gametofitu męskiego 

wychodząca z kiełkującego ziarna pyłku, rosnąca w kierunku gametofitu żeńskiego (woreczka 

zalążkowego u okrytozalążkowych) i przenosząca doń komórki plemnikowe. 

łagiewka sterczowa, pęcherzyk prostaty, pęcherzyk położony w → gruczole 

krokowym (sterczu, prostacie), będący pozostałością → przewodu okołośródnerczowego; 

obecnie uważany za dodatkowy gruczoł męski, o niejasnej funkcji. 

łagodny nowotwór, → nowotwór . 

łaknienie, → głód lub stan odczuwania głodu. 

łamacze, niektóre masywne zęby ssaków drapieżnych przystosowane do odcinania kęsów 

pokarmowych, a nawet kruszenia kości, np. u psa – przedtrzonowy (górny czwarty) i 

trzonowy (dolny pierwszy). 

łańcuch brzuszny, łańcuch nerwowy brzuszny, położona po stronie brzusznej centralna część 

układu nerwowego stawonogów, od którego odgałęziają się nerwy obwodowe. 

łańcuch J, białko wielkości ok. 15000 daltonów łączące monomeryczne podjednostki → 

przeciwciał klasy IgA i IgM. 

łańcuch oddechowy, łańcuch transportu elektronów, końcowy szlak utleniania cząsteczek 

różnych substratów energetycznych zlokalizowany w błonie wewnętrznej mitochondrium; 

substratami ł. o. są bogate energetycznie (zawierające pary elektronów o wysokim potencjale 

przenoszenia) zredukowane nukleotydy: NADH i FADH2, pochodzące z cyklu kwasu 

cytrynowego, glikolizy i β-oksydacji; energia swobodna uwalniana podczas przenoszenia 

elektronów na tlen cząsteczkowy jest wykorzystywana do syntezy ATP (→ fosforylacja 

oksydacyjna); utlenianie sprzężone jest z fosforylacją dzięki gradientowi protonowemu 

wytworzonemu w poprzek błony mitochondrialnej (→ teoria chemiosmotyczna). 

łańcuch pokarmowy, łańcuch troficzny, sekwencja organizmów zjadających i zjadanych, z 

których każdy poprzedni stanowi bazę pokarmową dla następnego; metaforyczny łańcuch 

organizmów ekosystemu z transferowaną materią i przepływającą energią, z kolejnymi 

ogniwami łańcucha, → poziomami troficznymi; organizmy rozpoczynające ł. p. są 

producentami i akumulują energię słoneczną, pozostałe są to konsumenci, organizmy 

akumulatywne, gromadzące energię, i destruenci, organizmy dekomponujące, uwalniające 

energię; ponieważ w kolejnych poziomach troficznych następuje utrata energii w postaci 

ciepła, długość ł. p. jest ograniczona do 4 lub 5 poziomów; ł. p. rzadko są izolowane, raczej 

splecione w sieć troficzną. 

łańcuch pokarmowy detrytożerców, → łańcuch pokarmowy typowy dla → 

ekosystemów morskich, w którym bazą pokarmową jest martwa materia organiczna 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego zjadana przez detrytożerców, te zaś przez drapieżców. 

łańcuch pokarmowy roślinożerców, → łańcuch pokarmowy typowy dla → 

ekosystemów leśnych, w którym bazą pokarmową jest żywy materiał roślinny, konsumowany 
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przez roślinożerców, a te z kolei zjadane są przez swoich drapieżców. 

łańcuch troficzny → łańcuch pokarmowy. 

łańcuchowa reakcja polimerazy, → reakcja łańcuchowa polimerazy. 

łańcuchy ciężkie, H, dwa identyczne, długie łańcuchy polipeptydowe, złożone z ok. 400 

aminokwasów, połączone z dwoma → łańcuchami lekkimi (L) wiązaniami disiarczkowymi i 

niekowalencyjnymi, budujące immunoglobuliny, białka odpornościowe kręgowców; każdy z 

ł. c. fałduje się w cztery domeny, jedną w obrębie części zmiennej i trzy w obrębie części 

stałej; fragmenty z końca N ł. c. i leżącego w pobliżu łańcucha lekkiego tworzą wspólnie 

miejsce wiązania antygenu (→ przeciwciała). 

łańcuchy lekkie, L, dwa identyczne krótkie łańcuchy polipeptydowe, liczące ok. 220 

aminokwasów, połączone z dwoma → łańcuchami ciężkimi (H) wiązaniami disiarczkowymi i 

niekowalencyjnymi, budujące immunoglobuliny, białka odpornościowe kręgowców; każdy ł. 

l. fałduje się w dwie domeny, jedną w obrębie części zmiennej i drugą w obrębie części stałej 

(→ przeciwciała). 

łapce, bezszparkowce (Sorberacea, Aspiraculata), gromada osiadłych w dnie morskim 

bezkręgowców, należąca do podtypu → osłonic, typu → strunowców, reprezentowana przez 

kilkanaście drapieżnych gatunków, o owalnym ciele, do 10 cm długości. 

ławica, grupa ryb lub innych zwierząt morskich, na ogół w tym samym stadium rozwojowym, 

pływających razem w skoordynowany sposób. 

łączna tkanka, → tkanka łączna. 

łąka, formacja roślinna składająca się z wieloletnich bylin, zwykle z dominującym udziałem 

traw lub turzyc; w pełni naturalne ł. związane są ze strefą długotrwałych zalewów rzecznych, 

w której niemożliwy jest rozwój form drzewiastych; najczęściej mają charakter 

antropogeniczny – wykształcają się na miejscu wyciętych lasów i utrzymują się tylko dzięki 

ingerencji człowieka, tzn. stałemu koszeniu i wypasaniu, a po zaniechaniu tych czynności w 

bardzo krótkim czasie przekształcają się w zbiorowiska leśne. 

łąkotki, → chitony. 

łąkotki dotykowe, łąkotki Merkela, skupienia komórek w obrębie naskórka, do których 

wnikają włókna czuciowe. 

łąkotki Merkela, → łąkotki dotykowe. 

łąkotki stawowe, półksiężycowate twory zbudowane z chrząstki włóknistej, zrośnięte 

więzadłowo końcami z kością piszczelową, przegradzające częściowo staw kolanowy 

człowieka i zwiększające powierzchnię kontaktu kłykci kości udowej z panewką stawu. 

łechtaczka, narząd leżący na przednim (brzusznym) końcu zatoki moczowo-płciowej samic 

ssaków, analogiczny do prącia samców, czasem również obejmujący (u naczelnych nie 

obejmuje) cewkę moczową. 

łęgi, lasy obejmujące dwie grupy zbiorowisk roślinnych związanych z dolinami rzecznymi: ł. 

wierzbowe i topolowe wykształcające się na glebach aluwialnych (najczęściej madach) oraz ł. 

olszowe, jesionowe i wiązowe występujące na glebach, przez które stale przesiąka woda lub 

rozwijające się w miejscach zalewanych albo podtapianych okresowo przez strumienie i 

rzeki; w dolinach dużych rzek obydwa typy mogą ze sobą sąsiadować; wspólną cechą obu 

grup łęgów jest znaczna żyzność zajmowanych przez nie siedlisk, dzięki czemu runo rozwija 

się bardzo bujnie, a w składzie florystycznym liczny udział mają rośliny nitrofilne; z powodu 

dużej żyzności siedliska łęgowe w Europie były od dawna intensywnie użytkowane, w 

związku z czym charakterystyczna dla nich roślinność leśna i zaroślowa została w większości 

zniszczona, często nieodwracalnie. 

łodyga, osiowy organ roślin naczyniowych (paprotników i nasiennych); główną funkcją 
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typowej ł. jest tworzenie podpory dla reszty ciała roślinnego i miejsca osadzenia liści, 

przewodzenie wody i soli mineralnych z korzeni do liści oraz substancji organicznych z liści 

do innych miejsc w roślinie; ł. mogą ulegać różnym przekształceniom (w gałęziakach, 

bulwach pędowych, cebulach). 

łodyżkowate ciała, → ciała grzybkowate. 

łodzikowate, łodziki (Nautiloidea), podgromada → mięczaków należąca do gromady → 

głowonogów, reprezentowana przez 6 gatunków, o długości kilkunastu cm; zwierzęta 

oceaniczne, denne (żyją na głębokości kilkuset m), nocne, drapieżne, odżywiają się 

skorupiakami, również padliną; charakteryzują się dwubocznie symetryczną, dwuwarstwową 

(warstwa porcelanowa i perłowa) muszlą zewnętrzną podzieloną na komory. 

łojowe gruczoły, → gruczoły łojowe. 

łopatka, jedna z kości obręczy kończyny przedniej kręgowców uczestniczących w tworzeniu 

panewki stawu barkowego; u ssaków samodzielnie tworzy ten staw, a z obojczykiem łączy się 

poprzez wyrostek barkowy; u ssaków, które pozbawione są obojczyka, jest jedyną kością 

obręczy. 

łopatonogi, Remipedia, gromada należąca do podtypu → skorupiaków, reprezentowana przez 

10 gatunków, żyjących w podmorskich jaskiniach. 

łowiectwo, gospodarka zwierzyną łowną, ściśle związana z gospodarką leśną i rolną, 

obejmująca planowanie pogłowia, hodowlę, użytkowanie wraz z polowaniem i odłowem, 

ochroną w ramach racjonalnej gospodarki i założeniami ochrony przyrody. 

łożysko, 1) zool. placenta, narząd występujący w macicy ciężarnych samic ssaków 

łożyskowych, zapewniający łączność i wymianę składników między organizmem płodu i 

matki; budowany ze strony płodu przez błony płodowe, kosmówkę i omocznię (łożysko 

omoczniowe) lub kosmówkę i woreczek żółtkowy (łożysko żółtkowe), a ze strony matki 

przez błonę śluzową macicy (doczesna); ze względu na stopień zespolenia tkanek płodu i 

matki wyróżnia się: ł. krwio-kosmówkowe (prawdziwe), ł. nabłonkowo-kosmówkowe 

(rzekome) i ł. śródbłonkowo-kosmówkowe (prawdziwe); 2) bot. placenta, specjalna tkanka 

merystematyczna w obrębie owocolistka lub zalążni, z której wyrastają zalążki. 

łożysko epitelochorialne → łożysko nabłonkowo-kosmówkowe. 

łożysko hemochorialne → łożysko krwio-kosmówkowe. 

łożysko krwio-kosmówkowe, łożysko hemochorialne, rodzaj → łożyska prawdziwego 

(właściwego), w którym dochodzi do zespolenia tkanek płodu i matki z zanikiem nabłonka, 

tkanki łącznej i ścian naczyń krwionośnych w błonie śluzowej macicy, w skutek czego 

palczaste wyrostki powierzchni tkanek zarodka są omywane krwią matki, a barierę łożyskową 

oddzielającą krew płodu od krwi matki stanowią wchodzące w skład łożyska tkanki płodowe; 

występuje m.in. u człowieka i małp. 

łożysko nabłonkowo-kosmówkowe, łożysko epitelochorialne, łożysko rzekome, rodzaj → 

łożyska, w którym nie ma zespolenia tkanek płodu z błoną śluzową macicy matki, barierę 

łożyskową oddzielającą krew płodu od krwi matki stanowią ściany naczyń krwionośnych i 

błony płodowe płodu oraz nabłonek, tkanka łączna i śródbłonek naczyń błony śluzowej 

macicy. 

łożysko omoczniowe, łożysko kosmówkowo-omoczniowe, rodzaj → łożyska, w którego 

tworzeniu bierze udział ze strony płodu oprócz kosmówki także omocznia. 

łożysko żółtkowe, łożysko kosmówkowo-żółtkowe, rodzaj → łożyska, w którego tworzeniu 

bierze udział ze strony płodu oprócz kosmówki także woreczek żółtkowy. 

łożyskowa bariera, → bariera łożyskowa. 

łożyskowce, ssaki wyższe (Placentalia, Eutheria), podgromada → ssaków charakteryzująca 
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się pojedynczą pochwą u samic, powstawaniem → łożyska, dużą masą i znacznym rozwojem 

mózgu, wysoką biomasą noworodków i wydłużonym okresem opieki nad potomstwem. 

łożyskowe krążenie, → krążenie łożyskowe. 

łódkonogi, walconogi (Scaphopoda), gromada bezkręgowców należąca do typu → 

mięczaków, reprezentowana przez ok. 350 gatunków zagrzebanych w piasku dna morskiego; 

ciało wydłużone, o wymiarach zwykle 2–5 cm, dwubocznie symetryczne, ukryte w 

pojedynczej, rurkowatej, zwężającej się ku tyłowi muszli. 

łój, 1) wydzielina → gruczołów łojowych ssaków, zwykle otwierających się do mieszka 

włosa; jest mieszaniną związków (tłuszczów, kwasów tłuszczowych, cholesterolu, wosków, 

węglowodanów) natłuszczających włos, chroniących go przed nawilgoceniem i 

utrzymujących jego elastyczność; 2) tkanka tłuszczowa u bydła domowego. 

łuk aorty, → aorta. 

łuk jarzmowy, w → czaszce synapsydalnej pomost kostny łączący szczękę z kością 

skroniową; na ł. j. składa się kość jarzmowa i wyrostek jarzmowy kości skroniowej; stanowi 

zewnętrzne ograniczenie dołu jarzmowego czaszki. 

łuk kręgowy, łuk nerwowy, u kręgoustych i niektórych ryb chrzęstny, u pozostałych 

kręgowców kostny łuk łączący się po stronie grzbietowej z trzonem kręgu, otaczający rdzeń 

kręgowy i uczestniczący w budowie kanału kręgowego. 

łuk łonowy, charakterystyczny dla miednicy kobiecej łuk, jaki poniżej spojenia łonowego 

tworzą dolne brzegi kości łonowych. 

łuk naczyniowy, u ryb i płazów ogoniastych, analogiczny do łuku nerwowego (→ łuk 

kręgowy), chrzęstny lub kostny łuk na brzusznej stronie kręgów ogonowych, osłaniający 

naczynia biegnące wzdłuż kręgosłupa. 

łuk nerwowy, → łuk kręgowy. 

łuk odruchowy, struktura funkcjonalna, na bazie której zachodzą odruchy, podstawowe 

czynności układu nerwowego; ł. o. składa się zawsze z pięciu elementów: 1) narządu 

zmysłów (receptora) odbierającego bodźce ze środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego 

organizmu; 2) drogi dośrodkowej (czuciowej, aferentnej), tworzonej przez wypustkę (→ 

akson) nerwowej komórki czuciowej, przenoszącej informację do ośrodkowego układu 

nerwowego; 3) ośrodka, komórki lub zespołu komórek nerwowych zwykle w obrębie 

ośrodkowego układu nerwowego, analizującego odebrany bodziec i inicjującego reakcję; 4) 

drogi odśrodkowej (ruchowej, eferentnej), tworzonej przez akson nerwowej komórki 

ruchowej, przenoszącej sygnał inicjujący odpowiedź na odebrany bodziec od ośrodka do 

piątego elementu ł. o., tj. 5) efektora, narządu wykonującego reakcję odruchową na bodziec 

zarejestrowany przez rozpoczynający ł. o. narząd zmysłu; efektorami są albo komórki 

mięśniowe (szkieletowe lub gładkie), albo komórki gruczołowe. 

łuk zębowy, charakterystyczny dla człowieka (i → hominidów), zbliżony do parabolicznego 

układ zębów w zębodołach; cecha różniąca hominidy od innych naczelnych. 

łuki nadbrwiowe, łukowate wyniosłości na łusce kości czołowej człowieka, nad górnymi 

brzegami oczodołów; u wielu form kopalnych człowieka w miejscu ł. n. występowały 

znacznie masywniejsze łuki lub wały nadoczodołowe. 

łuki skrzelowe, 5 par chrzęstnych lub kostnych utworów (podzielonych na 4 części) w 

obrębie trzewioczaszki ryb, które wraz z kością gnykową tworzą aparat gnykowo-skrzelowy. 

łupek z Burgess, złoże łupków środkowokambryjskich (ok. 530 mln lat) na stanowisku 

Burgess w Górach Skalistych w Kanadzie, w których zachowała się wielka różnorodność 

sfosylizowanych zwierząt tkankowych reprezentujących wiele typów budowy, w tym takie, 

które przetrwały do dzisiaj. 
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łupina nasienna, okrywa nasienia rozwijająca się z osłonek → zalążka, zbudowana zwykle z 

komórek o mocnych i skorkowaciałych ścianach; jedynie gdy nasienie trwale pozostaje w 

sztywnej owocni (orzechach, pestkach), ł. n. jest delikatna lub w ogóle zanika. 

łupina, → skorupa. 

łuski, 1) bot. termin wieloznaczny stosowany w odniesieniu do zwykle drobnych tworów 

różnego pochodzenia, wykształcających się w różnych częściach pędów podziemnych i 

nadziemnych; m.in. drobne, delikatne, błoniaste utwory na pędach podziemnych (kłączach, 

bulwach pędowych), ł. zmięśniałe, w cebulach, ł. stwardniałe w szyszkokształtnych kwiatach 

i kwiatostanach roślin nagonasiennych, sztywne i stwardniałe ł. osłaniające pączki zimowe; 

2) zool. produkt oskórka u bezkręgowców, u kręgowców zaś albo tarczki kostne (ł. 

plakoidalne, ł. ganoidalne, ł. elastyczne) wrośnięte w skórę u ryb, albo – u gadów 

łuskonośnych, na odnóżach ptaków i ogonie niewielu gatunków ssaków zrogowaciałe, 

zewnętrzne części naskórka. 

łuski cykloidalne, odmiana → łusek elastycznych o kształcie okrągławym i gładkich 

brzegach. 

łuski elastyczne, postać → łusek typowych dla ryb kostnoszkieletowych, rozmieszczonych 

regularnie i zachodzących na siebie dachówkowato w oddzielnych szeregach; na powierzchni 

zewnętrznej zaznaczają się brzegi zwapniałej substancji, tzw. skleryty, czyli pierścieniowate 

słoje przyrostów, których liczba i odległości określają wiek i okres żerowania ryby. 

łuski ganoidalne, postać → łusek, typowych dla ryb → kostołuskich, o kształcie rombu, 

rozmieszczonych w ściśle przylegających szeregach, tworzących rodzaj naskórnego pancerza; 

przedstawiciele różnych rzędów ryb → promieniopłetwychwykształcają łuski o różnych 

rozmiarach, kształcie i rozmieszczeniu na powierzchni ciała; jedna z wewnętrznych warstw ł. 

g. zbudowana jest z dentyny zawierającej bezkomórkową, nieorganiczną substancję o nazwie 

ganoina. 

łuski kosmoidalne, odmiana → łusek ganoidalnych, u których w skład wewnętrznej warstwy 

zbudowanej z dentyny wchodzi kosmina zamiast ganoiny; ł. k. są typowe dla współcześnie 

żyjących ryb → trzonopłetwych. 

łuski ktenoidalne, odmiana → łusek elastycznych, kształtu prostokątnego, o ząbkowanych 

lub falistych przednich i tylnych brzegach. 

łuski nasienne, w szyszkach drzew nagonasiennych wewnętrzne łuski (w pachwinach → 

łusek wspierających), na których rozwijają się nasiona. 

łuski plakoidalne, postać → łusek złożonych z dentyny, o kształcie zębów, zbudowanych z 

pogrążonej w skórze cementowej płytki podstawowej oraz wystającego ze skóry ząbka 

pokrytego szkliwem; końce ząbków skierowane są ku tyłowi; typowe dla ryb → spodoustych; 

wraz z wiekiem ryb rośnie ich liczba. 

łuski wspierające, w szyszkach roślin szpilkowych zewnętrzne łuski, w pachwinach których 

znajdują się łuski nasienne. 

łuskonośne, łuskoskórne, Squamata, rząd należący do gromady → gadów, klasyfikowany na 

trzy podrzędy: jaszczurki, amfisbeny i węże; skóra pokryta rogowymi łuskami i tarczkami, na 

głowie i brzuchu nieco większymi; czaszka z dwoma dołami skroniowymi, uzębienie 

akrodontyczne lub pleurodontyczne. 

łuskoskórne, → łuskonośne. 

łuskoskrzydłe, → motyle. 

łuskowce, Pholidota, rząd należący do gromady → ssaków, reprezentowany przez 7 

gatunków, o tułowiu zlanym z długim ogonem, chwytnym u gatunków nadrzewnych; ciało 

wielkości 0,7–1,7 m, pokryte pancerzem składającym się z rogowych łusek, dachówkowato 
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ułożonych, partie bez pancerza porasta sierść; brak zębów, żołądek ze zrogowaciałym 

nabłonkiem. 

łuszczyca, jedna z najczęstszych, przewlekłych chorób skóry, dotykająca 1–3% populacji; ma 

podłoże genetyczne, przebiega z nawrotami i polega na wzmożonej proliferacji naskórka z 

niepełnym jego rogowaceniem, połączona z odczynem zapalnym w skórze; chorobę 

wyzwalają m.in. czynniki klimatyczne, mechaniczne, chemiczne, a także zakaźne (bakterie 

lub wirusy). 

łuszczyna, suchy, wydłużony owoc powstający z zalążni 2-owocolistkowej, pękający dwiema 

klapami, między którymi znajduje się tzw. fałszywa przegroda; na niej znajdują się nasiona 

(np. u gorczycy, rzepaku). 

łuszczynka, rodzaj krótkiej łuszczyny, której długość nie przekracza dwukrotnej szerokości. 

łydka, u człowieka tylna część podudzia, silnie wypukła na skutek obecności w tym miejscu 

obszernego mięśnia trójgłowego łydki (m. triceps surae). 

łyko, floem, tkanka u roślin naczyniowych związana z przewodzeniem organicznych 

substancji pokarmowych, zwłaszcza cukru (sacharozy) na większe odległości, np. z liści do 

korzeni; głównym elementem ł. są komórki sitowe, u okrytozalążkowych będące członami → 

rurek sitowych, którym towarzyszą → komórki przyrurkowe; poza tym w skład ł. wchodzi 

miękisz łykowy i często włókna łykowe. 

łyko pierwotne, floem pierwotny, łyko będące wytworem merystemów wierzchołkowych 

pędu i korzenia (powstaje z → pratkanki) i wchodzi w skład budowy pierwotnej tych 

organów. 

łyko wtórne, łyko będące wytworem → miazgi twórczej i wchodzące w skład budowy 

wtórnej łodyg i korzeni. 

łysenkizm, poglądy głoszone przez ukraińskiego agrobiologa T. Łysenkę, które z przyczyn 

politycznych zdominowały w latach 40. i 50. XX wieku sowiecką biologię, wywarły także 

wpływ na rozwój biologii w krajach bloku sowieckiego; istotą ł. było zaprzeczenie istnienia 

genów i uznanie dziedzicznej zmienności środowiskowej za główny czynnik 

przystosowawczy. 

łysienie, utrata włosów głowy; tzw. łysienie typu męskiego zależne jest od czynników 

hormonalnych i genetycznych. 

łzawienie, wyciekanie łez poza granice szpary powiekowej spowodowane albo nadmiernym 

wydzielaniem gruczołu łzowego, albo niedrożnością kanału nosowo-łzowego; spośród 

lądowych ssaków charakterystyczne tylko dla człowieka, u którego wzmożone wydzielanie 

łez następuje również w wyniku silnych emocji (płacz). 

łzowe gruczoły, → gruczoły łzowe. 

łzy, wydzielina → gruczołów łzowych zawierająca chlorek sodu i niewielkie ilości białek; 

zwilżają powierzchnię gałki ocznej, po której rozprowadzane są ruchami powiek, a 

odprowadzane są do jamy gębowej lub do jam nosowych przewodami nosowo-łzowymi. 

maceracja, rozkład tkanek wynikający z rozkładu substancji międzykomórkowej spajającej 

komórki tkanek ze sobą; może mieć charakter naturalny, gdy zachodzi w trakcie rozwoju 

organizmu (m. naturalna), lub patologiczny (m. patologiczna); m. może być również 

zabiegiem sztucznym, dokonywanym np. w trakcie eksperymentalnej izolacji komórek 

spośród tkanek organizmu; czasami, niezbyt prawidłowo, m. nazywa się sporządzanie 

wyciągów (ekstraktów) tkankowych. 

machozoid, rodzaj polipa pełniącego funkcje obronne, wyróżniany wśród → 

polipów stułbiopławów kolonijnych; bogato zaopatrzony w parzydełka (→ nematocysta); ze 

względu na kształt wyróżnia się tentakulozoidy (wydłużone, o długich ramionach), 
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spiralzoidy (o szczątkowych ramionach, zdolne do spiralnego skręcania), daktylozoidy 

(nitkowate), nematofory (workowate), palpony (palcowate) i inne. 

macica, 1) u ssaków, silnie umięśniona część dróg rodnych → układu rozrodczego żeńskiego, 

połączona z jajowodem i uchodząca do pochwy; miejsce rozwoju zarodka i płodu do czasu 

porodu; 2) u niektórych bezkręgowców rozszerzony lub uwypuklony odcinek układu 

rozrodczego żeńskiego, gdzie zmagazynowane komórki jajowe zaopatrywane są w substancję 

żółtkową, lub miejsce rozwijania się zarodków. 

macica męska uterus masculinus, zachowany końcowy odcinek jajowodów u samców ryb 

spodoustych. 

macica perłowa, warstwa perłowa, część wewnętrzna muszli małży wytwarzana przez brzeg 

płaszcza, złożona z kilku warstewek załamujących światło; muszle o delikatnej budowie 

warstw dają efektowniejszy połysk, a gdy są dostatecznie grube, stają się surowcem do 

produkcji tzw. masy perłowej wykorzystywanej przez człowieka w zdobnictwie. 

macierz, 1) matriks, bezpostaciowe (w mikroskopie świetlnym) środowisko wewnętrzne 

komórki i organelli komórkowych, w mikroskopie elektronowym mające często strukturę 

sieciową; utworzone głównie z białek i silnie uwodnione; 2) → białko wirusowe; 3) m. ściany 

komórki roślinnej, struktura amorficzna utworzona z polisacharydów (pektyn i hemiceluloz), 

białek (enzymatycznych i strukturalnych) oraz związków fenolowych (kwasów i alkoholi 

fenolowych) występujących najczęściej w postaci lignin; 4) m. mitochondrialna (→ 

mitochondria); 5) m. wyników, etol. termin przyjęty z teorii gier, zestawienie w formie 

tabelarycznej wyników interakcji partnerów, z których każdy może przyjmować różne 

strategie zachowań. 

macierzyste komórki, → komórki macierzyste. 

maczugowce, Corynebacterium, rodzaj gramdodatnich bakterii tlenowych lub względnie 

beztlenowych, o maczugowatym kształcie, z widoczną po wybarwieniu segmentacją, a u 

niektórych z ziarnistościami; niektóre chorobotwórcze dla człowieka (maczugowiec błonicy 

(dyfterytu), maczugowiec trądziku i inne); kilka gatunków chorobotwórczych dla roślin. 

madreporowa płytka, → płytka madreporowa. 

madreporowce, → koralowce madreporowe. 

madreporowe koralowce, → koralowce madreporowe. 

mady morskie, → marsze. 

mady rzeczne, gleby napływowe rozwijające się w dolinach rzek okresowo zalewanych 

wodami powodziowymi osadzającymi warstwy namułów; siedlisko bogatych lasów 

łęgowych; ze względu na dużą żyzność wykorzystywane rolniczo. 

magnetyzm szczątkowy, → paleomagnetyzm. 

magnoliowe, 1) Magnoliidae, podklasa → dwuliściennych roślin okrytozalążkowych o 

cechach z jednej strony bardzo prymitywnych (np. drewno wtórne zbudowane z cewek, 

spiralne ułożenie elementów w kwiecie, niepodzielone blaszki liściowe), z drugiej – o 

wysokim stopniu specjalizacji (np. liście przekształcone w organy chwytające drobne owady 

czy skrajnie zredukowane organy wegetatywne); u m. przeważają rośliny o pędach 

zdrewniałych (należące do rzędu magnoliowców, np. magnolia), mniej liczne są zielne rośliny 

wodne, reprezentujące rząd grzybieniowców (np. grzybienie, grążel); kwiaty są bardzo 

zróżnicowane: od okazałych, zawierających wszystkie części (okwiat, pręcikowie, słupkowie) 

i umieszczonych skrętolegle na wydłużonej osi, poprzez ułożone okółkowo, do wtórnie 

rozdzielnopłciowych, pozbawionych okwiatu i zestawionych w gęste kwiatostany; 2) linia 

filogenetyczna roślin → dwuliściennych (ang. Magnoliid complex) obejmująca rośliny 

drzewiaste o ulistnieniu naprzeciwległym lub naprzemianległym oraz liściach zwykle 
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twardych i pierzasto żyłkowanych; od → paleoziół różnią się m.in. pod względem budowy 

aparatów szparkowych, kwiatów (szczególnie pylników) oraz pyłku; do m. zalicza się np. 

rząd magnoliowce obejmujący krzewy, niewielkie drzewka, rzadziej duże drzewa (np. 

magnolia) (por. też → Amborella). 

mahoń, czerwonobrunatne, odporne na wilgoć, nie pękające drewno otrzymywane z różnych 

drzew rosnących głównie w Ameryce (mahoniowiec, rodzaj z rodziny miodlowatych 

pochodzący z Antyli, Ameryki Środk. oraz z północnych części Ameryki Płd., 

reprezentowany przez 3 gatunki) i Afryce (zamahoń). 

majaczenie, delirium, psychoza przejawiająca się zaburzeniem świadomości, dezorientacją 

przestrzenno-czasową, urojeniami, omamami zmysłowymi i niepokojem psychoruchowym. 

majaczenie alkoholowe, majaczenie drżenne, delirium tremens, psychoza wyzwalana w 

wyniku przewlekłego nadużywania alkoholu; oprócz objawów → majaczenia, w m. a. 

występuje drżenie i zaburzenia wegetatywne zagrażające życiu. 

majaczenie drżenne, → majaczenie alkoholowe. 

mak, rodzaj roślin (ok. 100 gatunków) z rodziny makowatych, do której należą ważne rośliny 

użytkowe, lecznicze i ozdobne; niedojrzałe owoce m. lekarskiego (Papaver somniferum) 

zawierają gęstniejący i ciemniejący na powietrzu sok mleczny, nazywany → opium, w 

którym występują liczne biologicznie czynne alkaloidy, m.in. morfina, kodeina, papaweryna, 

o silnym działaniu przeciwbólowym i narkotycznym. 

makia, makchia, formacja roślinna złożona z zarośli zawsze zielonych, drobnolistnych i 

twardolistnych krzewów oraz krzewinek (wrzosiec drzewiasty, mirt), skarłowaciałych drzew 

(dąb, pistacja kleista, drzewo poziomkowe), a także z licznych roślin zielnych wydzielających 

obficie olejki lotne; główny okres wegetacji m. przypada na wiosnę, gdy jest pod dostatkiem 

wilgoci; m. występuje w wilgotniejszych, przybrzeżnych rejonach obszaru 

śródziemnomorskiego (na wyspach w zachodniej części Morza Śródziemnego, w Hiszpanii, 

południowej Francji i we Włoszech); powstała po wyniszczeniu pierwotnych lasów 

twardolistnych (głównie dębowych), wskutek nadmiernego ich użytkowania przez dawnych 

Rzymian. 

makrobiota, organizmy zarówno roślinne (makroflora), jak i zwierzęce (makrofauna) o 

większych, w danym środowisku, rozmiarach ciała od innych organizmów; nazwa odnosi się 

zwykle do fauny glebowej. 

makrobiotyka, praktyki dotyczące sposobu życia, w tym odżywiania się, świadomie 

stosowane przez ludzi w celu przedłużenia życia. 

makrocząsteczki, → biopolimery. 

makroelementy, pierwiastki chemiczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

wszystkich organizmów, stanowiące powyżej 0,01% ich suchej masy: tlen, węgiel, wodór, 

azot, wapń, fosfor, potas, siarka, chlor, sód i magnez; cztery pierwsze, nazywane 

pierwiastkami podstawowymi, stanowią ok. 99% masy organizmów; funkcje fizjologiczne m. 

są różnorodne, są składnikami związków organicznych budujących komórki i biorą udział we 

wszystkich procesach życiowych. 

makroewolucja, → ewolucja ponadgatunkowa. 

makrofagi, 1) komórki układu odpornościowego cechujące się zdolnością → fagocytozy, 

przekształcone → monocyty krwi, o zróżnicowanej morfologii i funkcjach, osiadłe w obrębie 

tkanki łącznej właściwej (m. osiadłe lub spoczynkowe) lub na terenie tkanek i narządów 

obwodowych (m. wolne); wraz z komórkami dendrycznymi i monocytami zaliczane są do → 

układu makrofagów jednojądrzastych; 2) zwierzęta odżywiające się cząstkami pokarmu o 

dużych rozmiarach, połykanego w całości i kruszonego wewnątrz przewodu pokarmowego 
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lub najczęściej rozdrabnianego za pomocą różnego typu narządów gębowych, np. szczęk, 

żuwaczek, zębów itp. 

makrofauna, 1) w klasyfikacji zwierząt glebowych według wielkości, ta część fauny, która 

osiąga rozmiary od 2 do 20 mm; do m. należą m.in. wazonkowce, mięczaki, równonogi, wije, 

zaleszczotki; 2) umowne określenie zwierząt, których rozmiary przekraczają ok. 5 mm. 

makrofile, megafile, liście makrofilne, według → teorii telomowej liście powstałe w wyniku 

rozgałęziania, spłaszczania i zrastania telomów; w taki sposób miały powstać w toku ewolucji 

liście większości roślin naczyniowych, z wyjątkiem widłakowych, u których występują → 

mikrofile. 

makrogameta, większa od męskiej gameta żeńska występująca u glonów, niektórych 

grzybów, mszaków, paprotników i sporowców; zdolna do samodzielnego ruchu 

pełzakowatego lub za pomocą wici. 

makrogametocyt, u jednokomórkowców osobnik żeński przekształcony w żeńską komórkę 

rozrodczą, u organizmów wielokomórkowych komórka w fazie przekształcania się w gametę. 

makroglej, → neuroglej. 

makrojądro, makronukleus, jądro wegetatywne występujące u orzęsków, funkcjonalnie 

odpowiadające jądru komórek somatycznych innych eukariotów; zwykle zawiera liczne → 

jąderka; podczas rozmnażania płciowego (→ koniugacji) ulega dezintegracji, a następnie 

odtwarza się z → synkarionu po podziale komórki i przejmuje kontrolę nad większością 

procesów matabolicznych; determinuje także fenotyp organizmu. 

makrojądro heteromeryczne, → makrojądro o niejednolitej budowie, podzielone na dwie 

wyraźne części: paramer mający zbitą, gęstą budowę, z małą ilością DNA i ortomer o dużej 

zawartości kwasu nukleinowego; synteza RNA jest bardziej intensywna w ortomerze. 

makromery, większe → blastomery, które powstają w wyniku nierównomiernych podziałów 

w trakcie bruzdkowania całkowitego nierównomiernego (→ bruzdkowanie 

holoblastyczne) albo → bruzdkowania spiralnego. 

makromolekuły, → biopolimery. 

makromutacja, wielka zmiana mutacyjna prowadząca według koncepcji R.B. Goldschmidta 

do powstania nowych jednostek systematycznych wyższych niż gatunki; koncepcja nie 

znalazła dotychczas dostatecznie przekonywających dowodów ze względu na letalny lub 

subletalny charakter dużych zmian mutacyjnych (→saltacjonizm). 

makronukleus, → makrojądro. 

makroplankton, kategoria wielkości (2–20 cm) → planktonu włączająca duże bezkręgowce 

morskie: meduzy jamochłonów, żebropławy, osłonice; organizmy przekraczające podane 

wymiary zalicza się do megaplanktonu. 

makroskopowość, rozmiary obiektu biologicznego umożliwiające jego dostrzeganie (i ew. 

badanie) bez pomocy mikroskopu (praktycznie powyżej 1 mm). 

makrosmatyczne zwierzęta, → zwierzęta makrosmatyczne. 

makrosporangium, → megasporangium. 

makrosporofil, → megasporofil. 

makrospory, → megaspory. 

makroszczątki botaniczne, sfosylizowane fragmenty roślin, w odróżnieniu od pyłków i 

zarodników, widoczne bez użycia mikroskopu; termin stosowany zwłaszcza w badaniach 

archeologicznych. 

maksilipedy, nogoszczęki, szczękonóża, przekształcone odnóża tułowiowe służące do 

chwytania pokarmu; 1 para u pareczników (→ wije), 1–3 par u → skorupiaków. 
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malakogamia, sposób zapylania kwiatów polegający na przenoszeniu pyłku przez mięczaki 

(głównie ślimaki). 

malakologia, dyscyplina zoologiczna zajmująca się naukowym badaniem mięczaków. 

malaria, → gorączka błotna, → gorączka codzienna. 

malaria tropikalna, → gorączka błotna. 

Malpighiego cewki, → cewki Malpighiego. 

Malpighiego ciałko, → ciałko nerkowe. 

Malpighiego kłębuszki, → kłębuszki nerkowe. 

MALT, ang. mucosa-associated lymphoid tissue, → tkanka limfoidalna związana z błonami 

śluzowymi. 

maltaza, α-glukozydaza, enzym katalizujący hydrolizę → maltozy na dwie cząsteczki 

glukozy; występuje w kiełkujących nasionach i w przewodzie pokarmowym zwierząt. 

Malthusa teoria, → teoria Malthusa. 

maltoza, maltobioza, cukier słodowy, dwucukier redukujący zbudowany z dwóch cząsteczek 

glukozy połączonych wiązaniem 1,4-glikozydowym; powstaje podczas działania → 

amylaz na glikogen oraz na → skrobię, np. podczas kiełkowania nasion i trawienia tych 

wielocukrów w przewodzie pokarmowym. 

maltuzjanizm, grupa poglądów na zjawiska ludnościowe wywodząca się z → teorii 

Malthusa, m.in. antypopulacjonistyczny pogląd, że aby uniknąć niekorzystnych skutków 

"lw;katastrof umieralności"up; (np. epidemie, wojny), należy w świadomy sposób 

kontrolować rozrodczość. 

małpiatki, Prosimii, jeden z dwu podrzędów rzędu → naczelnych, który pojawił się w 

eocenie (54 mln lat temu); z 8 rodzin współczesnych m. pięć zamieszkuje wyłącznie 

Madagaskar (cała nadrodzina Lemuroidea: palczak, indrysy, lepilemury, lemurki i lemury), 

jedna – Afrykę (galago), jedna – Afrykę i południową Azję (lori) (nadrodzina Lorisoidea) i 

jedna – południowo-wschodnią Azję (wyraki, nadrodzina Tarsiodea); małe zwierzęta, o masie 

ciała od kilkudziesięciu g do kilku kg, większość prowadzi nadrzewny, nocny tryb życia; 

wszystkie poza wyrakami zalicza się do grupy Strepsirhini. 

małpy, Anthropoidea, Simiae, Simii, jeden z dwu podrzędów rzędu → naczelnych (wraz z 

zaliczanymi do → małpiatek wyrakami tworzą grupę Haplorhini), który pojawił się na 

przełomie eocenu i oligocenu (34 mln lat temu); dzielą się na dwa zespoły: → m. 

szerokonosych (Platyrrhini), zwanych inaczej m. Nowego Świata, oraz → m. 

wąskonosych (Catarrhini) – m. Starego Świata; różnią się one m.in. szerokością przegrody 

nosowej i kształtem nozdrzy, inną → formułą zębową (głównie liczbą przedtrzonowców), 

wielkością ciała i budową puszki słuchowej. 

małpy człekokształtne, → człekokształtne. 

małpy szerokonose, Platyrrhini, małpy Nowego Świata, zespół w podrzędzie → małp, który 

pojawił się w oligocenie, ok. 30 mln lat temu; jedna nadrodzina Ceboidea z 2 rodzinami: 

płaksowatych (Cebidae), obejmujących 3 podrodziny: pazurkowców, kapucynek i ponocnic, 

oraz czepiakowatych (Atelidae) z 3 podrodzinami: pitecji, czepiaków i titi; zamieszkują 

Amerykę Płd. i Środkową. 

małpy wąskonose, Catarrhini, małpy Starego Świata, zespół w podrzędzie → małp; tworzą 

dwie nadrodziny: małp zwierzokształtnych (Cercopithecoidea) z jedną rodziną 

makakowatych (z dwoma podrodzinami – Cercopithecinae i Colobinae) oraz → 

człekokształtnych (Hominoidea) z trzema rodzinami: gibonowatych, orangowatych i 

człowiekowatych (→ hominidy); obecnie zamieszkują (jeśli pominąć człowieka i 

gibraltarskiego magota) Afrykę i Azję. 
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małże, blaszkoskrzelne (Bivalvia, Lamellibranchiata), gromada bezkręgowców w obrębie 

typu → mięczaków reprezentowana przez ok. 20 tysięcy gatunków, morskich, rzadziej 

słodkowodnych; ciało o dużej rozpiętości rozmiarów, od 1,5 mm do 1,5 m; wytworem 

brzegów → płaszcza jest dwuklapowa muszla zbudowana z trzech warstw (periostrakum, 

mezostrakum i hipostrakum). 

małżoraczki, Ostracoda, gromada w większości drobnych, kilkumilimetrowych 

bezkręgowców wodnych, w obrębie podtypu → skorupiaków, reprezentowana przez ok. 8 

tysięcy gatunków; ciało niesegmentowane, pokryte karapaksem w formie dwuklapowej 

skorupki. 

małżowina uszna, u ssaków (poza stekowcami) fałd skórny rozpięty na szkielecie 

chrzęstnym, będący przedłużeniem ściany przewodu słuchowego zewnętrznego, z którym 

razem tworzy ucho zewnętrzne; pomaga w wychwytywaniu i przewodzeniu fal dźwiękowych, 

służy również celom termoregulacyjnym. 

małżowiny nosowe, u ssaków różna liczba cienkich, blaszkowatych i częściowo pozwijanych 

kostek powstających z zarodkowej, chrzęstnej puszki węchowej i przyrośniętych do kości 

budujących boczne ściany jamy nosowej (sitowej, szczękowej i nosowej); pokryte błoną 

śluzową, znacznie zwiększają powierzchnię kontaktu powietrza z jamą nosową. 

mammografia, radiologiczne badanie sutka polegające na wykonaniu jego zdjęcia 

promieniami miękkimi (poniżej 45 kV); uwidacznia ewentualne zmiany w strukturze; 

stosowana w profilaktyce i leczeniu zmian chorobowych tego narządu. 

mammologia, teriologia, dział zoologii kręgowców zajmujący się naukowym badaniem 

ssaków. 

mamut, Mammuthus primigenius, wymarły ssak z epoki lodowej należący do rzędu → 

trąbowców, o wielkości dzisiejszych słoni; ciało pokryte brunatnym futrem, uszy małe, ciosy 

(siekacze) o długości do ok. 4 m; roślinożerny, prowadził życie stadne na rozległych 

obszarach stepowo-tundrowych półkuli północnej. 

mandibule, → żuwaczki. 

mangrowe, → namorzyny. 

mania, med. psychoza afektywna (→ psychozy) objawiająca się m.in. podwyższeniem 

nastroju, przyspieszeniem toku myśli, zawyżeniem samooceny, wzmożnym dobrym 

samopoczuciem fizycznym. 

maniok, cassava, 1) Manihot, rodzaj z rodziny wilczomleczowatych obejmujący ok. 130 

gatunków zimozielonych krzewów lub małych drzew, względnie lian pochodzących z 

tropikalnej Ameryki Środkowej i Płd.; najważniejsze gatunki uprawne to m. gorzki (M. 

esculenta) i m. słodki (M. dulcis), szybko rosnące krzewy, o dużych bulwach korzeniowych 

ze znaczną zawartością skrobi (ok. 30% w stanie świeżym), odgrywające podobną rolę jak 

ziemniak w Europie; 2) nazwa mąki uzyskiwanej z bulwiastych korzeni m. 

manna, 1) rodzaj z rodziny traw, m.in. występująca dziko także w Polsce m. jadalna, której 

ziarniaki (ziarno) były do niedawna zbierane i spożywane w postaci kaszy; 2) według Biblii 

potrawa Izraelitów wędrujących po pustyni do Ziemi Obiecanej pochodząca z jadalnej, 

bogatej w cukry wydzieliny tamaryszku (rośliny występującej na Synaju), która krzepnie w 

postaci białych grudek; 3) skorupiasty porost misecznica jadalna. 

mannitol, mannit, jeden z najpospolitszych łańcuchowych, wielowodorotlenowych alkoholi 

roślin wyższych, pochodna cukru prostego → mannozy; należy do substancji 

kompatybilnych, umożliwiających utrzymanie równowagi osmotycznej w komórkach 

narażonych na różne stresy, m.in. stres solny. 

mannoza, sześciowęglowy cukier prosty, aldoheksoza; prawie nie występuje w stanie 
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wolnym, jest składnikiem → wielocukrów, m.in. mannanów, galaktomannanów i gum oraz 

substancji grupowych krwi. 

mapa chromosomu, graficzne przedstawienie układu genów w chromosomie z zaznaczeniem 

odległości między nimi; mapy chromosomowe genetyczne i cytologiczne różnią się metodami 

ich konstruowania; mapa genetyczna chromosomu tworzona jest na podstawie częstości → 

rekombinacji zachodzących w procesie crossing over; częstość występowania rekombinantów 

jest odwrotnie proporcjonalna do odległości między genami; mapa cytologiczna chromosomu 

konstruowana jest na podstawie analizy mutacji chromosomowych, przede wszystkim delecji, 

widocznych mikroskopowo, lub na podstawie analizy efektów działania genów zmienionych 

mutacją; oba te zjawiska pozwalają na identyfikację i lokalizację danego genu; kolejność 

ułożenie genów w chromosomie ustalona dla mapy genetycznej i cytologicznej jest zwykle 

zgodna, natomiast odległości między genami mogą się różnić, gdyż częstość crossing 

over uzależniona jest od wielu zmieniających się czynników, takich jak odległość genu od 

centromeru, temperatura itp.; obecnie nowe metody biologii molekularnej pozwalają na 

identyfikację i ustalenie położenia genów w chromosomie za pomocą → sond molekularnych, 

z wykorzystaniem zjawiska → hybrydyzacji DNA. 

mapa genu, graficzne przedstawienie lokalizacji zmutowanych miejsc i ich względne 

odległości w ramach danego genu; powstaje na podstawie częstości zachodzenia 

wewnątrzgenowego crossing over i konwersji; m. g. można również otrzymać stosując 

metody genetyki molekularnej, przez analizę fragmentów DNA uzyskanych po działaniu 

enzymami restrykcyjnymi, przecinającymi kwas nukleinowy w miejscach specyficznych 

sekwencji zasad azotowych, charakterystycznych dla danego enzymu; inną dokładną metodą 

jest analiza sekwencyjna zasad budujących gen. 

mapowanie genów, → mapa chromosomu. 

marazm, długotrwały, postępujący proces wyniszczania i utraty sił; m. starczy, 

"lw;uwiąd"up; starczy, procesy zanikowe, w sferze somatycznej i psychicznej, związane z 

podeszłym wiekiem. 

marihuana, narkotyk otrzymywany z liści konopii indyjskich, palony zwykle w połączeniu z 

tytoniem (→ haszysz; → konopie). 

markery genetyczne, kontrolowane genetycznie cechy wyróżnialne fenotypowo, 

wykorzystywane do analizy genetycznej; markerem genetycznym może być gen o znanej 

lokalizacji na chromosomie, używany jako punkt odniesienia przy mapowaniu genów, przy 

selekcji komórek (markery antygenowe) lub osobników; jeżeli gen markerowy sprzężony jest 

z określonym genotypem, może być użyty w hodowli roślin i zwierząt lub w diagnostyce i 

poradnictwie genetycznym w celu określenia nosicieli szkodliwego genu. 

markery nowotworowe, różne peptydy, białka i glikoproteiny syntezowane przez komórki 

nowotworowe i pozwalające je odróżnić od komórek prawidłowych; niektóre z tych 

substancji uwalniane są w dużych ilościach do płynów ustrojowych; oznaczenie ich obecności 

i stężenia jest wykorzystywane w diagnostyce i monitorowaniu skuteczności leczenia oraz 

rozpoznawaniu nawrotów choroby nowotworowej. 

marskość, stwardnienie narządu, upośledzające jego czynności, wynikające z rozrostu w jego 

obrębie tkanki łącznej i zaniku komórek miąższowych, zwykle w następstwie przewlekłych 

stanów zapalnych, zatruć lub zaburzeń krążenia; najczęstszym przypadkiem jest m. wątroby. 

marsze, mady morskie, gleby napływowe powstające z osadów nanoszonych przez wody 

morskie podczas przypływów lub spiętrzeń. 

martwica, nekroza, miejscowe obumarcie komórek, tkanek, a nawet narządu w wyniku 

działania czynników wewnętrznych lub zewnętrznych, jak np. niedokrwienie (np. mięśnia 

sercowego po zawale), oparzenia, odmrożenia, uszkodzenia mechaniczne, działanie 
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związków chemicznych (kwasów, zasad, toksyn, w tym jadów zwierzęcych i bakteryjnych) i 

in. 

martwica korkowa, korowina, zewnętrzne, martwe tkanki pnia u drzew znajdujące się na 

zewnątrz od ostatniego cylindra → miazgi korkotwórczej; odcięte od dopływu wody i 

substancji pokarmowych, obejmujące początkowo zewnętrzne partie kory pierwotnej, a w 

starszych pniach również zewnętrzne warstwy łyka. 

masa ciała, antr. ze względu na znaczną zmienność genetyczną i dużą wrażliwość 

środowiskową, ważny wskaźnik rozwoju fizycznego osobnika, szczególnie rozważana w 

relacji do innych rozmiarów ciała, np. wysokości. 

masa ciała idealna, med. masa ciała uznawana w danej populacji za optymalną. 

masa ciała należna, med. masa ciała odpowiadająca wartościom przewidzianym w tabelach 

wykonanych z wykorzystaniem metod statystycznych i zestawionych według płci, wieku i 

liniowych rozmiarów ciała osobnika. 

masa ciała urodzeniowa, med. masa ciała noworodka tuż po urodzeniu. 

masa cząsteczkowa, masa cząsteczki chemicznej przedstawiona jako suma mas atomowych, 

wyrażana w → daltonach. 

masa sucha, masa tkanek lub całego organizmu po odwodnieniu; wodę można usunąć przez 

suszenie w temperaturze ok. 105˚C lub przez → liofilizację. 

masaż serca, rytmiczne uciskanie serca przez ścianę klatki piersiowej w celu wymuszenia 

krążenia krwi. 

maska, warga dolna larw ważek; duży, masywny, ruchomy aparat chwytny, w stanie 

spoczynku położona jest pomiędzy biodrami odnóży. 

maskowanie, → mimetyzm. 

maskulinizacja, → wirylizacja. 

masło kakaowe, olej (tłuszcz) kakaowy, tłuszcz z nasion (zawierają ok. 44,5% tłuszczu) 

kakaowca (Theobroma cacao); topi się w temp. 32–4˚C; zawiera ok. 40% kwasu olejowego, 

35% kwasu stearynowego, 23% kwasu palmitynowego i 2% kwasu linolowego; jest 

surowcem w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym oraz spożywczym (m.in. do 

wyrobu czekolady). 

masochizm, dewiacja w zachowaniu płciowym człowieka; dotknięta nią osoba do 

zaspokojenia popędu płciowego wymaga doznawania cierpień fizycznych i psychicznych 

zadawanych mu przez partnera. 

masowe wymierania, → wymierania masowe. 

mastaks, aparat żujący → wrotków położony we wnętrzu mięsistej gardzieli, zbudowany z 

ruchomych, chitynowych przydatków: kowadełka i pary młoteczków, przystosowany do 

chwytania i rozdrabniania pokarmu. 

mastka, u człowieka wydzielina gruczołów łojowych, zmieszana ze złuszczonymi 

komórkami nabłonka, gromadząca się pod napletkiem prącia (lub między łechtaczką i 

wargami sromowymi mniejszymi), w warunkach braku higieny; zwykle zawiera bakterie 

(Mycobacterium smegmatis). 

mastocyty, → komórki tuczne. 

mastodonty, wymarłe, żyjące między oligocenem i plejstocenem ssaki należące do rzędu → 

trąbowców charakteryzujące się wyciągniętą do przodu żuchwą z długimi ciosami 

(siekaczami); niektóre gatunki miały żuchwę łopatowatą, a ciosy płaskie i szerokie. 

masturbacja, samogwałt, onanizm, drażnienie narządów płciowych zewnętrznych (w inny 

sposób niż poprzez stosunek płciowy) w celu osiągnięcia orgazmu. 
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masy jednostka, → dalton. 

matczyne dziedziczenie, → dziedziczenie matczyne. 

matczyne przeciwciała, → przeciwciała matczyne. 

matczyny efekt, → efekt matczyny. 

matecznik, 1) fragment lasu wyznaczony do uprawy roślin w celu wyselekcjonowania 

materiału sadzeniowego; zasiedlające go rośliny są wolne od szkodników i chorób oraz 

zawierają czyste linie odmianowe lub gatunkowe; 2) odosobniony areał w lesie będący ostoją 

zwierzyny, jak również zasiedlany przez zwierzęta w celu odbycia lęgów, odchowu młodych. 

materiał mateczny, w → nasiennictwie najwyższej jakości nasiona otrzymywane z 

wyselekcjonowanych egzemplarzy roślin, czyli z "lw;pojedynek"up;; w przypadku zbóż z 

rozmnażania m. m. otrzymuje się kolejno: superelitę, elitę, oryginał, a następnie tzw. odsiewy 

– pierwszy, drugi, trzeci itd. 

matriks, → macierz. 

matrycowy RNA, → RNA informacyjny. 

maturus, osobnik dojrzały; antr. człowiek dojrzały, umowna kategoria wieku (35–55 lat), 

stosowana przede wszystkim do osobników o nieznanym wieku kalendarzowym (np. 

reprezentowanych przez materiał kostny). 

maź płodowa, mazista substancja pokrywająca skórę płodów u ssaków; powstaje z 

wydzieliny gruczołów łojowych płodu, złuszczonych komórek nabłonka i włosków meszku 

płodowego oraz wydzieliny komórek owodni; izoluje skórę od płynu owodniowego, ułatwia 

przechodzenie płodu przez kanał rodny w czasie porodu. 

maź stawowa, śluzowata ciecz wypełniająca szczelinowate przestrzenie jamy stawowej (→ 

staw); wytwarzana jest przez wewnętrzną warstwę torebki stawowej (błonę maziową); 

zmniejsza tarcie między powierzchniami stawowymi. 

mchy, Bryopsida, klasa podgromady → mszaków obejmująca rośliny o gametofitach zawsze 

zróżnicowanych na łodyżkę i liście oraz sporofitach wytwarzających stosunkowo sztywną 

setę; zarodnie są wyposażone w specjalny mechanizm otwierający; do klasy mchów należą 

mchy właściwe oraz → torfowce. 

meandrowce, Labyrinthodontia, wymarłe płazy żyjące w późnym paleozoiku i mezozoiku, z 

których wywodzą się współczesne płazy i gady; pochodzą od ryb → trzonopłetwych, a 

najstarsze z nich mają wiele cech rybich; prymitywne, najstarsze czworonogi, grupa o 

charakterze parafiletycznym. 

mech morski, nazwa kolonijnych → stułbiopławów występujących na dnie, na roślinach, 

przy brzegu mórz; wyławiane służą do celów dekoracyjnych. 

mechaniczne tkanki, → tkanki wzmacniające. 

mechanizm uwalniający, etol. mechanizm wyzwalający, termin określający wszystkie 

hipotetyczne struktury i funkcje ośrodkowego układu nerwowego danego osobnika, istotne 

dla wystąpienia u niego reakcji ruchowej na bodziec. 

mechanizmy ewolucji, czynniki umożliwiające proces → ewolucji, której podstawowym 

warunkiem jest dziedziczna, genetyczna zmienność, a wynikiem – zmiana w puli genów 

populacji; pierwotnym źródłem tej zmienności są → mutacje, a wtórnym → 

rekombinacje materiału genetycznego; pierwsze prowadzą do pojawienia się nowych alleli, 

drugie – nowych genotypów; czynnikami powodującymi zmiany częstości alleli w 

populacjach mogą być: → dobór naturalny (zmiany zgodne z wymogami środowiska), → dryf 

genetyczny (zmiany o charakterze losowym – nieprzystosowawczym), → migracja (przepływ 

genów między populacjami). 
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mechanoreceptory, → narządy zmysłów pobudzane przez bodźce mechaniczne, związane z 

czuciem dotyku, ucisku, ruchu, rozciągania, a także dźwięku i równowagi; budowane są przez 

komórki zmysłowe lub zakończenia włókien nerwowych o prostej lub skomplikowanej 

strukturze, wrażliwe na bodźce bezpośrednie (kontaktoreceptory) lub pośrednie 

(telereceptory); rozmieszczone są w powłokach ciała (skóra, tkanka podskórna), również w 

stawach i mięśniach (proprioreceptory, → kinestezja) albo też w obrębie specjalnych 

narządów (→ narządy słuchu); molekularną podstawę funkcjonowania m. tworzą błonowe → 

kanały jonowe bramkowane w sposób mechaniczny, tzn. zmieniające przepuszczalność błony 

dla jonów pod wpływem bodźców mechanicznych odkształcających błonę albo poruszających 

ściśle związane z błoną wici lub rzęski. 

mechowce, Oribatida, grupa → roztoczy, na ogół glebowych; występują licznie tam, gdzie 

zalega martwa materia organiczna, głównie w glebie i ściółce leśnej (ponad 1 mln osobników 

na 1 m2); rola biocenotyczna polega na fragmentacji szczątków organicznych i powiększaniu 

ich powierzchni dla inwazji destruentów. 

Meckela chrząstka, → chrząstka żuchwowa. 

mediatory, → neuroprzekaźniki. 

meduza, postać dorosła stułbiopławów i krążkopławów o symetrii promienistej i kształcie 

najczęściej parasola, jej górna część jest wypukła (eksumbrella), a dolna wklęsła 

(subumbrella) ze stożkiem gębowym; pelagiczna, rzadziej osiadła; rozmnaża się głównie 

drogą płciową. 

meduzoidy, uwstecznione meduzy, osobniki płciowe o uproszczonej budowie w koloniach 

stułbiopławów przekształcające się w → meduzy, które oddzielają się lub pozostają na stałe w 

kolonii. 

medycyna, naukowa i praktyczna dziedzina wiedzy zajmująca się zdrowiem, w węższym 

znaczeniu (m. człowieka) – zdrowiem człowieka, w odróżnieniu od weterynarii (m. 

weterynaryjnej). 

medycyna alternatywna, ogólne określenie nieinwazyjnych metod leczniczych (np. 

ręcznych), opartych na środkach naturalnych (np. ziołolecznictwie) i psychologicznych. 

medycyna jądrowa, → medycyna nuklearna. 

medycyna nuklearna, medycyna jądrowa, dział medycyny zajmujący się medycznym 

zastosowaniem źródeł promieniowania w rozpoznawaniu i leczeniu schorzeń. 

medycyna sądowa, dyscyplina naukowa obejmująca wybrane wiadomości z medycyny i 

niektórych pokrewnych nauk przyrodniczych, wykorzystywane na potrzeby prawa i wymiaru 

sprawiedliwości; dzieli się na szereg węższych działów, jak np.: tanatologię (wiedzę o śmierci 

i jej przyczynach), traumatologię (wiedzę o urazach ciała), serohematologię sądową, 

seksuologię sądową, toksykologię itp. (por. → ślady biologiczne). 

megaewolucja, zmiany ewolucyjne przejawiające się istnieniem najwyższych jednostek 

taksonomicznych – gromad, typów i królestw. 

megafauna, w klasyfikacji zwierząt glebowych według wielkości, część fauny o rozmiarach 

powyżej 20 mm; do m. należą m.in. dżdżownice i owadożerne ssaki. 

megafile, → makrofile. 

megakariocyty, komórki trombocytopoezy (→ hematopoeza), z których powstają → płytki 

krwi (trombocyty); powstałe w szpiku kostnym komórki ukierunkowane linii megakariocytów 

(BFU-Mk) przekształcają się w komórki macierzyste megakariocytów ukierunkowane (CFU-

Mk). Ich podziały dają megakarioblasty, które w drodze → endomitozy przekształcają się w 

poliploidalne promegakariocyty, dojrzewające w megakariocyty (8n-32n chromosomów). 

megaloblasty, komórki powstające w czasie → erytropoezy zachodzącej w warunkach 
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niedoboru lub braku witaminy B12 (erytropoeza megaloblastyczna); powstałe z m. czerwone 

krwinki – megalocyty zawierają nieliczne cząsteczki hemoglobiny. 

megaplankton, kategoria wielkości (20–200 cm) → planktonu włączająca duże bezkręgowce 

morskie: meduzy jamochłonów, żebropławy, osłonice. 

megasporangium, makrosporangium, zarodnia, w której u roślin różnozarodnikowych 

powstają haploidalne → megaspory. 

megasporofil, makrosporofil, → liść zarodnionośny, na którym rozwijają się → 

megasporangia. 

megaspory, makrospory, duże haploidalne zarodniki powstające w wyniku mejozy u 

paprotników różnozarodnikowych oraz roślin zalążkowych; z m. rozwijają się gametofity 

żeńskie. 

Meissnera ciałka, → ciałka dotykowe. 

mejospory, gonospory, tetraspory; haploidalne zarodniki u roślin, u których rozmnażaniu 

płciowemu towarzyszy przemiana pokoleń; m. powstają na sporoficie w wyniku → mejozy, z 

nich następnie rozwijają się gametofity. 

mejoza, proces podziału diploidalnego (2n) jądra na 4 jądra haploidalne o liczbie 

chromosomów zredukowanej do połowy (1n); składa się 2 bezpośrednio po sobie 

następujących podziałów, I i II podziału mejotycznego; po I podziale (zwanym redukcyjnym) 

powstają 2 jądra (diada), z których każde otrzymuje połowę chromosomów jądra 

macierzystego; podział I jest skomplikowanym procesem, zwłaszcza dotyczy to profazy, w 

której wyróżnia się 5 stadiów: leptoten, zygoten, pachyten, dipoloten i diakinezę; podział II, 

zwany wyrównawczym (ekwacyjnym), nie różni się w zasadzie od → mitozy; końcowym 

wynikiem m. są 4 haploidalne jądra (tworzące tzw. tetradę); m. związana jest ściśle z 

rozmnażaniem płciowym organizmów – w procesie zapłodnienia, polegającym na połączeniu 

się 2 haploidalnych komórek rozrodczych, zostaje przywrócona diploidalna liczba 

chromosomów; zapobiega zwielokrotnianiu się liczby chromosomów w każdym kolejnym 

pokoleniu. 

melancholia, depresja psychiczna; potocznie: smutek, przygnębienie. 

melanina, wielkocząsteczkowy barwnik o różnych odcieniach brązu i czerni chroniący przed 

promieniowaniem ultrafioletowym; wytwarzana w aparacie Golgiego, gromadzona w 

melanosomach (ziarnach otoczonych błoną) komórek – melanocytów; prekursorem m. jest 

aminokwas → tyrozyna; synteza m. zależy w dużej mierze od warunków środowiska; defekt 

enzymów syntezy m. powoduje wystąpienie albinizmu (bielactwo); m. występuje też u 

niektórych bakterii, grzybów i roślin; u zwierząt decyduje o barwie piór, włosów i oczu. 

melanizm przemysłowy, wzrost częstości form ciemno ubarwionych w siedliskach 

zanieczyszczonych przez przemysł w wyniku ich wyższego → dostosowania w stosunku do 

form jasnych; znanym przykładem jest motyl krępak (Biston betularia). 

melanocyty, komórki barwnikowe kręgowców pochodzenia ektodermalnego 

(neuroektodermalnego) wytwarzające i gromadzące ciemny barwnik melaninę w organellach 

zwanych melanosomami; występują w warstwie podstawnej naskórka, czasami w skórze 

właściwej, w tęczówce i siatkówce oka; u człowieka różnice w aktywności m. są w znacznej 

mierze uwarunkowane genetycznie. 

melanofory, rodzaj komórek barwnikowych (→ chromatofory) wyspecjalizowanych w 

gromadzeniu ciemnego barwnika; uczestniczą w tworzeniu barwy zwierząt (barwy 

barwnikowe); skupianie i rozpraszanie barwnika w cytoplazmie pod wpływem bodźców 

nerwowych lub hormonalnych jest podstawą szybkich zmian ubarwienia. 

melanoma, → czerniak. 
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melanotropina, u kręgowców hormon wydzielany przez część pośrednią → przysadki 

mózgowej; występuje w dwóch odmianach jako: 1) hormon alpha-melanotropowy (α-MSH) 

zbudowany z 13 aminokwasów oraz 2) hormon beta-melanotropowy (β-MSH), peptyd 

zbudowany z 17 aminokwasów; prawdopodobnie wydzielany jest również 11-aminokwasowy 

hormon gamma-melanotropowy (γ-MSH); wszystkie są pochodnymi proopiomelanokortyny, 

z której odpowiednie sekwencje aminokwasowe wycinane są w trakcie potranslacyjnej 

proteolizy; regulują syntezę → melaniny i jej rozmieszczenie w melanoforach u ryb, płazów i 

gadów lub w komórkach barwnikowych ptaków i ssaków; u człowieka część pośrednia 

przysadki jest szczątkowa i wydzielanie h. m. u zdrowych osób dorosłych prawdopodobnie 

nie zachodzi, a rolę melanotropową przypisuje się → hormonowi adrenokortykotropowemu. 

melatonina, N-acetylo-5-metoksytryptamina, aminowa pochodna tryptofanu, hormon 

szyszynki kręgowców; u płazów funkcjonuje jako hormon rozjaśniający, skupiający ziarna m. 

w melanocytach skóry, działa antagonistycznie w stosunku do → melanotropiny; u ssaków 

moduluje działalność układu podwzgórzowo-przysadkowego, m.in. zapobiegając 

przedwczesnemu dojrzewaniu płciowemu poprzez hamowanie wydzielania hormonu 

uwalniającego gonadotropiny (→ hormony uwalniające) przez → podwzgórze; hamuje 

również wydzielanie somatotropiny i hormonów tarczycy; reguluje ośrodki kontrolujące sen i 

czuwanie; światło poprzez → siatkówkę działa na szyszynkę hamująco, toteż m. wydzielana 

jest w dzień znacznie mniej intensywnie niż w nocy. 

melityna, 1) hydrofobowy polipeptyd o właściwościach hemolizujących występujący jako 

główny składnik jadu pszczelego; powoduje zmiany w przepuszczalności błon komórkowych; 

2) alergen otrzymywany z bakterii Brucella melitensis, stosowany w odczynie skórno-

alergicznym u pacjentów, u których podejrzewa się brucelozę (gorączkę maltańską). 

membranoszkielet, szkielet błonowy, struktura zlokalizowana pod błoną komórkową, 

zapewniająca kotwiczenie do błony struktur cytoplazmatycznych, a także pozakomórkowych, 

ograniczająca płynność błony i ruchliwość białek błonowych, stabilizująca receptory błonowe 

i kanały jonowe, wyznaczająca w obrębie błony strefy i domeny; w tworzeniu m. biorą udział 

błonowe → białka integralne (transbłonowe) lub elementy → cytoszkieletu. 

menakme, okres między pierwszą (menarche) i ostatnią (menopauza) miesiączką w życiu 

kobiety. 

menarche, antr. pierwsza → miesiączka; występuje zwykle w dwa lata po pojawieniu się 

pierwszych oznak pokwitania (procesu przemian dokonujących się pod wpływem hormonów 

podwzgórza i przysadki, prowadzących do dojrzałości płciowej); wiek m. jest zarówno 

międzypopulacyjnie, jak i wewnątrz danej populacji zróżnicowany i zależy od wielu 

czynników, w tym środowiskowych; jest czułym wskaźnikiem sytuacji społeczno-

ekonomicznej – poprawa warunków bytowych wiąże się z obniżeniem wieku m. 

mendelizm, teoria genetyczna łącząca → prawa Mendla z teorią dziedziczenia poprzez geny 

zawarte w chromosomach. 

Mendla prawa, → prawa Mendla. 

mendlowanie, segregacja genów zgodna z → prawami Mendla. 

mendlowskie dziedziczenie, → dziedziczenie mendlowskie. 

meningitis, → zapalenie opon mózgowych. 

meningocyty, meningoteliocyty, komórki nabłonkowe pokrywające opony mózgowe: twardą, 

miękką i pajęczynówkę; zwykle płaskie, słabo widoczne, stają się wyraźniejsze w miarę 

starzenia się, co jest jego objawem. 

menopauza, ostatnia miesiączka w życiu kobiety (patrz też → klimakterium). 

menstruacja, → miesiączka. 
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menstruacyjny cykl, → cykl miesiączkowy. 

mentol, monocykliczny alkohol monoterpenowy występujący w liściach mięty, o silnym, 

charakterystycznym zapachu; jest stosowany w przemyśle spożywczym i kosmetycznym. 

meroblastyczne jajo, → bruzdkowanie meroblastyczne. 

merocenoza, zespół gatunków związany z jednorodnym wycinkiem biocenozy, np. zespoły 

dziupli drzew czy koprofagów zasiedlających odchody kopytnych. 

merogonia, 1) schizogonia, rodzaj rozmnażania bezpłciowego pierwotniaków polegający na 

wielokrotnych podziałach jądra komórkowego bez podziału cytoplazmy, prowadzący do 

powstania wielojądrowych → schizontów, rozpadających się następnie na jednojądrzaste → 

merozoity; 2) proces rozwoju części zapłodnionej komórki jajowej obejmującej tylko jądro 

męskie (andromerogonia) lub tylko jądro żeńskie (ginomerogonia), spotykany u niektórych 

zwierząt (niektóre pierścienice, mięczaki, płazy); może również dotyczyć rozwoju komórki 

jajowej, którą po usunięcia jądra komórkowego zapłodniono plemnikiem obcego gatunku; 

zwykle zarodki merogoniczne wykazują liczne zmiany patologiczne i zamierają w różnych 

fazach rozwoju. 

meroistyczny jajnik, → jajnik meroistyczny. 

merokrynowe gruczoły, → gruczoły merokrynowe. 

merozoity, jednojądrzaste osobniki stanowiące pokolenie bezpłciowe pojawiające się w cyklu 

rozwojowym niektórych pierwotniaków, charakterystyczne dla sporowców, w tym zarodźców 

z rodzaju Plasmodium wywołujących malarię (→ merogonia); powstają w wyniku podziału 

rozrastających się we wnętrzu krwinek wielojądrzastych → schizontów, po czym dochodzi do 

rozpadu zaatakowanych krwinek i m. atakują następne krwinki, przekształcając się w kolejne 

pokolenie schizontów; niektóre m. wniknąwszy do krwinek tworzą makro- i 

mikrogametocyty, stanowiące postać inwazyjną rozwijającą się w ciele żywiciela 

ostatecznego (np. komara). 

merozygota, częściowo diploidalna zygota bakteryjna zwierająca fragment genoforu innej 

bakterii, dawcy DNA; powstaje w wyniku → koniugacji; długość przekazanego odcinka 

DNA dawcy zależy od czasu trwania koniugacji. 

merystem, tkanka twórcza, tkanka roślinna utworzona z komórek zdolnych do regularnych 

podziałów. 

merystem apikalny, → wierzchołek wzrostu. 

merystem pierwotny, → merystem funkcjonujący w sposób ciągły od stadium zarodkowego 

rośliny. 

merystem podstawowy, pramiękisz, część → merystemu w podwierzchołkowej 

(wydłużeniowej) strefie organu rośliny (np. łodygi) utworzona z równowymiarowych 

komórek, z których w strefie różnicowania powstaje kora pierwotna i rdzeń. 

merystem wierzchołkowy, → wierzchołek wzrostu. 

merystemy boczne, → merystemy tworzące cylinder tkanki twórczej wewnątrz organów 

osiowych rośliny (łodygi, korzenia), powodujące ich wtórny wzrost na grubość; należą tu → 

miazga twórcza (kambium) i → miazga korkotwórcza (fellogen). 

merystemy wtórne, → merystemy powstające wskutek odróżnicowania tkanek stałych; 

należą tu → miazga korkotwórcza (fellogen) i częściowo → miazga twórcza (kambium). 

meskalina, amina biogenna zawarta w pejotlu otrzymywanym z kaktusa Lophophora 

williamsii, rosnącego w Meksyku; jest substancją halucynogenną, powoduje zaburzenia 

psychiczne podobne do schizofrenii. 

mesmeryzm, wywodząca się z XVIII wieku (wymyślona przez F. A. Mesmera) metoda 
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leczenia oparta na pojęciu "lw;fluidu uniwersalnego"up; emanowanego przez człowieka; 

terapeuta (magnetyzer) przenosił swój fluid na chorego dotykając jego ciała, co miało działać 

ozdrowieńczo; w rozmaitych wersjach m. przetrwał do dzisiaj. 

Mesozoa, → wielokomórkowce pośrednie. 

meszek płodowy, lanugo, delikatne włoski rozwijające się na ciele płodu ludzkiego i ok. 7 

miesiąca pokrywające je niemal całkowicie; ok. 8 miesiąca płód traci te włoski i pojawia się 

owłosienie wtórne. 

Met, → metionina. 

metabioza, następstwo różnych grup drobnoustrojów na określonym podłożu; gromadzące 

się produkty metabolizmu jednej grupy hamują jej własny rozwój, a umożliwiają wzrost 

grupie następnej, korzystającej z tych produktów. 

metabolia, → przeobrażenie. 

metaboliczne szlaki, → szlaki metaboliczne. 

metaboliczny blok, → blok metaboliczny. 

metabolity, cząsteczki związków organicznych biorących udział w reakcjach anabolicznych i 

katabolicznych organizmu, składających się na jego → metabolizm. 

metabolity wtórne, końcowe produkty metabolizmu o małej przydatności dla komórek i 

zwykle nieokreślonej roli fizjologicznej; często specyficzne dla określonej grupy 

organizmów. 

metabolizm, przemiana materii połączona z przekształceniami energii; wszystkie procesy 

biochemiczne zachodzące w komórkach organizmu, sterowane przez specyficzną informację; 

w m. wyróżnia się: anabolizm – procesy związane z biosyntezą i wykorzystywaniem energii 

oraz katabolizm – procesy rozpadu związane z uwolnieniem energii; m. funkcjonuje zgodnie 

z zasadami termodynamiki i jest precyzyjnie regulowany. 

metabolizm aerobowy, → metabolizm tlenowy. 

metabolizm anaerobowy, → metabolizm beztlenowy. 

metabolizm beztlenowy, metabolizm anaerobowy, przemiany metaboliczne zachodzące w 

organizmach beztlenowych lub przy braku tlenu (→ oddychanie beztlenowe). 

metabolizm podstawowy, metabolizm spoczynkowy, podstawowa przemiana materii, → 

metabolizm, do którego ogranicza się organizm w stanie spoczynku; dostarcza energii do 

utrzymania temperatury ciała i metabolicznej aktywności tkanek (np. u człowieka – mózgu, 

wątroby, nerek i mięśni, krążenia krwi i limfy, perystaltyki jelit i innych podstawowych 

funkcji). 

metabolizm spoczynkowy, → metabolizm podstawowy. 

metabolizm tlenowy, metabolizm aerobowy, przemiany metaboliczne zachodzące w 

organizmach w obecności tlenu (→ oddychanie tlenowe). 

metacel, metaceloma, tylna część → celomy u jelitodysznych, ramienionogów i szkarłupni. 

metacentryczny chromosom, → chromosom metacentryczny. 

metacerkaria, adoleskaria, ocystowane stadium larwalne rozwijające się z cerkarii u → 

przywr Digenea; postać ze strukturami typowymi dla osobnika dorosłego, jednak bez 

wyrostka ogonowego i gonad; forma rozwijająca się w organizmie drugiego żywiciela 

pośredniego, zwykle bezkręgowca, inwazyjna dla żywiciela ostatecznego – kręgowca. 

metafaza, stadium podziału jądra komórkowego (→ mitozy), w którym chromosomy tworzą 

płytkę metafazową, ustawiając się tak, że ich → centromery znajdują się w płaszczyźnie 

równikowej wrzeciona podziałowego, utrzymywane przez połączenia mikrotubul wrzeciona 

kariokinetycznego z → kinetochorami. 
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metafloem, dojrzała, w pełni wykształcona forma → łyka pierwotnego (por. → protofloem). 

metageneza, rodzaj przemiany pokoleń u zwierząt polegający na występowaniu w cyklu 

życiowym danego gatunku na przemian pokoleń rozmnażających się płciowo (za pomocą → 

gamet) i bezpłciowo (przez pączkowanie lub podział); charakterystyczna np. dla 

krążkopławów (→ heterogonia). 

metakonid, guzek na koronie wieloguzkowych dolnych zębów trzonowych u naczelnych 

leżący po stronie mezjalno-jezykowej (→ teoria trituberkularna). 

metakonus, guzek na koronie wieloguzkowych górnych zębów trzonowych u naczelnych 

leżący po stronie dystalno-policzkowej (→ teoria trituberkularna). 

metaksylem, dojrzała, bardziej zróżnicowana forma → drewna pierwotnego (por. → 

protoksylem). 

metaloproteiny, białka złożone, liczna grupa białek pełniących ważne funkcje biologiczne; 

biorą udział w magazynowaniu i transporcie kationów; niektóre m. są enzymami (np. 

katalaza); do m. należą m.in. żelazoproteiny (np. ferrytyna), miedzioproteiny (np. 

ceruloplazamina), cynkoproteiny (np. insulina) oraz metalotioneiny. 

metameria, → segmentacja. 

metamery, 1) izomery różniące się położeniem wiązania nienasyconego lub właściwościami 

chemicznymi, np. aldehyd propionowy i aceton oraz fosfodihydroksyaceton i aldehyd 3-

fosfoglicerynowy (→ izomery strukturalne); 2) → segmenty. 

metamfetamina, pochodna amfetaminy, amina cucąca, środek pobudzający zaliczany do 

psychotoników, powodujący uzależnienie. 

metamorfoza, → przeobrażenie. 

metan, gaz błotny, CH4, gaz kopalniany występujący w gazie ziemnym, węglowodór 

nasycony z grupy parafin, gaz bezbarwny i bezwonny, palący się niebieskim płomieniem; z 

tlenem tworzy mieszaninę wybuchową. 

metanefros, → zanercze, → nerka. 

metanefrydia, podstawowe elementy układu wydalniczego u bezkręgowców 

wykształcających wtórną jamę ciała (w typowej postaci u pierścienic); pojedynczy element 

otwiera się do jamy ciała nefrostomem (orzęsionym lejkiem), który przechodzi w orzęsiony, 

poskręcany kanalik otwierający się w następnym segmencie; rzęski napędzają zbędne 

produkty przemiany materii do lejków i dalej produkty te kanalikami wydalane są na 

zewnątrz; m. innych bezkręgowców wykazują różne modyfikacje. 

metanol, alkohol metylowy, spirytus drzewny, CH3OH, bezbarwna ciecz o 

charakterystycznym, podobnym do → etanolu, zapachu; jest bardzo trujący: wypicie kilku do 

kilkunastu gramów powoduje ślepotę lub nawet śmierć (dawka śmiertelna – ok. 1 g na kg 

masy ciała); stosowany jako rozpuszczalnik oraz do otrzymywania wielu związków, np. 

aldehydu mrówkowego, chlorku metylu, barwników. 

metaplazja, przekształcenie w pełni dojrzałej tkanki w inną, embriologicznie pokrewną, z 

reguły na skutek działania szkodliwych czynników; dotyczy to głównie tkanek nabłonkowych 

i łącznych. 

metapodium, tylna część nogi ślimaka. 

metasoma, 1) tylny odcinek ciała niektórych bezkręgowców: jelitodysznych, kryzelnic, 

mszywiołów, rurkoczułkowców i ramienionogów; 2) zaodwłok u skorpionów i wielkoraków. 

metastaza, → przerzut. 

metastoma, → metastomium. 

metastomium, metastoma, segment gębowy części głowowej u pierścienic z 
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przekształconymi odnóżami: czułkami, głaszczkami, wąsami o różnych kształtach i 

rozmiarach, spełniającymi funkcje zmysłowe. 

metazoa, → wielokomórkowce. 

meteoropatia, chorobotwórcze działanie zmian pogody (temperatura powietrza, jego 

wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, ruchy powietrza, jonizacja); zmiany te najczęściej 

wywołują tzw. dystonię neurowegetatywną z następczymi zaburzeniami psychicznymi i 

naczyniowymi (bezsenność, złe samopoczucie, rozdrażnienie, a nawet zawał serca). 

methemoglobina, → hemoglobina, w której żelazo hemu utlenia się, przechodząc w 

trójwartościowe; m. nie jest zdolna do przyłączania i transportowania tlenu; powstaje stale w 

erytrocytach i jest redukowana do hemoglobiny (stanowi jej 1–2%); wzrost ilości m. 

powoduje methemoglobinemię, objawiającą się sinicą. 

metionina, Met, egzogenny aminokwas białkowy, obojętny, hydrofobowy, zawierający 

siarkę, glukogenny (może brać udział w syntezie glukozy, → glukoneogeneza); uczestniczy w 

reakcjach transmetylacji, należy do rodziny asparaginianu. 

metoda biologiczna, najnowsza technika → datowania bezwzględnego, która za podstawę 

czasu przyjmuje tempo różnicowania się materiału genetycznego (tzw. zegar molekularny) z 

założeniem stałego i, w związku z tym, przewidywalnego natężenia i tempa → mutacji w 

DNA (por. → hipoteza mitochondrialnej Ewy). 

metoda C14, → metoda radiowęglowa. 

metoda faunistyczna, metoda → datowania względnego; polega na porównywaniu 

szczątków zwierząt kopalnych znajdujących się w warstwie, lub towarzyszących datowanemu 

znalezisku, z fauną innego obszaru o znanym datowaniu warstw. 

metoda fluorowa, metoda → datowania względnego pozwalająca porównywać wiek 

kopalnych kości pochodzących z jednego stanowiska (tempo osadzania się fluoru w tkance 

kostnej zależy od składu chemicznego miejscowych wód gruntowych i jest różne na różnych 

obszarach), oparta na pomiarze zawartości fluoru absorbowanego przez leżącą w ziemi kość; 

dzięki m. fluorowej zdemaskowano słynne fałszerstwo z → Piltdown. 

metoda Grama, opracowana przez duńskiego bakteriologa H.C.J. Grama metoda barwienia 

utrwalonych bakterii za pomocą kolejno fioletu krystalicznego, płynu Lugola i fuksyny 

karbolowej (albo safraniny), wykorzystująca różnice w budowie ścian komórkowych bakterii, 

pozwalająca klasyfikować i identyfikować je jako bakterie gramdodatnie i gramujemne. 

metoda immunoenzymatyczna, ELISA (ang. enzyme linked immunoabsorbent assay), czuła 

i wysoce specyficzna metoda pozwalająca na jakościowe i ilościowe wykrywanie antygenów 

lub przeciwciał; w m. i. stosuje się przeciwciała sprzężone z enzymem, najczęściej 

peroksydazą, a po zajściu reakcji antygen–przeciwciało kompleks ten wybarwia się na 

aktywność enzymu; nasilenie barwy zależne jest od ilości kompleksu antygen–przeciwciało i 

tym samym może służyć do ilościowych oznaczeń czynników reagujących; stosowana m.in. 

w diagnostyce medycznej, do oznaczania poziomu hormonów oraz w chorobach 

autoimmunologicznych do oznaczania przeciwciał w surowicy krwi. 

metoda K/Ar, → metoda potasowo-argonowa. 

metoda Ogino–Knausa, → kalendarz małżeński. 

metoda paleomagnetyczna, metoda → datowania względnego skał; wykorzystuje to, że pole 

magnetyczne Ziemi jest zmienne w czasie i wykazuje na przemian "lw;normalną"up; albo 

"lw;odwróconą"up; biegunowość, a niektóre skały (gł. magmowe i pewne osadowe 

zawierające związki żelaza) nabierają podczas krystalizacji trwałych właściwości 

magnetycznych pod wpływem ziemskiego pola magnetycznego. 

metoda potasowo-argonowa, metoda K/Ar, metoda → datowania bezwzględnego oparta na 
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akumulacji radiogenicznych jąder atomowych, polegająca na pomiarze zawartości izotopu 

argonu w skałach pochodzenia wulkanicznego; metodą K/Ar określa się datę krystalizacji 

(ostygnięcia) skały; gdy skała jest w stanie płynnym, cały zawarty w niej argon ulatnia się 

jako gaz, potas natomiast pozostaje i w stygnącej skale ulega stopniowo rozpadowi do argonu, 

który zostaje uwięziony w kryształach; ponieważ czas połowicznego rozpadu 40K do 40Ar jest 

bardzo długi (1250 mln lat), metoda ta nie nadaje się do datowania pokładów (lawa, popiół 

wulkaniczny) młodszych niż 200 tysięcy lat. 

metoda racemizacji aminokwasów, AAR, metoda → datowania 

bezwzględnego wykorzystująca zmiany chemiczne w białkach zawartych w kościach 

kręgowców, skorupach jaj i muszlach mięczaków zachodzące po śmierci zwierzęcia; w 

aktywnych białkach żywych organizmów aminokwasy występują tylko jako → izomery 

optyczne L, a po śmierci organizmu następuje → racemizacja, czyli przekształcanie się form 

"lw;lewych"up; poszczególnych aminokwasów w "lw;prawe"up;; oznaczając wzajemne 

proporcje obu form można ustalić wiek skamieniałości. 

metoda radarowa, → obserwacje radarowe. 

metoda radiowęglowa, metoda węgla radioaktywnego, metoda C14, metoda → datowania 

bezwzględnego oparta na zaniku pierwiastka promieniotwórczego, a polegająca na pomiarze 

ilości izotopu węgla 14C w stosunku do całkowitej zawartości węgla w szczątkach 

organicznych; określa datę obumarcia organizmu; wykorzystuje to, że żywe organizmy mają 

stały stosunek węgla 12C do węgla 14C; po śmierci proces przyswajania węgla radioaktywnego 

ustaje, a ten, który został nagromadzony, ulega (w znanym tempie) stałemu rozpadowi do 

azotu; ponieważ czas połowicznego rozpadu 14C do 14N jest dość krótki (5730 lat), datowanie 

tą metodą nie jest precyzyjne dla szczątków starszych niż 70 tysięcy lat. 

metoda stratygraficzna, jedna z najstarszych technik → datowania względnego przydatna do 

oznaczania wieku skał osadowych, oparta na założeniu, że warstwy leżące głębiej są 

wcześniejsze niż wierzchnie, a grubość warstwy jest proporcjonalna do długości czasu jej 

powstawania. 

metoda śladów rozszczepienia, metoda trakowa, metoda → datowania 

bezwzględnego oparta na zjawisku samorzutnego rozszczepiania, jakiemu ulegają jądra 

izotopu uranu 238U, na 2 naładowane elektrycznie fragmenty, mające dużą energię; fragmenty 

te wywołują przesunięcia atomów kryształu z ich pierwotnych pozycji, a tym samym 

powstawanie "lw;traków"up; (tj. śladów czy defektów) widocznych pod mikroskopem 

elektronowym; materiałem do datowania mogą być minerały, tufy wulkaniczne, szkło, 

ceramika. 

metoda termoluminescencji, TL, metoda → datowania bezwzględnego oparta na utrwalaniu 

się w minerałach skutków oddziaływania promieniowania; bazuje na zjawisku wybicia 

elektronów z ich zwykłego położenia, a następnie ich więźnięcia w miejscach uszkodzeń 

struktury krystalicznej minerału, czyli w tzw. stanach pułapkowych; podczas stopniowego 

ogrzewania badanego materiału uwięzione elektrony są uwalniane z pułapek, czemu 

towarzyszy emisja światła (światło jarzenia – termoluminescencja), której intensywność 

zależy od ilości zaabsorbowanego promieniowania; m. t. datuje się minerały (m.in. kwarc, 

kalcyt), szkliwo, a w archeologii ceramikę, określając ostatni czas oddziaływania wysokiej 

temperatury (300°C), to znaczy czas jej wypalenia. 

metoda trakowa, → metoda śladów rozszczepienia. 

metoda węgla radioaktywnego, → metoda radiowęglowa. 

metropia, siła łamiąca . 

→ układu optycznego oka 

metrykalna płeć, → płeć metrykalna. 
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metylacja, proces przyłączania grup metylowych do odpowiednich substratów, najczęściej za 

pośrednictwem S-adenozylometioniny; m. białek pełni ważną funkcję w regulacji aktywności 

enzymów (modyfikacja kowalencyjna), w dojrzewaniu cząsteczek RNA i w regulacji 

ekspresji genów. 

metylotroficzne bakterie, → bakterie metylotroficzne. 

metys, w sensie szerszym mieszaniec międzyodmianowy, potomek rodziców, z których każde 

reprezentowało inną → odmianę człowieka; w sensie węższym – potomek rodziców, z 

których jedno było pochodzenia europejskiego, a drugie – amerykańską Indianką lub 

Indianinem. 

mezakson, struktura w obrębie aksonów rdzennych pokrytych osłonkami mielinową i 

komórek glejowych, będąca podwójną błoną komórkową łączącą pierwszą warstwę osłonki 

mielinowej, otaczającą bezpośrednio akson z błonami dalszych warstw tej osłonki (m. 

wewnętrzny), lub będąca podwójną błoną komórkową odchodzącą od błony tworzącej 

najbardziej zewnętrzną warstwę osłonki mielinowej i przechodzącą w błonę komórki 

glejowej, lemocytu lub oligodendrocytu (m. zewnętrzny). 

mezenchyma, 1) tkanka mezenchymatyczna, tkanka zarodkowa pochodzenia 

mezodermalnego, która przekształca się w tkankę łączną; 2) tkanka o galaretowatej substancji 

międzykomórkowej z nielicznymi, zwykle ameboidalnymi komórkami, czasami także z 

nielicznymi włóknami, wypełniająca przestrzeń między ekto- i endodermą, charakterystyczna 

dla niższych bezkręgowców (gąbek, parzydełkowców, żebropławów) (por. → mezoglea). 

mezenterium, 1) → krezka; 2) filament, nić mezenterialna zwiększająca powierzchnię 

trawienną, wyrastająca ze zgrubiałego wolnego brzegu septy → koralowców. 

mezobiota, organizmy zarówno roślinne (mezoflora), jak i zwierzęce (mezofauna) o średnich, 

w danym środowisku, rozmiarach ciała w stosunku do innych organizmów; nazwa odnosi się 

zwykle do fauny glebowej. 

mezoderma, środkowy listek zarodkowy, warstwa komórek rozwijająca się w różny sposób 

między → ektodermą i → entodermą u → gastruli w rozwoju zarodka trójwarstwowców 

(Triploblastica); z m. pochodzą tkanki i narządy leżące między nabłonkami powierzchni ciała 

i wewnętrznymi, a więc mięśnie, narządy układów krążenia, wydalania i rozrodczego, szkielet 

wewnętrzny (jeśli jest obecny), tkanka łączna (w tym skóra). 

mezofauna, w klasyfikacji zwierząt glebowych według wielkości część fauny, która osiąga 

rozmiary od 0,2 do 2,0 mm; do m. należą m.in. owady bezskrzydłe, roztocze, nicienie, wrotki. 

mezofil, najważniejszy element budowy anatomicznej typowego liścia, warstwa utworzona 

z → miękiszu zieleniowego (asymilacyjnego). 

mezofityczna era, → era rozwoju roślin. 

mezoglea, rodzaj → mezenchymy występujący u parzydełkowców, w formie galaretowatej 

masy wypełniającej przestrzeń między ekto- i entodermą, w zasadzie pozbawionej elementów 

komórkowych i struktur włóknistych. 

mezoglej, rodzaj → tkanki glejowej zbudowanej z komórek pochodzenia mezodermalnego 

(→ mikroglej). 

mezokarp, środkowa warstwa → owocni, między egzokarpem i endokarpem, może mieć 

różną grubość; w niektórych owocach – przede wszystkim mięsistych (np. śliwa, wiśnia, 

brzoskwinia) – osiąga nawet kilka centymetrów grubości. 

mezomery, blastomery pośredniej wielkości w stosunku do → makromerów i → 

mikromerów, jakie wyróżnia się niekiedy w trakcie bruzdkowania, np. u jeżowców. 

mezomorf, antr. osobnik o masywnej budowie ciała, silnie rozwiniętej muskulaturze i 

niewielkim otłuszczeniu (→ somatotyp). 
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mezonefros, → śródnercze. 

mezopelagial, część toni wodnej (→ pelagial) oceanu na głębokości poniżej 200 m sięgająca 

ok. 1000 m; do m. zasadniczo nie dociera światło, natomiast stosunkowo dużo jest w nim 

materii organicznej pochodzącej z → epipelagialu. 

mezoplankton, kategoria wielkości (0,2–20 cm) → planktonu, do której należy większość 

gatunków planktonu zwierzęcego morskiego i słodkowodnego. 

mezopodium, środkowa część nogi ślimaka. 

mezosom, wpuklenie błony komórkowej do wnętrza cytoplazmy komórek bakteryjnych o 

niesprecyzowanym w pełni znaczeniu (sugerowano m.in. rolę oddechową – analogiczną do 

funkcji mitochondriów w komórkach eukariotycznych, udział w replikacji DNA i podziałach 

komórki); według niektórych poglądów m. jest artefaktem powstałym przy utrwalaniu 

komórek bakteryjnych do badań w mikroskopie elektronowym. 

mezosoma, 1) odcinek tułowiowy (bez pierwszego, zrośniętego z głową segmentu) u 

obunogów (rząd wśród → pancerzowców); 2) przedodwłok u skorpionów i wielkoraków; 3) 

początkowy odcinek ciała u mszywiołów; 4) część ciała położona za prosomą u 

rurkoczułkowców; 5) → lofofor. 

mezostrakum, środkowa warstwa muszli → mięczaków, zwana warstwą porcelanową, 

zbudowana głównie z węglanu wapnia (kalcytu). 

mezotonia, charakterystyczny dla krzewów i trwałych roślin zielnych sposób wykształcania 

pędów bocznych z pąków bocznych. 

mezotoraks, → śródtułów. 

mezozaury, Mesosauria, rząd wymarłych, pochodzących z permu, najstarszych → 

gadów kopalnych, o wodnym (prawdopodobnie słodkowodnym) trybie życia, długim ciele, 

wydłużonej czaszce i pysku z długimi zębami, bocznie spłaszczonym ogonie, tylnych 

kończynach w kształcie płetw. 

mezozoik, era mezozoiczna, druga era → fanerozoiku trwająca od ok. 245 mln do 65 mln lat 

temu; dzieli się na 3 okresy: trias, jurę i kredę (patrz też → geochronologia). 

MF, → mikrofilamenty. 

MHC, ang. major histocompatibility complex, → układ zgodności tkankowej. 

miano coli, → miano pałeczek okrężnicy. 

miano pałeczek okrężnicy, objętość wody, z której można uzyskać jedną bakterię 

(wyhodować jedną kolonię); wskaźnik zanieczyszczenia bakteriami jelitowymi (kałowymi) 

wody lub produktów spożywczych. 

miano przeciwciał, → miano surowicy. 

miano surowicy, miano przeciwciał, pomiar ilości przeciwciał w badanej surowicy 

odpornościowej; m. s. wyznacza dodatnia reakcja antygenu z przeciwciałem, uzyskana przy 

największym rozcieńczeniu surowicy; jeżeli np. reakcja obserwowana jest w rozcieńczeniu 

surowicy 1 : 256, miano wynosi 256 jednostek. 

miano wirusa, stopień rozcieńczenia materiału, złożonego z komórek, w których zachodzi 

tworzenie nowych cząstek wirusa, w jakim roztwór zawiera jeszcze minimalną dawkę 

efektywną wirusa; zawiesinę materiału rozcieńcza się seryjnie w postępie geometrycznym 

(np. kolejne rozcieńczenia są 10-krotne); ma istotne znaczenie w przygotowywaniu 

szczepionek wirusowych. 

mianownictwo anatomiczne, katalog nazw, które anatomowie nadawali badanym przez 

siebie strukturom; od 1955 roku obowiązują pewne zasady tworzenia nowych nazw i 

ujednolicone (międzynarodowo uzgodnione) nazewnictwo struktur wcześniej opisanych 
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(tzw. Nomina Anatomika Parisiensia); jedną z przyjętych zasad jest eliminacja → eponimów 

morfologicznych z nazw anatomicznych. 

miastenia, choroba objawiająca się osłabieniem mięśni, ich łatwością męczenia się oraz 

postępującym niedowładem, związana z zaburzeniami funkcjonowania synaps nerwowo-

mięśniowych, o podłożu autoimmunologicznym i nieznanej etiologii (wywoływana przez 

przeciwciała przeciwko receptorom nikotynowym w błonach postsynaptycznych → płytki 

motorycznej, blokujące te receptory lub wywołujące ich endocytozę). 

miazga, 1) bot. → miazga twórcza; 2) zool. termin wieloznaczny, np. → miazga 

pokarmowa, → miazga śledziony, → miazga zęba. 

miazga korkotwórcza, fellogen, → merystem boczny w obwodowych partiach łodygi lub w 

okolicy → korzenia, z którego powstają → korek i → felloderma; m. k. jest merystemem 

wtórnym, tworzącym się z odróżnicowania żywych tkanek stałych, np. miękiszu kory 

pierwotnej lub łyka. 

miazga pokarmowa, treść przewodu pokarmowego zwierząt, która w wyniku obróbki 

mechanicznej i enzymatycznej, a także zmieszania z wydzielinami uległa przekształceniu w 

jednorodną, płynna papkowatą masę; z niej mogą być wchłaniane produkty trawienia. 

miazga śledziony, część miąższu śledziony złożona z naczyń i zatok krwionośnych (miazga 

czerwona, → krążenia otwarte), a także część śledziony obejmująca komórki limfoidalne 

otaczające rozgałęziony układ tętnic centralnych narządu (miazga biała). 

miazga twórcza, miazga, kambium, → merystem boczny łodygi lub korzenia, tworzący 

cylinder dzielących się komórek między drewnem i łykiem, różnicujących się w kierunku do 

środka organu w → drewno wtórne, a na zewnątrz w → łyko wtórne. 

miazga zęba, zawartość centralnej komory i kanału korzenia zęba złożona z tkanki łącznej 

galaretowatej, włosowatych naczyń krwionośnych i licznych zakończeń nerwowych oraz z 

makrofagów, limfocytów, granulocytów, komórek tucznych i innych pojedynczych komórek 

docierających za pośrednictwem krążenia; na obwodzie m. z. ulokowane są komórki 

zębotwórcze → odontoblasty. 

miażdżyca, arterioskleroza, skleroza, stwardnienie ścian tętnic prowadzące do zmian 

degeneracyjno-martwiczych, w następstwie gromadzenia ciał tłuszczowych i 

mukopolisacharydów i powodujace zwężenie naczyń tętniczych; odpowiedzialne za m., obok 

czynników konstytucyjnych i starzenia się, są dieta wysokotłuszczowa, nikotyna, nadciśnienie 

tętnicze, zburzenia metabolizmu tłuszczów, cukrzyca i przewlekłe zapalenia reumatyczne; 

powoduje upośledzenie sprawności fizycznej i umysłowej, zawały, rozmiękanie mózgu i 

serca, zgorzel kończyn, tętniaki i zatory. 

miąższ, tkanka stanowiąca zasadniczą zawartość narządu, w odróżnieniu od tkanki łącznej 

stanowiącej zrąb i obudowę narządu. 

miąższniaki, Parenchymata, grupa bezkręgowców trójwarstwowych w obrębie → 

bezjamowców (płazińce, wstężnice, szczękogębe), u których przestrzeń z narządami 

wewnętrznymi wypełniona jest parenchymą. 

micela, 1) cząstka koloidalna z ładunkiem elektrycznym otoczona związanymi z nią 

cząsteczkami rozpuszczalnika; 2) kulista struktura o średnicy ok. 20 nm, w której 

hydrofobowe łańcuchy kwasów tłuszczowych są ukryte wewnątrz m., a hydrofilowe grupy 

głowy oddziałują z otaczającymi je cząsteczkami wody. 

micetofagi, grzybojady, organizmy, głównie bezkręgowce odżywiające się grzybami. 

Michaelisa stała, → stała Michaelisa. 

Michaelisa–Menten równanie, → równanie Michaelisa–Menten. 

miczurinizm, zbiór teoretycznych uogólnień wynikających z prac hodowlanych rosyjskiego 
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sadownika I. Miczurina, opartych na fałszywym założeniu o bezpośrednim wpływie 

czynników środowiska na cechy dziedziczne roślin. 

miednica, → obręcz kończyny tylnej; u człowieka obszerny pierścień kostny zbudowany z 

dwu zrośniętych z sobą z przodu (→ spojenie łonowe) i z kością krzyżową z tyłu kości 

miednicznych, tzw. kresami łukowatymi podzielona na część górną (m. dużą) otwartą z 

przodu i mieszczącą głównie narządy układu pokarmowego oraz dolną (m. mniejszą), 

zamkniętą, otaczającą pęcherz moczowy, macicę, pochwę i jelito proste (patrz też → kanał 

rodny). 

miedniczka nerkowa, u ssaków rozszerzony torebkowato początek → moczowodu, 

zagłębiony we wnęce nerki, do którego spływa (bezpośrednio lub za pośrednictwem → 

kielichów nerkowych) mocz z kanalików zbiorczych nefronów. 

miejsce aktywne, centrum aktywne enzymu odpowiedzialne za katalityczne działanie 

enzymu, utworzone z reszt aminokwasów wiążących się z substratem i reszt zaangażowanych 

w katalizę: m. a. ma wymiar przestrzenny i często jest zagłębieniem lub szczeliną w 

cząsteczce białka; w m. a. tworzy się kompleks enzym–substrat i zachodzi odpowiednia 

reakcja chemiczna. 

mielina, → sfingomielina. 

mielinizacja, proces wykształcania → osłonki mielinowej wokół aksonów rdzennych (→ 

akson, → włókna rdzenne), tj. proces tworzenia przez komórki glejowe, oligodendrocyty w 

obrębie ośrodkowego układu nerwowego lub lemocyty w nerwach poza ośrodkowym 

układem nerwowym wielu warstw błony komórkowej otaczających akson; proces m. jest 

stosunkowo wolny, u człowieka rozpoczynany w okresie życia płodowego, kończy się w 

wieku 10–12 lat. 

mielinowa osłonka, → osłonka mielinowa. 

mieloblasty, rodzaj komórek powstających w szlaku powstawania → 

neutrofilów (granulocytów obojętnochłonnych, → hematopoeza, → leukocytopoeza); 

powstają z komórek macierzystych linii neutrofilów (CFU-G), same dzielą się dając 

promielocyty. 

mielocyty, rodzaj komórek powstających w szlaku powstawania → granulocytów, (→ 

hematopoeza, → leukocytopoeza); powstają z promielocytów, różnicują się na m. 

obojętnochłonne, kwasochłonne i zasadochłonne, prowadzące do, odpowiednio, neutrofilów, 

eozynofilów i bazofilów; dzieląc się dają metamielocyty odpowiednich typów. 

mielogeneza, → mielinizacja. 

miesiączka, faza → cyklu miesiączkowego kobiety trwająca 3 do 5 dni, w której złuszczeniu 

ulega czynnościowa warstwa błony śluzowej macicy; czynnikiem zapoczątkowującym m. jest 

spadek stężenia → progesteronu we krwi; złuszczaniu towarzyszy krwawienie. 

mieszaniec strukturalny, → heterozygota strukturalna. 

mieszaniec wegetatywny, mieszaniec szczepieniowy, osobnik powstały na drodze 

hybrydyzacji wegetatywnej przez połączenia tkanek wegetatywnych dwóch różnych 

genetycznie osobników; uzyskiwany często u roślin, na przykład w sadownictwie. 

mieszańce, → hybrydy. 

mieszańców bujność, → bujność mieszańców. 

mieszańców wigor, → bujność mieszańców. 

mieszek, suchy, pękający owoc powstający z zalążni jednoowocolistkowej, otwierający się 

wzdłuż zrośniętych brzegów owocolistka. 

mięczaki, Mollusca, bogaty w gatunki typ bezkręgowców należących do → 
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wtórnojamowców, reprezentowany, zależnie od źródła, przez 50–130 tysięcy gatunków, o 

wymiarach od mikroskopijnych do ok. 30 m; zwierzęta kosmopolityczne wodne i lądowe, 

dwubocznie symetryczne lub asymetryczne, o budowie wydłużonej w osi przednio-tylnej lub 

grzbietowo-brzusznej; ciało składa się z głowy (obecnej tylko u brzuchonogów i 

głowonogów), worka trzewiowego z narządami wewnętrznymi i lokomocyjnej nogi; worek 

trzewiowy okryty jest płaszczem; wytworem płaszcza jest szkielet zewnętrzny, → muszla, 

która może być zredukowana (u głowonogów szkielet wewnętrzny); m. dzielą się na 8 

gromad: → bezpłytkowce, → jednotarczowce, wielotarczowce (→ chitony), → łódkonogi, → 

tarczkonogi, → brzuchonogi, → głowonogi, → małże. 

międzykomórkowa substancja, → substancja międzykomórkowa. 

międzykomórkowe przestwory, → przestwory międzykomórkowe. 

międzykręgowy krążek, → krążki międzykręgowe. 

międzymózgowie, część przodomózgowia położona za kresomózgowiem lub (częściowo albo 

całkowicie) pod kresomózgowiem, okryta półkulami mózgu; zawiera komorę III mózgu; 

centralną częścią m. jest → wzgórze, do którego od tyłu przylega zawzgórze złożone z → ciał 

kolankowatych, nad nim znajduje się nadwzgórze zawierające → szyszynkę (brak u 

krokodyli), a poniżej wzgórza leży → podwzgórze z → przysadką mózgową. 

Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej, ogólnie przyjęty międzynarodowy 

zbiór przepisów regulujących sprawy nazewnictwa roślin i grzybów. 

Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Zoologicznej, ustalone w 1958 roku na XV 

Międzynarodowym Kongresie Zoologicznym w Londynie i uaktualnione w 1999 roku 

zestawienie przepisów i zaleceń, które ujednolicają nazwy naukowe zwierząt oraz zapewniają 

ich stałość i upowszechnienie. 

międzywęźle, odcinek łodygi między 2 węzłami, tj. miejscami osadzenia 2 kolejnych liści na 

łodydze. 

miękisz, tkanka miękiszowa, parenchyma, najbardziej rozpowszechniony rodzaj żywych 

komórek roślinnych, stosunkowo najmniej zróżnicowanych, zawierających pdstawowe 

organelle komórkowe, w tym plastydy, silnie uwodnionych, otoczonych stosunkowo cienką 

celulozową ścianą; komórki m. łatwo ulegają odróżnicowaniu, dając początek → 

merystemom wtórnym. 

miękisz drzewny, → drewno. 

miękisz gąbczasty, część miękiszu zieleniowego liścia utworzona z komórek różnego 

kształtu, bogata w wypełnione powietrzem przestwory międzykomórkowe, zwykle znajdująca 

się po dolnej (odosiowej) stronie liścia. 

miękisz palisadowy, część miękiszu zieleniowego znajdująca się zwykle pod skórką górnej 

(doosiowej) strony typowego liścia, złożona z komórek wydłużonych prostopadle do 

powierzchni liścia, bogata w chloroplasty, ze stosunkowo słabo rozwiniętymi przestworami 

międzykomórkowymi. 

miękisz powietrzny, tkanka powietrzna, aerenchyma; tkanka miękiszowa z silnie 

rozwiniętym systemem wypełnionych powietrzem przestworów międzykomórkowych. 

miękisz zasadniczy, miękisz podstawowy, tkanka miękiszowa wypełniająca przestrzenie 

między innymi tkankami w ciele rośliny (np. miękisz owoców lub kory pierwotnej i rdzenia w 

młodych łodygach i korzeniach). 

miękisz zieleniowy, miękisz asymilacyjny, chlorenchyma, tkanka asymilacyjna, tkanka 

roślinna zbudowana z komórek miękiszowych bogatych w chloroplasty, charakterystyczna 

dla liści. 

miękiszowa tkanka, → miękisz. 
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mięsak, sarkoma, sarcoma, złośliwy nowotwór wywodzący się z każdej nienabłonkowej 

tkanki mezodermalnej: łącznej, tłuszczowej, kostnej, chrzęstnej maziówkowej, limfoidalnej, 

krwiotwórczej, naczyniowej, mięśniowej oraz opon mózgowych. 

mięsień, → mięśnie. 

mięsień prostownik grzbietu, → prostownik grzbietu. 

mięsień serca, mięsień budujący serce zwierząt, odpowiedzialny za podstawową czynność 

serca, jaką jest wprawianie w ruch płynu w obrębie → układu krążenia; u ssaków m. s. 

budowany jest przez tkankę mięśniową sercową tworzącą śródsierdzie oraz przez tkanki 

nabłonkową i łączną budujące nasierdzie (blaszkę trzewną osierdzia) i wsierdzie oraz szkielet 

włóknisty serca; w obrębie śródsierdzia występują również naczynia krwionośne układu 

krążenia wieńcowego oraz włókna i zwoje autonomicznego układu nerwowego. W m. s. 

wyróżnia się część przedsionkową i komorową, w obrębie których komórki mięśniowe 

zorganizowane są w warstwy, dwie w części przedsionkowej (okrężna i podłużna) lub trzy w 

części komorowej (skośna, okrężna, podłużna). 

mięsień sercowy, rodzaj → mięśnia poprzecznie prążkowanego wchodzącego w skład → 

mięśnia serca kręgowców, budującego tkankę mięśniową sercową, w obrębie której wyróżnia 

się: właściwe komórki m. s., komórki → układu przewodzącego sercaoraz komórki 

wewnątrzwydzielnicze (→ komórki mioendokrynowe); właściwe komórki m. s. (komórki 

robocze m. s., kardiocyty, kardiomiocyty) cechuje poprzeczne prążkowanie wynikające ze 

zorganizowania białek kurczliwych w → sarkomery i → miofibryle; dzięki licznym 

połączeniom komunikacyjnym łączącym komórki m. s., zapewniającym szybkie 

przekazywanie pobudzenia, komórki poszczególnych części mięśnia serca pracują 

synchronicznie ("lw;syncytium czynnościowe"up;) w określonych fazach → cyklu serca. 

mięsień zatrzaskowy, jeden lub więcej mięśni przywodzicieli zwierających muszlę małża. 

mięsożerne, → drapieżne. 

mięśniak, niezłośliwy nowotwór powstający z tkanki mięśniowej, zarówno z mięśni gładkich, 

jak i prążkowanych; w rzadkich przypadkach m. może ulec uzłośliwieniu przy przemianie w 

mięsaka gładkokomórkowego. 

mięśnie, struktury w obrębie organizmu zwierzęcego zbudowane z komórek → tkanki 

mięśniowej, których podstawową cechą jest kurczliwość (zdolność skracania); m. należą do 

struktur odpowiedzialnych za zjawisko ruchu całych organizmów (lokomocję) lub ich części i 

narządów; mogą być oddzielnymi narządami lub wchodzić w skład budowy narządów 

tworząc w ich obrębie włókna lub warstwy mięśniowe; ze względu na budowę komórek 

tworzących m. wyróżnia się → mięśnie gładkie i → mięśnie poprzecznie prążkowane (→ 

mięsień sercowy, → mięśnie szkieletowe). 

mięśnie antagonistyczne, → mięśnie szkieletowe. 

mięśnie autochtonne, mięśnie kręgowców, które istnieją w tym samym miejscu ciała 

zwierzęcia, w którym pojawiły się ich zawiązki w czasie ontogenezy (patrz też → mięśnie 

trunkofugalne, → mięśnie trunkopetalne). 

mięśnie brodawkowate, zgrubienia mięśnia serca ssaka na wewnętrznej powierzchni komór 

(trzy w prawej komorze serca i dwa w lewej) stanowiące miejsca przyczepu strun 

ścięgnistych, pasm tkanki łącznej włóknistej łączących m. b. z wolnymi brzegami płatków → 

zastawek serca. 

mięśnie gładkie, rodzaj mięśni budowanych przez komórki tkanki mięśniowej gładkiej; 

wrzecionowate komórki m. g. (zwykle mniejsze niż komórki → mięśni poprzecznie 

prążkowanych) zawierają pojedyncze jądro komórkowe, a białka ich aparatu kurczliwego nie 

są zorganizowane w → sarkomery i → miofibryle, dlatego nie wykazują prążkowania; skurcz 
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m. g może być wynikiem pobudzenia nerwowego (u kręgowców z → układu nerwowego 

autonomicznego), hormonalnego lub samoistnego (inicjowanego przez automatyzm → 

komórek rozrusznikowych); m. g. mogą występować u bezkręgowców, u kręgowców 

wchodzą w skład narządów wewnętrznych (poza sercem), m.in. ścian naczyń krwionośnych, 

przewodu pokarmowego, dróg oddechowych, narządów wydalniczych i płciowych, 

przewodów wyprowadzających gruczołów oraz gałki ocznej. 

mięśnie mimiczne, → mięśnie wyrazowe. 

mięśnie poprzecznie prążkowane, mięśnie zbudowane z komórek tkanki mięśniowej 

poprzecznie prążkowanej, których cechą jest organizacja białek aparatu kurczliwego w → 

sarkomery i → miofibryle, wyrażająca się prążkowaniem widocznym w obrazach 

mikroskopowych; skurcz m. p. p. następuje pod wpływem bodźców nerwowych 

przekazywanych komórce mięśniowej przez włókna nerwowe somatyczne w obrębie → 

płytki motorycznej; m. p. p. występują u zwierząt bezkręgowych, gdzie mogą budować także 

narządy wewnętrzne (owady); u kręgowców do m. p. p. zalicza się → mięśnie szkieletowe, → 

mięśnie wyrazowe i → mięsień sercowy (→ skurcz mięśnia). 

mięśnie prążkowane, → mięśnie poprzecznie prążkowane. 

mięśnie synergistyczne, → mięśnie szkieletowe. 

mięśnie szkieletowe, u kręgowców rodzaj → mięśni poprzecznie prążkowanych mających 

przyczepy do kości szkieletu; zbudowane głównie z komórek (włókien) tkanki mięśniowej 

poprzecznie prążkowanej szkieletowej (→ miocyty); ze względu na ułożenie włókien 

względem siebie wyróżnia się m. s. płaskie, wrzecionowate, pierzaste, półpierzaste, okrężne; 

ze względu na współdziałanie wyróżnia się mięśnie synergistyczne, współpracujące ze sobą w 

czasie ruchów i antagonistyczne, odpowiedzialne za ruchy przeciwstawne. 

mięśnie trunkofugalne, mięśnie, których zawiązki pojawiły się w czasie ontogenezy 

kręgowca w obrębie tułowia, ale w późniejszych fazach przemieściły się na teren kończyny 

(patrz też → mięśnie autochtonne, → mięśnie trunkopetalne). 

mięśnie trunkopetalne, mięśnie, których zawiązki pojawiły się w czasie ontogenezy 

kręgowca w obrębie kończyny, ale w późniejszych fazach przemieściły się na teren tułowia 

(patrz też → mięśnie autochtonne, → mięśnie trunkofugalne). 

mięśnie wdechowe, grupa mięśni, których skurcze pozwalają zwiększać objętość jamy klatki 

piersiowej (a tym samym płuc); u ssaków głównym m. w. jest przepona, a ponadto mięśnie 

przesuwające żebra ku przodowi (u człowieka ku górze). 

mięśnie wydechowe, grupa mięśni, których skurcze pozwalają zmniejszać objętość jamy 

klatki piersiowej, a tym samym sprzyjają wydechowi; u ssaków są to mięśnie przesuwające 

żebra ku tyłowi (u człowieka obniżające żebra) oraz mięśnie brzucha wytwarzające → 

tłocznię brzuszną. 

mięśnie wyrazowe, mięśnie mimiczne, u małp i człowieka grupa mięśni twarzy, których co 

najmniej jeden przyczep znajduje się w skórze, a czynność związana jest z zamykaniem i 

otwieraniem otworów w skórze twarzy (nozdrza, szpara powiekowa, szpara ustna) oraz 

ruchami skóry składającymi się na mimikę wykorzystywaną w komunikacji 

międzyosobniczej. 

mięśnie żwaczowe, grupa mięśni głowy u czworonożnych kręgowców, unoszących żuchwę 

(zwierających zęby) i umożliwiających pobieranie oraz żucie pokarmu. 

mięśniopłetwe, Sarcopterygii, gromada ryb obejmująca podgromady: → dwudysznych i → 

trzonopłetwych, reprezentowana przez ok. 500 kopalnych gatunków; znane już z dewonu; 

drapieżne, dość znacznych rozmiarów (do 7 m), występowały na płyciznach wód słodkich; 

ciało wrzecionowate, pokryte romboidalnymi łuskami, łuski i kości czaszki pokryte kosminą, 
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płetwa ogonowa heterocerkiczna. 

mięśniowa tkanka, → tkanka mięśniowa. 

mięśniowy układ, → układ mięśniowy. 

migawkowy nabłonek, → nabłonek migawkowy. 

migdałki, u człowieka skupienia → grudek chłonnych na nasadzie języka (migdałek 

językowy), na granicy jamy ustnej i gardła (migdałki podniebienne) oraz na sklepieniu gardła 

(migdałek gardłowy). 

migotanie komór, chaotyczne, bardzo częste skurcze grup włókien mięśnia sercowego, nie 

prowadzące do skurczu komór; najczęstsza przyczyna zatrzymania krążenia (por. → 

defibrylacja). 

migotka, 1) przezroczysty fałd dolnej powieki u płazów bezogonowych; 2) → błona 

migawkowa. 

migracja, regularna, cykliczna lub sezonowa albo nieregularna zmiana miejsca pobytu 

zwierząt mająca wpływ na rozmieszczenie populacji oraz na → przepływ genów między 

populacjami; migrować może cała populacja albo tylko niektóre osobniki, względnie tylko 

niektóre stadia rozwojowe osobników; przyczyną m. mogą być zmiany klimatyczne, zasoby 

pokarmowe lub specyfika rozrodu. 

migracje roślin, wędrówki roślin, przemieszczanie się populacji roślin poza pierwotny zasięg 

geograficzny gatunku lub na obszarze jego naturalnego występowania polegające na 

przenoszeniu diaspor za pośrednictwem wiatru, wody, zwierząt, a także człowieka; zachodzą 

pod wpływem naturalnych zmian w środowisku (np. klimatycznych, po ustąpieniu lodowca) 

lub mają charakter antropogeniczny, tzn. są następstwem przekształceń środowiska 

zachodzących pod wpływem działalności człowieka (→ antropofity). 

migracje zwierząt, wędrówki zwierząt, sezonowe, cykliczne lub też nieregularne zmiany 

miejsca przebywania zwierząt, które wpływają na rozmieszczenie populacji; migrować mogą 

całe populacje, tylko niektóre osobniki albo też pewne ich stadia rozwojowe; powodami m. z. 

są zmiany klimatyczne, brak lub niedobór pokarmu, sposoby rozmnażania się, a także inne, 

nie wszystkie dokładnie znane (→ wędrówki ssaków). 

mikcja, odruch opróżniania pęcherza moczowego przez jego skurcz i rozluźnienie zwieracza 

w odpowiedzi na rozciągnięcie ściany spowodowane wypełnieniem. 

mikobakterie, prątki, rodzaj bakterii tlenowych z rodziny Mycobacteriaceae; trudno 

barwiące się pałeczki oporne na kwasy i zasady; niektóre stanowią czynnik 

chorobotwórczy → gruźlicy człowieka (Mycobacterium tuberculosis) i podobnych do niej 

chorób oraz → trądu (M. leprae). 

mikologia, nauka o grzybach. 

mikoplazmy, Mycoplasma, organizmy PPLO, rodzaj prymitywnych bakterii gramujemnych, 

pozbawionych rzęsek, chorobotwórczych i saprofitycznych, charakteryzujących się brakiem 

sztywnej ściany komórkowej; dotychczas opisano 69 gatunków tych bakterii; u człowieka 

chorobotwórcze są m. zakażające błony śluzowe narządów płciowych (izolowane od chorych 

na AIDS), powodujące zapalenia cewki moczowej i ropne zapalenia błon śluzowych 

narządów płciowych oraz czynnik nietypowych zapaleń płuc u dzieci. 

mikoryza, współżycie grzybów z korzeniami, w którym strzępki grzyba zwiększają 

powierzchnię chłonną korzenia i dostarczają → auksyn pobudzających wzrost jego komórek, 

korzenie zaś dostarczają grzybom organicznych składników pokarmowych (m.in. cukrów); 

wyróżnia się m. specyficzną, zewnętrzną (ektotroficzną), w której grzyb oplata korzenie i 

wnika jedynie do przestworów międzykomórkowych kory pierwotnej, oraz m. 

niespecyficzną, wewnętrzną (endotroficzną), w której strzępki grzyba wnikają również do 
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wnętrza komórek korzenia. 

mikotoksyny, występujące u grzybów substancje trujące dla człowieka; zatrucia m. mają 

najczęściej bardzo ciężki przebieg, kończący się śmiercią; niektóre m. są trujące wyłącznie po 

spożyciu grzybów w stanie surowym, inne zawierają substancje zachowujące właściwości 

trujące także po ugotowaniu owocników; toksyczność części m. ma charakter wybiórczy i 

objawia się u osób uczulonych na pewne gatunki grzybów. 

mikozy, → grzybice. 

mikrobiologia, nauka o mikroorganizmach – drobnoustrojach; obejmuje algologię, 

bakteriologię, wirusologię, mikologię i protozoologię; m. dzieli się też na ogólną i stosowaną; 

w skład m. stosowanej wchodzi m. lekarska, weterynaryjna, przemysłowa, rolnicza, 

spożywcza, sanitarna i roślinna (fitopatologia). 

mikrobiologiczne podłoże, → podłoże mikrobiologiczne. 

mikrobiota, organizmy najdrobniejsze w danym środowisku, często mikroskopijnych 

rozmiarów: bakterie, grzyby, pierwotniaki, rośliny (mikroflora) i zwierzęta (mikrofauna); 

nazwa odnosi się zwykle do fauny glebowej. 

mikroby, mikroorganizmy, małe roślinne lub zwierzęce organizmy niewidoczne gołym 

okiem, np. bakterie, wirusy, pierwotniaki. 

mikrocefalia, w antropometrii pojemność czaszki człowieka współczesnego mniejsza niż 

1150 cm3. 

mikrochirurgia, metody chirurgiczne wykorzystujące specjalny sprzęt optyczny (np. 

mikroskop operacyjny) i manipulatory umożliwiające operacje na bardzo małych obiektach. 

mikrociała, nazwa stosowana dawniej dla organelli komórek eukariotycznych, których 

charakterystyczną cechą była obecność w nich oksydaz, wytwarzających nadtlenek wodoru 

(H202), i katalazy rozkładającej H202; obecnie dla organelli tych używa się nazwy → 

peroksysomy. 

mikroelementy, → pierwiastki śladowe. 

mikroewolucja, proces zmian puli genów populacji i towarzyszących im zmian 

fenotypowych, w wyniku działania → mechanizmów ewolucji; może prowadzić do powstania 

izolacji rozrodczej między populacjami jednego gatunku (→ specjacja). 

mikrofagi, organizmy zwierzęce odżywiające się drobnymi cząstkami pokarmowymi, które 

przed wprowadzeniem do przewodu pokarmowego są zagęszczane przez różnego rodzaju 

urządzenia łowne cedzące, np. sieci, czułki filtrujące, lepny śluz, fiszbiny. 

mikrofauna, w klasyfikacji zwierząt glebowych według wielkości część fauny o rozmiarach 

poniżej 2,0 mm; najbardziej typowe dla m. są pierwotniaki. 

mikrofibryle, włókienka utworzone z cząsteczek → celulozy, budujące rusztowanie → 

ściany komórkowej o kształcie nieregularnej sieci lub równoległych pasm; pomiędzy m. 

rozmieszczone są pozostałe składniki ściany. 

mikrofile, liście mikrofilne, jednożyłkowe liście widłakowych, których ewolucyjne 

powstanie wyjaśniane jest w dwojaki sposób: według → teorii telomowej powstały one w 

wyniku redukcji i spłaszczenia pojedynczych telomów, zgodnie z inną teorią są to boczne 

wyrostki pierwotnie bezlistnego pędu, do których później przeniknęły pojedyncze 

odgałęzienia wiązki przewodzącej. 

mikrofilamenty, MF, filamenty cienkie, filamenty aktynowe, struktury cytoszkieletu 

komórki powstałe w wyniku polimeryzacji białka → aktyny G we włókna o średnicy ok. 6 

nm; stanowią podłoże zjawisk ruchu, takich jak skurcze komórek mięśniowych, tworzenie 

wypustek protoplazmatycznych i innych. 
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mikroflora, zespół drobnoustrojów obejmujący gatunki należące do różnych grup 

systematycznych: bakterii, promieniowców, grzybów, glonów, pierwotnie zaliczanych do 

roślin; w zależności od zajmowanego środowiska rozróżnia się m.in. m. glebową, wodną, 

przykorzeniową, jelitową i in. 

mikrogameta, gameta męska, mniejsza od → makrogamety, gamety żeńskiej. 

mikrogametofit, gametofit męski wytwarzający męskie gamety; powstaje u roślin 

różnozarodnikowych, z małych zarodników (mikrospor), natomiast z dużych zarodników 

(makrospor) powstaje makrogametofit. 

mikroglej, mezoglej, rodzaj → tkanki glejowej zbudowany z komórek napływowych 

(pochodzenia mezodermalnego → mezoglej); funkcja m. nie jest jasna, związana jest 

zapewne z czynnościami immunologicznymi, jest on bowiem podstawowym źródłem 

makrofagów w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, prezentujących na powierzchni 

antygeny i wydzielających cząsteczki sygnałowe układu odpornościowego (cytokiny, 

interleukiny, cytotoksyny); może również uczestniczyć w rozwoju ośrodkowego układu 

nerwowego oraz w procesach reparacyjnych i regeneracyjnych tkanki nerwowej. 

mikrojądro, mikronukleus, jądro generatywne orzęsków, mniejsze z dwóch jąder 

występujących w ich komórkach; diploidalne, podlega mejozie w czasie → koniugacji. 

mikroklimat, składowa → ekoklimatu, klimat w małej skali, w bezpośrednim sąsiedztwie 

organizmów, np. m. gniazda, dziupli. 

mikrokosmki, bardzo drobne wypustki błony komórkowej, które powiększają powierzchnię 

komórki; wewnątrz wspierane filamentami cytoszkieletu (zbudowanymi z białek takich jak 

aktyna, wilinina, fimbryna i in.); mogą występować pojedynczo, zwykle liczne, 

zorganizowane w formie tzw. rąbka szczoteczkowego (zwykle w komórkach nabłonków). 

mikromery, mniejsze → blastomery, które powstają w wyniku nierównomiernych podziałów 

w trakcie bruzdkowania całkowitego nierównomiernego (→ bruzdkowanie holoblastyczne) 

lub bruzdkowania spiralnego (patrz też → makromery). 

mikrometr, μm, jednostka długości równa 10-6 m, dawniej zwana mikronem (μ). 

mikromutacja, mutacja polegająca na zmianie pojedynczego lub kilku nukleotydów w 

łańcuchu DNA, nie wywołująca zwykle efektów fenotypowych w odróżnieniu od → 

mutacji genowej, mutacji chromosomowej (→ aberracje chromosomowe), → mutacji 

genomowej lub → makromutacji. 

mikron, → mikrometr. 

mikronukleus, → mikrojądro. 

mikroorganizmy, → mikroby. 

mikroplankton, kategoria wielkości (20–200 mikrometrów) → planktonu, w którą 

włączonych jest wiele gatunków planktonu roślinnego, większość orzęsków, wrotki, wioślarki 

i larwy skorupiaków. 

mikropyle, → okienko. 

mikrosfera, kulista struktura powstająca w wyniku interakcji wody z cząsteczkami 

tworzącymi się na drodze spontanicznej polimeryzacji aminokwasów, zwanymi 

proteinoidami; ma właściwości osmotyczne, niekiedy obserwowano występowanie na 

powierzchni m. zjawisk elektrycznych przypominających potencjał błonowy; w niektórych 

teoriach dotyczących pochodzenia życia na Ziemi m. przedstawiane są jako rodzaj 

protobiontów, form przedżywych, które miały ewoluować w kierunku pierwotnych komórek. 

mikroskop, przyrząd umożliwiający obserwację w dużym powiększeniu bardzo małych, 

niedostrzegalnych gołym okiem obiektów i ich wewnętrznych struktur (→ mikroskop 

świetlny, → mikroskop elektronowy). 
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mikroskop elektronowy, rodzaj mikroskopu, w którym promieniami oświetlającymi 

obserwowany obiekt jest krótkofalowa wiązka elektronów wysyłana ze źródła wolframowego 

i przyspieszana przez elektromagnesy spełniające rolę soczewek w klasycznym mikroskopie, 

co zwiększa zdolność rozdzielczą w stosunku do mikroskopu świetlnego ponad 250 razy; 

elektrony mogą być rozpraszane lub odbijane przez metale ciężkie, które są wprowadzane do 

obiektów w czasie ich przygotowywania do obserwacji, co jest podstawą różnicowania 

obrazu uzyskiwanego na ekranie fluorescencyjnym, na kliszy fotograficznej lub 

wprowadzanego do obróbki komputerowej (→ mikroskop transmisyjny, → mikroskop 

skanujący). 

mikroskop fluorescencyjny, rodzaj → mikroskopu świetlnego, w którym obserwowany 

obiekt jest wstępnie barwiony barwnikami fluorescencyjnymi, a następnie oświetlany 

promieniami wzbudzającymi fluorescencję (zwykle światłem ultrafioletowym); fluorescencja 

jest źródłem obrazu obserwowanego przez badacza. 

mikroskop interferencyjny, typ → mikroskopu świetlnego, w którym regulowane jest 

przesunięcie fal świetlnych przenikających preparat i fal świetlnych tła. 

mikroskop konfokalny, rodzaj → mikroskopu świetlnego, w którym źródłem 

promieniowania jest wiązka laserowa skanująca preparat; obraz uzyskiwany jest w formie 

elektronicznej, zapisywanej i analizowanej przez programy komputerowe sprzężonego z m. k. 

komputera. 

mikroskop kontrastowo-fazowy, mikroskop kontrastujący fazy, rodzaj → mikroskopu 

świetlnego, w którym wykorzystane jest zjawisko interferencji fal świetlnych i przesunięcia 

fazy światła przy przejściu przez obserwowany preparat; umożliwia obserwację żywych, 

nieutrwalonych preparatów biologicznych. 

mikroskop optyczny, → mikroskop świetlny. 

mikroskop polaryzacyjny, rodzaj → mikroskopu świetlnego, w którym obiekt obserwacji 

oświetlany jest wiązką światła spolaryzowanego (→ polaryzacja); występujące w komórkach 

i tkankach struktury anizotropowe (dwójłomne), skręcają płaszczyznę polaryzacji światła, co 

wykorzystywane jest do ich uwidocznienia w obrazie. 

mikroskop skaningowy, → mikroskop skanujący. 

mikroskop skanujący, mikroskop skaningowy, → mikroskop elektronowy, w którym wiązka 

elektronów omiata napyloną metalem ciężkim powierzchnię obiektu i wybija z niej elektrony 

wtórne, wychwytywane przez urządzenie rejestrujące obraz; odmianą m. e. skanującego jest 

mikroskop tunelowy, umożliwiający uwidocznienie pojedynczych atomów poprzez 

wykorzystanie zjawiska tunelowego przepływu elektronów pomiędzy ostrzem czujnika 

skanującego a obiektem obserwacji. 

mikroskop świetlny, mikroskop optyczny, mikroskop pozwalający na uzyskiwanie 

powiększonych (do 5000 razy) obrazów przedmiotów lub ich szczegółów, wykorzystujący 

światło przechodzące lub odbite od obserwowanego obiektu; powiększenie obrazu uzyskuje 

się dzięki układowi soczewek (obiektywu i okularu) znajdujących się na drodze światła. 

mikroskop transmisyjny, → mikroskop elektronowy, w którym wiązka elektronów 

przechodzi przez ultracienkie skrawki stanowiące obiekt obserwacji; jego odmianą jest 

mikroskop wysokonapięciowy, w którym wiązka elektronów przyspieszana przez napięcia 

rzędu milionów V przenika przez stosunkowo gruby preparat, umożliwiając jego obserwację. 

mikroskop tunelowy, → mikroskop skanujący. 

mikroskop wysokonapięciowy, → mikroskop transmisyjny. 

mikrosmatyczne zwierzęta, → zwierzęta mikrosomatyczne. 

mikrosomy, drobne pęcherzyki powstające w wyniku zamykania się fragmentów błon 
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komórki poddanej homogenizacji, są to głównie pęcherzyki powstałe z błon → retikulum 

endoplazmatycznego, także z błony komórowej, błon cystern układu Golgiego; mogą być 

wydzielane jako tzw. frakcja mikrosomowa w drodze wirowania różnicowego lub wirowania 

w gradiencie gęstości. 

mikrosporangium, zarodnia powstająca na diploidalnym sporoficie roślin 

różnozarodnikowych, w której w wyniku mejozy powstają haploidalne → mikrospory. 

mikrosporofil, → liść zarodnionośny, na którym rozwijają się → mikrosporangia. 

mikrospory, małe haploidalne zarodniki u roślin różnozarodnikowych, z których rozwijają 

się męskie gametofity. 

mikrotom, przyrząd wykorzystywany do wykonywania cienkich i ultracienkich skrawków z 

materiału biologicznego, zwykle utrwalonego i zatopionego w specjalnych żywicach, w celu 

ich obserwacji w mikroskopach różnego typu. 

mikrotubule, MT, małe, cienkie rureczki o średnicy ok. 25 nm zbudowane głównie z białka 

tubuliny, odporne na odkształcenia; razem z → mikrofilamentami budują cytoszkielet, 

wpływając na kształt komórki, tworzą wrzeciono podziałowe podczas mitozy i mejozy, są 

podstawowym składnikiem wici i rzęsek; wykazują znaczną dynamikę – wydłużają się, 

skracają, ulegają zanikowi, umożliwiając stałą modyfikację cytoszkieletu. 

mikrotubule kortykalne, → mikrotubule stanowiące wzorzec dla struktury ściany 

komórkowej w komórce roślinnej. 

mikrozaury, kopalna grupa płazów żyjących od górnego karbonu po dolny perm, 

reprezentowana przez 30 rodzajów; jedna z trzech wymarłych grup, z której rozwinęły się 

współczesne płazy. 

miksobakterie, popularna nazwa → bakterii śluzowych. 

miksocel, jama ciała mieszana, ostateczna, powstała w wyniku połączenia blastocelu (→ 

jama ciała pierwotna) z → celomą w rozwoju zarodkowym stawonogów; termin często 

używany niewłaściwie jako synonim → hemocelu. 

miksonefridium, aparat wydalniczy u → wieloszczetów wyprowadzający również komórki 

rozrodcze; strukturalnie i funkcjonalnie nie różni się od → metanefrydium. 

miksoploidalność, mozaikowość, występowanie w jednym organizmie komórek różniących 

się liczbą chromosomów; liczba ta może być euploidalna lub aneuploidalna (→ 

euploidalność); mozaiki tego typu, chimery, powstają przez nieregularne podziały mitotyczne 

lub → amitozę; specyficznym przypadkiem powstania m. jest → endomitoza, endoreplikacja 

chromosomów bez podziału komórki. 

miłorząb, Ginkgo, rodzaj z klasy miłorzębowych (Ginkgopsida) zaliczanej zwykle do → 

nagozalążkowych drobnolistnych; grupuje głównie drzewa wymarłe, najliczniej występujące 

w erze mezozoicznej; obecnie reprezentowany tylko przez 1 gatunek – miłorząb japoński, 

czyli dwuklapowy (Ginkgo biloba). 

mimetyzm, etol. upodobnienie się niektórych gatunków zwierząt (barwą, kształtem czy 

sposobem ruchu) do otoczenia, w którym występują. 

mimiczne mięśnie, → mięśnie wyrazowe. 

mimika, zmiany wyrazu twarzy wywołane skurczami → mięśni wyrazowych, sygnalizujące 

stany emocjonalne (np. strach, gniew, radość), szczególnie takie, które mogą mieć wpływ na 

przebieg interakcji osobników. 

mimikra, upodabnianie się przedstawicieli jednego gatunku do innego wykorzystywane 

przez zwierzęta zarówno do celów obronnych (→ m. batesowska), jak i w celu ułatwienia 

dostępu do konkretnych zasobów środowiska (→ m. agresywna, → m. wasmannowska). 
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mimikra agresywna, naśladowanie przez gatunki drapieżników sygnałów (wizualnych, 

dźwiekowych lub zapachowych), używanych przez przedstawicieli innych gatunków w 

komunikacji międzyosobniczej, do wabienia swych ofiar. 

mimikra batesowska, mimikra Batesa, upodobnienie się (głównie pod względem kształtu i 

ubarwienia) gatunków z natury bezbronnych do form wyposażonych w narządy obronne 

(drapieżnych, jadowitych, toksycznych itp.), np. niektórych much do os czy węży 

niejadowitych do jadowitych. 

mimikra wasmannowska, upodabnianie się owadów żyjących w koloniach owadów 

społecznych do swych gospodarzy; mimikra ta może dotyczyć wyglądu, zachowań i 

feromonów. 

mimoza, → czułek wstydliwy. 

mina, przestrzeń wytworzona w tkankach roślinych w wyniku żerowania larwy → owada 

minującego. 

mineralizacja, 1) proces przesycania ciał martwych organizmów związkami mineralnymi 

prowadzący do ich skamienienia; 2) proces wysycania niektórych struktur organizmów 

żywych substancjami nieorganicznymi, krystalizującymi w formie różnych minerałów (np. 

pancerzyki krzemionkowe lub wapienne niektórych pierwotniaków, kości kręgowców 

wysycone hydroksyapatytami); 3) → biodegradacja. 

mineralna gospodarka, → gospodarka elektrolitowa. 

mineralokortykoidy, mineralokortykosteroidy, grupa hormonów steroidowych kory 

nadnerczy kręgowców zaliczanych do C21-steroidów, których główne działanie związane jest 

z regulacją gospodarki jonowej organizmu, przede wszystkim z kontrolą poziomu jonów 

Na+ i K+ w organizmie; nasilają zwrotne wchłanianie jonów sodu oraz wydalanie jonów 

potasu w kanalikach nefronów nerek, w mniejszym stopniu wpływają również na metabolizm 

węglowodanów i białek; głównym mineralokortykoidem jest → aldosteron. 

minogi, minogokształtne, Petromyzontoidea, grupa prymitywnych kręgowców wodnych, 

skrzelodysznych należąca do gromady → kręgoustych, reprezentowana przez ok. 40 

gatunków; półpasożyty, w cyklu rozwojowym obecna jest larwa → ślepica. 

minogokształtne, → minogi. 

minowce, → owady minujące. 

mioblasty, 1) rodzaj → amebocytów gąbek, tworzących komórki kurczliwe, o dużej liczbie 

mikrotubul i filamentów; zgrupowane wokół otworu wyrzutowego jamy spongocelu oraz w 

okolicach otworów kanałów wewnętrznych regulują przepływ wody przez ciało gąbki; 2) 

jednojądrzaste, prekursorowe komórki mięśniowe wyróżnicowujące się w obrębie miotomów 

(→ miomery) w czasie ontogenezy mięśni szkieletowych; m. mnożą się i stopniowo ulegają 

fuzji w miotuby, przekształcające się ostatecznie we włókna mięśniowe. 

miocen, czwarta epoka okresu → trzeciorzędu, trwająca od ok. 23 mln do 5 mln lat temu 

(patrz też → geochronologia). 

miocyty, włókna mięśniowe, dojrzała postać komórek mięśniowych, które powstają w czasie 

ontogenezy z mioblastów; wyróżnia się m. tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej (→ 

mięśnie szkieletowe), m. tkanki mięśniowej gładkiej (→ mięśnie gładkie) oraz m. → mięśnia 

sercowego; wśród m. mięśni poprzecznie prążkowanych szkieletowych wyróżnia się → m. 

wolnego skurczu oraz → m. szybkiego skurczu; zwykle mięśnie szkieletowe (u człowieka 

wszystkie) zbudowane są z m. obu typów występujących w różnych proporcjach; spotyka się 

mięśnie zbudowane z m. tylko jednego typu, jak np. mięśnie ucieczki (np. mięsień 

odwłokowy raków czy ogona ryb) zbudowane wyłącznie z m. szybkiego skurczu. 

miocyty szybkiego skurczu, miocyty typu II wykonujące szybkie i gwałtowne skurcze, ale 
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też szybko ulegające zmęczeniu, w czasie skurczu przechodzące na metabolizm beztlenowy 

(glikolityczny), zawierają mało mioglobiny ("lw;białe"up;). 

miocyty wolnego skurczu, miocyty typu I, wolno kurczące się, w czasie skurczu 

oddychające tlenowo i nie ulegające zmęczeniu, ze względu na dużą zawartość → 

mioglobiny zwane też m. czerwonymi. 

miodniki, nektarniki, nektaria; grupy komórek wydzielniczych na powierzchni organów 

roślinnych, przeważnie na różnych częściach kwiatów, wytwarzające nektar – ciecz 

zawierającą cukry oraz inne substancje smakowe, a także zapachowe. 

miodnikowy listek, → listek miodnikowy. 

miofibryle, włókienka mięśniowe, elementy strukturalne komórki (włókna) mięśnia 

poprzecznie prążkowanego, w formie ok. 1000 włókien, o średnicy 1–3 ľm, przebiegających 

wzdłuż całej komórki i zajmujących większą część jej cytoplazmy; oglądane w mikroskopie 

po odpowiednim wybarwieniu lub w świetle spolaryzowanym ujawniają prążkowanie 

wynikające z ułożenia → miofilamentów, zorganizowanych w → sarkomery. 

miofilamenty, filamenty w komórkach mięśniowych, elementy → cytoszkieletu zbudowane z 

białek określonego typu, dzielą się na trzy klasy: cienkie, grube i pośrednie; niekiedy 

wyróżniane są również filamenty supercienkie (o średnicy 3–4 nm), zbudowane z białka 

titiny; m. cienkie i grube tworzą podstawowy aparat kurczliwy mięśnia, w → mięśniach 

poprzecznie prążkowanych zorganizowane są w → sarkomery ułożone w → miofibrylach 

miofilamenty cienkie, → miofilamenty o średnicy 5–7 nm budowane przez białka aktynę, 

tropomiozynę i troponinę (którą w mięśniach gładkich zastępują inne białka, takie jak 

kalponina i kaldesmon). 

miofilamenty grube, → miofilamenty o średnicy 10–14 nm zbudowane z wielu cząsteczek 

białka miozyny. 

miofilamenty pośrednie, → miofilamenty o średnicy ok. 10 nm budowane w mięśniach 

głównie przez białko desminę. 

mioglobina, monomeryczne białko zbudowane z łańcucha globiny, złożonego ze 153 

aminokwasów i hemu (hemoproteina), wiążące tlen, występujące w obrębie cytoplazmy 

komórek mięśni poprzecznie prążkowanych (→ miocyty), tworzące w nich rezerwę tlenową. 

miologia, nauka o budowie i czynnościach mięśni. 

miomery, 1) metameryczne zawiązki mięśni, które różnicują się w czasie ontogenezy 

kręgowców z somitów mezodermy; zawierają miotomy i rozdzielające je miosepty, w ich 

obrębie różnicują się epimery – zawiązki mięśni grzbietu i hipomery– zawiązki mięśni klatki 

piersiowej i brzucha; mięśnie kończyn powstają z mezenchymy skupionej w zawiązkach 

kończyn; 2) metameryczne zawiązki mięśni lancetnika pojawiające się w grzbietowej części 

somitów. 

miopia, → krótkowzroczność. 

miostrakum, miejsca przyczepów mięśni do wewnętrznej warstwy (→ hipostrakum) 

muszli → mięczaków, o zmodyfikowanym układzie płytek aragonitu. 

miot, młode z jednorazowego lęgu lub jednej ciąży. 

miotoksyny, toksyny porażające czynności mięśni przez blokowanie albo funkcji białek 

aparatu kurczliwego mięśnia, albo mechanizmu przekazywania pobudzenia z nerwu na 

mięsień w → płytce motorycznej. 

miozyna, jedno z → białek motorycznych, typowe dla komórek mięśniowych (miozyna II), 

spotykane również w komórkach niemięśniowych (miozyna I); cząsteczka m. II jest 

heteroheksamerem zbudowanym z dwóch łańcuchów ciężkich, tworzących pałeczkowatą 

część białka dzięki ich skręceniu w superhelisę, globularne zakończenia obu łańcuchów 
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ciężkich tworzą dwie tzw. głowy, w obrębie których znajdują się po dwa łańcuchy lekkie; 

cząsteczki m. mogą polimeryzować w miofilamenty grube (→ miofilamenty, → sarkomer); 

interakcje m. z aktyną filamentów cienkich odpowiedzialne są za zjawiska ruchu, w tym → 

skurcz mięśnia. 

miracydium, dziwadełko, pierwsze stadium larwalne w rozwoju → przywr; wolno 

pływające, orzęsione, z plamką światłoczułą, zwojami mózgowymi, zawiązkami jelita i 

protonefrydiami; po wniknięciu do ciała małża przekształca się w sporocystę. 

mirmekologia, → myrmekologia. 

mitochondria, organelle komórkowe eukariotów wyspecjalizowane w przemianach fazy 

tlenowej oddychania, otoczone dwiema błonami, z których wewnętrzna tworzy wpuklenia 

(grzebienie, kristy); wnętrze m. wypełnia macierz (matriks) mitochondrialna, w której 

znajdują się enzymy wielu przemian, m.in. cyklu kwasu cytrynowego, utleniania kwasów 

tłuszczowych, biosyntezy białka, a także mtDNA, RNA i rybosomy; w błonie wewnętrznej 

znajdują się układy redoks → łańcucha oddechowego; w m. następuje utlenianie bogatych w 

energię związków organicznych do dwutlenku węgla i wody, a energia zawarta w substratach 

zostaje uwolniona i częściowo zmagazynowana w ATP powstającym w procesie → 

fosforylacji oksydacyjnej (→ teoria chemiosmotyczna). 

mitochondrialna Ewa, → hipoteza mitochondrialnej Ewy. 

mitochondrialny DNA, → DNA mitochondrialny. 

mitospory, zarodniki roślin związane z rozmnażaniem bezpłciowym, powstające w 

wyniku → mitozy (por. → mejospory). 

mitotyczne wrzeciono, → wrzeciono kariokinetyczne. 

mitotyczny wskaźnik, → wskaźnik mitotyczny. 

mitoza, kariokineza, podział pośredni jądra, typowy podział jądra komórkowego, w którym 

wyróżnia się 4 fazy: → profazę, → metafazę, → anafazę i → telofazę; m. poprzedzona jest 

podwojeniem ilości jądrowego DNA, który następnie, po podziale chromosomów na 2 

jednakowe chromosomy siostrzane, zostaje precyzyjnie rozdzielony między 2 jądra potomne. 

mitoza zamknięta, → kryptomitoza. 

mitralna zastawka, → zastawki serca. 

mitralne komórki, → komórki mitralne. 

mlecz, 1) → limfa pochodząca z jelit, której transportowane → chylomikrony nadają mleczny 

wygląd; gromadzi się w → zbiorniku mleczu i → przewodzie piersiowym; 2) pot. nasienie 

lub męskie gruczoły płciowe ryb. 

mleczko pszczele, substancja wytwarzana przez pszczoły karmicielki, składająca się z 

wydzieliny gruczołów gardzielowych, śliny i nektaru, o właściwościach antybiotycznych, 

którą karmiona jest królowa (matka pszczela) w stadium larwy i procesie czerwienia oraz w 

początkowym okresie życia larwy robotnice i trutnie; wykorzystywane w lecznictwie i w 

przemyśle kosmetycznym. 

mleczko ptasie, ptasie mleczko, wydzielina wola u niektórych ptaków (np. gołębi, pingwinów 

cesarskich) wykorzystywana do odżywiania piskląt, o składzie zbliżonym do mleka ssaków 

(zawiera białka, tłuszcze i węglowodany); czynności wydzielnicze wola reguluje → 

prolaktyna. 

mleczne gruczoły, → gruczoły mleczne. 

mleczne komórki, → komórki mleczne. 

mleczne zęby, → zęby mleczne. 

mleko, wydzielina wytwarzana przez → gruczoły mleczne samic ssaków, bogata w 
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substancje białkowe i stosunkowo dobrze rozpuszczalne w wodzie lipidy (m.in. dzięki 

zawartości krótkołańcuchowych, do 10 atomów węgla w łańcuchu, kwasów tłuszczowych w 

triglicerydach), wykorzystywana jako jedyny pokarm dla nowo narodzonych młodych, 

wysysających m. z brodawek sutkowych zawierających kanały wyprowadzające gruczołów. 

mleko kokosowe, płynna część bielma tzw. orzechów kokosowych (owoców palmy 

kokosowej); zawiera liczne składniki odżywcze (cukry, tłuszcze, aminokwasy, alkoholowe 

pochodne cukrów, kwasy organiczne, sole mineralne), a także substancje pobudzające 

podziały komórkowe: auksyny, cytokininy i in., przez co bywa stosowane jako pożywka w 

kulturach tkanek i organów roślinnych. 

mleko ptasie, → mleczko ptasie. 

młaka, miejsce wysięku wody źródlanej nie tworzącej wyraźnego cieku, będące siedliskiem 

roślinności mszysto-bagiennej (niskotorfowiskowej); w zależności od odczynu wód oraz 

zawartości substancji odżywczych (trofii) wyróżnia się m.in. młaki: oligotroficzne (na 

podłożu krystalicznym – bezwapiennym), mezotroficzne (kwaśne) i eutroficzne (o odczynie 

obojętnym lub zasadowym); obecnie m. zachowały się przede wszystkim w górach, a także na 

obszarach o urozmaiconym, nie przekształconym przez człowieka krajobrazie (np. wśród 

gliniastych terenów morenowych). 

młodzieńczorództwo, → pedogeneza. 

młodziwo, → siara. 

młoteczek, → kosteczki słuchowe. 

MN antygeny, czynniki antygenowe na krwinkach czerwonych człowieka; ze względu na 

kodominujący charakter dziedziczenia, cechy MN są wykorzystywane w genetyce 

populacyjnej człowieka; w Europie częstość występowania cech M i N jest podobna, u Indian 

i Eskimosów cecha N występuje sporadycznie, jest natomiast częsta u tubylców Australii, 

Nowej Gwinei i wysp Oceanu Spokojnego. 

moa, Dinornithidae, wymarłe, roślinożerne ptaki nielotne w randze rodziny, reprezentowane 

przez ok. 20 gatunków żyjących na Nowej Zelandii, o rozmiarach od 1 do 2,7 m wysokości i 

masie ciała blisko 300 kg. 

mocz, wydalina wytwarzana przez narządy wydalnicze zwierząt, będąca wodnym roztworem 

usuwanych produktów przemiany materii azotowej organizmu oraz nadmiaru jonów i 

zbędnych metabolitów; skład m. zależy od rodzaju organizmu, jego stanu fizjologicznego i 

diety. 

mocz pierwotny, ultrafiltrat, roztwór powstający w narządach wydalniczych zwierząt 

bezpośrednio w wyniku procesów filtracji płynów ustrojowych w narządzie; zwykle podlega 

dalszym przemianom w trakcie przejścia przez drogi wyprowadzające z narządów 

wydalniczych (sekrecja substancji zbędnych, resorpcja składników przydatnych, w tym u 

zwierząt lądowych często zachodzi proces odzyskiwania wody i zagęszczenia moczu), 

ulegając przekształceniu w mocz ostateczny; u ssaków produkt procesu → filtracji 

nerkowej zachodzącej w → ciałku nerkowym, który podlega przemianom przy przejściu 

przez → kanaliki nerkowe, gdzie przekształcany jest w mocz ostateczny (→ mocz); u 

człowieka dobowe wytwarzanie moczu pierwotnego wynosi ok. 180 l (przy objętości moczu 

ostatecznego ok. 2 l). 

moczar, → mokradło. 

mocznica, uremia, zatrucie organizmu produktami azotowej przemiany materii (głównie 

mocznikiem) w następstwie niewydolności nerek (m. prawdziwa) lub innych schorzeń (m. 

rzekoma). 

mocznik, karbamid, CO(NH2)2, produkt końcowy przemiany białek, syntetyzowany w → 
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cyklu mocznikowym z dwóch cząsteczek amoniaku (pochodzącego z deaminacji 

aminokwasów) i jednej cząsteczki dwutlenku węgla, wydalany z moczem i potem przez 

organizmy ureoteliczne; m. jest pierwszym związkiem organicznym otrzymanym 

syntetycznie (Wöhler, 1828); stosowany jako nawóz sztuczny i surowiec do wyrobu żywic 

mocznikowych oraz w przemyśle farmaceutycznym. 

mocznikowy cykl, → cykl mocznikowy. 

moczowe komórki, → komórki moczowe. 

moczowody, przewody wyprowadzające mocz z nerek kręgowców; u owodniowców 

oddzielone są od dróg płciowych; u gadów, ptaków i stekowców uchodzą do kloaki, a u 

pozostałych ssaków do pęcherza moczowego; u ssaków moczowód rozpoczyna się → 

miedniczką nerkową. 

moczowy układ, → układ moczowy. 

moczówka cukrowa, rodzaj → cukrzycy wywołanej niedoborem insuliny, objawiającej się 

m.in. cukromoczem. 

moczówka prosta, wydalanie nadmiernej ilości rozcieńczonego, hipoosmotycznego moczu, 

prowadzące do zaburzeń gospodarki wodno-mineralnej organizmu lub będące ich przejawem, 

zwykle w związku z niezdolnością → kanalików nerkowych do zagęszczania moczu: w 

wyniku niewrażliwości kanalików zbiorczych nefronu na → wazopresynę (m. p. pierwotna) 

lub w następstwie zaburzeń wydzielania wazopresyny przez → przysadkę mózgową (m. p. 

przysadkowa). 

model dopasowania indukowanego, jeden z dwóch modeli wyjaśniających sposób, w jaki 

enzym wiąże swój substrat, zaproponowany w 1958 roku przez D.E. Koshlanda, Jr: związanie 

substratu indukuje zmianę konformacyjną w → miejscu aktywnymenzymu; enzym może też 

zmienić kształt substratu, wymuszając w nim konformację podobną do stanu przejściowego; 

różne enzymy wykazują cechy obu modeli – pewną komplementarność i pewne zmiany 

konformacji (→ model klucza i zamka). 

model klucza i zamka, jeden z dwóch modeli wyjaśniających sposób, w jaki enzym wiąże 

swój substrat: kształt substratu i → miejsce aktywne enzymu pasują do siebie jak klucz do 

zamka; oba kształty uważane są za sztywne i pasują do siebie idealnie; różne enzymy 

wykazują cechy obu modeli (→ model dopasowania indukowanego). 

model płynnomozaikowy, model płynnej mozaiki, model budowy błony biologicznej 

zakładający, że błona jest dwuwymiarowym roztworem zorientowanych przestrzennie 

lipidów oraz globularnych białek integralnych i peryferyjnych; białka integralne jak góry 

lodowe pływają w płaskim morzu lipidowym; dwuwarstwa lipidowa działa jako ośrodek, 

rozpuszczalnik, dla amfipatycznych integralnych białek błonowych i jako bariera 

przepuszczalności. 

model płynny błony, → model płynnomozaikowy. 

moder, typ próchnicy leśnej, głównie siedlisk lasów mieszanych, charakteryzującej się 

średnią aktywnością rozkładu materii organicznej (→ mor, → mull). 

modliszki, Mantodea, rząd drapieżnych → owadów uskrzydlonych reprezentowany przez ok. 

2 tysiące dużych (do kilkunastu cm) gatunków, zasiedlających głównie subtropik i tropik; 

ciało wydłużone, przystosowujące się w barwie i kształcie do otoczenia. 

modulatory synaptyczne, → neuromodulatory. 

modułowe organizmy, → organizmy modułowe. 

modyfikatory, → geny modyfikatory. 

modzele, 1) fragmentaryczne zgrubienia skóry niektórych części kończyn u płazów 

bezogonowych; pomocne podczas → ampleksus; 2) m. pośladkowe, → nagnioty pośladkowe. 
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mokradło, moczar, siedlisko silnie uwodnione, porośnięte roślinnością hydrofilną i 

charakteryzujące się postępującą akumulacją glebowej materii organicznej; m. wstępują na 

trudno przepuszczalnym podłożu, w miejscach zasilanych wyłącznie wodą opadową (m. 

ombrogeniczne), w miejscach gromadzenia się wód tworzących podziemne zbiorniki (m. 

topogeniczne), w miejscach wypływania wód gruntowych (m. soligeniczne) i w strefach 

zalewowych dolin rzecznych (m. fluwiogeniczne). 

mol, gramocząsteczka, jednostka ilości substancji; równa się masie cząsteczkowej; m. każdej 

substancji zawiera 6,022·1023 cząsteczek. 

molalny roztwór, → roztwór molalny. 

molarność, molarność (molowość) roztworu, stężenie roztworu wyrażone liczbą moli 

substancji rozpuszczonej zawartej w 1dm3 roztworu. 

molarny roztwór, → roztwór molarny. 

molekularna biologia, → biologia molekularna. 

molekularna ewolucja, → ewolucja molekularna. 

molekularny zegar, → zegar molekularny. 

Monera, → królestwo. 

mongolizm, → zespół Downa. 

monitoring, kontrola, obserwacja, ocena stanu lub przebiegu procesu, np. m. środowiska to 

ocena stanu i zmian → biosfery, kompleksowe badanie czynników fizycznych, chemicznych 

(np. stopień zanieczyszczenia środowiska), biofizycznych na tle składników biologicznych, 

jak np. ocena składu gatunkowego, liczebnościowego, funkcjonowania organizmów (m.in. 

zmiany fenologiczne u zwierząt, zmiany w produkcji i zdrowotności potomstwa). 

monocentryzm, antr. pogląd, zgodnie z którym gatunek Homo sapiens zasiedlający dzisiaj 

Ziemię ukształtował się lokalnie, w Afryce i migrując wypierał populacje człowieka na 

innych terytoriach (w Azji i Europie), ponieważ był od nich genetycznie izolowany (por. → 

hipoteza Arki Noego, → hipoteza multiregionalna). 

monocytopoeza, proces tworzenia się → monocytów w szpiku kostnym; powstająca z 

komórki macierzystej nieukierunkowanej (CFU-GEMM) komórka ukierunkowana 

granulocytów i makrofagów (CFU-GM), przekształca się w komórkę macierzystą linii 

makrofagów (CFU-M) (albo w komórkę macierzystą linii granulocytów neutrofilów (CFU-

G) → granulocytopoeza); z komórek macierzystych linii makrofagów (CFU-M) powstają 

kolejno monoblasty, promonocyty i monocyty, przechodzące do łożyska naczyniowego, a 

później migrujące do tkanek i tworzące w ich obrębie makrofagi (patrz też → hematopoeza). 

monocyty, makrofagi krążące, rodzaj → krwinek białych (leukocytów) krwi kręgowców, 

zaliczanych do → agranulocytów; są największymi krwinkami prawidłowymi (12–20 μm 

średnicy) stanowiącymi 2–8% leukocytów krwi obwodowej; zawierają jedno fasolokształtne, 

niesegmentowane jądro komórkowe oraz cytoplazmę pozbawioną ziarnistości; są komórkami 

żernymi (→ fagocyty) i wydzielniczymi, uwalniającymi liczne enzymy (elastazę, kolagenazę, 

lipazę, fosfatazę kwaśną), białka (makroglobulinę α2, składniki dopełniacza, białka 

krzepnięcia krwi) i czynniki sygnałowe (czynniki wzrostu śróbłonka i fibroblastów oraz 

angiogenne, czynniki hamujące wzrost komórek nowotworowych, interleukiny, interferony, 

prostaglandyny, leukotrieny); wykazują ruchliwość i zdolność przemieszczania się do tkanek, 

gdzie przekształcają się w → makrofagi (makrofagi osiadłe) specjalizujące się w różnych 

funkcjach endocytarnych zależnych od miejsca usadowienia (i często obdarzane swoistymi 

nazwami); m. i makrofagi tworzą razem → układ makrofagów jednojądrzastych. 

monoecja, → jednopienność. 

monoestralność, cecha cyklu rozrodczego samic ssaków, w którym pojawia się jedna → 
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ruja w ciągu roku. 

monofagizm, → jednożerność. 

monofiletyzm, wywodzenie się osobników, populacji, gatunków czy taksonów wyższego 

rzędu z tych samych grup wyjściowych (posiadanie wspólnych przodków); warunek 

poprawnego zaliczenia taksonów niższego rzędu do taksonu wyższego. 

monofiodontyzm, uzębienie z jedną, nie podlegającą wymianie generacją zębów, występuje 

u niewielu ssaków, np. waleni zębowców. 

monogamia, biol. system kojarzeń, u człowieka i zwierząt, w którym osobnik męski i żeński 

tworzą względnie trwałą parę – na jeden lub wiele sezonów rozrodczych, czasem na całe 

życie. 

monogenizm, teol. wywodzenie wszystkich ludzi od jednego, konkretnego człowieka; 

pojęcie istotne ze względu na teologicznie ważny problem grzechu pierworodnego. 

monogynia, antr. jednożeństwo; pozostawanie mężczyzny w stałym związku małżeńskim 

tylko z jedną kobietą, przeciwieństwo → poligynii (wielożeństwa). 

monokarpiczność, typ rozwoju roślin polegającego na tym, że przechodzą one jednorazowo 

fazę generatywną, tj. tylko raz wydają owoce i nasiona, po czym obumierają; monokarpiczne 

mogą być rośliny jednoroczne i dwuletnie, rzadziej natomiast wieloletnie. 

monoklonalne przeciwciała, → przeciwciała monoklonalne. 

monokseniczne pasożyty, → pasożyty monokseniczne. 

monokultura, rol. jednogatunkowa uprawa trwająca przez wiele lat na tym samym miejscu, 

np. sztucznie sadzony las złożony z drzew jednego gatunku; niekorzystnym skutkiem 

stosowania m. jest jednostronne zubożenie gleby i powstanie warunków sprzyjających 

występowaniu szkodników i chorób; we współczesnym rolnictwie w miejsce m. stosuje się 

płodozmian, a w leśnictwie sadzenie drzewostanów mieszanych. 

monomery, związki małocząsteczkowe tworzące w procesie polimeryzacji lub 

polikondensacji związki wielkocząsteczkowe, → polimery; w komórkach organizmów m. są 

np. cukry proste i aminokwasy, które ulegając kondensacji z wydzieleniem cząsteczek wody 

tworzą odpowiednio wielocukrowce i białka. 

monomorficzne lokus, → lokus monomorficzne. 

mononukleotyd flawinowy, FMN, koenzym uczestniczący w reakcjach redoks jako 

przenośnik elektronów, współdziałający z oksydazami i dehydrogenazami, zawierający 

ryboflawinę (witaminę B2); występuje w formie utlenionej (FMN) i zredukowanej (FMNH2). 

mononukleoza zakaźna, gorączka gruczołowa, angina monocytowa, ostra gorączkowa 

choroba tkanki limfatycznej wywołana przez wirusa Epsteina–Barr; objawy występują po 8 

do 21 dniach wylęgania; choroba charakteryzuje się powiększeniem węzłów chłonnych, 

śledziony i wątroby; atakuje głównie starsze dzieci i młodzież. 

monoploid, organizm lub komórka zawierające jeden haploidalny, najniższy, 

charakterystyczny dla danego gatunku zestaw chromosomów. 

monoploidalność, stan organizmu lub komórki, w którym obecny jest jeden haploidalny 

zestaw chromosomów. 

monosacharydy, → cukry proste. 

monosomik, komórka lub organizm, u którego brak jednego z chromosomów (2n – 1); w 

przypadku braku większej liczby chromosomów z różnych par homologicznych mamy do 

czynienia z monosomikami podwójnymi (2n – 2), potrójnymi (2n – 3) itd.; monosomiki 

powstają przez nierozejście się chromosomów podczas mitozy lub mejozy bądź przez 

zapłodnienie komórki jajowej o niepełnej liczbie chromosomów prawidłową gametą męską 
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albo prawidłowej komórki jajowej gametą męską z brakiem chromosomu; przykładem 

monosomii u ludzi jest kobieta z zespołem Turnera, u której brak jest jednego z 

chromosomów X. 

monospory, zarodniki rozmnażania wegetatywnego niektórych roślin niższych powstające 

pojedynczo z komórek plechy, w odróżnieniu od → mejospor, które tworzą się w wyniku 

podziału redukcyjnego (mejozy) po 4 z każdej komórki macierzystej. 

monozygotyczność, zjawisko powstania zygot identycznych genetycznie w wyniku 

rozszczepienia zapłodnionego jaja (→ bliźnięta). 

monsunowe lasy, → lasy monsunowe. 

monsuny, wiatry strefy równikowej, które w ciepłej porze roku wieją od morza w kierunku 

lądu, przynosząc masy wilgotnego powietrza, w porze chłodniejszej zaś przynoszą suche 

powietrze znad lądu. 

mor, typ próchnicy leśnej, siedlisk głównie oligotroficznych, charakteryzującej się małą 

aktywnością rozkładu materii organicznej. 

morbiliwirusy, rodzaj wirusów należący do rodziny Paramyxoviridae, do której należą 

wirusy odry, nosówki psów, fok i zwierząt kopytnych; poza ostrymi zakażeniami typowymi 

dla nich mogą wywoływać przewlekłe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego. 

morfa, postać osobników grupy polimorficznej, forma fenotypowa lub genetyczna, populacja 

lokalna gatunku polimorficznego wyrażająca się odmienną morfologią lub behawiorem; 

zoologiczna kategoria infrasubspecyficzna albo odmienna morfologicznie postać tego samego 

gatunku, np. u pewnych owadów, co może być związane z cyklem życiowym lub rodzajem 

rozrodu. 

morfaktyny, pochodne fluorenu, syntetyczne regulatory wzrostu roślin wpływające głównie 

na ich ukształtowanie i pokrój; hamują wzrost elongacyjny pędów powodując karłowatość 

roślin, prawdopodobnie przez hamowanie transportu auksyn; od lat 60. były stosowane jako 

herbicydy do selektywnego zwalczania chwastów, obecnie mało używane. 

morfalaksja, rodzaj → regeneracji, w czasie której pozostała przy życiu część uszkodzonego 

organizmu przekształca się w stadium młodociane, stopniowo odtwarzające postać dorosłą; 

spotykana u niektórych pierwotniaków. 

morfina, alkaloid fenantrenowy, główny alkaloid → opium, silny narkotyk wyniszczający 

organizm; przedawkowanie grozi śmiercią; nazwa m. pochodzi od imienia boga snu, 

Morfeusza; stosowana jako środek nasenny i przeciwbólowy. 

morfogatunek, morphospecies, → gatunek typologiczny określony wyłącznie na podstawie 

morfologii. 

morfogeneza, proces rozwoju organizmu związany z wykształcaniem struktur 

charakterystycznych dla postaci dorosłych, wykształcaniem tkanek i narządów (→ 

organogeneza) oraz wzrostem organizmu. 

morfoklina, łańcuch przemian danej cechy, polaryzacja cech; w strukturze homologicznej 

jest to ustalenie kolejności przemian od stanu pierwotnego, plezjomorficznego, do pojawienia 

się nowości ewolucyjnej, apomorfii, jako postępowanie poprzedzające ustalenie 

pokrewieństwa w → kladystyce. 

morfologia, dyscyplina naukowa zajmująca się pokrojem oraz budową zewnętrzną i 

wewnętrzną organizmów żyjących obecnie i wymarłych, we wszystkich fazach rozwoju 

osobniczego, a także w trakcie filogenezy; na m. składają się takie dyscypliny, jak cytologia, 

histologia, anatomia i embriologia; ze względu na pewną jej specyfikę, z m. tradycyjnie 

wyodrębnia się → morfologię roślin. 

morfologia roślin, podstawowy dział botaniki obejmujący wiedzę o budowie roślin na 
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różnych stadiach ich rozwoju; w węższym znaczeniu oznacza naukę o zewnętrznym 

ukształtowaniu roślin; w znaczeniu szerszym obejmuje także anatomię (wewnętrzna budowa 

organów) i cytologię (struktura i ultrastruktura komórek). 

morfotyp, typowy osobnik jednej z form gatunku polimorficznego. 

morfozy, modyfikacje rozwoju organizmu wywołane przez środowisko, np. przez światło 

(fotomorfozy) lub jego brak (skotomorfozy); cechy związane z m. nie są dziedziczne. 

morgan, M, → centymorgan. 

Moro odruch, → odruch obejmowania. 

morphospecies, → morfogatunek. 

morski mech, → mech morski. 

morula, bryłowata, wielokomórkowa postać w rozwoju zarodkowym powstała z 

zapłodnionego jaja w wyniku bruzdkowania całkowitego; przeobraża się w → blastulę. 

Morze Tetydy, → Tetyda. 

moskity, Phlebotominae, podrodzina muchówek reprezentowana przez ok. 300 gatunków 

żyjących w strefie tropikalnej i subtropikalnej; drobne, delikatne, owłosione owady z długimi 

czułkami i nogami; samice odżywiają się krwią kręgowców przenosząc m.in. organizmy 

chorobotwórcze. 

most, most Varola, część → tyłomózgowia wtórnego w mózgowiu ssaków; fragment pnia 

mózgu leżący między śródmózgowiem i rdzeniem przedłużonym; pośredniczy w przepływie 

sygnałów między mózgiem, móżdżkiem i rdzeniem przedłużonym; zawiera jądra czuciowe i 

ruchowe nerwów czaszkowych. 

most Varola, → most. 

mostek, u owodniowców chrzęstny (u gadów) lub kostny (u ptaków i ssaków) element 

szkieletu łączący kości obręczy kończyny przedniej oraz żebra z przodu tułowia (→ klatka 

piersiowa); u latających ptaków i nietoperzy ma → grzebień; charakterystyczny dla ssaków 

m. jest segmentowany, pierwszy segment – rękojeść mostka – łączy poza pierwszą parą żeber 

obojczyki. 

moszna, worek mosznowy, u większości ssaków worek skórny, w którym stale lub okresowo 

(w okresie rozrodczym) znajdują się męskie gruczoły płciowe – jądra. 

motoneurony, → neurony ruchowe. 

motory molekularne, złożone systemy (układy) ruchu tworzące molekularną podstawę 

zjawisk ruchu w obrębie komórek, a także całych organizmów; składnikami m. m. są → 

białka motoryczne, generujące w drodze hydrolizy ATP energię niezbędną do ruchu oraz 

współpracujące z nimi elementy strukturalne komórek (mikrotubule i filamenty składające się 

na cytoszkielet komórki, wici, rzęski, wrzeciono podziałowe); w komórkach eukariotycznych 

m. m. związane z → miozynami odpowiedzialne są m.in. za ruch mięśni, wytwarzanie 

pseudopodiów (→ ruch pełzakowy), transport wewnątrzkomórkowy; inne związane z → 

dyneinami są podstawą ruchu rzęsek i wici, a także przemieszczania struktur komórki wzdłuż 

mikrotubul (→ ruch retrogradowy), m. m. oparte na działaniu → kinezyny uczestniczą w 

transporcie struktur wzdłuż mikrotubul (→ ruch ortogradowy) i ruchach w obrębie wrzeciona 

podziałowego; w komórkach bakteryjnych ruchem wici sterują m. m. związane z pompą 

protomotoryczną jako źródłem energii. 

motoryczna jednostka, → jednostka motoryczna. 

motoryczna płytka, → płytka motoryczna. 

motoryczne włókna, → włókna motoryczne. 

motyle, łuskoskrzydłe, Lepidoptera, rząd kosmopolitycznych → owadów 
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uskrzydlonych reprezentowany przez ok. 150 tysięcy gatunków, o rozmiarach od kilku mm 

do 30 cm, odżywiających się sokiem roślin i nektarem kwiatów (larwy w większości 

roślinożerne); duże z reguły barwne skrzydła pokryte łuseczkami. 

motyle nocne, → ćmy. 

motylica wątrobowa, Fasciola hepatica, gatunek → przywry o liściowatym kształcie, 

długości do 5 cm, pasożytującej w wątrobie i drogach żółciowych przeżuwaczy, wywołującej 

chorobę → fascjolozę. 

motyliczka, Dicrocoelium dendriticum, gatunek → przywry, długości 1 cm, pasożytującej w 

wątrobie dzikich i udomowionych przeżuwaczy, rzadziej u człowieka, wywołującej chorobę 

dikroceliozę. 

motylkowy kwiat, → kwiat motylkowy. 

mowa, antr. język, system porozumiewania się ludzi za pomocą kodu dźwiękowego; w 

odróżnieniu od sygnałów dźwiękowych przekazywanych między osobnikami u zwierząt, 

związanych z sytuacją aktualną, m. ludzka może służyć do komunikowania tak o dowolnie 

dawno zaistniałych, jak i przyszłych (przewidywanych) stanach rzeczy; zwierzęce sygnały 

mają określone znaczenie jako całość, niezależnie od tego, czy są pojedynczymi dźwiękami, 

czy ich kombinacjami, m. jest kodem złożonym z dźwięków elementarnych (fonemów) w 

zasadzie pozbawionych znaczenia, a sens uzyskują dopiero ich kombinacje – wyrazy i 

kombinacje wyrazów; m. jest właściwością ludzi nabywaną wyłącznie przez uczenie się 

(drogą pozagenową), choć genetycznie warunkowane są struktury uczestniczące w jej 

nabywaniu, używaniu – wydawaniu dźwięków (→ głos), artykulacji (formowaniu elementów 

kodu) oraz nadawaniu i rozumieniu znaczeń wyrazów (→ ośrodki mowy) (patrz też → 

kultura, → komunikacja pozawerbalna). 

mozaika tytoniu, wirusowa choroba roślin wywoływana przez wirus mozaiki tytoniu, 

zakażający je przez drobne zranienia; objawami m. t. są: lekkie kędzierzawienie i tworzenie 

żółtych plam na młodych liściach, jasne i ciemnozielone plamy na liściach starszych; 

zwalczanie patogenu polega na odkażaniu gleby i nasion, natomiast przeciwdziałanie na 

unikaniu wieloletniego uprawiania tytoniu na tym samym polu. 

mozaikowa ewolucja, → ewolucja mozaikowa. 

mozaikowy rozwój, → rozwój mozaikowy. 

mozazaury, rodzina kopalnych jaszczurek (Mosasauridae) z górnej kredy; przystosowane do 

życia w wodzie (kończyny przekształcone w płetwy), duże (do 15 m długości), drapieżne; być 

może były przodkami węży. 

możdżenie, wyrostki kostne kości czołowej, na których osadzone są rogi ssaków kopytnych, 

przeżuwających, z rodziny krętorogich. 

mózg, 1) główna część ośrodkowego układu nerwowego trójwarstwowców (Triploblastica), 

czyli większości zwierząt o symetrii dwubocznej; narząd skupiający ośrodki nerwowe: 

czuciowe, ruchowe i kojarzeniowe; zlokalizowany jest w przedniej części ciała w efekcie → 

cefalizacji (→ mózg bezkręgowców, → mózgowie); 2) część mózgowia obejmująca półkule 

mózgowe (pozostałe części to móżdżek i pień mózgu); podział ten nosi nazwę klinicznego, w 

anatomii porównawczej terminem m. obejmuje się całe przodomózgowie (kresomózgowie i 

miedzymózgowie), a niekiedy również śródmózgowie. 

mózg bezkręgowców, para przednich zwojów nerwowych (rzadziej jeden nieparzysty) 

zlokalizowanych zwykle w przedniej części ciała (→ cefalizacja), usytuowanych ponad 

przewodem pokarmowym; są centrami integracyjnymi i pełnią rozmaite funkcje kontrolne; 

jednolite i mało skomplikowane zwoje występują u płazińców i obleńców; u wyższych 

bezkręgowców następuje dyferencjacja mózgu na dwie części – przednią (protocerebrum) i 
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tylną (deutocerebrum) – u pierścienic lub trzy (dodatkowo tritocerebrum) u stawonogów i 

głowonogów; protocerebrum, najlepiej rozwinięta część, zawiera ośrodki asocjacyjne oraz 

wzrokowe; deutocerebrum jest centrum przekaźnikowym dla czułków (u pajęczaków nie 

występuje z powodu braku czułków); tritocerebrum związane jest u pajęczaków z 

chelicerami, u owadów z jelitem przednim, a u skorupiaków z drugą parą czułków. 

mózg brzuszny, → zwój podprzełykowy. 

mózg kręgowców, → mózgowie. 

mózgoczaszka, puszka mózgowa, neurocranium, część czaszki kręgowców zbudowana z 

chrząstki lub zastępującej ją kości puszka osłaniająca mózgowie i jego wytwory (por. → 

trzewioczaszka). 

mózgowe nerwy, → nerwy mózgowe. 

mózgowe opony, → opony mózgowo-rdzeniowe. 

mózgowie, mózg kręgowców; wraz z rdzeniem kręgowym stanowi ośrodkowy (centralny) 

układ nerwowy; powstaje jako nabrzmienie dogłowowej części cewki nerwowej w 4 tygodniu 

rozwoju zarodka i rozdziela się na trzy pęcherzyki: przodomózgowie (prosencephalon), 

śródmózgowie (mesencephalon) i tyłomózgowie (rhombencephalon); z przodomózgowia 

tworzą się dwa dalsze zgrubienia – kresomózgowie (telencephalon) i międzymózgowie 

(diencephalon), a z tyłomózgowia – tyłomózgowie wtórne (metencephalon) i 

rdzeniomózgowie (myelencephalon); z kresomózgowia różnicują się półkule mózgowe z korą 

mózgową (najlepiej rozwiniętą u ssaków) oraz węchomózgowie; wzgórze, podwzgórze, 

nerwowa część przysadki, nerwy wzrokowe, siatkówka oka i szyszynka powstają z 

międzymózgowia; móżdżek oraz most powstają z tyłomózgowia wtórnego, a 

rdzeniomózgowie (rdzeń przedłużony) przedłuża się w → rdzeń kręgowy. 

mózgowiec, → cenurus. 

móżdżek, część mózgowia kręgowców; należy do → tyłomózgowia wtórnego, łączy się ze 

śródmózgowiem (z przodu) i rdzeniem przedłużonym (z tyłu); pokryty jest korą móżdżku, w 

różnym stopniu sfałdowaną, złożoną z kilku warstw komórek nerwowych; funkcją m. jest 

koordynacja ruchów zwierzęcia, kontrola położenia jego ciała i regulacja napięcia mięśni 

szkieletowych, jest więc dobrze rozwinięty u form o dużej sprawności ruchowej (szczególnie 

u ptaków i ssaków); u ssaków zlokalizowany jest powyżej → mostu, składa się z 

nieparzystego robaka i parzystych półkul móżdżku. 

MPF, ang. M-phase promoting factor, → czynnik stymulujący podziały komórkowe. 

mRNA, → RNA informacyjny. 

mrowisko, formikarium, gniazdo → mrówkowatych na powierzchni ziemi lub w ziemi, w 

którym żyją i magazynują zapasy pokarmowe; mrówki prymitywniejsze wykorzystują 

naturalne ukształtowania terenu, kłody drzew, szczeliny skalne, gdzie zakładają małe kolonie, 

mrówki o wyższym stopniu organizacji konstruują wielopiętrowe, wielokomorowe gniazda z 

siecią skomplikowanych tuneli dla liczebnie dużej kolonii; temperatura w gnieździe 

utrzymywana jest na stałym poziomie, wyższa niż na zewnątrz; czas trwania m. zależy od 

czasu życia królowej (do kilkunastu lat). 

mrozoodporność, mrozooporność, odporność roślin na temperatury poniżej 0°C; wiąże się z 

zapobieganiem krystalizacji lodu w komórkach, zwłaszcza w protoplastach; sprzyja temu 

słabe uwodnienie tkanek, duże stężenie soku komórkowego, u drzew odpornych na silny 

mróz – zjawisko "lw;przechłodzenia cieczy"up; (zamiast kryształków lodu pojawia się wzrost 

lepkości cieczy aż do stanu bezpostaciowego ciała stałego, podobnego np. do szkła), 

stymulowane przez duże stężenie niektórych substancji, np. sacharozy. 

mrówkowate, Formicidae, rodzina należąca do rzędu → błonkoskrzydłych, reprezentowana 
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przez ok. 5 tysięcy gatunków o niewielkich rozmiarach ciała i szerokim preferendum 

pokarmowym, od wszystkożerności do drapieżnictwa; są → owadami społecznymi. 

mrówniki, słupozębne, rurkozębne, Tubulidentata, rząd należący do gromady → 

ssaków, reprezentowany przez jeden gatunek z afrykańskich terenów otwartych – prosię 

ziemne (do 1,6 m długości). 

mruganie, odruchowe zamykanie powiek oka powodujące zwilżenie gałki ocznej wydzieliną 

gruczołów łzowych. 

MSH, → melanotropina. 

mszaki, rośliny zarodnikowe o regularnej przemianie pokoleń, w której dominuje pokolenie 

płciowe, czyli gametofit; w cyklu życiowym m. wyróżnia się etapy: nitkowatego splątka (u 

mchów), zielonego, haploidalnego gametofitu oraz bezzieleniowego, diploidalnego sporofitu, 

który przez okres całego życia jest związany z gametofitem; podział redukcyjny (→ mejoza) 

odbywa się w młodych zarodniach, narządami rozmnażania płciowego są buteleczkowate 

rodnie i plemnie; zapłodnienie w wodzie za pomocą ruchliwych, 2-wiciowych plemników; m. 

ujmowane są w randze podgromady w obrębie roślin telomowych lub odrębnej gromady w 

innych ujęciach systematycznych; dzielą się na 3 klasy różniące się m.in. budową 

sporofitu: → glewiki, → wątrobowce i → mchy. 

mszar, miejsce podmokłe, zabagnione, w którym roślinność zdominowana jest przez → 

mszaki, w tym przede wszystkim torfowce. 

mszywioły, Bryozoa, typ kosmopolitycznych, głównie morskich, rzadziej słodkowodnych, 

osiadłych bezkręgowców należący do → wtórnojamowców, reprezentowany przez ok. 4 

tysiące gatunków odżywiających się planktonem; żyją w koloniach (zoariach) złożonych z 

pojedynczych, mikroskopijnych osobników (zooidów) osłoniętych szkieletem zewnętrznym – 

zoecjum, które wraz z przylegającą ścianą ciała tworzy cystid. 

MT, → mikrotubule. 

mtDNA, → DNA mitochondrialny. 

mucha tse-tse, Glossina palpalis, mucha afrykańska, o długości 1 cm, masywnym, czarnym 

ciele i narządach gębowych kłująco-ssących, należąca do rodziny muchowatych z rzędu → 

muchówek; odżywia się krwią, przenosi → świdrowce wywołujące śpiączkę afrykańską. 

muchówki, dwuskrzyłe, Diptera, rząd kosmopolitycznych → owadów uskrzydlonych, 

reprezentowany przez 90 tysięcy gatunków o niewielkich rozmiarach ciała, odżywiających się 

w różny sposób; larwy czerwiowate (beznogie i niekiedy bezgłowe) niektórych form są 

pasożytami. 

mucyna, glikoproteina występująca jako główny składnik śluzu w przewodzie pokarmowym i 

układzie oddechowym, pełniąca funkcje ochronne. 

mufka, pierścieniowata, śluzowata otoczka wytwarzana w okolicy 14 pierścienia (dookoła 

żeńskich otworów płciowych) → skąposzczetów, do której składane są jaja; przesuwając się 

do przodu m. zbiera ze zbiorników nasiennych 9 i 10 pierścienia spermę złożoną przez 

obojnaczego partnera, następuje zapłodnienie; m. po zsunięciu się z osobnika zamyka się na 

końcach i przekształca w kokon. 

mukopolisacharydy, → glikozoaminoglikany. 

mukoproteiny, → proteoglikany. 

mukowiscydoza, zwłóknienie torbielowate, recesywna autosomalna choroba genetyczna 

związana z zaburzeniem wydzielania gruczołów zewnątrzwydzielniczych (głównie trzustki), 

w tym komórek gruczołowych nabłonka wydzielających śluz (głównie oskrzeli); w 

patogenezie rolę odgrywa zaburzenie transportu jonów chlorkowych niezbędnych do 

rozcieńczania śluzu; prowadzi m.in. do zwłóknieniowych zmian w trzustce i wątrobie, 
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niewydolności układów pokarmowego i oddechowego; objawy kliniczne o różnym nasileniu 

występują od okresu noworodkowego; jest najczęstszą choroba dziedziczną ludzi 

pochodzenia europejskiego (1 przypadek na 2000 urodzeń). 

mulat, potomek rodziców, z których jedno było przedstawicielem białej, a drugie czarnej 

odmiany człowieka. 

mull, typ próchnicy leśnej, głównie siedlisk wielogatunkowych lasów liściastych, 

charakteryzującej się dużą aktywnością rozkładu materii organicznej. 

Müllera przewód, → przewód okołośródnerczowy. 

multipasożytnictwo, pasożytnictwo wielokrotne objawiające się wykorzystywaniem jednego 

gospodarza przez dwa lub więcej gatunków → parazytoidów owadzich. 

multiregionalna hipoteza, → hipoteza multiregionalna. 

mułożercy, zwierzęta mało ruchliwe, odżywiające się mułem, ale trawiące jedynie zawarte w 

nim szczątki organiczne; przedstawicielami są słodkowodne rureczniki i niektóre nicienie 

oraz morskie jelitodyszne, jeżowce, sikwiaki, strzykwy, wieloszczety. 

mumia, biol. wynik → mumifikacji. 

mumifikacja, 1) wyschnięcie martwego organizmu lub jego części utrudniające jego rozkład 

przez → destruentów; 2) wysychanie organu rośliny, z reguły owocu, opanowanego przez 

grzyb; 3) antr. konserwacja odpowiednio spreparowanych zwłok ludzkich, np. przez 

balsamowanie (nasycanie roztworami żywic), w celu zapobieżenia ich rozkładowi. 

muramidaza, → lizozym. 

murawy, 1) roślinność trawiasta wykształcająca się na suchych siedliskach o zróżnicowanej 

trofii: m. psammofilne – luźne, ubogie w gatunki zbiorowiska na ubogich piaskach wydm 

nadmorskich i śródlądowych; m. kserotermiczne – zwarte i wielogatunkowe zbiorowiska na 

suchych, słonecznych zboczach wzgórz, dolin rzecznych i wąwozów, na glebach płytkich lub 

skalistych o charakterze rędzin, gleb brunatnych, a nawet czarnoziemów, zasadowych lub 

obojętnych, zasobnych w węglan wapnia; 2) wysokogórska roślinność halna występująca 

ponad piętrem kosodrzewiny; 3) potocznie – niskie zbiorowiska trawiaste, często pochodzenia 

sztucznego (np. w parkach, na boiskach sportowych). 

mureiny, → peptydoglikany. 

mursz, 1) materiał organiczny powstały z przetworzenia torfu po jego osuszeniu w wyniku 

obniżenia się wód gruntowych; 2) pot. drewno dotknięte → murszeniem (3). 

murszenie, 1) proces przetwarzania materii organicznej w odwodnionych torfach; 2) proces 

przetwarzania materii organicznej w niektórych glebach piaskowych, na terenach o dużych 

wahaniach poziomu wód gruntowych; 3) pot. rozkład drewna (żywych drzew lub surowca) 

przez szkodliwe grzyby. 

Murzyni, 1) potoczne określenie ludzi o bardzo ciemnej pigmentacji skóry; 2) antr. rdzenna 

ludność Afryki (M. afrykańscy), obecnie zamieszkująca głównie tzw. Afrykę subsaharyjską, a 

także potomkowie tej ludności przesiedleni jako niewolnicy na kontynent amerykański (M. 

amerykańscy); ze względu na pochodzenie (odzwierciedlające się w pewnych cechach 

morfologicznych, a także w zróżnicowaniu językowym) dzisiejszych M. afrykańskich można 

podzielić na ludy khoisańskie (m.in. ludy San i Hotentoci z południowej Afryki), bantuidalne 

(największa grupa ludów subsaharyjskiej Afryki) i nilockie (z północno-wschodniej i 

wschodniej Afryki); szczególną, nieliczną dziś grupę (150–200 tys.) M. afrykańskich 

stanowią Pigmeje afrykańscy, niskorośli (wysokość ciała poniżej 150 cm) i niezbyt ciemno 

pigmentowani (skóra jasnobrunatna) łowcy-zbieracze z centralnej Afryki, posługujący się 

językami zapożyczonymi od ludów bantuidalnych. 

muskaryna, trujący alkaloid niektórych grzybów, głównie strzępiaków i muchomorów; 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475470_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474486_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471016_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474577_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472617_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473389_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469313_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473384_1.html


działa pobudzająco na układ nerwowy przywspółczulny, powodując m.in. zapaść krążeniową 

i obrzęk płuc. 

muszka owocowa, wywilżna karłowata, Drosophila melanogaster, drobna, kosmopolityczna 

muchówka, do 3 mm długości, o ciele jasnobrunatnym, z czarnymi pasami na odwłoku 

pokrytym szczecinkami; skrzydła są przezroczyste, oczy czerwone, wypukłe; larwy rozwijają 

się w sfermentowanych owocach lub przetworach; chętnie wykorzystywana do doświadczeń 

embriologicznych i genetycznych. 

muszla, zewnętrzny szkielet, najczęściej kilkuwarstwowy, wytwarzany przez komórki 

naskórka płaszcza, charakterystyczny dla mięczków i ramienionogów; zbudowany jest z 

substancji organicznej – konchioliny lub substancji zbliżonej do chityny, które wysycone są 

solami wapniowymi, albo też wyłącznie z węglanu wapnia. 

muszlowce, Conchifera, podtyp w obrębie → mięczaków (Mollusca), którego 

przedstawiciele mają wykształconą muszlę (czasem wtórnie zredukowaną); obejmuje pięć 

współczesnych gromad: → jednotarczowce, → brzuchonogi (ślimaki), → głowonogi, → 

łódkonogi, → małże oraz jedną wymarłą → Rostroconchia. 

mutacja, nagła zmiana genetyczna zachodząca w organizmie, która się dziedziczy; m. mogą 

powstawać spontanicznie, na skutek błędów odczytu informacji genetycznej i nieefektywnych 

systemów naprawczych, lub być indukowane przez działanie różnorodnych → mutagenów, 

czynników fizycznych, takich jak na przykład promieniowanie przenikliwe, względnie 

określonych związków chemicznych; m. spontaniczne są zjawiskiem zachodzącym 

stosunkowo rzadko, ich średnią częstość szacuje się na 10-5 na gen na pokolenie, przy czym 

częstość ta różni się w zależności od genu; najczęściej są szkodliwe powodując zmniejszenie 

płodności i witalności, a czasem śmierć organizmu, ale niektóre z nich mogą mieć znaczenie 

przystosowawcze; m. są pierwotnym źródłem zmienności genetycznej i odgrywają zasadniczą 

rolę w procesach ewolucyjnych (→ mutacja punktowa, → aberracje chromosomowe, → 

dobór naturalny). 

mutacja cicha, → mutacja polegająca na zmianie trzeciej zasady w kodonie, co ze względu 

na → degenerację kodu genetycznego nie powoduje zmian w kodowanym białku i nie 

wpływa na fenotyp. 

mutacja głosu, zmiana wysokości głosu następująca w trakcie dojrzewania płciowego u 

człowieka, wynikająca z przyspieszonego wzrastania krtani; wyraźna jest przede wszystkim u 

dojrzewających chłopców, u których głos obniża się w krótkim czasie przeciętnie o oktawę. 

mutacja konstytutywna, mutacja dotycząca mechanizmu regulacji ekspresji genu. 

mutacja letalna, mutacja powodujące śmierć organizmu o zmutowanym genotypie. 

mutacja neutralna, zmiana genetyczna nie obniżająca ani nie podwyższająca wartości 

przystosowawczej danego organizmu; m. n. mogą się stać adaptacyjnie korzystne lub 

szkodliwe w wyniku zmiany warunków środowiska, np. oporność bakterii na antybiotyk w 

wyniku mutacji jest adaptacyjnie obojętna (neutralna) przy braku tego antybiotyku w 

środowisku bakterii, a po zetknięciu się tego organizmu z antybiotykiem mutacja staje się 

korzystna. 

mutacja nonsensowna, mutacja zmieniająca → kodon inicjacyjny na → kodon 

nonsensowny; powoduje przedwczesne zakończenie translacji mRNA i powstanie krótszego, 

niefunkcjonalnego łańcucha białkowego, pozbawionego fragmentu na końcu C; m. n. 

przejawia się często w fenotypie osobnika. 

mutacja powrotna, mutacja wsteczna, mutacja powodująca odzyskanie cechy zmienionej lub 

utraconej w trakcie mutacji zmieniającej → typ dziki; rzeczywista mutacja wsteczna 

przywraca pierwotny układ nukleotydów zmieniony w czasie pierwszej mutacji, jednak 

pojawienia się fenotypu dzikiego nie zawsze związane jest z wystąpieniem rzeczywistej 
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mutacji wstecznej, to jest przywróceniem stanu wyjściowego nukleotydów. 

mutacja punktowa, mutacja dotycząca zmiany pojedynczej zasady w łańcuchu DNA; w 

zależności od efektów m. p. można podzielić na: mutacje zmiany sensu powodujące zmianę 

kodonu i wbudowanie innego aminokwasu do cząsteczki białka, → mutacje 

nonsensowne skracające łańcuch polipeptydowy oraz mutacje zmiany ramki odczytu 

polegające na insercji lub delecji nukleotydów, zmieniające skład aminokwasowy białka, co 

powoduje poważne konsekwencje dla organizmu. 

mutacja somatyczna, mutacja zachodząca w komórkach somatycznych organizmu, nie 

przekazywana potomstwu, gdyż nie dotyczy komórek szlaku płciowego; jeśli taka zmutowana 

komórka dalej się dzieli, powstaje grupa komórek mających inny genotyp niż pozostałe 

komórki organizmu, co może prowadzić do powstania choroby nowotworowej. 

mutacja subletalna, mutacja powodująca śmierć ponad 50% osobników o zmutowanym 

genotypie. 

mutacja subwitalna, mutacja, która w istotny sposób zmniejsza przeżycie, powodując śmierć 

przed osiągnięciem dojrzałości, u mniej niż połowy osobników mających zmutowany gen. 

mutacja supresorowa, mutacja wtórna, zlokalizowana w innym miejscu niż mutacja 

pierwotna, odtwarzająca w całości lub częściowo funkcję genu utraconą w wyniku mutacji 

pierwotnej; w odróżnieniu od → mutacji powrotnej, m. s. likwiduje skutki mutacji pierwotnej; 

m. s. może zajść w obrębie genu zmutowanego w wyniku mutacji pierwotnej – m. s. 

wewnątrzgenowa lub zupełnie innego genu – m. s. międzygenowa. 

mutacja wsteczna, → mutacja powrotna. 

mutacje chromosomowe, → aberracje chromosomowe. 

mutacje genomowe, mutacje polegające na spontanicznej lub indukowanej zmianie liczby 

chromosomów, powodujące powstanie komórek lub organizmów poliploidalnych (→ 

poliploidalność) lub aneuploidalnych (→ aneuploid). 

mutacje indukowane, mutacje powstające na skutek działania → mutagenów występujących 

w naturze (mutageneza środowiskowa) lub stosowanych przez człowieka; m. i. mogą służyć 

otrzymywaniu genotypów roślin czy zwierząt przydatnych w hodowli, a także w 

biotechnologii (w procesie → mutagenezy ukierunkowanej), uzyskiwaniu organizmów 

produkujących na przykład pożądane białka. 

mutacje spontaniczne, mutacje powstająca samorzutnie, bez wyraźnych przyczyn; częstość 

tych mutacji jest znacznie mniejsza od częstości → mutacji indukowanych i wynosi ok. 10- 

5 na gen na pokolenie. 

mutacjonizm, pogląd, zgodnie z którym jedynym albo co najmniej najistotniejszym 

czynnikiem umożliwiającym ewolucję biologiczną są mutacje prowadzące do nagłych i 

rozległych zmian fenotypowych, powodujące powstawanie nowych gatunków; 

rozpowszechniony na przełomie XIX i XX wieku 

mutacyjna presja, → presja mutacyjna. 

mutagen, → mutageny. 

mutageneza ukierunkowana, technika → inżynierii genetycznej prowadząca do sztucznego 

wywoływania → mutacji w ściśle określonym miejscu genomu; zaprogramowaną mutację 

określonego genu przeprowadza się stosując przynajmniej jedną z trzech podstawowych 

metod zmian bezpośrednich DNA: insercję, delecję lub substytucję nukleotydów; w 

zależności od stosowanych metod wyróżnia się mutagenezę sterowaną oligonukleotydami, 

kasetową, insercyjną i inne. 

mutagenne czynniki, → mutageny. 

mutageny, czynniki chemiczne lub fizyczne powodujące wystąpienie → mutacji; liczne m. są 
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rakotwórcze i sprzyjają powstawaniu nowotworów; silnymi m. są analogi zasad azotowych 

budujących cząsteczkę DNA; powodują one mutacje na skutek zmienionego parowania zasad; 

przykładem takiego mutagenu jest 5-bromouracyl, analog tyminy (po replikacji oryginalna 

para zasad TA zastąpiona jest w cząsteczkach potomnych DNA parą GC kodującą inny 

aminokwas); innym mutagenem zaburzającym replikację DNA jest bromek etydyny, który 

wnika między pary zasad w łańcuchu DNA i przesuwa ramkę odczytu; uszkodzenia zasad 

mogą się także pojawiać na skutek obecności reaktywnych form tlenu – rodników; do m. 

fizycznych należą promienie jonizujące X i γ o dużej energii, powodujące pękanie nici DNA i 

niszczenie jego składników, oraz promienie ultrafioletowe mogące powodować zmiany w 

strukturze DNA; znaczącym mutagenem jest także wysoka temperatura powodująca usunięcie 

puryn z łańcucha DNA. 

mutant, osobnik powstały na skutek mutacji genowej, chromosomowej lub genomowej, a 

także mutacji genomów mitochondrialnych lub/i chloroplastowych; za typ wzorcowy 

przyjmuje się tzw. typ dziki, występujący w populacji z przeważającą częstością. 

mutualizm, interakcja nieodzowna, rodzaj interakcji międzygatunkowej, współbytowanie 

obligatoryjne dwóch gatunków odnoszących wspólną korzyść z tego współżycia; przykładem 

może być występowanie w jelicie termitów wiciowców rozkładających celulozę na prostsze 

cukry, wykorzystywane wspólnie z gospodarzem; innym przykładem jest współbytowanie 

glonów i strzępków grzybów w → porostach. 

mutualizm fakultatywny, → protokooperacja. 

mutyzm, uporczywe milczenie mimo zachowanej zdolności mowy występujące u człowieka 

z przyczyn psychicznych, np. w zespole depresyjnym. 

mycelium, → grzybnia. 

mycetom, wyrośle na ścianie gonady żeńskiej u owadów złożone z tkanki gospodarza oraz 

symbiotycznych bakterii lub grzybów. 

mykofagi, → micetofagi. 

myrmekobioza, układ powiązań między różnymi gatunkami mrówek. 

myrmekochoria, rozsiewanie nasion przez mrówki, np. ze względu na znajdujące się na 

nasionach pożywne → elajoplasty. 

myrmekofile, organizmy, w większości stawonogi, współbytujące z mrówkami lub 

termitami, chroniące się w ich gniazdach, znajdujące tam odpowiedni pokarm i warunki 

mikroklimatyczne; część m. nie jest tolerowana przez mrówki, inne wchodzą z nimi w różne 

interakcje. 

myrmekologia, dział → entomologii zajmujący się naukowym badaniem mrówek. 

MZ, → bliźnięta jednojajowe. 

nabłonek, warstwa lub warstwy komórek → tkanki nabłonkowej zwykle tworzące 

powierzchnię pokrywającą lub wyścielającą organizm bądź jego narządy (→ nabłonek 

pokrywający); wspólną histogenezę z nabłonkami mają też gruczoły (→ nabłonek 

gruczołowy). 

nabłonek barwnikowy, rodzaj nabłonka, którego komórki zawierają barwniki bądź w 

obrębie którego znajdują się komórki zawierające barwniki. 

nabłonek brukowy, → nabłonek sześcienny. 

nabłonek gruczołowy, rodzaj nabłonka zawierającego komórki gruczołowe, wydzielnicze 

lub struktura gruczołu o histogenezie wspólnej z tkanką nabłonkową. 

nabłonek jednowarstwowy, rodzaj nabłonka zbudowanego z pojedynczej warstwy ściśle 

przylegających do siebie komórek, stykających się ze sobą wyłącznie ścianami bocznymi. 
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nabłonek migawkowy, rodzaj nabłonka, którego komórki zawierają wici lub rzęski, zwykle 

liczne, ich skoordynowane ruchy (fale migawkowe) ułatwiają przesuwanie substancji po 

powierzchni nabłonka; charakterystyczny np. dla dróg oddechowych i jajowodów ssaków. 

nabłonek oddechowy, rodzaj nabłonka jednowarstwowego tworzącego powierzchnię 

wymiany gazowej w narządach oddechowych (skrzelach lub płucach). 

nabłonek pęcherzykowy, → nabłonek oddechowy pęcherzyków płucnych ssaka budowany 

przez pneumocyty, stanowiące powierzchnię wyścielającą pęcherzyki płucne, a zarazem 

wewnątrzpęcherzykową powierzchnię bariery powietrze–krew, przez którą zachodzi wymiana 

gazowa; pokryty warstwą płynu, którego napięcie powierzchniowe reguluje obecność → 

czynnika powierzchniowego. 

nabłonek plemnikotwórczy, rodzaj nabłonka wielowarstwowego wyścielającego → kanaliki 

nasienne jądra samców kręgowców, w obrębie których zachodzi proces → 

spermatogenezy; niekiedy do n. p. zaliczane są też → komórki podporowe kanalika 

nasiennego. 

nabłonek płaski, 1) nabłonek jednowarstwowy płaski, rodzaj nabłonka jednowarstwowego 

budowanego przez płaskie komórki, tzn. komórki o znacznie mniejszej wysokości niż ich 

szerokość; zwykle stanowi powierzchnie intensywnej wymiany, czemu sprzyja płaskość 

("lw;cienkość"up;) nabłonka; spotykany jako wyściółka naczyń krwionośnych (→ 

śródbłonek), powierzchni oddechowych (→ nabłonek oddechowy) lub jam ciała; 2) nabłonek 

wielowarstwowy płaski zbudowany z kilku warstw komórek, płaskich zwłaszcza w warstwie 

zewnętrznej (w wewnętrznych mogą mieć kształt nawet walcowaty), w obrębie którego 

wyróżnia się wielowarstwowy n. p. rogowaciejący (charakterystyczny dla odkrytych 

powierzchni ciała –naskórek; w nabłonku tym zewnętrzne warstwy komórek ulegają 

rogowaceniu oraz ciągłemu złuszczaniu i są zastępowane przez kolejne warstwy komórek 

nabłonka) lub nierogowaciejący, występujący na stale wilgotnych powierzchniach ciała, 

takich jak jama ustna, przełyk, odbyt, pochwa, rogówka. 

nabłonek pokrywający, rodzaj nabłonka tworzącego powierzchnie pokrywającą lub 

wyścielającą narządy; ze względu na liczbę warstw komórek wyróżnia się n. p.: 

jednowarstwowy, przejściowy, wielorzędowy lub wielowarstwowy; ze względu na kształt 

komórek wyróżnia się n. p. płaski, sześcienny (brukowy) i walcowaty. 

nabłonek przejściowy, rodzaj nabłonka, w którym liczba warstw komórek, a także ich 

kształty są trudne do sprecyzowania; nabłonek może bowiem ulegać rozciąganiu zależnemu 

od funkcji narządu, w skład którego wchodzi, i zmienia się wtedy jego morfologia; 

charakterystyczny dla dróg moczowych (wyściela moczowód i pęcherz moczowy). 

nabłonek sześcienny, 1) nabłonek jednowarstwowy sześcienny, nabłonek brukowy, rodzaj 

nabłonka jednowarstwowego, którego komórki mają kształt mniej lub bardziej regularnych 

ośmiościanów, o sześciokątnej podstawie i szerokości mniej więcej równej wysokości; 

spotykany m.in. w pęcherzykach tarczycy, na powierzchni jajników, w kanalikach krętych 

nefronu, w kanalikach wyprowadzających ślinianek; odróżnianie n. sz. jednowarstwowego od 

nabłonka walcowatego jest czasem problematyczne; 2) nabłonek wielowarstwowy 

sześcienny, rodzaj nabłonka budowanego przez kilka warstw komórek o zbliżonych 

wymiarach pionowym i poziomym, występujący w przewodach wyprowadzających 

gruczołów potowych. 

nabłonek walcowaty, 1) nabłonek jednowarstwowy walcowaty, rodzaj nabłonka 

jednowarstwowego, w którym wysokość komórek przewyższa ich szerokość; tworzy 

wyściółkę przewodu pokarmowego (od żołądka poprzez jelita do odbytnicy) kręgowców, 

jajowodu i macicy, a także dróg wyprowadzających niektórych gruczołów; 2) nabłonek 

wielowarstwowy walcowaty, rodzaj nabłonka zbudowanego z dwóch lub trzech warstw 
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komórek o walcowatym kształcie, występuje w spojówce oka i cewce moczowej. 

nabłonek węchowy, nabłonek wyścielający narządy zmysłu węchu zwierząt, zawierający 

zmodyfikowane neurony (→ komórki węchowe) oraz komórki podporowe. 

nabłonek wielorzędowy, nabłonek wieloszeregowy, odmiana nabłonka jednowarstwowego 

walcowatego, w którym wszystkie komórki walcowatego kształtu kontaktują się z błoną 

podstawną, a tylko część z nich dociera do powierzchni, komórki mają więc różną wysokość, 

a jądra komórek znajdują się w kilku rzędach na różnych wysokościach (wielorzędowość); 

charakterystyczny dla górnych dróg oddechowych ssaków. 

nabłonek wielowarstwowy, rodzaj nabłonka, w którym występuje kilka warstw komórek; ze 

względu na kształt komórek wyróżnia się n. w. płaski, sześcienny i walcowaty. 

nabłonek zmysłowy, nabłonek występujący w obrębie narządów zmysłu, obejmujący 

komórki zmysłowe odpowiedzialne za rozpoznawanie bodźców charakterystycznych dla 

danego narządu zmysłów (np. nabłonek węchowy). 

nacisk selekcyjny, presja selekcyjna, intensywność działania → doboru 

naturalnego objawiająca się wielkością zmian częstości alleli w kolejnych pokoleniach; miarą 

n. s. jest współczynnik selekcji (→ dostosowanie). 

naczelne, Primates, rząd → ssaków obejmujący ok. 200 gatunków, w tym człowieka; w 

ogromnej większości tropikalne lub subtropikalne, nadrzewne, o rozmiarach od kilkunastu cm 

do ponad 2 m długości ciała i masie od kilkudziesięciu g do ponad 200 kg, charakteryzujące 

się chwytnymi, pięciopalczastymi kończynami, obecnością paznokcia przynajmniej na 

jednym (drugim) palcu stopy, zgeneralizowanym typem uzębienia z zębami wszystkich 

kategorii, kostną obudową oczodołu, dużymi, położonymi frontalnie oczami (widzenie 

stereoskopowe i barwne), wysokim → współczynnikiem umózgowienia; n. najczęściej dzieli 

się na dwa podrzędy; → małpiatki i → małpy; nowoczesne klasyfikacje n., odzwierciedlające 

ich filogenezę, sugerują podział na podrzędy Strepsirhini i Haplorhini, do pierwszego zalicza 

się wszystkie małpiatki poza wyrakami, do drugiego wyraki i małpy. 

naczynia, tracheje, elementy → drewna charakterystyczne dla roślin okrytozalążkowych; 

długie rurki utworzone ze specjalnych komórek – członów naczyniowych, ustawionych w 

szeregi równolegle do osi organu, którymi odbywa się przewodzenie w roślinie wody wraz z 

solami mineralnymi; człony naczyń są komórkami martwymi, o ścianach zdrewniałych, z 

różnego typu zgrubieniami, z częściowym lub całkowitym zanikiem ścian poprzecznych, co 

znacznie ułatwia przepływ roztworu z komórki do komórki. 

naczynia krwionośne, narządy → układu krwionośnego stanowiące łożysko dla krwi 

krążącej w ich obrębie; podstawą zaklasyfikowania do n. k. jest obecność nabłonka 

wyścielającego (→ śródbłonka), czym naczynia różnią się od zatok i innych elementów 

otwartego układu krwionośnego; do n. k. zaliczane są → tętnice, → żyły i → naczynia 

włosowate, różniące się budową i funkcjami. 

naczynia limfatyczne, naczynia chłonne, narządy → układu limfatycznego stanowiące 

łożysko dla krążenia → limfy, zbieranej przez n. l. w obrębie tkanek i przepływającej nimi do 

naczyń układu krwionośnego; znajdują się prawie we wszystkich narządach, w obrębie 

których tworzą trzecią, oprócz naczyń tętniczych i żylnych, sieć naczyniową (nie występują w 

rogówce, soczewce i ciele szklistym oka, w szkliwie i zębinie zębów, w chrząstkach, 

nabłonkach, mózgowiu, rdzeniu kręgowym, miąższu śledziony, wyspach trzustki, zrazikach 

wątrobowych, szpiku kostnym i łożysku); otwarte zakończenia n. l. zbierają zawarte w 

płynach cząsteczki (białka, lipidy, lipoproteiny, komórki – w tym nowotworowe), których 

masa przekracza 20 tysięcy Da, i które z tego powodu nie mogą przenikać przez śródbłonek 

naczyń krwionośnych. 

naczynia limfatyczne włosowate, najdrobniejsze → naczynia limfatyczne, o średnicy 10–
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200 μm, pozbawione zastawek, natomiast miejscami rozszerzone w zbiorniki lub jeziora 

chłonne; ich ścianę tworzy warstwa komórek śródbłonka bez błony podstawnej, między 

którymi mogą się tworzyć otwory (stigmy) zwiększające napływ płynu tkankowego. 

naczynia przedwłosowate, tętniczki przedwłosowate, najdrobniejsze naczynia tętnicze 

rozdzielające się na naczynia włosowate; odgrywają istotną rolę w regulacji przepływu krwi 

do sieci włosowatej, bowiem skurcz ich ścian może ograniczać dopływ krwi do naczyń 

włosowatych, biorą też udział w regulacji ciśnienia krwi. 

naczynia wieńcowe, naczynia krwionośne wchodzące w skład krążenia wieńcowego, części 

układu krwionośnego związanej z zaopatrzeniem w krew mięśnia sercowego kręgowców; do 

n. w. serca ssaka (człowieka) należą → tętnice wieńcowe, naczynia włosowate oraz → żyły 

serca. 

naczynia włosowate, kapilary, włośniczki, najdrobniejsze, cienkościenne naczynia 

krwionośne rozmieszczone między najmniejszymi tętnicami a żyłami, tworzące zwykle gęstą 

sieć w obrębie narządu, który poprzez tę sieć zaopatrywany jest w substancje dostarczane z 

krwią; ściana n. w. zbudowana z śródbłonka naczyniowego i warstwy podstawnej stanowi 

powierzchnię wymiany składników osocza krwi z płynem tkankowym (→ naczynia 

limfatyczne włosowate). 

naczyniowe rośliny, → rośliny naczyniowe. 

naczyniówka, środkowa warstwa ściany gałki ocznej oka kręgowców wchodząca w skład 

błony naczyniowej (obejmującej ponadto → tęczówkę i → ciało rzęskowe); stanowi warstwę 

bogatą w naczynia krwionośne, spełniając rolę odżywczą dla tkanek oka, oraz w komórki 

barwnikowe, których obecność reguluje ilość światła docierającego do elementów 

światłoczułych siatkówki; u niektórych zwierząt komórki barwnikowe mogą tworzyć warstwę 

odbijającą promienie świetlne (tapetum). 

NAD, → dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy. 

nadciśnienie tętnicze, podwyższone ciśnienie krwi w tętnicach, według WHO o wartości 

skurczowej powyżej 160 mmHg, a rozkurczowej powyżej 95 mmHg; wyróżnia się n. t. 

pierwotne, samoistne, bez dającej się ustalić przyczyny, oraz wtórne, nadciśnienie objawowe, 

wywołane przez schorzenie jakiegoś narządu; objawy kliniczne n. t. to bóle głowy, znużenie, 

zmniejszenie wydolności fizycznej, osłabienie funkcji nerek i niewydolność serca, a także 

uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. 

nadciśnieniowa choroba, → choroba nadciśnieniowa. 

nadczynność przysadki, nadmierna czynność wydzielnicza → przysadki mózgowej, zwykle 

w następstwie zmian nowotworowych, prowadząca do zróżnicowanych zaburzeń 

rozwojowych i czynnościowych organizmu; do jednostek chorobowych wywoływanych przez 

n. p. zalicza się m.in. wzrost olbrzymi u dzieci i akromegalię u dorosłych, związane z 

nadmiernym wydzielaniem → hormonu wzrostu (zwykle w następstwie pojawienia się guzów 

obejmujących komórki somatotropowe przedniego płata przysadki mózgowej); zespół 

Cushinga, związany z nadmiernym wydzielaniem → hormonu adrenokortykotropowego 

(przez mikroguczolaki w obrębie płata przedniego), pobudzającym nadnercza do 

wzmożonego wydzielania glikokortykoidów; zespół Nelsona, związany z nadprodukcją 

hormonu adrenokortykotropowego, prowadzącą m.in. do hiperpigmentacji skóry; zaburzenia 

związane z nadmiernym wydzielaniem prolaktyny (w następstwie gruczolaków przedniego 

płata przysadki lub uszkodzenia lejka przysadki), objawiające się mlekotokiem lub wtórnym 

brakiem miesiączki u kobiet oraz impotencją u mężczyzn. 

nadczynność tarczycy, tyreotoksykoza, hipertyreoza, zaburzenia czynnościowe tarczycy (→ 

gruczołu tarczowego) prowadzące do nadmiernego wydzielania hormonów (→ tyroksyna, → 

trijodotyronina), wywoływane przez różne czynniki etiologiczne (guzy i stany zapalne 
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tarczycy, guzy przysadki mózgowej); do jednostek chorobowych wywoływanych n. t. zalicza 

się m.in. → wole tarczycowe z wytrzeszczem oczu (choroba Gravesa–Basedowa). 

naddominacja, zjawisko polegające na tym, że heterozygota przekracza wartości genetyczne 

obu homozygot, w wyniku czego osobniki heterozygotyczne z n. wykazują większą 

żywotność i płodność; zjawisko n. opiera się na korzystnym współdziałaniu dwóch różnych 

alleli tego samego genu; przykładem n. jest gen niedokrwistości sierpowatokrwinkowej u 

ludzi, którego forma heterozygotyczna ma wyższą wartość przystosowawczą na obszarach 

malarycznych. 

nadfiolet, → ultrafiolet. 

nadgarstek, 1) carpus, u czworonożnych kręgowców odcinek części wolnej (basipodium) 

kończyny przedniej, między przedramieniem i śródręczem, złożony z co najmniej dwu 

szeregów – bliższego i dalszego – drobnych kości łączących się stawowo z sobą oraz z 

sąsiadującymi odcinkami kończyny; 2) pot. u człowieka i zwierząt wyposażonych w chwytną, 

pięciopalczastą rękę (praktycznie → naczelne) okolica, w której ręka ta łączy się ruchomo z 

przedramieniem. 

nadgatunek, monofiletyczna grupa gatunków allopatrycznych, które uzyskały izolację 

rozrodczą; n. nie jest → kategorią systematyczną i nie nadaje się mu nazwy. 

NADH, zredukowany → dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy. 

nadjajnik, pozostałość embrionalnych narządów moczowo-płciowych u samic 

owodniowców; na ogół nie połączony z jajnikiem narząd szczątkowy, który odpowiada 

najądrzu samców. 

nadnercze, gruczoł nadnerczowy, glandula suprarenalis, gruczoł wydzielania wewnętrznego 

kręgowców regulujący metabolizm organizmu; narząd parzysty, u człowieka o zróżnicownym 

kształcie, mitralnym n. prawego i półksiężycowatym n. lewego, położony w przestrzeni 

zaotrzewnowej jamy brzusznej, bezpośrednio na górnym krańcu nerek; w budowie n. 

wyróżnia się dwie części o różnym pochodzeniu, zróżnicowane histologicznie i 

czynnościowo → korę nadnerczy i → rdzeń nadnerczy. 

nadorganizm, superorganizm, przenośne określenie kolonii właściwie społecznych owadów, 

których kasty stanowią analogie do narządów osobnika. 

NADP, → fosforan dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego. 

nadpasożytnictwo, szczególny przypadek pasożytnictwa, gdy pasożyt jest gospodarzem dla 

kolejnego organizmu pasożytującego. 

NADPH, zredukowana forma → fosforanu dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego. 

nadprzełykowy zwój, → zwój nadprzełykowy. 

nadprzeobrażenie, → hipermetamorfoza. 

nadrzewność, w odniesieniu do lądowych ssaków określenie zespołu przystosowań, głównie 

lokomocyjnych, u form danego taksonu, które żyją w koronach drzew, w odróżnieniu od form 

bytujących na powierzchni ziemi (np. u naczelnych; por. → naziemność). 

nadwzgórze, część → międzymózgowia wchodząca w skład wzgórzomózgowia; strukturami 

n. są: → szyszynka oraz parzyste uzdeczki łączące szyszynkę ze wzgórzem. 

nadwzroczność, → dalekowzroczność. 

nadżerka, powierzchowny ubytek na błonie śluzowej lub skórze (uszkodzenie dotyczy 

nabłonka lub naskórka); n. szyjki macicy – postać zapalenia części pochwowej szyjki macicy 

u kobiet, z różnorakimi i licznymi obrazami procesu nadżerkowego, przewlekła traktowana 

jest jako stan przedrakowy; n. błony śluzowej żołądka – postać choroby wrzodowej żołądka 

mająca skłonność do szybkiego gojenia. 
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naftochinon, pochodna naftalenu, związek organiczny z grupy chinonów występujący u 

bakterii, grzybów i roślin wyższych; pochodnymi n. są np. wszystkie formy witaminy K 

(menachinony, tzn. metylonaftochinony) oraz juglon związek allelochemiczny z różnych 

gatunków orzecha (Juglans). 

nagana, choroba bydła niektórych obszarów Afryki wywoływana przez świdrowce, które 

przenoszone są przez muchę tse-tse. 

nagłośnia, u ssaków, fałd błony śluzowej zawierający z reguły płytkę chrzęstną (chrząstka 

nagłośniowa), oddzielający ujście krtani od gardzieli. 

nagnioty pośladkowe, modzele pośladkowe, u małp wąskonosych z 

nadrodziny Cercopithecoidea oraz gibonów spośród Hominoidea parzyste, owalne 

"lw;poduszki"up; na pośladkach pokryte bezwłosą pogrubioną i wzmocnioną skórą, których 

położenie odpowiada silnie rozbudowanym guzowatościom kości kulszowych. 

nagonasienne, → nagozalążkowe. 

nagozalążkowe, Gymnospermae, nagonasienne, rośliny lądowe wytwarzające nie 

osłonięte → zalążki, które mogą być umieszczone na powierzchni liści lub na trzoneczkach 

tworzących szyszkowaty twór, nazywany → strobilem; ze względu na brak słupka (i owocu) 

nie osłonięte pozostają też nasiona (stąd nagonasienne); w cyklu życiowym n. pokoleniem 

dominującym jest sporofit, zwykle w postaci drzewa wykształcającego pień o silnym 

przyroście wtórnym na grubość; w ogromnej większości drewno zbudowane jest wyłącznie z 

cewek; w rozmnażaniu uczestniczą zróżnicowane zarodniki: makrospory tworzące się 

wewnątrz ośrodka zalążka (jedna rozwija się zwykle w wielokomórkowe przedrośle żeńskie, 

zwane też bielmem pierwotnym lub makrogametofitem) i mikrospory (inaczej ziarna pyłku); 

powstały w erze paleozoicznej, prawdopodobnie z prymitywnych dewońskich paproci 

różnozarodnikowych (→ archeopterysów); tworzą dwie podgromady w obrębie → roślin 

telomowych: n. wielkolistne – charakteryzujące się stosunkowo słabym przyrostem wtórnym 

na grubość i zazwyczaj wielkimi, przypominającymi paprocie liśćmi oraz n. drobnolistne – o 

wybitnym przyroście na grubość i stosunkowo drobnych, równowąskich (często 

szpilkowatych) liściach; razem z → okrytozalążkowymi tworzą grupę roślin zalążkowych, 

czyli nasiennych. 

najądrze, u → owodniowców narząd powstały z przekształconego → śródnercza, 

przylegający do jądra u samców, złożony z przewodów wyprowadzających jądra łączących 

się z silnie powyginanym kanałem najądrza, w którym magazynowane i przez który 

wyprowadzane są plemniki; końcowa część n. (ogon n.) przechodzi w → nasieniowód. 

nalewkowate chrząstki, → chrząstki krtani. 

nalokson, czysty antagonista morfiny o przeciwnym do niej działaniu stosowany jako 

odtrutka w zatruciu morfiną; związek blokujący receptory opiatowe. 

nałóg, psychologiczna składowa zależności lekowej (narkomanii); sytuacja psychiczna, w 

której brak nadużywanego środka powoduje stan frustracji, a przyjęcie tego środka przywraca 

dobry nastrój; n. może być także związany z przyjmowaniem pewnych używek, np. kawy, 

herbaty, alkoholu lub tytoniu; przyjmowanie substancji, który mogą stanowić przedmiot n., 

nie jest równoznaczne z faktem istnienia n. 

namięsna, omięsna zewnętrzna, epimysium, budowana przez tkankę łączną włóknistą 

zewnętrzna powięź obejmująca brzusiec → mięśnia szkieletowego. 

namorzyny, mangrowe, formacja roślinna wiecznie zielonych lasów strefy 

międzyzwrotnikowej, występujących głównie w ujściach rzek oraz na płaskich wybrzeżach w 

strefie przypływów i odpływów morza; charakteryzują się obecnością korzeni przybyszowych 

wyrastających z pni i gałęzi, podpierających i zwiększających odporność na mechaniczne 

działanie fal morskich, obecnością korzeni oddechowych (→ pneumatoforów), dużym 
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potencjałem osmotycznym soku komórkowego umożliwiającym pobieranie słonej wody, a 

także "lw;żyworodnością"up; wielu gatunków (nasiona kiełkują na roślinie macierzystej). 

nandu, Rheiformes, strusie amerykańskie, rząd w gromadzie ptaków reprezentowany przez 2 

południowoamerykańskie gatunki, o wysokości 1,5 m i masie ciała 25 kg; zamieszkują 

zakrzaczone i trawiaste tereny otwarte; mostek bez grzebienia, w zasadzie nie latają. 

nanizm, karłowatość roślin spowodowana przez suszę. 

nanometr, nm, jednostka długości równa 10-9 m, czyli 1/1000 mikrometra; dawniej 

nazywana milimikronem. 

nanoplankton, kategoria wielkości (2–20 ľm) → planktonu obejmująca glony, wiciowce i 

drobne orzęski. 

nanosomia, → karłowatość. 

napięcie mięśniowe, tonus mięśniowy, stan częściowego skurczu mięśnia wynikający z 

niesynchronicznych skurczów niektórych miocytów wchodzących w jego skład, wywoływany 

na drodze odruchowej pod wpływem bodźców czuciowych płynących z → 

proprioreceptorów, przede wszystkim z → wrzecionka nerwowo-mięśniowego, rodzaj stanu 

czuwania mięśnia umożliwiający aktywną pracę w momencie rzeczywistego pobudzenia. 

napięcie powierzchniowe, siła działająca na powierzchni cieczy graniczącej z fazą gazową, 

wywołana oddziaływaniami międzycząsteczkowymi, definiowana jako siła działająca na 

jednostkę powierzchni swobodnej cieczy. 

napletek, 1) okrężny fałd skórny na wierzchołku prącia, bardzo różnie ukształtowany u 

różnych ssaków; w czasie wzwodu zsuwa się i odsłania → żołądź prącia; gruczoły n., u 

niektórych form liczne i rozbudowane, mogą wydzielać substancje wonne o charakterze 

feromonów (np. u myszy lub woła piżmowego); 2) napletek łechtaczki – fałd skórny 

przykrywający → łechtaczkę powstający z połączenia się przednich (brzusznych) końców 

warg sromowych mniejszych. 

napletkowe gruczoły, → gruczoły napletkowe. 

naprawa DNA, mechanizmy naprawy błędów powstających podczas → replikacji; n. DNA 

odbywa się przez wycinanie błędnie wprowadzonych zasad lub nukleotydów, usunięcie 

uszkodzonego odcinka i wprowadzenie prawidłowego; uczestniczy w tym wiele enzymów, 

m.in. polimerazy, egzo- i endonukleazy oraz ligazy. 

narkolepsja, zespół chorobowy polegający na nawracających, niekiedy wielokrotnie w ciągu 

dnia, niemożliwych do opanowania napadów krótkotrwałego snu; napadom n. może 

towarzyszyć → katapleksja, porażenie przysenne lub omamy przysenne. 

narkomania, używanie nielegalnie zdobytych narkotyków lub legalnie przepisanych leków w 

sposób odbiegający od dopuszczalnej praktyki medycznej w celu odurzenia się; prowadzi do 

uzależnienia, którego cechami są: niepohamowana chęć dalszego przyjmowania środka, 

tendencja do zwiększania dawek, psychiczne i na ogół fizyczne uzależnienie od jego 

działania. 

narkotyki, 1) w sensie węższym, obecnie w zasadzie zarzuconym – środki wywołujące 

uzależnienie, działające depresyjnnie na układ nerwowy (senność, uspokojenie, zniesienie 

bólu, np. morfina i inne opioidy); 2) w sensie szerszym – wszystkie leki i substancje o 

różnych mechanizmach działania: psychostymulującym, psycholeptycznym lub 

halucynogennym, których przewlekłe i nie kontrolowane stosowanie powoduje powstanie 

uzależnienia psychicznego i fizycznego; wyróżnia się n. nielegalne – nie dopuszczone do 

stosowania w lecznictwie (np. konopie, surowe opium, → LSD), n. dopuszczone w 

medycynie, ale wyłącznie pod kontrolą lekarza (silne leki przeciwbólowe lub jako leki 

psychotoniczne, np. amfetamina) oraz legalne i łatwo dostępne środki farmaceutyczne (leki 
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przeciwdepresyjne, przeciwbólowe, przeciwkaszlowe), a także niektóre substancje lotne 

(rozpuszczalniki, kleje i inne). 

narkoza, → anestezja. 

narybek, wczesne stadia rozwojowe ryb, które rozpoczęły aktywne odżywianie się, a pokarm 

ich jest na ogół odmienny niż form dorosłych. 

narys kwiatowy, → diagram kwiatowy. 

narząd, organ, wyodrębniona morfologicznie struktura organizmu zwierzęcego lub 

roślinnego, wyspecjalizowana w pełnieniu określonej funkcji; w botanice częściej 

stosowanym terminem jest organ. 

narząd Biddera, szczątkowa pozostałość jajnika na przedniej powierzchni jąder niektórych 

płazów (np. u ropuchowatych) zdolna do rozrostu w funkcjonalny jajnik po usunięciu jąder. 

narząd boczny, narząd linii bocznej, linia boczna, narząd zmysłu bezżuchwowców, ryb i 

płazów, w formie grupy komórek zmysłowych liniowo ułożonych na powierzchni ciała lub w 

obrębie zagłębionych w skórze kanałów wrażliwych na przepływ wody wokół ciała 

zwierzęcia, pozwalający na ocenę szybkości i kierunku prądu wody, położenia przedmiotów 

wywołujących odbijanie się fal wody oraz własnych ruchów. 

narząd Bojanusa, parzysty narząd wydalniczy (→ metanefrydia) małży w postaci 

poskręcanego kanału wygiętego na kształt litery V, o wierzchołku skierowanym do tyłu ciała; 

lejek metanefrydium otwiera się do worka osierdziowego, natomiast otwór wydalniczy 

otwiera się do jamy płaszczowej u podstawy nogi. 

narząd ciemieniowy, oko ciemieniowe, narząd parietalny, narząd położony na sklepieniu 

międzymózgowia pod otworem między kośćmi ciemieniowymi czaszki u hatterii i większości 

jaszczurek, ma budowę zbliżoną do budowy oka i funkcjonuje jako narząd światłoczuły. 

narząd Cortiego, → narząd spiralny. 

narząd Cuviera, parzysty narząd obronny strzykw; tworzy go cewkowaty, wielokomórkowy 

gruczoł u podstawy płuc wodnych wytwarzający substancje lepkie i trujące (holoturynę); przy 

podrażnieniu jest wyrzucany przez kloakę i ulega rozpadowi, a uwolniona wydzielina może 

paraliżować i unieruchamiać niepokojącego strzykwę intruza. 

narząd czucia, → narządy zmysłów. 

narząd Jacobsona, → narząd lemieszowo-nosowy. 

narząd Johnstona, narząd zaliczany do narządów chordotonalnych (strunowych) owadów, 

zlokalizowany w drugim członie czułka, występujący u większości gatunków, choć w różnym 

stopniu rozwinięty; budujące go komórki zmysłowe (skolopidia) wrażliwe są na zmiany 

mechaniczne w obrębie błon stawowych i włosków czułka, wywoływane przez drgania 

powietrza lub fale dźwiękowe (w tym fale odbite). 

narząd lemieszowo-nosowy, narząd przylemieszowy, narząd womero-nasalny, narząd 

Jacobsona, dodatkowy narząd węchowy zlokalizowany u podstawy przegrody nosowej i 

połączony przewodem z jamą gębową; silnie rozwinięty u gadów, spotykany u większości 

kręgowców, w tym u człowieka; służy do analizy zapachowej otoczenia, w tym zapachów 

pokarmu, niewykluczone, że również do rozpoznawania feromonów. 

narząd neurohemalny, → narządy neurohemalne. 

narząd parietalny, → narząd ciemieniowy. 

narząd podsklepieniowy, jeden z → narządów okołokomorowych mózgowia kręgowców 

zlokalizowany w obrębie przednio-grzbietowej ściany komory III międzymózgowia, 

związany z szyszynką, o niejednoznacznie określonej funkcji fizjologicznej; wedlug 

niektórych źródeł może pełnić rolę strefy chemoreceptorowej mózgowia, wrażliwej na 
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substancje krążące we krwi, nie przechodzące przez barierę krew–mózg. 

narząd policzkowy, oko termiczne, jamka policzkowa, parzysty narząd zmysłu termicznego 

umiejscowiony na przedniej powierzchni głowy węży z rodziny grzechotnikowatych, 

wrażliwy na promieniowanie podczerwone, ułatwiający lokalizowanie ofiary emitującej 

ciepło. 

narząd przedsionkowo-ślimakowy, narząd statyczno-słuchowy, narząd zmysłu kręgowców 

umiejscowiony w obrębie ucha wewnętrznego, budowany przez błędnik błoniasty, którego 

część przedsionkowa, obejmująca woreczek, łagiewkę i kanały półkoliste, pełni rolę narządu 

zmysłu równowagi, natomiast część ślimakowa tworzy narząd słuchu. 

narząd przylemieszowy, → narząd lemieszowo-nosowy. 

narząd równowagi, narząd → zmysłu równowagi, zaliczany do → proprioreceptorów narząd 

zmysłu odpowiedzialnego za orientację przestrzenną i utrzymywanie postawy zwierząt, 

tworzony zwykle przez pęcherzyk (statocystę) wysłany komórkami zmysłowymi, które 

pobudzane są ruchem wypełniającego go płynu lub zawartymi w nim kryształkami soli 

wapnia (statolitami, statokoniami, otolitami); u kręgowców rolę n. r. pełni część → ucha 

wewnętrznego (błędnika). 

narząd ruchu, narząd wyspecjalizowany w pełnieniu funkcji lokomotorycznych 

umożliwiających zwierzętom przemieszczenie się w przestrzeni, tworzony przez różnego typu 

i budowy odnóża lokomotoryczne bezkręgowców (np. ramiona żebropławów, parapodia 

wieloszczetów, odnóża kroczne stawonogów, noga mięczaków) lub płetwy parzyste i 

ogonowe oraz kończyny kręgowców; u zwierząt latających n. r. tworzą skrzydła, natomiast u 

niektórych zwierząt wodnych n. r. budują struktury umożliwiające gwałtowne wyrzucenie 

pobranej wcześniej wody i poruszanie na zasadzie odrzutu (np. głowonogi, larwy ważek). 

narząd smaku, narząd → zmysłu smaku, narząd zmysłu wyspecjalizowany w rozpoznawaniu 

bodźców chemicznych docierających do organizmu w roztworach, zwykle 

wykorzystywanych do oceny rodzaju i jakości pokarmu; n. s. tworzony jest zazwyczaj przez 

komórki zmysłowe ulokowane najczęściej w pobliżu otworu gębowego lub w jamie gębowej, 

których błona komórkowa zawiera receptory molekularne wiążące charakterystyczne 

cząsteczki chemiczne zawarte w pokarmie, co uruchamia mechanizm prowadzący do 

powstania potencjałów elektrycznych, rozpoznawanych następnie przez układ nerwowy jako 

wrażenia smakowe; komórki zmysłowe mogą być rozrzucone pojedynczo, często tworzą 

skupienia w formie → kubków smakowych o zróżnicowanej morfologii. 

narząd spiralny, narząd Cortiego, właściwy narząd słuchu ssaków ulokowany w obrębie 

ślimaka błoniastego w → uchu wewnętrznym; tworzony jest przez położone na błonie 

podstawnej, ułożone w rzędy zmysłowe komórki rzęsate (inaczej włoskowate, zewnętrzne i 

wewnętrzne) i towarzyszące im komórki podporowe (filarowe, falangowe, graniczne); 

wypustki zmysłowe komórek rzęsatych zatopione są w tworzonej przez uwypuklenie błony 

podstawnej błonie pokrywającej n. s., przenoszącej na komórki zmysłowe fale ciśnienia → 

śródchłonki wypełniającej schody środkowe przewodu ślimakowego, wywoływane przez fale 

biegnące → przychłonki, powstające pod wpływem bodźców akustycznych docierających do 

ucha wewnętrznego za pośrednictwem błony bębenkowej i układu kosteczek słuchowych. 

narząd statyczno-słuchowy, → narząd przedsionkowo-ślimakowy. 

narząd tympanalny, narząd bębenkowy, rodzaj narządu słuchu spotykany u owadów, 

budowany przez → skolopofory rozpięte na błonach bębenkowych, którym towarzyszą 

komory rezonansowe; n. t. występują np. na goleniach pierwszej pary odnóży krocznych 

pasikoników i świerszczy, na granicy pierwszego i drugiego segmentu odwłoka u piewików 

oraz na granicy tułowia i odwłoka lub u podstawy pierwszej pary skrzydeł u niektórych 

motyli. 
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narząd Webera, rodzaj narządu usprawniającego (wspomagającego) narząd słuchu 

spotykany u niektórych ryb (np. karpiowatych i sumowatych), tworzony przez kostne 

połączenie między pęcherzem pławnym a błędnikiem błoniastym (właściwym narządem 

słuchu); służy do przekazywania drgań pęcherza pławnego, wywoływanych przez dźwięki 

wysokiej częstotliwości, do ucha wewnętrznego. 

narząd węchu, narząd powonienia, narząd → zmysłu węchu wyspecjalizowany w 

rozpoznawaniu bodźców chemicznych docierających do organizmu w formie gazowej, 

budowany przez komórki zmysłowe, w których błonie komórkowej znajdują się receptory 

molekularne wiążące charakterystyczne zapachowe cząsteczki chemiczne, co uruchamia 

mechanizm prowadzący do powstania potencjałów elektrycznych, rozpoznawanych następnie 

przez układ nerwowy jako wrażenia zapachowe. 

narząd wzroku, oko, narząd → zmysłu wzroku wyspecjalizowany do rejestrowania bodźców 

świetlnych, o strukturze zróżnicowanej u różnych zwierząt, zwykle obejmujący aparat 

optyczny spełniający rolę struktury skupiającej promienie świetlne na zmysłowych 

komórkach światłoczułych, wyposażonych w receptory molekularne wiążące kwanty światła, 

co rozpoczyna sekwencję zdarzeń prowadzącą do powstania potencjałów elektrycznych, 

rozpoznawanych przez układ nerwowy jako wrażenia świetlne (→ oko). 

narząd X, gruczoł wydzielania wewnętrznego (endokrynowy) tworzony przez skupisko 

komórek neurosekrecyjnych w obrębie słupków ocznych skorupiaków dziesięcionogich, 

wytwarzający neurohormony regulujące cykliczny proces linienia (hormon hamujący 

linienie), hormony regulujące ubarwienie (np. hormon skupiający czerwony barwnik 

chromatoforów), hormony regulujące procesy płciowe oraz hormony regulujące przemiany 

metaboliczne (np. hormon hiperglikemiczny); hormony wytwarzane przez komórki n. X 

zwykle gromadzone są przed uwolnieniem do hemolimfy w obrębie narządu neurohemalnego, 

jakim jest u skorupiaków → gruczoł zatokowy. 

narząd Y, parzysty, nabłonkowy (nienerwowy) gruczoł wydzielania wewnętrznego 

(endokrynowy) skorupiaków dziesięcionogich umiejscowiony w obrębie segmentu 

szczękowego lub antenalnego (przeciwstawnie do lokalizacji narządów wydalniczych); 

syntetyzuje i wydziela hormon linienia skorupiaków (crustekdyzon, 20-hydroksyekdyzon) 

stymulujący proces linienia skorupiaków. 

narządy analogiczne, narządy podobne ze względu na spełnianie takiej samej funkcji, ale 

różne w strukturze i rozwoju oraz o różnym pochodzeniu ewolucyjnym; występują u 

organizmów odległych pod względem systematycznym, ale prowadzących podobny tryb 

życia, np. skrzydło owada i skrzydło ptaka. 

narządy bębenkowe, → narząd tympanalny. 

narządy chordotonalne, narządy strunowe, narządy zmysłu owadów zaliczane do → 

proprioreceptorów, rodzaj narządu zmysłu równowagi, budowany przez struktury zwane → 

skolopoforami, służy do rozpoznawania bodźców informujących owada o jego położeniu i 

ruchach; ze względu na lokalizację wyróżnia się n. ch. tułowiowe, czułkowe, nożne i 

skrzydłowe. 

narządy dźwiękowe, → narządy strydulacyjne. 

narządy eksudacyjne, eksudatoria, 1) narządy służące do uwalniania wydzielin gruczołów 

allotroficznych owadów, pomocne w karmieniu lub wabieniu innych osobników gatunku; 2) 

pory w szkielecie zewnętrznym odnóży krocznych, u podstawy skrzydeł lub na odwłoku 

niektórych owadów, służące do wyrzucania hemolimfy w celach obronnych lub 

odstraszających. 

narządy elektryczne, narządy budowane przez zmodyfikowane mięśnie prążkowane 

(elektrocyty), zdolne do generowania prądu elektrycznego, czasami o wysokim napięciu (do 
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600 V u węgorza elektrycznego), spotykane u niektórych ryb chrzęstno- i 

kostnoszkieletowych, wykorzystywane jako narządy obronne lub do porażania ofiary, a także 

jako narządy emitujące pole elektryczne umożliwiające orientację w środowisku i poruszanie. 

narządy genitalne, zewnętrzne narządy płciowe zwierząt. 

narządy gębowe, aparat gębowy, zespół przydatków w obrębie jamy gębowej, w otworze 

gębowym lub w jego otoczeniu, służących do chwytania, przytrzymywania i rozdrabniania 

pokarmu, różnie wykształconych, często w sposób charakterystyczny dla danej grupy 

zwierząt, zwykle będących przekształconymi odnóżami. 

narządy hydrostatyczne, zróżnicowane w budowie narządy spotykane u różnych zwierząt 

wodnych; służą życiu w toni wodnej przez umożliwianie regulacji pławności oraz niekiedy 

orientacji przestrzennej, spełniając rolę narządu zmysłu równowagi. 

narządy kopulacyjne, męskie narządy rozrodcze uczestniczące w akcie kopulacji, tj. 

przekazania nasienia do dróg rozrodczych samicy, o zróżnicowanej budowie i pochodzeniu u 

różnych grup zwierzęcych. 

narządy krwiotwórcze, narządy zwierząt, w obrębie których zachodzi proces wytwarzania 

krwinek (→ hematopoeza); u ssaków rolę tę pełni przede wszystkim szpik kostny; na etapie 

życia płodowego rolę krwiotwórczą odgrywają woreczek żółtkowy, śledziona i wątroba. 

narządy limfatyczne, struktury → układu limfatycznego, w obrębie których zachodzi 

powstawanie, dojrzewanie i różnicowanie się limfocytów krwi (→ limfocytopoeza); wyróżnia 

się n. l. centralne (→ grasica, → szpik kostny, u ptaków → kieszonka Fabrycjusza) oraz n. l. 

obwodowe (→ śledziona, → węzły limfatyczne, → grudki chłonne). 

narządy lirowate, rodzaj → proprioreceptorów występujących u pająków, rejestrujących 

zmiany mechaniczne w obrębie naskórka wywoływane przez bodźce dotykowe, drgania i 

ruchy powietrza oraz ruchy zwierzęcia; n. l. tworzone są przez skupiska ułożonych 

równolegle obok siebie → narządów szczelinowych. 

narządy neurohemalne, narządy tworzone przez skupiska kolb synaptycznych neuronów 

neurosekrecyjnych, w obrębie których są gromadzone i magazynowane → neurohormony, 

przed ich wydzieleniem do układu krążenia; do n. n. zalicza się → gruczoły 

zatokowe skorupiaków, → ciała sercowate (kardialne) owadów oraz część nerwową → 

przysadki mózgowej ssaków. 

narządy oddechowe, struktury zwierząt służące do wymiany gazowej między płynami 

ustrojowymi a środowiskiem, cechujące się elementami tworzącymi dużą powierzchnię 

wymiany; rolę n. o. może spełniać niekiedy cała powierzchnia ciała, zwykle jej część 

wykształca wyspecjalizowane n. o. w drodze → ewaginacji (→ skrzela) lub → 

inwaginacji (→ płuco). 

narządy okołokomorowe, niewielkie obszary w sąsiedztwie komór mózgowia kręgowców, 

w obrębie których występują naczynia włosowate o budowie okienkowej, przez co obszary te 

funkcjonalnie lokują się "lw;poza barierą krew–mózg"up;; ich funkcja nie zawsze została 

określona, niektóre pełnią role neurohemalne i/lub chemoreceptorowe; do n. o. zaliczane są 

tylny płat przysadki mózgowej, narząd naczyniowy blaszki krańcowej, narząd 

podsklepieniowy, narząd podspoidłowy, pole najdalsze oraz niekiedy także szyszynka i sploty 

naczyniowe komór. 

narządy płciowe zewnętrzne, 1) struktury układu rozrodczego zwierząt znajdujące się na 

powierzchni ciała; 2) wyróżniane w anatomii człowieka narządy płciowe zewnętrzne 

męskie: → prącie i → moszna oraz żeńskie, które noszą nazwę → sromu niewieściego. 

narządy płciowe, → narządy rozrodcze. 

narządy powietrzne, 1) narządy oddechowe zwierząt służące do oddychania powietrzem 
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atmosferycznym (patrz też → płuco); 2) narządy homologiczne kręgowców wypełniane 

powietrzem, pełniące zróżnicowane role: narządów hydrostatycznych u ryb 

kostnoszkieletowych (→ pęcherz pławny, → gruczoł gazowy) lub narządów oddechowych u 

płazów, gadów, ptaków i ssaków (płuco). 

narządy rezonacyjne, rezonatory, narządy zawierające puste przestrzenie, które wzmacniają 

oraz modyfikują wysokość i barwę dźwięków wydawanych przez zwierzęta, np. pęcherz 

pławny niektórych ryb (używany również do wzmacniania dźwięków dochodzących do 

zwierzęcia), worki głosowe (uchyłki jamy gębowej wypychane na zewnątrz jako rezonatory 

dźwięków wydawanych przez krtań) żab, komory głosowe wzmacniające dźwięki 

wytwarzane przez krtań dolną u ptaków, worki krtaniowe niektórych ssaków. 

narządy roślin, → organy roślin. 

narządy rozrodcze, narządy płciowe, u zwierząt struktury służące do rozmnażania 

płciowego, o zróżnicowanej organizacji, obejmujące → gonady, drogi wyprowadzające 

gamety (nasieniowody, jajowody) i towarzyszące im gruczoły dodatkowe, → narządy 

kopulacyjne oraz u zwierząt żyworodnych struktury związane z rozwojem organizmów 

potomnych w obrębie organizmu matczynego do chwili porodu (macica). 

narządy ruchu, → narząd ruchu. 

narządy słuchu, zróżnicowane struktury zwierząt służące odbieraniu dźwięków ze 

środowiska, będące podstawą funkcjonowania → zmysłu słuchu (patrz też → ucho). 

narządy smaku, → narząd smaku. 

narządy strunowe, → narządy chordotonalne. 

narządy strydulacyjne, narządy dźwiękowe, zróżnicowane struktury zwierząt bezkręgowych 

służące wydawaniu dźwięków, zwykle przez pocieranie różnych elementów tych narządów o 

siebie. 

narządy szczątkowe, rudymenty, struktury będące pozostałością narządu po ewolucyjnych 

przodkach organizmu, zwykle z ograniczoną lub całkowicie zanikłą pierwotną funkcją, np. 

zredukowane kończyny u niektórych węży czy waleni lub mięśnie poruszające małżowiną 

uszną u człowieka. 

narządy szczelinowe, narządy szczelinowate, rodzaj → proprioreceptorów spotykanych u 

pajęczaków, rejestrujących bodźce mechaniczne (wg dawniejszych poglądów także 

chemiczne i termiczne), w formie niewielkich szczelin w oskórku z licznymi komórkami 

zmysłowymi, zwykle na odnóżach; liczne n. sz. skupione obok siebie tworzą → narządy 

lirowate. 

narządy świetlne, narządy luminescencyjne, narządy zwierząt wytwarzające światło 

widzialne, występujące u różnych gatunków zwierząt bezkręgowych (niektóre 

parzydełkowce, płazińce, pierścienice, stawonogi, głowonogi, prymitywne strunowce) i 

kręgowych (np. niektóre ryby), częstsze u zwierząt żyjących w głębinach oceanów, a także u 

prowadzących nocny tryb życia; wyróżnia się zwierzęta emitujące światło dzięki reakcjom 

fotochemicznym zachodzącym w obrębie komórek narządu świetlnego (bioluminescencja 

wewnątrzkomórkowa), zwierzęta uwalniające świecące wydzieliny (bioluminescencja 

pozakomórkowa) oraz zwierzęta świecące światłem wydzielanym przez bakterie żyjące w 

obrębie ich n. ś. lub w obrębie ich ciała. 

narządy trawienne, w znaczeniu szerszym narządy tworzące układ pokarmowy zwierząt, w 

znaczeniu węższym narządy przewodu pokarmowego zwierząt związane z procesami 

trawienia, zróżnicowane wśród poszczególnych grup zwierzęcych, obejmujące zwykle jamę 

gębową oraz żołądek (trawienie wstępne) i przede wszystkim jelito (środkowe u 

bezkręgowców, cienkie u kręgowców) wraz z jego gruczołami; u roślin mięsożernych 
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(owadożernych) terminem n. t. można określić przekształcone liście wyspecjalizowane w 

organy do chwytania i trawienia zwierząt. 

narządy węchu, → narząd węchu. 

narządy wydalnicze, zróżnicowane narządy organizmów zwierzęcych służące do usuwania 

azotowych produktów materii oraz uczestniczące często w procesach osmoregulacji (patrz 

też → komórki płomykowe, → nefrydia, → nerka, → protonefrydia). 

narządy zmysłów, receptory, pojedyncze komórki lub narządy zwierząt wyspecjalizowane w 

odbieraniu różnych bodźców ze środowiska i przekształcające je w → impulsy nerwowe, 

rozpoznawane i przekazywane przez układ nerwowy; n. z. klasyfikuje się ze względu na 

źródło rozpoznawanych sygnałów (eksteroreceptory, interoreceptory, proprioreceptory, 

telereceptory), charakter rozpoznawanych bodźców (chemoreceptory, elektroreceptory, 

fonoreceptory, fotoreceptory, mechanoreceptory, nocyreceptory, osmoreceptory, 

termoreceptory); stanowią struktury odpowiedzialne za różnego rodzaju zmysły (dotyku, 

równowagi, słuchu, smaku, węchu, wzroku). 

narzędzie, etol. przedmiot, którym posługuje się zwierzę, by osiągnąć cel nieosiągalny z 

użyciem jedynie narządów ciała (→ zachowanie narzędziowe). 

narzędziowe zachowania, → zachowania narzędziowe. 

nasady, końcowe części → kości długich (n. bliższa i dalsza), na których znajdują się 

powierzchnie stawowe do połączenia z sąsiednimi kośćmi, w trakcie rozwoju osobniczego 

zawierające odrębne ośrodki kostnienia i oddzielone od trzonu kości warstwą chrząstki (→ 

chrząstka nasadowa). 

nasienie, 1) bot. charakterystyczny dla roślin nasiennych utwór związany z rozmnażaniem 

płciowym roślin, służący jako forma przetrwalnikowa oraz do rozsiewania i 

rozprzestrzeniania się gatunku; rozwija się z zalążka, w typowym przypadku po jego 

zapyleniu i zapłodnieniu; w skład n. wchodzi → zarodek, → bielmo i → łupina nasienna; 

2) zool. sperma, płynna wydzielina gruczołów rozrodczych męskich i dodatkowych 

gruczołów męskiego układu rozrodczego, w skład której wchodzą gamety męskie (plemniki) 

oraz tzw. płyn nasienny, zawierający jony i substancje organiczne (białka, enzymy, cukry i 

inne), niezbędne do prawidłowego funkcjonowania plemników. 

nasieniowód, przewód w obrębie męskiego układu rozrodczego zwierząt wyprowadzający 

gamety z jądra bądź bezpośrednio do powierzchni ciała, bądź (zwykle) do narządu 

kopulacyjnego; u ssaków parzyste nasieniowody doprowadzają nasienie z jąder do cewki 

moczowej. 

nasienne, Spermatophyta, rośliny nasienne, rośliny wytwarzające nasiona, a więc nago- i 

okrytozalążkowe; dawniej jednostce tej przypisywano znaczenie systematyczne, obecnie ma 

głównie charakter opisowy. 

nasienne łuski, → łuski nasienne. 

nasiennictwo, dział produkcji roślinnej obejmujący całokształt działań związanych z 

uzyskiwaniem materiału siewnego roślin uprawnych (→ hodowla roślin). 

nasienny płyn, → płyn nasienny. 

nasienny zbiornik, → zbiornik nasienny. 

nasierdzie, trzewna blaszka → osierdzia stanowiąca równocześnie zewnętrzną warstwę serca 

u kręgowców. 

naskórek, 1) u zwierząt bezkręgowych jednowarstwowy, ektodermalny nabłonek 

pokrywający ciało, zbudowany zwykle z kilku typów komórek, może być orzęsiony i 

zawierać gruczoły, wykształcający ochronny śluz lub → oskórek, tworzący niekiedy szkielet 

zewnętrzny; 2) u kręgowców zewnętrzna warstwa skóry zbudowana w wielowarstwowego 
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nabłonka rogowaciejącego, ulegającego złuszczaniu, którego wytworem są m.in. włosy, 

paznokcie, łuski rogowe, kopyta, rogi, pióra. 

nastie, ruchy organów roślinnych pod wpływem bodźców środowiska, zależne od natężenia 

bodźców, ale niezależne od kierunku ich działania; sposób wykonania ruchu jest określony 

przez budowę organu; ruch może być wzrostowy lub turgorowy (→ ruchy roślin); wyróżnia 

się różne rodzaje n., zależnie od rodzaju bodźców: świetlnych (fotonastie), cieplnych 

(termonastie), chemicznych (chemonastie), mechanicznych (tigmonastie, haptonastie, 

sejsmonastie). 

nauplius, pływik, wolno pływająca larwa skorupiaków, o niesegmentowanym ciele z okiem 

naupliusowym na przodzie, z zawiązkami dwóch par czułków i żuwaczek jako odnóżami 

lokomocyjnymi oraz widełkowatymi wyrostkami na końcu; u niektórych gatunków n. 

przechodzi anamorfozę, w trakcie której w kolejnych linieniach powstają kolejne segmenty 

ciała i n. przekształca się w larwę segmentowaną (metanauplius, popływik); u innych 

gatunków rozwój jest skokowy (metamorfoza), bo w czasie linienia powstaje od razu większa 

liczba segmentów; nowe pokolenia larw noszą różne nazwy u poszczególnych grup 

skorupiaków, np. larwa kopepoditowa, larwa cyprysowa, kalyptosis, furfikula, żywik (zoëa), 

mysis. 

nawadnianie nawożące, rol. dostarczanie do gleby nawozów rozpuszczonych w wodzie 

nawadniającej. 

nawadnianie ogrzewające, rol. nawadnianie wodą o temperaturze wyższej niż panująca w 

glebie; podgrzewając w ten sposób glebę można przyspieszyć rozwój mikroorganizmów 

glebowych oraz wydłużyć okres wegetacji roślin. 

nawigacja zwierząt, rodzaj orientacji w środowisku, który umożliwia zwierzęciu osiągnięcie 

celu ulokowanego poza zasięgiem jego receptorów; sposoby n. z. zależą od znajomości przez 

zwierzę penetrowanego obszaru, może on być również nie znany; zwykle celem nawigacji są 

zasoby pokarmowe i przemieszczanie do miejsc gniazdowania; zjawisko to jest dobrze 

poznane u owadów społecznych, łososi, ptaków i wielorybów. 

nawozy bakteryjne, nawozy zawierające bakterie wpływające na żyzność gleby, uzyskiwane 

z kultur hodowlanych; preparaty z bakteriami brodawkowymi (Rhizobium) stosowane są pod 

uprawy roślin motylkowatych; wolno żyjące bakterie wiążące azot atmosferyczny z 

rodzaju Azotobacter wykorzystywane są do nawożenia np. ziemniaków i pomidorów. 

nawozy mineralne, → nawozy sztuczne. 

nawozy naturalne, nawozy organiczne, szczątki roślin i zwierząt oraz odchody zwierzęce, 

które po wprowadzeniu do gleby ulegają → mineralizacji, a uwolnione w ten sposób → 

makroelementy i mikroelementy (→ pierwiastki śladowe) mogą być wykorzystane przez 

rośliny uprawne. 

nawozy organiczne, → nawozy naturalne. 

nawozy sztuczne, nawozy mineralne, preparaty chemiczne uzyskiwane na drodze 

przemysłowej, zawierające → makroelementy (ewentualnie również → pierwiastki śladowe) 

w formie przyswajalnej przez rośliny uprawne, dodawane do gleby, w której tych składników 

brakuje. 

nawożenie, zabieg agrotechniczny polegający na wzbogacaniu gleby wykorzystywanej pod 

uprawy roślin w → makroelementy i mikroelementy (→ pierwiastki śladowe); w 

szczególnych przypadkach termin ten może się odnosić do zbiorników wodnych. 

nawóz, substancja zawierająca → makroelementy lub mikroelementy (→ pierwiastki 

śladowe), w formie bezpośrednio (lub po przetworzeniu w glebie) przyswajalnej przez rośliny 

uprawne (→ nawozy naturalne, → nawozy sztuczne). 
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nazewnictwo biologiczne, nomenklatura biologiczna, nadawanie nazw obiektom 

biologicznym, najczęściej systematycznym, różnych poziomów klasyfikacji systematycznej, 

według reguł międzynarodowych kodeksów nomenklatury botanicznej i zoologicznej; nazwy 

są odrębne dla każdego obiektu, stałe, uniwersalne i nadaje się je zwykle w języku łacińskim; 

nazwy kategorii gatunkowej są dwuimienne → nomenklatura binominalna; w taksonomii 

zoologicznej nazwy kategorii ponadgatunkowych są pojedyncze i pisze się je dużą literą; 

łacińskie nazwy nadrodzin mają końcówkę -oidea , rodzin - idae, podrodzin -inae, plemion -

ini. 

nazewnictwo dwuimienne, → nomenklatura binominalna. 

naziemnopączkowe, → hemikryptofity. 

naziemność, w odniesieniu do ssaków lądowych określenie zespołu przystosowań, głównie 

lokomocyjnych, u form danego taksonu, które żyją na powierzchni ziemi, w odróżnieniu od 

form bytujących w koronach drzew (np. u naczelnych; por. → nadrzewność). 

nazwa "lw;goła"up;, → nomen nudum. 

nazwa binarna, wprowadzony przez Linneusza sposób oznaczania gatunku, nazwa złożona z 

jednowyrazowego oznaczenia rodzaju, do którego należy gatunek, i wielowyrazowej 

charakterystyki gatunku; późniejsze skrócenie przez Linneusza tej charakterystyki do jednego 

określenia dało początek → nomenklaturze binominalnej. 

nazwa binominalna, binomen, nazwa zgodna z → nomenklaturą binominalną. 

nazwa naukowa, nazwy łacińskie lub zlatynizowane: binominalme – taksonu gatunkowego, 

uninominalne – taksonów wyższych i trinominalne – taksonu podgatunkowego, zgodne z 

zasadami kodeksów nomenklatury. 

nazwa nienaukowa, nazwa potoczna, nazwa popularna, nazwa niezgodna z regułami 

kodeksu nomenklatury, a więc bez uprawnień nomenklaturowych, zwykle niełacińska 

(wyjątkiem są zlatynizowane nazwy taksonu rodziny opublikowane przed rokiem 1900). 

nazwa nowa, nomen novum, nazwa taksonu nadana zamiast wcześniejszej nazwy, która 

jest → nazwą zajętą, wprowadzona zgodnie z regułami kodeksu nomenklatury. 

nazwa obowiązująca, nazwa właściwa taksonu, jedna z → nazw przydatnych, na ogół 

synonim najstarszy. 

nazwa preokupowana, → nazwa zajęta. 

nazwa przydatna, nazwa ważna, nazwa przyjęta według reguł kodeksu nomenklatury, 

opublikowana, choć nie musi być nazwą obowiązującą. 

nazwa ważna, → nazwa przydatna. 

nazwa wątpliwa, nomen dubium, nazwa, którą trudno odnieść do istniejących taksonów ze 

względu na brak typu lub niedostateczny opis. 

nazwa zajęta, nazwa preokupowana, homonim młodszy, później opublikowana identyczna 

nazwa tego samego lub różnych taksonów. 

neandertalczyk, najpóźniejszy reprezentant archaicznego człowieka z okresu górnego 

plejstocenu (ok. 130–30 tys. lat; okres lodowcowy) znany z terenów Europy, Bliskiego 

Wschodu i środkowej Azji, po raz pierwszy opisany (1856) na podstawie szkieletu z 

Neanderthal (koło Düsseldorfu, Niemcy); charakteryzuje się niską i długą masywną czaszką o 

dużej pojemności (średnio 1500 cm3), pochylonym czołem, wałami nadoczodołowymi, 

brakiem bródki na żuchwie, dużymi przednimi zębami, niskim wzrostem (ok.160 cm) i krępą 

budową ciała; klasyczni n. byli łowcami i zbieraczami produkującymi narzędzia kamienne i 

kościane należące do tzw. kultury mustierskiej; najczęściej n. uznawany jest za kopalną rasę 

lub podgatunek (Homo sapiens neanderthalensis) człowieka rozumnego (H. sapiens), który 

mógł się krzyżować z napływającymi z Afryki populacjami tzw. → człowieka anatomicznie 
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nowoczesnego (Homo sapiens sapiens), jednakże nie był ich bezpośrednim przodkiem; przez 

nielicznych dzisiaj paleoantropologów uważany jest za odrębny gatunek (Homo 

neanderthalensis) – boczną linię ewolucyjną, która wymarła bezpotomnie. 

Nearktyka, część (obok Palearktyki) → regionu holarktycznego, należącego do państwa 

zwierzęcego Arktogea; obejmuje Grenlandię i Amerykę Północną aż po Meksyk, z licznymi 

charakterystycznymi gatunkami ryb, ptaków, ssaków kopytnych, drapieżników i in., choć 

stosunkowo ubogą fauną gatunków endemicznych. 

nefrocyty, komórki jamy ciała wielu bezkręgowców wychwytujące i magazynujące zbędne 

produkty przemiany materii (zwykle związki azotowe). 

nefron, jednostka anatomiczna i funkcjonalna → nerki, jeden z dość długich kanalików 

nabłonkowych tworzących nerkę wyższych kręgowców; n. składa się z ciałka nerkowego 

zlokalizowanego zawsze na terenie części korowej nerki oraz kanalików nerkowych w 

obrębie części rdzeniowej; w n. dochodzi do wytwarzania → moczu pierwotnego w drodze 

filtracji nerkowej, przekształcanego następnie i zwykle zagęszczanego w mocz ostateczny w 

trakcie procesów resorpcji i sekrecji, doprowadzany przez kanaliki zbiorcze do miedniczek 

nerkowych; liczba n. decyduje o wielkości nerek różnych gatunków; w pojedynczej nerce 

człowieka znajduje się ok. 1 mln n. 

nefrostom, orzęsiony lejek zbierający płyn wraz zawartymi w nim produktami przemiany 

materii z jamy ciała do kanalika (nefrydioduktu) metanefrydium bezkręgowców lub 

przednercza i śródnercza kręgowców. 

nefrotomy, boczne, metamerycznie ułożone uwypuklenia mezodermy wczesnych zarodków 

kręgowców, będące zawiązkami → nerki; z początkowych n. powstaje przednercze, z 

dalszych pranercze (śródnercze), a u owodniowców z końcowych n. rozwija się nerka 

właściwa (zanercze). 

nefrydia, narządy wydalnicze i odpowiadające za regulację wodno-elektrolitową 

(osmoregulację) w ciele bezkręgowców, w formie prostych lub rozgałęzionych rurek, 

wysłanych witkami lub rzęskami; pochodzenia ektodermalnego; produkty przemiany materii 

przenikają do nich w drodze dyfuzji i przemieszczane są dzięki ruchom rzęsek do otworów 

wydalniczych (nefrydioporów) prowadzących na zewnątrz ciała albo do jelita; wyróżnia 

się → protonefrydia i → metanefrydia. 

nekrobioza, obumieranie, powolne zamieranie komórek lub tkanek w wyniku procesów 

fizjologicznych lub patologicznych. 

nekrocenoza, tanatocenoza, cmentarzysko, nagromadzenie różnych gatunków kopalnych i 

ich szczątków, bez żadnego porządku i związku, zwykle naniesione w jedno miejsce, np. 

przez wodę. 

nekrofagi, trupojady, zwierzęta (niektóre owady, padlinożerne ptaki i ssaki), dla których 

pokarm stanowią obumarłe ciała innych zwierząt. 

nekromasa, masa obumarłej materii organicznej w danym środowisku w jednostkach 

wagowych lub energetycznych przypadających na jednostkę powierzchni lub objętości. 

nekroza, → martwica. 

nektar, substancja płynna, wodny roztwór glukozy, sacharozy i innych substancji smakowych 

i zapachowych, czasami śluzu, wydzielany przez → miodniki; stanowi przynętę dla owadów 

zapylających kwiat. 

nektaria, → miodniki. 

nektarniki, → miodniki. 

nektofor, → dzwon pływny. 

nekton, organizmy wodne pływające aktywnie, pokonujące prądy wody, o wielkości typowej 
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od 20 mm do 20 m; do n. należą m.in. ryby, głowonogi, walenie, żółwie, syreny, pingwiny. 

nematocysta, rodzaj parzydełka występującego w komórkach parzydełkowych typu → 

nematocytu u parzydełkowców i niektórych pierwotniaków; ze względu na budowę tego 

organellum, strukturę wyrzucanej nici i charakter wydzielanej substancji wyróżnia się wiele 

różnych rodzajów n., m.in. penetranty (stenotela), w których wyrzucana nić zakończona jest 

rodzajem harpuna wbijanego w ciało ofiary lub napastnika i służącego do wprowadzenia 

substancji porażającej; glutynanty (izoryzy), których nić wydziela lepką substancję; wolwenty 

(desmonemy) oraz spirotela owijające wystrzeloną nić wokół ofiary. 

nematocyt, typ komórki parzydełkowej występującej u parzydełkowców, zawierającej jako 

parzydełko → nematocystę (patrz też → ptychocyt, → spirocyt). 

nematofor, → machozoid. 

nematologia, dyscyplina zoologiczna zajmująca się naukowym badaniem → nicieni; 

wyróżnia się n. lekarską badającą nicienie – pasożyty człowieka, n. rolniczą zajmującą się 

nicieniami – szkodnikami roślin i n. weterynaryjną badającą nicienie – pasożyty zwierząt 

hodowlanych. 

Neoarktyda, podpaństwo w obrębie państwa roślinnego holarktycznego, obejmujące 

Amerykę Północną po Meksyk, z okołobiegunową tundrą i, w kierunku południowym, lasami 

szpilkowymi, przyatlantyckimi lasami liściastymi, podobszarami roślin preriowych i 

pustynnych. 

neodarwinizm, 1) → teoria ewolucji syntetyczna; 2) → weismanizm. 

neoewolucjonizm, teoretyczna orientacja w antropologii kulturowej (→ antropologia) 

dotycząca rozumienia długotrwałych, kierunkowych, "lw;ewolucyjnych"up; przemian kultury 

i charakterystycznych wzorców rozwojowych występujących w różnych, niespokrewnionych 

i odległych od siebie kulturach; zwraca uwagę na związki między dokonującymi się w długim 

czasie "lw;progresywnymi"up; przemianami, właściwymi całej ludzkiej kulturze (ewolucja 

ogólna) i krótkotrwałymi, występującymi lokalnie, przystosowaniami społecznymi i 

ekologicznymi, powodującymi, że poszczególne kultury dopasowują się do swoich własnych 

specyficznych warunków (ewolucja konkretna). 

Neogea, państwo zwierzęce z wyróżnionym jednym → regionem neotropikalnym. 

neogeneza, odtworzenie lub odbudowanie substancji metabolicznej, komórki, tkanki lub 

narządu. 

neokorteks, → kora nowa. 

neolamarkizm, grupa poglądów na ewolucję ukształtowana pod koniec XIX wieku, w 

opozycji do → darwinizmu; zwolennicy n., podobnie jak J.B. Lamarck (→ lamarkizm), 

uważali, że cechy nabyte mogą się dziedziczyć, różnili się natomiast poglądami na przyczyny 

powstających w osobnikach zmian (sposoby oddziaływania środowiska na rozwój 

organizmów). 

neonatologia, dział → pediatrii zajmujący się rozwojem i jego zaburzeniami u dzieci w 

wieku noworodkowym (od urodzenia do 28 tygodnia życia). 

neontologia, w odróżnieniu od → paleontologii, część → biologii, której obiektem badań są 

formy życia istniejące aktualnie. 

neopilina, rodzaj współczesnych mięczaków z gromady → jednotarczowców żyjących w 

oceanach na znacznych głębokościach (3–7 tys. m), o stosunkowo dużych rozmiarach (muszla 

15–37 mm); w obrębie rodzaju wyróżnia się obecnie 3 gatunki (3 dalsze zidentyfikowano 

tylko do rodzaju), z których najbardziej znanym jest Neopilina galatheae, odkryty w 1952 

roku u wybrzeży Kostaryki jako pierwszy współczesny gatunek jednotarczowca. 

neoplazja, nie kontrolowany wzrost i namnażanie się komórek, które w wyniku transformacji 
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nowotworowej przekształciły się w komórki nowotworowe. 

neoptile, → puch pisklęcy. 

neostygmina, inhibitor → esterazy acetylocholinowej zwiększający ilość → acetylocholiny w 

synapsie nerwowo-mięśniowej; pobudza przywspółczulny układ nerwowy, stosowana jest w 

leczeniu miastenii (niedowłady mięśni), poprawia napięcie i kurczliwość mięśni 

szkieletowych; antidotum w przedawkowaniu lub zatruciu → kurarą i podobnymi lekami. 

neotenia, zatrzymanie w rozwoju osobniczym cech larwalnych na dłuższy czas lub na całe 

życie, przy czym neoteniczna larwa uzyskuje możliwość wytwarzania gamet; występuje 

zarówno u bezkręgowców, jak i kręgowców; przykładem n. u tych ostatnich jest hodowany w 

Europie aksolotl – stadium larwalne meksykańskiego płaza Amblystoma mexicanum – nie 

przechodzący w naszym klimacie przeobrażenia w postać dorosłą, lecz rozmnażający się 

płciowo. 

neotyp, w taksonomii nowy, zastępczy → okaz typowy wyznaczany wtedy, jeśli zdarzy się, 

że okazy typowe oryginalnej serii zostaną zniszczone lub zagubione. 

nerka, 1) narząd wydalniczy kręgowców, pochodzenia mezodermalnego, parzysty, ze 

względu na budowę rozróżniany jako: przednercze (n. głowowa, pronefros), funkcjonujące u 

zarodków i larw niższych kręgowców; śródnercze (n. tułowiowa, pranercze, mezonefros), 

pełniące rolę nerki u ryb i płazów oraz zanercze (n. ostateczna, n. właściwa, metanefros), 

występujące u gadów, ptaków i ssaków; poszczególne typy n. pojawiają się kolejno w 

rozwoju embrionalnym kręgowców, a ich rozwój kończy się na typie charakterystycznym dla 

gromady; jednostką morfologiczno-funkcjonalną n. właściwej jest → nefron; n. pełni również 

funkcje wewnątrzwydzielnicze, wytwarzając erytropoetynę, reninę oraz 1,25-

dihydroksycholekalcyferol (→ cholekalcyferol) (patrz też → kora nerki, → rdzeń nerki, → 

piramidy nerkowe, → kielichy nerkowe, → miedniczka nerkowa); 2) gatunek łososia 

(Oncorhynchus nerka) żyjącego w wodach przybrzeżnych północnej części Oceanu 

Spokojnego. 

nerka mięczaków, potoczne określenie narządów wydalniczych mięczaków budowanych 

zwykle przez jedną parę → metanefrydiów (u większości ślimaków prawe ulega 

uwstecznieniu, u łodzików występują 2 pary, u → jednotarczowców 3–7 par), których lejki 

(→ nefrostom) otwierają się zwykle do jamy okołosercowej (osierdziowej), a otwory 

wydalnicze (nefropory) bądź do jamy płaszczowej, bądź na zewnątrz z przodu worka 

trzewiowego. 

nerki bezkłębuszkowe, nerki, w których nefrony nie mają ciałek nefronu i kłębuszków (→ 

nefron), a otwierają się lejkami do jamy ciała, skąd dopływa do nich płyn z produktami 

przemiany materii; taką budowę ma przednercze kręgowców (→ nerka). 

nerwacja liścia, → użyłkowanie liścia. 

nerwica, 1) pierwotnie, każde schorzenie układu nerwowego objawiające się zaburzeniami 

funkcji narządów, bez uchwytnej przyczyny strukturalnej; 2) zaburzenia funkcji organizmu 

rozwijające się w wyniku konfliktów wewnętrznych natury psychologicznej, często 

nieuświadamianych, najczęściej urazów psychicznych. 

nerwica anankastyczna, → nerwica natręctw. 

nerwica natręctw, nerwica anankastyczna, odmiana nerwicy, której głównym objawem są 

m.in. natrętne myśli, wyobrażenia, impulsy, czynności lub rytuały, które w różnym natężeniu 

i konfiguracji dają tzw. zespół natręctw; natręctwa występują także w innych schorzeniach 

psychicznych, jak np. w → depresji czy → schizofrenii. 

nerwica wegetatywna, dystonia neurowegetatywna, zaburzenia czynności narządów 

wewnętrznych (np. serca, żołądka, jelit, pęcherza moczowego) w następstwie czynnościowej 
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dysfunkcji → układu nerwowego autonomicznego, która zachodzi w rezultacie upośledzenia 

funkcji regulacyjnych kory mózgowej w stosunku do ośrodków wegetatywnych oraz 

nierównomiernego napięcia układu współczulnego i i przywspółczulnego. 

nerwoból, neuralgia, nagły, napadowy, zwykle krótkotrwały ból w obszarze zaopatrywanym 

przez nerw czuciowy (lub czuciowo-ruchowy), bez zmian anatomicznych w nerwie, np. n. 

nerwu kulszowego (rwa kulszowa), n. splotu ramiennego, n. międzyżebrowa. 

nerwowa tkanka, → tkanka nerwowa. 

nerwowe sploty, → sploty nerwowe. 

nerwowe włókna, → włókna nerwowe. 

nerwowy impuls, → impuls nerwowy. 

nerwowy układ, → układ nerwowy. 

nerwy, wiązki złożone z wypustek (→ aksonów) szeregu → neuronów wraz z ich osłonkami, 

łączące ośrodki nerwowe umiejscowione w obrębie układu nerwowego ośrodkowego lub jego 

zwojów z narządami obwodowymi (n. ruchowe) lub narządami zmysłów (n. czuciowe); 

zwykle w n. występują zarówno włókna ruchowe (odśrodkowe, motoryczne), jak i włókna 

czuciowe (dośrodkowe). 

nerwy czaszkowe, → nerwy mózgowe. 

nerwy czuciowe, → nerwy mózgowe. 

nerwy liściowe, → żyłki liściowe. 

nerwy mózgowe, nerwy czaszkowe, 10 par (u kręgowców skrzelodysznych i płazów) lub 12 

(u pozostałych kręgowców) nerwów wychodzących z mózgowia i obsługujących narządy 

zmysłowe, mięśnie i gruczoły głowy oraz narządy trzewne leżące poza obszarem głowy; n. m. 

I, II i VIII, tj. węchowy, wzrokowy i przedsionkowo-ślimkowy (zwany też statyczno-

słuchowym), mają charakter czuciowy i określane są jako nerwy czuciowe lub nerwy 

zmysłowe, n. m. III (okoruchowy), IV (bloczkowy), VI (odwodzący) i XII (podjęzykowy) są 

nerwami ruchowymi obsługującymi mięśnie oka (III, IV i VI) i języka (XII); pozostałe noszą 

nazwę nerwów skrzelowych, z którech większość (V – trójdzielny, VII – twarzowy, IX – 

językowo-gardzielowy i X – błędny) ma charakter mieszany, czuciowo-ruchowy, a nerw XI 

(dodatkowy) jest wyłącznie ruchowy; z nerwami III, VII, IX i X wychodzą z mózgu 

przedzwojowe włókna części przywspółczulnej → układu nerwowego autonomicznego, przy 

czym włókna nerwu X (błędnego) przechoczą do tułowia, gdzie unerwiają narządy trzewne 

klatki piersiowej i jamy brzusznej. 

nerwy przywspółczulne, nerwy złożone wyłącznie (lub głównie) z włókien przedzwojowych 

przywspółczulnej części → układu nerwowego autonomicznego. 

nerwy rdzeniowe, parzyste → nerwy powstające z połączenia się → korzeni 

nerwowych brzusznych i grzbietowych, które po wyjściu z kanału kręgowego dzielą się na 

gałęzie unerwiające poszczególne odcinki ciała kręgowca (u człowieka 31 par); w skład n. r. 

wchodzą włókna nerwowe czuciowe, ruchowe i autonomiczne. 

nerwy ruchowe, → nerwy mózgowe. 

nerwy węchowe, nerwy stanowiące pierwszą parę → nerwów mózgowych kręgowców; 

złożone z wypustek komórek zmysłowo-nerwowych nabłonka węchowego (pierwsze neurony 

drogi węchowej), docierają do opuszek węchowych mózgu. 

nerwy wzrokowe, nerwy stanowiące drugą parę → nerwów mózgowych kręgowców; łączą 

gałkę oczną z mózgowiem; zawierają trzecie neurony drogi wzrokowej (pierwsze neurony to 

komórki czopko- lub pręcikonośne, a drugie – komórki dwubiegunowe siatkówki), są więc 

właściwie wypustkami mózgu; po wejściu z oczodołu do jamy czaszki tworzą skrzyżowanie 

wzrokowe. 
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nerwy zmysłowe, → nerwy mózgowe. 

nerytyczna strefa, → strefa nerytyczna. 

neuralgia, → nerwoból. 

neurocyt, → neuron. 

neurofibryle, włókienkowate struktury w obrębie komórki nerwowej (→ neuron) budowane 

przez wiązki neurofilamentów (→ filamenty) i → neurotubul. 

neurofizjologia, dział fizjologii zajmujący się budową i funkcjonowaniem komórek 

nerwowych i układu nerwowego, a także jego rolą w regulowaniu i koordynowaniu funkcji 

całego organizmu. 

neuroglej, składnik → tkanki glejowej zbudowany z komórek pochodzenia ektodermalnego, 

o zróżnicowanych funkcjach wspomagających działanie komórek nerwowych; do komórek n. 

zaliczane są astrocyty, oligodendrocyty, ependymocyty oraz lemocyty. 

neurohormony, hormony wydzielane przez komórki nerwowe (→ neurosekrecja); 

syntetyzowane na obszarze → perykarionu, transportowane są w pęcherzykach 

wydzielniczych wzdłuż → neurotubul (transport ortogradowy) do zakończeń aksonów, skąd 

uwalniane są do krążenia lub magazynowane (→ narządy neurohemalne); u zwierząt 

bezkręgowych są podstawowymi i często jedynymi hormonami, u kręgowców n. wytwarzane 

są przede wszystkim przez podwzgórze (→ hormony uwalniające, → hormony hamujące, → 

oksytocyna, → wazopresyna, → wazotocyna), choć mogą być produkowane również przez 

pojedyncze komórki rozrzucone po układzie nerwowym lub ich inne od podwzgórza 

skupienia (np. przysadka rdzeniowa ryb kostnoszkieletowych). 

neurokininy, grupa peptydów o działaniu rozkurczającym mięśnie gładkie naczyń 

krwionośnych pełniących rolę → neuroprzekaźników lub → neuromodulatorów; do n. zalicza 

się m.in. substancję P, substancję K, neurokininę A, neurokininę B, tachykininy. 

neurokranium, → mózgoczaszka. 

neurolema, neurolemma, neurylemma, 1) niekiedy błona komórkowa komórki nerwowej (→ 

aksolema); 2) osłonka wokół aksonu komórki nerwowej tworzona przez → lemocyty. 

neurolemma, → neurolema. 

neuroleptyki, substancje psychotropowe o działaniu przeciwpsychotycznym, uspokajającym 

i psychomotorycznym; stosowane głównie w ostrych psychozach; działają blokując receptory 

dopaminowe (→ neuroprzekaźniki). 

neurologia, 1) nauka o układzie nerwowym; 2) dział medycyny zajmujący się badaniem, 

rozpoznawaniem i leczeniem chorób układu nerwowego. 

neuromediatory, → neuroprzekaźniki. 

neuromery, 1) metamerycznie ułożone zawiązki unerwienia poszczególnych → miomerów w 

czasie rozwoju embrionalnego kręgowców; 2) metamerycznie ułożone zwoje nerwowe 

unerwiające poszczególne segmenty ciała zwierząt bezkręgowych (np. pierścienic). 

neuromodulatory, modulatory synaptyczne, substancje chemiczne wytwarzane przez 

neurony, gromadzone w pęcherzykach synaptycznych i uwalniane do szczeliny synaptycznej 

(→ synapsy chemiczne), gdzie wzmacniają lub hamują ("lw;modulują"up;) działanie 

neuroprzekaźnika wydzielanego przez ten sam neuron; w świetle koncepcji kotransmisji (→ 

neuroprzekaźniki) odróżnianie n. od neuroprzekaźników jest umowne, substancje 

przekaźnikowe wytwarzane przez neurony mogą zamiennie odgrywać takie role w różnych 

synapsach. 

neuron, neurocyt, komórka nerwowa, jednostka strukturalna i funkcjonalna tkanki nerwowej, 

wyspecjalizowana w przekazywaniu informacji w formie potencjałów elektrycznych (→ 
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bodziec, → pobudliwość, → potencjał czynnościowy, → potencjał spoczynkowy); złożony z 

ciała komórkowego (perykarion) i dwóch typów wypustek protoplazmatycznych, zwykle 

licznych (dendrytów oraz pojedynczego aksonu (neurytu); wielkość zróżnicowana (4–2400 

μm, bez uwzględniania długości aksonu, która może przekraczać 1 m); n. klasyfikuje się ze 

względu na liczbę wypustek (n. jednobiegunowe, n. pseudojednobiegunowe, n. 

dwubiegunowe, n. wielobiegunowe), długość aksonu (→ komórki Golgiego), stopień i sposób 

rozprzestrzenienia dendrytów (n. izodendryczne, n. allodendryczne, n. idiodendryczne), 

proporcji obszaru zajmowanego przez jądro względem cytoplazmy (n. somatochromowe, n. 

cytochromowe, n. kariochromowe) oraz rolę w układzie nerwowym (→ n. czuciowe, → n. 

pośredniczące, → n. ruchowe). 

neurony adrenergiczne, neurony wydzielające jako → neuroprzekaźnik noradrenalinę lub 

adrenalinę. 

neurony cholinergiczne, neurony wydzielające jako → neuroprzekaźnik acetylocholinę. 

neurony czuciowe, neurony aferentne, neurony dośrodkowe, przekazujące informację 

czuciową z narządów zmysłów do ośrodkowego układu nerwowego; ich aksony tworzą drogi 

rzutowe czuciowe (→ drogi nerwowe). 

neurony dopaminoergiczne, neurony wydzielające jako → neuroprzekaźnik dopaminę. 

neurony GABA-ergiczne, neurony wydzielające jako → neuroprzekaźnik kwas γ-

aminomasłowy (GABA). 

neurony glutaminoergiczne, neurony wydzielające jako → neuroprzekaźnik kwas 

glutaminowy. 

neurony hamujące, neurony wydzielające → neuroprzekaźniki hamujące, wywołujące w 

błonie postsynaptycznej → hiperpolaryzację (patrz też → hamowanie postsynaptyczne). 

neurony katecholaminoergiczne, termin odnoszący się wspólnie do → neuronów 

adrenergicznych i → neuronów dopaminoergicznych. 

neurony peptydoergiczne, ogólna nazwa dla neuronów wydzielających peptydy jako → 

neuroprzekaźniki. 

neurony pośredniczące, neurony wstawkowe, interneurony, neurony, zwykle o krótkich 

aksonach i charakterze hamującym (→ neurony hamujące), przekazujące informację między 

dwoma innymi neuronami, termin w szerszym znaczeniu można odnieść do każdego neuronu 

zlokalizowanego między → n. czuciowym a → n. ruchowym, przekazującego informację w 

obrębie ośrodków nerwowych i między nimi. 

neurony projekcyjne, neurony, których aksony tworzą drogi nerwowe rzutowe (→ drogi 

nerwowe). 

neurony ruchowe, motoneurony, neurony eferentne, neurony odśrodkowe, neurony 

przekazujące informację z ośrodków nerwowych, zwykle zlokalizowanych w obrębie 

ośrodkowego układu nerwowego, do efektorów (→ efektor (1)), ich aksony tworzą drogi 

rzutowe ruchowe (→ drogi nerwowe). 

neurony serotoninoergiczne, neurony wydzielające jako → neuroprzekaźnik serotoninę (5-

hydroksytryptaminę). 

neuropatia, choroba nerwów obwodowych. 

neuropeptydy, peptydy wydzielane przez komórki nerwowe do: 1) szczeliny synaptycznej, 

gdzie pełnią rolę → neuroprzekaźników lub → neuromodulatorów (por. → neurokininy, → 

peptydy opioidowe) lub 2) do krążenia, gdzie pełnią funkcje → neurohormonów (patrz też → 

neurosekrecja). 

neuropil, pilśń nerwowa, struktura w obrębie ośrodkowego układu nerwowego oraz w 

zwojach nerwowych tworzona przez wypustki komórek nerwowych oraz komórki glejowe, 
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wypełniająca przestrzeń między perykarionami neuronów. 

neuropodium, gałązka brzuszna → parapodium. 

neuroprzekaźniki, neurotransmittery, neuromediatory, mediatory, przekaźniki nerwowe, 

substancje pełniące rolę chemicznych nośników informacji, wytwarzane przez → neuron, 

gromadzone w pęcherzykach synaptycznych (→ kolbki synaptyczne, → synapsy chemiczne) i 

wydzielane do szczeliny synaptycznej w drodze → egzocytozy stymulowanej wzrostem 

stężenia jonów wapniowych w kolbce synaptycznej, w następstwie aktywacji 

napięciowozależnych kanałów wapniowych, pobudzanych potencjałem czynnościowym 

docierającym do zakończenia aksonu; klasyfikowane na podstawie budowy chemicznej jako: 

aminy (acetylocholina, noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, histamina i inne), 

aminokwasy (kwas glutaminowy, kwas γ-aminomasłowy, glicyna i inne), puryny (adenozyna, 

ATP) oraz peptydy (→ neuropeptydy, np. → peptydy opioidowe, peptydy znane jako 

podwzgórzowe → hormony uwalniające i → hormony hamujące lub jako → hormony 

żołądkowo-jelitowe) lub ze względu na mechanizm działania na błonę postsynaptyczną jako: 

n. pobudzające (wywołujące depolaryzację błony postsynaptycznej) i n. hamujące 

(hiperpolaryzujące błonę postsynaptyczną); mechanizm działania polega na wiązaniu się z 

charakterystycznym dla danego neuroprzekaźnika receptorem błonowym i zainicjowaniem 

kaskady zmian w obrębie błonowego układu transdukcji sygnału, prowadzących do 

odpowiedzi komórki; wbrew uprzednim poglądom (reguła Dale’a) obecnie uważa się, że 

jeden neuron zawiera w pęcherzykach synaptycznych nie jeden charakterystyczny dla niego 

neuroprzekaźnik, lecz kilka n., które działając wspólnie (kotransmisja) uczestniczą w 

przekazaniu informacji na następną komórkę (patrz też → neuromodulatory); ostatnio do n. 

zalicza się również niektóre wolne rodniki wytwarzane przez neurony (tlenek azotu, tlenek 

węgla), które jednak wymykają się ogólnej charakterystyce n. ze względu na odmienny 

sposób uwalniania (nie są gromadzone w pęcherzykach synaptycznych) i mechanizm 

działania na komórkę docelową (nie są wiązane przez receptory błonowe). 

neurosekrecja, w szerokim rozumieniu czynność wydzielnicza → neuronu obejmująca 

wytwarzanie wydzielanej substancji (neurosekretu), zwykle na obszarze → 

perykarionu komórki nerwowej, jej transport w pęcherzykach wydzielniczych 

(synaptycznych) wzdłuż neurotubul w kierunku zakończenia aksonu i wydzielanie w drodze 

egzocytozy (por. → neuroprzekaźniki, → neuromodulatory); termin zwykle zawężany do 

wydzielania przez neurony → neurohormonów uwalnianych do układu krążenia (patrz też → 

narządy neurohemalne) i za jego pośrednictwem przekazywanych do komórek i narządów 

docelowych. 

neurosteroidy, hormony steroidowe wytwarzane w komórkach glejowych ośrodkowego 

układu nerwowego i modulujące czynności neuronów (np. pregnenolon, 

dihydroepiandrosteron). 

neurotensyna, zbudowany z 13 aminokwasów peptyd wytwarzany przez niektóre neurony 

ośrodkowego układu nerwowego (pełni wtedy rolę → neuroprzekaźnika lub → 

neuromodulatora) bądź wydzielnicze komórki M błony śluzowej jelita (jest wtedy jednym 

z → hormonów żołądkowo-jelitowych); ma działanie rozkurczające naczynia krwionośne i 

obniżające ciśnienie krwi, stymulujące wydzielanie niektórych hormonów (np. hormonu 

wzrostu, prolaktyny) oraz hamujące motorykę jelit i zwiększające przepływ krwi w jelicie 

krętym. 

neurotoksyny, substancje niszczące komórki nerwowe, hamujące ich działanie i całego 

układu nerwowego, zwykle przez zaburzanie czynności błonowych kanałów jonowych i 

zakłócanie błonowych potencjałów elektrycznych lub przez hamowanie wydzielania 

neuroprzekaźników i blokowanie wrażliwych na nie receptorów błonowych. 

neurotransmittery, → neuroprzekaźniki. 
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neurotubule, element → cytoszkieletu komórki nerwowej, odpowiednik mikrotubul innych 

komórek, w formie długich cylindrów o średnicy 20–25 nm, których ściany zbudowane są z 

13 przylegających do siebie filamentów tworzonych przez polimery białka tubuliny; liczne 

szczególnie w obrębie aksonu, gdzie tworzą rodzaj rusztowania, po którym transportowane są 

przez → białko motoryczne pęcherzyki z ich zawartością z perykarionu komórki nerwowej do 

zakończenia aksonu (transport ortogradowy z udziałem białka motorycznego kinezyny) lub w 

kierunku przeciwnym (transport retrogradowy z udziałem dyneiny). 

neurulacja, wyodrębnienie się z → ektodermy grupy komórek, które przekształcają się w 

dalszym rozwoju zarodkowym w układ nerwowy. 

neurylemma, neurilemma, → neurolema. 

neuryt, → akson. 

neuston, organizmy występujące na powierzchni wody, małych na ogół zbiorników, w błonie 

wytworzonej przez napięcie powierzchniowe; n. stanowią bakterie, glony, pierwotniaki, 

niektóre owady; dzieli się na epineuston – organizmy wystające ponad powierzchnię oraz 

hiponeuston – organizmy zanurzone tuż pod powierzchnią wody. 

neutralizm, wzajemna tolerancja, rodzaj interakcji międzygatunkowej, w której osobniki 

populacji jednego gatunku nie wywierają wpływu na osobniki innego gatunku i odwrotnie. 

neutralne mutacje, → mutacja neutralna. 

neutrofile, granulocyty obojętnochłonne, najliczniejsza grupa → granulocytów krwi; 

produkowane w szpiku kostnym (→ granulocytopoeza), stanowią 40–70% białych krwinek 

krwi obwodowej, mają zdolność → fagocytozy i → diapedezy, uczestniczą w usuwaniu 

obcych dla organizmu cząsteczek, w tym bakterii. 

nękanie, zachowania obronne podejmowane przez ewentualne ofiary, zniechęcające 

drapieżcę do podejmowania ataku; występuje przede wszystkim u ptaków i niektórych 

ssaków. 

niacyna (nazwa obecnie nie zalecana), witamina PP, rozpuszczalna w wodzie, czynnik 

przeciwpelagryczny (ang. pellagra-preventive factor), dawniej witamina B3; n. stanowi kwas 

nitkotynowy i jego amid, pochodne pirydyny; prekursorem n. są aminokwasy: tryptofan lub 

kwas asparaginowy; n. wchodzi w skład koenzymów NAD i NADP uczestniczących w 

reakcjach oksydoredukcyjnych; awitaminoza PP powoduje → pelagrę. 

nibynóżki, pseudopodia, wypustki cytoplazmatyczne, ruchliwe, kurczliwe, zmienne w 

kształtach, typowe dla niektórych pierwotniaków oraz niektórych komórek tkankowców; za 

ich pomocą komórki poruszają się, odżywiają i odbierają bodźce; u korzenionóżek mają 

formę → lobopodiów, → filopodiów i → retikulopodiów, a u promienionóżek → 

aksopodiów. 

nibyoczka, pseudooczka, para zagłębień na głowie skąponogów. 

nibyodchody, pseudofekalia, cząstki pokarmu zbierane przez narządy filtrujące → 

filtratorów, jednak odrzucane ze względu na zbyt duże wymiary, co uniemożliwia ich 

wprowadzenie do układu pokarmowego. 

nibyśluźnia, → pseudoplazmodium. 

nicienie, Nematodes, typ kosmopolitycznych bezkręgowców należący do → 

wtórnojamowców pozornych, reprezentowany przez ok. 12 tysięcy gatunków, różnej 

wielkości (na ogół jednak drobne, do 3 mm długości), z przedstawicielami wolno żyjącymi 

oraz pasożytami roślin i zwierząt, powszechnie i licznie występującymi w rozmaitych 

środowiskach; wiele gatunków wywołuje poważne schorzenia u człowieka (np. glisty, filarie 

czy włośnie) 

nić infekcyjna, → bakteroidy. 
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nidikola, owady gniazdowe, zwykle larwy niektórych chrząszczy, gryzków, motyli i pcheł, 

które występują w gniazdach ptaków i ssaków, odżywiając się materią organiczną, florą i 

fauną towarzyszącą gniazdom. 

nidikolia, rodzaj symbiozy owadów → nidikoli i gospodarzy, mieszkańców gniazd ptaków i 

ssaków. 

nieciągłe stany równowagi, → punktualizm. 

niedoboru laktazy zespół, → nietolerancja laktozy. 

niedokrwistość, anemia, zmniejszenie ogólnej ilości krwi, liczby erytrocytów lub stężenia 

hemoglobiny w organizmie, w wyniku działania czynników wrodzonych lub nabytych, 

zwykle w następstwie niedoboru żelaza, niektórych witamin lub enzymów, może być też 

stanem towarzyszącym różnym chorobom (n. wtórna). 

niedokrwistość anaplastyczna, → niedokrwistość powstała w wyniku upośledzenia 

czynności krwiotwórczych szpiku kostnego pod wpływem czynników chemicznych lub 

promieniowania jonowego. 

niedokrwistość hemolityczna, anemia hemolityczna, → niedokrwistość dziedziczna lub 

nabyta związana z uszkodzeniem krwinek czerwonych lub ich wytwarzaniem w przebiegu 

niektórych chorób. 

niedokrwistość megaloblastyczna, → niedokrwistość spowodowana niedoborem witaminy 

B12 lub kwasu foliowego (→ megaloblasty). 

niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, anemia sierpowata, dziedziczna dominująca 

choroba genetyczna charakteryzująca się występowaniem krwinek o zmienionym, 

sierpowatym kształcie, który krwinki przybierają na skutek zamiany aminokwasu glutaminy 

na walinę w łańcuchu β hemoglobiny; objawy kliniczne występują u osób homozygotycznych 

pod względem zmutowanego genu; do najpoważniejszych należą zaczopowanie naczyń 

włosowatych przez nieprawidłowe krwinki, zawały spowodowane niedrożnością naczyń 

kapilarnych i in. (→ hemoglobina sierpowata). 

niedokrwistość tarczowatokrwinkowa, talasemia (thalassaemia), grupa chorób 

genetycznych obejmująca hemoglobinopatie związane z wadliwą budową łańcuchów 

hemoglobiny; wyróżnia się dwie postacie: thalassaemia maior, ciężka postać choroby 

pojawiająca się często we wczesnym dzieciństwie, spotykana u osobników 

homozygotycznych, charakteryzująca się nadprodukcją → hemoglobiny płodowej (HbF) z 

nieprawidłowym obrazem krwinek we krwi obwodowej; u heterozygot występuje 

łagodniejsza postać choroby – thalassaemia minor, która daje przewagę adaptacyjną w 

przypadku → gorączki błotnej; ze względu na obszar występowania n. t. nazywana jest 

czasem niedokrwistością śródziemnomnorską. 

niedokrwistość z niedoboru żelaza, → niedokrwistość w następstwie braku żelaza w 

pokarmie lub zaburzeń jego wchłaniania w przewodzie pokarmowym. 

niedokrwistość złośliwa, anemia złośliwa, choroba Addisona–Biermera, indukowane 

brakiem witaminy B12 upośledzenie czynności szpiku kostnego, układu nerwowego i 

przewodu pokarmowego. 

niedźwiedź jaskiniowy Ursus spelaeus, wymarły, plejstoceński gatunek niedźwiedzia, 

znacznie większego od niedźwiedzia brunatnego; roślinożerny, zamieszkiwał jaskinie. 

nielotność, całkowite przystosowanie się ptaków do życia na lądzie lub wodzie, związane z 

utraceniem możliwości lotu. Wiele nielotnych ptaków występuje na wyspach, na których brak 

ssaków drapieżnych. 

nieloty, → kiwi. 

niełupka, suchy, niepękający owoc o skórzastej owocni, z pojedynczym nasieniem, nie 
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zrastającym się z owocnią. 

niemota, niemożność mówienia spowodowana wadami narządów mowy, zaburzeniami 

czynności → ośrodków mowy lub głuchotą (→ głuchoniemota, por. → mutyzm). 

niemowlę, dziecko w pierwszym roku życia. 

nieparzystokopytne, Perissodactyla, rząd w gromadzie → ssaków, reprezentowany przez 18 

gatunków zróżnicowanych w budowie i kształtach oraz pokryciu ciała, których wspólną cechą 

są palce (lub palec) zakończone kopytami, a także brak obojczyka; najlepiej rozwinięty jest 

palec trzeci, a brak palca pierwszego; do n. należą tapiry, nosorożce i koniowate. 

niesporczaki, Tardigrada, typ mikroskopijnej wielkości kosmopolitycznych bezkręgowców 

należących do → wtórnojamowców, reprezentowanych przez ok. 450 gatunków, żyjących w 

wilgotnych środowiskach lądowych oraz w wodach; charakteryzują się zdolnością do 

długotrwałego pozostawania w stanie anabiozy. 

nietolerancja glutenu, → celiakia. 

nietolerancja laktozy, nietolerancja laktozowa, zjawisko nieprzyswajania cukru mlekowego 

(laktozy) w następstwie zaniku wydzielania trawiącego go enzymu, laktazy, przez komórki 

nabłonkowe jelit; wydzielanie laktazy, obfite u osesków, zmniejsza się lub zanika u wielu 

dorosłych ssaków; niestrawiona laktoza wywołuje zaburzenia osmotyczne w treści jelitowej 

(powoduje biegunki), a rozkładana przez bakterie jelitowe staje się źródłem różnych kwasów 

organicznych; u człowieka n. l. (zespół niedoboru laktazy) warunkowana jest allelem, którego 

częstości charakterystyczne są dla różnych populacji (częsty w południowo-wschodniej i 

wschodniej Azji, rzadki w Europie). 

nietoperze, Chiroptera, kosmopolityczny rząd w gromadzie → ssaków, reprezentowany 

przez ponad 900 gatunków, raczej nocnych, owadożernych, rzadziej roślinożernych; 

wykazują zdolność lotu dzięki obecności → błony lotnej. 

nieużytki, tereny nie nadające się pod uprawy rolne lub leśne. 

niezależna segregacja, → segregacja niezależna. 

niezgodność serologiczna, brak zgodności grup krwi między dwoma osobnikami wskazujący 

na potencjalną możliwość wystąpienia → konfliktu serologicznego w wyniku zmieszania ich 

krwi (np. w czasie transfuzji); n. s. w → układzie grupowym Rhmiędzy kobietą o grupie Rh- i 

mężczyzną o grupie Rh+ wskazuje, iż ich potomstwo dziedziczące po mężczyźnie cechę Rh+ 

może być zagrożone konfliktem serologicznym, zwłaszcza w przypadku drugiej i dalszych 

ciąży. 

niezmogowce, → gruboryjkowce. 

nikotyna, alkaloid występujący głównie w liściach różnych gatunków tytoniu (Nicotiana); 

podstawową funkcją n. jest ochrona rośliny przed patogenami i fitofagami; jest toksyczna dla 

zwierząt; działanie w małych dawkach pobudza, w większych poraża (zatruwa) zwoje 

wegetatywne układu nerwowego; działa szczególnie na ośrodki: oddechowy i 

naczynioruchowy oraz korę mózgową; przewlekłe zatrucie (nikotynizm) powoduje wzrost 

ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia, pokarmowego, nowotwory oraz 

wystąpienie szeregu objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego; bywa 

wykorzystywana do produkcji środków ochrony roślin. 

nimfa, 1) w przeobrażeniu niezupełnym owadów stadium ostatniej larwy, z zawiązkami 

skrzydeł, z wyglądu podobnej do postaci dorosłej; w przeobrażeniu zupełnym owadów n. 

odpowiada stadium poczwarki; 2) trzy postacie postlarwalne (proto-, deuto- i tritonimfa) w 

rozwoju roztoczy, różniące się od sześcionożnej larwy obecnością czterech par odnóży 

krocznych. 

niskopączkowe, → chamefity. 
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Nissla ciałka, → tigroid. 

nisza ekologiczna, szeroko pojęte, wielowymiarowe usytuowanie gatunku w systemie 

biocenotycznym; w koncepcji n. e. zawarte są zarówno elementy przestrzenne, jak i 

funkcjonalne, fizjologiczno-przystosowawcze; pojęcie określające rolę gatunku, jego sposob 

życia, "lw;zawód"up; w sensie biologicznym, wykonywaną funkcję; składowymi n. e. 

gatunku są: jego fenologia, pozycja w układach konkurencyjnych, w strukturze pokarmowej, 

sposób przetwarzania energii, wpływ na biotyczne i fizyczne czynniki środowiska, podleganie 

tym wpływom; na tym samym obszarze gatunki zajmują różne nisze, natomiast na 

odmiennych obszarach różne gatunki mogą zajmować podobne nisze; n. e. jest często mylona 

z pojęciem → siedliska. 

nitnikowce, Nematomorpha, typ bezkręgowców należący do → wtórnojamowców 

pozornych, liczący ok. 230 gatunków o znacznej rozpiętości rozmiarów, od kilku mm do 1,5 

m, morskich, słodkowodnych i glebowych; formy dorosłe wodne, wolno żyjące, larwy są 

pasożytami wewnętrznymi stawonogów; filogenetycznie wywodzone od nicieni. 

nitragina, preparat zawierający żywe → bakterie brodawkowe, stosowany do szczepienia 

nasion roślin motylkowatych lub gleby, szczególnie wtedy, gdy gatunek roślin wysiewany jest 

na danym polu po raz pierwszy lub dawno nie był uprawiany. 

nitraty, popularna nazwa azotanów – podstawowych leków stosowanych w dusznicy bolesnej 

i niewydolności krążenia; ich działanie polega na uwalnianiu tlenku azotu rozszerzającego 

naczynia, co zmniejsza obciążenie serca i ułatwia jego pracę; głównie stosowane są: 

nitrogliceryna, Sorbonit, molsidomina. 

nitrofile, organizmy preferujące środowiska z łatwym dostępem przyswajalnego azotu. 

nitrofity, rośliny nitrofilne, gatunki występujące na glebach zasobnych w związki azotowe, 

których zwiększona obecność może być uwarunkowana zarówno czynnikami naturalnymi 

(np. na brzegach wód, gdzie gromadzą się duże ilości szczątków organicznych, czy w pobliżu 

siedlisk ssaków i ptaków, gdzie gromadzą się odchody), jak i antropogenicznymi (np. wokół 

śmietników, gnojowni, na nawożonych polach uprawnych); przykłady: pokrzywa, łoboda, 

liczne gatunki komos i szrłatów. 

nitrogenaza, enzym katalizujący redukcję azotu atmosferycznego do jonu amonowego 

(NH4
+) w procesie → wiązania azotu (→ obieg azotu) przez bakterie nazywane diazotrofami, 

np. Rhizobium; n. jest bardzo wrażliwa na tlen, który nieodwracalnie hamuje jej aktywność 

(→ leghemoglobina). 

nitryfikacja, proces przekształcania jonów amonowych (NH4
+) w jony azotanowe (NO3

-), 

zachodzący w glebie, prowadzony dwustopniowo przez bakterie nitryfikacyjne; w pierwszym 

etapie jony amonowe zostają utlenione do jonów azotynowych (NO2
-) przez 

bakterie Nitrosomonas i Nitrococcus; w drugim następuje dalsze utlenienie azotynów do 

azotanów przez Nitrobacter; w obu tych procesach uwalnia się energia, którą bakterie 

wykorzystują do syntezy związków organicznych (→ chemosynteza, → obieg azotu). 

nitryfikacyjne bakterie, → bakterie nitryfikacyjne. 

niwacja, proces geomorfologiczny związany z obecnością płatów wiecznego śniegu, 

polegający na erozji gleby w wyniku jej zamarzania i rozmarzania oraz przesuwania się 

zwietrzałego materiału skalnego i spływu wód z topniejącego śniegu. 

niwalne organizmy, → kriobionty. 

nm, → nanometr. 

NMR, → rezonans jądrowy magnetyczny. 

nocyceptory, → nocyreceptory. 

nocyceptywny bodziec, → bodziec nocyceptywny. 
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nocyreceptory, nocyceptory, narządy zmysłu (receptory) odpowiedzialne za rozpoznawanie 

bodźców wywołujących wrażenie bólu; są wolnymi zakończeniami nerwów czuciowych w 

obrębie skóry, tkanki podskórnej, okostnej, stawów, ścian naczyń krwionośnych i niektórych 

narządów wewnętrznych; ich błonowe receptory molekularne wyspecjalizowane są w 

wiązaniu → kinin, białek powstających pod wpływem enzymów (kalikrein, kininogenaz) 

aktywowanych przez czynniki uszkadzające, co prowadzi do wytworzenia potencjałów 

błonowych przekazywanych do ośrodków nerwowych i rozpoznawanych jako wrażenia 

bólowe; nocyceptory mogą być również pobudzane mechanicznie lub termicznie. 

nodulacja, brodawkowanie, proces tworzenia się → brodawek korzeniowych lub 

łodygowych u roślin, głównie motylkowatych, na skutek infekcji bakterii brodawkowych 

np. Rhizobium i Bradyrhizobium; w komórkach rośliny-gospodarza bakterie przekształcają się 

w bakteroidy, rozpoczyna się synteza → leghemoglobiny, a w bakteroidach zaczyna działać 

nitrogenaza (→ wiązanie azotu); otoczone błoną bakteroidy nazywają się symbiosomami. 

noduliny, białka, często enzymatyczne, syntetyzowane w korzeniach roślin motylkowatych w 

wyniku infekcji wywołanej przez bakterie z rodziny Rhizobiaceae; n. współdziałają w 

tworzeniu się nici infekcyjnej, wpływają na podział komórek kory korzenia i powstawanie, 

rozwój i funkcjonowanie brodawek; przykładem n. jest → leghemoglobina. 

nogi bezkręgowców, → odnóża bezkręgowców. 

nogogłaszczki, pedipalpy, u pajęczaków druga para odnóży gębowych usytuowana z tyłu 

otworu gębowego, o różnej liczbie członów; człon podstawowy może służyć do przeżuwania 

pokarmu, nogogłaszczek bywa zakończony pazurem (pająki, kosarze, roztocze) lub 

kleszczami (zaleszczotki, skorpiony); zwykle są odnóżami lokomocyjnymi, a także narządami 

służącymi do zabijania i manipulowania zdobyczą oraz do obrony, mogą służyć jako narządy 

czuciowe i węchowe, u samców pająków zmodyfikowana stopa n. jest narządem 

kopulacyjnym. 

nogoprządki, Embioptera, rząd → owadów uskrzydlonych, reprezentowany przez ok. 300 

gatunków form o niewielkich rozmiarach (do 2 cm), roślinożernych (samice), aktywnych w 

nocy, żyjących w środowiskach wilgotnych i ciepłych subtropiku i tropiku. 

nomadyzm, skłonność organizmu do ciągłego przemieszczania się i zmiany siedliska, typowa 

dla zwierząt pływających i żyjących na stepie. 

nomen dubium, → nazwa wątpliwa. 

nomen novum, → nazwa nowa. 

nomen nudum, nazwa "lw;goła"up;, nazwa taksonu opublikowanego bez opisu lub z opisem 

niewystarczającym, by można było zidentyfikować takson. 

nomenklatura binominalna, nazewnictwo dwuimienne, metoda nazywania gatunków roślin i 

zwierząt zaproponowana przez Linneusza i stosowana do dzisiaj; nazwy te są dwuczłonowe, 

złożone z dwóch wyrazów zapisywanych kursywą, np. Homo sapiens; pierwszy pisany dużą 

literą, określa kategorię rodzajową (Homo), do której należy gatunek, drugi (sapiens), w 

formie przymiotnikowej, pisany małą literą, określa kategorię gatunkową; za nazwą powinno 

się znajdować nazwisko autora, który gatunek opisał, oraz, po przecinku, rok odkrycia; 

krzyżyk przed nazwą dotyczy gatunku wymarłego. 

nomenklatura biologiczna, → nazewnictwo biologiczne. 

nomogram, sporządzony do celów praktycznych wykres, przedstawiający związek między 

cechami pomiarowymi i pozwalający na łatwe (bez wykonywania obliczeń) odczytywanie 

wartości jednej cechy, gdy znana jest wartość drugiej. 

nonsensowna mutacja, → mutacja nonsensowna. 

nonsensowny kodon→ kodon nonsensowny. 
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noosfera, w filozofii P. Teilharda de Chardina stadium ewolucji materii charakteryzujące się 

obecnością "lw;świadomości kolektywnej"up; związanej z istnieniem zaawansowanych w 

rozwoju cywilizacyjnym społeczeństw ludzkich – sfera umysłu. 

nora, rodzaj gniazda wygrzebanego w ziemi przez ssaki służącego do spoczynku, schronienia 

i wylęgu młodych. 

noradrenalina, norepinefryna, 4-(2-amino-1-hydroksyetyl-)-1,2-benzenediol, amina 

katecholowa, pochodna aminokwasu fenyloalaniny, syntetyzowana przez → neurony 

adrenergiczne jako jeden z podstawowych → neuroprzekaźników układu nerwowego, 

działający zarówno w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, jak i w zakończeniach 

obwodowych (jako neuroprzekaźnik układu autonomicznego współczulnego), wytwarzana 

również i wydzielana do krążenia jako hormon przez komórki rdzenia nadnerczy; na komórki 

docelowe działa przez receptory adrenergiczne, głównie typu α, inicjując wzrost 

wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapniowych (receptory α1) bądź hamując syntezę 

cAMP (receptory α2). 

norepinefryna, → noradrenalina. 

norma, antr. widok czaszki w ustalonej pozycji: z góry (n. wierzchołkowa – n. verticalis), z 

boku (n. boczna – n. lateralis), z przodu (n. czołowa – n. frontalis) i z dołu (n. podstawna – n. 

basilaris). 

norma reakcji genotypu, zakres możliwości wytworzenia przez → genotyp różnych → 

fenotypów, w zależności od warunków rozwoju; ponieważ jedynie informacja genetyczna 

przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, więc dziedziczą się normy reakcji, a nie 

poszczególne fenotypy; przekroczenie n. r. wiąże się zwykle ze śmiercią osobnika. 

normoblasty, → normocyty. 

normocyty, prawidłowe → krwinki czerwone (erytrocyty), u człowieka o średnicy 7–8 μm; 

komórki → erytropoezy prowadzącej do n. zwane są normoblastami (patrz też → 

erytroblasty, → megaloblasty). 

normy rozwojowe, zestawy wartości wybranych cech pomiarowych (często wysokości i 

masy ciała) uszeregowanych według wieku i określających przedział, w jakim wartość 

pomiaru osobnika można uznać za prawidłową; niektóre typy n. r. (np. → siatka 

centylowa) pokazują, z jakim prawdopodobieństwem należy oczekiwać danej wartości 

pomiaru u osobnika w określonym wieku w populacji, dla której normę sporządzono. 

norwalina, naturalny niebiałkowy α-aminokwas, oznaczany jako Avl (ang. aminovaleric 

acid), kwas 2-aminowalerianowy lub Ape (ang. aminopentanoic acid). 

nos, część twarzowej części głowy u ssaków, początkowy, na ogół krótki odcinek drogi 

oddechowej obejmujący przedsionek jamy nosowej; rozpoczyna się nozdrzami zewnętrznymi, 

których zewnętrzne otoczenie wraz z górną wargą u wielu ssaków tworzy płytkę nosową 

(rhinarium), pozbawioną włosów i zaopatrzoną w gruczoły śluzowe; u niektórych ssaków 

wydłużony, tworzy tzw. nos zewnętrzny o rozmaitych kształtach i funkcjach często nie 

związanych z oddychaniem. 

nos zewnętrzny, 1) → nos; 2) u człowieka rozbudowana do przodu od → otworu 

gruszkowatego część twarzy otaczająca przedsionek jamy nosowej; grzbiet nosa w części 

nasadowej wzmocniony jest kośćmi nosowymi, w dalszym odcinku chrzęstny (przedni brzeg 

chrzęstnej przegrody nosa); skierowane w dół nozdrza od zewnątrz obudowane są chrząstką i 

tworzą skrzydła nosa. 

nosacizna, zakaźna choroba ssaków, głównie nieparzystokopytnych, niekiedy człowieka, 

wywoływana przez bakterie Malleomyces mallei; objawia się ropnymi guzkami w błonie 

śluzowej dróg oddechowych, kaszlem, obrzękami węzłów chłonnych, wyniszczeniem 
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organizmu. 

nosicielstwo, obecność czynników patogennych w organizmie nie wywołujących objawów 

chorobowych, a będących źródłem infekcji; wyróżnia się, w zależności od czasu trwania, n. 

tymczasowe i n. przewlekłe; n. może wystąpić podczas zakażenia bezobjawowego, podczas 

wylęgania się choroby lub po jej przebyciu. 

notochorda, gębostruna, stomochorda, ślepy wyrostek w przedniej części ciała → 

przedstrunowców sterczący z jamy gębowej do celomy ryjka, niekiedy uważany za narząd 

homologiczny do struny grzbietowej. 

Notogea, państwo zwierzęce z wyróżnionym jednym → regionem australijskim. 

notopodium, gałązka grzbietowa → parapodium. 

noworodek, 1) żywo urodzone młode u ssaków; 2) żywo urodzone dziecko w okresie 

pierwszych 28 dni życia; jest to okres, w którym dochodzi do przystosowania się w pełni do 

życia pozamacicznego, utrwala się samodzielne oddychanie, krążenie krwi, następuje 

uregulowanie temperatury ciała i przemiany materii, znika fizjologiczna żółtaczka, odpada 

pępowina i ulega wygojeniu pępek. 

nowotworowe choroby, → choroby nowotworowe. 

nowotwory roślinne, tumory, utwory powstające u roślin pod wpływem wirusów, bakterii 

lub czynników genetycznych, wywołujących nadmierny wzrost liczby komórek (hiperplazji) 

lub zwiększania rozmiarów komórek (hipertrofii). 

nowotwór, med. choroba charakteryzująca się nieprawidłowym rozrostem tkanek, który nie 

jest podporządkowany prawidłowym czynnościom kontrolnym organizmu; n. niezłośliwe 

(łagodne) są dobrze ograniczone, rosną rozprężająco, nie powodują przerzutów, a usunięte nie 

dają nawrotów; n. złośliwe – nieotorbione, naciekające sąsiednie tkanki, wnikają do naczyń, 

dając odległe przerzuty drogą krwi lub limfy; wyróżnia się n. złośliwe z tkanki nabłonkowej 

(raki), nienabłonkowej, zarodkowe oraz złożone; nie leczone zwykle doprowadzają do 

śmierci; n. półzłośliwe (złośliwe miejscowo) – naciekające miejscowo i wznawiające się po 

niedoszczętnym usunięciu, nie dają jednak przerzutów. 

nozdrza, parzyste otwory nosowe u kręgowców, zewnętrzne (nares) położone są na 

powierzchni głowy i doprowadzają powietrze do jamy nosowej, wewnętrzne, o 

nazwie choanae, uchodzą z jamy nosowej do ustnej lub gardzieli i przystosowane są u 

krokodyli i ssaków do oddychania bez konieczności otwierania ust oraz przerywania procesu 

spożywania pokarmu. 

nozologia, nauka zajmująca się klasyfikacją chorób. 

nucellus, → ośrodek. 

nukleazy, enzymy z klasy hydrolaz katalizujące rozerwanie wiązań fosfodiestrowych w 

cząsteczkach → kwasów nukleinowych od końca 3’ lub 5’ (egzonukleazy) albo w 

określonych miejscach wewnątrz cząsteczek (endonukleazy); rybonukleazy (RNazy) 

hydrolizują RNA, a deoksyrybonukleazy (DNazy) – DNA; n. uczestniczą też w dojrzewaniu 

transkryptów i naprawie DNA; n. są też → restryktazy. 

nukleinowe kwasy, → kwasy nukleinowe. 

nukleoid, genofor, chromosom bakteryjny, w komórkach prokariotycznych obszar 

jądropodobny, → chromosom kolisty. 

nukleokapsyd, kwas nukleinowy wirusów roślinnych i niektórych zwierzęcych oraz 

otaczający go białkowy → kapsyd; u większości zwierząt kwas nukleinowy otoczony jest 

dodatkowo białkami rdzenia znajdującymi się wewnątrz kapsydu. 

nukleoproteiny, białka złożone, połączone z → kwasami nukleinowymi z udziałem 

niekowalencyjnych wiązań elektrostatycznych, np. → nukleosomy i → rybosomy; białka 
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kompleksów n. biorą udział w regulacji ekspresji genów; kompleksami nukleoproteinowymi 

są też wirusy. 

nukleosomy, globularne, powtarzające się struktury w nici → DNA, stanowiące podjednostki 

chromatyny w komórkach wszystkich eukariotów; rdzeniem n. jest dyskowaty oktamer 

utworzony z par cząsteczek → histonów H2A, H2B, H3 i H4 o średnicy ok. 10 nm; na taki 

rdzeń nawinięty jest odcinek DNA o długości ok. 150 par zasad, stabilizowany przez histon 

H1; rdzeń n. z histonem H1 nosi nazwę chromatosomu. 

nukleotydy, estry fosforanowe → nukleozydów zbudowane z zasady azotowej (puryny lub 

pirymidyny), cukru pentozy (rybozy lub deoksyrybozy) oraz jednej, dwu lub trzech reszt 

fosforanowych; n. uczestniczą prawie we wszystkich procesach metabolicznych: są 

monomerami budującymi → kwasy nukleinowe, metabolitami pośrednimi wielu biosyntez, 

związkami wysokoenergetycznymi, składnikami koenzymów, biorą udział w regulacji 

metabolizmu. 

nukleozydy, związki chemiczne zbudowane z zasady purynowej lub pirymidynowej oraz 

cukru pentozy (rybozy lub deoksyrybozy) połączonych wiązaniem glikozydowym; n. są: 

adenozyna, guanozyna, cytydyna, urydyna i tymidyna; jeżeli cukrem jest deoksyryboza, są to 

odpowiednio: deoksyadenozyna, deoksyguanozyna, deoksytymidyna i deoksycytydyna; po 

dołączeniu reszt fosforanowych tworzą → nukleotydy. 

numeryczna taksonomia, → analiza fenetyczna. 

numulity, Nummulites, grupa dość dużych (do 12 cm), dyskowatych pierwotniaków o 

wapiennych skorupkach należąca do gromady → otwornic; reprezentowane głównie przez 

gatunki wymarłe, występujące od kredy do oligocenu, tworzące na dnie mórz wapienie 

numulitowe; współcześnie żyjące reprezentowane przez kilka gatunków. 

nurkowanie, okresowe zanurzanie się w głąb toni wodnej; u zwierząt wodnych 

oddychających tlenem rozpuszczonym w wodzie wymaga adaptacji fizjologicznych i 

molekularnych do wzrastającego ciśnienia hydrostatycznego (o 1 atm na każde 10 m 

zanurzenia); u zwierząt oddychających tlenem atmosferycznym obserwuje się ponadto 

adaptacje pozwalające przetrzymać czasowe wstrzymanie wymiany gazowej ze 

środowiskiem. 

nury, Gaviiformes, rząd w gromadzie → ptaków reprezentowany przez 5 gatunków, gęsto 

upierzonych, dobrze pływających i nurkujących, o długości do 90 cm i masie ciała do 2,4 kg, 

zamieszkujących Arktykę i Subarktykę. 

nutacja, u niektórych roślin, zwłaszcza pnących, wzrostowy ruch (→ ruchy roślin) 

wierzchołkowych części łodyg lub wąsów, zataczający koła lub elipsy; ruch autonomiczny 

(niezależny od bodźców środowiska) trwający u pnączy do czasu natrafienia na odpowiednią 

podporę, potem staje się → tigmotropizmem. 

nyktinastie, ruchy senne roślin, ruchy organów roślinnych, wywołane rytmicznymi zmianami 

okresów światła i ciemności (dnia i nocy), powodujące podnoszenie się i opadanie liści, 

płatków kwiatowych, pręcików (→ ruchy okołodobowe). 

oaza, niewielki obszar na pustyni lub półpustyni charakteryzujący się występowaniem bujnej 

roślinności; powstaje wokół stałych źródeł wody, na terenach z wysokim poziomem wód 

gruntowych, w miejscach zalewanych naturalnie przez rzeki lub nawadnianych przez 

człowieka (studnie artezyjskie, kanały nawadniające). 

OB, odczyn Biernackiego, → odczyn opadania erytrocytów. 

obciążenie genetyczne, upośledzenie genetyczne osobnika lub populacji przez obecność 

niekorzystny → genów letalnych, semiletalnych lub subletalnych; o. g. może wynikać z nowo 

powstałych niekorzystnych mutacji (obciążenie mutacyjne) lub na skutek segregacji 
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niekorzystnych alleli występujących w populacjach w układzie heterozygotycznym; geny 

takie w układach homozygotycznych wywierają niekorzystny wpływ na zdolności 

przystosowawcze organizmów (obciążenie segregacyjne); szacuje się, że obciążenie 

mutacyjne przeciętnych populacji ludzkich wynosi 4 geny letalne lub 40 subwitalnych na 

osobnika. 

obciążenie następcze, → opór obwodowy. 

obcopylność, występowanie u roślin przystosowań ułatwiających zapylenie krzyżowe 

(pyłkiem z innych kwiatów, przeważnie też z innej rośliny), a utrudniających lub 

uniemożliwiających samozapylenie (→ dwupienność, → różnosłupkowość, → 

przedprątność, → przedsłupność, → samopłonność). 

obdukcja, → autopsja. 

obieg azotu, krążenie azotu, biogeochemiczny cykl azotu, w wyniku którego przechodzi on 

przez żywe organizmy, stanowiąc część ich struktury; na o. a. składa się pięć procesów: → 

wiązanie azotu, → nitryfikacja, pobieranie i asymilacja azotanów z gleby, → 

amonifikacja i → denitryfikacja. 

obieg materii w przyrodzie, krążenie materii w glebie, wodzie i powietrzu z udziałem 

producentów, konsumentów i destruentów; krążenie pierwiastków w przyrodzie, np. obieg 

azotu, siarki, węgla; pierwiastki pobrane ze środowiska nieożywionego i włączone w skład 

żywej materii wracają do niego po przejściu przez łańcuchy i sieci troficzne i mogą być 

wykorzystane ponownie (→ cykle biogeochemiczne). 

obieg pierwiastków w przyrodzie, → cykle biogeochemiczne. 

obieg siarki, krążenie siarki, biogeochemiczny cykl siarki; w o. s. występują dwie pule jej 

zasobów: glebowa i atmosferyczna; zasadniczą funkcję w o. s. pełnią mikroorganizmy 

przeprowadzające procesy redukcji lub utleniania; w glebie i osadach dennych zachodzą 

przemiany siarczków w siarczany, prowadzone przez bakterie siarkowe aerobowe i 

anaerobowe; siarczany są przyswajane przez rośliny i wbudowywane w białko będące 

pokarmem zwierząt; z obumarłych szczątków roślin i zwierząt jest uwalniany siarkowodór 

ulegający utlenieniu do siarki i siarczanów. 

obieg węgla, krążenie węgla, biogeochemiczny cykl węgla, zrównoważony proces oddawania 

i pobierania węgla przez organizmy do lub z atmosfery, litosfery i hydrosfery; dwutlenek 

węgla jest przyswajany przez rośliny w procesie → fotosyntezy i wbudowywany w cukry i 

inne związki organiczne; zwierzęta zjadające rośliny pobierają związki węgla; wszystkie 

organizmy uwalniają dwutlenek węgla do atmosfery podczas procesów oddechowych; 

dwutlenek węgla jest też uwalniany podczas rozkładu szczątków obumarłych roślin i 

zwierząt. 

obieg wody, cykl hydrologiczny, krążenie, przemieszczanie się wody w biosferze; 97% 

zasobów wody zgromadzonych jest głównie w morzach i oceanach, reszta to wody słodkie i 

lód lądolodów Grenlandii i Antarktyki; pewna część wody zatrzymywana jest w glebie; woda 

z powierzchni Ziemi paruje do atmosfery, tworząc chmury; paruje też z organizmów, głównie 

roślin (→ transpiracja); z atmosfery woda powraca w postaci opadów; część jej wyparowuje 

na powrót, część pozostaje w zbiornikach wodnych i glebie, część pobierana jest przez 

organizmy. 

obielmo, perysperma, tkanka odżywcza nasienia, utworzona z → ośrodka (zamiast lub 

obok → bielma). 

objaw, med. symptom, zjawisko występujące w organizmie, które jest wykorzystywane w 

diagnostyce lekarskiej jako znak występowania określonej choroby lub do oceny stanu 

prawidłowego; rozróżnia się o. podmiotowe (subiektywne), odczuwane przez samego 

chorego, i o. przedmiotowe (obiektywne), stwierdzane przez lekarza na podstawie badania; w 
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utajonym okresie choroby, gdy brak o. obiektywnych, o. subiektywne trudne do 

umiejscowienia nazywane są zwiastunami. 

objętość oddechowa, objętość powietrza wciąganego do dróg oddechowych w czasie jednego 

wdechu (w czasie spokojnego oddychania); u dorosłego człowieka ok. 500 ml. 

objętość zalegająca, objętość powietrza pozostającego w drogach oddechowych i 

pęcherzykach płucnych po maksymalnym wydechu. 

objętość zapasowa wdechowa, powietrze uzupełniające, objętość powietrza, które można 

dodatkowo wciągnąć do płuc po normalnym wdechu. 

objętość zapasowa wydechowa, powietrze zapasowe, objętość powietrza, które można 

usunąć z płuc po spokojnym wydechu. 

obleńce, robaki obłe, Aschelminthes, Nemathelminthes, według przestarzałej systematyki typ 

bezkręgowców obejmujący siedem gromad (brzuchorzęski, kolcogłowy, kolczugowce, 

nicienie, nitnikowce, ryjkogłowy, wrotki) zwierząt dwubocznie symetrycznych, o obłym 

kształcie ciała i jamie ciała typu pseudocel (→ pseudoceloma(1)); ze względu na niejasne 

powiązania filogenetyczne, dziś podzielone są na 7 oddzielnych typów w obrębie → 

wtórnojamowców pozornych. 

obliteracja, 1) med. zamknięcie światła przestrzeni jamistej narządu; 2) antr. zarastanie 

szwów czaszkowych, powstawanie kościozrostów w miejsce więzozrostów. 

obłocznia, → warstwa rodzajna. 

obnóża pyłkowe, zlepki pyłku kwiatowego zgrupowane na zewnętrznej stronie goleni trzeciej 

pary nóg pszczoły zbieraczki; w ulu są składane i konserwowane w komórkach plastra. 

oboczność naczyń, obecność różnych gałęzi odchodzących od głównych pni tętniczych, 

doprowadzających krew do tego samego obszaru zaopatrzenia. 

obojczyk, jedna z kości → obręczy kończyny przedniej kręgowców; u człowieka łączy 

łopatkę z mostkiem. 

obojnactwo, → hermafrodytyzm. 

obrąbek, helix, odgięty w bok, wolny brzeg małżowiny usznej człowieka. 

obrąbek stawowy, otaczający powierzchnię stawową (i zrośnięty z nią) pierścień chrząstki 

włóknistej zwiększający powierzchnię panewki stawowej. 

obrączka okołoprzełykowa, fragment układu nerwowego niektórych grup bezkręgowców 

(pierścienic, stawonogów, sikwiaków, szczecioszczękich) złożony z pni nerwowych 

odchodzących od parzystych zwojów mózgu (położonych nad jelitem), biegnących dookoła 

przełyku i połączonych z parą zwojów podprzełykowych (usytuowanych pod przewodem 

pokarmowym). 

obrączka ornitologiczna, pierścień płytkowaty ze stali nierdzewnej lub plastiku zakładany na 

nogę, rzadziej na skrzydło lub szyję ptaka, z wybitym opowiednim kodem identyfikacyjnym. 

obrączkowanie ptaków, metoda znakowania w badaniach ornitologicznych polegająca na 

zakładaniu → obrączek ornitologicznych pisklętom lub ptakom złowionym w siatkę; 

identyfikacja osobników przy ponownym schwytaniu umożliwia wnioskowanie o biologii i 

ekologii, np. wędrówkach ptaków. 

obrączkowanie roślin, tradycyjny, choć coraz rzadziej już stosowany zabieg sadowniczy, 

wykonywany wiosną, polegający na usunięciu paska kory (tzw. obrączki) z pnia lub konara 

młodego drzewa (np. jabłoni lub gruszy) w celu przyspieszenia okresu owocowania; 

powoduje zahamowanie odpływu cukrowców i innych substancji z części nadziemnej drzewa 

do korzeni i sprzyja tworzeniu się pąków kwiatowych. 

obręcz barkowa, → obręcz kończyny przedniej. 
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obręcz biodrowa, → obręcz kończyny tylnej. 

obręcz kończyny przedniej, obręcz barkowa, pas barkowy, w szkielecie tułowia kręgowców 

zespół kości stanowiących podstawę dla ruchomych kości części wolnej kończyny przedniej; 

u kręgowców czworonożnych stałym elementem o. k. p. jest łopatka z panewką stawu 

barkowego i – względnie stałym – obojczyki (brak u niektórych ssaków). 

obręcz kończyny tylnej, obręcz biodrowa, obręcz miedniczna, pas biodrowy, pas 

miedniczny, w szkielecie tułowia kręgowców zespół kości stanowiących oparcie dla kończyny 

tylnej; u kręgowców czworonożnych ma formę obręczy kostnej (miednicy), od strony 

grzbietowej zamkniętej kręgami krzyżowymi kręgosłupa, poza którymi w jej skład wchodzą 

trzy pary kości: biodrowe, kulszowe i łonowe zamykające obręcz od strony brzusznej 

spojeniem łonowym; wspomniane kości obudowują wspólnie (u krokodyli tylko biodrowa i 

kulszowa) panewkę stawu biodrowego. 

obronność roślin, dziedziczna lub nabyta zdolność roślin do przeciwstawiania się działaniu 

czynników chorobotwórczych (patogenów); znacznie częstsza o. r. dziedziczna dzieli się na 

oporność (czyli obronność bierną lub rezystencję) oraz odporność (obronność czynną); 

pierwsza z nich widoczna jest niezależnie od tego, czy roślinę zaatakuje patogen, czy też nie 

(np. obecność grubej kutykuli, odpowiednia budowa szparek powietrznych lub przetchlinek), 

druga natomiast ujawnia się dopiero z chwilą pojawienia się czynnika chorobotwórczego (np. 

tzw. histogeniczne odgraniczenie miejsc porażonych od zdrowych lub plazmatyczne reakcje 

obronne). 

obrotnik, → kręg obrotowy. 

obrzezanie, u człowieka, częściowe usunięcie → napletka (z powodów rytualnych, 

religijnych lub leczniczych) u młodych osobników płci męskiej; usunięcie warg sromowych 

mniejszych i łechtaczki u dziewcząt z podobnych powodów. 

obrzęk, nadmierny wzrost objętości płynu w przestrzeni pozakomórkowej tkanek 

wywoływany zmianą relacji ciśnień hydrostatycznych i osmotycznych między krwią a 

płynem tkankowym; wyróżnia się: o. alergiczny (wywoływany przez rozszerzenia tętniczek i 

wzrost przepuszczalności naczyń włosowatych w następstwie działania alergenu), o. 

hydrostatyczny (wywoływany głównie wzrostem ciśnienia hydrostatycznego w układzie 

żylnym), o. ortostatyczny (wywoływany przez wzrost ciśnienia w naczyniach włosowatych 

kończyn dolnych przy długotrwałej postawie pionowej organizmu), o. z niedoboru białek 

(spowodowany spadkiem → ciśnienia onkotycznego białek osocza krwi), o. z zatrzymania 

sodu i wody w organizmie (przy niewydolności krążenia i zespole nerczycowym). 

obrzęk śluzakowaty, myxoedema, med. obrzęk pojawiający się w niewydolności tarczycy, 

wywoływany przez nadmierne gromadzenie się proteoglikanów (mukopolisacharydów) 

wiążących wodę w przestrzeni pozakomórkowej tkanek. 

obserwacje radarowe, metoda radarowa, metoda oceny przelotu ptaków z użyciem 

aparatury radarowej; przelatujące stada ptaków odbijają się na ekranie radarowym w postaci 

przesuwających się plam, zwanych aniołami, co umożliwia określenie wysokości, kierunku, a 

nawet szacunkowej liczebności grup ptasich. 

obszar jąderkotwórczy , → organizator jąderka. 

obumieranie, → nekrobioza. 

obunerwce, Amphineura, podtyp w obrębie → mięczaków wyróżniany na podstawie 

występowania parzystych, podłużnych pni nerwowych, niekiedy nazywany → 

igłoskóre (Aculifera), wobec stwierdzenia występowania zwojów na pniach nerwowych u 

zaliczanych do tego podtypu → bezpłytkowców. 

obupłciowość, 1) → hermafrodytyzm; 2) androgynia, u roślin występowanie organów 
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męskich i żeńskich (pręcików i owocolistków) w tym samym kwiecie lub kwiatów męskich i 

żeńskich w tym samym kwiatostanie, u grzybów – lęgni i plemni na tych samych strzępkach. 

obwodowy układ nerwowy, → układ nerwowy obwodowy. 

Occama brzytwa, → brzytwa Ockhama. 

ocean, największa część hydrosfery kuli ziemskiej, o wodzie słonej, najrozleglejsze 

środowisko życia o łagodzącym wpływie klimatycznym. 

ocella, → oczy proste. 

ochrona gatunkowa, dział ochrony przyrody, regulowane prawem postępowanie mające na 

celu zachowanie gatunków zagrożonych zagładą; może być całkowita lub częściowa; o. g. 

podlegają gatunki rzadkie, występujące nielicznie, które są najczęściej endemitami i/bądź 

reliktami systematycznymi lub geograficznymi. 

ochrona gatunkowa roślin, usankcjonowana prawnie forma ochrony roślin występujących w 

stanie dzikim, mająca na celu utrzymanie naturalnego poziomu różnorodności biologicznej; w 

Polsce zasady o. g. r. określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 roku, zawierające m.in. wykaz gatunków 

roślin (a także grzybów i porostów) podlegających ochronie całkowitej lub częściowej na 

terytorium kraju; roślin podlegających ochronie całkowitej nie wolno zrywać, ścinać i 

wykopywać, natomiast rośliny chronione częściowo mogą być pozyskiwane ze stanu dzikiego 

w ograniczonym zakresie (ustalonym przez odpowiednie władze ochrony przyrody). 

ochrona przyrody, postępowanie w celu zachowania zasobów przyrody, z uwzględnieniem 

potrzeb człowieka; utożsamiana jest z gospodarką racjonalną. 

ochrona roślin, nauka o chorobach roślin (→ fitopatologia) i szkodnikach roślin oraz 

metodach i sposobach ich zwalczania, a także praktyczna działalność w tym zakresie; celem 

o. r. jest ograniczenie strat w produkcji roślinnej (rolniczej, leśnej), zarówno w fazie 

wegetacji, jak i podczas przechowywania zbiorów. 

ochrona środowiska, postępowanie w celu zachowania struktury i procesów przebiegających 

w aktualnych układach ekologicznych. 

ochrzęstna, warstwa tkanki łącznej włóknistej zwartej otaczająca z zewnątrz większość 

chrząstek; w zewnętrznej części o. dominują włókna kolagenowe, wielokrotnie skrzyżowane 

ze sobą, w luźniej utkanej części wewnętrznej znajdują się naczynia krwionośne i chłonne, 

zaopatrujące chrząstkę w substancje odżywcze i odprowadzające produkty przemiany materii; 

o. ma zdolności chrząstkotwórcze, bowiem jej fibroblasty mogą się przekształcać w → 

chondroblasty. 

Ockhama brzytwa, → brzytwa Ockhama. 

octan, sól kwasu octowego, na ogół rozpuszczalna w wodzie; do najważniejszych należą: o. 

sodu i potasu, o. metali trójwartościowych, np. o. glinu, oraz estry kwasu octowego, np. o. 

amylu i o. etylu stosowane jako rozpuszczalniki lakierów oraz w perfumerii. 

octowe bakterie, → bakterie octowe. 

oczekiwane trwanie życia, → trwanie życia oczekiwane. 

oczka, → oczy proste. 

oczka polodowcowe, jeden z typów → jezior polodowcowych; zagłębienia misowatego 

kształtu o średnicy nie przekraczającej 100 m i głębokości kilku metrów, wypełnione wodą; 

najczęstszy typ jezior w północnej Polsce. 

oczko, bot. pąk śpiący, czyli pozostający w stanie spoczynku, ale zdolny do rozwoju w 

sprzyjających warunkach; o. ścięte wraz z warstwą kory i drewna wykorzystuje się w zabiegu 

oczkowania, czyli → szczepienia roślin. 
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oczkowanie, okulizacja, zabieg → szczepienia roślin, w którym zamiast gałązek jako zrazy 

wykorzystuje się pąki śpiące (tzw. oczka) z niewielką ilością tkanek korowych. 

oczna plamka, → plamka oczna. 

oczodół, zagłębienie z otworem prowadzącym do wnętrza w bocznej lub przedniej ścianie 

mózgoczaszki kręgowców, mieszczące gałkę oczną wraz z jej mięśniami, naczyniami i 

nerwami. 

oczodół otwarty, w czaszce większości ssaków → oczodół nie oddzielony żadną strukturą 

kostną od leżącego do tyłu od niego dołu skroniowego. 

oczodół pierścieniowaty, u niektórych ssaków, np. u kopytnych czy → małpiatek (bez 

wyraków), → oczodół ograniczony z boku łukowatą listwą kostną (pierścieniem) otaczającą 

gałkę oczną, powstającą z zaoczodołowych wyrostków kości czołowej i jarzmowej łączących 

się z sobą. 

oczodół zamknięty, u → małp (także człowieka) i wyraków, → oczodół całkowicie 

oddzielony kostnymi ścianami od sąsiadujących dołów (skroniowego, podskroniowego i 

skrzydłowo-podniebiennego; istnieją tylko szczelinowate otwory) i skierowany otwartą stroną 

do przodu. 

oczopląs, mimowolne ruchy gałek ocznych rytmicznie powtarzające szybkie zwrócenie oka w 

jednym kierunku i powolny powrót do położenia wyjściowego; wyróżnia się: o. fizjologiczny 

(szybkie ruchy gałek ocznych przy obserwacji nieruchomego przedmiotu, wywołujące stałe 

przesuwanie się obrazu na poszczególnych → czopkach i → pręcikach siatkówki, 

zapobiegające ich adaptacji do stale działającego bodźca), o. optokinetyczny (wywoływany 

przez obserwację przedmiotów przez przemieszczającego się obserwatora, np. w czasie 

poruszania się pojazdem), o. położeniowy (wywoływany ruchami lub zmianami położenia 

głowy), o. poobrotowy (pojawiający się po zaprzestaniu długotrwałego obracania się ze stałą 

szybkością), o. przedsionkowy (rytmiczne ruchy gałek ocznych wywołane pobudzeniem 

błędnika przy wejściu ciała w ruch obrotowy), o. wahadłowy (w którym ruchy gałek ocznych 

w przeciwnych kierunkach zachodzą z jednakową, małą szybkością). 

oczy, → oko. 

oczy proste, oczka, ocella, narządy wzroku zwierząt bezkręgowych budowane zwykle przez 

nieliczne komórki, z których jedne pełnią rolę komórek światłoczułych, a drugie 

pigmentowych, zwykle w formie zagłębień w naskórku (→ oko kubkowe), niekiedy 

uzupełniane strukturami o charakterze soczewki, spotykane u niektórych krążkopławów, 

wirków, wstężnic, ryjkogłowych, niektórych nicieni, wieloszczetów, pijawek, ślimaków, 

małży, niektórych skorupiaków (oko naupliusowe), owadów (→ przyoczka), osłonic; 

występują pojedynczo lub parami, także w większej liczbie, zwykle w części głowowej ciała, 

choć mogą być rozmieszczone na powierzchni ciała w innych jego częściach (np. u 

bezgłowych małży występują na brzegu płaszcza, syfonach lub skrzelach). 

oczy złożone, narząd wzroku typowy dla stawonogów (Arthropoda), przede wszystkim 

owadów (Insecta) i niektórych skorupiaków (Crustacea); podstawową jednostką 

fotoreceptorową oka złożonego jest → omatidium, na które składa się układ dioptryczny 

(rogówka i soczewka) i 7–8 neuronów fotoreceptorowych; omatidia są bardzo liczne, od 

kilkudziesięciu do kilku tysięcy (np. u pszczół czy ważek); połączone rogówki 

poszczególnych omatidiów tworzą wielopłaszczyznową powierzchnię oka; w sytuacji 

zmiennego oświetlenia komórki pigmentowe omatidiów mogą pod wpływem sygnałów 

nerwowych u owadów, a hormonalnych u skorupiaków przemieszczać się, zmieniając 

warunki docierania światła do receptorów. 

oczyszczanie ścieków, zabieg pozbywania się zanieczyszczeń ze ścieków, po którym woda 

jest przydatna do dalszego wykorzystania, a zanieczyszczenia mogą być zużyte jako nawóz 
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lub opał; w mechanicznym o. ś. stosuje się kraty, sita, filtry i osadniki, zanieczyszczenia 

chemiczne koaguluje się lub utlenia, zaś w biologicznym o. ś. wykorzystuje się działalność 

bakterii mineralizujących substancje organiczne. 

odbyt, otwór będący ujściem końcowym jelita, przez który wydalany jest kał; u kręgowców, 

których jelito kończy się → stekiem, o. jest wspólnym ujściem dla kału, moczu i gamet. 

odbytnica, jelito proste, rectum, końcowa część jelita grubego; u człowieka w o. wyróżnia się 

rozszerzoną początkową część zwaną bańką odbytnicy i część końcową, kanał odbytniczy, 

zakończony odbytem. 

odchody połogowe, med. wydzielina z dróg rodnych pojawiająca się po porodzie jako wynik 

procesów gojenia się rany porodowej, złożona z resztek → endometrium, upłynnionych 

skrzepów krwi, surowicy, chłonki i leukocytów. 

odczyn, 1) med. stan, test lub reakcja, np. → odczyn opadania erytrocytów; stan zapalny; 

testy na odporność przeciwko różnym chorobom; reakcje uczuleniowe; 2) chem. stężenie 

jonów wodorowych w roztworze – o. kwaśny, o. alkaliczny i o. obojętny. 

odczyn Biernackiego, → odczyn opadania erytrocytów. 

odczyn opadania erytrocytów, opad, OB, odczyn Biernackiego, sedymentacja erytrocytów, 

wskaźnik stanu zdrowotnego organizmu oparty na pomiarze szybkości opadania krwinek 

czerwonych w nieskrzepniętej krwi; zależny od składu białek osocza i liczby erytrocytów; 

wzrasta w stanach zapalnych i zmianach nowotworowych. 

odczyn popromienny, zmiany wywołane przez promieniowanie jonizujące w tkankach 

zdrowych w okolicy nowotworu. 

odczyn Wassermanna, serologiczna próba diagnostyczna na zakażenie kiłą polegająca na 

reakcji wiązania dopełniacza osoby badanej; wynik ujemny oznacza brak zakażenia, dodatni – 

zakażenie kiłą. 

odczyn wiązania dopełniacza, czuła metoda serologiczna oparta na litycznych 

właściwościach dopełniacza (→ układ dopełniacza), który aktywowany jest przez → 

kompleks odpornościowy; test wiązania dopełniacza polega na związaniu dopełniacza z 

kompleksem antygen–przeciwciało i następnie dodaniu krwinek owcy jako układu 

wskaźnikowego; w przypadku gdy badana surowica zawiera swoiste przeciwciała skierowane 

przeciw dodanemu antygenowi, dojdzie do utworzenia kompleksu antygen–przeciwciało 

który będzie wiązać dopełniacz (w surowicy wolnej od przeciwciał kompleks nie powstaje i 

nie nastąpi wiązanie dopełniacza); brak lizy dodanych do układu krwinek owcy oznacza, że 

cały dopełniacz został związany (odczyn dodatni), przy hemolizie krwinek dopełniacz nie jest 

związany, a to oznacza, że w badanej surowicy brak jest swoistych przeciwciał (odczyn 

ujemny). 

odczyn zapalny, → stan zapalny. 

odczytu ramka, → ramka odczytu. 

oddechowe barwniki, → barwniki oddechowe. 

oddechowe korzenie, → korzenie oddechowe. 

oddechowe narządy, → narządy oddechowe. 

oddechowy łańcuch , → łańcuch oddechowy. 

oddechowy układ, → układ oddechowy. 

oddechowy współczynnik, → współczynnik oddechowy. 

oddychanie, jedna z podstawowych czynności życiowych cechująca każdy żywy organizm; 

ogół procesów prowadzących do uzyskania energii niezbędnej do pozostałych procesów 

życiowych w drodze utleniania związków organicznych; u organizmów wykorzystujących w 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471985_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471985_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478030_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469813_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472678_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475650_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473552_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477504_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468313_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473912_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476591_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473912_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472104_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476567_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477541_1.html


procesach utleniania tlen jako ostateczny akceptor elektronów (→ oddychanie komórkowe) i 

w związku z tym wytwarzających dwutlenek węgla (i wodę) jako produkty końcowe, o. 

obejmuje również całość procesów wymiany gazowej ze środowiskiem; w języku potocznym 

o. jest błędnie odnoszone tylko do procesów wymiany gazowej (→ oddychanie zewnętrzne). 

oddychanie azotanowe, rodzaj → oddychania beztlenowego, w którym akceptorami 

elektronów w reakcjach utleniania są azotany (redukowane do azotynów); spotykane u 

niektórych bakterii i pierwotniaków. 

oddychanie beztlenowe, oddychanie anaerobowe, fermentacja, rodzaj → oddychania 

komórkowego opartego na procesach uzyskiwania energii (→ oddychanie) w reakcjach 

utleniania związków organicznych, w których akceptorem elektronów są inne związki 

organiczne lub nieorganiczne (a nie cząsteczka tlenu) (patrz też → oddychanie azotanowe, → 

oddychanie siarczanowe), a drogą otrzymania cząsteczek ATP są reakcje fosforylacji 

substratowych; w konsekwencji substraty oddechowe nie zostają utlenione całkowicie i w 

komórkach organizmów oddychających beztlenowo pojawiają się jako końcowe produkty 

utleniania związki takie jak mleczan, alanina, opiny, octan, bursztynian, propionian i inne 

krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe; podstawowym torem metabolicznym o. b. jest 

glikoliza; u zwierząt o. b. pojawia się w warunkach → anoksji lub → hipoksji, wynikających 

z przyczyn metabolicznych, np. w następstwie krótkotrwałej intensywnej pracy fizycznej, lub 

środowiskowych (por. → beztlenowce). 

oddychanie komórkowe, oddychanie wewnętrzne, procesy metaboliczne komórki 

prowadzące do uzyskiwania energii niezbędnej do jej czynności życiowych, najczęściej w 

formie produkcji ATP; etap → oddychania związany z reakcjami utleniania substratów 

oddechowych, w których ostatecznym akceptorem elektronów jest cząsteczka tlenu (→ 

oddychanie tlenowe) lub inne związki organiczne, rzadziej nieorganiczne (→ oddychanie 

beztlenowe, → oddychanie azotanowe, → oddychanie siarczanowe). 

oddychanie owadów, → oddychanie tchawkowe. 

oddychanie siarczanowe, rodzaj → oddychania beztlenowego, w którym akceptorami 

elektronów w reakcjach utleniania są siarczany (redukowane do siarkowodoru); spotykane u 

bakterii z rodzajów Desulfovibrio i Desulfomaculum. 

oddychanie sztuczne, zabiegi terapeutyczne mające na celu utrzymanie wymiany gazowej w 

płucach u ludzi lub zwierząt, u których czynności oddechowe zostały przerwane, polegające 

na rytmicznym wtłaczaniu powietrza do płuc za pomocą specjalnych urządzeń medycznych 

(sztuczne płuco) lub wdmuchiwaniu powietrza do dróg oddechowych, albo też na rozciąganiu 

klatki piersiowej w celu zassania powietrza do płuc. 

oddychanie tchawkowe, oddychanie owadów, sposób oddychania zewnętrznego owadów 

(tchawkodysznych), u których problem rozmiarów ciała wykluczających transport tlenu w 

drodze dyfuzji od powierzchni oddechowej do komórek został przezwyciężony (odmiennie 

niż u wszystkich innych zwierząt) wykształceniem w toku ewolucji systemu kanalików 

powietrznych (tchawek); dzięki temu tlen dociera do komórek organizmu w formie gazowej, 

a nie rozpuszczony w płynach ustrojowych. 

oddychanie tlenowe, rodzaj oddychania komórkowego opartego na procesach uzyskiwania 

energii (→ oddychanie) w reakcjach utleniania związków organicznych, w których 

akceptorem elektronów jest cząsteczka tlenu; obejmuje reakcje przygotowujące do utlenienia 

kolejne atomy węgla w cząsteczce substratu oddechowego (takimi reakcjami są np. glikoliza 

dla glukozy i innych węglowodanów, β-oksydacja dla kwasów tłuszczowych, cykl kwasów 

trikarboksylowych dla acetylokoenzymu A), reakcje utlenienia atomów węgla przez 

odpowiednie dehydrogenazy, przekazujące elektrony na mitochondrialny łańcuch 

przekaźników elektronów przenoszących elektrony na cząsteczkę tlenu, z którym sprzężony 
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jest proces → fosforylacji oksydacyjnej. 

oddychanie wewnętrzne, 1) → oddychanie komórkowe; 2) niekiedy, wymiana gazowa 

między płynami ustrojowymi w układzie krążenia a komórkami. 

oddychanie zewnętrzne, wymiana gazowa, etap → oddychania, w którym organizm 

pozyskuje ze środowiska tlen niezbędny do procesów → oddychania komórkowego oraz 

zwykle usuwa nadmiar dwutlenku węgla powstałego w wyniku tego oddychania (należy 

podkreślić, że wymiana gazowa tlenu i dwutlenku węgla odbywa się równolegle, natomiast 

nie jest to, często opacznie rozumiana, wymiana jednego gazu za drugi); u zwierząt zwykle 

obejmuje cztery etapy: 1) odnawianie źródła tlenu wokół powierzchni oddechowych 

(wymuszanie przepływu wody przez skrzela, wentylacja płuc), 2) wymiana gazowa w 

narządzie oddechowym, 3) transport gazów oddechowych między narządem oddechowym a 

tkankami (zwykle z udziałem płynów ustrojowych), 4) wymiana gazowa między płynem 

ustrojowym a komórkami (patrz też → oddychanie tchawkowe). 

oddziaływanie chemiczne, → wiązania chemiczne. 

odkłady, jednoroczne, rzadziej starsze pędy roślin wykorzystywane do wegetatywnego 

rozmnażania, które polega na przyginaniu bocznych pędów i obsypywaniu ich ziemią w celu 

zakorzenienia; powstałe o. odcina się od rośliny macierzystej i przesadza; tym sposobem 

można rozmnażać krzewy (np. jeżynę, agrest, leszczynę), drzewa (np. orzech włoski, morwę) 

i pnącza (m.in. winorośl). 

odkorowanie, zniszczenie kory mózgowej, zwykle w wyniku niedotlenienia, także w 

postępujących chorobach demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego; 

charakteryzuje się stanem trwałej utraty przytomności, z zachowaniem funkcji ośrodków 

niższego rzędu, położonych w filogenetycznie starszych częściach mózgu. 

odległość mapowa, → centymorgan. 

odległość wielocechowa, biol. odległość wielowymiarowa, oszacowanie różnic między 

obiektami biologicznymi (osobnikami lub populacjami) na podstawie pomiarów wielu ich 

cech równocześnie, z wykorzystaniem odpowiednich metod statystycznych. 

odlew wewnętrzny, rodzaj → skamieniałości, sfosylizowana zawartość jamistej struktury 

organizmu (narządów lub osadu, który wtórnie wypełnił pustą przestrzeń), np. odlew wnętrza 

mózgoczaszki kręgowca odzwierciedlający zewnętrzną formę mózgu. 

odłóg, pole orne nie uprawiane przez pewien czas na skutek zaniechania jego dalszej uprawy 

lub w wyniku świadomej decyzji, w celu zwiększenia żyzności gleby. 

odma, odma opłucnowa, obecność powietrza w jamie opłucnej powodująca całkowite lub 

częściowe zapadanie się płuca; powstaje w wyniku przerwania ciągłości opłucnej (ściennej – 

na skutek przebicia ściany klatki piersiowej lub płucnej – samoistnego połączenia jamy 

opłucnej z drzewem oskrzelowym). 

odmiana, 1) kategoria systematyczna (varietas) usytuowana poniżej gatunku, określająca 

jakiekolwiek odchylenie od normy, zmienione formy, rasy w obrębie gatunku; nie stosowana 

w systematyce zwierząt, niekiedy używana w systematyce roślin; 2) rol. populacja uzyskana 

w wyniku specjalnych zabiegów hodowlanych. 

odmiany człowieka, zaproponowany przez G. Cuviera (1798) podział ludzkości na trzy 

grupy, po polsku nazwane odmianami: białą, czarną i żółtą; dzięki swej prostocie, choć 

niewiele ma wspólnego z nauką o zmienności wewnątrzgatunkowej człowieka (→ 

antropologia), podział ten utrwalił się w języku potocznym i stosowany bywa do dzisiaj; 

podziałowi temu odpowiada wywodzący się z XIX-wiecznej antropologii podział na rasy 

geograficzne: europeidalną (kaukazoidalną), negroidalną i mongoloidalną (→ rasa, → rasy 

ludzkie). 
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odmóżdżenie, decerebracja, przerwanie ciągłości → pnia mózgu powodujące odcięcie 

przepływu impulsów nerwowych do kory mózgowej i od kory mózgowej. 

odmrożenie, uszkodzenie tkanek spowodowane działaniem niskiej (ujemnej) temperatury; 

wyróżnia się cztery stopnie zmian odmrożeniowych: I – o. rumieniowe przejawiające się 

silnym zaczerwienieniem na skutek przekrwienia tkanki, II – o. pęcherzowe z obrzękiem i 

pęcherzami spowodowanymi zwiększoną przepuszczalnością uszkodzonych naczyń 

krwionośnych, III – o. zgorzelinowe związane z martwicą niedokrwionych tkanek, IV – 

zamarznięcie, zlodowacenie tkanek z martwicą powodowaną zakrzepami. 

odnóża bezkręgowców, przysadki, specjalne wyrostki ciała, narządy u bezkręgowców 

(niesporczaków, pazurnic, pierścienic, stawonogów, wrzęch) służące do lokomocji, 

chwytania, odżywiania lub kopulacji; pierwotnym typem o. b. są → parapodia u 

wieloszczetów. 

odnóżka, → sadzonka. 

odontoblasty, komórki zębinotwórcze, tworzące zewnętrzną warstwę brodawki zębowej oraz 

ułożone na powierzchni miazgi zęba; są wysokimi, walcowatymi komórkami wydzielniczymi 

z długą wypustką plazmatyczną na zewnętrznej powierzchni ich warstwy (włókno Tomesa), 

wnikającą w kanalikach na całą szerokość → zębiny; na szczytowej powierzchni wydzielają 

prazębinę, która po mineralizacji przekształca się w zębinę, odkładaną warstwami, co 

powoduje stopniowe odsuwanie się odontoblastów i wydłużanie ich wypustek 

cytoplazmatycznych. 

odontologia, dyscyplina zajmująca się naukowym badaniem zębów, ich budową, rozwojem 

onto- i filogenetycznym oraz funkcjonowaniem. 

odpady, nieprzydatne, zużyte substancje stałe lub ciekłe powstałe w wyniku działalności 

bytowej lub przemysłowej człowieka, trafiające do środowiska; mogą być poddawane 

składowaniu lub utylizacji – wykorzystaniu jako surowce wtórne, do produkcji półfabrykatów 

czy jako nawozy w rolnictwie. 

odpornościowy kompleks, → kompleks odpornościowy. 

odporność, stan organizmu wywołany immunizacją, w wyniku której następuje podwyższona 

reaktywność ustroju na antygeny (wirusy, bakterie, białka itp.) dzięki obecności w surowicy 

krwi swoistych → przeciwciał i wzbudzonych komórek układu immunologicznego. 

odporność bierna, odporność występująca u płodu i noworodka, wywołana przez 

przeciwciała matki przenikające przez łożysko lub dostarczone z siarą, względnie 

przeniesiona z jednego organizmu na drugi po podaniu gotowych przeciwciał (np. w 

postaci → surowicy odpornościowej). 

odporność czynna, nabycie odporności przez organizm w związku z przejściem zakażenia 

lub w wyniku szczepienia (podania antygenu). 

odporność nabyta, 1) odporność czynna naturalna; jest wynikiem przebycia choroby 

zakaźnej i trwa od kilku tygodni do wielu lat po wyzdrowieniu; 2) odporność czynna 

sztuczna; występuje po podaniu szczepionek; 3) odporność bierna naturalna nabyta w okresie 

płodowym przez obecność przeciwciał matki przenikających przez łożysko lub dostarczanych 

z mlekiem matki; 4) odporność uzyskana w wyniku wprowadzenia przeciwciał. 

odporność wrodzona, 1) cecha warunkowana genetycznie, związana z budową i 

funkcjonowaniem organizmu; 2) odporność wrodzona nieswoista; występuje bez udziału 

przeciwciał i limfocytów – komórek układu immunologicznego; uczestniczą w niej komórki 

fagocytujące oraz wiele związków o charakterze nieswoistych substancji działających 

przeciwko drobnoustrojom, jak np. lizozymy. 

odra, ostra, bardzo zaraźliwa choroba wirusowa, szerząca się drogą kropelkową; chorują 
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głównie dzieci między 4 a 7 rokiem życia; charakterystyczne objawy to wysoka gorączka, 

nieżyt krtani, nosa, tchawicy i oskrzeli, potem obfita wysypka na skórze i błonach śluzowych; 

może powodować powikłania. 

odrętwienie, stan okresowego znacznego zwolnienia bądź zatrzymania procesów 

metabolicznych, fizjologicznych i czynności ruchowych zwierząt w następstwie wystąpienia 

niesprzyjających warunków środowiskowych (por. → estywacja, → hibernacja); u niektórych 

zwierząt (np. u nietoperzy, kolibrów) pojawia się w rytmie dobowym. 

odrosty korzeniowe, pędy nadziemne rozwijające się z występujących na korzeniach pąków 

śpiących lub pączków przybyszowych; wytwarzane są przez drzewa, krzewy (np. bez 

pospolity) oraz zielne rośliny wieloletnie (np. chrzan); o. k. wykorzystuje się przy 

rozmnażaniu roślin ozdobnych, a także do ratowania drzew i krzewów o przemarzniętych 

koronach. 

odróżnicowanie, 1) dedeterminacja, redyferencjacja, powrót wyspecjalizowanych 

morfologicznie i funkcjonalnie komórek do stanu niezróżnicowanego, zachodzący w 

czasie → regeneracji lub transformacji nowotworowej; 2) → różnicowanie komórek. 

odruch, podstawowa czynność układu nerwowego; szybka, automatyczna, powtarzalna 

reakcja ruchowa lub wydzielnicza organizmu na bodziec ze środowiska zewnętrznego lub 

wewnętrznego organizmu; zachodzi w obrębie struktur tworzących → łuk odruchowy. 

odruch aksonowy, odruch wyzwalany w obrębie aksonu komórki czuciowej, którego boczne 

odgałęzienie pełni rolę odcinka eferentnego (skrajnie prosty łuk odruchowy, bez ośrodka w 

obrębie ośrodkowego układu nerwowego), przykładem o. a. jest dermografizm, zaczerwienie 

skóry w wyniku rozszerzenia naczyń krwionośnych po potarciu rylcem lub innym ostro 

zakończonym narzędziem. 

odruch Babińskiego, patologiczna reakcja odruchowa u ludzi z uszkodzoną → drogą 

piramidową, polegająca na odginaniu w górę palucha i zginaniu pozostałych palców stopy po 

pobudzeniu dotykowym zewnętrznej krawędzi podeszwy; występuje również u niemowląt i 

małych dzieci, u których nie są w pełni wykształcone drogi piramidowe (por. → odruch 

podeszwowy). 

odruch bezwarunkowy, rodzaj → odruchu, dziedzicznego (wrodzonego), trwałego, 

charakterystycznego i jednakowego u wszystkich osobników danego gatunku, realizowanego 

przez prosty → łuk odruchowy, którego ośrodek znajduje się na obszarze niższych pięter 

ośrodkowego układu nerwowego (rdzenia kręgowego lub przedłużonego). 

odruch chwytania, odruchowe chwytanie przedmiotów po podrażnieniu skóry dłoni u 

noworodków lub w niektórych stanach patologicznych osób dorosłych. 

odruch cofania, odruch obronny polegający na cofnięciu (zgięciu) kończyny lub głowy 

pobudzonej bodźcem uszkadzającym (bólowym lub termicznym). 

odruch defekacji, u ssaków odruchowe opróżnienie końcowej części jelita grubego w reakcji 

na bodźce rozciągające. 

odruch Heringa–Breuera, odruchowe przerwanie wdechu w reakcji na bodźce rozciągające 

mechanoreceptory w obrębie płuc i klatki piersiowej w czasie wdechu. 

odruch kolanowy, odruch rzepkowy, med. odruchowe wyprostowanie kolana po uderzeniu w 

ścięgno rzepki (bodziec ten rozciąga ścięgno mięśnia czworogłowego uda, prostownika 

kolana wyzwalając w nim → odruch własny mięśnia). 

odruch konsensualny, odruch źreniczny konsensualny, odruchowe zwężenie źrenicy oka, na 

które nie pada bodziec świetlny, wyzwalający odruch źreniczny w oświetlonym oku. 

odruch monosynaptyczny, odruch dwuneuronowy, którego łuk odruchowy budowany jest 

przez dwie komórki nerwowe (czuciową i motoryczną), zawierający jedną synapsę między 
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nimi. 

odruch Moro, → odruch obejmowania. 

odruch nurkowania, odruchowe zwolnienie szybkości pracy serca (tętna) u zwierząt podczas 

nurkowania, obserwowane u wielu zwierząt w warunkach nurkowania wymuszonego 

doświadczalnie; w warunkach nurkowania spontanicznego występuje u niektórych ssaków, 

prawdopodobnie nie występuje u nurkujących ptaków i gadów. 

odruch obejmowania, odruch Moro, med. odruchowe rozrzucenie i wyprostowanie rąk 

noworodka wraz z wyprostowaniem palców, którym towarzyszy na twarzy wyraz zaskoczenia 

lub przestrachu (pierwsza faza), a następnie (druga faza) zgięcie i przywiedzenie kończyn 

górnych (obejmowanie) oraz zgięcie kończyn dolnych, w odpowiedzi na wstrząs podłoża, na 

którym położone jest dziecko; cały odruch trwa ok. 2 s; o. o. wykształca się w 7 miesiącu 

ciąży, zanika ok. 5 miesiąca życia. 

odruch podeszwowy, prawidłowa reakcja odruchowego podeszwowego zgięcia palucha po 

pobudzeniu dotykowym krawędzi podeszwy stopy (por. → odruch Babińskiego). 

odruch polisynaptyczny, odruch, którego → łuk odruchowy obejmuje między neuronem 

czuciowym a neuronem ruchowym większą liczbę neuronów pośredniczących w obrębie 

ośrodka nerwowego odruchu. 

odruch poszukiwania, ruchy poszukiwawcze, etol. u noworodków ssaków (w tym także 

ludzkich) wahadłowe ruchy głowy, spontaniczne lub na skutek zadziałania bodźca 

dotykowego w okolicy ust; ustają, gdy noworodek natrafi na brodawkę sutka, do której może 

się przyssać; w ciągu kilku dni po urodzeniu r. p. stają się w coraz większym stopniu 

ukierunkowane – bezpośrednio w stronę sutków. 

odruch przedsionkowo-oczny, odruch polegający na powolnym ruchu gałek ocznych w 

kierunku przeciwnym do kierunku obracania głowy lub całego ciała, co umożliwia 

prawidłowe ustawienie osi optycznych oczu i widzenie dwuoczne (fiksacja wzroku). 

odruch rzepkowy, → odruch kolanowy. 

odruch ssania, u ssaków odruchowe ssanie brodawki sutka przez nowo narodzone młode w 

reakcji na bodźce dotykowe okolic otworu gębowego, u człowieka także odruchowe 

układanie ust do ssania po podrażnieniu bodźcem dotykowym warg lub skóry w okolicy ust u 

noworodków. 

odruch ścięgnisty, → odruch własny mięśnia. 

odruch trójneuronowy, odruch, którego → łuk odruchowy zawiera między neuronem 

czuciowym a neuronem ruchowym jeden neuron pośredniczący, umiejscowiony w obrębie 

nerwowego ośrodka odruchu. 

odruch warunkowy, rodzaj → odruchu nabywanego w toku życia, dlatego 

charakterystycznego i indywidualnego dla określonego osobnika danego gatunku, zmiennego, 

wygasającego; wykształcany w procesie warunkowania (o. w. klasyczny), w trakcie którego 

bodziec dotychczas obojętny, działający tuż przed bodźcem wyzwalającym odruch 

bezwarunkowy, po kilkukrotnym powtórzeniu tej sytuacji staje się bodźcem wyzwalającym tę 

reakcję odruchową; w warunkowaniu instrumentalnym (o. w. instrumentalny) bodziec 

obojętny kojarzony jest z reakcją ruchową, po której następuje wzmocnienie nagrodą; o. w. 

realizowany jest przez złożony → łuk odruchowy, którego wieloneuronowy ośrodek znajduje 

się na obszarze wyższych pięter ośrodkowego układu nerwowego (układu siatkowatego, 

wzgórza lub przede wszystkim kory mózgowej). 

odruch własny mięśnia, odruch ścięgnisty, odruchowy skurcz mięśnia wywoływany jego 

rozciągnięciem (np. przez uderzenie w jego ścięgno), pobudzającym receptory zakończeń 

pierścieniowo-spiralnych → wrzecionka nerwowo-mięśniowego, przykład rzadkiego → 
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odruchu monosynaptycznego. 

odruch zatoki tętnicy szyjnej, odruchowe zmniejszenie częstości skurczów serca i spadek 

ciśnienia krwi w wyniku pobudzenia receptorów tętnicy szyjnej, np. na skutek ucisku lub 

rozciągania (→ śmierć odruchowa). 

odruch źreniczny, odruchowe zwężenie źrenicy oka (zwłaszcza rozszerzonej po adaptacji do 

ciemności) pod wpływem działającego na nią bodźca świetlnego. 

odruchowy łuk, → łuk odruchowy. 

odruchy archaiczne, → odruchy pierwotne. 

odruchy pierwotne, odruchy archaiczne, odruchy będące pozostałością po filogenetycznych 

przodkach; termin odnoszony do odruchów, których istnienie można wykazać u nowo 

narodzonych dzieci, a które stopniowo wygasają w miarę wykształcania hamującego działania 

kory mózgowej; do o. p. można zaliczyć → odruch obejmowania (Moro), odruch pływania 

(ruchy kończyn typowe dla pływania w wodzie), odruch pełzania (w ułożeniu dziecka na 

brzuchu), odruch stąpania (naprzemienne ruchy kończyn dolnych u dziecka trzymanego 

pionowo po dotknięciu nogami podłoża) i inne. 

odrzucenie przeszczepu, reakcja immunologiczna biorcy przeszczepu przeciw 

przeszczepowi prowadząca do odrzucenia tkanek o → antygenach nieidentycznych z 

antygenami biorcy; główną rolę w reakcji o. p. odgrywają antygeny zgodności tkankowej 

pochodzące z przeszczepionej tkanki, rozpoznawane i niszczone z udziałem komórek układu 

odpornościowego oraz przeciwciał gospodarza. 

odsiew, rol. (o. pierwszy, drugi itd.), kategorie kwalifikowanego ziarna siewnego uzyskanego 

z roślin wyhodowanych z ziarna o kategorii → oryginał. 

odwłok, abdomen, pleon, 1) ostatnia, tylna tagma u stawonogów, słabo (wije, roztocze) lub 

wyraźnie wyodrębniona (pozostałe stawonogi), z wyrażoną segmentacją u niższych 

stawonogów; w o. znajdują się narządy o czynnościach wegetatywnych, serce, jelito, narządy 

rozrodcze; 2) tylna, przyczepiająca się do podłoża część ciała osłonic. 

odwodnienie, dehydratacja, zmniejszenie zawartości wody w organizmie wskutek braku 

zbilansowania strat wody (np. w wyniku parowania, wydzielania płynnych wydzielin, 

wydalania moczu) równoważnym uzupełnieniem wody; może prowadzić do poważnego 

zagrożenia życia organizmu (patrz też → desykacja). 

odwodzenie, abdukcja, ruch części ciała, w wyniku którego oddala się ona od osi ciała lub, w 

przypadku kończyny, od osi kończyny (odwodzenie palców). 

odwrotna transkrypcja, → transkrypcja odwrotna. 

odwrotna transkryptaza, wirusowa polimeraza DNA, enzym uczestniczący w tworzeniu 

komplementarnej cząsteczki DNA na matrycy RNA wirusa (→ transkrypcja odwrotna) 

odwrotne krzyżowanie, → krzyżowanie odwrotne. 

odziedziczalność, genetyczny składnik zmienności fenotypowej cechy; o. danej cechy jest 

ilorazem wariancji genetycznej przez wariancję fenotypową w określonej populacji; o. ogólna 

(sensu lato) h2 jest proporcją efektów wariancji genetycznej (VG) do całkowitej wariancji 

fenotypowej (Vph) w próbie: (h2 = VG / Vph); o. w wąskim sensie (sensu stricto) h2
N, jest 

udziałem zmienności powodowanej przez geny lub allele o działaniu addytywnym (VA) w 

zmienności fenotypowej: h2
N = VA / Vph; o. podawana jest zazwyczaj w procentach lub jako 

ułamek dziesiętny; h2 = 1 oznacza wyłącznie genetyczne uwarunkowanie zmienności cechy, 

wartość h2 = 0 oznacza, że cecha nie wykazuje zmienności genetycznej, a jej zróżnicowanie 

powstaje pod wpływem środowiska. 

odzwierzęce choroby, → choroby odzwierzęce. 

odżywianie, ogół czynności i procesów związanych ze zdobywaniem, trawieniem i 
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przyswajaniem pokarmu, realizowanych przez → układ pokarmowy. 

odżywka, produkt spożywczy zawierający łatwo przyswajalne składniki o dużej wartości 

odżywczej, wzbogacony o niezbędne witaminy i elementy mineralne. 

odźwiernik, część → żołądka u kręgowców łącząca go z jelitem cienkim; zaopatrzony w 

mięsień zwieracz o. reguluje przechodzenie porcjami odpowiednio przygotowanego pokarmu 

do jelita. 

ofiara, zwierzę zabijane i zjadane przez drapieżcę. 

ofiologia, dział → herpetologii zajmujący się naukowym badaniem węży. 

Ogino-Knausa metoda, → kalendarz małżeński. 

ognik, ecjum, ecydium, utwór (grupa strzępek) powstający w cyklu życiowym groźnych 

grzybów pasożytniczych z rodzaju rdza w wyniku dikariotyzacji (→ dikariofaza) grzybni 

pierwotnej; miejsce produkcji ecydiospor, czyli zarodników ognikowych. 

ogon, różnej długości, czasem silnie zredukowany, końcowy odcinek ciała u kręgowców; 

może być narządem lokomocji, jak u kręgowców wodnych (płazów ogoniastych, pewnych 

gadów, ssaków), narządem służącym zachowaniu równowagi, może również spełniać inne 

wyspecjalizowane funkcje, np. czepne, chwytne, magazynujące, termoregulacyjne i inne. 

ogonice, Appendicularia, gromada bezkręgowców należąca do podtypu → osłonic, w 

typie → strunowców, reprezentowana przez ok. 70 gatunków; są to strunowce wolno żyjące 

w morskim pelagialu, planktoniczne, odżywiające się fitoplanktonem, wielkości kilku 

milimetrów. 

ogonowa kość, → kość guziczna. 

ogrodnictwo, 1) dział produkcji roślinnej zajmujący się uprawą roślin warzywnych, 

sadowniczych (owocowych) i ozdobnych (ostatnio także grzybów kapeluszowych) oraz ich 

hodowlą (→ hodowla roślin) i przygotowaniem materiału służącego do rozmnażania 

(plantacje nasienne, szkółki); 2) drobnotowarowe gospodarstwo rolne, w którym uprawia się 

warzywa, drzewa i krzewy owocowe oraz rośliny ozdobne. 

ogrody botaniczne, ogrody mające udokumentowane kolekcje roślin, które są przedmiotem 

badań naukowych oraz spełniają funkcje edukacyjne (por. → arboretum); tradycyjnie o. b. 

ukierunkowane były na kolekcjonowanie przedstawicieli flor różnych obszarów 

geograficznych, ostatnio coraz częściej pełnią także funkcję w ochronie ex situ ginących i 

zagrożonych gatunków flory rodzimej. 

ogrody grzybowe, grzyby "lw;hodowane"up; na żyznych podłożach, wytwarzanych w 

gniazdach przez tropikalne gatunki mrówek i termitów; owady te najpierw przygotowują 

podłoże, następnie "lw;zaszczepiają"up; je grzybnią odpowiedniego gatunku, a w końcu 

"lw;opiekują"up; się nią w czasie wzrostu doprowadzając ją do utworzenia gęstej plecionki i 

wykształcenia owocników; powstające na końcach strzępek kuliste lub maczugowate 

nabrzmienia (tzw. kalarepki) służą owadom za pokarm. 

ogrody zoologiczne, publiczne, wyznaczone obszary wystawowe, gdzie hoduje się zwierzęta 

z całego świata, zwłaszcza egzotyczne, w celach edukacyjnych i naukowych oraz dla 

ratowania gatunków wymierających. 

oidia, zarodniki związane z bezpłciowym rozmnażaniem się grzybów (→ mitospory), 

powstające przez rozpad strzępki na pojedyncze komórki. 

okaz typowy, "lw;wzorcowy przedstawiciel"up; używany w taksonomii przy wyróżnianiu 

gatunków; we współczesnej biologii o. t. jest już nie tyle wyznacznikiem gatunku (poza 

przypadkami, gdy jest on jedynym okazem), ile nosicielem nazwy gatunku – formalnie nazwa 

gatunku musi być przypisana do 1 lub większej liczby okazów wskazanych jako wzorcowe 

(→ holotyp, → lektotyp, → neotyp, → paratyp, → plezjotyp, → syntyp). 
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okienko, mikropyle, otworek na szczycie → zalążka, pozostawiony przez niezamykające się 

w tym miejscu brzegi osłonek, przez który najczęściej wnika do zalążka → łagiewka 

pyłkowa. 

okienko okrągłe, otwór w ścianie jamy bębenkowej → ucha środkowego prowadzący do 

schodów bębenka (→ ucho wewnętrzne); zamknięte błoną bębenkową wtórną. 

okienko owalne, → okienko przedsionka. 

okienko przedsionka, okienko owalne, otwór w ścianie jamy bębenkowej → ucha 

środkowego prowadzący do schodów przedsionka w ślimaku kostnym (→ ucho wewnętrzne); 

zamknięte podstawą strzemiączka (jednej z → kosteczek słuchowych). 

okluzja, 1) fizjol. osłabienie reakcji odruchowej na skutek zachodzenia na siebie obszarów 

czuciowych w ośrodkowym układzie nerwowym, do których dochodzą równocześnie różne 

włókna czuciowe; 2) zgryz, zwarcie łuków zębowych,. 

okładzinowe komórki, → komórki okładzinowe. 

oko, 1) narząd zmysłu wzroku bezkręgowców, o bardzo zróżnicowanej budowie, od 

pojedynczych komórek wzrokowych, po → oczy złożone; 2) narząd zmysłu wzroku 

kręgowców składający się z → gałki ocznej i elementów pomocniczych, m.in. powiek, 

spojówki, narządu łzowego. 

oko ciemieniowe, → narząd ciemieniowy. 

oko fasetkowe, rzadko używany synonim oka złożonego. 

oko kubkowe, oko nabłonkowe, rodzaj prymitywnego narządu wzroku bezkręgowców (→ 

oczy proste) powstałego przez wpuklenie komórek oskórka, na dnie którego gromadzą się 

komórki światłoczułe (rodzaj → siatkówki), otoczone przez komórki barwnikowe 

(pigmentowe). 

oko nabłonkowe, → oko kubkowe. 

oko naupliusowe, zestaw 3–4 oczek pigmentowanych tworzących plamkę w kształcie litery 

X, u małżoraczków i pływika. 

oko termiczne, → narząd policzkowy. 

oko złożone, → oczy złożone. 

okolnica, perycykl, w korzeniach i łodygach zewnętrzna tkanka → walca osiowego, najlepiej 

wykształcona w korzeniu; ma postać cylindra tkanki miękiszowej, otaczającej tkanki 

przewodzące (drewno i łyko), w młodej części korzenia zachowuje charakter 

merystematyczny (→ merystem) i może być miejscem powstawania zawiązków korzeni 

bocznych i fellogenu. 

okołoporodowy okres, → okres okołoporodowy. 

okołoprzełykowy pierścień, → obrączka okołoprzełykowa. 

okołorektalna błona, → błona okołorektalna. 

okołośródnerczowy przewód, → przewód okołośródnerczowy. 

okopowe rośliny, → rośliny okopowe. 

okostna, warstwa tkanki łącznej włóknistej zwartej pokrywająca powierzchnię kości; w 

części zewnętrznej zawiera liczne włókna kolagenowe i fibroblasty, w części przylegającej do 

kości (warstwa rozrodcza) znajdują się także naczynia krwionośne oraz w okresie rozwoju lub 

regeneracji kości komórki kościotwórcze (→ osteoblasty). 

okółek, zespół (2 lub więcej) organów bocznych rośliny (liści na łodydze, części kwiatu na 

dnie kwiatowym) osadzonych na wspólnej osi na tej samej wysokości (np. liście wyrastające 

z tego samego węzła na łodydze). 
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okrajek, wąski pas roślinności o swoistym składzie gatunkowym i strukturze występujący w 

strefie kontaktowej zbiorowisk leśnych lub zaroślowych oraz zbiorowisk nieleśnych; cechą 

charakterystyczną o. jest liczny udział wieloletnich roślin zielnych (bylin), często światło- i 

ciepłolubnych, a także duże znaczenie gatunków nitrofilnych (→ nitrofity). 

okres, geol. jednostka czasu w dziejach Ziemi; część ery, dzielona na epoki (→ 

geochronologia). 

okres dojrzewania, → dojrzewanie płciowe. 

okres inkubacji, → latencja (2). 

okres lęgowy, pora lęgowa, okres w ciągu roku, w trakcie którego ptaki zakładają gniazda, 

składają jaja i wykarmiają pisklęta. 

okres noworodkowy, → noworodek. 

okres okołomenopauzalny, → perimenopauza. 

okres okołoporodowy, okres perinatalny, med. okres między 39. tygodniem ciąży a 7. dniem 

życia po urodzeniu. 

okres perinatalny, → okres okołoporodowy. 

okres połowicznego rozpadu, okres półtrwania, czas, w którym połowa radioaktywnego 

izotopu ulega rozpadowi do swojego produktu (→ datowanie). 

okres półtrwania, → okres połowicznego rozpadu. 

okres prenatalny, część rozwoju osobniczego (→ ontogeneza), która dokonuje się przed 

urodzeniem się osobnika. 

okres przedpokwitaniowy, antr. faza rozwoju osobniczego człowieka poprzedzająca → 

dojrzewanie płciowe. 

okres refrakcji, refrakcja, okres niepobudliwości, okres niewrażliwości komórki na bodźce 

występujący po pobudzeniu komórki bodźcem co najmniej progowym, spowodowany stanem 

depolaryzacji błony komórkowej (okres refrakcji bezwzględnej, w trakcie którego komórki 

nie może pobudzić żaden bodziec) lub stanem hiperpolaryzacji błony, pojawiającym się po 

pobudzeniu (okres refrakcji względnej, w czasie której komórkę może pobudzić bardzo silny 

bodziec) (patrz też → potencjał czynnościowy, → potencjał iglicowy, → potencjał 

spoczynkowy). 

okres utajenia, → latencja. 

okres wylęgania, 1) → latencja (2); 2) → okres lęgowy. 

okrężnica, colon, u człowieka odcinek jelita grubego rozpoczynający się za ujściem jelita 

krętego, otaczający jamę brzuszną (część wstępująca, poprzeczna i zstępująca) i przechodzący 

(częścią esowatą) w odbytnicę. 

okrytonasienne, → okrytozalążkowe. 

okrytozalążkowe, okrytonasienne, Magnoliophytina, Angiospermae, najbogatsza w gatunki 

(ponad 250 tys.), najwyżej rozwinięta ewolucyjnie grupa roślin spełniających 

pierwszoplanową rolę we współczesnej szacie roślinnej Ziemi; o. pojawiły się we wczesnej 

kredzie, ze względu na niedostatek materiałów fosylnych nieznane pozostają szczegóły ich 

pochodzenia od roślin nagozalążkowych; o. ujmowane są w randze podgromady w obrębie 

gromady → roślin telomowych lub oddzielnej gromady (Magnoliophyta) i zróżnicowane na 

dwie klasy: → dwuliścienne i → jednoliścienne; o. wytwarzają kwiaty, w przemianie pokoleń 

oba gametofity żeński i męski zredukowane są do kilkukomórkowych, a nawet 

kilkujądrowych utworów, sporofit zaś jest fazą całkowicie dominującą; podstawą wydzielenia 

o. w randze podgromady lub gromady jest wykształcenie słupka, w którego zalążni znajdują 

się → zalążki, a w nich gametofity żeńskie, zwane woreczkami zalążkowymi; męskimi 
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narządami rozrodczymi są pręciki, w których powstają ziarna pyłku (→ zapłodnienie 

podwójne , → bielmo, → owoc); ogromna większość o. to rośliny zielone, samożywne, mniej 

liczne są formy bezzieleniowe (pasożytnicze); olbrzymia różnorodność o. związana jest także 

z długością życia (od kilku tygodni do kilkuset lat). 

okrywa kwiatowa, → okwiat. 

okrywa pąka, starsze zawiązki liści lub liście przekształcone w specjalne łuski → pąków. 

okrywowe rośliny, → rośliny okrywowe. 

okrzemki, Bacillariophyceae, bogata w gatunki klasa należąca do gromady → 

chryzofitów, obejmująca wyłącznie formy jednokomórkowe, żyjące pojedynczo lub rzadziej 

w koloniach, zarówno w morzach, jak i w wodach słodkich; są to formy kokoidalne, a więc 

wykształcające ścianę komórkową i nie wytwarzające wici, jedynie w czasie rozmnażania 

płciowego powstają ruchliwe gamety u niektórych gatunków o charakterze wiciowcowym; w 

odróżnieniu od innych chryzofitów komórki o. są diploidalne; ściana komórkowa (tzw. 

skorupka) zbudowana jest z pektyn wysyconych krzemionką, składa się zachodzących na 

siebie części (wieczka i denka); rozmnażają się wegetatywnie przez podział komórki, 

prowadzący do zmniejszenia jej wielkości, odtworzenie normalnych rozmiarów następuje na 

drodze rozmnażania płciowego. 

okrzemkowa analiza, → analiza okrzemkowa. 

okrzemkowa ziemia, → ziemia okrzemkowa. 

oksydacja, → utlenianie. 

oksydacja alternatywna niewrażliwa na cyjanek, składnik drogi alternatywnej wobec 

łańcucha oddechowego, kompleks enzymatyczny (oksydaza alternatywna) przenoszący 

elektrony bezpośrednio z unichinolu na tlen, alternatywnie do klasycznego transportu 

elektronów w → łańcuchu oddechowym (hamowanego przez cyjanki), charakterystyczny dla 

mitochondriów roślin, grzybów i niektórych pierwotniaków; układ ten nie generuje → siły 

protonomotorycznej i nie jest sprzężony z procesem → fosforylacji oksydacyjnej, toteż 

uwalniana energia ulega rozproszeniu w formie ciepła. 

oksydacyjna fosforylacja, → fosforylacja oksydacyjna. 

oksydaza cytochromowa, cytochrom a3, enzym z klasy → oksydoreduktaz katalizujący 

ostatnią reakcję → łańcucha oddechowego, w której elektrony i protony H+ przenoszone są na 

tlen cząsteczkowy i powstaje ATP (→ fosforylacja oksydacyjna); inhibitorem o. c. jest tlenek 

węgla, siarkowodór i cyjanki. 

oksydazy, enzymy z klasy oksydoreduktaz używające tlenu jako akceptora elektronów; grupą 

prostetyczną o. jest FMN i FAD. 

oksydoredukcyjne układy, → układy oksydoredukcyjne. 

oksydoreduktazy, enzymy zaliczane do klasy pierwszej, katalizujące reakcje utleniania i 

redukcji; do o. należą m.in. dehydrogenazy, reduktazy, cytochromy, oksydazy, oksygenazy; 

pełnią wiele ważnych funkcji, m.in. w procesach przemian energii (→ łańcuch oddechowy) i 

odtruwaniu organizmu (biotransformacja ksenobiotyków). 

oksyhemoglobina, hemoglobina utlenowana wiążąca cztery cząsteczki tlenu w sposób 

odwracalny, zależny od jego ciśnienia parcjalnego; o. transportuje tlen z płuc do tkanek, w 

warunkach prawidłowych 1 g o. może związać 1,34 cm3 tlenu; proces wiązania tlenu przez 

hemoglobinę nazywa się utlenowaniem, ponieważ nie towarzyszy mu zmiana stopnia 

utlenienia żelaza hemowego; o. w odróżnieniu od → hemoglobiny jest słabym kwasem, co 

ma duże znaczenie dla transportu gazów przez to białko. 

oksytocyna, zbudowany z 9 aminokwasów peptydowy → neurohormon ssaków wytwarzany 

przez neurony jądra przykomorowego → podwzgórza, transportowany aksonami tych 
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komórek do nerwowego płata → przysadki mózgowej, gdzie jest magazynowany i 

wydzielany do krążenia; o. działa przede wszystkim na gruczoły sutkowe (mlekowe) w 

okresie laktacji, gdzie wywołując skurcz komórek mioepitelialnych wyścielających przewody 

gruczołów sutkowych powoduje wyciśnięcie mleka z pęcherzyków gruczołów sutkowych, 

oraz na macicę, gdzie wywołuje skurcze mięśni gładkich ułatwiające przenoszenie plemników 

do jajowodu po kopulacji oraz skurcze porodowe (macica jest szczególnie wrażliwa na o. w 

późnym okresie ciąży); o. może być wytwarzana przez neurony innych obszarów mózgowia, 

gdzie pełni rolę → neuroprzekaźnika lub → neuromodulatora; u niższych kręgowców 

wykryto analogi o. takie jak izotocyna (ichtiotocyna, u ryb kostnoszkieletowych), 

glumitocyna (u płaszczek), mezotocyna (u ryb dwudysznych i niektórych płazów), walitocyna 

(u rekinów). 

okulizacja, → oczkowanie. 

okwiat, okrywa kwiatowa, periancjum, część kwiatu stanowiąca osłonę dla pręcików i 

słupków; może być pojedynczy (wszystkie człony jednakowe, np. zawilców) lub częściej, 

podwójny, złożony z → kielicha i → korony. 

olbrot, spermacet, substancja bogata w woski, głównie estry kwasu palmitynowego i 

alkoholu cetylowego, otrzymywana z głów kaszalotów, gdzie jest magazynowana w dużych 

ilościach w zbiorniku tłuszczu nad prawym przewodem nosowym; wykorzystywany dawniej 

do wyrobu świec, obecnie ma zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym 

do produkcji maści i kremów. 

oleiste ciała, → ciała oleiste. 

oleiste rośliny, → rośliny oleiste. 

olej tungowy, olej otrzymywany z nasion roślin należących do rodzaju tung (kroplan) z 

rodziny wilczomleczowatych (7 gatunków tropikalnych i subtropikalnych z rejonów 

wschodniej i południowo-wschodniej Azji oraz Wysp Sundajskich); ceniony w przemyśle 

elektrotechnicznym, samochodowym, lotniczym i okrętowym; zawiera związki toksyczne. 

oleje mineralne, ciekłe mieszaniny węglowodorów pochodzące m.in. z przerobu ropy 

naftowej i smoły węglowej. 

oleje roślinne, płynne tłuszcze uzyskiwane z nasion roślin oleistych (np. słonecznik, rzepak, 

soja, orzeszki ziemne); są mieszaninami estrów gliceryny i nienasyconych kwasów 

tłuszczowych z dodatkiem fosfolipidów, steroli, karotenoidów i tokoferoli, np. oliwa z 

oliwek, o. palmowy, o. słonecznikowy, o. rzepakowy, o. sojowy, o. lniany, będące 

produktami spożywczymi oraz surowcami w wielu gałęziach przemysłu. 

olejki eteryczne, olejki zapachowe, lotne związki roślinne o przyjemnym, 

charakterystycznym zapachu i smaku, nierozpuszczalne w wodzie, bezbarwne lub o różnych 

odcieniach żółci, brązu i zieleni, np. olejek anyżowy, bergamotowy, eukaliptusowy, 

goździkowy, kminkowy, różany; w skład o. e. wchodzą m.in. węglowodory, alkohole, 

aldehydy, ketony, estry kwasów karboksylowych, terpeny, fenole; wytwarzane są we 

wszystkich organach roślin, głównie w liściach i owocach ; pełnią wiele funkcji, np. 

przywabiają zwierzęta zapylające i owocożerne – rozprzestrzeniające nasiona, chronią rośliny 

przed patogenami i fitofagami;. 

oles, → ols. 

olfaktoreceptory, receptory związane z → narządem węchu (→ zmysł węchu). 

oligobionty, gatunki stenotopowe (→ stenobionty) o zakresie tolerancji czynnika 

środowiskowego, który zawarty jest w dolnej strefie zmienności tego czynnika, np. 

oligohygrem jest to gatunek preferujący niski zakres wilgotności. 

oligocen, trzecia epoka → trzeciorzędu, trwający od ok. 34 mln do 23 mln lat temu (→ 
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geochronologia). 

oligodendrocyty, neuroglej skąpowypustkowy, typ komórek → tkanki glejowej (neuroglej) 

występujących w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; ich nieliczne wypustki 

uczestniczą w tworzeniu → osłonki mielinowej wokół aksonów sąsiadujących z o. neuronów. 

oligofagi, zwierzęta o mniej wąskiej specjalizacji pokarmowej niż → monofagi, odżywiające 

się kilkoma gatunkami roślin z jednej rodziny (patrz też → polifagi). 

oligofrenia, rzadko już używany termin oznaczający → upośledzenie umysłowe. 

oligogynia, występowanie w jednej kolonii owadów społecznych od dwóch do kilku 

funkcjonalnych królowych. 

oligomeryczna larwa, → larwa oligomeryczna. 

oligomycyna, antybiotyk z grupy antybiotyków polienowych, hamujących transport przez 

błony komórkowe, oddychanie i fosforylację; działanie o. po połączeniu się z błoną polega na 

hamowaniu transportu jonów przez błonę i inhibicji ATPazy; wykazuje aktywność jedynie 

przeciw grzybom; używana jako inhibitor w badaniach procesów oddychania i fosforylacji. 

oligopeptydy, peptydy złożone z kilku do dziesięciu aminokwasów, np. hormony oksytocyna 

i wazopresyna oraz trójaminokwasowy → glutation (→ peptydy). 

oligosacharydy, → kilkucukrowce. 

oligotroficzne jeziora, → jeziora oligotroficzne. 

oligotrofizm, 1) sposób odżywiania się organizmu o ograniczonym lub ściśle limitowanym 

dostępie do zasobów pokarmowych; 2) niski poziom żyzności zbiorników wodnych ze 

względu na mały dopływ biogenów, o niewielkiej produkcji pierwotnej, np. oligotroficzne 

jezioro jest względnie młode, głębokie, z wąskimi strefami litoralu i sublitoralu i dużą 

populacją ryb. 

ols, oles, las bagienny z panującą olszą czarną na siedliskach o swoistej gospodarce wodnej, 

polegającej na przemiennym zasilaniu bądź to przez wody opadowe przy niskim poziomie 

wód gruntowych, bądź też przez wysoko stojące wody gruntowe o nieznacznej ruchliwości w 

kierunku poziomym, które pokrywają przez kilka miesięcy w roku powierzchnię gleby 

warstwą do kilku cm; o. zajmują siedliska o szerokiej amplitudzie troficznej: od silnie 

kwaśnych, dystroficznych torfów przejściowych do obojętnych lub lekko zasadowych i 

bardzo żyznych torfów niskich, co znajduje odzwierciedlenie w strukturze lasów i ich 

zróżnicowaniu. 

omacicza, omacicze, warstwa zewnętrzna macicy budowana przez → otrzewną trzewną. 

omamy, → halucynacje. 

omatidia, ommatidia, fasetki, podstawowe jednostki fotoreceptorowe → oczu złożonych u 

owadów i niektórych skorupiaków; pojedyncze omatidium, o kształcie stożka, zawiera aparat 

optyczny złożony z rogówki i soczewki, 4 stożków krystalicznych, 7–8 komórek siatkówki i 

otoczone jest przez komórki barwnikowe izolujące je optycznie. 

ombrofilne rośliny, → rośliny ombrofilne. 

omięsna, odchodzące od wewnętrznej powierzchni → namięsnej łącznotkankowe pasma 

otaczające i rozdzielające od siebie poszczególne pęczki włókien mięśniowych w brzuścu 

mięśnia szkieletowego (patrz też → śródmięsna). 

ommatidia, → omatidia. 

omnipotencjalne komórki, → komórki totipotencjalne. 

omnipotencjalność, → totipotencjalność. 

omocznia, allantois, kształtująca się najpóźniej błona płodowa owodniowców (gadów, 

ptaków, ssaków), powstająca jako uwypuklenie ściany przewodu pokarmowego, między 
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owodnią a kosmówką; silnie unaczyniona w jajach gadów i ptaków jest magazynem zbędnych 

produktów przemiany materii, a po zespoleniu z kosmówką (→ allantochorion) pełni rolę 

oddechową, pobierając tlen i wydalając dwutlenek węgla przez porowatą skorupę jaja; u 

ssaków staje się głównym elementem pępowiny integrując krążenie płodu z krążeniem 

łożyskowym i spełniając rolę dostarczania płodowi tlenu i substancji odżywczych, a usuwania 

dwutlenku węgla i produktów przemiany materii; o. po zrośnięciu z kosmówką staje się 

kosmówką omoczniową. 

onkogeneza, kancerogeneza, długotrwały proces powstawania nowotworu spowodowany 

czynnikami genetycznymi oraz środowiskowymi; komórka tracąc zdolność samokontroli nad 

procesami wzrostu i różnicowania staje się komórką nowotworową; przyczyną transformacji 

nowotworowej są głównie mutacje w genach, których produkty pełnią ważne funkcje w 

rozwoju i różnicowaniu komórek oraz biorą udział w przyjmowaniu sygnałów i odpowiedzi 

komórki. 

onkogenne czynniki, → czynniki kancerogenne. 

onkogenne wirusy, → wirusy onkogenne. 

onkogeny, geny tworzace się z protoonkogenów po ich aktywacji przez mutacje lub 

nadekspresję, biorące udział w procesie powstawania nowotworów złośliwych (→ 

onkogeneza); do o. należą też o. transformujące, przenoszone przez wirusy; białka kodowane 

przez o. uczestniczą głównie w szlakach przekazywania sygnału; niektóre o. biorą udział w 

regulacji apoptozy. 

onkologia, dziedzina medycyny zajmująca się badaniem, rozpoznawaniem i leczeniem 

nowotworów (→ nowotwór). 

onkornawirusy, onkogenne wirusy RNA, → onkowirusy, które zakażając komórki 

określonych tkanek mają zdolność wywoływania nowotworów; powstanie nowotworu może 

nastąpić na skutek m.in. ekspresji onkogenów wirusowych, aktywacji onkogenów 

komórkowych lub inaktywacji supresorów onkogenów, zmiany ekspresji genów 

komórkowych, oddziaływania białek wirusowych z białkami komórkowymi i z DNA 

gospodarza, translokacjami chromosomowymi wywołanymi przez wirusy. 

onkosfera, prymitywne stadium larwy tasiemców (Cestoda); kulisty twór otoczony błoną o 

nazwie embriofor, zaopatrzony w 6 chitynowych haczyków; żywicielem (pośrednim) jest 

kręgowiec; o. za pomocą haczyków przenika przez ścianę jelita do układu krwionośnego, a po 

przedostaniu się do mięśni ulega przekształceniu w kolejne stadium larwalne – wągra lub 

bąblowca. 

onkowirusy, Oncovirinae, podrodzina → retrowirusów, które zakażając komórki określonych 

tkanek powodują powstawanie nowotworów (mięsaków i białaczek); 

ontogeneza, rozwój osobniczy, proces kształtowania się osobnika od momentu jego 

powstania do śmierci; u organizmów rozmnażających się płciowo początkiem o. jest 

powstanie → zygoty lub (→ partenogeneza) pobudzenie do rozwoju nie zapłodnionej 

komórki jajowej, u form o rozrodzie bezpłciowym – faza, w której organizm potomny 

oddziela się od macierzystego; jeśli proces o. nie zostanie przerwany zdarzeniem losowym, to 

kończy się fazą starzenia się prowadzącą do naturalnej śmierci osobnika. 

oocysta, zygota ziarniaków, pasożytniczych pierwotniaków, zawierająca spory ze 

sporozoitami i otoczona grubą powłoką; jest ona stadium zakaźnym po wydaleniu z kałem 

żywiciela. 

oocyt, owocyt, żeński gametocyt, żeńska komórka płciowa powstała w czasie → oogenezy z 

oogonium, przechodząca podziały mejotyczne, jako oocyt I (oocyt I rzędu) w trakcie 

pierwszego podziału mejozy i oocyt II (oocyt II rzędu) w czasie drugiego podziału; po 

ukończeniu mejozy powstaje z niej ootyda (i → ciałka kierunkowe). 
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oogamia, w rozmnażaniu płciowym łączenie się nieruchomego jaja z ruchomym plemnikiem, 

po czym następuje kariogamia. 

oogeneza, proces powstawania gamety żeńskiej (→ oogonium, → oocyt, → jajo, → komórka 

jajowa); u człowieka proces o. zatrzymuje się w okresie płodowym na etapie diplotenu 

profazy pierwszego podziału mejotycznego i kontynuowany jest indywidualnie przez kolejne 

oocyty w cyklu miesięcznym od pokwitania do menopauzy. 

oogonium, żeńskie → gametogonium, komórka macierzysta gamet przekształcająca się w → 

oocyt. 

ookineta, zygota wiciowców pasożytniczych i niektórych zarodnikowców, ruchliwa, 

wykazująca zdolność przenikania przez tkanki; o. → zarodźca malarii przenika przez ścianę 

jelita komara widliszka i wytwarza inwazyjne spermatozoidy przechodzące do ślinianek. 

oologia, dyscyplina ornitologii zajmująca się naukowym badaniem jaj ptaków, fenologii i 

rozmiarów zniesień oraz biologii rozrodu ptaków. 

oosfera, jajo gnieżdżące się w lęgni pewnych grzybów i glonów, które w wyniku 

zapłodnienia przekształca się w oosporę. 

oospora, zarodnik pewnych grzybów i glonów powstały z oosfery. 

oostegity, skierowane do wewnątrz wyrostki nasad odnóży tułowiowych samic niektórych 

skorupiaków, tworzące komorę lęgową do przechowywania jaj. 

ooteka, kapsuła otaczająca grupę jaj, budowana z zestalonej wydzieliny gruczołów 

dodatkowych samic modliszek i karaczanów; oba te rzędy łączone są w grupę 

jajokapsułowców (Oothecaria). 

opad, → odczyn opadania erytrocytów. 

opad leśny, resztki pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego opadające na powierzchnię gleby 

w lesie, wraz z podziemnymi, obumarłymi częściami roślin i organizmów glebowych 

stanowiące źródło jej próchnicy. 

opad promieniotwórczy, opad radioaktywny, opadanie pyłu skażonego izotopami 

promieniotwórczymi, powstałego w wyniku wybuchu jądrowego. 

opad radioaktywny, → opad promieniotwórczy. 

opadanie liści, zrzucanie liści, zjawisko swoiste dla roślin wieloletnich, zachodzące 

regularnie z częstotliwością charakterystyczną dla poszczególnych gatunków, podobnie jak 

odpadanie innych części roślin (np. kwiatów czy owoców); u drzew związane jest z 

powstaniem → warstwy odcinającej; zwykle zsynchronizowane jest z cyklicznymi zmianami 

pór roku; np. u wielu roślin strefy umiarkowanej ma miejsce jesienią, w porze poprzedzającej 

okres o niekorzystnych warunkach wegetacyjnych lub, jak u większości drzew i krzewów 

szpilkowych, odbywa się co kilka lub kilkanaście lat. 

Oparina teoria , → teoria Oparina. 

operator, odcinek DNA umiejscowiony na początku → operonu, rozpoznawany przez 

specyficzny związek (→ represor), który po połączeniu z o. uniemożliwia ekspresję genów 

wchodzących w skład operonu. 

operkulum, 1) wieczko puszki zarodnionośnej u mchów; 2) konchiolinowa lub wapienna 

płytka na tylnej części nogi brzuchonogów zamykająca otwór muszli. 

operon, odcinek DNA obejmujący jeden lub więcej genów (→ cistronów) podlegających 

wspólnej regulacji i → transkrypcji; istotą regulacji jest funkcjonalne współdziałanie genów 

kodujących enzymy biorące udział w określonym szlaku metabolicznym; o. składa się 

zasadniczo z trzech elementów: promotora, fragmentu DNA, od którego rozpoczyna się 

transkrypcja mRNA, → operatora oraz genów strukturalnych kodujących określone enzymy; 
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w modelu indukcji transkrypcja tych genów uruchamiana jest wtedy, gdy blokadę operatora 

przez → represor znosi jego związanie z cząsteczką induktora, natomiast w modelu represji 

transkrypcję genów strukturalnych przerywa zablokowanie operatora przez represor tylko w 

sytuacji, gdy jest on połączony z cząsteczką korepresora. 

opiatowe receptory, → receptory opioidowe. 

opiaty, → peptydy opioidowe. 

opioidy, 1) → peptydy opioidowe; 2) leki o działaniu przeciwbólowym, zawierające opium 

lub morfinę. 

opis taksonomiczny, pełny wykaz cech systematycznych bez wyróżniania cech 

diagnostycznych (→ diagnoza taksonomiczna). 

opisthocranion, antr. punkt antropometryczny leżący na łusce kości potylicznej, 

wyznaczający (wraz z punktem → glabella) największą długość czaszki (lub głowy). 

opistonefros, opisthonephros, metanephros, zanercze, → nerka. 

opium, wysuszony sok mleczny z niedojrzałych makówek maku lekarskiego (Papaver 

somniferum); brązowa substancja zawierająca ok. 25 alkaloidów, m.in. morfinę, kodeinę, 

papawerynę i tebainę; stosowany dawniej jako środek przeciwbólowy i nasenny, silnie 

uzależniający narkotyk. 

opłucna, pleura, u lądowych kręgowców → błona surowicza pokrywająca płuca; u ssaków, 

których płuca leżą w zamkniętej szczelnie, w klatce piersiowej oddzielonej mięśniową 

przeponą od jamy brzusznej, pokrywająca płuca o. (o. płucna) przechodzi na ściany klatki 

piersiowej (o. ścienna), a między tymi dwoma blaszkami o. tworzy się szczelinowata jama 

opłucnej. 

opona miękka, opona naczyniowa, wewnętrzna blaszka → opon mózgowo-rdzeniowych u 

ssaków; cienka i przezroczysta, leży bezpośrednio na powierzchni mózgowia i rdzenia 

kręgowego wnikając w ich zagłębienia; z leżącą nad nią → oponą pajęczątworzą jamę 

podpajęczynówkową wypełnioną → płynem mózgowo-rdzeniowym; wymienione błony łączą 

się z sobą delikatnymi łącznotkankowymi beleczkami, w kanale kręgowym beleczki te tworzą 

więzadło ząbkowane, łączące opony miękką i pajęczą z oponą twardą. 

opona naczyniowa, → opona miękka. 

opona pajęcza, pajęczynówka, cienka błona łącznotkankowa, środkowa blaszka → opon 

mózgowo-rdzeniowych u ssaków; nie wnika w zagłębienia i szczeliny mózgowia; z leżącą 

nad nią → oponą twardą zrasta się wokół korzeni nerwów czaszkowych, a w kanale 

kręgowym łączy się za pośrednictwem więzadła ząbkowanego (→ opona miękka). 

opona pierwotna, → opona mózgowo-rdzeniowa kręgowców skrzelodysznych i płazów 

ogoniastych zróżnicowana na dwie blaszki, z których wewnętrzna opina mózg, a zewnętrzna 

zrasta się z czaszką; przestrzeń między blaszkami wypełniona jest tkanką śluzowato-

tłuszczową. 

opona twarda, u kręgowców lądowych zewnętrzna blaszka → opon mózgowo-rdzeniowych, 

u płazów oddzielona od okostnej czaszki, u gadów i ptaków przylegająca do okostnej (ale w 

zasadzie nie zrośnięta z nią), u ssaków zrośnięta z okostną czaszki i kanału kręgowego. 

opony mózgowe, → opony mózgowo-rdzeniowe. 

opony mózgowo-rdzeniowe, wieloblaszkowe, łącznotkankowe błony pokrywające u 

kręgowców mózgowie (opony mózgowe) i rdzeń kręgowy (opony rdzenia); o. m.-r. osłaniają, 

chronią, pośredniczą w ukrwieniu, a także stabilizują położenie narządów ośrodkowego 

układu nerwowego w ich kostnej obudowie. 

oporność, 1) wrodzone mechanizmy obronne organizmu przeciwko drobnoustrojom 

chorobotwórczym lub wydzielanym przez nie toksynom, nie wynikające z działania 
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odpowiedzi immunologicznej; 2) wystąpienie stanu względnej niewrażliwości zarazków na 

leki; 3) brak reakcji organizmu na dany środek leczniczy (→ lekooporność). 

opór obwodowy, opór naczyniowy, obciążenie następcze, opór, na jaki natrafia krew 

wyrzucana do tętnic przez kurczące się serce, proporcjonalny do ciśnienia panującego w 

układzie krążenia, czynnik regulujący wielkość wyrzutu serca. 

opór środowiska, suma czynników środowiskowych (pokarm, woda, drapieżnictwo, 

choroby, akumulacja toksycznych metabolitów i in.) ograniczających wzrost populacji i 

decydujących o maksymalnej liczbie osobników; ograniczają one realizowanie się → 

potencjału biotycznego; miarą o. ś. jest różnica między potencjałem biotycznym a 

rzeczywistym wskaźnikiem wzrostu. 

opryszczka zwykła, herpes simplex, ostra, pierwotna lub wtórna infekcja skóry lub błony 

śluzowej przez wirus (herpes wirus HSV), głównie na twarzy, wargach, nosie, policzkach, a 

także narządach płciowych; objawia się w postaci ograniczonego wykwitu złożonego z 

pęcherzyków. 

oprzęd, → kokon. 

opsoniny, głównie → przeciwciała (immunoglobuliny) i składniki układu dopełniacza 

występujące w osoczu krwi, opłaszczające bakterie, kompleksy immunologiczne i inne ciała 

obce, ułatwiające ich fagocytozę i przez to wspomagające odporność przeciwzakaźną. 

opsyny, białka występujące w komórkach światłoczułych, np. komórkach czopko- i 

pręcikonośnych siatkówki oka, w połączeniu z → retinenem tworzą receptory kwantów 

światła (→ rodopsyna). 

optimum ekologiczne, wąski przedział czynników ekologicznych stwarzających 

najdogodniejsze warunki życiowe dla gatunku. 

optometria, pomiar siły łamiącej układu optycznego oka. 

optyczna gęstość, → gęstość optyczna. 

optyczna oś oka, → oś optyczna oka. 

optyczne izomery, → izomery. 

opuszka, 1) rozszerzona, uwypuklona czy rozdęta część narzadu, szczególnie wtedy gdy w 

zasadzie ma on kształt cylindryczny (np. o. dwunastnicy, o. aorty); 2) rzadko używana 

nazwa → rdzenia przedłużonego. 

opuszka tętnicza, rozszerzenie tętnicy głównej u jej nasady, w miejscu odejścia od serca, 

charakterystyczne dla serca ryb kostnoszkieletowych; u ssaków rozszerzenie nasady aorty 

zwane opuszką aorty. 

opuszki kończyn, uwypuklone twory skórne na końcowych odcinkach kończyn ssaków, w 

miejscach kontaktu skóry tych kończyn z podłożem; składają się ze zgrubiałego, bezwłosego 

naskórka i leżącej pod nim poduszeczki z tkanki łącznej elastycznej oraz tłuszczowej; u 

naczelnych (także u niektórych torbaczy) opuszki palców oraz dłoni i stóp pokryte są 

charakterystycznymi → listewkami skórnymi. 

opuszki węchowe, u kręgowców najstarsza filogenetycznie i najbardziej do przodu wysunięta 

część → kresomózgowia; zawierają ośrodki związane z odbiorem i przetwarzaniem impulsów 

węchowych. 

opuszkowo-cewkowe gruczoły, → gruczoły opuszkowo-cewkowe. 

orangowate, Pongidae, pongidy, w tradycyjnej systematyce jedna z trzech rodzin w 

nadrodzinie małp → człekokształtnych (Hominoidea); obejmuje rodzaje orangutan (Pongo), 

goryl (Gorilla) i szympans (Pan); zgodnie z dzisiejszą wiedzą rodzaje goryl i szympans, 

wykazujące bliższe pokrewieństwo z człowiekiem niż z orangutanem, powinny znależć się w 
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rodzinie człowiekowatych. 

ordowik, drugi okres → paleozoiku trwający od ok. 505 mln do 438 mln lat temu; dzieli się 

na 3 epoki: wczesny, środkowy i późny (→ geochronologia). 

oreofity, mszaki i porosty rosnące bezpośrednio na skale oraz rośliny kwiatowe korzeniące 

się w szczelinach skalnych. 

organ, → narząd. 

organelle, struktury komórkowe, zawieszone w cytoplazmie podstawowej, zwykle 

oddzielone od niej błonami (→ kompartmentacja), o specyficznej budowie, zawierające 

określone enzymy i pełniące w komórce określone funkcje (np. jądro komórkowe, 

mitochondria, chloroplasty, aparat Golgiego, siateczka śródplazmatyczna). 

organiczne związki, → związki organiczne. 

organizator, określony rejon zarodka, który działa jako ośrodek organizacyjny, indukujący i 

kontrolujący różnicowanie się innych komórek, a więc determinujący dalszy rozwój tkanek 

zarodka. 

organizator jąderka, obszar jąderkotwórczy, przewężenie wtórne w chromosomie 

jąderkotwórczym odpowiedzialnym za formowanie się → jąderka; w o. j. znajduje się 

rybosomowy DNA (rDNA), w którym zlokalizowane są geny kodujące rRNA o stałej 

sedymentacji 5.8S, 18S i 28S; liczba i pozycja o. j. jest swoista dla gatunku. 

organizm amfibiotyczny, → amfibionty. 

organizm klonalny, 1) → klon; 2) w demografii roślin – organizm, który rozwija się z jednej 

zygoty, a jego wzrost odbywa się przez zwielokrotnienie jednostek strukturalnych 

wykazujących potencjalną niezależność (→ ramety); części o. k. są identyczne pod względem 

genetycznym, lecz mogą podlegać mutacjom somatycznym, prowadzącym do zróżnicowania 

wewnątrzklonalnego. 

organizm żywy, wyodrębniony układ w postaci osobnika – indywiduum, ze składowymi 

przyporządkowanymi funkcjonalnej całości tej postaci, o wszelkich objawach życia. 

organizmalizm, koncepcja, zgodnie z którą organizm stanowi wysoce zintegrowany układ 

żywy, a jego właściwości nie da się wyjaśnić wyłącznie przez badanie elementów składowych 

(por. → redukcjonizm, → holizm). 

organizmy brakiczne, organizmy o dużej tolerancji na stężenie jonów chlorkowych, 

utrzymujące równowagę osmotyczną w środowisku wód słonawych, o zawartości soli 

pośredniej między wodami słodkimi a morskimi. 

organizmy diploblastyczne, → dwuwarstwowce. 

organizmy eurytopowe, → eurybionty. 

organizmy hiemalne, → kriobionty. 

organizmy hydrotermalne, → fauna ujść hydrotermalnych. 

organizmy jednostkowe, → organizmy unitarne. 

organizmy modułowe, rośliny, najczęściej rozgałęzione, zbudowane z powtarzających się 

elementów (np. pędów, liści, korzeni itp.); poszczególne moduły mogą być ukorzenione lub 

nieukorzenione; o. m. wzrastają w sposób iteratywny, polegający na pomnażaniu 

powtarzalnych jednostek strukturalnych (→ formy wzrostu rośliny). 

organizmy niwalne, → kriobionty. 

organizmy pionierskie, → gatunki pionierskie. 

organizmy PPLO, → mikoplazmy. 

organizmy samożywne, → autotrofy, → samożywność. 
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organizmy skałotwórcze, → skały organogeniczne. 

organizmy stenotopowe, → stenobionty. 

organizmy subfosylne, formy lub gatunki niedawno wymarłych organizmów (często w 

czasach historycznych, np. niektóre gatunki małpiatek madagaskarskich). 

organizmy synantropijne, → synantropy. 

organizmy transgeniczne, organizmy genetycznie zmodyfikowane, powstałe z 

zastosowaniem technik → inżynierii genetycznej przez wprowadzenie dodatkowej informacji 

genetycznej, modyfikującej już istniejącą lub dodającej nowe geny do genomu danego 

organizmu. 

organizmy unitarne, organizmy jednostkowe (zwane też niemodułowymi), rośliny 

zbudowane z jednej jednostki wyposażonej we wszystkie niezbędne do życia elementy (np. 

rzęsa wodna). 

organogeneza, 1) zool. okres w rozwoju embrionalnym (→ embriogeneza), w którym 

zawiązują się i rozwijają podstawowe narządy organizmu; całość procesów prowadzących do 

wykształcenia narządów organizmu; 2) bot. proces powstawania → organów roślin. 

organogeniczne skały, → skały organogeniczne. 

organografia, dyscyplina morfologii roślin zajmująca się budową, rozmieszczeniem, 

czynnościami i rozwojem → organów roślin. 

organowce, osiowce, rośliny z trzema zasadniczymi elementami budowy (organami 

podstawowymi): korzeniem, łodygą, liśćmi; o. są → paprotniki, → nagozalążkowe i → 

okrytozalążkowe. 

organy fotosyntezy, części rośliny zawierające → barwniki fotosyntetyczne, w których 

dzięki temu zachodzi → fotosynteza. 

organy generatywne, organy roślin uczestniczące w rozmnażaniu płciowym (→ 

rozmnażanie się roślin). 

organy podstawowe, → organy roślin. 

organy roślin, narządy roślin, u → organowców, wyodrębniające się zewnętrznie części 

roślin o wspólnym pochodzeniu w rozwoju osobniczym; organami podstawowymi roślin 

są: → łodyga, → liść i → korzeń, z których w toku ewolucji kształtowały się rozmaite 

funkcjonalnie wyspecjalizowane organy. 

organy spichrzowe, organy roślin wyspecjalizowane w magazynowaniu substancji 

zapasowych; mogą powstawać w wyniku przekształceń → łodygi, → korzenia lub → liści. 

orgazm, szczytowanie, kulminacyjny punkt podniecenia w trakcie stosunku płciowego (u 

mężczyzn towarzyszy mu wytrysk nasienia), połączony z silnym uczuciem przyjemności 

(rozkoszy); jest wynikiem drażnienia odpowiednich receptorów w narządach płciowych 

(żołądź prącia u mężczyzn, łechtaczka i jej okolice oraz ściany pochwy u kobiet). 

orientalny region, → region orientalny. 

ornitochoria, rozsiewanie zarodników lub nasion przez ptaki (wskutek zjadania owoców i 

wydalania nasion, przyczepiania się do ciała ptaka itp.). 

ornitofauna, ptaki zasiedlające określony obszar. 

ornitogamia, zapylanie roślin za pośrednictwem przenoszących pyłek ptaków (np. kolibrów i 

nektarników); kwiaty roślin ornitogamicznych są zwykle duże, jaskrawo zabarwione, ale 

bezwonne i wytwarzają duże ilości nektaru; o. często występuje u roślin tropikalnych, m.in. 

niektórych kaktusów, bananów i znanej w Polsce rośliny ozdobnej – strelicji. 

ornitologia, dyscyplina zoologiczna zajmująca się naukowym badaniem ptaków. 
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ornitoza, choroba papuzia, ostra, zakaźna choroba ptasia wywoływana przez 

bakterie Chlamydia psittaci, przenoszona na człowieka przez ptaki; w zależności od 

przebiegu wyróżnia się kilka postaci tej choroby: forma grypowa ze stanami 

podgorączkowymi i nieżytem dróg oddechowych, forma płucna charakteryzująca się wysoką 

gorączką, kaszlem, bólem w klatce piersiowej i odoskrzelowym zapaleniem płuc, forma 

tyfoidalna przypominająca dur brzuszny. 

ornityna, aminokwas niebiałkowy uczestniczący w → cyklu mocznikowym jako przenośnik 

atomów azotu i węgla; po przyłączeniu grupy karbamoilowej z karbamoilofosforanu 

przekształca się w cytrulinę. 

ornitynowy cykl, → cykl mocznikowy. 

orogeneza, ruchy górotwórcze skorupy ziemskiej, w czasie których następuje sfałdowanie 

osadów i wypiętrzanie łańcuchów górskich lub – w miejscach nie poddających się fałdowaniu 

– pionowe przemieszczanie wzdłuż linii uskoków (góry zrębowe); o. towarzyszą zjawiska 

wulkaniczne. 

Orrorin tugenensis, Człowiek Milenijny, niedawno odkryte skamieniałości (kości szkieletu 

pozaczaszkowego, szczęki i zęby) ze wzgórz Tugen w Kenii, datowane na ok. 6 mln lat i 

zaliczone przez odkrywców do najstarszych praprzodków ludzi (→ hominidów). 

ortodoncja, gałąź stomatologii zajmująca się twarzową częścią czaszki, rozwojem uzębienia 

oraz zapobieganiem i korektą wad zgryzu. 

ortodromia, → kierunek ortodromowy. 

ortogeneza, ewolucja docelowa, koncepcja stworzona przez biologów (T. Eimer) 

dopuszczających istnienie celowości w procesach ewolucyjnych; zwolennicy o. uważali, że 

mutacje mogą mieć charakter kierunkowy, a co za tym idzie, przebieg ewolucji można 

uważać za realizację zadanego celu. 

ortognatyzm, antr. prostopadłe do linii zgryzu położenie przedniego brzegu wyrostków 

zębodołowych szczęki i żuchwy (i odpowiednich siekaczy); brak → prognatyzmu. 

ortomyksowirusy, wirusy grypy, rodzina wirusów mająca genom składający się z ośmiu 

fragmentów jednoniciowego RNA; → wirusy przybierają różne kształty, są okrągłe, 

gruszkowate, cylindryczne oraz nitkowate; do o. zalicza się trzy gatunki, Influenzavirus A, 

B i C; u ludzi wywołują schorzenia układu oddechowego; cechuje je duża zmienność 

powodowana częstymi mutacjami, co jest przyczyną występowania epidemii. 

ortopedia, dziedzina medycyny klinicznej, nauka o powstawaniu, zapobieganiu i leczeniu 

wrodzonych i nabytych wad narządów ruchu. 

ortostycha, prostnica, → ulistnienie. 

oryginał, rol. kategoria kwalifikowanego ziarna siewnego uzyskanego z roślin 

wyhodowanych z ziarna o kategorii elita (→ materiał mateczny). 

orzech, suchy, niepękający owoc o zdrewniałej owocni, zawierający pojedyncze nasienie, nie 

zrastające się z owocnią (np. u leszczyny). 

orzeszek, owoc niepękający, charakterystyczny np. dla roślin z rzędu ciborowatych 

(turzycowców), a tym samym dla bogatej u nas w gatunki rodziny turzycowatych. 

orzęski, Ciliata, najwyżej uorganizowany typ kosmopolitycznych → 

pierwotniaków; charakteryzują się obecnością gęstych rzęsek pokrywających ciało 

równomiernie bądź też podlegających licznym modyfikacjom, napędzających pokarm i 

spełniających funkcje lokomotoryczne, oraz obecnością zróżnicowanego aparatu jądrowego z 

generatywnym mikrojądrem i wegetatywnym makrojądrem. 

osa, Vespa, rodzaj → błonkoskrzydłych reprezentowany przez ponad 200 gatunków; należą 

do → owadów społecznych. 
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osad, 1) w fizjologii substancja wytrącona z roztworu po przekroczeniu tzw. iloczynu 

rozpuszczalności tej substancji; 2) osady, wszelkie utwory luźne osadzające się i gromadzące 

na powierzchni skorupy ziemskiej, w tym szczątki organiczne; ze względu na miejsce 

powstawania wyróżnia się osady kontynentalne (w tym rzeczne i jeziorne) oraz osady 

morskie. 

osadnik, 1) → dno kwiatostanowe; 2) część oczyszczalni ścieków, zbiornik w którym 

grawitacyjnie oddzielane są najcięższe składniki ścieków. 

osadowe skały, → skały organogeniczne. 

osfradium, narząd zmysłu chemicznego (→ chemoreceptory) zlokalizowany, parzyście lub 

pojedynczo, w obrębie jamy płaszczowej mięczaków – małży i łodzików, niektórych 

gatunków chitonów oraz, szczególnie dobrze rozwinięte, u ślimaków skrzelodysznych. 

osie ciała, → oś symetrii ciała. 

osierdzie, dwublaszkowy worek utworzony z → błony surowiczej otaczający serce u 

kręgowców; blaszka trzewna o. (nasierdzie) przylega do serca i tworzy jego zewnętrzną 

warstwę, blaszka ścienna styka się z otaczającymi narządami i → opłucną; między obu 

blaszkami znajduje się szczelinowata jama osierdziowa. 

osiowce, → organowce. 

osiowe rośliny, → rośliny osiowe. 

osiowy walec, → walec osiowy. 

osklepek, galaretowata substancja, w której zanurzone są włoski komórek zmysłowych w 

bańce → kanału półkolistego (→ ucho wewnętrzne). 

oskórek, kutikula, kutykula, wydzielina komórek naskórka u bezkręgowców, o funkcjach 

ochronnych, rzadziej pośredniczy w wymianie substancji między organizmem a 

środowiskiem lub staje się szkieletem; bardzo cienki, np. u gąbek, wielowarstwowy, np. u 

glisty ludzkiej, i gruby, zbudowany z zewnętrznej, pokrytej woskiem epikutikuli i twardej, 

chitynowej, wysyconej węglanem wapnia endokutikuli; u niektórych grup podlega linieniu. 

oskrzela, u gadów, ptaków i ssaków rozgałęziające się przewody, o ścianie z reguły 

wzmocnionej i usztywnionej chrzęstnymi tworami, doprowadzające powietrze oddechowe 

z → tchawicy do wnętrza płuc; o. powstające z rozgałęzienia tchawicy (brak ich u hatterii i 

gadów mających jedno płuco, jak większość węży) noszą nazwę oskrzeli głównych; u ssaków 

o. powstające z podziałów oskrzeli głównych noszą nazwę płatowych, z których powstają o. 

segmentowe i podsegmentowe kolejnych rzędów. 

oskrzeliki, oskrzelka, drobne rozgałęzienia oskrzeli u ptaków (o średnicy poniżej 2 mm) i 

ssaków (poniżej 1 mm), o ściankach pozbawionych wzmocnienia chrzęstnego, 

doprowadzające powietrze do miejsc, gdzie zachodzi wymiana gazowa; u ssaków 

wyposażone we włókienka mięśni gładkich, mogą regulować dopływ powietrza do → 

pęcherzyków płucnych. 

oskrzeliki końcowe, oskrzelka końcowe, u ssaków końcowy odcinek → drzewa 

oskrzelowego; o. k. dzieli się na dwa → oskrzeliki oddechowe. 

oskrzeliki oddechowe, oskrzelka oddechowe, powstałe z podziału oskrzelików końcowych 

przewodziki, które dalej dzielą się na kilka przewodzików oddechowych zakończonych 

woreczkami pęcherzykowymi; o. o. i powstające z nich struktury wyposażone są w → 

pęcherzyki płucne i stanowią obszar wymiany gazowej w płucach ssaków. 

oskrzelka, → oskrzeliki. 

oskulum, otwór na szczycie ciała gąbki, którym woda ze → spongocelu wypływa na 

zewnątrz. 
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osłonice, Tunicata, podtyp morskich zwierząt należący do typu → strunowców, liczący ok. 2 

tysiące gatunków, o rozmiarach zwykle 0,3–20 cm, reprezentowany przez cztery gromady: → 

ogonice, → łapce, → sprzągle i → żachwy. 

osłonka jądrowa, → otoczka jądrowa. 

osłonka mielinowa, osłonka rdzenna, lipoproteinowa osłonka wokół aksonu (zwanego 

aksonem rdzennym) wytwarzana przez wielokrotne owinięcie aksonu błoną komórkową przez 

otaczające akson → lemocyty (w nerwach poza ośrodkowym układem nerwowym) lub 

wypustki → oligodendrocytów (w obrębie ośrodkowego układu nerwowego); osłonki 

podzielone są na odcinki (międzywęźla), między którymi występują krótkie odcinki 

pozbawione osłonek (cieśni węzłów, przewężenia Ranviera), odgrywające istotną rolę w 

mechanizmie propagowania impulsu nerwowego. 

osłonka przejrzysta, otoczka przejrzysta, zona pellucida, bezkomórkowa warstwa 

zbudowana z glikoprotein otaczająca oocyt I rzędu w pęcherzyku jajnikowym ssaka, 

penetrowana przez liczne mikrokosmki zarówno od strony oocytu, jak i od strony położonych 

na zewnątrz komórek pęcherzykowych (ziarnistych); po owulacji staje się wewnętrzną 

osłonką jaja, a zwarte w niej glikoproteiny kilku typów odpowiedzialne są za wiązanie 

plemników z jajem. 

osłonka rdzenna, → osłonka mielinowa. 

osłonka Schwanna, osłonka budowana przez → lemocyty wokół aksonów w nerwach 

obwodowych; aksony okrywane jedynie o. S. są → włóknami bezrdzennymi. 

osłonki zalążka, integumenty, część → zalążka u roślin nasiennych stanowiąca jego 

zewnętrzną okrywę (pojedynczą lub podwójną) otaczającą → ośrodek, z której powstaje 

później okrywa nasienna. 

Osm, → osmol. 

osmokonformizm, osmokonformistyczność, strategia adaptacyjna zwierząt wodnych do 

zasolenia środowiska polegająca na utrzymywaniu → izoosmii, tzn. na zmienianiu wartości 

osmotycznej płynów ustrojowych wraz ze zmianami jej wartości w środowisku (por. → 

osmoregulacja). 

osmol, Osm, jednostka ciśnienia osmotycznego; 1 o. określa ciśnienie osmotyczne 1 mola 

substancji niedysocjującej w 1 l wody lub płynów ciała. 

osmolalność, molalność, termin określający liczbę moli substancji osmotycznie czynnych 

zawartych w 1000 g rozpuszczalnika. 

osmolarność, → molarność, termin określający liczbę moli substancji osmotycznie czynnych 

w 1 litrze roztworu; ciśnienie osmotyczne roztworu zależy od stężenia substancji 

rozpuszczonej; jednostką ciśnienia osmotycznego jest → osmol. 

osmoreceptory, narządy zmysłów zwierząt rozpoznające zmiany wartości osmotycznej 

płynów ustrojowych, biorące udział w → osmoregulacji; u kręgowców niekiedy wyróżnia się 

o. ośrodkowe, zlokalizowane w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (głównie na terenie 

podwzgórza), oraz o. obwodowe w ścianach przewodu pokarmowego i naczyń układu 

krwionośnego. 

osmoregulacja, 1) procesy prowadzące do utrzymywania stałego, optymalnego stężenia 

osmotycznego płynów ustrojowych u zwierząt, związane z uzupełnianiem niedoborów wody 

lub usuwaniem jej nadmiaru oraz regulacją stężenia i składu jonowego organizmu (→ 

gospodarka elektrolitowa); 2) zdolność utrzymywania stałego stężenia osmotycznego płynów 

ustrojowych wykorzystywana jako strategia adaptacyjna do środowiska (patrz też → 

hiperosmia, → hipoosmia, → izoosmia, → homojoosmotyczność, → poikiloosmotyczność; 

por. → osmokonformizm). 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474086_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472481_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477918_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471392_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474249_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474260_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474260_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474256_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474009_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474255_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473271_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474260_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470976_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472686_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476544_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470622_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471003_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478183_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471091_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478443_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474311_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474009_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476686_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474299_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474256_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474942_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472481_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471392_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470622_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470976_1.html


osmotyczne ciśnienie, → ciśnienie osmotyczne. 

osmotyczny szok, → szok. 

osmoza, bierne przenikanie (dyfuzja) rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną 

rozdzielającą dwa roztwory o różnym stężeniu, z przedziału o stężeniu mniejszym do 

przedziału o stężeniu większym, aż do momentu wyrównania stężeń; w organizmach żywych 

odnosi się do biernego przenikania wody przez błony między przedziałami komórki lub 

organizmu, różniącymi się stężeniem osmotycznie czynnych składników. 

osnówka, arylus, osłona nasienia tworząca się ze sznureczka lub podstawy → zalążka, często 

barwna i mięsista (np. u cisa). 

osocze, plazma, płynna frakcja płynu ustrojowego (krwi, limfy lub hemolimfy), otrzymana po 

oddzieleniu wszystkich krwinek (elementów morfotycznych), stanowiąca jego substancję 

międzykomórkową; jest wodnym roztworem związków nieorganicznych (→ elektrolity 

osocza) i organicznych (białek, węglowodanów, lipidów, aminokwasów i innych); po 

usunięciu czynników krzepnięcia staje się surowicą. 

ospa czarna, → ospa prawdziwa. 

ospa prawdziwa, ospa czarna, variola vera s. maior, ostra, bardzo zakaźna choroba 

wywoływana przez wirusa ospy prawdziwej, z rodziny ortopokswirusów; w starożytności i 

średniowieczu występowała w postaci choroby epidemicznej o wysokiej śmiertelności, przede 

wszystkim w krajach Wschodu, Afryce i Ameryce Łacińskiej, skąd przenoszona bywała do 

Europy; dzięki obowiązkowym szczepieniom udało się ją prawie całkowicie wyeliminować; 

zakażenie głównie droga oddechową. 

ospa wietrzna, silnie zakaźna choroba powodowana przez wirusa ospy wietrznej i półpaśca 

(varicella-zoster); choroba najczęściej występuje u dzieci i młodzieży; objawami są złe 

samopoczucie, podwyższenie temperatury ciała, nieżyt dróg oddechowych, występuje 

wysypka przekształcająca się w grudki, a potem w pęcherzyki wypełnione płynem 

surowiczym; do zakażenia dochodzi drogą kropelkową. 

osseina, → osseomukoid. 

osseomukoid, osseina, osteoid, organiczna wydzielina → osteoblastów zawierająca włókna 

kolagenu typu I, białka niekolagenowe (m.in. osteokalcyna, osteonektyna), proteoglikany i 

fosfolipidy; po mineralizacji przekształca się w zwarte → blaszki kostne kości zbitej (istota 

zbita) lub luźne beleczki kostne kości gąbczastej (istota gąbczasta). 

osteoartroza, zwyrodnienie stawów i kości. 

osteoblasty, komórki kościotwórcze, komórki powstające z → komórek osteogennych, 

wybitnie aktywne w czasie kształtowania kości, wydzielające → osseomukoid i 

mineralizujące go przez odkładanie jonów wapniowych i fosforanów (hydroksyapatytów); 

mają wtedy kształt sześcienny lub wieloboczny, zawierają dobrze rozwiniętą siateczkę 

endoplazmatyczną szorstką, wskazującą na aktywność wydzielniczą; po zakończeniu 

wytwarzania osseomukoidu o. przechodzą w stan spoczynku i przekształcają się w 

spłaszczone, wrzecionowate komórki przylegające do nieaktywnej powierzchni kości 

(tworząc warstwę kambialną kości) lub, zamknięte wewnątrz zmineralizowanej kości w 

obrębie jamek kostnych, stają się → osteocytami; o. mogą się uaktywniać w odpowiedzi na 

sygnały fizjologiczne, np. w sytuacjach wymagających naprawy lub przemodelowania kości 

po jej złamaniu lub uszkodzeniu. 

osteocyty, komórki kości ulokowane w jamkach kostnych między beleczkami kostnymi, są 

przekształconym i→ osteoblastami, które przeszły w stan spoczynku po wytworzeniu kości; 

mogą komunikować się ze sobą przez długie wypustki cytoplazmatyczne, położone w 

kanalikach łączących jamki kostne. 
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osteoid, → osseomukoid. 

osteokalcyna, białko występujące w substancji międzykomórkowej tkanki kostnej, cementu i 

zębiny zęba oraz w ulegających mineralizacji chrząstkach, silnie wiążące jony wapniowe i 

zapewniające ich miejscową dużą koncentrację. 

osteoklasty, komórki kościogubne, duże wielojądrzaste, ruchliwe komórki, prawdopodobnie 

pochodzące z przekształconych monocytów krwi, lokujące się na powierzchni kości w 

miejscach aktywnej resorpcji kości i uczestniczące w procesach modelowania i 

przemodelowywania kości. 

osteologia, nauka o powstawaniu, strukturze i funkcjach kości i szkieletu kostnego. 

osteoma, nowotwór kości. 

osteomalacja, rozmiękanie kości, choroba objawiająca się rozmiękaniem kości i – będącej jej 

konsekwencją – skłonnością do złamań i mikrozłamań kości; przyczyną choroby może być 

niedostateczna mineralizacja kości w wyniku zaburzeń hormonalnych (nadczynności 

przytarczyc) albo niedoborów wapnia lub jonów fosforanowych we krwi na skutek np. 

nieodpowiedniej diety lub zaburzeń wchłaniania w przewodzie pokarmowym; u dzieci o. 

prowadzi do krzywicy. 

osteometria, technika wykonywania pomiarów na kościach (por. → antropometria). 

osteon, system Haversa, podstawowy składnik → istoty zbitej tkanki kostnej tworzącej trzony 

kości długich, o dużej wytrzymałości mechanicznej; zbudowany jest z koncentrycznie 

ułożonych blaszek kostnych nazywanych systemowymi, w liczbie 4–20 (zwykle 6 lub mniej), 

o grubości 3–7 μm, oraz z komórek kostnych; w wewnętrznym kanale o. (kanale Haversa), o 

średnicy 50 μm, znajdują się naczynia krwionośne włosowate i włókna nerwowe. 

osteonektyna, białko substancji międzykomórkowej występujące w tkankach ulegających 

mineralizacji (głównie w → tkance kostnej oraz → zębinie i → cemencie zęba); zawiera 

miejsca wiążące kolagen i hydroksyapatyty, spaja je ze sobą w trakcie mineralizacji. 

osteoporoza, zrzeszotnienie kości, zmniejszenie masy całkowitej kości prowadzące do 

zwiększonej ich łamliwości. 

ostium, otwór w ścianie ciała lub narządu, w szczególności: 1) otwór zewnętrzny prowadzący 

do kanału między komórkami ciała gąbki, łączącego powierzchnię z jamą paragastralną; 2) 

cynklida, jeden z licznych otworów w ścianie bocznej polipów koralowców, służących do 

wyrzucania wody z jamy chłonąco-trawiącej; 3) jeden z segmentalnie i parzyście ułożonych 

otworów w ścianie serca stawonoga, umożliwiających napływ hemolimfy do serca. 

ostoja, → refugium. 

ostoja ptaków, obszar zasiedlany przez szczególnie cenne gatunki ptaków lub zajmowany 

przez szczególnie dużą liczbę osobników. 

ostrakodermy, Ostracodermi, bezżuchwowce pancerne, wymarłe kręgowce żyjące między 

ordowikiem a dewonem, bezpośredni przodkowie → kręgoustych, o wyglądzie ryb, do 30 cm 

długości, żyjące w środowisku przydennym wód słodkich. 

ostrogi, wyrostki kostne osłonięte rogowymi wytworami, obecne na kościach skokowych 

ptaków, głównie kuraków; u niektórych ptaków również na kości nadgarstkowej kończyn 

przednich. 

ostrogony, Xiphosura, podgromada → staroraków reprezentowana przez 4 reliktowe gatunki 

denne, żyjące w strefie przybrzeżnej mórz ciepłych; grupa, której rozkwit przypadał na sylur i 

dewon (ok. 200 wymarłych gatunków). 

ostrolotka, szczątkowa lotka pierwszorzędowa skrzydła ptaka, najdalej wysunięta na 

zewnątrz, zwykle krótsza niż połowa długości kolejnej lotki, o nieznanym znaczeniu 

funkcjonalnym; wykorzystywana w systematyce jako dobra cecha taksonomiczna u 
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niektórych gatunków lub w ocenie wieku ptaków. 

osyfikacja, ossificatio, → kostnienie. 

oszczędności zasada, → zasada oszczędności. 

oś optyczna oka, linia łącząca środki symetrii → układu optycznego oka. 

oś stawu, jedna (stawy jednoosiowe) lub wiele (stawy wieloosiowe) teoretycznych linii 

prostych, wokół których dokonują się obroty poruszających się w stawie kości (→ staw). 

oś symetrii ciała, oś ciała, linia prosta, przez którą przechodzi płaszczyzna lub 

płaszczyzny → symetrii budowy ciała. 

ość, 1) kostka igłowata będąca skostniałym ścięgnem, wrośnięta w mięśnie szkieletowe ryb 

kostnoszkieletowych; 2) podłużny, sztywny wyrostek osadzony na szczycie lub na 

powierzchni organu, np. na plewkach żyta, pszenicy i owsa. 

ośluźnia, peryplazmodium, substancja wytwarzana w zarodniach niektórych paprotników 

oraz w woreczkach pyłkowych roślin kwiatowych przez rozkład tkanki wyściełającej (tzw. 

tapetum); wnika między zarodniki lub ziarna pyłku i służy do ich odżywiania oraz do budowy 

otaczających je ścian. 

ośmiornice, Octobrachia, jeden z rzędów → głowonogów reprezentowany przez ok. 200 

drapieżnych gatunków morskich; ciało o zróżnicowanych rozmiarach (1,5 cm do 10 m, z 

ramionami włącznie), wewnętrzna muszla szczątkowa lub brak w ogóle, 8 długich, 

ruchliwych ramion z przyssawkami. 

ośrodek, bot. nucellus, miękiszowa tkanka, wypełniająca → zalążek roślin nasiennych, w 

której rozwija się żeński gametofit (u okrytozalążkowych → woreczek zalążkowy). 

ośrodek Broca (Broki), → ośrodki mowy. 

ośrodek oddechowy, parzyste zgrupowania neuronów w rdzeniu przedłużonym lądowych 

kręgowców kontrolujące mięśnie szkieletowe związane z ruchami oddechowymi, tj. ruchami, 

u płazów jamy ustnej i gardzieli, a u pozostałych – klatki piersiowej i brzucha (u ssaków 

również przepony), w wyniku których na przemian zwiększa się i zmniejsza objętość płuc. 

ośrodek Wernickego, → ośrodki mowy. 

ośrodki kostnienia, centra kostnienia, punkty kostnienia, w kościach kręgowców punkty, od 

których rozpoczyna się i rozprzestrzenia proces → kostnienia tkanki poprzedzającej tkankę 

kostną; w poszczególnych kościach o. k. rozmieszczone są w charakterystyczny sposób i 

pojawiają się w określonym czasie, co wykorzystuje się w medycynie do diagnozowania 

prawidłowości rozwoju ontogenetycznego dziecka. 

ośrodki mowy, pola sąsiadujące w korze mózgowej człowieka z ośrodkami ruchowymi, 

słuchowymi i wzrokowymi związane z wytwarzaniem i odbiorem informacyjnego kodu 

dźwiękowego, jakim jest → mowa; w płacie czołowym dominującej półkuli (w ponad 90% 

lewej), w pobliżu bruzdy bocznej mózgu zlokalizowany jest o. m. ruchowy – ośrodek Broca 

(Broki), zwany też polem Broca (Broki), koordynujący ruchy mięśni odpowiedzialnych za 

artykulację głosek; w płacie skroniowym znajduje się o. m. słuchowy (ośrodek Wernickego, 

pole Wernickego), a na pograniczu płata ciemieniowego i potylicznego – o. m. wzrokowy, 

dzięki któremu rozróżniane są i kojarzone z dźwiękami znaki pisma; uszkodzenie o. m. 

ruchowego powoduje tzw. afazję ruchową, tj. niezdolność artykulacji dźwięków, uszkodzenie 

o. m. słuchowego – tzw. afazję czuciową, tj. niezdolność rozumienia mowy, a o. m. 

wzrokowego – tzw. aleksję, czyli utratę możliwości rozpoznawania znaków pisma. 

ośrodki nerwowe, jednostki czynnościowe ośrodkowego układu nerwowego, skupienia 

neuronów w korze mózgowej lub poza nią (o. n. podkorowe półkul mózgowych i pnia 

mózgu) wyspecjalizowanych w odbiorze pewnego typu sygnałów płynących dośrodkowo (np. 

czuciowych – o. n. zmysłowe), zawiadujących określonymi czynnościami (np. ośrodki 
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ruchowe związane z pracą mięśni szkieletowych) czy ośrodki kontroli stanu organizmu (np. 

ośrodek oddechowy, ośrodek głodu). 

otępienie, → demencja. 

otłuszczenie, zasoby energetyczne, głównie tłuszczowe, gromadzone pod skórą i wokół 

narządów, stanowiące rezerwę energetyczną (np. u ptaków umożliwiają długie przeloty); o. 

może stanowić dodatkową warstwę termoizolacyjną (np. u zwierząt wodnych). 

otoczka bakterii, sztywna, o różnej grubości i składzie (z polisacharydów, kompleksu 

białkowo-polisacharydowego, białek lub polipeptydów) warstwa zlokalizowana na zewnątrz 

ściany komórkowej bakterii, chroniąca przed wysuszeniem, toksycznym działaniem 

czynników zewnętrznych, wnikaniem czynników szkodliwych do bakterii, przed fagocytozą, 

enzymami proteolitycznymi, zakażeniem bakteriofagami; o. b. może mieć znaczenie w 

interakcjach bakterii, być magazynem substancji pokarmowych, a także nośnikiem toksyn. 

otoczka hydratacyjna, otoczka z cząsteczek wody związanych z powierzchnią koloidu, 

nadająca trwałość zolom (zole hydrofilowe), nie dopuszczająca do dekantacji i sklejania się 

cząstek lub cząsteczek → polimerów w agregaty; wielkość o. h. zależy od wielkości ładunku 

związków hydrofilowych i objętości molowej; w → punkcie izoelektrycznym o. h. jest 

najmniejsza i najsłabiej związana z cząsteczką; o. h. ma wpływ na rozpuszczalność związków 

chemicznych. 

otoczka jądrowa, osłonka jądrowa, otaczająca jądro komórkowe podwójna błona mająca 

bezpośrednie połączenie z → retikulum endoplazmatycznym (prawdopodobnie jest jej 

wyspecjalizowaną częścią), oddzielająca wnętrze jądra (nukleoplazmę) od cytoplazmy. 

Połączenie z cytoplazmą zapewniają pory jądrowe, w miejscu których łączą się ze sobą 

wewnętrzna i zewnętrzna błony o. j. Wewnątrz porów znajdują się cylindryczne jądrowe 

kompleksy porowe, utworzone z wielu rodzajów białek, uczestniczące w transporcie 

cząsteczek i cząstek przez o. j.; od strony wewnętrznej do o. j . przylega sieć włóknistych 

białek, nazywanych laminami jądrowymi, odgrywającymi rolę w strukturze i podczas 

podziału jądra. 

otocznia, perytecjum, typ owocnika u → workowców, o kształcie kulistym, gruszkowatym 

lub butelkowatym, którego wnętrze wypełnione jest workami z zarodnikami; zarodniki te (→ 

askospory) wydostają się na zewnątrz przez specjalny otworek w owocniku. 

otolity, → kamyczki błędnikowe. 

otorbienie, → encystacja. 

otoskleroza, dziedziczna, postępująca choroba osłonki kostnej → błędnika, której towarzyszy 

powstawanie różnie zlokalizowanych ognisk sklerotycznych; zmiany powstają najczęściej w 

okolicy okienka owalnego (unieruchomienie strzemiączka), pierwszego zakrętu ślimaka lub 

wewnętrznego przewodu słuchowego; wynikiem o. jest upośledzenie słuchu. 

otręby, odpady z przemiału ziarna na mąkę lub kaszę; wartościowy składnik pasz. 

otrzewna, peritoneum, → błona surowicza ograniczająca jamę ciała u kręgowców; dzieli się 

na blaszkę ścienną, pokrywającą od wewnątrz ściany tułowia, i trzewną – leżącą na 

powierzchni narządów; obie blaszki przechodzą w siebie w postaci krezki (lub tzw. więzadeł); 

podział jamy ciała w rozwoju filogenetycznym doprowadził do wyodrębnienia się (u 

krokodyli, ptaków i ssaków) dwu oddzielonych od siebie jam – klatki piersiowej i brzusznej, 

błony surowicze tej pierwszej otrzymały nazwy → opłucnej i → osierdzia, a o. obejmuje 

ściany i narządy jamy brzusznej; szczelinowata przestrzeń między o. trzewną narządów jamy 

brzusznej a o. ścienną nosi nazwę jamy otrzewnej; u ssaków część narządów jamy brzusznej 

(np. trzustka, nerki) nie jest włączona w o. trzewną (narządy pozaotrzewnowe), okryte są 

natomiast o. niektóre narządy położone w miednicy (macica i jajniki u samic, część pęcherza 

moczowego). 
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OTU, ang. operational taxonomic unit, operacyjna jednostka taksonomiczna, takson 

końcowy, każdy obiekt bądź takson poddany obróbce matematycznej i oceniany metodami 

taksonometrycznymi w → analizie fenetycznej lub → analizie kladystycznej. 

otulina, ochronna strefa dookoła rezerwatu przyrody, parku narodowego czy krajobrazowego, 

zabezpieczająca przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, w której respektowane są 

zasady ochrony środowiska. 

otwornice, Foraminifera, gromada pierwotniaków należących do typu → 

korzenionóżek, reprezentowana przez ok. 4 tysiące gatunków, o rozmiarach od 20 ľm do 1 

cm, wielojądrowe, wytwarzające zwykle wielokomorową organiczną skorupkę wysyconą 

węglanem wapnia; skorupki o. tworzą osady wapieni, np. kredę piszącą. 

otwory udowe, pory udowe, rząd łusek przebitych otworami po wewnętrznej stronie uda 

jaszczurek, przez które w czasie wiosennej pory godowej wydostaje się wydzielina gruczołów 

udowych, o silnym zapachu, odgrywająca rolę → atraktantupłciowego. 

otwór ciemieniowy, drobny otwór dla organu ciemieniowego przebity w sklepieniu czaszki 

chrzęstnej oraz w czaszce pierwotnej u niektórych ryb, gadów i płazów kopalnych. 

otwór dolny miednicy, wyjście (wychód) miednicy; w miednicy człowieka przestrzeń 

ograniczona kością guziczną, łukiem łonowym i więzadłami krzyżowo guzowymi. 

otwór górny miednicy, wejście (wchód) miednicy; u człowieka otwór prowadzący z 

miednicy większej do miednicy mniejszej, ograniczony kresami granicznymi przebiegającymi 

od wzgórka kości krzyżowej do brzegu górnego spojenia łonowego. 

otwór gruszkowaty, w czaszce człowieka otwór prowadzący do jamy nosowej właściwej, 

otoczony od dołu i z boków kośćmi szczękowymi, a od góry – nosowymi. 

otwór owalny, 1) otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej serca płodu (zamykający się 

po urodzeniu) pozwalający na przejście krwi powracającej z łożyska (żyłą główną dolną do 

prawego przedsionka) do lewego przedsionka i dalej do lewej komory i aorty; 2) otwór 

podstawy czaszki, w obrębie skrzydła większego kości klinowej, dla przejścia nerwu 

żuchwowego. 

otwór potyliczny wielki, → otwór wielki. 

otwór wielki, otwór w kości potylicznej (lub między kośćmi potylicznymi) mózgoczaszki 

kręgowców łączący jamę czaszki z kanałem kręgowym, przez który mózgowie łączy się z 

rdzeniem kręgowym; w anatomii człowieka nosi nazwę otworu potylicznego wielkiego. 

otyłość, med. zwiększenie masy ciała o 20% lub więcej powyżej normy, spowodowane 

nadmiernym rozwojem tkanki tłuszczowej. 

owadobójcze środki, → środki owadobójcze. 

owadopylność, entomofilia, entomogamia, zapylanie kwiatów przez przenoszące pyłek 

owady. 

owadożerne, Insectivora, rząd należący do gromady → ssaków, reprezentowany przez ok. 

430 gatunków, drobnych rozmiarów, żyjących w rozmaitych środowiskach, aktywnych nocą, 

odżywiających się bezkręgowcami, niektóre są roślinożerne; najprymitywniejsze spośród 

ssaków łożyskowych; w sierści obecne niekiedy kolce. 

owadożerne rośliny, → rośliny mięsożerne. 

owady, Insecta, sześcionogie, Hexapoda, najliczniejsza (ponad 1 mln gatunków) grupa 

zwierząt, gromada w podtypie → tchawkowców właściwych; lądowe i słodkowodne, bardzo 

zróżnicowane w budowie, biologii i rozmiarach (od kilkuset ľm do kilkunastu cm); ciało 

złożone z trzech tagm: głowy, tułowia i odwłoka; oczy złożone lub proste, jedna para 

czułków; przysadki gębowe w najróżniejszy sposób zmodyfikowane w narządy gębowe; 

tułów złożony z przed-, śród- i zatułowia, na stronie brzusznej trzy pary odnóży krocznych, a 
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na grzbietowej zwykle 2 pary skrzydeł; klasyfikowane na dwie podgromady: → owady 

bezskrzydłe i → owady uskrzydlone. 

owady bezskrzydłe, Apterygota, podgromada → owadów reprezentowana przez ok. 4,5 

tysiąca gatunków, które pierwotnie nie mają skrzydeł; zachodzi u nich → anamorfoza i 

rozwój na drodze → ametabolii; klasyfikowane na 4 rzędy: → pierwogonki, → 

skoczogonki, → szczeciogonki i → widłogonki. 

owady kopalne, kopalne formy owadów znane od dewonu w postaci gatunków 

bezskrzydłych, z najstarszym znanym rodzajem Rhyniella, w karbonie również silnie 

zróżnicowane morfologicznie owady uskrzydlone, prajętki, praważki, nowoskrzydłe o 

różnym uformowaniu skrzydeł; niektóre osiągały znaczne rozmiary, do 65 cm rozpiętości 

skrzydeł. 

owady minujące, minowce, owady, których larwy wytwarzają → miny; reprezentowane 

przez błonkówki, motyle, muchówki i niektóre chrząszcze. 

owady paraspołeczne, gatunki parasocjalne, → gatunki przedspołeczne. 

owady podspołeczne, → gatunki przedspołeczne. 

owady prawdziwie społeczne, → społeczeństwo właściwe. 

owady przedspołeczne, owady wykazujące tylko niektóre z cech → owadów 

społecznych nie osiągając nigdy ich statusu, np. gatunki, które opiekują się potomstwem tylko 

po wykluciu z jaja (→ gatunki przedspołeczne). 

owady socjalne, → owady społeczne. 

owady społeczne, owady socjalne, zgrupowanie owadów prowadzących zorganizowane 

życie, z podziałem czynności w koloniach wywodzących się z jednej lub kilku samic. 

Najprostszym zbiorowiskiem jest rodzina, gdy rodzice pozostają przez pewien czas z 

potomstwem, gdy następuje w licznym zbiorowisku podział pracy związany ze 

zróżnicowaniem morfologicznych i fizjologicznym i podział na kasty, wtedy tworzą się 

wysoko zorganizowane społeczeństwa; o. s. występują wśród błonkówek (mrówki, osy, 

pszczoły) i termitów (→ społeczeństwo właściwe). 

owady uskrzydlone, Pterygota, podgromada → owadów reprezentowana przez ponad 1 mln 

(być może wiele milionów) gatunków, które mają skrzydła, względnie utraciły je wtórnie; u 

o. u. zawsze zachodzi → przeobrażenie; o. u. o przeobrażeniu niezupełnym (Hemimetabola) 

są reprezentowane przez 18 rzędów: jętki, ważki, widelnice, karaczany, świerszczokaraczany, 

modliszki, zoraptery, termity, prostoskrzydłe, skorki, straszyki, gryzki, nogoprządki, wszy, 

wszoły, przylżeńce, pluskwiaki równoskrzydłe i pluskwiaki różnoskrzydłe; o. u. o 

przeobrażeniu zupełnym (Holometabola) reprezentowane są przez 11 rzędów: chruściki, 

wojsiłki, motyle, muchówki, błonkoskrzydłe, pchły, wielkoskrzydłe, sieciarki, wielbłądki, 

chrząszcze i wachlarzoskrzydłe. 

owady właściwie społeczne, → społeczeństwo właściwe. 

owal, grzbietowa lub tylna, cienkościenna, silnie unaczyniona część → pęcherza 

pławnego ryb, służąca do odprowadzania nadmiaru gazu. 

owariole, rurkowate, niekiedy bardzo liczne, komory jajników u stawonogów służące do 

rozwoju → oocytów. 

owigery, odnóża → kikutnic odpowiednio przekształcone do noszenia jaj. 

owikapt, 1) umięśniona przednia część jajowodu selekcjonująca dojrzałe jaja u → 

tasiemców; 2) dzwon maciczny u → kolcogłowów, rozszerzony górny odcinek żeńskich 

przewodów płciowych ze szczelinowatym otworem, przez który niezapłodnione jaja są 

usuwane do jamy ciała.. 

owipor, otwór płciowy bezkręgowców, przez który składane są jaja. 
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owipozytor, → pokładełko. 

owiści, → owuliści. 

owłosienie ciała, → włosy. 

owoc, organ roślin okrytozalążkowych złożony z → owocni i zawartych w niej nasion; 

rozwija się z → zalążni słupka po zapyleniu kwiatu i zapłodnieniu → woreczków 

zalążkowych; o. mogą być pojedyncze (powstają z 1 zalążni) lub tworzyć → o. zbiorowe, 

albo stanowić →owocostany. 

owoc pozorny, → owoc zbiorowy. 

owoc szupinkowy, owoc rzekomy, owoc, w którego powstaniu, oprócz zalążni, biorą udział 

inne części kwiatu, tworzące tzw. szupinkę (np. zmięśniałe dno kwiatowe w owocach jabłoni 

i gruszy, lub liście przykwiatowe tworzące miseczkę żołędzia u dębu). 

owoc zbiorowy, owoc powstający z wielu zalążni wielosłupkowego kwiatu, połączonych 

rozrośniętym dnem kwiatowym, np. owoc wielopestkowcowy maliny, złożony z wielu 

drobnych, zrośniętych pestkowców, lub owoc wieloorzeszkowy poziomki, gdzie właściwe 

owoce – orzeszki osadzone są na silnie rozwiniętym, mięsistym dnie kwiatowym, tworzącym 

tzw. owoc pozorny. 

owocnia, perykarp, część owocu będąca rozrośniętą ścianą → zalążni kwiatu; składa się 

zwykle z 3 warstw: → egzokarpu, → mezokarpu i → endokarpu; może być sucha (np. w 

strąku) lub mięsista (np. w jagodzie), pękająca (u łuszczyny) lub niepękająca (w orzechach). 

owocniki, specjalne utwory grzybów, na których lub w których tworzone są haploidalne 

zarodniki, powstające w wyniku mejozy (→ mejospory); powszechnie znane są o. 

kapeluszowe u pieczarkowców. 

owocojady, owocożercy, karpofagi, zwierzęta, dla których pokarm, niekiedy wyłączny, 

stanowią owoce, np. tukany, niektóre nietoperze, większość małp. 

owocolistek, żeński liść zarodnionośny (megasporofil) u roślin nasiennych, z osadzonymi na 

nim → zalążkami, z których rozwijają się następnie nasiona; u okrytozalążkowych o. zrastają 

się pojedynczo lub po kilka, tworząc w kwiatach → słupki. 

owocostan, owoc powstający z całego kwiatostanu; w jego powstaniu prócz zalążni wielu 

kwiatów biorą udział dna kwiatowe, okwiaty, liście przykwiatowe oraz oś kwiatostanu (np. w 

jagodostanie ananasa). 

owocożercy, → owocojady. 

owocyt, → oocyt. 

owodnia, 1) amnion, → błona płodowa owodniowców (gadów, ptaków, ssaków); 

ektodermalna błona wytwarzana we wczesnym okresie rozwoju embrionalnego, bezpośrednio 

okrywająca zarodek; fałdy ściany ciała otaczają jamą owodniową, przestrzeń ponad 

zarodkiem; jama ta zawiera przezroczysty płyn wydzielany przez o. i ciało zarodka, 

stwarzający rozwijającemu się zarodkowi środowisko wodne i umożliwiający mu 

wykonywanie swobodnych ruchów, łagodzący wstrząsy oraz zapobiegający stykaniu się 

zarodka z o.; u ssaków o. pęka krótko przed porodem, płyn owodniowy wypływa na zewnątrz 

(tzw. odchodzenie wód); 2) wewnętrzna błona zarodkowa otaczająca rozwijający się zarodek 

owadów, ograniczająca wytworzoną nad prążkiem zarodkowym jamę amnionową. 

owodniowce, kręgowce wyższe (gady, ptaki, ssaki), których rozwój zarodkowy związany jest 

z obecnością czterech → błon płodowych (wyraz adaptacji do życia na lądzie); nazwa 

pochodzi od błony płodowej → owodni. 

owogeneza, → oogeneza. 

owrzodzenie, wrzód, ubytek powierzchni tkanki w następstwie jej martwicy i rozpadu; może 
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dotyczyć skóry, błon śluzowych i rogówki; o. może powstawać w wyniku niedokrwienia, 

nadciśnienia, promieniowania jonizującego, zakrzepów, raka, działania substancji żrących, 

nadkwasoty, zakażeń chorobami wenerycznymi i innych czynników. 

owsica, choroba inwazyjna przewodu pokarmowego wywoływana przez pasożytniczego 

nicienia (→ owsik ludzki). 

owsik ludzki, Enterobius vermicularis, kosmopolityczny nicień, pasożyt jelita człowieka, 

przede wszystkim dzieci (→ owsica). 

owulacja, jajeczkowanie, uwalnianie dojrzałej komórki jajowej z pęcherzyka jajnikowego; u 

kręgowców stymulowane przez → hormon luteinizujący przedniego (gruczołowego) płata 

przysadki mózgowej (→ cykl płciowy, → oogeneza), którego krótkotrwały wyrzut pojawia 

się przed o. w odpowiedzi na cykliczny wzrost wytwarzania → estrogenów przez kolejno 

dojrzewające pęcherzyki jajnikowe lub w wyniku odruchu neurohormonalnego, wyzwalanego 

kopulacją. 

owulacyjna faza, → owulacja. 

owuliści, owiści, zwolennicy → teorii preformacji, którzy uważali, że w komórce jajowej 

człowieka znajduje się kompletnie wykształcony, zminiaturyzowany człowieczek 

(homunculus). 

ozdobne rośliny, → rośliny odobne. 

ozębna, tkanka łączna okrywająca korzeń zęba i łącząca go ze ścianą zębodołu. 

ozębnia, perystom, pojedynczy lub podwójny rząd wyrostków na brzegu otworu zarodni u 

większości mchów; zęby o. mają zdolność wykonywania ruchów pod wpływem zmian 

wilgotności powietrza; przy wysokiej wilgotności zamykają otwór zarodni, natomiast w 

powietrzu suchym odginają się na zewnątrz umożliwiając wysypywanie zarodników. 

oznaczanie, identyfikacja, postępowanie w systematyce mające na celu określenie nazwy 

organizmu i ustalenie jego przynależności w systemie klasyfikacyjnym, na podstawie kluczy 

do oznaczania lub opisów taksonów; o. oparte jest na → cechach taksonomicznych odmiennie 

wykształconych w różnych taksonach, ale nie wykazujących zmienności w obrębie gatunku. 

ozokeryt, wosk ziemny, parafina rodzima, produkt naturalnego odgazowania ropy naftowej; 

jest substancją stałą, mieszaniną węglowodorów. 

ozon, tritlen, O3, alotropowa forma tlenu, wysoce reaktywna; bladoniebieski gaz o 

charakterystycznej woni, kilkanaście razy lepiej rozpuszczalny w wodzie niż ditlen O2; 

powstaje z tlenu pod wpływem wyładowań elektrycznych, np. podczas burzy; warstwa 

ozonowa w stratosferze absorbuje szkodliwe promieniowanie nadfioletowe i chroni 

organizmy m.in. przed mutacjami i nowotworami; chlorofluorowęglowodory (freony) niszczą 

o. stratosferyczny; o. troposferyczny (przyziemny) jest niebezpieczny dla organizmów, 

powstaje głównie podczas smogu fotochemicznego. 

pachyten, ważne stadium → mejozy I, w którym między homologicznymi chromosomami, 

połączonymi w biwalenty, złożonymi z 4 chromatyd, zachodzi wymiana odcinków 

(→ crossing over) prowadząca do rekombinacji genów w chromosomach. 

paciorkowce, streptokoki, duża grupa gramdodatnich, tlenowych lub względnie 

beztlenowych bakterii tworząca rodzaj Streptococcus, z 37 gatunkami o kulistych lub 

owalnych kształtach, bez rzęsek, nieruchliwych, nie tworzących zarodników; występują w 

postaci dwoinek lub łańcuszków (paciorków); rozpowszechnione, niektóre wchodzą w skład 

flory bakteryjnej człowieka; niektóre gatunki chorobotwórcze dla człowieka (na przykład 

dwoinka zapalenia płuc oraz zapalenia opon mózgowych). 

padaczka, epilepsja, choroba św. Walentego; nagłe, nadmierne wyładowania grup neuronów 

w nie zmienionych strukturalnie lub uszkodzonych częściach mózgu, czego efektem są tzw. 
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napady padaczkowe – drgawki ogólne lub ograniczone do pewnych części ciała, zaburzenia 

świadomości o różnym stopniu natężenia, rozmaite reakcje ruchowe, różne doznania 

zmysłowe, zaburzenia psychiczne albo nagłe zmiany nastroju. 

padlinożercy, → nekrofagi. 

PAGE, → elektroforeza w żelu poliakrylamidowym. 

pająki, Araneida, rząd kosmopolitycznych, drapieżnych, prowadzących nocny tryb życia → 

pajęczaków, reprezentowany przez ok. 35 tysięcy gatunków; ciało podzielone jest na 

głowotułów i odwłok połączony z nim stylikiem, na ogół niesegmentowany; na głowotułowiu 

znajdują się 4 pary odnóży lokomocyjnych, a na odwłoku → kądziołki przędne 

(przekształcone odnóża wytwarzające pajęczynę). 

pajęczaki, Arachnida, gromada → stawonogów należąca do podtypu → szczękoczułkowców, 

reprezentowana przez ok. 60 tysięcy typowo lądowych (poza nielicznymi wtórnie wodnymi) 

gatunków; ciało podzielone jest na głowotułów (prosoma) z 6 parami odnóży i odwłok 

(opisthosoma), zaopatrzony czasami w zmodyfikowane odnóża; klasyfikowane na 11 rzędów: 

biczykoodwłokowe, głaszczkochody, skorpiony, zaleszczotki, rozłupnogłowce, 

tępoodwłokowe, solpugi, pająki, kapturce, kosarze i roztocze. 

pajęczyna, nić utworzona z zakrzepłej wydzieliny gruczołów przędnych niektórych 

pajęczaków (pająków, roztoczy, zaleszczotków), wijów, motyli i larw chruścików; spełnia 

różnorakie funkcje: konstrukcja łowna, otoczka kokonu, gniazdo rozwijających się młodych, 

zbiornik powietrza, nić lokomocyjna. 

pajęczynówka, → opona pajęcza. 

palce, część obwodowa ręki i stopy kręgowców, w różnej (1–5) liczbie; złożone z kostek – 

członów (paliczków) i zakończone paznokciami, pazurami lub kopytem. 

palcochodność, przystosowanie zwierząt do biegu polegające na uniesieniu stopy i ręki 

ponad podłoże w ten sposób, że stykają się z nim tylko palce. 

Palearktyka, wraz z Nearktyką wchodzi w skład → regionu holarktycznego, państwa 

zwierzęcego Arktogea i obejmuje środkową i północną Azję, Europę i północną Afrykę, z 

licznymi ptakami i ssakami kopytnymi, drapieżnymi i in., choć stosunkowo ubogą fauną 

endemiczną. 

paleoantropologia, dział → antropologii fizycznej, którego przedmiotem badań są kopalne 

formy człowieka i jego przodków (→ antropogeneza). 

Paleoarktyda, podpaństwo w obrębie państwa roślinnego holarktycznego obejmujące 

Europę, Azję po Himalaje i południowe Chiny oraz północną część Afryki; zawiera kilka 

odmiennych obszarów: euroazjatycki z tundrą, tajgą i strefą lasów liściastych, pontyjsko-

środkowoazjatycki z lasostepem i stepem, z licznymi roślinami endemicznymi, 

wschodnioazjatycki z lasami sięgającymi do subtropiku, śródziemnomorski z zawsze 

zielonymi drzewami i krzewami (z oliwką, dębem korkowym i kilkoma gatunkami sosny), 

twardolistnymi zaroślami – makią, makronezyjski, północno-afrykańsko-indyjski z 

roślinnością pustynną. 

paleobiologia, → paleontologia. 

paleobotanika, fitopaleontologia, nauka zajmująca się całokształtem zagadnień dotyczących 

roślin i roślinności dawnych epok geologicznych; przedmiotem badań p. jest m.in. budowa i 

rozmieszczenie roślin, których szczątki przetrwały do naszych czasów w postaci skamielin, 

odcisków i odlewów; celem p. jest wyjaśnianie kierunków i mechanizmów ewolucji świata 

roślin, a także odtworzenie historii zmian roślinności. 

paleocen, pierwsza epoka → trzeciorzędu trwająca od ok. 65 mln do 54 mln lat temu (→ 

geochronologia). 
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paleoekologia, ekologia gatunków kopalnych i ich środowisk, badanie warunków życia w 

przeszłości; posługuje się koncepcjami i metodami ekologicznymi oraz metodami → 

datowania w stosunku do organizmów kopalnych i warstw sedymentacyjnych, wykorzystuje 

też metody stosowane w mineralogii, palinologii, geologii, a także metody izotopowe 

oceniające przebieg procesów biogeochemicznych. 

paleofityczna era, → ery rozwoju roślin. 

paleogatunek, → chronogatunek. 

paleokorteks, → kora dawna. 

paleomagnetyczna metoda, → metoda paleomagnetyczna. 

paleomagnetyzm, magnetyzm szczątkowy, ślady biegunowości pola magnetycznego Ziemi 

w minionych epokach geologicznych utrwalone w minerałach podatnych na magnesowanie, 

zawartych w skałach powstających w przeszłości; jeśli skały te nie ulegały później procesom 

tektonicznym, to można z nich odczytać położenie biegunów pola magnetycznego w czasach 

ich powstawania (→ metoda paleomagnetyczna). 

paleontologia, dyscyplina biologiczna, która zajmuje się naukowym badaniem życia w 

przeszłości; podstawą badań p. są materiały kopalne organizmów (→ skamieniałości) z 

minionych epok geologicznych; ściśle związana z innymi dyscyplinami biologicznymi, a 

także z geologią, fizyką i chemią; p. zwykle dzieli się na mikropaleontologię, zajmującą się 

kopalnymi przedstawicielami królestw o mikroskopijnych rozmiarach organizmów, 

paleobotanikę, paleozoologię i → paleoantropologię; niekiedy wydziela się paleobiologię 

zajmującą się prawidłowościami ogólnobiologicznymi, które wynikają z badań organizmów 

kopalnych. 

paleopatologia, kierunek badawczy w → antropologii i patologii zajmujący się zmianami 

chorobowymi obserwowanymi w kopalnych wczesnoludzkich szczątkach kostnych; p. 

zajmuje się także badaniem zmian chorobowych na zmumifikowanych zwłokach ludzkich z 

okresu wczesnohistorycznego. 

Paleotropis, → państwo paleotropikalne. 

paleozioła, spolszczona (ang. Paleoherbs) nazwa linii filogenetycznej roślin → 

dwuliściennych obejmująca z reguły formy zielne, niekiedy delikatnie zdrewniałe, o 

ulistnieniu naprzemianległym oraz liściach dłoniasto unerwionych; od linii filogenetycznej → 

magnoliowych różnią się m.in. pod względem budowy aparatów szparkowych, kwiatów 

(szczególnie pylników) oraz pyłku; do p. zalicza się np. następujące rzędy: kokornakowce, 

rogatkowce oraz grzybieniowce (zielne rośliny wodne, np. grzybienie, grążel) (por. → 

rogatek). 

paleozoik, era paleozoiczna, pierwsza era → fanerozoiku, trwająca od ok. 570 mln do 245 

mln lat temu; dzieli się na 6 okresów: kambr, ordowik, sylur, dewon, karbon i perm. (→ 

geochronologia). 

paleozoologia, dyscyplina biologiczna zajmująca się naukowym badaniem skamieniałości i 

śladów działalności życiowej zwierząt. 

paliatywne leczenie, → leczenie paliatywne. 

paliczki, człony, kości palców ręki i stopy. 

palingeneza, odtwarzanie (rekapitulacja) we wczesnych fazach rozwoju osobniczego struktur 

organizmu charakterystycznych dla jego kolejnych filogenetycznych przodków (por. → 

cenogeneza, → prawo biogenetyczne). 

palinologia, nauka o budowie ziarn pyłku (→ pyłek) i → zarodników, a także sposobach i 

drogach ich przemieszczania, której wyniki wykorzystywane są w systematyce roślin, 

wyjaśnianiu pokrewieństwa między jednostkami taksonomicznymi oraz w → 
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paleobotanice (patrz też → analiza pyłkowa). 

palintomia, rodzaj rozmnażania bezpłciowego pierwotniaków (szczególnie orzęsków) 

polegający na wielokrotnym podziale osobnika w obrębie cysty. 

palisadowy miękisz, → miękisz palisadowy. 

palolo, tylne segmenty wolno pływającego wieloszczeta Eunice viridis, które w okresie 

rozmnażania zmieniają swą strukturę i wypełniają się komórkami rozrodczymi – są wówczas 

poławiane i wykorzystywane do celów spożywczych przez krajowców wysp Polinezji. 

palowy korzeń, → korzeń palowy. 

palpacja, med. wykonywane za pomocą palców badanie dotykowe powierzchni ciała lub 

dostępnych dla palców jam ciała. 

palpigrady, → głaszczkochody. 

palpy, → głaszczki. 

paluch, u naczelnych pierwszy palec stopy. 

pałeczka cudowna, → pałeczki. 

pałeczka dobosza, → chromatyna płciowa. 

pałeczka okrężnicy, → Escherichia coli. 

pałeczki, morfologiczna nazwa bakterii nie wytwarzających zarodników, zwykle 

gramujemnych o kształcie cylindrycznym i końcach zaokrąglonych; szereg gatunków 

chorobotwórczych (np. pałeczka dżumy Yersinia pestis) oraz komensali człowieka, takich jak 

pałeczka okrężnicy, pałeczka kwasotwórcza – komensal pochwy zdrowych kobiet, pałeczka 

zasadotwórcza – saprobiont z przewodu pokarmowego człowieka; do p. zalicza się także 

bakterie wykorzystywane przez człowieka w przemyśle mleczarskim, a mianowicie pałeczkę 

jogurtową i kefirową (Lactobacillus delbrueckii); pałeczka krwawa (Serratia marcescens) 

rozpowszechniona w glebie i wodzie jest komensalem człowieka, a rosnąc na wilgotnych 

produktach mącznych wytwarza intensywny czerwony barwnik – od krwawych plam na hostii 

nazwano ją pałeczką cudowną. 

pamięci komórki, → komórki pamięci. 

pamięć, biol. w najszerszym sensie zdolność żywych istot do zatrzymywania w obrębie 

swoich struktur informacji docierających ze środowiska i wykorzystywania ich w celach 

dostosowawczych po pewnym czasie; w sensie węższym p. jest właściwością układu 

nerwowego zwierząt polegającą na możliwości gromadzenia informacji docierającej do 

osobnika w trakcie jego kontaktów z otoczeniem i wykorzystywania jej w późniejszych 

działaniach; wymaga to przyjęcia i zakodowania sygnału w postaci tzw. śladu pamięciowego 

(→ engram) i odkodowania w odpowiednim momencie w celu wykonania adekwatnej reakcji; 

u istot nie mających układu nerwowego, wyposażonych jedynie w rozproszone komórki 

nerwowe lub proste sieci tych komórek (np. gąbki czy jamochłony), efektywność procesów 

pamięciowych jest niewielka, u zwierząt dysponujących rozbudowanym i scentralizowanym 

systemem nerwowym (np. ssaki) – może być znaczna; u tych ostatnich, niezależnie od 

powszechnej wśród żywych istot zdolności cytoplazmy do przechowywania pewnej ilości 

informacji (tzw. p. organiczna), zapamiętywanie dokonuje się na dwa sposoby: krótkotrwale 

(p. operacyjna, p. krótkotrwała, p. świeża) informacja może być utrzymywana w postaci 

"lw;dynamicznej"up; – krążących w zamkniętych sieciach neuronów serii impulsów 

nerwowych będących kodem informacyjnym; mechanizm p. długotrwałej (p. trwała) nie jest 

do końca poznany; najbardziej popularna jest teoria biochemiczna – zgodnie z nią 

materialnym podłożem kodu pozwalającego przechowywać informację o stanach neuronów, 

w których pojawił się ślad pamięciowy, jest kwas rybonukleinowy komórek nerwowych; 

cząsteczki tego kwasu mogą długotrwale pozostawać w komórkach, a także się replikować; 
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dostęp do tak zmagazynowanej informacji (jej odtwarzanie) musiałby prowadzić przez 

syntezę odpowiednich białek inicjujących stan pobudzenia neuronów (→ uczenie się). 

pamięć immunologiczna, cecha wtórnej odpowiedzi immunologicznej na dany antygen 

powodująca, że powtórne z nim zetknięcie wywołuje szybszą, bardziej intensywną i dłużej 

trwającą odpowiedź, niż ma to miejsce w odpowiedzi pierwotnej; p. i. jest wynikiem 

stymulacji długo żyjących limfocytów pamięci B i T lub ustawicznej stymulacji 

specyficznych limfocytów przez antygen zdeponowany w węzłach chłonnych i śledzionie. 

pamięć krótkotrwała, → pamięć. 

pamięć organiczna, → pamięć. 

pamięć szybka, med. zdolność zachowania spostrzeżenia na bardzo krótko (ok. 10 s), bez 

obciążania pamięci właściwej. 

pamięć świeża, → pamięć. 

pamięć topograficzna, etol. u zwierząt zdolność zapamiętywania rozmieszczenia obiektów w 

przestrzeni, co umożliwia lokalizację konkretnych miejsc lub szlaków wędrówek. 

pamięć trwała, → pamięć. 

pampa, pampasy, bezdrzewna, trawiasta formacja roślinna wykształcająca się na żyznych 

glebach (typu czarnoziemów) w Ameryce Płd., zbliżona pod względem fizjonomicznym do 

euroazjatyckiego → stepu i północnoamerykańskiej → prerii; rozciąga się na rozległych 

obszarach Argentyny i Urugwaju, od Oceanu Atlantyckiego do wschodniego podnóża 

Andów; wśród dominujących traw kępowych o budowie kseromorficznej na p. występują 

byliny, w tym szczególnie licznie → ziemnopączkowe;optimum rozwojowe przypada na 

grudzień i styczeń; formacja silnie przekształcona na skutek rozwoju rolnictwa. 

pancerz, ochronna część ciała u pierwotniaków i zwierząt: 1) tarcze kostne osadzone w 

określonych fragmentach skóry właściwej niektórych współczesnych gadów, np. krokodyli 

lub żółwi, czy u dewońskich bezżuchwowców; 2) zwarte płytki zrogowaciałego naskórka u 

niektórych kręgowców, np. u pancerników, żółwi; 3) stwardniały, często wysycony węglanem 

wapnia oskórek u niektórych bezkręgowców, np. skorupiaków; 4) martwe, organiczne 

organellum pierwotniaków, pochodzenia protoplazmatycznego, niekiedy inkrustowane 

cząstkami pochodzenia nieorganicznego. 

pancerzowce, rakowce, Malacostraca, gromada bezkręgowców wodnych, w obrębie 

podtypu → skorupiaków reprezentowana przez ok. 40 tysięcy gatunków; ciało o 21 lub 22 

segmentach złożone z trzech → tagm: głowy, tułowia i odwłoka; głowa niekiedy zlana z 

tułowiem w głowotułów, który okrywa → karapaks. 

pandemia, epidemia o dużym nasileniu obejmująca znaczną część populacji ludzkich, 

rozprzestrzeniająca się na terytorium jednego kraju, kilku krajów lub kontynentów. 

panewka stawowa, fragment kości, na którym znajduje się wklęsła powierzchnia stawowa; 

odpowiadający mu fragment drugiej kości, z wypukłą powierzchnią stawową, nazywa się → 

główką stawową (→ staw). 

Pangea, superkontynent otoczony oceanem (Panthalassa), jaki od kambru do początków 

mezozoiku stanowiły połączone z sobą wszystkie dzisiejsze kontynenty (→ dryf 

kontynentów, → Gondwana, → Laurazja). 

pangenezy teoria, → teoria pangenezy. 

pankreotom, jednostka czynnościowa → trzustki budowana przez 6–8 komórek 

gruczołowych wytwarzających enzymy → soku trzustkowego, tworzących wspólnie z 

przewodem wyprowadzającym pęcherzyk wydzielniczy; w środku pęcherzyka znajdują się 

mniejsze, płaskie komórki śródpęcherzykowe przechodzące w komórki wyścielające przewód 

wyprowadzający pęcherzyka wydzielniczego. 
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pankreozymina, nazwa stosowana dawniej dla hormonu żołądkowo-jelitowego 

wydzielanego przez błonę śluzową jelita, pobudzającego trzustkę do wydzielania soku 

trzustkowego bogatego w enzymy trawienne; rolę tę pełni → cholecystokinina. 

panmiksja, stan → puli genów powstający w wyniku → kojarzenia losowego. 

panspermia, teoria panspermii, pogląd, że życie na Ziemi pojawiło się na skutek 

przeniesienia żywej materii z kosmosu, w sposób przypadkowy lub w wyniku ingerencji istot 

pozaziemskich. 

pantofagi, → euryfagi. 

pantropowe wirusy, → wirusy pantropowe. 

panzoocja, panzootia, rozległa choroba zwierzęca (epizoocja), która obejmuje swym 

zasięgiem duże obszary kraju, cały kraj, kilka krajów lub kontynentów. 

państwa roślinne, najwyższej rangi jednostki geobotanicznego (fitogeograficznego) podziału 

świata wyróżnione głównie na podstawie kryteriów florystycznych, tzn. struktury 

taksonomicznej, geograficznej, genetycznej i historycznej → flor (np. udział endemitów, wiek 

flor i ich geneza); p. r. dzieli się na podpaństwa, obszary, prowincje, działy, krainy i okręgi 

geobotaniczne; wyróżnia się 6 p. r.: holarktyczne, (Holarctis), neotropikalne (Neotropis), 

paleotropikalne (Paleotropis), przylądkowe (Capensis), australijskie (Australis) i 

holantarktyczne (Holantarctis). 

państwa zwierzęce, regionalizacja zoogeograficzna kuli ziemskiej na podstawie 

odpowiedniej kompozycji rozmieszczenia zwierząt, na ogół dominacji gatunków dużych 

kręgowców, głównie ptaków i ssaków; odróżniają się na poziomie różnych taksonów, 

wykazują teraźniejszą lub przeszłą izolację oraz charakteryzują się specyficznym 

środowiskiem; wyróżnia się trzy p. z.: 1) Arktogea, z czterema regionami: etiopskim, 

orientalnym, holarktycznym i antarktycznym; 2) Notogea, z jednym regionem australijskim i 

3) Neogea, reprezentowanym przez jeden region neotropikalny; dla regionu antarktycznego 

nie utworzono odrębnej nazwy z końcówką "lw;gea"up;. 

państwo neotropikalne (Neotropis), tropikalne państwo roślinne Nowego Świata, które 

obejmuje Amerykę Środkową i Południową bez cypla południowego, z charakterystyczną 

szatą roślinną, w zależności od szerokości geograficznej, dżunglą, lasami monsunowymi, 

lasami suchymi, sawanną, roślinnością półpustynną i pustynną oraz przybrzeżnymi 

namorzynami. 

państwo paleotropikalne (Palaeotropis), tropikalne państwo roślinne Starego Świata 

obejmujące Afrykę na południe od Sahary, Indie, Archipelag Malajski, północną Australię 

oraz międzyzwrotnikowe wyspy Oceanu Spokojnego; w zależności od szerokości 

geograficznej występują zbiorowiska dżungli, lasów monsunowych, lasów suchych, sawanny, 

roślinności półpustynnej i pustynnej oraz przybrzeżnych namorzynów. 

papaweryna, alkaloid izochinolinowy występujący w → opium pozyskiwanym z maku 

(Papaver), otrzymywany też syntetycznie; jest inhibitorem fosfodiesterazy, działa 

rozkurczowo na mięśnie gładkie, hamuje niemiarowość serca; ma też działanie 

przeciwbólowe, nie powoduje uzależnienia. 

papierek wskaźnikowy, pasek bibuły nasycony wskaźnikiem lub mieszaniną wskaźników, 

zmieniający zabarwienie w zależności od pH badanego roztworu; najczęściej stosowane są 

p.w. lakmusowe wskazujące odczyn kwaśny, obojętny lub zasadowy i p.w. uniwersalne, z 

dołączoną skalą barw, wyznaczające pH z dokładnością do 1 lub 2 jednostek. 

papilarne linie, → listewki skórne. 

papillomawirusy, rodzaj wirusów z rodziny → papowawirusów (Papovaviridae) obejmujący 

te gatunki, które są przyczyną brodawek u człowieka i brodawczaków u niektórych ssaków, 
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jak króliki, owce, psy, kozy jelenie i inne; niektóre p. mają charakter onkogenny i powodują 

rozwój nowotworów, m. in. raka szyjki macicy. 

papowawirusy, Papovaviridae, rodzina onkogennych wirusów należących do dwóch 

rodzajów (Papillomavirus i Polyomavirus) wywołujących brodawki, brodawczaki oraz w 

warunkach doświadczalnych mięsaki; zawierają dwuniciowy kolisty DNA, nie mają osłonki. 

paprocie, → paprociowe. 

paprocie drzewiaste, grupa morfologiczna wymarłych → zarodnikowców z podgromady 

paprociowych (Pterophytina) wykształcających wysmukłe, często sięgające kilkunastu 

metrów wysokości pnie; z ich szczytu wyrastał pióropusz wielkich, zwykle pierzasto 

podzielonych liści; należały do nich np. niektóre gatunki strzelichowych występujące w erze 

paleozoicznej, począwszy od karbonu. 

paprociowe, paprocie, pierwotnie lądowe rośliny zarodnikowe, z dominującym sporofitem w 

cyklu życiowym; do niedawna łączone były ze → skrzypowymi i → widłakowymi w jedną 

jednostkę systematyczną → paprotniki, obecnie częściej ujmowane są rozłącznie, m.in. jako 

podgromada w obrębie → roślin telomowych; współcześnie do p. należy ok. 10 tysięcy 

gatunków, stanowiących niewielką część tej niegdyś bardzo zróżnicowanej grupy, w tym: 

nielicznie reprezentowane paprocie grubozarodniowe (nasięźrzałowe i strzelichowe), 

długoszowe oraz najliczniejsze w gatunki paprocie cienkozarodniowe (np. pióropusznik, 

narecznica, paprotka zwyczajna, zanokcica), a także paprocie wtórnie przystosowane do 

środowiska wodnego (marsyliowe i salwiniowe), charakteryzujące się ponadto wytwarzaniem 

zróżnicowanych zarodników. 

paprotniki, Pteridophyta, w niektórych klasyfikacjach jednostka (zwykle gromada) 

obejmująca rośliny rozmnażające się zarodnikami, w których cyklu życiowym dominuje 

sporofit; w takim rozumieniu obejmuje ona widłaki, psyloty, skrzypy i paprocie, które 

częściej jednak ujmowane są w randze oddzielnych podgromad w gromadzie → roślin 

telomowych: widłakowych (Lycophytina), psylotowych (Psylophytina), skrzypowych 

(Sphaenophytina) i paprociowych (Pterophytina). 

papugowe, Psittaciformes, rząd należący do gromady → ptaków, reprezentowany przez 

blisko 350 gatunków, o różnorodnych rozmiarach i barwie; żyją w lasach tropikalnych, ale 

również na terenach otwartych. 

papuzia choroba, → ornitoza. 

parabioza, 1) w fizjologii doświadczalnej chirurgiczne zespolenie ciała lub układów krążenia 

dwóch zwierząt (np. owadów), głównie w celu badania wpływu hormonów wydzielanych w 

obrębie jednego na organizm drugiego; 2) w entomologii wykorzystywanie wspólnych 

korytarzy w mrowisku przez dwa różne gatunki mrówek; 3) w ekologii zwierząt 

występowanie stad złożonych z osobników kilku gatunków. 

parafiletyczna grupa, → grupa parafiletyczna. 

parakonid, guzek na koronie wieloguzkowych dolnych zębów trzonowych u prymitywnych 

naczelnych leżący po stronie mezjalnej (u wyższych naczelnych i u człowieka z reguły nie 

występuje) (→ teoria trituberkularna). 

parakonus, guzek na koronie wieloguzkowych górnych zębów trzonowych u naczelnych 

leżący po stronie mezjalno-policzkowej (→ teoria trituberkularna). 

paralektotyp, termin taksonomiczny określający każdy → syntyp pozostały po 

wyselekcjonowaniu → lektotypu. 

paralelizm, biol. odmiana → homoplazji, występowanie podobnych cech nie 

odziedziczonych po wspólnym przodku, ale powstałych na skutek niezależnej ewolucji u 

taksonów należących do blisko spokrewnionych grup systematycznych. 
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paralelizm ewolucyjny, przebiegające w dwu odrębnych liniach ewolucyjnych podobne 

trendy ewolucyjne, dotyczące cech nieobecnych u wspólnego przodka, przybierających 

podobną formę (lub właściwości funkcjonalne) w odpowiedzi na podobny zespół czynników 

środowiskowych. 

paraliż dziecięcy, → choroba Heinego–Medina. 

paramyksowirusy, Paramyxoviridae, rodzina RNA wirusów z kilkoma rodzajami 

obejmująca dwie podrodziny Paramyxovirinae i Pneumovirinae; do pierwszej należą wirusy 

grypy rzekomej, wirus odry i zapalenia ślinianek (świnki); wywołują schorzenia układu 

oddechowego i niektóre zakażenia uogólnione, u psów wywołują nosówkę, u bydła pomór 

(księgosusz), a u drobiu chorobę Newcastle; charakteryzują się dużym polimorfizmem liczby 

nukleokapsydów w osłonce. 

paramylon, wielocukier o budowie podobnej do skrobi, β-1,3-glukan, nie barwiący się 

jodem; materiał zapasowy występujący u euglen (klejnotek). 

paranoja, zespół urojeń występujący u osoby nie wykazującej żadnych innych zaburzeń 

psychicznych. 

parantrop, Paranthropus, nazwa wprowadzona przez R. Brooma w 1938 roku na określenie 

"lw;masywnych"up; form → australopiteków; nazwa p. jest stosowana do dziś jako 

rodzajowa przez niektórych antropologów, większość jednakże zalicza p. do 

rodzaju Australopithecus. 

parapatryczne populacje, → parapatryczność. 

parapatryczność, występowanie populacji na sąsiadujących obszarach, bez nakładania się na 

siebie ich zasięgów. 

parapodium, pranóże, odnóże → wieloszczetów, w postaci typowej składa się z części 

podstawowej (protopodium) i dwóch gałązek: grzbietowej (notopodium) i brzusznej 

(neuropodium), usztywnionych chitynowymi szczeciami; często z osadzonymi skrzelami 

zewnętrznymi lub czuciowymi wyrostkami. 

parapsydalna czaszka, → czaszka parapsydalna. 

parasocjalne gatunki, → gatunki przedspołeczne. 

paraspołeczne gatunki, → gatunki przedspołeczne. 

parastycha, ukośnica, → ulistnienie. 

parasympatyczny układ nerwowy, → układ nerwowy przywspółczulny. 

parathormon, PTH, hormon przytarczyc, paratyreoidyna, paratyryna, hormon polipeptydowy 

wwytwarzany przez → przytarczyce, u człowieka, bydła i świni zbudowany z 84 

aminokwasów o częściowo różnej sekwencji; zwiększa stężenie jonów wapniowych, a 

zmniejsza fosforanów we krwi przez stymulowanie uwalniania wapnia z kości oraz 

zwiększanie wydalania fosforanów i zwrotnej resorpcji wapnia w nerkach, stymuluje też 

wytwarzanie 1,25-dihydroksykalcyferolu (→ cholekalcyferol); nadmiar p. powoduje 

hiperkalcemię, hipofosfatemię, demineralizację (odwapnienie) kości, wzrost wydalania 

wapnia z moczem oraz sprzyja powstawaniu kamieni nerkowych o budowie wapniowej; przy 

niedoborze następuje spadek poziomu wapnia we krwi i zaburzenia homeostazy organizmu, 

zwłaszcza mięśni szkieletowych (→ tężyczka). 

paratyp, w taksonomii okaz z serii → okazów typowych wykorzystanych przez autora przy 

opisie nowego gatunku, nie będący jednak → holotypem; p. pełniej wyrażają sposób 

pojmowania gatunku przez jego autora. 

parazoa, Parazoa, częsta nazwa gąbek jako kategorii systematycznej wysokiej rangi, 

specyficznej i prymitywnej, odróżnialnej od pozostałych zwierząt wielokomórkowych 

(Metazoa). 
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parazytoidy, owady pasożytujące na innych owadach, powodujące zwykle ich śmierć. 

parazytologia, dyscyplina biologiczna zajmująca się naukowym badaniem pasożytów i 

zagadnień pasożytnicwa. 

parcie korzeniowe, ciśnienie roztworu wodnego w naczyniach drewna tłoczące ten roztwór z 

korzeni do pędu; p. k. jest procesem zużywającym energię metaboliczną, związanym z 

aktywnym transportem jonów; widoczne jest szczególnie u drzew na wiosnę, umożliwia 

wtedy transport wody i substancji odżywczych do rozwijających się paków liściowych 

(zjawisko "lw;płaczu wiosennego"up;), potem nie odgrywa większej roli, przejmuje ją 

działanie ssące → transpiracji. 

parenchyma, → miękisz. 

parietalny narząd, → narząd ciemieniowy. 

park krajobrazowy, większy obszar chroniony, który wyróżnia się walorami 

przyrodniczymi, kulturowymi i historycznymi; forma zachowania i ochrony tworów przyrody 

żywej i nieożywionej, wyraz możliwości racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody. 

park narodowy, według definicji X Ogólnego Zgromadzenia Międzynarodowej Unii 

Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (Delhi, 1969) obszar stosunkowo rozległy, (1) który 

przedstawia jeden lub kilka ekosystemów mało bądź zupełnie nie zmienionych przez 

użytkowanie czy osadnictwo człowieka, gdzie gatunki roślin i zwierząt oraz przyroda 

nieożywiona mają szczególne znaczenie dla celów naukowych, wychowawczych i 

wypoczynkowych, albo gdzie istnieją krajobrazy naturalne o dużym znaczeniu estetycznym; 

(2) na którym władze danego kraju zastosowały odpowiednie środki, aby przeszkodzić 

gospodarczemu użytkowaniu zasobów przyrody, w celu utrzymania wartości naturalnych: 

ekologicznych, geomorfologicznych i krajobrazowych; (3) którego zwiedzanie udostępnia się 

– pod pewnymi warunkami – do celów wypoczynkowych, wychowawczych lub kulturalnych; 

obszar p. n. może podlegać ochronie ścisłej lub częściowej, albo też pewne jego tereny mogą 

być uznane za rezerwaty ścisłe, pozostałe zaś za rezerwaty częściowe; ochroną ścisłą – 

wykluczającą wszelką działalność gospodarczą – mogą być objęte te części p. n., na których 

występuje przyroda pierwotna (prawie zupełnie nie zmieniona przez człowieka), natomiast 

obszary już częściowo zniekształcone i wymagające pewnych zabiegów w celu przywrócenia 

im pierwotnej struktury podlegają ochronie częściowej. 

parkinsonizm, → choroba Parkinsona. 

parodontoza, przyzębica, postać zwyrodnieniowa choroby przyzębia prowadząca do zaniku 

aparatu przytrzymującego ząb w zębodole oraz zaniku wyrostka zębodołowego (powodująca 

rozchwianie i wypadanie zębów), bez objawów zakaźnych, o nie znanej etiologii lub na tle 

zapalnym bądź nowotworowym. 

parotydy, gruczoły przyuszne, gruczoły jadowe skóry płazów skupione za oczami po bokach 

głowy u ropuch i niektórych salamander; u żab i traszek gruczoły jadowe mogą być 

zlokalizowane w brodawkach skórnych wzdłuż grzbietu; wydzielina może być silnie trująca. 

partenogeneza, dzieworództwo, rozmnażanie jednopłciowe, rozwój organizmu potomnego z 

niezapłodnionego jaja; u zwierząt w warunkach naturalnych spotykane u przywr, wrotków, 

niektórych nicieni i owadów, a także niekiedy u pajęczaków, skorupiaków, ryb, płazów i 

gadów; może być zjawiskiem przypadkowym (→ p. przypadkowa), stałym (→ p. 

obligatoryjna) lub cyklicznym (→ p. cykliczna), może być wywoływana sztucznie (→ p. 

sztuczna); potomstwo powstałe partenogenetycznie może być haploidalne (→ p. 

haploidalna) lub diploidalne (→ p. diploidalna); niekiedy dochodzi do rozwoju potomnych 

organizmów z komórki jajowej, w której po zapłodnieniu (syngamii) nie doszło do kariogamii 

(→ androgeneza, → ginogeneza); u roślin rodzaj → apomiksji polegający na rozwoju zarodka 

w woreczku zalążkowym z niezapłodnionej komórki jajowej. 
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partenogeneza cykliczna, rodzaj → partenogenezy pojawiającej się jedynie w niektórych 

pokoleniach, zwykle obserwuje się charakterystyczną dla gatunku przemianę pokoleń 

partenogenetycznych i obupłciowych. 

partenogeneza diploidalna, partenogeneza zygoidalna, rodzaj → partenogenezy, w której 

osobniki powstałe z niezapłodnionych jaj są diploidalne, w wyniku (1) → apomiksji, (2) → 

automiksji lub (3) → endomitozy. 

partenogeneza endomitotyczna, rodzaj partenogenezy, w której diploidalność osobników 

powstałych z niezapłodnionych jaj osiągana jest przez → endomitozę. 

partenogeneza haploidalna, partenogeneza hemizygoidalna, rodzaj → partenogenezy, w 

której osobniki powstałe z niezapłodnionych jaj są haploidalnymi samcami (np. trutnie u 

pszczoły miodnej) i wytwarzają gamety bez mejozy; osobniki płci przeciwnej są diploidalne i 

wytwarzaja gamety na drodze mejozy. 

partenogeneza hemizygoidalna, → partenogeneza haploidalna. 

partenogeneza obligatoryjna, partenogeneza stała, rodzaj → partenogenezy, która zachodzi 

wśród gatunków reprezentowanych jedynie przez samice, u których nie pojawiają się samce 

uczestniczące w rozrodzie, spotykana u niektórych wrotków, małżoraczków i owadów; u 

pewnych gatunków ma charakter fakultatywny, gdy z niezapłodnionych jaj rozwijają się tylko 

osobniki określonej płci (→ arrenotokia, → telitokia); niekiedy partenogenetycznie rozwijają 

się tylko niektóre populacje, o różnej lokalizacji geograficznej lub środowiskowej. 

partenogeneza przypadkowa, partenogeneza przygodna, rodzaj → 

partenogenezy zachodzącej przypadkowo u organizmów rozmnażających się płciowo, wśród 

licznych zapłodnionych komórek jajowych nieliczne rozwijają się bez zapłodnienia; ten 

rodzaj partenogenezy spotyka się u niektórych motyli i pająków. 

partenogeneza sztuczna, → partenogeneza wywoływana sztucznie w warunkach 

doświadczalnych przez pobudzenie do rozwoju niezapłodnionej komórki jajowej. 

partenogeneza zygoidalna, → partenogeneza diploidalna. 

partenokarpia, rozwój owocu (samej owocni) bez zapłodnienia woreczka zalążkowego i bez 

wytworzenia nasion; p. naturalna występuje u banana, ananasa i niektórych roślin 

cytrusowych; p. można wywołać sztucznie, stosując samo zapylanie (bez następującego po 

nim zapłodnienia, np. stosując martwy albo uszkodzony pyłek) lub niektóre → hormony 

roślinne bądź sztuczne → regulatory rozwoju roślin. 

parwowirusy, wirusy miniaturowe, rodzina małych wirusów z jednoniciowym DNA o 

dwudziestościennym kapsydzie, patogennych dla niektórych kręgowców i dla owadów; 

wydziela się trzy podgrupy p.: A – samoreplikujące się (Parvowirus), do których zalicza się 

np. chorobotwórczy dla człowieka parwowirus B19 powodujący przewlekłą niedokrwistość 

hemolityczną i wirus Norwalk wywołujący ostre zapalenie żołądka i jelit oraz wirusy 

powodujące choroby wielu kręgowców; B – tzw. wirusy ułomne (Dependovirus) zdolne do 

replikacji jedynie w obecności adenowirusów i herpeswirusów oraz typ C (Densovirus) – 

powodujący choroby u owadów. 

parzydełkowce, Cnidaria, typ zwierząt obejmujący trzy gromady: stułbiopławy, krążkopławy 

i koralowce, reprezentowany przez ok. 9 tysięcy gatunków, w większości morskich; 

charakteryzują się obecnością elementów obronnych parzydełek i dwupostaciowością 

(stułbiopławy i krążkopławy) – osiadłego polipa i wolno pływającej meduzy; koralowce 

wykształcają tylko postać polipa. 

parzystokopytne, Artiodactyla, rząd gromady → ssaków reprezentowany przez ok. 220 

gatunków, o rozmaitych rozmiarach (masa ciała od kilku kg do 3,6 t), podzielonych na 

świniokształtne i przeżuwacze; środkowe (trzeci i czwarty) palce kończyn, zakończone 
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racicami, są najlepiej rozwinięte (pozostałe zredukowane lub ich brak); kość czołowa 

większości gatunków z wyrostkami stałymi lub zrzucanymi okresowo. 

pas barkowy, → obręcz kończyny przedniej. 

pas biodrowy, → obręcz kończyny tylnej. 

pas miedniczny, → obręcz kończyny tylnej. 

pasaż, 1) przesiew, przeniesienie drobnoustrojów na świeżą lub nowa pożywkę, a także 

przeniesienie wirusów na wrażliwe komórki tego samego gospodarza lub komórki innego 

gatunku w hodowli; 2) przejście substancji przez narząd o charakterze przewodu, np. p. 

jelitowy – przejście treści pokarmowej przez jelito. 

pasemka Caspary’ego, → śródskórnia. 

pasmo węchowe, w mózgu kręgowców neuryty komórek odbierających sygnały od nerwu 

węchowego, biegnące z opuszki węchowej do → ciała prążkowanego (→ węchomózgowie). 

pasożytnictwo, rodzaj interakcji międzygatunkowej, w której osobniki jednej populacji 

(pasożyta) odnoszą korzyści ze współżycia, lecz wywierają niekorzystny wpływ na osobniki 

drugiej populacji (gospodarza, żywiciela); jest to związek ściśle funkcjonalny o niszy 

ekologicznej pasożyta ściśle określonej, a żywiciel jest swoistym biotopem dla pasożyta; w 

sytuacjach gdy granica między p. a → drapieżnictwem, p. a → roślinożernością, p. a → 

mutualizmem lub też p. a → komensalizmem nie jest wyraźna, związek jest fakultatywny, 

pasożyt może przeżyć bez gospodarza (związek czasowy), w odróżnieniu od obligatoryjnego 

pasożytniczego związku trwałego; ektopasożytnictwo określa sytuację, gdy pasożyt występuje 

na powierzchni ciała żywiciela (przynajmniej w trakcie jednego ze swoich stadiów 

rozwojowych); gdy pasożyt żyje wewnątrz żywiciela, nosi nazwę endopasożyta. 

pasożytnictwo gniazdowe, wykorzystywanie gniazda ptaka innego gatunku po uprzednim 

zmuszeniu właściciela do jego opuszczenia. 

pasożytnictwo lęgowe, strategia rozrodu polegająca na składaniu jaj w gniazdach innych 

ptaków, podrzucaniu i niewysiadywaniu ich; zjawisko rozpowszechnione wśród 

kukułkowatych i kilku innych rodzin ptaków; p. l. wymaga licznych przystosowań, m.in.: 

dostosowania wielkości i barwy jaj, umiejętności szybkiego ich składania, szybkiego rozwoju 

piskląt. 

pasożytnictwo wielokrotne, → multipasożytnictwo. 

pasożytnicze grzyby, → grzyby pasożytnicze. 

pasożytniczy samiec, → samce komplementarne. 

pasożyty, organizmy cudzożywne odżywiające się kosztem innych organizmów (żywicieli, 

gospodarzy); oprócz p. fakultatywnych i obligatoryjnych (→ pasożytnictwo) wyróżniane są 

również półpasożyty, np. pewne rośliny (jemioła) zawierające chlorofil i fotosyntetyzujące, 

jednak sole mineralne wraz z wodą pozyskujące z innych roślin. 

pasożyty monokseniczne, pasożyty, w których cyklu rozwojowym niezbędny jest tylko jeden 

żywiciel. 

pasterstwo, antr. typ → gospodarki intensywnej człowieka polegający na uzyskiwaniu 

środków do życia (energii) z hodowli stad zwierząt roślinożernych wypasanych na 

naturalnych pastwiskach. 

pasteryzacja, niszczenie wegetatywnych form bakterii i innych drobnoustrojów przez 

podgrzanie ich do temperatury 60–80°C i natychmiastowe schłodzenie. 

pastewne rośliny, → rośliny pastewne. 

pastwisko, błonie, dość uboga w gatunki, półnaturalna roślinność trawiasta, zbudowana 

głównie z niskich traw luźnokępkowych, a także wieloletnich roślin motylkowatych i innych 
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roślin dwuliściennych; skład gatunkowy, struktura i zróżnicowanie p. zależą przede 

wszystkim od intensywności i rodzaju wypasu oraz od żyzności i wilgotności podłoża; 

przeciętnie p. użytkowane są przez 130–180 dni w roku; przy intensywnym wykorzystywaniu 

p. nawożone są azotem, potasem, fosforem i wapnem oraz deszczowane podczas suszy. 

paściowy kwiat, → kwiat paściowy. 

patagium, → błona lotna. 

patogen, czynnik działający na organizm i wywołujący pojawienie się nieprawidłowych, 

patologicznych zmian funkcjonalnych lub/i morfologicznych; p. mogą być czynniki 

biotyczne, takie jak wirusy, bakterie, grzyby i pierwotniaki, jak również pasożyty oraz 

czynniki abiotyczne, takie jak związki chemiczne, promieniowanie, a także czynniki 

psychiczne. 

patogeneza, powstawanie i rozwój procesów chorobowych w organizmach. 

patogenne bakterie, → bakterie chorobotwórcze. 

patologia roślin, → fitopatologia. 

patologia, 1) nauka o stanach i procesach chorobowych w organizmie oraz ich przyczynach; 

2) pot. nieprawidłowo ukształtowana lub chorobowo zmieniona część organizmu. 

paznokieć, 1) rogowa osłona grzbietowej powierzchni ostatnich członów palców u małp i 

człowieka; składa się z tzw. korzenia, zagłębionego w skórze, i ciała p. o odsłoniętej górnej 

powierzchni; 2) bot. dolna, zwężona część płatków korony niektórych kwiatów (np. roślin z 

rodziny goździkowatych), wyraźnie oddzielona od rozszerzonej części górnej. 

pazurnice, Onychophora, pratchawce, Protracheata, typ starych filogenetycznie 

bezkręgowców należących do → wtórnojamowców, znanych z kambru, reprezentowany dziś 

przez kilkadziesiąt gatunków roślinożernych, o nocnym trybie życia, występujących w 

wilgotnych środowiskach półkuli południowej; ciało robakowate, do kilkunastu cm długości, 

wydłużony, segmentowany tułów z licznymi słupkowatymi, pazurkowatymi odnóżami. 

pazury, rogowe zakończenia, osłony palców występujące u wielu kręgowców 

czworonożnych, zbudowane z grzbietowego, twardego rogu ściennego oraz brzusznego, 

miękkiego rogu podeszwowego. 

pączkowanie, 1) typ rozmnażania bezpłciowego, znany u glonów, grzybów, pierwotniaków i 

niektórych bezkręgowców; na ciele tworzy się uwypuklenie, z którego rozwija się nowy 

osobnik; może się oddzielić od osobnika pączkującego lub nie; 2) wytwarzanie pąków 

kwiatowych lub liściowych u roślin wyższych. 

pąk, zawiązek pędu rośliny naczyniowej zawierający merystem wierzchołkowy oraz zawiązki 

liści i pędów bocznych, okryty starszymi zawiązkami liści, niekiedy przekształconymi (w 

pąkach śpiących) w łuski pąkowe; p. mogą być wierzchołkowe (na szczycie pędu), 

pachwinowe, czyli boczne (w kątach liści), aktywne (rosnące) i spoczynkowe, czyli śpiące, 

liściowe lub kwiatowe (z zawiązkami kwiatów) i mieszane (liściowe i kwiatowe). 

pchły, Siphonaptera, rząd → owadów uskrzydlonych reprezentowany przez ok. 1,4 tysiąca 

gatunków o małych rozmiarach, pasożytów ptaków i ssaków. 

PCD, → apoptoza. 

PCR, → reakcja łańcuchowa polimerazy. 

peczek smukły, → sznury rdzenia. 

pediatria, dział medycyny, nauka o fizjologii i patologii dziecka. 

pedicel, wydłużony pierwszy lub jeden z pierwszych odcinków odwłoka u niektórych → 

pluskwiaków równoskrzydłych. 

pedicelarie, przydatki występujące u szkarłupni, najliczniej w części przyustnej, w postaci 
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szczypczyków służących do obrony i czyszczenia powierzchni ciała. 

pedobiologia, biologia gleby, dyscyplina ekologii i gleboznawstwa obejmująca badania 

organizmów żyjących w glebie: bakterii, grzybów, pierwotniaków i zwierząt (→ edafon) pod 

kątem ich wpływu na procesy glebotwórcze i żyzność gleby. 

pedofauna, pierwotniaki (głównie wiciowce, korzenionóżki) i zwierzęta, przede wszystkim 

bezkręgowce (głównie nicienie, pierścienice, roztocze, owady bezskrzydłe, stadia młodociane 

owadów oskrzydlonych, ślimaki), związane swoim trybem życia z glebą; stymulują 

aktywność mikroorganizmów glebowych, wpływają na procesy glebotwórcze i żyzność 

gleby. 

pedogeneza, 1) młodzieńczorództwo, progeneza, zdolność larw niektórych płazińców i 

owadów do partenogenetycznego rozrodu (→ partenogeneza); 2) → proces glebotwórczy. 

pedomorfoza, modyfikacja morfogenetyczna polegająca na ustaleniu się cech młodocianych 

jako cech osobników dojrzałych. 

pedosfera, → gleba. 

pedunkulus, 1) pęd kwiatostanu lub kwiatu u roślin okrytozalążkowych; 2) słupek oczny u 

skorupiaków dziesięcionogich; 3) polip wyspecjalizowany do przytwierdzenia kolonii 

jamochłonów do podłoża; 4) wyspecjalizowana część ciała zwierząt osiadłych (np. liliowców 

i ramienionogów) przytwierdzająca je do podłoża; 5) szypułka łącząca dwie części narządu. 

pejotl, świeże albo suszone talarki pokrojonej górnej części pędu kaktusa o nazwie jeżowiec 

(jazgrza) Williamsa (Echinocactus), a także uzyskiwany z niego sok; lecznicze i narkotyczne 

właściwości tej rośliny znane były już Indianom meksykańskim, którzy żuli kawałki pędów 

podczas uroczystości religijnych; zawiera szereg alkaloidów (m.in. meskalinę) wywołujących 

halucynacje i barwne wizje. 

pektyny, wielocukrowce zbudowane z reszt kwasu glukuronowego połączonych wiązaniami 

α-1, 4-glikozydowymi; należą do podstawowych składników ścian komórkowych; 

rozpuszczają się w gorącej wodzie, tworzą żele; synteza p. zachodzi w cysternach aparatu 

Golgiego, skąd transportowane są do miejsca tworzenia się → ściany komórkowej. 

pelagial, strefa pelagiczna, strefa otwartej toni wodnej w jeziorach i morzach stanowiąca 

środowisko życia zespołów organizmów innych niż zamieszkujących dno (→ batial); w 

jeziorach p. dzieli się na epilimnion, mezolimnion i batylimnion, w oceanach – na epipelagial, 

mezopelagial, batypelagial i abisopelagial. 

pelagra, schorzenie będące wynikiem niedoboru witamin z grupy B, zwłaszcza kwasu 

nikotynowego i jego amidu, oraz niektórych aminokwasów, szczególnie tryptofanu, 

występujące w społeczeństwach odżywiających się głównie kukurydzą, prosem, ryżem 

łuskanym, a więc dietą ubogą w białka zwierzęce; objawami p. są zahamowanie rozwoju 

fizycznego i psychicznego, otępienie, obrzęki, przebarwienia skóry, rumień i dolegliwości ze 

strony przewodu pokarmowego (por. → kwashiorkor). 

pelargonina, jeden z roślinnych barwników antocyjaninowych, należących do → 

glikozydów, występuje w kwiatach pelargonii, dalii, bławatka. 

pelikozaury, Pelycosauria, rząd należący do → synapsyd; najstarsze (pochodzące z karbonu i 

permu), prymitywne gady zmiennocieplne, o wolnych czynnościach metabolicznych, ale 

charakteryzujące się już lekkim szkieletem, dużymi otworami skroniowymi, zróżnicowanym 

uzębieniem; w większości mięsożerne; podobne do dzisiejszych waranów, o długości od 

kilkudziesięciu cm do 4 m. 

pelikula, elastyczna osłonka okrywowa ciała pierwotniaków; poza izolacją komórki i 

nadawaniem jej kształtu pośredniczy w wymianie różnych substancji ze środowiskiem. 

pelos, organizmy żyjące na podłożu miękkim, mulistym, w zbiornikach wodnych i biotopach 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476785_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470488_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472367_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470519_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474496_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470519_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475248_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476911_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469637_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468326_1.html


błotnistych. 

pełnokostne, → przejściowce. 

pełnopłetwe, wiosłonogie, Pelecaniformes, rząd należący do gromady → 

ptaków, reprezentowany przez ponad 60 gatunków (w tym pelikany), o różnych rozmiarach 

(0,5–1,8 m długości i 0,5–15 kg masy ciała), zamieszkujących wybrzeża mórz i oceanów oraz 

brzegi zbiorników śródlądowych, głównie w strefie tropikalnej i subtropikalnej. 

pełzaki, → korzenionóżki. 

pełzakowica, amebiaza, zakażenie jelitowe wywoływane przez pierwotniaka Entamoeba 

histolytica (za pośrednictwem much), występujące głównie w klimacie subtropikalnym i 

tropikalnym, ale również w południowej Europie; a. ma czasami ciężki przebieg, szczególnie 

w stanach niedożywienia i osłabienia organizmu; może powodować wyniszczającą biegunkę 

– czerwonkę amebową kończącą się nierzadko śmiercią, zapalenie watroby, ropień amebowy 

i zapalenie mózgu. 

penetracja genu, częstość, z jaką dany gen ujawnia się fenotypowo u osobników w 

populacji; jeżeli u wszystkich osobników obserwuje się daną cechę, penetracja genu jest 

całkowita; p. g. zależy nie tylko od genotypu osobników, ale także od środowiska 

zewnętrznego lub płci. 

penetrant, rodzaj → nematocysty występującej w knidocylu parzydełkowców, wyrzucającej 

drożną nić wbijającą się w ciało ofiary, uwalniającą toksyczny, paraliżujący płyn. 

Penicilium, rodzaj grzybów (→ workowców) szeroko rozpowszechnionych w przyrodzie, 

obejmujący ok. 600 gatunków; niektóre gatunki są saprofitami niszczącymi produkty 

spożywcze, inne znajdują zastosowanie w serowarstwie (P. roqueforti); wiele gatunków 

wytwarza antybiotyki (penicylinę, gryzeofulinę). 

penicyliny, grupa antybiotyków półsyntetycznych opartych na naturalnym produkcie 

szczepu Penicyllium notatum – penicylinie benzylowej; p. podzielono na sześć grup: 1) p. 

benzylowa i jej odmiany o przedłużonym działaniu, stosowane pozajelitowo; 2) p. pokrewne 

penicylinie benzylowej podawane doustnie; 3) p. odporne na działanie β-laktamaz, enzymów 

gronkowca; 4) p. o poszerzonym zakresie działania; 5) p. działające na pałeczki ropy 

błękitnej Pseudomonas aeruginosa; 6) p. odporne na działanie β-laktamazy. 

penis, → prącie. 

pentozowy cykl, → cykl pentozofosforanowy. 

pentozy, cukry proste, monosacharydy o pięciu atomach węgla, np. ryboza i deoksyryboza, 

wchodzące w skład kwasów nukleinowych, arabinoza, ksyloza. 

pepsynogen, proenzym → pepsyny wydzielany przez komórki główne → gruczołów 

żołądkowych pod wpływem bodźców nerwowych, w których przekazaniu pośredniczy 

histamina, lub hormonalnych (→ gastryna); występuje w kilku formach molekularnych 

klasyfikowanych w dwóch grupach, różniących się właściwościami histochemicznymi, jako 

pepsynogeny I (stwierdzane w komórkach głównych i śluzowych gruczołów właściwych 

żołądka) i pepsynogeny II (stwierdzane także w gruczołach odźwiernikowych); przemiana w 

pepsynę polega na stymulowanym niskim pH (obecnością kwasu solnego) autokatalitycznym 

odcięciu peptydu blokującego centrum aktywne enzymu. 

pepsyny, grupa kilku enzymów proteolitycznych żołądka kręgowców, zaliczanych do 

endopeptydaz (hydrolaz peptydylopeptydowych) z klasy proteaz aspartylowych, 

hydrolizujących w kwaśnym środowisku (pH 1–3) wiązania peptydowe tworzone przez 

aminokwasy aromatyczne; niezbędne do całkowitego trawienia białek; powstałe w wyniku 

ich działania krótsze polipeptydy i oligopeptydy są dalej trawione przez enzymy 

proteolityczne soku trzustkowego i jelitowego; wydzielane przez komórki główne → 
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gruczołów żołądkowych w formie → pepsynogenu. 

peptony, rozpuszczalne produkty proteolitycznego trawienia mięsa, będące składnikami 

różnych podłoży pożywek dla kultur bakteryjnych; p. otrzymuje się w wyniku trawienia 

białek pepsyną, która hydrolizuje tylko niektóre wiązania peptydowe; p. zawierają ok. 30% 

aminokwasów, resztę stanowią di- i tripeptydy oraz rozpuszczalne w wodzie polipeptydy, 

które nie są wytrącane ani kwasami, ani wysoką temperaturą; p. można też uzyskać dzięki np. 

enzymatycznej degradacji soi. 

peptyd C, peptyd łączący, uwalniany podczas proteolizy z proinsuliny przed wydzieleniem 

jej z komórek β wysp trzustkowych; oznaczenie p. C jest stosowane w różnicowaniu cukrzycy 

(małe stężenie wskazuje na cukrzycę typu I, insulinozależną). 

peptydazy, enzymy hydrolityczne rozszczepiające wiązania peptydowe w peptydach; 

endopeptydazy działają na wiązania wewnątrz łańcucha peptydowego, a egzopeptydazy na 

wiązania przy końcach łańcucha (→ proteazy). 

peptydoglikany, mureiny, glikokoniugaty budujące wyłącznie ściany komórek bakteryjnych; 

zbudowane są z węglowodanów i aminokwasów związanych kowalencyjnie; zawierają 

nietypowe cukry, np. modyfikowaną glukozę – kwas muraminowy; składają się z liniowych 

wielocukrów (→ glikozaminoglikanów) związanych krzyżowo przez oligopeptydy, co 

prowadzi do powstania pojedynczej ogromnej makrocząsteczki, będącej dużą i sztywną siecią 

(ścianą komórkową) otaczającą całą błonę komórkową większości bakterii. 

peptydowe czynniki wzrostu, PGF (ang. peptide growth factors), małocząsteczkowe białka 

proste i glikoproteiny należące do → cytokin, regulujące proliferację oraz różnicowanie 

komórek i tkanek, współdziałające z → interferonami i innymi cytokinami; biorą też udział w 

regulacji ekspresji i funkcjonowaniu → onkogenów, regulują podziały i funkcje komórek 

wytwarzających i wydzielających klasyczne hormony. 

peptydowe wiązania, → wiązanie peptydowe. 

peptydy, związki złożone z dwóch lub więcej reszt aminokwasowych połączonych → 

wiązaniem peptydowym, np. hormony wazopresyna i oksytocyna; wiele p. pełni funkcje 

regulacyjne (→ cytokiny) (patrz też → oligopeptydy i → polipeptydy). 

peptydy opioidowe, opioidy, opiaty, grupa peptydów wydzielanych przez niektóre neurony 

układu nerwowego, klasyfikowanych w trzech rodzinach pochodnych peptydów 

prekursorowych: preproenkefaliny (preproenkefaliny A), preprodynorfiny (preproenkefaliny 

B) i preproopiomelanokortyny (→ prohormony), z których w wyniku proteolizy 

potranslacyjnej powstają różne p. o., m.in. enkefaliny, endorfiny, dynorfiny; działają jako → 

neuroprzekaźniki lub → neuromodulatory, głównie na obszarze ośrodkowego układu 

nerwowego (m.in. wzgórza) za pośrednictwem błonowych receptorów opioidowych, 

pobudzanych także przez egzogenne substancje farmakologiczne, np. morfinę (nazwę 

endorfina wprowadzono dla wykrytego endogennego peptydu o działaniu morfiny). 

percepcja, → spostrzeganie. 

pereon, u stawonogów odcinek ciała między głowotułowiem i odwłokiem. 

perforyna, białko o masie 70 kDa, które po wbudowaniu do błony komórkowej tworzy kanał 

o średnicy 10 nm; przez kanał ten wnikają do komórki jony sodu i woda, powodując jej lizę; 

p. wydzielają limfocyty cytotoksyczne i komórki NK (ang. natural killers), po przyłączeniu 

się do rozpoznanej komórki docelowej. 

periancjum, → okwiat. 

periblastula, → peryblastula. 

perikarion, → perykarion. 

perimenopauza, okres okołomenopauzalny, okres rozpoczynający się kilka lat przed ostatnią 
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miesiączką w życiu kobiety (menopauzą) i trwający do 12. miesiąca po niej (→ 

klimakterium). 

perinatalny okres, → okres okołoporodowy. 

perinotum, nabłonek perytonealny, nabłonek własny wyścielający wtórną jamę ciała 

(celomę) u → wtórnojamowców właściwych. 

periostrakum, warstwa rogowa muszli, zewnętrzna warstwa muszli mięczaków, różnej 

grubości, zbudowana z substancji organicznej zwanej konchioliną. 

perisark, → perysark. 

peritoneum, → otrzewna. 

perkozy, Podicipediformes, rząd należący do gromady → ptaków, reprezentowany przez 21 

gatunków, o 23–75 cm długości i od 150 g do 1,5 kg masy ciała; żyją na wodach słodkich 

stojących lub wolno płynących, dobrze pływają i nurkują, latają słabo. 

perły, twory wytwarzane przez płaszcz małży po podrażnieniu przez obce ciała (np. ziarna 

piasku, jaja pasożytów) dostające się między płaszcz a wewnętrzną, perłową warstwę muszli 

(→ hipostrakum); zbudowane z koncentrycznych warstw węglanu wapnia (aragonitu), silnie 

załamują światło dając perłowy połysk; tzw. p. właściwe tworzone są jako oddzielne twory 

we wpukleniach nabłonka płaszcza (jamkach perłotwórczych), szczególnie duże i efektowne 

są p. tworzone przez niektóre małże morskie (perłopławy z rodzaju Pteria) oraz słodkowodne 

(perłoródki z rodzaju Margaritifera); tzw. półperły są kulistymi wypukłościami wewnętrznej 

warstwy muszli powstającymi w miejscu podrażnienie płaszcza małża przez obce ciało. 

perm, szósty okres → paleozoiku trwający od ok. 288 mln do 245 mln lat temu; dzieli się na 

2 epoki: wczesny i późny (→ geochronologia). 

permeazy, białka transportowe przenoszące określone jony i metabolity przez błony 

komórkowe bakterii i wewnętrzne błony mitochondrialne na drodze transportu aktywnego lub 

translokacji grupowych, np. p. laktozowa odpowiedzialna za transport laktozy do komórki 

bakterii sprzężony z przepływem protonów przez błonę komórkową. 

permisywność, postawa terapeutyczna stosowana w psychiatrii i psychologii, polegająca na 

przyzwalaniu na zachowania pacjenta, zrozumieniu i akceptacji jego postępowania, bez prób 

tłumienia i stosowania ograniczeń wobec zachowań niezrozumiałych. 

peroksydazy, enzymy z klasy oksydoreduktaz, hemoproteiny z grupy chromoprotein, 

katalizujące utlenianie substratów, polegające na przeniesieniu z nich 2 elektronów i 2 

protonów na nadtlenek wodoru, rozkładany następnie przez → katalazę; p. występują w → 

peroksysomach komórek eukariotycznych, chroniąc je przed działaniem → wolnych 

rodników. 

peroksysomy, drobne, kuliste organelle komórkowe o średnicy 0,2–1,7 μm, otoczone 

pojedynczą błoną, występujące powszechnie u eukariotów, wyspecjalizowane w reakcjach 

utleniania z udziałem odpowiednich oksydaz i powstaniem nadtlenku wodoru (H2O2), 

rozkładanego następnie przez → katalazę. 

peryblastula, periblastula, typ → blastuli powstającej u owadów z centrolecytalnych (z 

żółtkiem usytuowanym w środku) komórek jajowych; w odróżnieniu od blastuli nie ma 

pierwotnej jamy ciała (→ jama ciała pierwotna), czyli blastocelu (→ blastoderma). 

peryblem, → histogeny. 

perycentryczna inwersja, → inwersja perycentryczna. 

perycykl, → okolnica. 

perycyty, komórki → przydanki, komórki okołonaczyniowe, komórki tkanki łącznej 

właściwej występujące w ścianach naczyń włosowatych i żyłek postkapilarnych, spłaszczone, 
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wypustkami otaczające komórki → śródbłonka, zdolne do fagocytozy i przekształceń w 

komórki mięśni gładkich lub w fibroblasty. 

peryderma, → korkowica. 

perykarion, ciało komórkowe, centralna część komórki nerwowej (neuronu) zawierająca 

jądro i większość cytoplazmy; od p. odchodzą wypustki protoplazmatyczne → dendryty i → 

akson (neuryt); powierzchnia p. wraz z powierzchnią dendrytów tworzy strefę wejścia 

neuronu (przyjmującą pobudzenie); w obrębie p. odbywa się biosynteza strukturalnych i 

czynnościowych białek neuronu (w tym → neuroprzekaźników). 

perykarp, → owocnia. 

perylimfa, → przychłonka. 

peryplast, struktura otaczająca ciało niektórych jednokomórkowych glonów, wzmacniająca 

wchodzącą w jego skład błonę komórkową. 

peryplazma, 1) zewnętrzna warstwa cytoplazmy komórki jajowej owadów, w obrębie której 

tworzy się → blastoderma; 2) → przestrzeń peryplazmatyczna. 

peryplazmatyczna przestrzeń, → przestrzeń peryplazmatyczna. 

peryplazmodium, → ośluźnia. 

perysark, perisark, teka, tunika, peryderma, ektodermalna osłonka ciała → 

stułbiopławów zbudowana z chityny, niekiedy wysycona węglanem wapnia; chroni i 

wzmacnia kolonię. 

perystaltyka, fala perystaltyczna, ruchy robaczkowe, fala przesuwających się wzdłuż 

przełyku, żołądka lub jelita skurczów mięśniówki przewodu pokarmowego; wyzwalana jako 

reakcja odruchowa mięśni gładkich na rozciąganie, kontrolowana jest przez część jelitową → 

układu nerwowego autonomicznego; przesuwa treść pokarmową z odcinka kurczącego się w 

kierunku następnego odcinka, rozkurczonego. 

perystaltyka wsteczna, → ruchy antyperystaltyczne. 

perystom, 1) zagłębienie cytoplazmy orzęsków z położonym na dnie cytostomem; 2) → 

ozębnia. 

perytecjum, → otocznia. 

pestka, w niektórych owocach (→ pestkowiec) zdrewniała, wewnętrzna część → owocni (→ 

endokarp), otaczająca nasienie. 

pestkowiec, zamknięty, niepękający owoc, w którym zewnętrzna część → owocni jest 

mięsista i soczysta, a wewnętrzna (→ endokarp) jest zdrewniała i tworzy → pestkę otaczającą 

nasienie; p. są np. owoce wielu roślin z rodziny różowatych (Rosaceae; wiśnia, śliwa, morela, 

brzoskwinia). 

pestycydy, substancje lub mieszaniny substancji służące do ochrony roślin uprawnych i 

produktów żywnościowych przed szkodnikami zwierzęcymi (zoocydy), głównie przed 

owadami (insektycydy), przed grzybami (fungicydy), chwastami (herbicydy) i bakteriami 

(bakteriocydy); p. mogą być także preparaty biologiczne zawierające mikroorganizmy i 

wirusy; p. powinny cechować się wysoką aktywnością, dużą selektywnością działania, jak 

najmniejszą toksycznością dla człowieka i zwierząt hodowlanych oraz krótkim okresem 

karencji; p. należą do → ksenobiotyków; pozostają często jako związki toksyczne w 

produktach rolniczych i spożywczych oraz w wodzie i glebie; p. mają działanie toksyczne, 

mutagenne, teratogenne i kancerogenne; istnieje też możliwość odległych skutków 

genetycznych. 

pęcherz moczowy, u ssaków łożyskowych umięśniony (mięśnie gładkie) zbiornik, w którym 

gromadzi się mocz spływający moczowodami z nerek; wydalanie moczu odbywa się przez 
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skurcz ścian p. m. i otwarciu jego zwieracza, co pozwala na wypływ moczu do cewki 

moczowej; p. m. nazywa się również różne struktury u innych kręgowców, powstające w 

obrębie moczowodu lub obok moczowodów i otwierające się do kloaki. 

pęcherz pławny, narząd hydrostatyczny ryb, workowaty, położony nad przewodem 

pokarmowym, powstały z przełyku; równoważąc ciśnienie hydrostatyczne i zmniejszając ich 

ciężar właściwy pozwala rybom utrzymywać ciało w bezruchu na różnych głębokościach; jest 

homologiem płuc kręgowców lądowych; u niektórych ryb jest dodatkowym narządem 

oddechowym, a u dewońskich ryb słodkowodnych spełniał rolę płuc. 

pęcherzyk atrezyjny, → pęcherzyk jajnikowy, który rozpoczyna proces dojrzewania, nie 

kończy go jednak i ulega degeneracji wraz z oocytem. 

pęcherzyk Graafa, → pęcherzyk jajnikowy. 

pęcherzyk jajnikowy, 1) podstawowa struktura w obrębie kory → jajnika kręgowców 

obejmująca → oocyt i otaczające go komórki pęcherzykowe (ziarniste); w rozwijających się 

p. j. można wyróżnić kolejne ich formy: p. j. pierwotny (z pojedynczą warstwą komórek 

pęcherzykowych, zawierający oocyt I rzędu, znajdujący się w stadium zahamowanego 

diplotenu profazy pierwszego podziału mejotycznego), p. j. wzrastający i p. j. dojrzewający 

(obejmujące fazy wzrostu i przemian oocytu, a w końcowej fazie dokończenie pierwszego 

podziału mejotycznego, oraz wzrost i powiększanie liczby warstw komórek pęcherzykowych, 

tworzenie → osłonki przejrzystej) oraz p. j. dojrzały (dawniej zwany pęcherzykiem Graafa, 

przemieszczający się pod powierzchnię jajnika, na który składa się: osłonka z warstwą 

zewnętrzną i wewnętrzną, oocyt II rzędu zahamowany w metafazie drugiego podziału 

mejotycznego, otoczony osłonką przejrzystą i wieńcem promienistym zbudowanym z części 

komórek pęcherzykowych oraz wypełniona płynem jama, otoczona przez resztę komórek 

pęcherzykowych); wzrost, rozwój i dojrzewanie p. j. kontrolowane są przez → hormon 

folikulotropowy; po → owulacji pozostałość po p. j. przekształca się w → ciałko żółte; 2) 

jednostka funkcjonalna jajnika owadów złożona z oocytu oraz komórek odżywczych i 

folikularnych (patrz → jajnik meroistyczny, → jajnik panoistyczny). 

pęcherzyk pierwotny, pęcherzyk jajnikowy pierwotny, → pęcherzyk jajnikowy. 

pęcherzyk żółciowy, woreczek żółciowy, zbiorniczek → żółci znajdujący się na powierzchni 

trzewnej wątroby, w zagłębieniu zwanym dołem p. ż., w jego obrębie wyróżnia się dno, trzon 

i szyjkę; żółć do p. ż. jest doprowadzana i odprowadzana przez przewód pęcherzykowy, 

łączący się z przewodem wątrobowym wspólnym w przewód żółciowy wspólny, uchodzący – 

najczęściej wspólnie z przewodem trzustkowym – do → dwunastnicy. 

pęcherzyki mózgowe, pojawiające się w rozwoju zarodkowym kręgowców pęcherzykowate 

rozszerzenia w przedniej części cewki nerwowej, z których rozwija się następnie → 

mózgowie; z pięciu kolejnych pęcherzyków kształtują się odpowiednio: kresomózgowie, 

międzymózgowie, śródmózgowie, tyłomózgowie wtórne (móżdżek, a u ssaków również 

most) i zamózgowie (rdzeń przedłużony). 

pęcherzyki nasienne, 1) u ryb i płazów pęcherzykowate przestrzenie w jądrach, 

homologiczne z → kanalikami nasiennymi owodniowców; wyścielające je komórki dają 

początek plemnikom; 2) gruczoły pęcherzykowate, u łożyskowców dodatkowe gruczoły 

płciowe, łączące się z nasieniowodami, których wydzielina łączy się z nasieniem lub – jak u 

gryzoni – spływa po kopulacji i formuje czop zamykający pochwę. 

pęcherzyki okryte, → pęcherzyki opłaszczone. 

pęcherzyki opłaszczone, pęcherzyki okryte, pęcherzyki endocytarne powstające w czasie → 

endocytozy specyficznej (zależnej od receptora); w wyniku wpuklenia błony komórkowej 

pojawia się zagłębienie otaczane od strony cytoplazmy płaszczem białkowym (→ klatryna), 

zwane dołkiem opłaszczonym (wgłobieniem okrytym), które następnie wciągane do wnętrza 
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komórki zamyka się i wnika do cytoplazmy jako pęcherzyk opłaszczony, tworząc przejściową 

postać endosomu włączanego w odpowiedni szlak endocytarny komórki; p. o. klatryną mogą 

być również tworzone w strefie dalszej (trans) układu Golgiego (→ aparat Golgiego), jako 

pęcherzyki przenoszące substancje do innych organelli komórki, natomiast tzw. 

nieklatrynowe pęcherzyki okryte tworzone są w procesach oddzielania pęcherzyków od 

cystern → retikulum endoplazmatycznego lub w obrębie cystern układu Golgiego. 

pęcherzyki płucne, zakończenia dróg oddechowych (→ drzewo oskrzelowe) w płucach 

ssaków; kuliste uwypuklenia ścian → oskrzelików oddechowych i ich rozgałęzień 

(przewodzików pęcherzykowych i woreczków pęcherzykowych) zbudowane z → nabłonka 

oddechowego kontaktującego się z naczyniami włosowatymi, w których zachodzi → 

wymiana gazowa. 

pęcherzyki presynaptyczne, → pęcherzyki synaptyczne. 

pęcherzyki synaptyczne, pęcherzyki presynaptyczne, pęcherzyki różnych rozmiarów 

występujące w obrębie → kolbek synaptycznych w → synapsach chemicznych; w ich obrębie 

gromadzone są → neuroprzekaźniki (i → neuromodulatory); w trakcie przekazywania 

pobudzenia w synapsie p. s. wchodzą w fuzję z błoną presynaptyczną, w wyniku której 

zawartość pęcherzyków zostaje wydzielona do szczeliny synaptycznej (→ 

egzocytoza neuroprzekaźnika). 

pęcherzykowa faza, → faza folikularna. 

pęczek Hisa, → pęczek przedsionkowo-komorowy. 

pęczek klinowaty, → sznury rdzenia. 

pęczek przedsionkowo-komorowy, pęczek Hisa, element → układu przewodzącego serca, 

wiązka zmodyfikowanych komórek mięśnia sercowego (komórki pęczka przedsionkowo-

komorowego), odchodząca od węzła przedsionkowo-komorowego i w obrębie przegrody 

międzykomorowej rozdzielająca się na odgałęzienia do mięśni komór (włókna Purkinjego); 

uczestniczy w przekazywaniu impulsów inicjujących skurcz na część komorową mięśnia 

serca. 

pęczek smukły, → sznury rdzenia. 

pęcznienie, zwiększanie objętości wysuszonego żelu spowodowane wnikaniem 

rozpuszczalnika, np. wody, między cząstki koloidowe i tworzenie się wokół nich otoczek 

hydratacyjnych, np. p. suchych kawałków żelatyny; p. nasion, będące początkiem 

kiełkowania, rozpoczyna się imbibicyjnym pobieraniem wody przez koloidy nasienia oraz 

zwiększeniem jego świeżej masy i objętości. 

pęd, zwykle nadziemna część ciała rośliny naczyniowej złożona z osi pędu, czyli → łodygi, 

oraz → liści, które spełniają funkcje związane z odżywianiem się i rozwojem osobnika 

(czasem uczestniczą w rozmnażaniu wegetatywnym); inną funkcją p. jest wytwarzanie 

organów rozmnażania (→ liść zarodnionośny, → kwiat); przekształconymi p. są również: → 

kłącze, → cebula, → rozłogi, → bulwy (pędowe). 

pędrak, larwa niektórych chrząszczy żyjąca w ziemi, nieruchliwa, miękka, jasna, zaopatrzona 

w odnóża tułowiowe, z ciemniejszą, schitynizowaną głową, z aparatem gębowym typu 

gryzącego służącym do odżywiania się korzeniami roślin. 

pędy odnawiające, boczne pędy roczne rozwijające się u roślin drzewiastych z pąków 

zimowych, wytworzonych w poprzednim sezonie wegetacyjnym. 

pędy odroślowe, pędy rozwijające się po ścięciu pnia drzewa lub krzewu z pąków śpiących 

(zwane też odroślami). 

pędy odziomkowe, pędy boczne wyrastające z podziemnej lub przyziemnej części pędu. 

pępek, blizna po pępowinie na zewnętrznej ścianie brzucha u ssaków łożyskowych. 
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pępowina, struktura łącząca płód ssaka z łożyskiem, odchodząca od strony brzusznej płodu; 

w jej skład wchodzą: dwie tętnice pępkowe (doprowadzające krew płodu do łożyska), 

pojedyncza żyła pępkowa (odprowadzająca krew z łożyska do płodu), struna pępowinowa 

zbudowana z tkanki łącznej włóknistej zwartej (tzw. galareta Whartona), tworzona przez 

tkankę łączną galaretowatą oraz włókna nerwowe, głównie czuciowe; przy porodzie ulega 

przerwaniu (czasem przegryzana przez samicę lub przecinana przez chirurga), krwawieniu 

zapobiega skurcz mięśni gładkich w ścianie naczyń pępkowych. 

pętla Henlego, → pętla nefronu. 

pętla inwersyjna, struktura chromosomowa powstająca w profazie i anafazie → mejozy, w 

czasie parowania chromosomów homologicznych, na skutek → aberracji 

chromosomowej polegającej na odwróceniu o 180° fragmentu chromosomu. 

pętla nefronu, pętla Henlego, odcinek → kanalika nerkowego obejmujący końcowy 

fragment części bliższej kanalika nerkowego, nazywany częścią zstępującą p. n., który 

przebiega w kierunku dośrodkowym w rdzeniu nerki i po zawróceniu o 180° przechodzi w 

część wstępującą p. n., stanowiącą początkowy odcinek części dalszej kanalika nerkowego; 

jest miejscem intensywnych procesów resorpcji i sekrecji składników moczu; wchodzi w 

skład tzw. → wymiennika przeciwprądowego, tworzącego mechanizm resorpcji wody i 

zagęszczania moczu. 

PG, → prostaglandyny. 

PGF, → peptydowe czynniki wzrostu. 

PGI, → prostacykliny. 

pH, ujemny logarytm stężenia jonów wodorowych, wykładnik stężenia tych jonów, 

wykładnik Sőrensena, stosowany do określenia kwasowości roztworów wodnych; skala pH 

wynosi od 1 do 14, roztwory kwaśne mają pH poniżej 7, roztwory obojętne pH 7, a zasadowe 

– powyżej 7; do pomiarów pH stosuje się przyrządy zwane pehametrami oraz → papierki 

wskaźnikowe. 

phallus, → prącie. 

Phe, → fenyloalanina. 

piasek mózgowy, → piasek szyszynkowy. 

piasek szyszynkowy, piasek mózgowy, drobnoziarniste złogi hydroksyapatytów i węglanów 

wapnia odkładane w → szyszynce człowieka głównie w okresie pokwitania. 

piegi, drobne, żółtobrunatne plamki będące skupieniami barwnika skóry (→ melanina), 

głównie w okolicach wystawionych na działanie promieni słonecznych, np. twarzy, u ludzi o 

słabo pigmentowanej skórze. 

pień, 1) bot. silnie zdrewniała, nadziemna łodyga główna u drzew, rozgałęziająca się dopiero 

na pewnej wysokości; 2) zool. grube naczynie tętnicze prowadzące krew do dwu (np. p. 

płucny) lub większej liczby narządów (np. p. trzewny); gruby nerw (→ p. nerwowy). 

pień mózgu, część → mózgowia obejmująca wszystkie struktury poza półkulami 

mózgowymi i móżdżkiem; podział ten nosi nazwę klinicznego, w anatomii porównawczej 

terminem p. m. obejmuje się → śródmózgowie i → tyłomózgowie. 

pień nerwowy, 1) określenie stosunkowo grubych nerwów obwodowych w układzie 

nerwowym kręgowców; 2) parzyste struktury układu nerwowego autonomicznego 

(sympatycznego) biegnące wzdłuż rdzenia kręgowego, łączące zwoje sympatyczne; 3) 

struktury ośrodkowego układu nerwowego prostych bezkręgowców (np. płazińców, nicieni) 

w postaci grubych włókien nerwowych przebiegających wzdłuż ciała zwykle parzyście, 

czasem pojedynczo lub w większej liczbie, bez wyróżnicowanych morfologicznie zwojów 

nerwowych. 
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pień płucny, u ssaków tętnica płucna wychodząca z prawej komory serca; dzieli się na tętnicę 

płucną lewą i tętnicę płucną prawą. 

pień tętniczy, u ryb i płazów główne naczynie tętnicze wyprowadzające krew z komory 

serca. 

pień współczulny, u kręgowców parzysty, biegnący wzdłuż kręgosłupa łańcuch połączonych 

ze sobą włóknami międzyzwojowymi → zwojów przykręgowych autonomicznego układu 

nerwowego; u ptaków i ssaków zawiera jedynie neurony współczulnej części tego układu. 

pierś, u człowieka i niektórych zwierząt przednia górna część tułowia. 

pierś kobieca, charakterystyczna dla człowieka struktura odpowiadająca → 

sutkowi (wymieniu) innych ssaków, zawierająca poza → gruczołami mlecznymi również 

pasma łącznotkankowe i znaczną ilość tkanki tłuszczowej. 

pierścienice, Annelida, typ zwierząt bezkręgowych należący do → 

wtórnojamowców, reprezentowany przez ok. 10 tysięcy gatunków podzielonych na 3 

gromady: → wieloszczety, → skąposzczety i → pijawki; zwierzęta wodne, lądowe oraz 

pasożytnicze, o ciele dwubocznie symetrycznym, robakowatym, wydłużonym, 

segmentowanym, o metamerii homonomicznej, również heteronomicznej. 

pierścienie ciała, → segmentacja. 

pierścienie przyrostu, → słoje przyrostu. 

pierścień czarownic, → czarci krąg. 

pierścień okołoprzełykowy, → obrączka okołoprzełykowa. 

pierwiastki biogenne, biogeny, makroelementy – węgiel, wodór, tlen, azot, siarka i fosfor; 

wchodzą w skład związków organicznych budujących wszystkie organizmy. 

pierwiastki śladowe, mikroelementy, pierwiastki występujące w organizmach w bardzo 

małych ilościach, niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania; do p. ś. zalicza się 

mangan, miedź, molibden, cynk, kobalt, jod, bor, fluor, żelazo, krzem; występują w ilościach 

poniżej 0,01% suchej masy tkanek; wiele z nich jest kofaktorami enzymów; niedobór p. ś. 

może powodować różne choroby. 

pierwogonki, Protura, rząd drobnych kosmopolitycznych (0,2–2 mm) → owadów 

bezskrzydłych, reprezentowany przez ok. 200 gatunków, o ukrytym trybie życia i rozwoju 

anamorficznym (→ anamorfoza); kosmopolityczne. 

pierwotna jama ciała, → jama ciała pierwotna. 

pierwotne cechy płciowe, → cechy płciowe pierwotne. 

pierwotne komórki zarodkowe, ang. embryonic stem cells, → komórki totipotencjalne w 

obrębie zarodka, zdolne do wielokierunkowego różnicowania się, mogą pełnić rolę → 

komórek macierzystych przekształcających się w komórki określonej tkanki lub narządu po 

ich wszczepieniu w obręb tej tkanki (narządu). 

pierwotniaki, Protozoa, protisty zwierzęce, podkrólestwo organizmów jednokomórkowych, 

należące do królestwa → protistów (Protista), o ogromnym zróżnicowaniu morfologicznym, 

podzielone na 9 typów: Microsporidia, Pelobiontidida, Diplomonadida, wiciowce zwierzęce, 

korzenionóżki, promienionóżki, Apicomplexa, Myxozoa i orzęski; kosmopolityczne, żyją w 

rozmaitych środowiskach wodnych, w wilgotnych środowiskach lądowych, wiele z nich to 

formy pasożytnicze; poruszanie zapewniają im wici, nibynóżki lub rzęski; osłonięte są błoną 

komórkową, niektóre wytwarzają pancerzyki; pokarm połykają bądź odżywiają się na drodze 

fagocytozy, osmozy lub pinocytozy; cytoplazma u wielu p. jest zróżnicowana na organelle 

pełniące funkcje narządów lub aparatów wielokomórkowców; stosują różne formy 

rozmnażania zarówno bezpłciowego, jak i płciowego. 
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pierwouste, Protostomia, pragębowce, bezkręgowce, u których w rozwoju zarodkowym w 

stadium → gastruli z otworu prajelita (→ blastoporu) powstaje otwór gębowy, a otwór 

odbytowy rozwija się wtórnie przez uwypuklenie ektodermy i połączenie z tylną częścią 

jelita; bruzdkowanie jest spiralne i zdeterminowane, a jama ciała typu schizocelicznego; do p. 

zalicza się 24 typy bezkręgowców. 

pierzenie, u ptaków okresowe pozbywanie się powierzchniowych warstw naskórka wraz z 

jego wytworami – piórami. 

pierzeniowa wędrówka, → wędrówka pierzeniowa. 

pierzga, pyłki kwiatowe nagromadzone w komorach plastra gniazda pszczoły miodnej; 

zakonserwowane służą jako pokarm dla larw, a w okresie zimowym również dla dorosłych; 

zawiera pewne enzymy, witaminę K oraz antybiotyki. 

piętka, → talonid. 

piętno rodzicielskie, imprinting rodzicielski, uzależnienie stopnia ekspresji genu od tego, czy 

jest on allelem pochodzącym od ojca, czy od matki; p. r. może wynikać z różnego 

schematu → metylacji DNA w czasie gametogenezy u obu płci. 

piętra roślinności, piętra roślinne, układ roślinności w obszarach górskich związany ze 

zmianą klimatu, a w konsekwencji także warunków glebowych, w miarę wzrostu wysokości 

n.p.m.; wyróżnia się piętra: niżowe, pogórza, górskie (zróżnicowane na regiel dolny i regiel 

górny), alpejskie i niwalne (niekiedy wyróżnia się też piętro subniwalne); każdemu z tych 

pięter odpowiada właściwy mu typ roślinności. 

pigmentacja, ubarwienie, występowanie barwy (lub barw) w strukturach organizmu żywego 

(patrz też → barwy zwierząt). 

pigmenty, barwniki, stałe substancje barwne, nieorganiczne lub organiczne (→ chromogen), 

w znaczeniu biologicznym naturalnie występujące w organizmach żywych (→ chromatofory), 

odpowiedzialne za ich ubarwienie (→ barwy zwierząt) oraz uczestniczące w różnych 

procesach fizjologicznych (m.in. barwniki oddechowe uczestniczące w transporcie tlenu przez 

płyny ustrojowe, np. hemoglobina, barwniki wzrokowe, np. rodopsyna, uczestniczące w 

procesach widzenia) i metabolicznych (np. w fotosyntezie: chlorofil, karotenoidy oraz w 

oddychaniu komórkowym: → cytochromy); mogą być produktami przemiany materii (np. 

barwnik żółci bilirubina). 

pijawki, Hirudinea, gromada należąca do typu → pierścienic, licząca ok. 500 gatunków, od 

kilku do kilkudziesięciu cm długości; liczne pasożyty bezkręgowców i kręgowców, 

odżywiających się krwią lub płynami ustrojowymi, wiele gatunków drapieżnych, zjadających 

drobne bezkręgowce. 

pikoplankton, kategoria wielkości (0,2–2 ľm) → planktonu, reprezentowana przez bakterie 

jednokomórkowe → sinice; organizmy o rozmiarach mniejszych od podanych wyżej zalicza 

się do femtoplanktonu. 

pikornawirusy, Picornaviridae, rodzina małych wirusów mających genom zbudowany z 

RNA, składający się z ok. 8000 nukleotydów o 20-ściennym wirionie; liczne gatunki tej 

rodziny są przyczyną poważnych chorób ludzi i zwierząt (np. wirus zapalenia wątroby typu 

A, wirus zapalenia mózgu i mięśnia sercowego u myszy, wirusy powodujące choroby u koni i 

wirusy bezkręgowców). 

pilidium, stadium larwalne wielu gatunków → wstężnic, o kształcie hełmu, orzęsione, wolno 

pływające, planktoniczne. 

pilśń nerwowa, → neuropil. 

Piltdown, rzekome stanowisko (słynne fałszerstwo) antropologiczne w hrabstwie Sussex, w 

Anglii, gdzie w latach 1911–1915 angielski prawnik i archeolog amator Charles Dawson 
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(przy współpracy z angielskim paleontologiem A. Smith-Woodwardem i francuskim jezuitą i 

filozofem P. Teilhardem de Chardin) znalazł fragmenty ludzkopodobnej mózgoczaszki i 

małpiopodobnej żuchwy oraz dolny kieł; znalezisku z P. nadano nazwę 

systematyczną Eoanthropus dawsoni i zaliczono do przodków człowieka; dopiero w 1953 

roku wykazano, że znalezisko z P. jest fałszerstwem: mózgoczaszka należała do człowieka 

współczesnego, żuchwa do orangutana, a dolny kieł do goryla; kości były odpowiednio 

spreparowane, zęby spiłowane i sztucznie zabarwione, tak by nadać im wygląd typowy dla 

kości kopalnych; kto dokonał tego fałszerstwa, do dzisiaj pozostaje zagadką. 

pinakocyty, komórki budujące warstwę nabłonkową, pinakodermę → gąbek. 

pingwiny, Sphenisciformes, rząd należący do gromady → ptaków, reprezentowany przez 18 

nielotnych gatunków o wymiarach 40–120 cm długości i 1–30 kg masy ciała; są ptakami 

morskimi, spędzającymi w wodzie cały czas poza lęgiem, dobrze pływającymi i nurkującymi. 

pinocytoza, rodzaj → endocytozy, endocytoza niespecyficzna, proces pobierania do wnętrza 

komórki eukariotycznej płynu wraz z losowo rozpuszczonymi w nim makrocząsteczkami w 

drodze wpuklenia do wnętrza błony i odcięcia powstającego pęcherzyka endocytarnego z 

zawartymi w nim substancjami. 

pinta, endemiczna choroba tropikalna występująca w Meksyku i Ameryce Południowej 

wywoływana przez krętka Treponema carateum, o przebiegu podobnym do → kiły. 

pionierskie gatunki, → gatunki pionierskie. 

pióra, zrogowaciałe wytwory naskórka nierównomiernie pokrywające powierzchnię skóry u 

ptaków; między fragmentami opierzonymi (→ pterylia) położone są powierzchnie 

nieupierzone (→ apteria); umożliwiają ptakom lot, izolują ciało, ochraniają je, pozwalają 

utrzymać je na powierzchni wody; wyróżnia się trzy rodzaje: → p. konturowe, p. puchowe i 

p. nitkowate; są homologami łusek gadów. 

pióra konturowe, podstawowa, zewnętrzna masa upierzenia ptaków; dzielą się na pióra 

okrywowe oraz służące do lotu lotki i sterówki; osadzone w skórze, zbudowane są ze 

sztywnej osi, tkwiącej w skórze – dutki i pozostałej części – stosiny, na której rozpięta jest 

chorągiewka złożona ze sczepionych z sobą promieni. 

pióra puchowe, podstawowe upierzenie piskląt; występują też bezpośrednio na powierzchni 

skóry u dorosłych ptaków, zwłaszcza wodnych, jako warstwa izolująca; oś p. p. jest krótka, a 

wiotkie promyki pozbawione są haczyków i listewek. 

pióroskrzelne, Pterobranchia, gromada drobnych bezkręgowców należąca do typu → 

przedstrunowców, reprezentowana przez ok. 15 gatunków, żyjących pojedynczo lub w 

koloniach osłoniętych kolagenową otoczką; osobniki kolonii – zooidy żyją w ochronnych, 

połączonych ze sobą walcowatych domkach o charakterze szkieletu zewnętrznego. 

pipeta, rurka szklana lub plastikowa służąca w laboratorium do przenoszenia odmierzonej 

porcji cieczy; stosowane są p. zwykłe, z jedną kreską wyznaczającą daną objętość, oraz p. z 

podziałką. 

piramida ekologiczna, piramida Eltona, struktura troficzna i funkcjonalna → 

ekosystemu, zobrazowana graficznie w postaci ułożonych na sobie prostokątów o różnej 

szerokości; najszerszy prostokąt stanowiący podstawę piramidy reprezentuje → poziom 

troficzny producentów, kolejne, coraz węższe – kolejne poziomy konsumentów; wysokość 

piramidy zależy od liczby poziomów troficznych; konstruuje się trzy typy p. e.: piramida 

liczebności przedstawia liczby osobników każdego poziomu troficznego, piramida biomasy 

obrazuje całkowitą suchą masę lub wartość kaloryczną oraz piramida energii, która ilustruje 

tempo przepływu energii lub produktywność następujących po sobie poziomów troficznych w 

przeliczeniu na jednostkę czasu i przestrzeni. 
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piramida Eltona, → piramida ekologiczna. 

piramida kości skroniowej, charakterystycznie dla człowieka uformowana część skalista 

kości skroniowej, stanowiąca fragment podstawy czaszki, element szkieletu ważny w 

diagnostyce paleoantropologicznej. 

piramida wieku, graficzne przedstawienie danych liczbowych na temat liczebności według 

płci i wieku osobników tworzących → populację; tradycyjnie, lewa część wykresu zawiera 

dane o płci męskiej, prawa – o żeńskiej; prostokąty ("lw;stopnie"up; piramidy) odpowiadają 

liczebnościom w klasach wieku (i płci), od najmłodszych (podstawa piramidy) do 

najstarszych (wierzchołek). 

piramidalne komórki, → komórki piramidalne. 

piramidowe drogi, → drogi piramidowe. 

piramidy nerkowe, struktury wyodrębniane w części dośrodkowej nerki kręgowca, tworzone 

przez → rdzeń nerki, otoczone przez korę nerek i tworzone przez nią słupy nerkowe, ułożone 

w formie piramid; u człowieka od 7 do 20 (przeciętnie 12), o podstawie zwróconej do części 

korowej i wierzchołkach (brodawkach nerkowych) zwróconych do kielichów i miedniczki 

nerkowej. 

pirenoidy, struktury występujące w stromie chloroplastów u glonów, silnie załamujące 

światło, zbudowane z białek, m.in. enzymów syntezy skrobi; dookoła p. odkładają się 

wielocukry będące produktami fotosyntezy, np. skrobia, oraz paramylon, laminaryna i in. 

pirofity, rośliny odporne na ogień, który można traktować zarówno jako naturalny czynnik 

klimatyczny, jak i antropogeniczny; charakteryzują się różnymi przystosowaniami: drzewa i 

krzewy mają trudno palną korę i liście, a także zdolność wypuszczania nowych pędów z 

gałęzi, pni lub bezpośrednio z korzeni (częste zwłaszcza w krajach tropikalnych i 

subtropikalnych); byliny wytwarzają silnie zgrubiałe kłącza, bulwy lub cebule, gromadzące 

wodę i substancje odżywcze, co pozwala na szybki rozwój nowych pędów po pożarze; trawy 

mają ukryte w kępach, przy ziemi pąki odnawiające; wiele p. ma nasiona odporne na 

działanie ognia. 

pirofosforan, 1) sól kwasu pirofosforowego H4P2O7, np. Na4P2O7 i Na2H2P2O7; 2) reszta 

kwasu pirofosforowego, PPi, odłączana od trifosforanów związków organicznych, np. ATP 

podczas → replikacji DNA i → transkrypcji; wchodzi w skład m.in. p. izopentenylu – 

prekursora cholesterolu, p. farnezylu i p. geranylogeranylu tworzących wiązania 

kowalencyjne z resztami cysteiny wielu białek, co umożliwia tym białkom łączenie się z 

błonami. 

pirogeny, lipopolisacharydy powodujące podwyższenie temperatury ciała przez wpływanie 

na ośrodek termoregulacji umiejscowiony w podwzgórzu; wyróżnia się p. egzogenne, 

wytwarzane przez bakterie albo uwalniane podczas ich rozpadu, p. endogenne, powstające w 

przebiegu różnych zmian patologicznych, np. procesów zapalnych i chorób zakaźnych, 

uwalniane z granulocytów obojętnochłonnych i monocytów, makrofagów i limfocytów, oraz 

p. tkankowe, substancje gorączkotwórcze uwalniane podczas uszkadzania tkanek. 

pirydoksyna, adermina, witamina B6, rozpuszczalna w wodzie, wrażliwa na światło, 

obejmująca wszystkie pochodne 3-hydroksy-2-metylopirydyny wykazujące tę samą 

aktywność biologiczną: p. i fosforan p., pirydoksal i fosforan pirydoksalu oraz pirydoksaminę 

i fosforan pirydoksaminy; fosforan pirydoksalu jest koenzymem wielu enzymów, m.in. → 

aminotransferaz i → dekarboksylaz; bogatym źródłem p. jest mięso, a dopiero w następnej 

kolejności warzywa; objawami niedoboru p. są stany zapalne skóry podobne do pelagry, 

apatia, bezsenność, większa podatność na infekcje, niedokrwistość. 

pirymidyny, zasady pirymidynowe, heterocykliczne → zasady azotowe, pochodne aminowe, 

hydroksylowe i metylowe pirymidyny, szcześcioczłonowego węglowodoru aromatycznego; 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1467899_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478235_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475667_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475758_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475066_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477297_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469506_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471948_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1467899_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474706_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469266_1.html


do p. należą m.in. cytozyna, tymina i uracyl; występują w → nukleozydach, → 

nukleotydach, → kwasach nukleinowych, związkach wysokoenergetycznych. 

pisklę, młody ptak przed opuszczeniem gniazda. 

piszczel, kość piszczelowa, jedna z dwu kości → podudzia czworonożnych kręgowców. 

pitekantrop, Pithecanthropus, → Homo erectus. 

placebo, rzekomy lek, preparat nie zawierający substancji czynnej, w postaci nie dającej się 

odróżnić od prawdziwego leku. 

plagiotropizm, rodzaj wzrostu pędu w kierunku równoległym lub ukośnym do podłoża; u 

mchów p. stanowi podstawę wyróżnienia grupy gatunków plagiotropowych (obok tzw. 

gatunków ortotropowych, czyli rosnących prostopadle do podłoża). 

plagiozaury, rząd kopalnych, zaawansowanych ewolucyjnie → meandrowców, 

prymitywnych płazów żyjących między permem a triasem, o szerokim, spłaszczonym ciele i 

pancerzu pokrytym połączonymi płytkami. 

plakodermy, → tarczowce. 

plakodonty, Placodontia, rząd wymarłych gadów żyjących w triasie, w środowisku morskich 

płycizn przybrzeżnych, należący do podgromady euryapsydów i obejmujący ponad 10 

rodzajów; ciało masywne, do 2 m długości, z dużą czaszką, krótką szyją i długim ogonem; 

pancerz dobrze rozwinięty, składający się z bocznych wyrostków kręgów i spłaszczonych 

żeber, niektóre wykształcały pancerz rogowy. 

plakoidalne łuski, → łuski plakoidalne. 

plamka oczna, plamka wzrokowa, 1) komórki wzrokowe u niektórych bezkręgowców; 2) → 

stigma. 

plamka ślepa, miejsce w siatkówce oka kręgowca, w którym nie występują → komórki 

wzrokowe (czopkonośne i pręcikonośne) i nie są odbierane bodźce wzrokowe; jest to miejsce 

przechodzenia przez siatkówkę nerwu wzrokowego, tworzonego przez wypustki komórek 

zwojowych siatkówki umiejscowionych w jej wewnętrznej warstwie. 

plamka żółta, niewielki obszar siatkówki oka kręgowca w osi optycznej oka 

charakteryzujący się dużym skupieniem → komórek wzrokowych (miejsce najlepszego 

widzenia); u zwierząt aktywnych dniem są to komórki czopkonośne zawierające żółty 

barwnik, u ptaków i naczelnych (w tym człowieka) p. ż. tworzy zagłębienie zwane dołkiem 

środkowym. 

plamy lęgowe, pozbawione upierzenia, przekrwione, o podwyższonej temperaturze 

fragmenty skóry brzucha samic i samców ptaków wysiadujących jaja i pisklęta, 

charakterystyczne dla gatunku; przylegają one do jaj, ocieplając je, po okresie wysiadywania 

zanikają i po pierzeniu odzyskują pióra. 

plamy opadowe, med. sinoczerwone zabarwienia skóry powstające na najniżej położonych 

częściach zwłok (głównie na tułowiu i kończynach); należą do wczesnych oraz pewnych 

znamion śmierci. 

plankter, organizm planktonowy (→ plankton). 

plankton, biernie unoszące się na powierzchni wód mikroorganizmy, organizmy roślinne 

(fitoplankton) oraz zwierzęce (zooplankton), najobficiej występujące w górnej, naświetlonej 

strefie; najczęściej stosowana klasyfikacja p. przyjmuje kryterium wielkości organizmów 

(megalo-, makro-, mezo-, mikro- i nanoplankton); wytwarzanie fitoplanktonu jest 

najważniejszą produkcją organiczną na kuli ziemskiej. 

planospory, → pływki. 

planula, larwa niektórych parzydełkowców i gąbek, o organizacji ciała zbliżonej do gastruli, 
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pokryta rzęskami, planktonowa, wolno pływająca; po kilku godzinach od powstania 

przyczepia się do dna zbiornika i na biegunie przeciwległym wykształcają się otwór gębowy i 

ramiona polipa. 

planulopodobne, → wielokomórkowce pośrednie. 

plaster, struktura budowana przez społecznie żyjące pszczoły (z wosku) lub osy (z masy 

papierowej), złożona z oddzielonych ściankami licznych "lw;komórek"up; – jamek, w 

których wychowywane jest potomstwo lub magazynowany jest pokarm. 

plastron, 1) warstwa powietrza utrzymywana dzięki wytworom oskórka, łuskom, włosom, na 

powierzchni ciała owada wodnego; do p. uchodzą tchawki, co umożliwia, po natlenieniu, 

długotrwałe przebywanie w wodzie; 2) część brzuszna pancerza żółwi pokryta na zewnątrz 

rogowymi tarczami. 

plastydy, charakterystyczne dla roślin organelle komórkowe otoczone podwójną błoną 

plastydową, zawierające zwykle także wewnętrzny system błon zanurzony w bezpostaciowej 

macierzy, zwanej tu stromą; p., podobnie jak → mitochondria, mają też własny DNA, 

kodujący plastydowe RNA i część białek plastydowych, oraz własny aparat syntezy białka 

na → rybosomach S 70, różniących się od rybosomów cytoplazmatycznych S 80; p. 

występują w różnych postaciach, jako → proplastydy, → etioplasty, → chloroplasty, → 

leukoplasty, → amyloplasty i → chromoplasty. 

platykladia, → gałęziaki. 

plazma krwi, → osocze. 

plazma zarodkowa, idioplazma, według teorii Weismanna (→ weismanizm) hipotetyczna 

substancja przekazywana z pokolenia na pokolenie, zawarta w komórkach linii płciowej, 

odpowiedzialna za dziedziczenie cech. 

plazmagen, plazmogen, gen zlokalizowany w cytoplazmie, w organellach komórkowych 

takich jak mitochondria, plastydy i plazmidy. 

plazmidy, koliste, niewielkie dwuniciowe cząsteczki DNA istniejące niezależnie od genoforu 

(chromosomu) bakteryjnego, które mogą się z nim łączyć lub nie, ulegające autonomicznej 

replikacji niezależnej od genomu gospodarza; p. determinują cechy zwiększające możliwość 

przeżycia komórek w określonych warunkach środowiska, np. oporność na antybiotyki; 

stosowane jako wektory w → inżynierii genetycznej. 

plazmina, fibrynolizyna, enzym proteolityczny (proteaza serynowa) hydrolizujący fibrynę w 

skrzepach krwi, uczestniczący w procesie rozpuszczania skrzepu; powstaje w drodze 

aktywacji → plazminogenu. 

plazminogen, proenzym plazminy, białko osocza krwi, które pod wpływem albo (tor 

zewnętrzny) tkankowo specyficznego aktywatora p. (t-PA), albo (tor wewnętrzny) 

proaktywatora p. urokinazopodobnego (u-PA) ulega przekształceniu w aktywną → plazminę. 

plazmocyt, komórka plazmatyczna, rodzaj stosunkowo dużej komórki tkanki łącznej o silnie 

zasadochłonnej cytoplazmie, z dobrze rozwiniętym retikulum endoplazmatycznym szorstkim, 

z ekscentrycznie położonym jądrem o dużej zawartości heterochromatyny w 

charakterystycznym układzie (jądro szprychowate), będąca przekształconym po stymulacji 

antygenem → limfocytem B (B1); p. wytwarzają i wydzielają immunoglobuliny 

(przeciwciała) biorące udział w reakcjach odpornościowych organizmu. 

plazmodesmy, w tkankach roślinnych cienkie (zazwyczaj 20–40 nm) kanaliki 

cytoplazmatyczne, otoczone błoną, będącą przedłużeniem plazmolemy, przechodzące przez 

delikatne pory w ścianach komórkowych i łączące ze sobą poszczególne protoplasty komórek 

(→ symplast); we wnętrzu p. przebiegają → desmotubule. 

plazmodium, 1) rodzajowa nazwa pierwotniaka – zarodźca malarycznego Plasmodium 
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malariae; 2) stadium wegetatywne → śluzorośli (Myxomycota) (→ śluźnia). 

plazmogamia, stadium procesu zapłodnienia obejmujące zlanie się cytoplazmy łączących się 

komórek; p. towarzyszy zwykle prawie równoczesne zlanie się jąder komórkowych 

(kariogamia), ale oba te stadia mogą też być (np. u grzybów wyższych) znacznie oddalone w 

czasie i wtedy przez wiele pokoleń komórkowych występują komórki dwu- lub wielojądrowe, 

zanim zapłodnienie nie zostanie zakończone zlaniem się par jąder (żeńskiego i męskiego lub 

+ i -). 

plazmogen, → plazmagen. 

plazmojądrowy stosunek, → stosunek plazmojądrowy. 

plazmolema, → błona komórkowa. 

plazmoliza, kurczenie się protoplastu w komórce otoczonej ścianą komórkową (objawia się 

to odstawaniem protoplastu od ściany komórkowej); następuje w wyniku przechodzenia wody 

z protoplastu do roztworu zewnętrznego, gdy komórka znajdzie się w → roztworze 

hipertonicznym; powrót protoplastu do stanu wyjściowego (deplazmoliza) następuje, gdy 

roztwór zewnętrzny stanie się → roztworem hipotonicznym. 

plazmon, zespół genów występujących komórce poza jądrem komórkowym (→ plazmagen). 

pląsawica, → choroba św. Wita. 

pląsawica Huntingtona, → choroba Huntingtona. 

plecha, słabo zróżnicowane, wielokomórkowe lub komórczakowe ciało prokariotów, glonów 

i grzybów, pozbawione wyspecjalizowanych organów w postaci korzeni, łodyg i liści; p. są 

też gametofity u niektórych mszaków (wątrobowców) i paprotników. 

plechowce, rośliny nie zróżnicowane na łodygę, liście i inne organy, w dawnych systemach 

przeciwstawiane organowcom; do organizmów o ciele plechowatym zalicza się → 

glony oraz → grzyby; obecnie nazwa p. ma już wyłącznie znaczenie opisowe (a nie 

systematyczne). 

plejotropia, zjawisko warunkowania przez jeden gen kilku pozornie nie związanych ze sobą 

cech organizmu; efekt p. obserwuje się wtedy, gdy pierwotny produkt danego genu bierze 

udział w szlaku metabolicznym warunkującym powstanie szeregu efektów fenotypowych lub 

gdy jego działanie wywołuje zmiany wtórne; przykładem p. jest u ludzi fenyloketonuria. 

plejotropowy efekt, → efekt plejotropowy. 

plejstocen, pierwsza epoka → czwartorzędu trwająca od ok. 1,8 mln do 0,01 mln lat temu (→ 

geochronologia). 

plektenchyma, pseudoparenchyma, pozorna tkanka utworzona z nitkowatych plech, ściśle ze 

sobą splecionych lub sklejonych śluzowaciejącymi ścianami komórkowymi; z p. zbudowane 

są niektóre struktury u grzybów (np. podkładki, skleroty, kapeluszowe owocniki grzybów 

wyższych) oraz ciała wielu krasnorostów. 

plektostela, → protostela, w której płytkowate pasma drewna poprzedzielane są otaczającym 

je łykiem (np. u widłaków). 

plemię, kategoria systematyczna niższa od podrodziny. 

plemnia, anterydium, gametangium męskie, komórka lub organ roślin, w którym powstają 

gamety męskie, ruchliwe plemniki lub nieruchliwe komórki plemnikowe. 

plemnik, → gameta męska, u roślin niższych różnokształtna komórka z haploidalnym jądrem 

i niewielką ilością cytoplazmy, zaopatrzona w wić lub wici; u roślin wyższych bezwiciowa 

komórka powstająca w pyłku i przemieszczana w obrębie łagiewki pyłkowej; u zwierząt 

dojrzała komórka płciowa powstała w procesach → spermatogenezy i → spermiogenezy, w 

której można wyróżnić: główkę, zawierającą akrosom, haploidalne jądro i silnie zredukowaną 
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cytoplazmę, oraz ogonek (wić), które rozdziela zwykle wstawka; w obrębie tej wstawki 

aksonemę wici otacza zespół mitochondriów; morfologicznie wyróżnia się p. prymitywne, 

zmodyfikowane i aberrantne (których morfologia może znacznie odbiegać od przeciętnego 

wyglądu p.). 

plemniostan, anterydiofor, wyspecjalizowana struktura, na której skupione są plemnie (np. u 

wątrobowca porostnicy wielokształtnej, Marchantia polymorpha, osiowe odgałęzienia 

plechowatego gametofitu zakończone tarczką z plemniami (por. → rodniostan). 

plenność, 1) u roślin zdolność wydawania na świat znacznej liczby potomstwa; np. w uprawie 

roślin przez p. określa się ilość nasion (np. ziaren zbóż), owoców, bulw (np. ziemniaków) 

uzyskiwanych z hodowli danej odmiany; 2) u zwierząt hodowlanych charakterystyczna dla 

gatunku lub odmiany liczba młodych w miocie. 

pleń, grupa larw muchówki (ziemiórka pleniówka, Sciara militaris) połączonych ze sobą 

lepką wydzieliną w taśmowaty twór liczący do kilku metrów, wędrująca po podłożu w 

poszukiwaniu miejsca dogodnego do przeobrażenia. 

pleomorfizm, zjawisko polegające na wykształcaniu zróżnicowanych pod względem 

morfologicznym form w cyklu życiowym (np. u grzybów pasożytniczych). 

pleon, → odwłok. 

pleopody, odnóża pływne skorupiaków umiejscowione na odwłoku; niekiedy po 

przekształceniu służą do oddychania, kopulacji lub noszenia jaj, często ulegają redukcji. 

pleotelson, → telson (1). 

plerocerkoid, larwa niektórych tasiemców rozwijająca się z → procerkoidu, robakowata, 

zaopatrzona w bruzdy czepne, przebywa w ciele drugiego żywiciela pośredniego, którym na 

ogół jest ryba drapieżna; przekształca się w postać dorosłą tasiemca w ciele żywiciela 

ostatecznego. 

plerom, → histogeny. 

Plesiadapiformes, kopalny (60–40 mln lat temu) rząd ssaków (do niedawna zaliczanych do 

rzędu naczelnych) szeroko rozpowszechniony i znany ze stanowisk Ameryki Płn., Europy i 

Azji, spokrewniony z naczelnymi ze względu na budowę zębów; były małymi czworonogami 

o pokroju wiewiórek i masie ciała od ok. 10 g do 3 kg; chociaż P. były najbardziej 

naczelnopodobnymi ssakami paleocenu, wszystkie ich rodzaje wykazują unikatowe 

specjalizacje zębów, które wykluczają je z pozycji przodka dla wczesnych naczelnych. 

pleśniaki, glonowce, Phycomycetes, prymitywne grzyby bezowocnikowe o wielojądrowych 

strzępkach nie mających przegród poprzecznych; obecnie nazwy pozbawione znaczenia 

taksonomicznego ze względu na to, że obejmują bliżej niespokrewnione grupy → grzybów, 

przede wszystkim lęgniowce i sprzężniaki. 

pleśniowe grzyby, → pleśnie. 

pleśnie, powszechnie stosowane określenie "lw;kożuchów"up; tworzonych przez grzybnie 

wykształcające się na niewłaściwie przechowywanych produktach żywnościowych, 

szczególnie na owocach, warzywach i ich przetworach (dżemach, kompotach); p. tworzone są 

najczęściej przez białawe grzybnie zbudowane z luźno skupionych strzępek przedstawicieli 

mukorowców (należących do sprzężniaków) i kropidlakowców (z grupy workowców). 

pleura, 1) pleuryt, boczna część segmentu ciała w szkielecie zewnętrznym stawonogów 

złożona z cienkiego oskórka, łącząca → tergit i → sternit; 2) → opłucna. 

pleurodontyczne uzębienie, → pleurodontyzm. 

pleurodontyzm, sposób osadzenia zębów u gadów polegający na przyrośnięciu ich do 

wewnętrznych powierzchni szczęki i żuchwy. 
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pleuropodia, odnóża odwłokowe zawiązujące się w zarodkach owadów. 

pleuston, organizmy żyjące na powierzchni lub tuż pod powierzchnią płytkich stref 

zbiorników słodkowodnych i morskich, których organy usytuowane są częściowo w wodzie, 

częściowo w powietrzu; najczęściej są to rośliny z kwiatami i liśćmi umiejscowionym ponad 

powierzchnią, a korzeniami pod powierzchnią. 

plewki, drobne łuskowate listki okrywające pojedynczy kwiat w kłosku traw; wyróżnia się p. 

górną i dolną. 

plewy, listki otulające lub podpierające cały kłosek w kwiatostanie traw; najczęściej 

występują dwie p. (górna i dolna), rzadziej trzy lub cztery; wyjątkowo kłoski traw są ich 

pozbawione (np. u ryżu). 

pleziadapidy, kopalna rodzina (Plesiadapidae) należąca do nadrodziny Plesiadapoidea i 

rzędu → Plesiadapiformes, prymitywnych i jednych z najwcześniejszych naczelnopodobnych 

paleoceńskich i wczesnoeoceńskich (ok. 60–50 mln lat) ssaków. 

plezjomorfia, cecha plezjomorficzna, w systematyce filogenetycznej (→ analiza 

kladystyczna) cecha prymitywna, występująca u filogenetycznie wcześniejszych przodków 

(→ symplezjomorfia). 

plezjotyp, w taksonomii → okaz typowy wykorzystany do powtórnego opisu gatunku. 

plezjozaury, Plesiosauria, podrząd wymarłych, drapieżnych gadów, klasyfikowanych w 

rzędzie sauropterygów, reprezentowany przez ok. 50 rodzajów; szeroko rozmieszczone, duże 

zwierzęta morskie, z brzusznym pancerzem, o ciele przystosowanym do życia wodnego, 

wydłużonym tułowiu, wiosłowatych kończynach, nozdrzach usytuowanych z tyłu głowy. 

plezobioza, szczególny typ → myrmekobiozy, gdy gniazdujące obok siebie różne gatunki 

mrówek nie komunikują się lub czynią to w małym stopniu. 

plicidontyczne uzębienie, → plicidontyzm. 

plicidontyzm, typ uzębienia, w którym listewki szkliwa korony zębów mają budowę płaskich 

cylindrów wypełnionych zębiną i obudowanych cementem; typowe dla niektórych gryzoni i 

słoni. 

pliocen, piąta epoka okresu → trzeciorzędu trwająca od ok. 5 mln do 1,8 mln lat temu (→ 

geochronologia). 

plumula, pąk szczytowy zarodka rośliny nasiennej zawierający merystem wierzchołkowy 

pędu i zawiązki pierwszych liści. 

pluskwa domowa, Cimex lectularius, drobny (do 5 mm) gatunek synantropijny odżywiający 

się krwią człowieka i ptaków domowych, należący do → pluskwiaków różnoskrzydłych, o 

brunatnym, spłaszczonym i owalnym ciele, z dość długimi czułkami, bez skrzydeł, z 

drobnymi zredukowanymi pokrywami; w tułowiu znajdują się gruczoły wytwarzające ciecz o 

nieprzyjemnej woni. 

pluskwiaki równoskrzydłe, Homoptera, rząd kosmopolitycznych → owadów 

uskrzydlonych reprezentowany przez ok. 20 tysięcy gatunków, roślinożernych, o różnorodnej 

budowie i biologii i dużej rozpiętości rozmiarów (od mikroskopowych do 15 cm długości). 

pluskwiaki różnoskrzydłe, Heteroptera, rząd → owadów uskrzydlonych reprezentowany 

przez ok. 40 tysięcy gatunków, w większości roślinożernych, ale i wszystkożernych, rzadziej 

drapieżnych, o dużej rozpiętości rozmiarów (od mikroskopowych do ok. 10 cm długości); 

zamieszkują różne środowiska lądowe i wodne. 

pluteus, larwa → jeżowców i → wężowideł, o symetrii dwubocznej, z sześcioma pływnymi, 

orzęsionymi ramionami wzmocnionymi przez szkieletowe pręty; z zawiązkiem układu 

pokarmowego; składnik planktonu morskiego. 
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płacz przyranny, → płacz roślin. 

płacz roślin, płacz przyranny, wyciekanie soku z uszkodzonej mechanicznie łodygi 

pojawiające się w wyniku → parcia korzeniowego; zjawisko to występuje szczególnie wiosną 

u takich roślin drzewiastych, jak brzoza, klony, niektóre palmy; wyciekający sok jest bogaty 

w cukry, sole mineralne i azotowe związki organiczne; bywa wykorzystywany w celach 

użytkowych, np. na wino palmowe i jako cukier klonowy. 

płaskostopie, med. stopa płaska, wadliwa budowa stopy polegająca na braku lub obniżeniu jej 

wysklepienia. 

płaskowce, Placozoa, typ bezkręgowców reprezentowany tylko przez dwa gatunki morskie o 

bardzo małych rozmiarach (średnica do 3 mm, grubość 0,02 mm); ciało o kształcie 

zmiennym, niesymetryczne, zbudowane z trzech warstw komórek (grzbietowa i brzuszna 

podobne są w organizacji do tkanki nabłonkowej, warstwa środkowa do tkanki 

mezenchymatycznej); nie wykształcają narządów i układów; oddychanie i wydalanie 

zachodzi przez powierzchnię ciała; pokarm absorbowany jest przez warstwę brzuszną, 

trawienie zewnątrzkomórkowe; rozmnażają się bezpłciowo przez podział i pączkowanie. 

płaszcz mózgu, → kora mózgowa. 

płaszcz, 1) grzbietowy fragment ściany worka trzewiowego mięczaków otaczający częściowo 

lub całkowicie sam worek; ochrania skrzela, a komórki p. wykazują zdolność do wytwarzania 

muszli; 2) fałd ściany ciała dookoła jamy płaszczowej u ramienionogów zdolny do 

wytwarzania muszli; 3) → tunika. 

płaszczoobrosłe, → dwuskrzelne. 

płaszczyzna czołowa, każda z płaszczyzn prostopadłych do → płaszczyzny symetrii dzieląca 

ciało na część przednią i tylną. 

płaszczyzna frankfurcka, pozioma płaszczyzna dzieląca głowę lub czaszkę ludzką na część 

dolną i górną, przechodząca na wysokości uszno-ocznej i wyznaczona przez 3 punkty: prawy 

i lewy tragion (na czaszce porion) i najniższy punkt dolnego brzegu lewego oczodołu 

(orbitale). 

płaszczyzna poprzeczna, każda z płaszczyzn prostopadłych do → płaszczyzny 

symetrii dzieląca ciało na część górną i dolną; w przypadku człowieka płaszczyzna ta nosi 

nazwę płaszczyzny poziomej. 

płaszczyzna strzałkowa, → płaszczyzna symetrii. 

płaszczyzna symetrii, płaszczyzna dzieląca organizm lub narząd na dwie części będące 

swym zwierciadlanym odbiciem; u organizmów o → symetrii dwubocznej jedyna p. s. 

(płaszczyzna strzałkowa) przechodzi przez oś długą ciała i dzieli je na część lewą i prawą. 

płat roślinności, → fitocenoza. 

płatki korony, → korona kwiatowa. 

płaty, anat. części narządu oddzielone od siebie w sposób naturalny (np. szczelinami, jak p. 

płuca), umowny (ze względu na zewnętrzną strukturę narządu, np. p. wątroby) lub o różnym 

pochodzeniu (np. p. przysadki). 

płaty mózgu, obszary kory mózgowej na każdej z półkul mózgowych człowieka oddzielone 

od siebie umownie stałymi → bruzdami kory mózgowej: płat czołowy, ciemieniowy, 

potyliczny i skroniowy; za piąty płat uważa się wyspę, niewidoczną z zewnątrz, przykrytą 

płatami czołowym, ciemieniowym i skroniowym w miejscu ich zejścia się; w obrębie p. m. 

lokalizuje się funkcjonalne ośrodki (pola) kory mózgowej. 

pławny pęcherz, → pęcherz pławny. 

płazińce, robaki płaskie, Plathelminthes, prymitywne → trójwarstwowce, typ bezkręgowców 
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reprezentowany przez trzy gromady: wolno żyjące → wirki oraz pasożytnicze → 

przywry i → tasiemce; w sumie ok. 20 tysięcy gatunków. 

płazy, Amphibia, gromada → bezowodniowców należąca do podtypu → kręgowców, 

reprezentowana przez ok. 4,7 tysiąca gatunków; zwierzęta czworonożne, zmiennocieplne, o 

nagiej, wilgotnej skórze; klasyfikowane na trzy rzędy: płazy bezogonowe (26 rodzin, ponad 

4100 gatunków, w tym różne żaby, ropuchy, rzekotki), płazy ogoniaste (10 rodzin i ok. 400 

gatunków, w tym różne salamandry i odmieńcowate) i płazy beznogie (6 rodzin i ok. 160 

tropikalnych gatunków); prowadzą tryb życia ziemno-wodny, w rozwoju zachodzi 

metamorfoza. 

płci determinacja, → determinacja płci. 

płciowe gruczoły, → gonady. 

płciowe komórki, → komórki płciowe. 

płciowe rozmnażanie, → rozmnażanie płciowe. 

płciowy czynnik, → czynnik F. 

płciowy dobór, → dobór płciowy. 

płeć, suma cech – struktur i funkcji – umożliwiających sklasyfikowanie organizmów na 

męskie i żeńskie (→ determinacja płci, → chromosomy płci, → cechy płciowe, → 

rozmnażanie płciowe, → obupłciowość). 

płeć bakterii, → czynnik F. 

płeć chromatynowa, określenie płci związane z występowaniem w komórkach → 

chromatyny płciowej; u osobników żeńskich jest to ciałko Barra, u męskich tzw. ciałko Y, 

silnie fluoryzująca grudka w części dystalnej ramion długich chromosomu Y. 

płeć chromosomowa, płeć determinowana obecnością chromosomów płci; u człowieka płeć 

męską determinuje chromosom Y, płeć żeńską chromosomy XX; u innych organizmów płeć 

może być warunkowana występowaniem innego typu →chromosomów płci. 

płeć digametyczna, → płeć heterogametyczna. 

płeć epigenetyczna, płeć determinowana czynnikami środowiska, w którym odbywa się 

rozwój osobnika (→ determinacja płci). 

płeć genetyczna, płeć determinowana genetycznie, zależna od chromosomów płci. 

płeć gonadalna, zróżnicowanie na płeć męską i żeńską związane z występowaniem u danego 

organizmu jednej z dwóch kategorii gruczołów rozrodczych – jajników lub jąder. 

płeć heterogametyczna, płeć digametyczna, płeć związana z obecnością różnych 

chromosomów płci (X i Y) lub tylko chromosomu X (X0); u większości organizmów p. h. jest 

płcią męską (→ determinacja płci). 

płeć homogametyczna, płeć związana z obecnością dwu chromosomów płci X (XX); u 

większości organizmów p. h. jest płcią żeńską (→ determinacja płci). 

płeć hormonalna, płeć wykształcona pod wpływem działania hormonów żeńskich lub 

męskich; hormony mogą spowodować maskulinizację samic (np. u różnopłciowych bliźniąt u 

bydła), a nawet odwrócenie płci (u drobiu); u niektórych gatunków ryb podawanie hormonów 

żeńskich powoduje powstanie z osobników chromosomowo męskich płodnych samic; u ludzi 

zachwianie proporcji wytwarzania hormonów żeńskich i męskich może prowadzić do 

określenia danego osobnika jako męskiego lub żeńskiego mimo innej płci genetycznej. 

płeć metrykalna, płeć ustalona przy urodzeniu na podstawie budowy zewnętrznych 

narządów płciowych; zaburzenia rozwojowe tych narządów mogą prowadzić do mylnego 

określenia płci. 

płeć psychiczna, poczucie przynależności do danej płci powstające w trakcie rozwoju 
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osobniczego; zaburzona prawidłowa orientacja przynależności do danej płci oznacza 

sprzeczność między poczuciem p. p. a płcią genetyczną i fenotypową; niezgodność poczucia 

p. p. z płcią determinowaną genetycznie określane jest jako → transseksualizm. 

płeć roślin, determinowana genetycznie zdolność wytwarzania gamet męskich i żeńskich; 

jeśli oba typy gamet powstają na jednym osobniku, mówi się o obupłciowości, jeśli osobniki 

danego gatunku wytwarzają gamety tylko męskie albo tylko żeńskie – o rozdzielnopłciowości 

(p. też → jednopienność, → dwupienność, → androdiecja, → ginodiecja). 

płetwy, spłaszczone struktury ciała zwierząt wodnych ułatwiające pływanie jako narządy 

ruchu i sterowania lub/i narządy stabilizujące położenie w wodzie; u bezkręgowców 

spotykane m.in. u szczecioszczękich (jako płetwy boczne i płetwa ogonowa), u niektórych 

dziesięciornic (płetwowate części boczne płaszcza) i niektórych pływających ślimaków 

morskich (zmodyfikowana noga), u bezczaszkowców (fałdy metapleuralne i płetwa 

ogonowa); u kręgowców wodnych wyróżnia się → płetwy parzysteoraz → płetwy 

nieparzyste. 

płetwy nieparzyste kręgowców, → płetwy, które występują u ryb chrzęstno- i 

kostnoszkieletowych, także u gadów kopalnych, waleni i syren; są jedynymi płetwami u 

kręgoustych, dzielone ze względu na położenie na grzbietowe, odbytowe, ogonowe: pionowe 

(niesymetryczne, pozornie symetryczne i symetryczne) u ryb lub poziome u waleni i syren. 

płetwy parzyste kręgowców, → płetwy, w które mogą być przekształcone kończyny 

przednie i tylne, tworzące wiosłowate narządy wsparte na szkielecie (ryby 

chrzęstnoszkieletowe, wymarłe gady morskie, jak ichtiozaury, mozazaury i plezjozaury, 

spośród ssaków płetwonogie oraz walenie i syreny, u których zanikły kończyny tylne); u ryb 

kostnoszkieletowych o silnie zredukowanych (poza trzonopłetwymi) kończynach parzystych 

p. p. tworzy skóra rozpięta na promieniach kostnych; rodzaj płetwy tworzy również skórna 

błona pławna rozcięgnięta pomiędzy palcami kończyn dolnych płazów i niektórych ptaków 

wodnych. 

pło, pływający kożuch mszysto(torfowcowo)-turzycowy wykształcający się w strefie 

przybrzeżnej zbiorników dystroficznych, wypełnionych wodą żółtą lub brunatną, kwaśną, 

bogatą w substancje humusowe; p. stanowi końcową fazę odgórnego lądowacenia tego typu 

zbiorników, których ewolucja prowadzi do powstania torfowisk wysokich. 

płodność, w sensie ogólnym – zdolność wydawania potomstwa; p. rzeczywistą określa się 

liczbą wytworzonego potomstwa, p. potencjalną – liczbą wytworzonych gamet (żeńskich u 

zwierząt rozdzielnopłciowych); u człowieka p. podlega silnym wpływom kultury, w 

szczególności na skutek stosowania najrozmaitszych form kontroli urodzeń, tj. wszelkich 

przejawów kulturowego wpływu na natężenie i rytmikę urodzeń, prowadzącego tak do 

zmniejszenia, jak i zwiększenia liczby potomstwa (→ współczynnik płodności). 

płodowa hemoglobina, → hemoglobina płodowa. 

płodowe krążenie, → krążenie płodowe. 

płodozmian, → zmianowanie. 

płomykowe komórki, → komórki płomykowe. 

płonica, szkarlatyna, ostra choroba zakaźna występująca głównie w wieku dziecięcym, 

wywoływana przez β-hemolizujące paciorkowce z grupy A; zakażenie następuje drogą 

kropelkową, kontaktową lub pokarmową bądź przez uszkodzoną skórę i błony śluzowe; okres 

wylęgania ok. 3 do 5 dni. 

płonność, u roślin zjawisko bezpłodności, czyli braku organów rozmnażania płciowego. 

płód, zaawansowany w rozwoju zarodek ssaka rozwijający się w macicy ciężarnej samicy, o 

wykształconych cechach gatunkowych, kontaktujący się z organizmem matki przez łożysko; 
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u człowieka zarodek po 3 miesiącu ciąży. 

płuca wodne, 1) narządy oddechowe strzykw stanowiące parę rozgałęzionych, 

cienkościennych worków położonych po bokach przewodu pokarmowego z ujściem w 

kloace; dodatkową funkcją p. w. jest wydalanie amebocytów wypełnionych zbędnymi 

produktami przemiany materii; 2) narządy oddechowe związane z jelitem u niektórych → 

łódkonogów; są narządem pomocniczym w wymianie gazowej. 

płuco, narząd oddechowy powstały w drodze wpuklenia (inwaginacji) powierzchni do 

wnętrza ciała, zwykle znacznie powiększonej w obrębie narządu w celu wytworzenia dużej 

powierzchni wymiany gazowej, niezbyt słusznie utożsamiany z narządem powietrznym (→ 

narządy powietrzne (1)) służącym do oddychania powietrzem atmosferycznym (znane są p. 

służące do wymiany gazowej między płynami ustrojowymi a wodą, → płuca wodne); ze 

względu na mechanizm wymiany składników między powietrzem wypełniającym p. a 

powietrzem atmosferycznym wyróżnia się p. dyfuzyjne (wymianę zapewnia dyfuzja gazów) i 

p. wentylacyjne (aktywna wymiana gazów poprzez wentylację uzyskiwaną w drodze 

tłoczenia lub zasysania powietrza do p.). 

płucotchawki, unaczynione komory zagłębione wewnątrz brzusznej strony odwłoka → 

pajęczaków, wyścielone gęsto rozmieszczonymi blaszkami, przez które przeciska się krew i 

następuje dyfuzja gazów; p. komunikują się z otoczeniem ciała przez drobne otwory zwane 

przetchlinkami lub stigmami. 

płyn fizjologiczny, sól fizjologiczna, roztwór soli nieorganicznych, głównie chlorków, o 

stężeniu i wartości osmotycznej charakterystycznych dla danego organizmu, 

odpowiadających jego płynom ustrojowym; dla człowieka (ssaków) p. f. jest 0,9% roztwór 

chlorku sodu; stosowany jako: 1) środowisko do izolacji komórek bądź narządów, 2) 

rozpuszczalnik leków bądź substancji podawanych organizmowi, 3) uzupełnienie płynów w 

układzie krążenia. 

płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn wypełniający → komory mózgu, → kanał środkowy rdzenia 

kręgowego i jamę podpajęczynówkową (→ opona miękka); miejscem wytwarzania p. m. są 

sploty naczyniówkowe komór (i prawdopodobnie komórki wyściółki komór); w odróżnieniu 

od osocza krwi prawie nie zawiera białek, wykazuje także inną niż w osoczu zawartość 

niektórych jonów; pełni przede wszystkim funkcje mechaniczne (możliwość szybkiego 

wyrównywania zmian ciśnienia wewnątrzczaszkowego). 

płyn nasienny, składnik → nasienia, płynne środowisko, w którym zawieszone są plemniki; 

zawiera jony i substancje organiczne (białka, enzymy, cukry i inne), niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania plemników. 

płyn owodniowy, płyn wypełniający jamę → owodni, w którym zanurzony jest zarodek, a 

następnie płód. 

płyn surowiczy, płyn wydzielany przez nabłonek → błon surowiczych o składzie zbliżonym 

do surowicy krwi. 

płynny model błony, → model płynnomozaikowy. 

płytka madreporowa, płytka sitowa, element szkieletu → szkarłupni, zwykle usytuowana na 

wierzchołku aboralnej strony ciała, z otworami, które komunikują → układ wodny ze 

środowiskiem zewnętrznym. 

płytka metafazowa, płytka równikowa, układ chromosomów w płaszczyźnie równikowej 

dzielącej się komórki podczas metafazy w mejozie i mitozie. 

płytka motoryczna, płytka ruchowa, złącze nerwowo-mięśniowe, synapsa nerwowo-

mięśniowa, rodzaj → synapsy służącej przekazaniu pobudzenia z aksonu komórki nerwowej 

na komórkę mięśnia szkieletowego; synapsa, w której błoną postsynaptyczną jest 
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wyspecjalizowany fragment → sarkolemy, o licznych wpukleniach, zawierający kanały 

jonowe bramkowane chemicznie (niekiedy termin p. m. zawężany jest w znaczeniu do tego 

fragmentu sarkolemy); neuroprzekaźnikiem w p. m. jest acetylocholina działająca na 

receptory cholinergiczne nikotynowe typu mięśniowego w błonie postsynaptycznej. 

płytki genitalne, para płytek pokrywających otwór genitalny u wielu stawonogów. 

płytki krwi, trombocyty, elementy morfotyczne krwi ssaków będące otoczonymi błoną 

fragmentami cytoplazmy → megakariocytów; nieregularnych kształtów, wielkości 1–4 μm, 

składają się z centralnego granulomeru zawierającego kilka typów ziarnistości, otoczonego 

przez obwodowy hialomer, z licznymi koliście ułożonymi mikrotubulami i filamentami 

aktynowymi; powstają w szpiku kostnym w procesie trombocytopoezy (→ hematopoeza) 

przez fragmentację megakariocytów; p. k. wydzielają: 1) osteonektynę, białko niekolagenowe 

kości odpowiedzialne za proces mineralizacji osseomukoidu, 2) płytkopochodny czynnik 

wzrostu, stymulujący proliferację komórek pochodzenia mezenchymatycznego (fibroblastów, 

osteoblastów, miocytów gładkich), a także 3) czynniki zwężające światło oskrzeli; mogą być 

obiektem reakcji cytotoksycznych z udziałem dopełniacza; główną funkcją p. k. jest udział w 

procesach utrzymania ciągłości krążenia przez adhezję i agregację w miejscach uszkodzonego 

śródbłonka naczyń krwionośnych oraz uwalnianie czynników płytkowych, które wspólnie z 

czynnikami osoczowymi inicjują proces krzepnięcia krwi, uczestniczą też w obkurczaniu 

skrzepu i jego rozpuszczaniu (m.in. uwalniają → aktywator plazminogenu); p. k. działają 

ochronnie na śródbłonek naczyń krwionośnych, przeciwdziałając kruchości naczyń (→ 

trombocytopenia). 

płytkonośne, → chitony. 

pływanie, zdolność organizmów wodnych do utrzymywania się na wodzie lub w toni wodnej; 

p. bierne zachodzi wtedy, gdy ciężar właściwy ciała i wody są podobne (czemu służą takie 

przystosowania, jak komory powietrzne, pęcherze pławne lub nagromadzenia tłuszczu) lub 

przy wykorzystaniu napięcia powierzchniowego wody; p. czynne w kierunku pionowym 

zachodzi podczas okresowej zmiany ciężaru właściwego ciała, zwykle przez zmianę ilości 

gazów w komorach lub gruczołach, a w różnych kierunkach możliwe jest dzięki różnym, 

niekiedy złożonym mechanizmom – np. ruch za pomocą wici i rzęsek, ruchy wijące ciała, 

ruch odrzutowy przy gwałtownym wyrzucaniu wody ze specjalnych komór ciała, 

wiosłowanie płetwami lub kończynami. 

pływik, → nauplius. 

pływki, zoospory, planospory, zarodniki glonów i grzybów opatrzone wiciami i dzięki temu 

aktywnie poruszające się w wodzie, biorące udział w rozmnażaniu bezpłciowym (→ 

mitospory). 

pnącza, rośliny czepne lub wijące się, o pędach szybko rosnących na długość i stosunkowo 

cienkich łodygach, osiągające dużą wysokość i dobry dostęp do światła dzięki czepianiu się 

różnych podpór (np. innych roślin) (patrz też → liany). 

pneumatofor, 1) zool. narząd hydrostatyczny zapewniający pływalność całej złożonej kolonii 

rurkopławów (→ kolonie stułbiopławów), zawierający komorę lub komory powietrzne, 

wypełnione gazem, niekiedy z dużą zwartością tlenku węgla lub argonu, wydzielanym 

przez → gruczoł gazowy; jest rodzajem silnie zmodyfikowanego polipa; 2) bot. → korzenie 

oddechowe. 

pneumatyczne kości, → kości pneumatyczne. 

pneumoangiografia, kontrastowe badanie naczyń płucnych przez wstrzyknięcie środka 

cieniującego do żył oraz wykonanie seryjnej dokumentacji zdjęciowej w fazie przepływu 

płucnego; ma zastosowanie w rozpoznawaniu anomalii rozwojowych i zmian chorobowych 

naczyń płucnych oraz w guzach, zatorach i zawałach płuc. 
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pneumokoki, → paciorkowce zapalenia płuc, Streptococcus pneumoniae, bakteria 

wywołująca typowe, płatowe zapalenie płuc, ropnie i inne stany zapalne; często jest 

komensalem górnych dróg oddechowych; ze względu na skład chemiczny otoczek rozróżnia 

się kilkadziesiąt odmian antygenowych tej bakterii. 

pobudliwość, zdolność reagowania na bodźce przez komórki, cecha życia warunkowana 

przez → potencjał spoczynkowy błony komórkowej; miarą pobudliwości jest → 

chronaksja (patrz też → okres refrakcji). 

pobudliwość roślin, zdolność roślin do specyficznego reagowania na bodźce płynące ze 

środowiska (tzw. czynniki zewnętrzne); łuk reakcji składa się z percepcji bodźca o wartości 

ponadprogowej, pobudzenia związanego ze zmianą stanu fizjologicznego komórek oraz 

właściwej reakcji; reakcja może mieć charakter bezpośredni lub być związana z uprzednim 

przeniesieniem pobudzenia do innych, często bardzo odległych komórek. 

pocenie się, wydzielanie → potu. 

pochewkowe bakterie, → bakterie nitkowate. 

pochodzenie człowieka, → antropogeneza. 

pochodzenie życia, → biogeneza. 

pochwa, ostatni odcinek żeńskich dróg płciowych u kręgowców otwierający się bezpośrednio 

na zewnątrz bądź do → steku, bądź do → zatoki moczowo-płciowej; u ssaków łożyskowych 

pojedynczy, rozciągliwy i umięśniony przewód łączący ujście macicy z zatoką moczowo-

płciową (u człowieka – przedsionkiem p.), w obrębie którego następuje wytrysk nasienia z 

prącia samca i przez który również przechodzi płód w czasie porodu. 

pochwa kwiatostanowa, utwór liściowatego kształtu, nieraz jaskrawo zabarwiony, 

okrywający – przynajmniej za młodu – kwiatostany niektórych roślin jednoliściennych (np. z 

rodziny palm i obrazkowatych). 

pochwa liściowa, silnie rozwinięta nasada liścia tworząca pochwę obejmującą łodygę (np. w 

liściach traw). 

pochwa skrobiowa, w młodych łodygach roślin pojedyncza warstwa komórek wypełnionych 

ziarnami skrobi, należąca do kory pierwotnej, na granicy z walcem osiowym (→ śródskórnia). 

pochwa wiązkowa, warstwa miękiszu lub włókien sklerenchymatycznych otaczająca → 

wiązkę przewodzącą u roślin naczyniowych. 

poczwarka, nieaktywne stadium w rozwoju owadów o metamorfozie zupełnej przeobrażające 

się w postać dorosłą; p. zamknięta jest nieruchoma ze skrzydłami i odnóżami złożonymi przy 

ciele, p. wolna jest ruchliwa, z dobrze wykształconymi skrzydłami i odnóżami; p. wytwarza 

oprzęd ochronny, często zimuje, nie odżywia się. 

podagra, napad → dny moczanowej w obrębie → palucha. 

podbaldach, rodzaj → kwiatostanu groniastego, w którym odgałęzienia boczne różnego 

rzędu, chociaż odchodzą na różnych wysokościach osi, to dorastają do tego samego poziomu. 

podczerwień, → promieniowanie podczerwone. 

podgatunek, w systematyce kategoria klasyfikacji lub → takson niższy od gatunku; zespół 

podobnych fenotypowo populacji danego gatunku, który zasiedla część jego zasięgu i jest 

odróżnialny taksonomicznie od innych populacji tego gatunku; najniższy takson w zoologii, o 

trójczłonowej nazwie. 

podgromada, pośredni takson lub kategoria systematyczna, niższy od → gromady. 

podkładka, 1) w rozmnażaniu roślin metodą szczepienia – dzika forma drzewa owocowego 

(lub ozdobnego), na łodydze której szczepi się gałązkę (lub pąk, tzw. oczko) odmiany 

szlachetnej (→ zraz); 2) stroma, u grzybów poduszeczkowaty utwór zbudowany z grzybni o 
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gęsto splecionych strzępkach, z którego mogą się rozwijać → owocniki oraz struktury służące 

do rozmnażania bezpłciowego. 

podkowiastogłowe, Cephalocarida, gromada należąca do typu → 

skorupiaków, reprezentowna przez 9 prymitywnych gatunków, mieszkańców dna morskiego, 

o wydłużonym ciele podzielonym na płaską, podkowiastą głowę, tułów i odwłok. 

podkrzewy, → półkrzewy. 

podkwiatki, → liście przykwiatowe. 

podlot, młody ptak słabo latający lub, u gniazdowników, młody ptak tuż po opuszczeniu 

gniazda. 

podłoże, materiał skalny występujący między częścią gleby obejmującą tzw. poziomy 

genetyczne a skałą macierzystą, na której się wykształciła. 

podłoże mikrobiologiczne, pożywka, związki i preparaty używane do hodowli, głównie 

bakterii chorobotwórczych; rozróżnia się p. m. płynne, półpłynne z dodatkiem agaru i stałe, a 

ponadto pożywki syntetyczne, wybiórczo namnażające, wybiórczo różnicujące i wzbogacone; 

dobór odpowiedniego p. m. zależy od fizjologicznych i biochemicznych właściwości 

badanych bakterii oraz ich wymagań substratowych i zdolności do życia w określonych 

warunkach tlenowych lub beztlenowych. 

podniebienie, sklepienie jamy gębowej. 

podniebienie miękkie, u ssaków tylna część → podniebienia wtórnego, przedłużenie 

kostnego podniebienia twardego; fałd błony śluzowej (zawierający wewnątrz płytę ścięgnistą 

i włókna mięśniowe) oddzielający nosową część gardła od jamy ustnej; w trakcie połykania 

unosi się i odcina część nosową od reszty gardła; na środku tylnej krawędzi ma 

charakterystyczny, wałeczkowaty wyrostek – języczek podniebienny. 

podniebienie twarde, przednia część → podniebienia wtórnego utworzona z blaszek 

kostnych – wyrostków kości szczękowej i podniebiennej. 

podniebienie wtórne, u ssaków (i krokodyli) kostno-mięśniowo-błoniasta przegroda 

oddzielająca jamę gębową od jamy nosowej. 

podnieta, → bodziec. 

podocyty, komórki występujące w narządach wydalniczych, charakterystyczne dla 

powierzchni, przez które zachodzi proces ultrafiltracji (→ filtracja nerkowa); spłaszczone, o 

przeciwległych wypustkach plazmatycznych mających liczne wypustki drugorzędowe 

odchodzące w kierunku powierzchni, przez którą odbywa się filtracja (np. do śródbłonka 

naczyń → kłębuszka nerkowego w → ciałku nerkowym); przestrzenie między tymi 

wypustkami (przestrzeń podpodocytarna) tworzą szczeliny filtracyjne; niekiedy nazwa p. 

używana jest w odniesieniu do rodzaju hemocytów owadów, uczestniczących w procesach 

krzepnięcia → hemolimfy. 

podoteka, okrywa z łusek rogowych na kości skokowej i palcach tylnych kończyn ptaków; 

nieobecna u ptaków z opierzoną kością skokową i palcami oraz u zimorodków. 

podporowe korzenie, → korzenie podporowe. 

podprzełykowy zwój, → zwój podprzełykowy. 

podpuszczka, rennina, chymozyna, enzym proteolityczny wydzielany przez komórki główne 

gruczołów dna żołądka ssaków w okresie odżywiania się mlekiem matki (głównie u cieląt, w 

mniejszej ilości u innych zwierząt, wydzielanie p. u człowieka jest niekiedy kwestionowane); 

hydrolizuje kazeinę (podstawowe rozpuszczalne białko mleka) do parakazeiny, wytrącanej w 

formie nierozpuszczalnych soli wapnia (parakazeinian wapnia), zatrzymując pokarm w 

żołądku i umożliwiając trawienie białek przez → pepsyny; wydzielana w formie proenzymu 

aktywowanego przez kwas solny. 
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podrodzaj, pośredni takson lub kategoria systematyczna, niższy od → rodzaju. 

podrodzina, pośredni takson lub kategoria systematyczna, niższy od → rodziny. 

podrząd, pośredni takson lub kategoria systematyczna, niższy od → rzędu. 

podsadki, → liście przykwiatowe. 

podskórnia, → egzoderma. 

podspołeczne owady, → owady przedspołeczne. 

podstawa czaszki, u kręgowców, poza bezżuchwowcami i chrzęstnoszkieletowymi, część 

mózgoczaszki rozwijająca się z kości o chrzęstnym pochodzeniu, w odróżnieniu od kości 

sklepienia, które są pochodzenia skórnego. 

podstawczaki, grupa systematyczna → grzybów wyższych, ujmowanych w randze klasy 

(Basidiomycetes) lub podgromady (Basidiomycotina), wyróżniających się: 1) sposobem 

tworzenia haploidalnych zarodników, czyli → mejospor – powstających najczęściej po 4 na 

tzw. podstawkach, 2) dominacją → dikariofazy (fazy jąder sprzężonych) w cyklu życiowym, 

3) brakiem specjalnych tworów związanych z rozmnażaniem płciowym, które polega na tzw. 

somatogamii, czyli zespoleniu strzępek o przeciwnych znakach; podstawki (wraz z 

zarodnikami) powstają w obrębie → owocników, bardzo zróżnicowanych pod względem 

kształtów i wielkości; podstawki tworzą zwykle → warstwę rodzajną (hymenium), 

zlokalizowaną w określonych miejscach owocnika, zwanych ogólnie → hymenoforem; do p. 

należy ok. 30 tysięcy gatunków o bardzo zróżnicowanej morfologii: od jednokomórkowych, 

drobnych form drożdżopodobnych, do grzybów wytwarzających olbrzymie owocniki (np. u 

purchawicy olbrzymiej – o metrowej wielkości i wielokilogramowej masie); p. obejmują 

formy saprofityczne oraz pasożytnicze; do pierwszych należy m.in. wiele → grzybów 

jadalnych oraz → grzybów trujących, natomiast do drugiej – m.in. jedne z najgroźniejszych 

pasożytów roślin użytkowych (rdze, śniecie, głownie oraz huby). 

podstawka, bazydium, u grzybów podstawczaków (Basidiomycotina) buławkowate 

zakończenia strzępek, na których tworzą się haploidalne zarodniki (→ mejospory), zwane 

bazydiosporami. 

podstawkowe zarodniki, → zarodniki podstawkowe. 

podstawowa przemiana materii, → metabolizm podstawowy. 

podszyt, warstwa lasu złożona z gatunków roślin drzewiastych i krzewiastych do wysokości 4 

m. 

podtyp, pośredni takson lub kategoria systematyczna, niższy od → typu. 

podudzie, goleń, u kręgowców czworonożnych część kończyny tylnej (lub dolnej) między 

udem i stępem, odpowiadająca położeniu kości podudzia – piszczelowj i strzałkowej. 

poduszeczki liściowe, 1) zgrubienia utworzone z tkanki miękiszowej, w której znajdują się 

zakończenia tkanek przewodzących, występujące u nasady niektórych liści (np. w rodzinie 

motylkowatych, Fabaceae); dzięki zmianom turgoru (jędrności) w górnej i dolnej części p. l. 

ogonek liściowy ma zdolność podnoszenia się i opadania pod wpływem zmian oświetlenia 

(→ nastie, → nyktinastie); 2) u wymarłych → lepidofitów – wzgórki utworzone przez 

zewnętrzne partie tkanek kory, będące miejscami przyczepu liści oraz organami chłonącymi 

wodę spływającą po powierzchni pnia. 

poduszkowe rośliny, → rośliny poduszkowe. 

podwójna helisa, → helisa podwójna. 

podwójne zapłodnienie, → zapłodnienie podwójne. 

podwzgórze, hypothalamus, część → międzymózgowia kręgowców; zawiera skupienia 

neuronów zwanych jądrami podwzgórza; ośrodek nadrzędny → układu nerwowego 
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autonomicznego, odpowiedzialny również za funkcje → przysadki mózgowej; wpływa na 

metabolizm, popęd płciowy, sen, czynności układu trawiennego, regulację przyjmowania 

pokarmu i wody, czynności układu krwionośnego, regulację temperatury ciała; niektóre jądra 

zawierające komórki neurosekrecyjne syntetyzują → hormony uwalniające i → hormony 

hamujące, które kontrolują uwalnianie hormonów z części gruczołowej przysadki. 

podział bezpośredni, → amitoza. 

podział ekwacyjny, → podział wyrównawczy. 

podział jądra komórkowego, podział odbywający się prawidłowo na drodze → 

mitozy, wyjątkowo → amitozy; specjalnym podziałem, związanym z rozmnażaniem 

płciowym, jest → mejoza. 

podział komórki, proces namnażania się komórek, w którym z 1 komórki macierzystej 

powstają 2 lub więcej komórek potomnych; p. k. poprzedzony jest podziałem jądra (→ 

mitoza), po którym następuje podział cytoplazmy (cytokineza); może być symetryczny 

(komórki siostrzane są identyczne) lub asymetryczny, gdy komórki siostrzane różnią się 

budową (patrz też → cykl komórkowy). 

podział organizmu, rodzaj → rozmnażania bezpłciowego (patrz też → rozmnażanie się 

roślin, → rozmnażanie się zwierząt). 

podział pośredni jądra, → mitoza. 

podział redukcyjny, pierwszy podział mejotyczny (→ mejoza). 

podział wyrównawczy, podział ekwacyjny, drugi podział mejotyczny (→ mejoza). 

pogonofory, → rurkoczułkowce. 

poikiloosmia, → poikiloosmotyczność. 

poikiloosmotyczność, poikiloosmia, charakterystyczna dla organizmów 

osmokonformistycznych (→ osmokonformizm) zmienność wartości osmotycznej ich płynów 

ustrojowych w zależności od wartości osmotycznej otoczenia, niezdolność do utrzymywania 

stałej, niezależnej od środowiska wartości osmotycznej płynów ustrojowych (por. → 

homojoosmotyczność, → osmoregulacja, patrz też → izoosmia); identyczność wartości 

osmotycznej płynów ustrojowych i środowiska życia nie oznacza identyczności składu, 

organizmy poikiloosmotyczne mogą regulować skład jonowy płynów ustrojowych (→ 

gospodarka elektrolitowa). 

poikilotermia, → zmiennocieplność. 

poikilotermiczność, → zmiennocieplność. 

pojawy masowe, gradacje, zjawisko wzrostu → populacji danego gatunku do liczebności 

przekraczających wielokrotnie stan przeciętny; najczęściej obserwowane u roślinożerców, 

występują zwykle w warunkach naruszenia równowagi środowiska, często na skutek 

zmniejszenia się liczebności naturalnych wrogów; najczęstsze są w → biocenozach o prostej 

strukturze. 

pojemność minutowa serca, med. objętość minutowa, objętość krwi wytłaczana przez każdą 

komorę serca do naczyń tętniczych w czasie jednej minuty pracy serca w spoczynku; 

liczbowo p. m. s. odpowiada → objętości wyrzutowej serca pomnożonej przez liczbę 

skurczów serca na minutę; średnio u człowieka dorosłego wynosi 5 l; zależy od powierzchni 

ciała; w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni ciała (wskaźnik sercowy) wynosi średnio ok. 3,5 l. 

pojemność płuc, ilość powietrza mieszczącego się w płucach; suma → objętości 

oddechowej, → objętości zapasowej wdechowej, → objętości zapasowej wydechowej i → 

objętości zalegającej. 

pojemność siedliska, pojemność środowiska, abstrakcyjne pojęcie określające maksymalną 
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liczebność populacji przypadającą na jednostkę powierzchni lub objętości, uwarunkowaną 

możliwościami zasobów, parametrów biotycznych i abiotycznych. 

pojemność środowiska, → pojemność siedliska. 

pojemność życiowa płuc, med. ilość powietrza, jaką można wciągnąć do płuc wykonując 

maksymalny wdech poprzedzony maksymalnym wydechem. 

pokarm, w szerokim rozumieniu substancje pobierane przez organizmy żywe i ich komórki, 

wykorzystywane jako substraty do wytwarzania energii w procesach → oddychania oraz jako 

materiał budulcowy do budowy lub przebudowy struktur; w odniesieniu do zwierząt jako 

organizmów heterotroficznych p. to substancje będące źródłem niezbędnych związków 

organicznych i nieorganicznych potrzebnych do podtrzymywania podstawowych procesów 

życiowych, w zasadzie wprowadzane do przewodu pokarmowego, gdzie podlegają procesom 

(→ trawienie) przystosowania ich do formy wchłanialnej do płynów ustrojowych, 

rozprowadzających produkty trawienia do komórek organizmu. 

pokarmowe zachowania, → zachowania pokarmowe. 

pokarmowe zatrucie, → zatrucie. 

pokarmowy łańcuch, → łańcuch pokarmowy. 

pokarmowy układ, → układ pokarmowy. 

pokaz dezorientujący, etol. zachowanie rodzica odciągające uwagę drapieżnika od 

potomstwa. 

pokaz, etol. zachowanie służące przekazowi informacji, niezależnie od tego, czy pełni jakieś 

inne funkcje. 

pokładełko, owipozytor, wyspecjalizowana struktura o różnych modyfikacjach 

przystosowana do składania jaj u samic niektórych owadów i pajęczaków, usytuowana na 

końcu odwłoka, z możliwością ukrycia we wnętrzu ciała. 

pokolenia potomne, pokolenia filialne, w genetyce pokolenia powstałe naturalnie lub w 

wyniku eksperymentalnego krzyżowania roślin lub zwierząt, następujące po pokoleniu 

rodzicielskim (oznacznym symbolem P); pierwsze pokolenie potomstwa oznacza się F1, 

potomstwo tego pokolenia – F2 itd. 

pokolenie, generacja, 1) element ciągu reprodukcyjnego rodzice – potomstwo (pokolenie 

rodzicielskie – pokolenie potomne); 2) u organizmów o rozrodzie sezonowym (albo w 

eksperymencie, w którym równocześnie poddawana jest krzyżowaniu grupa osobników), 

potomstwo pojawiające się w populacji w trakcie jednego sezonu reprodukcyjnego (lub w 

jednej fazie eksperymentu); 3) antr. grupa osób żyjących równocześnie, w mniej więcej tym 

samym wieku, o podobnych funkcjach społecznych. 

pokolenia filialne, → pokolenia potomne. 

pokrewieństwa stopień, → stopień pokrewieństwa. 

pokrewieństwa współczynnik, → współczynnik pokrewieństwa. 

pokrewieństwo, biol. podobieństwo genetyczne między osobnikami wynikające z posiadania 

wspólnego przodka (→ stopień pokrewieństwa, → współczynnik pokrewieństwa). 

pokrój, ogólny wygląd organizmu uwzględniający charakteryzujące go cechy morfologiczne. 

pokrój roślin, ogół cech rośliny składających się na jej wygląd i zewnętrzne ukształtowanie; 

p. r. określony jest m.in. przez rozmiary pędu, kierunek jego wzrostu, stopień zdrewnienia, 

liczbę i rodzaj odgałęzień, ulistnienie, usytuowanie organów generatywnych itp. 

pokrywy, zesklerotyzowane skrzydła przednie wielu owadów. 

pokrywy skrzelowe, struktury skórnego pochodzenia, złożone z płaskich kości, uformowane 

w rodzaj wieczka pokrywającego od zewnątrz skrzela wraz z komorą skrzelową u ryb. 
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pokrzywka, choroba alergiczna skóry przejawiająca się w postaci grudki z obrzękiem lub 

bąbla o wyraźnym odgraniczeniu; zmianom towarzyszy świąd. 

pokswirusy, Poxviridae, rodzina dużych wirusów złożona z dwóch 

podrodzin: Chordopoxvirinae (p. zakażające kręgowce) oraz Entomopoxvirinae (wirusy 

występujące u owadów); genom p. składa się z liniowego, dwuniciowego DNA i koduje 

ponad 100 polipeptydów, wiriony mają charakterystyczną cegiełkowatą lub owalną budowę; 

większość p. wywołuje zakażenia ogólne przebiegające z wysypką; typowymi gatunkami są 

wirusy ospy ludzkiej, krowianki, mięczaka zakaźnego, ospy bydlęcej, ospy królików i małp, 

myszy, wielbłądów i bawołów. 

pokwitanie, → dojrzewanie płciowe. 

pola asocjacyjne, → pola kojarzeniowe. 

pola czuciowe, → kora czuciowa. 

pola kojarzeniowe, pola asocjacyjne, kora asocjacyjna, obszary → kory mózgowej ssaków 

nie związane bezpośrednio z czuciem i ruchem, związane głównie ze scalaniem czynności → 

pól rzutowych. 

pola korowe, obszary → kory mózgowej wydzielane ze względu na specyfikę morfologiczną 

(tzw. cytoarchitektonikę) lub kryteria czynnościowe. 

pola ruchowe, → kora ruchowa. 

pola rzutowe, ściśle zlokalizowane obszary → kory mózgowej ssaków, do których dochodzą 

drogi czuciowe, lub w których rozpoczynają się główne drogi ruchowe. 

pola sitowe, obszary ściany komórkowej w → komórkach sitowych łyka zawierające 

skupienia porów, przez które przechodzą pasma cytoplazmy łączące ze sobą protoplasty 

poszczególnych komórek sitowych. 

polakanty, → rośliny polikarpiczne. 

polarność, → biegunowość. 

polaryzacja, 1) → biegunowość; 2) właściwość błony komórkowej polegająca na 

utrzymywaniu się różnicy potencjałów elektrycznych między dodatnio naładowaną 

zewnętrzną powierzchnią błony i ujemnie naładowanym wnętrzem komórki (→ potencjał 

spoczynkowy); 3) polaryzacja światła, całkowite lub częściowe uporządkowanie drgań fali 

świetlnej w taki sposób, że dokonują się one w jednej płaszczyźnie (płaszczyźnie polaryzacji). 

polaryzacyjny mikroskop, → mikroskop polaryzacyjny. 

poldery, obszary przybrzeżne, z reguły depresyjne, odgrodzone od morza obwałowaniami i 

sztucznie osuszane, wykorzystywane do celów rolniczych. 

pole widzenia, obraz przestrzenny otoczenia padający na siatkówkę i wyzwalający w niej 

wrażenia wzrokowe. 

poli(A), poliadenylan, tzw. ogon poli(A), polinukleotyd zawierający 40–200 reszt A 

(adeniny); ogon p.(A) stabilizuje mRNA, chroniąc jego koniec 3' przed hydrolizą przez → 

rybonukleazy; p.(A) zwiększa też wydajność translacji mRNA; niektóre mRNA, np. 

histonowe, nie zawierają tego polinukleotydu. 

poli(C), policytydylan, polinukleotyd złożony z reszt C (cytydyny). 

poli(G), poliguanylan, polinukleotyd złożony z reszt G (guanidyny). 

poli(T), politymidylan, polinukleotyd złożony z reszt T (tymidyny). 

poli(U), poliurydylan, polinukleotyd złożony z reszt U (urydyny). 

poliandria, 1) system kojarzeń, w którym samica pozostaje w trwałym związku 

reprodukcyjnym z więcej niż jednym samcem; 2) antr. wielomęstwo, (rzadki) typ małżeństwa 
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jednej kobiety z kilkoma mężczyznami równocześnie (najczęściej mężczyźni ci są braćmi). 

polibionty, gatunki stenotopowe (→ stenobionty) o zakresie tolerancji czynnika 

środowiskowego, który zawarty jest w górnej strefie zmienności tego czynnika, np. 

polihygrami są gatunki preferujące duży zakres wilgotności. 

policentryzm, 1) → politopizm; 2) antr. → hipoteza multiregionalna. 

policzkowy narząd, → narząd policzkowy. 

polidaktylia, wada rozwojowa polegająca na występowaniu nadliczbowych palców ręki lub 

stopy. 

poliembrionia, → wielozarodkowość. 

poliestralne zwierzęta, → zwierzęta poliestralne. 

polietyzm, podział czynności między członkami społeczeństwa. 

polietyzm kastowy, u owadów społecznych istnienie morfologicznie różnych kast osobników 

wyspecjalizowanych w pełnieniu różnych funkcji. 

polietyzm wiekowy, u owadów społecznych przechodzenie osobnika w miarę rozwoju przez 

kolejne specjalizacje funkcjonalne. 

polifagi, zwierzęta o zróżnicowanym pokarmie, wykazujące brak specjalizacji pokarmowej 

albo odżywiające się jednym typem pokarmu różnego pochodzenia (np. korzeniami 

rozmaitych gatunków roślin). 

polifiletyczna grupa, → grupa polifiletyczna. 

polifiletyzm, pochodzenie jednej grupy systematycznej od dwu lub kilku różnych (należących 

do różnych gatunków) przodków (→ grupa polifiletyczna). 

polifiodontyzm, wielokrotna wymiana zębów w ciągu życia zwierzęcia, typowa dla gadów. 

polifenizm, nieciągła zmienność fenotypów w populacji, cykliczna lub okresowa zmiana 

fenotypu osobnika związana np. z okresem godowym, zimowaniem itp. (por. → 

cyklomorfoza). 

poligamia, → poligynia lub → poliandria. 

poligenizm, pogląd niezgodny z postulatem → monogenizmu. 

poligeny, → geny kumulatywne. 

poliginia, → poligynia. 

poligynia, poliginia, system kojarzeń, w którym jeden samiec pozostaje w trwałym związku 

reprodukcyjnym z dwoma lub większą liczbą samic; 2) antr. wielożeństwo, typ małżeństwa, 

związek jednego mężczyzny z więcej niż jedną kobietą równocześnie. 

polikalizm, rodzaj organizacji życia owadów społecznych, głównie mrówek, gdy gniazda są 

ze sobą skomunikowane; specjalizacja mrowisk następuje według układu hierarchicznego: 

gniazda macierzyste, stałe, gdzie produkowane są osobniki płciowe i wychowuje się 

potomstwo, gniazda potomne i stacje robotnic dostarczających pokarmu. 

polikarpiczne rośliny, → rośliny polikarpiczne. 

polikauliczne rośliny, → rośliny wieloosiowe. 

polikormon, wielopędowy i wielokorzeniowy osobnik roślin wieloletnich, który powstaje w 

wyniku nieodłączania się od rozwiniętego na drodze generatywnej organizmu macierzystego; 

p. zajmują zwykle bardzo duże powierzchnie i tworzą skomplikowane układy strukturalne, 

jednak pod względem genetycznym są jednorodne; przykłady roślin tego typu we florze 

Polski to m.in. gajowiec żółty i szczyr trwały. 

polimastia, występowanie u człowieka nadliczbowych sutków. 

polimerazy, enzymy należące do klasy transferaz, katalizujące powstawanie biopolimerów, 
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szczególnie polinukleotydów, np. p. przenoszące reszty nukleotydowe na syntetyzowane 

łańcuchy polinukleotydowe, a więc katalizujące powstawanie wiązań fosfodiestrowych i w 

konsekwencji – kwasów nukleinowych (→ replikacja, → transkrypcja); do p. zalicza się 

głównie p. DNA i p. RNA; p. jest również → odwrotna transkryptaza. 

polimerazy DNA, enzymy z klasy transferaz, sterowane przez matrycę, katalizujące procesy 

syntezy (→ replikacja) i naprawy DNA; u prokariotów występują trzy rodzaje polimerazy 

oznaczane I, II i III, u eukariotów – pięć, oznaczanych literami α, β, γ, δ i ε; p. DNA α i δ 

replikują chromosomowy DNA, p. β i ε biorą udział w naprawie DNA, a p. γ replikuje 

mitochondrialny DNA (→ polimerazy). 

polimerazy RNA, enzymy z klasy transferaz katalizujące procesy syntezy RNA (→ 

transkrypcja); u prokariotów działa tylko jeden rodzaj p. RNA, u eukariotów – trzy rodzaje: I, 

II i III, różniące się specyficznością w stosunku do matrycy, umiejscowieniem i wrażliwością 

na inhibitory; w plastydach i mitochondriach występuje prokariotyczny typ p. RNA zależny 

od DNA (→ polimerazy). 

polimery, związki wielkocząsteczkowe powstające z → monomerów podczas procesu 

polimeryzacji, złożone z łańcuchów prostych lub rozgałęzionych, albo mające strukturę 

usieciowaną; p. są wielokrotnością monomeru, np. polietylen, polichlorek winylu, 

polimetakrylan metylu, kauczuk syntetyczny; biopolimery to p. występujące w organizmach, 

np. białka, kwasy nukleinowe i polisacharydy, powstające w procesie kondensacji 

połączonym z wydzielaniem cząsteczek wody. 

polimorfizm, wielopostaciowość, zjawisko występowania różnych postaci wśród zwierząt lub 

roślin należących do tego samego gatunku. 

polimorfizm genetyczny, polimorfizm zrównoważony, genetyczna wielopostaciowość, stałe i 

jednoczesne występowanie w obrębie danej populacji dwu lub więcej form o odrębnych 

genotypach, między którymi nie ma form przejściowych, przy czym częstość najrzadziej 

występujących form jest na tyle duża (0,01 lub większa), że nie można jej przypisać 

powtarzającym się mutacjom. 

polimorfizm zrównoważony, → polimorfizm genetyczny. 

polinukleotydy, jednoniciowe lub dwuniciowe homo- lub heteropolimery złożone z → 

nukleotydów połączonych wiązaniami fosfodiestrowymi, np. kwas deoksyrybonukleinowy i 

kwas rybonukleinowy. 

poliomawirusy, Poliomavirus, rodzaj onkogennych wirusów wywołujących nowotwory u 

ludzi i zwierząt kręgowych. 

poliomyelitis, → choroba Heinego–Medina. 

poliowirusy, wirusy wywołujące → chorobę Heinego–Medina w postaci pełnoobjawowej u 

człowieka i szympansów; zakażenie następuje drogą pokarmową lub kropelkową; wirus 

replikuje się w tkance limfoidalnej gardła i jelit, po czym może się przedostać do 

ośrodkowego układu nerwowego wzdłuż aksonów wywołując chorobę. 

polip, jedna z dwóch postaci dorosłych parzydełkowców, zwykle osiadła, o cylindrycznym, 

workowatym, miękkim ciele, z grzbietowo położonym otworem gębowym otoczonym 

wieńcem ramion; może występować pojedynczo lub kolonijnie; jama ciała p. stułbiopławów 

jest jednolita, u krążkopławów jest poprzegradzana czterema fałdami, u koralowców zaś, w 

zależności od grupy, ośmioma, sześcioma (lub wielokrotnością sześciu) przegrodami. 

polipeptydy, białka, liniowe polimery zbudowane z dużej liczby aminokwasów 

połączonych → wiązaniami peptydowymi; każdy p. na jednym końcu (zwanym końcem N) 

ma grupę aminową –NH2, a na drugim (końcu C) – grupę karboksylową –COOH, co nadaje 

cząsteczce określoną kierunkowość. 
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polipid, ciało właściwe osobnika (zoida) kolonii mszywiołów. 

poliploid, organizm o zwiększonej podstawowej liczbie chromosomów (→ alloploid, → 

autoploid). 

poliploidalność, stan organizmu cechujący się zwiększoną liczbą chromosomów (→ 

poliploid). 

polipodium, Polypodium hydriforme, gatunek parzydełkowca o trudnej do ustalenia 

przynależności systematycznej, najczęściej klasyfikowany w osobną 

gromadę Polypodiiformes; skomplikowany, nie do końca znany cykl życiowy, z wolno 

żyjącym polipem i formą pasożytującą w oocytach ryb; jedyny parzydełkowiec pasożytujący 

wewnątrzkomórkowo. 

polipy stułbiopławów kolonijnych, zróżnicowane morfologicznie i funkcjonalnie osobniki 

w → kolonii stułbiopławów; wyróżnia się trzy podstawowe typy polipów: odżywcze 

(gastrozoidy, trofozoidy, hydranty), obronne (machozoidy, tentakulozoidy, daktylozoidy, 

nematofory) i rozrodcze (gonozoidy). 

polirybosomy, polisomy, kompleksy kilku lub kilkunastu rybosomów połączonych z jedną 

cząsteczką mRNA podczas translacji (→ biosynteza białka); odległość między rybosomami 

wynosi ok. 80 nukleotydów; p. funkcjonują w komórkach pro- i eukariotów. 

polisacharydy, → wielocukry. 

polisomia, występowanie w pojedynczej komórce lub osobniku jednego dodatkowego lub 

większej liczby dodatkowych chromosomów (→ aneuploid, → monosomik). 

polisomy, → polirybosomy. 

polispermia, w procesie zapłodnienia przenikanie przez błonę cytoplazmatyczną komórki 

jajowej kilku plemników; podczas p. naturalnej (zachodzącej w komórkach o obfitym żółtku) 

następuje wspomaganie przez dodatkowe plemniki tego, który kopuluje z jądrem jaja, oraz 

pobudzanie rozwoju komórki jajowej. 

polistela, układ tkanek przewodzących, częsty u paprotników, w którym koncentryczne → 

wiązki przewodzące rozproszone są w całej łodydze, przy czym każda wiązka otoczona jest 

śródskórnią i okolnicą; daje to wrażenie krańcowego rozszczepienia w toku ewolucji 

wyjściowej → protosteli. 

politeniczne chromosomy, → chromosomy olbrzymie. 

politetyczna klasyfikacja, → klasyfikacja politetyczna. 

politopizm, występowanie gatunku na wielu oddalonych od siebie obszarach. 

politypowy gatunek, → gatunek politypowy. 

poliuronidy, wielocukrowce roślinne zbudowane głównie z → kwasów uronowych, np. 

pektyny – polimery kwasu galakturonowego i kwas alginowy, występujący u brunatnic, 

zbudowany m.in. z kwasu mannuronowego, o podobnej do pektyn funkcji; p. są silnie 

uwodnione, ilość związanej przez nie wody może ponad dwudziestokrotnie przewyższać ich 

masę. 

pollinium, → pyłkowina. 

polocyty, → ciałka kierunkowe. 

polowe rośliny, → rośliny polowe. 

polucja, wytrysk nasienia u mężczyzny występujący w czasie snu. 

połonina, hala, obszary roślinności górskiej w Karpatach Wschodnich powyżej piętra 

kosodrzewiny, w większości sztuczne, powstałe po wyrębie lasu pastwiska lub zbiorowiska 

łąkowe. 
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połóg, u człowieka okres od końca porodu do zniknięcia zmian związanych z ciążą i 

porodem; trwa 6–8 tygodni. 

pomnik przyrody, obiekt przyrody żywej lub nieożywionej podlegający ochronie ze względu 

na walory naukowe, historyczne, krajobrazowe lub estetyczne, np. kilkusetletnie drzewo czy 

pokaźny głaz narzutowy. 

pomocnik, etol. osobnik spokrewniony z którymś (lub obojgiem) rodziców, pomagający im 

w opiece nad potomstwem; p. mogą być starsze rodzeństwo lub rodzeństwo rodziców; p. 

rezygnując z własnego rozrodu inwestuje energię w przekaz genów identycznych z własnymi, 

a obecnych w potomstwie krewnych. 

pomologia, dział sadownictwa zajmujący się praktycznymi problemami uprawy drzew i 

krzewów owocowych, a w szczególności zagadnieniem odmian roślin sadowniczych. 

pompa gardzielowa, aparat ssący u owadów złożony z umięśnionej wewnętrznej części 

gębowej i gardzieli lub też jednej z nich. 

pompa jonowa, mechanizm aktywnego transportu jonów przez błony komórki (komórkową 

lub wewnątrzkomórkowe); związany bezpośrednio (→ pompa jonowa aktywna) bądź 

pośrednio (→ wymiennik jonowy) z enzymem dostarczającym energii do transportu wbrew 

gradientowi ich stężeń. 

pompa jonowa aktywna, pompa jonowa napędzana ATP, rodzaj → pompy 

jonowej tworzonej przez błonową adenozynotrifosfatazę (ATPaza), która wiążąc 

charakterystyczny jon po stronie błony, gdzie panuje jego mniejsze stężenie, katalizuje 

autofosforylację swojej cząsteczki, wywołującą zmianę konformacji białka translokującą jon 

przez błonę, po defosforylacji uwalnia jon po stronie przeciwnej i powraca do stanu 

wyjściowego; reakcjom tym towarzyszy uwolnienie energii wykorzystanej do 

przezwyciężenia gradientu stężeń jonu, przeciwstawiającego się transportowi. 

pompa protonowa, rodzaj → pompy jonowej transportującej protony (jony wodorowe), 

charakterystyczna dla błon wewnątrzkomórkowych i komórkowych niektórych komórek (np. 

komórek okładzinowych w gruczołach żołądkowych wydzielających kwas solny do światła 

żołądka; komórek szparkowych roślin, regulujących ruch → aparatów szparkowych); rodzaj 

p. p. są również kompleksy enzymatyczne wewnętrznej błony mitochondrialnej, 

generujące → siłę protonomotoryczną niezbędną do syntezy ATP w procesie → fosforylacji 

oksydacyjnej. 

pompa sodowa, → pompa sodowo-potasowa. 

pompa sodowo-potasowa, adenozynotrifosfataza Na+K+-zależna, Na+K+-ATPaza, rodzaj → 

pompy jonowej (aktywnej) powszechnie występującej w komórkach organizmów żywych, 

przenoszącej przez błony komórkowe jony sodowe i potasowe wbrew ich grandientowi 

stężeń, mechanizm przywracający i utrzymujący ich nierównomierne rozmieszczenie wokół 

błony – przyczynę występowania → potencjału spoczynkowego warunkującego pobudliwość; 

do czasu wykrycia jednoczesnego transportu przez jedną ATPazę błonową jonów sodowych i 

potasowych w przeciwnych kierunkach (antyport) usuwanie sodu z komórki w drodze 

aktywnego transportu określano terminem pompa sodowa. 

pompa wapniowa, rodzaj → pompy jonowej, układ enzymatyczny transportujący wbrew 

gradientowi stężeń jony wapniowe przez błonę komórkową lub błony organelli 

komórkowych, przywracający i utrzymujący małe stężenie jonów wapniowych w cytoplazmie 

komórki. 

pongidy, → orangowate. 

popęd, etol. mechanizm fizjologiczny zmuszający osobnika do spontanicznego wykonania 

pewnych najbardziej istotnych dostosowawczo zachowań (pokarmowych, reprodukcyjnych, 
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obronnych) bez zadziałania konkretnych bodźców zewnętrznych, a jedynie na skutek 

narastania napięcia wewnętrznego powodowanego (cyklicznymi na ogół) zmianami poziomu 

niektórych substancji (np. → hormonów lub metabolitów); rozładowanie napięcia 

(zaspokojenie popędu) dokonuje się w akcie konsumpcji. 

popęd płciowy, → popęd służący zaspokojeniu potrzeb reprodukcyjnych osobnika; u wielu 

zwierząt wiąże się ze znalezieniem partnera płciowego i przekazaniem mu lub przyjęciem od 

niego gamet. 

popłód, med. łożysko wraz z błonami płodowymi i pępowiną wydalane po → porodzie płodu. 

popromienna choroba, → choroba popromienna. 

poprzecznie prążkowane mięśnie, → mięśnie poprzecznie prążkowane. 

populacja, biol. zbiór osobników jednego gatunku występujących na określonym obszarze i 

kojarzących się z sobą, w związku z czym mających wspólną → pulę genów; w różnych 

dyscyplinach biologicznych w definicji p. kładzie się nacisk na inne jej właściwości: z 

ekologicznego punktu widzenia np. istotny jest fakt, że p. charakteryzuje się określoną 

strukturą (wynikającą z liczebności, rozmieszczenia przestrzennego osobników, proporcji ich 

płci i wieku) i dynamiką, to bowiem decyduje o bilansie energetycznym; w genetyce 

populacyjnej najistotniejszą charakterystyką p. jest jej → wielkość efektywna i sposób 

wymiany genów między osobnikami – system kojarzeń (→ gatunek, → prawo Hardy’ego–

Weinberga, → rasy ludzkie). 

populacja izolowana, → populacja zamknięta. 

populacja lokalna, → dem. 

populacja mendlowska, grupa osobników występująca na danym obszarze, krzyżująca się 

między sobą, a więc mająca wspólną pulę genową. 

populacja otwarta, populacja charakteryzująca się brakiem barier izolacyjnych dla → 

przepływu genów. 

populacja stacjonarna, → populacja zastojowa. 

populacja ustabilizowana, populacja, w której z roku na rok utrzymują się takie same 

współczynniki urodzeń i zgonów we wszystkich kategoriach wieku, w związku z czym 

charakteryzuje się stałym → współczynnikiem przyrostu naturalnego(dodatniego lub 

ujemnego). 

populacja zamknięta, populacja izolowana, populacja oddzielona od innych populacji 

gatunku barierami izolacyjnymi uniemożliwiającymi → przepływ genów. 

populacja zastojowa, populacja stacjonarna, → populacja ustabilizowana o współczynniku 

przyrostu naturalnego r = 0. 

populacje allopatryczne, → specjacja allopatryczna. 

populacje parapatryczne, → parapatryczność. 

populacje sympatryczne, → specjacja sympatryczna. 

populacyjna genetyka, → genetyka populacyjna. 

poradnictwo genetyczne, działanie mające na celu ograniczenie urodzeń dzieci z wadami 

wrodzonymi o podłożu genetycznym (→ diagnostyka prenatalna). 

porażenie mózgowe (dziecięce), przewlekłe, niepostępujące zaburzenia czynności 

ośrodkowych neuronów ruchowych będące następstwem uszkodzenia mózgu (niedotlenienie, 

uraz lub zakażenia w czasie ciąży, porodu albo okresie okołoporodowym) w okresie jego 

rozwoju. 

porażenie opuszkowe, zespół objawów wywołany uszkodzeniem jąder nerwów czaszkowych 

opuszki – zaburzenie połykania, niedowład języka, zniesienie odruchów podniebiennych, 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475427_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470351_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475582_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474476_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475657_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475074_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475091_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470401_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475185_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476467_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469342_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471107_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475072_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475185_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475073_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475061_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477816_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469276_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473098_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475427_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468830_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476469_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478032_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475427_1.html


gardłowych i żuchwowego. 

porażenie postępujące, przewlekłe kiłowe zapalenie mózgu i opon mózgowych zaliczane do 

kiły późnej (ujawnia się wiele lat od zakażenia pierwotnego), charakteryzujące się obecnością 

krętków bladych w tkance mózgowej oraz objawami psychicznymi (głównie postępujące 

otępienie) i neurologicznymi; obecnie rzadko występuje ze względu na wcześniejsze 

wykrywanie i skuteczne leczenie kiły. 

porażenie rdzeniowe dziecięce, → choroba Heinego–Medina. 

porfiryny, barwniki pirolowe zbudowane z czterech pierścieni pirolowych połączonych 

mostkami metinowymi, z wbudowanym jonem dwuwartościowego metalu, np. hem 

zawierający żelazo, chlorofil – magnez, wit. B12 – kobalt; p. są grupami prostetycznymi wielu 

białek, np. hem – hemoglobiny, mioglobiny, cytochromów, katalazy i peroksydazy; po 

utlenieniu p. powstają barwniki → żółci. 

porocyt, przekształcony → pinakocyt gąbki typu → askon, o kształcie rurkowatym, 

przenikający wszystkie warstwy ciała; woda przedostaje się przez ostium, otwór zewnętrzny 

do jamy paragastralnej. 

porogamia, wnikanie łagiewki pyłkowej z komórkami plemnikowymi do wnętrza zalążka 

przez → okienko (mkropyle). 

poronienie, 1) samoistne ustanie ciąży i wydalenie płodu z macicy; 2) med. abortus, 

zakończenie ciąży przed 16 tygodniem jej trwania, w wyniku czego następuje wydalenie z 

jamy macicy jaja płodowego lub jego fragmentów; rozróżnia się p. samoistne i sztuczne (→ 

przerwanie ciąży); p. samoistne występuje z przyczyn naturalnych, nie sprowokowane przez 

ciężarną lub osoby trzecie; może występować w przebiegu chorób zakaźnych, przy wadach 

narządu rodnego, urazach lub uszkodzeniach jaja płodowego. 

poronienie sztuczne, → przerwanie ciąży. 

porośla, → epifity. 

poroże, różnokształtne (krzaczaste jelenia, łopatowate łosia i daniela, stożkowate sarny) 

narośla kości czołowych czaszki, pochodzenia kostnego, u jeleniowatych; zbudowane z 

trwałej nasady (róży) oraz strącanego każdego roku wieńca (gałęzi); p., a zwłaszcza gałęzie, 

rozrastają się wraz z wiekiem zwierzęcia, ich wielkość zależy również od diety; rozrost i 

zrzucanie regulowane są przez hormony; p. występuje u samców, wyjątkiem są samice 

reniferów. 

poród, ogół zjawisk i procesów towarzyszących urodzeniu płodu przez samicę ssaka, 

warunkowanych przez skurcze macicy; w medycynie wyróżnia się trzy etapy porodu 

człowieka: 1) rozwarcie szyjki macicy, 2) urodzenie płodu, 3) wydalenie łożyska i błon 

płodowych. 

pory fenologiczne, okresy przebiegu procesu wegetacyjnego, pory roku związane z 

oddzielnymi → fazami fenologicznymi: przedwiośnie – początek wegetacji po okresie 

zimowym; pierwiośnie – okres kwitnienia i równoczesnego rozwijania się liści drzew i 

krzewów; wiosna – zakwitanie kwiatów tych drzew i krzewów, które rozwinęły pierwsze 

liście; wczesne lato – zakwitanie (pylenie kłosów) żyta ozimego; lato – okres od zakwitania 

lipy szerokolistnej po dojrzewanie owoców wiśni i czereśni; późne lato (lub wczesna jesień) – 

kwitnienie wrzosu, dojrzewanie śliw, jabłoni i grusz; jesień – podzielona na złotą jesień, ze 

zmianą barwy liści, i późną jesień, przygotowanie się roślin do okresu zimowego, 

zakończenie wegetacji ozimin; zima – okres spoczynku roślin, zamierania procesu 

wegetacyjnego. 

porządek dziobania, nieformalna nazwa systemu hierarchii dominacji w grupie ptaków. 

posiew, posiew bakteriologiczny, pobranie materiału zawierającego bakterie lub materiału z 
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hodowli bakteryjnej i posianie ich na odpowiednim → podłożu mikrobiologicznym płynnym 

lub stałym; p. wykonuje się ezą lub wymazówką; za pomocą ez kalibrowanych możliwe jest 

określenie liczby bakterii tworzących kolonie (p. ilościowy). 

posocznica, "lw;zatrucie krwi"up;, zespół objawów chorobowych wywołanych obecnością 

drobnoustrojów lub/i ich toksyn we krwi i tkankach w warunkach osłabienia zdolności 

obronnych organizmu; objawami p. są m.in. gorączka z dreszczami, powiększenie śledziony, 

a także objawy zatrucia, ropnie przerzutowe, uszkodzenie szpiku kostnego i składników krwi, 

uszkodzenie serca, zapaść krążeniowa, obrzęki, skąpomocz, objawy wstrząsu, biegunka; p. 

może być wywołana grzybami np. Candidia, często w następstwie leczenia antybiotykami, 

dwoinką nagminnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i innych bakterii z miejscowego 

ogniska chorobowego, np. w zębie lub migdałkach; u niemowląt występuje najczęściej w 

okresie 2 pierwszych tygodni życia, powodowana bywa przez zakażenie rany pępkowej, jelit, 

skóry, przez cewnik lub rurkę dotchawiczą. 

postglacjał, → holocen. 

postklimaks, rodzaj → klimaksu o korzystnych warunkach wilgotnościowych, np. 

ustabilizowane biocenozy północnych stoków gór. 

postmenopauza, okres w życiu kobiety rozpoczynający się 12 miesięcy po ostatniej w jej 

życiu miesiączce (menopauzie) (→ klimakterium). 

postsynaptyczna błona, → błona postsynaptyczna. 

postsynaptyczny potencjał, → potencjał postsynaptyczny. 

posuwki, → gąsienica. 

poszukiwawcze ruchy, → odruch poszukiwawania. 

pot, wydzielina → gruczołów potowych, rozcieńczony wodny roztwór kationów (sodu, 

potasu, amonowych) i anionów (fosforanowych, siarczanowych), mocznika, śladowych ilości 

białek (patrz też → termoregulacja). 

potamodromiczne gatunki, → gatunki potamodromiczne. 

potamoplankton, → plankton rzek, zwłaszcza długich i wolno płynących, zwykle uboższy 

od planktonu jeziornego, z przewagą planktonu roślinnego nad zwierzęcym, reprezentowany 

głównie przez okrzemki i wrotki. 

potasowo-argonowa metoda, → metoda potasowo-argonowa. 

potencjalna roślinność naturalna, → roślinność potencjalna. 

potencjał biotyczny, maksymalna siła rozrodcza, potencjał rozrodczy; wrodzona właściwość 

organizmów do rozmnażania się i przeżywania; przy stałej strukturze wiekowej i w stałych 

warunkach środowiska jest to potencjalna zdolność populacji do wzrostu; różnica między p. 

b. a rzeczywistym wzrostem jest miarą → oporu środowiska. 

potencjał czynnościowy, propagująca się depolaryzacja błony komórkowej wywołana 

miejscowym działaniem bodźca; bodziec o sile co najmniej progowej powoduje w błonie 

zmianę przepuszczalności kanałów jonowych, wywołując w miejscu działania depolaryzację 

(→ potencjał iglicowy), która staje się sygnałem dla kanałów jonowych bramkowanych 

napięciem sąsiednich obszarów błony, ich aktywacja depolaryzuje ten fragment błony i 

inicjuje podobną depolaryzację następnego, w ten sposób fala depolaryzacji szerzy się po 

całej błonie komórkowej i ogarnia całą komórkę, a w przypadku komórek połączonych 

synapsami elektrycznymi (lub połączeniami komunikacyjnymi) także komórki sąsiednie; p. c. 

jest sposobem przekazywania informacji w komórkach, leży u podstaw funkcjonowania 

komórek nerwowych i układu nerwowego. 

potencjał fosylizacyjny, szansa zachowania się szczątków organizmów jako → 

skamieniałości; na p. f. wpływa: typ budowy, środowisko i siedlisko organizmu; najlepiej 
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zachowują się (mają wysoki p. f.) organizmy, lub ich części, mające odporne elementy 

szkieletowe (szczególnie te o dużej zawartości substancji mineralnych); najmniejszą szansę 

zachowania (niski p. f.) mają organizmy bezszkieletowe i tkanki miękkie. 

potencjał iglicowy, faza → potencjału czynnościowego w komórce nerwowej lub mięśniowej 

poprzecznie prążkowanej szkieletowej; bodziec progowy lub ponadprogowy wyzwala zmianę 

przepuszczalności kanałów jonowych w miejscu działania (→ potencjał postsynaptyczny 

pobudzający) na tyle dużą, że zmiana rozmieszczenia jonów powoduje przejście błony w stan 

potencjału krytycznego, który inicjuje pełną aktywację kanałów jonowych; chwilowa 

(trwająca ok. 0,5 ms) aktywacja kanałów sodowych i napływ jonów sodowych do komórki 

(aktywacja sodowa) jest procesem szybszym, niż aktywacja kanałów potasowych i wypływ 

tych jonów z komórki (aktywacja potasowa); w konsekwencji dochodzi do szybkiej 

depolaryzacji błony pod wpływem jonów sodowych (zmiana elektroujemnego potencjału 

wnętrza na dodatni) i równie szybkiej repolaryzacji przez kompensujący wypływ jonów 

potasowych; pojawienie się p. i. w miejscu działania bodźca wyzwala zjawisko szerzenia się 

depolaryzacji w błonie (potencjał czynnościowy), a siła bodźca zakodowana jest w 

częstotliwości przekazywanych potencjałów iglicowych; u niektórych zwierząt potencjały 

iglicowe (i czynnościowe) warunkowane są zmianami przepuszczalności błony dla innych 

jonów (np. wapniowych, chlorkowych). 

potencjał następczy, późna faza → potencjału czynnościowego dzielona na p. n. 

depolaryzacyjny (końcowa, trwająca ok. 4 ms, faza repolaryzacji błony komórkowej, okres, 

gdy potencjał błony przyjmuje wartości między potencjałem progowym a spoczynkowym) 

oraz p. n. hiperpolaryzacyjny, okres przejściowej hiperpolaryzacji błony pojawiający się po 

potencjale iglicowym. 

potencjał osmotyczny komórki, → siła ssąca komórki. 

potencjał postsynaptyczny, zmiana potencjału błonowego (→ potencjał 

spoczynkowy) wywoływana w błonie postsynaptycznej → synapsy chemicznej pod 

wpływem → neuroprzekaźnika; może mieć charakter depolaryzacji (p. p. pobudzający, EPSP, 

ang. excitatory postsynaptic potential), inicjującej w błonie komórki postsynaptycznej 

potencjał czynnościowy, lub hiperpolaryzacji (p. p. hamujący, IPSP, ang. inhibitory 

postsynaptic potential), utrudniający pobudzenie komórki postsynaptycznej. 

potencjał progowy, depolaryzacja krytyczna, wartość potencjału błony, jaką może 

osiągnąć → potencjał postsynaptyczny poudzający w wyniku działania wystarczająco silnego 

bodźca (zwanego progowym) lub w wyniku zjawiska → sumowania bodźców podprogowych, 

po osiągnięciu którego dochodzi do pełnej aktywacji kanałów jonowych i wyzwolenia fali 

depolaryzacji (→ potencjał czynnościowy, → potencjał iglicowy). 

potencjał reprodukcyjny, zdolność populacji do zwiększania liczebności wynikająca z 

obecności w niej osobników zdolnych do rozrodu (zależna od → struktury populacji według 

płci i wieku). 

potencjał spoczynkowy, potencjał błonowy, polaryzacja błony, potencjał występujący 

powszechnie na błonach komórkowych komórek żywych, wywoływany nierównomiernym 

rozmieszczeniem jonów wokół błony, związanym ze zróżnicowaną przepuszczalnością 

kanałów jonowych poszczególnych jonów i prowadzącym do przewagi ładunków ujemnych 

po protoplazmatycznej stronie błony; stan komórki warunkujący jej wrażliwość na bodźce (→ 

pobudliwość). 

potencjał wodny komórki, → siła ssąca komórki. 

potowe gruczoły, → gruczoły potowe. 

potylica, u ssaków tylna okolica głowy odpowiadająca położeniu łuski kości potylicznej 

zamykającej od tyłu puszkę mózgową. 
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powabnia, część rośliny, której wygląd (najczęściej barwa) lub zapach przyciąga zwierzęta 

zapylające kwiat; funkcję p. pełni najczęściej okrywa kwiatowa lub liście przykwiatowe (→ 

kwiat). 

powieka trzecia, → migotka. 

powieki, ruchome fałdy skórne osłaniające przednią część gałki ocznej; u zdecydowanej 

większości kręgowców, w tym u wszystkich form lądowych, dwie p. górna i dolna 

ograniczają poziomą szparę powiek; większość kręgowców lądowych ma ponadto trzecią 

powiekę → migotkę. 

powietrze, mieszanina gazów wypełniająca atmosferę ziemską, składająca się w 78% z azotu, 

21% z tlenu, a ponadto z dwutlenku węgla, gazów szlachetnych i pary wodnej. 

powietrze uzupełniające, → objętość zapasowa wdechowa. 

powietrze zapasowe, → objętość zapasowa wydechowa. 

powietrzne korzenie, → korzenie powietrzne. 

powietrznia, 1) objętość tętnic typu sprężystego (→ tętnice) w układzie krążenia; objętość ta 

ulega zmniejszeniu w wyniku zmian miażdżycowych; 2) efekt zbiornika elastycznego, 

zjawisko przekształcania rytmicznego przepływu krwi w aorcie i dużych tętnicach, 

związanego z → cyklem serca, w przepływ stały (zachodzący także w czasie pauzy w pracy 

serca) w dalszych naczyniach układu krążenia, zachodzące dzięki zdolności ścian tętnic typu 

sprężystego do odkształceń sprężystych. 

powięź, narząd pomocniczy mięśnia, łącznotkankowa warstwa otaczająca pojedyncze mięśnie 

lub ich grupy, tworząca również przegrody międzymięśniowe, rodzaj pochwy ograniczającej 

przemieszczanie się mięśnia w czasie skurczu. 

powłoka wspólna, anat. u kręgowców zewnętrzna warstwa ciała, w której skład wchodzi 

skóra ze wszystkimi jej wytworami (włosy, łuski itp.), gruczołami i receptorami, tkanka 

podskórna i podściółka tłuszczowa. 

powonienie, → zmysł węchu. 

powrózek nasienny, u ssaków, u których jądra umiejscowione są w mosznie, przechodzący 

od jądra do jamy brzusznej nasieniowód wraz z towarzyszącymi mu naczyniami 

krwionośnymi, nerwami i osłonkami. 

pozapiramidowe drogi, → układ pozapiramidowy. 

pozapiramidowy układ, → układ pozapiramidowy. 

pozaskrzelowe ciałka, → ciałka pozaskrzelowe. 

poziom nastawienia regulacji, punkt nastawczy, wartość określonego parametru danej 

zmiennej regulowanej, przy której utrzymywana jest (nastawiana) ta zmienna w 

mechanizmach regulacji organizmu, np. wartość temperatury ciała organizmu stałocieplnego, 

która utrzymywana jest przez mechanizmy termoregulacji w warunkach środowiskowych 

nagrzewających lub oziębiających ten organizm; wartość stężenia glukozy we krwi ssaka 

regulowana do określonego poziomu niezbędnego do funkcjonowania organizmu; p. n. r. 

może być modyfikowany (np. wzrost temperatury ciała w stanach chorobowych). 

poziom troficzny, grupa osobników lub jeden czy więcej gatunków zajmujących tę samą 

pozycję w → łańcuchu pokarmowym; ogniwo łańcucha pokarmowego ekosystemu; 

pierwszym poziomem troficznym są organizmy autotroficzne (fotoautotrofy i 

chemoautotrofy) zwane producentami; wyższy p. t. stanowią heterotrofy, roślinożercy 

(konsumenci I rzędu), następny drapieżniki zjadające roślinożerców, zwani również 

konsumetami II rzędu, dalej konsumenci III rzędu (drapieżcy II rzędu), którzy odżywiają się 

drapieżcami; p. t. destruentów to organizmy saprofityczne lub mikrokonsumenci rozkładający 

martwą materię organiczną i uwalniający w ten sposób proste składniki mineralne ponownie 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472382_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478364_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472679_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472382_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472106_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473114_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473850_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473114_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477546_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477161_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477546_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469059_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473849_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468953_1.html


zużywane przez producentów. 

poziomy organizacji biologicznej, spektrum biologiczne, porządek żywej materii, 

hierarchiczne uszeregowanie układów, w których zachodzą procesy życiowe: od 

molekularnego (makrocząsteczkowego) - na którym zachodzą przemiany fizykochemiczne 

będące podstawą funkcjonowania organizmu żywego, przez komórkowy - określony swoistą 

strukturą oraz specyficznymi funkcjami, jak wzrost, podział, różnicowanie się, organizmalny 

- w którym zachodzą skomplikowane czynności regulacyjne związane z działaniem układów 

nerwowego i hormonalnego, populacyjny - który zespala organizmy współdziałające z innymi 

osobnikami populacji, jak również znajdujące się w określonych relacjach (koakcjach) z 

osobnikami innych populacji, do biocenotycznego - tworzonego przez zintegrowane zespoły 

populacji zasiedlających określony obszar i podlegających zasadom biocenotycznym. 

Pożegnania z Afryką hipoteza, → hipoteza Arki Noego. 

pożywka, → podłoże mikrobiologiczne. 

półepifity, → hemiepifity. 

półgatunki, blisko spokrewnione → gatunki, które, choć odmienne morfologicznie, nie są w 

pełni izolowane rozrodczo i mogą tworzyć formy mieszańcowe; grupę p. nazywa się 

nadgatunkiem. 

półkoliste kanały, → kanały półkoliste. 

półkrzewy, podkrzewy, formy o cechach pośrednich między krzewami i roślinami zielnymi, 

pokrojowo podobne do krzewów, jednak tylko w dolnych partiach zdrewniałe i trwałe, w 

górnych zaś zielne obumierające pod koniec okresu wegetacyjnego. 

półkule mózgowe, → kresomózgowie. 

półkule móżdżku, → móżdżek. 

półpasiec, herpes zoster, ostra, bolesna choroba zakaźna wywołana przez wirus Varicella 

zoster z grupy herpeswirusów, objawiająca się jednostronnym zapaleniem zwojów 

rdzeniowych korzeni tylnych lub zwojów nerwów czaszkowych; zewnętrzne objawy choroby 

to pojawienie się na skórze pęcherzyków ułożonych jednostronnie na klatce piersiowej lub 

głowie wzdłuż przebiegu nerwów. 

półpasożyty, rośliny zielone, fotosyntetyzujące, jednak pasożytujące na innych roślinach 

żywicielskich w celu pobrania wraz z wodą soli mineralnych. 

półpokrywy, stwardniałe lub półbłoniaste skrzydła pierwszej pary pluskwiaków 

różnoskrzydłych. 

półporośla, → hemiepifity. 

półprzepuszczalna błona, → błona półprzepuszczalna. 

półpustynia, obszar (formacja roślinna) o cechach pośrednich między → pustynią a → 

sawanną (w strefie klimatu zwrotnikowego) oraz pustynią a → stepem (w strefie klimatu 

umiarkowanego); przejściowy charakter p. zaznacza się zarówno w warunkach 

klimatycznych, jak i charakterze roślinności; pod wpływem suchego klimatu wykształca się 

roślinność o dość luźnej strukturze, zbudowana przede wszystkim z → kserofitów oraz roślin 

efemerycznych, pojawiających się na krótko po opadach deszczu; p. zajmują rozległe obszary 

Azji Środkowej i Afryki (na południe od Sahary) oraz zachodniej i środkowej Australii. 

półrodzeństwo, rodzeństwo przyrodnie, potomstwo wspólnego ojca i różnych matek lub 

wspólnej matki i różnych ojców; pokrewieństwo genetyczne p. wynosi 0,25. 

półspołeczne gatunki, → gatunki przedspołeczne. 

półstrunowce, → przedstrunowce. 

półtrwania okres, → okres połowicznego rozpadu. 
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PPLO, → mikoplazmy. 

prabielmo, rzadko obecnie stosowana nazwa dla tkanki w nasionach roślin 

nagozalążkowych, bogatej w materiały odżywcze, utworzonej przez haploidalne żeńskie 

przedrośle rozwijające się w → zalążku. 

praca mięśni, praca wykonywana przez mięśnie w czasie ich skurczu (→ skurcz mięśnia); p. 

m. jest dodatnia, jeśli siła generowana w czasie skurczu przez mięsień przewyższa siłę 

zewnętrzną, przeciwdziałającą skurczowi i wyzwala reakcję ruchową zgodną z kierunkiem 

skurczu mięśnia, lub ujemna, jeśli generowana siła przez mięsień jest mniejsza niż siły 

zewnętrzne, a skurcz mięśnia hamuje bądź utrudnia ruch w kierunku działania tych sił; 

rozróżnia się również p. m. wewnętrzną, związaną z przemieszczaniem się względem siebie 

włókien mięśniowych w czasie → skurczu izometrycznego, oraz p. m. zewnętrzną, związaną 

z ruchem całego ciała lub jego części w wyniku skurczu mięśni. 

pradrapieżne, Creodontia, rząd wymarłych → ssaków o licznych przystosowaniach (m.in. 

obecność w uzębieniu przesuniętych do tyłu łamaczy, silne pazury pięciopalczastych 

kończyn) do odżywiania się pokarmem zwierzęcym; potomkowie owadożernych, żyjący 

między kredą a pliocenem. 

pragęba, → blastopor. 

pragrzyby, grupa grzybów, ujmowana do niedawna w randze klasy (Archimycetes), która ze 

względu na polifiletyczny charakter utraciła status taksonu; p. to formy jednokomórkowe, 

charakteryzujące się długotrwałym stadium, w którym komórki są pozbawione ściany i 

wykazują wiele cech komórek pełzakowatych lub wiciowcowych (np. podgromada 

skoczkowe). 

prajelito, → archenteron. 

prakopytne, Condylartha, rząd wymarłych → ssaków, różnych rozmiarów, o uzębieniu 

charakterystycznym dla roślinożerców, silnych kończynach przystosowanych do biegu, z 5 

palcami zakończonymi kopytami lub pazurami; niektóre miały uzębienie zwierząt 

drapieżnych; żyły od kredy do miocenu; od p. prawdopodobnie pochodzą dzisiejsze kopytne. 

prakora, → pratkanki. 

pramiazga, → pratkanki. 

pramiękisz, tkanka merystematyczna, z której powstają wszystkie tkanki budowy pierwotnej 

łodygi i korzenia, z wyjątkiem skórki i tkanek przewodzących (→ pratkanki). 

pranercze, → śródnercze. 

pranóże, → parapodium. 

praptak, archeopteryks, Archeopteryx litographica, wymarły gatunek z podgromady 

praptaków (Archaeornithes) znany z wykopalisk okresu górnojurajskiego (150–145 mln lat 

temu). 

prardzeń, → pratkanki. 

praskórka, protoderma, → pratkanki. 

pratchawce, → pazurnice. 

pratkanki, w merystemach wierzchołkowych pędu lub korzenia (→ wierzchołek wzrostu) – 

rejon poniżej protomerystemu, w którym zaczyna się formować zarys przyszłego układu 

tkanek; w warstwie zewnętrznej tego rejonu podziały komórkowe są wyłącznie antyklinalne 

(płaszczyzny podziałowe są prostopadłe do powierzchni organu), warstwa ta, z której w 

strefie różnicowania powstaje skórka, nazywa się praskórką (protodermą); pod nią znajdują 

się warstwy pramiękiszu, tworzące prakorę, utworzone z komórek mniej więcej 

równowymiarowych, dzielących się zarówno antyklinalnie, jak i peryklinalnie (równolegle do 
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powierzchni organu); w centrum merystemu (w łodygach) zlokalizowany jest walec 

pramiękiszu, stanowiący prardzeń, w korzeniach natomiast walec pramiazgi (prokambium), 

którego komórki są wydłużone i podłużnie się dzielą – daje on początek systemowi tkanek 

przewodzących; w merystemie łodygowym pramiazga tworzy cylinder między prakorą i 

prardzeniem. 

pratotechnika, całokształt zabiegów wykonywanych na łąkach i pastwiskach w celu ich 

uprawy i użytkowania (→ użytki zielone). 

prausta, → blastopor. 

prawa Mendla, podstawowe reguły dziedziczenia sformułowane przez Grzegorza Mendla w 

1866 roku; pierwsze prawo Mendla (prawo czystości gamet) głosi, że allele poszczególnych 

genów wykluczają się wzajemnie w gametach, do każdej gamety przechodzi tylko jeden allel 

danej pary; drugie prawo Mendla (prawo niezależnej segregacji) mówi, że allele genów 

kodujących różne cechy przechodzą do gamet niezależnie – prawo to jest prawdziwe jedynie 

w przypadku genów położonych na różnych chromosomach, a więc nie sprzężonych. 

prawo Baera, → prawo rozwojowe. 

prawo biogenetyczne, prawo Haeckla, teoria rekapitulacji, koncepcja, zgodnie z którą 

rozwój osobniczy (ontogeneza) jest skróconym powtórzeniem (rekapitulacją) rozwoju 

rodowego (filogenezy); dotyczy to w szczególności wczesnych faz rozwoju osobnika – jego 

rozwoju zarodkowego (→ cenogeneza, → palingeneza); obecnie ma znaczenie jedynie 

historyczne (por. → teoria filembriogenezy). 

prawo Czerwonej Królowej, → hipoteza Czerwonej Królowej. 

prawo czystości gamet, → prawa Mendla. 

prawo Haeckla, → prawo biogenetyczne. 

prawo Hardy’ego–Weinberga, prawo, które mówi, że jeśli w bardzo dużej populacji 

organizmów diploidalnych, rozmnażających się płciowo, o nie zachodzących na siebie 

pokoleniach i pełnej losowości kojarzeń, nie ma migracji, nie zachodzą mutacje i nie działa 

dobór naturalny, to częstości alleli i genotypów nie ulegają zmianom z pokolenia na 

pokolenie i pozostają w proporcji wyrażonej rozwinięciem odpowiedniego wielomianu 

kwadratowego; dla lokus o dwu allelach A i a, których częstości są, 

odpowiednio, p i q (p+q=1), częstość genotypów można obliczyć z dwumianu (p+q)2: 

częstość AA wynosi p2, częstość Aa 2pq, a częstość aa q2; jeśli w lokus są 3 allele, to 

rozwinięciu należy poddać trójmian (p+q+r)2 itd. 

prawo Lamberta–Beera, podstawowe prawo w kolorymetrii; głosi ono, że absorbancja 

światła monochromatycznego jest wprost proporcjonalna do grubości warstwy i stężenia 

roztworu. 

prawo Laplace’a, naprężenie ściany naczynia równoważące dane ciśnienie we wnętrzu 

naczynia jest tym większe, im większa jest objętość naczynia; prawo determinujące siłę 

skurczu mięśnia sercowego oraz wyjaśniające mechanizm tworzenia gradientu ciśnień w 

układzie krążenia. 

prawo Liebiga, prawo minimum, prawo głoszące, iż o stanie organizmu, jego wzroście i 

rozwoju decyduje ten spośród pierwiastków lub czynników niezbędnych do jego czynności 

życiowych, który dostępny jest w najmniejszej ilości; sformułowane w XIX wieku przez 

niemieckiego chemika J. von Liebiga dla roślin, rozszerzone na inne organizmy. 

prawo minimum, → prawo Liebiga. 

prawo Müllera, → prawo swoistej energii nerwów. 

prawo Nernsta, → równanie Nernsta. 

prawo niezależnej segregacji, → prawa Mendla. 
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prawo priorytetu, → priorytet taksonomiczny. 

prawo projekcji, prawo, które mówi, że pobudzenie dowolnego miejsca drogi czuciowej 

prowadzącej od narządu zmysłu do kory mózgowej wyzwala wrażenie zmysłowe 

charakterystyczne dla tego narządu i lokowane w miejscu jego położenia. 

prawo rozwojowe, prawo Baera (von Baera), prawo, które głosi, że w rozwoju osobniczym 

jako pierwsze kształtują się cechy najbardziej zgeneralizowane, charakterystyczne dla 

taksonów najwyższych poziomów (np. → typu czy → gromady), później kolejno coraz mniej 

zgeneralizowane, wreszcie cechy gatunkowe i ostatecznie indywidualne cechy osobnika. 

prawo serca Franka–Starlinga, prawo tłumaczące mechanizm generowania siły mięśnia 

sercowego: siła skurczu mięśnia jest tym większa, im większe jest (w pewnym zakresie) 

wyjściowe rozciągnięcie komórek (włókien) mięśnia sercowego (czyli im większe jest 

wypełnienie komory serca krwią). 

prawo Starlinga, → prawo serca Franka–Starlinga. 

prawo swoistej energii nerwów, prawo swoistości bodźców, prawo Müllera, prawo 

głoszące, że pobudzenie określonego narządu zmysłu lub dowolnego odcinka drogi czuciowej 

przekazującej pobudzenie z tego receptora do ośrodkowego układu nerwowego wyzwala takie 

samo wrażenie zmysłowe, charakterystyczne dla tego zmysłu, niezależne od rodzaju bodźca 

(patrz też → prawo projekcji). 

prawo von Baera, → prawo rozwojowe. 

prawo "lw;wszystko albo nic"up;, prawo charakteryzujące odpowiedzi neuronów, 

pojedynczych komórek mięśni szkieletowych oraz całego mięśnia sercowego na bodźce w 

zależności od ich siły; bodźce słabsze od progowego nie wyzwalają reakcji (odpowiedź 

"lw;nic"up;), bodźce progowe i silniejsze wyzwalają odpowiedź maksymalną 

("lw;wszystko"up;). 

prącie, penis, fallus, phallus, męski narząd kopulacyjny u człowieka i zwierząt. 

prądy czynnościowe, → potencjał czynnościowy. 

prątki, gramdodatnie, tlenowe bakterie, odporne na kwasy, zasady i alkohol z 

rodzaju Mycobacteruim; występują w formie wydłużonych pałeczek, są nieruchliwe, nie mają 

otoczek, nie wytwarzają przetrwalników ani konidiów; liczne spośród 54 gatunków są 

komensalami, niektóre są chorobotwórcze dla człowieka (→ trąd, → gruźlica) i zwierząt. 

prątniczki, staminodia, pręciki płonne, pozbawione pylników i nie wytwarzające pyłku; 

utwory różnego kształtu powstałe z przekształcenia pręcików (np. u niektórych 

przedstawicieli rzędu trędownikowate). 

prążek anizotropowy, prążek A, krążek anizotropowy, podwójnie załamująca światło strefa 

wyróżniana w morfologii mięśni poprzecznie-prążkowanych, komórek tych mięśni 

(miocytów) lub ich → miofibryli; jest powtarzającym się elementem miofibryli, ułożonym na 

przemian z → prążkami izotropowymi występującym w środkowej części każdego → 

sarkomeru; strukturalnym podłożem są występujące na tym obszarze → miofilamenty 

grube (miozynowe), wyznaczające długość p. a., oraz wnikające między nimi od obu końców 

strefy → miofilamenty cienkie; w rozkurczonym mięśniu (sarkomerze) w środkowej części p. 

a. znajdują się wyłącznie miofilamenty grube tworzące prążek H, środkiem którego biegnie 

linia M (związana ze strukturami poprzecznymi łączącymi ze sobą i stabilizującymi filamenty 

grube); w czasie skurczu mięśnia p. a. nie zmienia swojej długości, choć prążek H zanika. 

prążek izotropowy, prążek I, krążek izotropowy, pojedynczo załamująca światło strefa 

wyróżniana w morfologii mięśni poprzecznie-prążkowanych, komórek tych mięśni 

(miocytów) lub ich → miofibryli; jest powtarzającym się elementem miofibryli, położonym 

między → prążkami anizotropowymi, przedzielonym w połowie ciemną linią Z, 
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przydzielającą połówki p. i. do dwóch sąsiadujących → sarkomerów; strukturalnym 

podłożem są występujące na tym obszarze jako jedyne → miofilamenty cienkie (aktynowe), 

granicę p. i. wyznacza jednak początek grubych miofilamentów (bowiem cienkie filamenty 

kontynuują się na obszarze prążka anizotropowego); w czasie skurczu mięśnia p. i. ulega 

skróceniu aż do całkowitego zaniku. 

prążek zarodkowy, strefa wyróżniana morfologicznie po brzusznej stronie blastodermy (→ 

blastula) owada, grupująca komórki, z których rozwinie się ciało zarodka; może się różnić 

położeniem, rozmiarami oraz różnicowaniem u różnych owadów. 

preadaptacja, egzaptacja, cecha lub cechy umożliwiające osobnikom danego gatunku 

zmianę → niszy ekologicznej; pojawienie się w populacji nowych wariantów cech (np. na 

skutek losowego zbiegu ich skrajnych wartości) może, nie zmniejszając wyraźnie ich 

nosicielom przystosowania do aktualnej niszy, umożliwić jej poszerzenie lub zajęcie nowej; 

p. jest również cecha, która w zmienionych warunkach środowiska okazuje się istotna 

przystosowawczo w nowej roli; termin p. został wykorzystany w teorii preadaptacji, w której 

oznaczał pojawienie się makromutacji – nagłych zasadniczych zmian genetycznych (→ 

adaptacja). 

preadaptacji teoria, → preadaptacja. 

prearchaik, pierwszy, najstarszy eon w dziejach Ziemi należący do → prekambru, trwający 

od powstania Ziemi, ok. 4700 mln do 4000 mln lat temu (patrz też → geochronologia). 

precypitacja, wytrącanie się kompleksu antygen–przeciwciało po reakcji między 

przeciwciałem i rozpuszczalnym antygenem (→ precypityny). 

precypitat, immunoprecypitat, → kompleks odpornościowy. 

precypityny, przeciwciała tworzące agregaty o strukturze siatkowej z rozpuszczalnym 

antygenem; agregaty te są nierozpuszczalne w wodzie i wytrącają się w postaci precypitatu; 

tworzenie siateczki i → precypitacja są podstawą wielu testów służących do jakościowych i 

ilościowych analiz antygenów i przeciwciał (→ immunodyfuzja, → immunoelektroforeza). 

predacja, rodzaj drapieżnictwa, gdy schwytana ofiara jest zabijana przed spożyciem. 

predeterminacja, wpływ organizmu matczynego na fenotyp potomstwa realizujący się 

niezależnie od genotypu tego potomstwa; może trwać do końca życia osobnika, ale nie 

przechodzi na jego potomstwo, nie jest więc dziedziczny. 

preformacja, teoria preformacji, utrzymująca się do końca XVIII wieku koncepcja, zgodnie 

z którą w komórce płciowej, według jednych w plemniku (→ animalkuliści), według innych 

w jaju (→ owuliści), znajduje się całkowicie ukształtowany, zminiaturyzowany osobnik. 

prekambr, kryptozoik, czas przed → kambrem trwający od powstania Ziemi, ok. 4700 mln 

lat temu do początku kambru, ok. 570 mln lat temu; dzieli się na 3 eony: prearchaik, archaik i 

proterozoik (→ geochronologia). 

prekambryjska fauna, → fauna prekambryjska. 

prekursor, związek chemiczny będący substancją wyjściową w biosyntezie innych 

związków. 

premedykacja, przygotowanie farmakologiczne chorego do operacji lub zabiegu 

diagnostycznego; celem p. jest uspokojenie pacjenta i zniesienie lęku przed zabiegiem, 

ułatwienie wprowadzenia do znieczulenia, osłabienie odruchów, zwłaszcza z zakresu układu 

przywspółczulnego oraz zapobieganie niekorzystnemu działaniu środków znieczulających. 

premiksy, preparaty paszowe zawierające, poza składnikami pokarmowymi, także witaminy, 

składniki mineralne, antybiotyki, stymulatory wzrostu itp. substancje potrzebne w 

konkretnych warunkach hodowli. 

prenatalna diagnostyka, → diagnostyka prenatalna. 
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prenatalny okres, → okres prenatalny. 

preparat, materiał przygotowany do badań lub obserwacji (np. p. mikroskopowy) 

preparaty krwi, preparaty uzyskane z krwi pełnej, stosowane jako płyny krwiozastępcze w 

celu uzupełnienia określonych jej składników, np. zagęszczone osocze, koncentraty różnych 

typów krwinek czy krwioprecypitaty (wzbogacone o czynniki krzepnięcia). 

preparowanie, 1) wyodrębnianie poszczególnych struktur organizmu (komórek, tkanek, 

narządów), z użyciem metod fizycznych (np. rozcinanie, wirowanie) lub chemicznych (np. 

wytrawianie enzymami), w celu przygotowania materiału do badań, obserwacji (np. pod 

mikroskopem) lub demonstracji; 2) przygotowywanie okazu zwierzęcia jako materiału 

poglądowego przez suszenie (np. owada), zanurzenie w płynie konserwującym (tzw. preparat 

mokry) czy (głównie w przypadku kręgowców) wypychanie. 

preria, step północnoamerykański rozciągający się od Gór Skalistych do ok. 90° dł. geogr. 

zach. i od południowej Kanady do Teksasu; obszar żyznych gleb (czarnoziemów) i opadów 

rocznych w granicach 400–1000 mm; głównym składnikiem roślinności są trawy (m.in. 

rodzaje: ostnica, palczatka, perz); zmienność wysokości opadów, niektórych właściwości gleb 

oraz długości okresu wegetacyjnego jest przyczyną zróżnicowania p. na trzy typy: niską (400 

mm opadu, 60 dni wegetacji), typową (700 mm opadu, 100 dni wegetacji) i wysoką, czyli 

łąkową (1000 mm opadu i najdłuższy okres wegetacji). 

presja mutacyjna, zmiana częstości alleli w populacji wynikająca wyłącznie z zachodzących 

mutacji. 

presja selekcyjna, → nacisk selekcyjny. 

presynaptyczna błona, → błona presynaptyczna. 

prewalencja, w epidemiologii określenie częstości występowania danej choroby w ściśle 

określonym okresie, niezależnie od czasu wystąpienia choroby, w przeliczeniu na 10 000 lub 

100 000 osób. 

prezentacja genitalna, → prezentacja seksualna. 

prezentacja seksualna, prezentacja genitalna, etol. zachowanie charakterystyczne dla 

naczelnych, polegające na eksponowaniu narządów płciowych, często kontrastowo 

ubarwionych (np. u koczkodanów czy mandryli); u wielu małp zwierzokształtnych 

prezentacja wzwiedzionego prącia jest głównym elementem pokazu, u innych (np. 

amerykańskich pazurkowców) – barwna i powiększona moszna widoczna z tyłu przy 

uniesionym ogonie; p. s. u samców jest związana z → imponowaniem, okazywaniem 

wyższości w hierarchicznym układzie grupy, u samic sygnalizuje gotowość do kopulacji (u 

wielu gatunków naga skóra okolicy genitalnej samic w owulacyjnej fazie cyklu płciowego 

jest obrzmiała i intensywnie zaróżowiona); u obu płci zachowanie naśladujące p. s. samic 

może służyć jako oznaka podporządkowania (→ rytualizacja). 

prezerwatywa, kondom, gumowa osłona naciągana na prącie; środek antykoncepcyjny 

zapobiegający przedostaniu się plemników do żeńskich dróg płciowych; stanowi ochronę 

przed zakażeniem, np. → AIDS. 

pręcik,1) męski organ rozmnażania płciowego u roślin nasiennych, odpowiednik → 

mikrosporofilu; główną część p. stanowią woreczki pyłkowe, odpowiedniki → 

mikrosporangiów; u roślin okrytozalążkowych typowy pręcik składa się z nitki i główki, w 

której znajdują się 2 pylniki, a w każdym z nich 2 woreczki pyłkowe; w woreczkach 

pyłkowych powstają po mejozie haploidalne → mikrospory, z nich rozwijają się ziarna pyłku 

– odpowiedniki męskich gametofitów, które po wykiełkowaniu przenoszą w łagiewce 

pyłkowej komórki plemnikowe do zalążków; 2) → pręciki siatkówki. 

pręciki siatkówki, → fotoreceptory siatkówki oka kręgowców, potocznie utożsamiane z → 
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komórkami wzrokowymi pręcikonośnymi, pręcik jest wypustką tej komórki skierowaną do 

warstwy barwnikowej siatkówki i naczyniówki oka; walcowatego kształtu są przedzielone 

przewężeniem na część zewnętrzną wypełnioną licznymi, gęsto obok siebie upakowanymi 

dyskami, powstałymi przez wpuklenie i odcięcie błony komórkowej, stale odnawianymi w 

miejscu przewężenia pręcika i stopniowo przesuwanymi w kierunku końca zewnętrznego 

pręcika, gdzie są usuwane poza komórkę i wchłaniane przez komórki warstwy barwnikowej, 

oraz część wewnętrzną, zawierającą liczne mitochondria, gęste retikulum endoplazmatyczne 

szorstkie i gładkie oraz mikrotubule; błony dysków pręcika zawierają rodopsynę i są 

miejscem recepcji kwantów światła i zamiany bodźca świetlnego w sygnał nerwowy 

(transdukcji sygnału optycznego, fototransdukcji); p. są wyspecjalizowane w rejestrowaniu 

światła o słabym natężeniu, umożliwiając widzenie w słabym świetle, bez rozróżniania 

długości światła (za widzenie barw odpowiadają czopki siatkówki). 

pręcikonośne komórki, → komórki pręcikonośne. 

pręcikowie, ogół → pręcików w kwiecie. 

prętosłup, gynostemium, utwór powstały przez zrośnięcie się → pręcików ze słupkiem; 

typowy dla storczyków. 

priapizm, med. długotrwały, najczęściej bolesny wzwód prącia, niezależny od odczuć 

seksualnych. 

primer DNA, → starter DNA. 

primer RNA, → starter RNA. 

priony, białkowe cząsteczki zakaźne (ang. proteinaceous infectious particles), 

chorobotwórcze cząsteczki białka o takiej samej sekwencji aminokwasów jak prawidłowe 

białka prionowe zdrowej komórki, oznaczane jako PrP (ang. prion protein), lecz których 

konformacja ulega zmianie z globularnej na nieprawidłową, o strukturze beta; białka te łączą 

się z PrP i powodują zmianę ich konformacji na patologiczną; p. są odporne na działanie 

proteaz, odkładają się w komórkach, głównie mózgu, tworząc skupienia w postaci płytek; 

powodują choroby neurodegeneracyjne u ludzi, m.in. chorobę Creutzfeldta–Jakoba (CJD), i 

zwierząt, m.in. scrapie i chorobę szalonych krów, czyli gąbczastą encefalopatię bydła (BSE); 

za badania nad p. S.B. Prusiner otrzymał (1997) Nagrodę Nobla. 

priorytet taksonomiczny, prawo priorytetu, zasada Kodeksu Nomenklatury głosząca, iż z 

różnych nazw dotyczących tego samego taksonu obowiązująca jest nazwa najstarsza, z 

założeniem, że jest zgodna z zasadami Kodeksu i nie była odrzucona przez Komisję 

Nomenklatury; pozostałe nazwy stają się synonimami. 

Pro, → prolina. 

proband, osobnik, u którego wystąpiła dana cecha, np. choroba genetyczna, i od którego 

rozpoczyna się analizę rodowodu w celu ustalenia sposobu dziedziczenia tej cechy; analiza 

obejmuje zarówno pokolenie rodzicielskie, jak i potomne w stosunku do probanda. 

procerkoid, larwa niektórych tasiemców członowanych, o wydłużonym ciele, z rozwiniętym 

w tylnej części → cerkomerem, zaopatrzonym w trzy pary haków; rozwija się z → 

koracidium u pierwszego żywiciela pośredniego, a po przedostaniu się do drugiego żywiciela 

pośredniego przekształca się w → plerocerkoid. 

proces glebotwórczy, pedogeneza, zjawiska zachodzące w powierzchniowych warstwach 

litosfery, w kontakcie z biosferą, hydrosferą i atmosferą, na które składają się: a) 

przetwarzanie substancji mineralnych i resztek organicznych, b) przemieszczanie mineralnych 

i organicznych składników gleby z udziałem żywych organizmów oraz w postaci gazów i 

roztworów, c) wymiana materii i przepływ energii między żywymi organizmami i ich 

otoczeniem. 
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proces glebowy, zmiany zachodzące w uformowanej glebie na skutek oddziaływania 

czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych. 

prochlorofity, grupa organizmów prokariotycznych (bezjądrowych) o cechach pośrednich 

między → sinicami i → roślinami; p. mają komórki zbudowane podobnie do sinic, natomiast 

zamiast typowych dla nich barwinków fikobilinowych, zawierają w tylakoidach dwa rodzaje 

chlorofili (a i b), typowe dla roślin; najlepiej poznanym gatunkiem jest Prochloron didemnii, 

żyjący w ścisłej symbiozie z → osłonicami występującymi w przybrzeżnych wodach ciepłych 

mórz. 

Prochloron, → prochlorofity. 

prodromus florae, wstępne, przeglądowe opracowanie flory określonego obszaru, czyli 

zestawienie występujących na nim gatunków roślin. 

producenci, jeden z trzech → poziomów troficznych ekosystemu reprezentowany przez 

organizmy konstruktywne, wiążące energię; p. są autotrofy fotosyntetyzujące, rośliny zielone 

przekształcające energię promienistą na potencjalną w postaci energii chemicznej i 

chemoautotrofy o zdolności wytwarzania materii organicznej z prostych związków 

nieorganicznych, czyli pozyskujących energię z przemian związków mineralnych; p. stanowią 

bazę pokarmową dla → konsumentów oraz dla → destruentów. 

produkcja pierwotna, szybkość gromadzenia energii przez → producentów, miara 

intensywności produkcji; energia zmagazynowana jako materia organiczna, stanowiąca 

potencjalne źródło pokarmu; p. p. ogólna (brutto) oznacza szybkość fotosyntezy w 

wytwarzaniu sumarycznej materii organicznej, łącznie ze zużytą w procesie oddychania 

(często nazywana jest asymilacją całkowitą); p. p. czysta (netto) jest szybkością 

magazynowania materii organicznej przez producentów, z wyłączeniem materii zużytej w 

procesach oddychania; zwana też produkcją uchwytną, mierzoną jako przyrost masy w 

jednostce czasu. 

produkcja wtórna, szybkość wiązania energii przez → konsumentów wyrażana w jednostce 

czasu i na jednostkę powierzchni. 

produktywność, 1) miara związanego węgla w jednostce czasu, czyli potencjalna ilość 

materii lub energii wytworzonej lub przyłączonej przez osobnika, populację lub biocenozę; 

2) → produkcja pierwotna. 

proenzymy, zymogeny, nieaktywne formy → enzymów, nieczynne prekursory enzymów, 

głównie proteolitycznych (→ preteazy), ulegające aktywacji najczęściej z udziałem innego 

enzymu, w efekcie jedno- lub kilkustopniowej hydrolizy wiązań peptydowych; dotyczy to 

szczególnie enzymów trawiennych, pepsyny, trypsyny i chymotrypsyny oraz innych białek, 

np. insuliny i kolagenu; przedwczesna aktywacja p. trawiennych powoduje ostre zapalenie 

trzustki. 

proerytroblast, hemoblast, pronormoblast, makroblast, komórka linii erytrocytarnej 

procesu → hematopoezy; powstaje z komórki macierzystej erytrocytów (CFU-E), sam dzieląc 

się daje erytroblasty zasadochłonne; p. jest komórką o owalnym jądrze z luźną chromatyną 

zawierającą obfitą, silnie zasadochłonną cytoplazmę; u człowieka istnieje ok. 30 godz. (patrz 

też → erytropoeza, → erytroblasty). 

profaza, stadium podziału jądra komórkowego (→ mitoza), w którym kondensacja nici 

chromatynowych doprowadza do pojawienia się widocznych w mikroskopie chromosomów, 

podzielonych wzdłuż na 2 siostrzane chromatydy, połączone centromerem. 

profil glebowy, odsłonięty i oczyszczony pionowy przekrój gleby, ukazujący następstwo 

poziomów i warstw gleby, od jej powierzchni po skałę macierzystą. 

profil pyłkowy, procentowy skład pyłku wzdłuż przekroju pionowego przez osady 
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czwartorzędowe, trzeciorzędowe, a od niedawna także utwory starsze (nawet paleozoiczne); 

graficzną ilustracją p. p. jest diagram pyłkowy stosowany powszechnie w metodzie analizy 

pyłkowej, służącej bezpośredniemu poznawaniu historii → szaty roślinnej Ziemi. 

profilaktyka, med. zapobieganie chorobom. 

profundal, strefa głębinowa jeziora poniżej pelagialu, pozbawiona roślin, gdzie żyją jedynie 

konsumenci eurybatyczni, uzależnieni pokarmowo od organizmów litoralu i pelagialu. 

progeneza, → pedogeneza (1). 

progenia, przodożuchwie, med. nadmierny rozwój żuchwy, wysunięcie jej (wraz z łukiem 

zębowym) ku przodowi. 

progeria, zespół Hutchinsona–Gilforda, zespół morfologicznie przedwczesnej starości 

spowodowany mutacją autosomalną dominującą; dzieci z p., o małej masie urodzeniowej, do 

pierwszego roku życia rozwijają się prawidłowo, po czym pojawią się objawy starzenia się – 

skóra staje się sucha, cienka i nieelastyczna, wypadają włosy, twarz przy dużych rozmiarach 

mózgoczaszki wydaje się nienormalnie mała z małymi oczodołami i małą żuchwa; pojawiają 

się zmiany w obrębie stawów i choroby miażdżycowe; zwykle nie dożywają 14 roku życia. 

progesteron, hormon ciałka żółtego, 3,20-dioksopregna-4-en, hormon steroidowy 

syntetyzowany w → ciałku żółtym jajnika, w większych ilościach w łożysku podczas ciąży, a 

w małych ilościach również w nadnerczach i jądrach; narządami docelowymi p. są: macica (p. 

przygotowuje macicę do ciąży i stymuluje jej wzrost, umożliwia zagnieżdżenie się 

zapłodnionego jaja przez wywoływanie zmian w śluzówce, zmniejsza pobudliwość i 

spontaniczną aktywność komórek warstwy mięśniowej), gruczoły sutkowe (w których 

pobudza rozwój płacików i pęcherzyków gruczołowych oraz podtrzymuje funkcję 

wydzielniczą gruczołu w czasie laktacji) i mózg (gdzie w drodze sprzężenia zwrotnego działa 

na podwzgórze i przysadkę mózgową, hamując uwalnianie → hormonu folikulotropowego, a 

zwłaszcza → hormonu luteinizującego); p. wpływa też na termogenezę i prawdopodobnie 

odpowiada za wzrost temperatury ciała w czasie owulacji; wraz z → estrogenami bierze 

udział w pobudzaniu rozwoju drugorzędowych cech płciowych żeńskich. 

proglotydy, oddzielne segmenty tasiemca położone z tyłu główki i szyjki, funkcjonalnie 

niezależne; w przednich p. funkcjonują narządy płciowe męskie, które dojrzewają wcześniej, 

w środkowych dojrzałe są męskie i żeńskie narządy, końcowe zaś wypełnione są 

zapłodnionymi jajami, odrywają się i są wydalane na zewnątrz z ciała gospodarza. 

prognacja, med. nadmierny rozwój szczęki. 

prognatyzm zębodołowy (alweolarny), antr. wysunięcie dolnej części twarzy z ustami na 

skutek skośnego ustawienia wyrostków zębodołowych (w pewnej mierze dotyczy to również 

siekaczy) szczęki i żuchwy. 

prognatyzm u naczelnych wystawanie ku przodowi rejonu twarzy (całości – p. całkowity lub 

jej części – p. zębodołowy); miarą stopnia p. jest kąt twarzowy (nachylenie linii łączącej 

nasadę nosa z punktem leżącym na krawędzi szczęki między przyśrodkowymi siekaczami 

do → płaszczyzny frankfurckiej); przeciwieństwo → ortognatyzmu. 

progowa dawka, → dawka progowa. 

progowe cechy, → cechy progowe. 

progowy bodziec, → bodziec progowy. 

progowy potencjał, → potencjał progowy. 

programowana śmierć komórki, → apoptoza. 

prohormony, cząsteczki prekursorowe hormonów, które przed uwalnianiem lub w trakcie 

uwalniania do krążenia są modyfikowane enzymatycznie na właściwe, aktywne cząsteczki; 

termin stosowany najczęściej do prekursorów hormonów peptydowych, które określa się 
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mianem preprohormonu (prepropeptydu) w odniesieniu do pełnej cząsteczki otrzymanej w 

wyniku procesu translacji, zawierającej peptyd sygnałowy umożliwiający przejście cząsteczki 

do wnętrza retikulum endoplazmatycznego i skierowania jej do szlaku wydzielniczego 

komórki wytwarzającej hormon; wewnątrz retikulum peptyd sygnałowy zostaje 

proteolitycznie odcięty i powstaje prohormon (propeptyd), z którego w wyniku dalszej 

proteolizy zostaje uwalniana cząsteczka (bądź cząsteczki) właściwego hormonu. 

projekcyjne neurony, → neurony projekcyjne. 

prokambium, → pratkanki. 

prokarioty, 1) Prokaryota, nadkrólestwo organizmów bezjądrowych obejmujące 

królestwo → bakterii (w tym → archebakterii) lub dwa królestwa – bakterii i archeanów; 

2) → akariota. 

prokariota, → prokarioty. 

prokariotyczna komórka, → komórka prokariotyczna. 

prokonsul, Proconsul, kopalny, wczesnomioceński (ok. 20–18 mln lat) rodzaj małp z 

rodziny Proconsulidae, znany ze wschodniej Afryki; wyróżnia się obecnie 4 gatunki, różniące 

się m.in. rozmiarami ciała (20–50 kg); p. były owocożernymi, w zasadzie nadrzewnymi 

czworonogami o delikatnej budowie czaszki, średnioprognatycznym i wąski pysku, 

pięcioguzkowych dolnych trzonowcach i dymorficznych płciowo kłach; filogenetycznie p. 

uważane są za jednych z wczesnych przodków małp → człekokształtnych, jeszcze przed 

oddzieleniem się gibonów. 

prolaktyna, PRL, hormon laktogenny, hormon laktotropowy, mammatropina, laktotropina, 

hormon o budowie białkowej (cząsteczka p. człowieka jest zbudowana ze 199 aminokwasów) 

wytwarzany przez gruczołową część → przysadki mózgowej; pobudza uprzednio 

uwrażliwiony przez → estrogeny i → progesteron gruczoł sutkowy ssaków do wytwarzania 

mleka i podtrzymuje laktację, stymuluje instykt macierzyński, hamuje wydzielanie hormonów 

gonadotropowych i ich działanie na gonady, przypuszcza się, że tą drogą może hamować 

owulację; u gryzoni pełni też rolę → hormonu luteotropowego; pobudza wzrost tkanek wola u 

niektórych ptaków (np. gołębi, pingwinów cesarskich) i wytwarzanie w nim wydzieliny, 

zwanej → mleczkiem ptasim, wykorzystywanej do odżywiania piskląt. 

prolaminy, → gliadyny. 

proliferacja, namnożenie mitotyczne komórek jednego typu, intensywne w określonych 

etapach rozwoju, szczególnie we wstępnej fazie dojrzewania tkanek; również namnożenie 

komórek w sztucznej hodowli in vitro. 

prolina, Pro, hydrofobowy, alifatyczny, endogenny aminokwas białkowy występujący w 

dużych ilościach w → kolagenie; jest jedną z substancji kompatybilnych syntetyzowanych w 

komórkach w odpowiedzi na stres osmotyczny, chroniącą strukturę białek i błon 

biologicznych. 

prometafaza, stadium podziału komórkowego występujące po → profazie, a przed → 

metafazą; rozpoczyna się rozpadem osłonki jądrowej i zanikiem jąderka; chromosomy łączą 

się z mikrotubulami wrzeciona kariokinetycznego i przemieszczają się do płaszczyzny 

równikowej komórki; przemieszczenie chromosomów do płaszczyzny równikowej komórki 

kończy p. 

promienice, Radiolaria, gromada pierwotniaków należąca do typu → 

promienionóżek, reprezentowana przez kilka tysięcy gatunków, składnik planktonu 

morskiego; większość p. wytwarza szkielet zbudowany z igieł lub płytek krzemionkowych. 

promienie drzewne, → promienie łykodrzewne. 

promienie kostne, elementy szkieletu zewnętrznego płetw ryb kostnoszkieletowych; tworzą 
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strukturę podporową płetw parzystych i nieparzystych. 

promienie łykodrzewne, promienie waskularne, promienie rdzeniowe wtórne, pasma → 

miękiszu przebiegające prostopadle do osi organu (łodygi lub korzenia) przez wtórne drewno 

(promienie drzewne) i łyko (promienie łykowe); p. ł.-d. są wytworem miazgi twórczej, ich 

funkcją jest przewodzenie wody i substancji pokarmowych w kierunku promienistym, mogą 

też magazynować materiały zapasowe. 

promienie łykowe, → promienie łykodrzewne. 

promienie rdzeniowe, pasma → miękiszu dzielące poszczególne partie cylindra tkanek 

przewodzących w budowie pierwotnej łodygi (np. między wiązkami przewodzącymi), łączące 

miękisz rdzenia z miękiszem kory pierwotnej. 

promienie waskularne, → promienie łykodrzewne. 

promienionóżki, Actinopoda, typ pierwotniaków charakteryzujących się wytwarzaniem 

cienkich nibynóżek (filopodia lub retikulopodia), zwykle wspartych na → aksopodiach, 

promieniście wystających z kulistego na ogół ciała; dzielą się na trzy gromady: morskie → 

kolconóżki, morskie i słodkowodne → słonecznice i morskie → promienice. 

promieniopłetwe, kostnopromieniste, Actinopterygii, gromada ryb o szkielecie w różnym 

stopniu skostniałym, do których należy większość obecnie znanych ryb; znane są już z 

dewonu; dzielą się na → kostołuskie, → ramieniopłetwe, → przejściowce i → kościste, do 

których należy najwięcej gatunków. 

promieniotwórczość, radioaktywność, zdolność niektórych jąder atomowych do 

samorzutnych przemian połączonych z emisją cząstek korpuskularnych lub promieniowania 

elektromagnetycznego; p. naturalną określa się wysyłanie promieniowania jonizującego α, β i 

γ przez izotopy występujące w przyrodzie. 

promieniowania dawka, → dawka promieniowania. 

promieniowanie jonizujące, promieniowanie elektromagnetyczne lub korpuskularne o 

energii kwantu albo cząstki wystarczającej do oderwania elektronu od atomu lub cząsteczki; 

źródłem p. j. są aparaty rentgenowskie, substancje promieniotwórcze, wybuchy jądrowe i 

promieniowanie kosmiczne; skutkiem napromienienia może być choroba popromienna, a w 

dalszej kolejności – zmiany genetyczne, białaczka, nowotwory; wpływem p. j. na organizmy 

zajmuje się radiobiologia. 

promieniowanie podczerwone, IR (ang. InfraRed), podczerwień, promieniowanie cieplne, 

niewidzialne promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od 800 nm do 100 ľm; p. p. 

jest składnikiem promieniowania słonecznego, o dużej przenikliwości. 

promieniowce, Actinomycetales, rząd bakterii gramdodatnich, o kształtach zwykle 

nitkowatych, często tworzących charakterystyczne rozgałęzienia, nie wytwarzających 

zarodników; mnożą się przez podział lub tworzą konidia i oidiospory; występują powszechnie 

jako saprobionty i saprofity glebowe, a także jako komensale człowieka i zwierząt; niektóre, 

należące do rodziny Streptomycetaceae, wytwarzają antybiotyk; wśród trzech 

rodzin, Actinomycetaceae (promieniowate), Mycobacteriaceae (prątki kwasooporne) 

i Nocardiaceae (nokardie), występują gatunki chorobotwórcze. 

promienista symetria, → symetria promienista. 

pronefros, → przednercze. 

pronukleus, → przedjądrze. 

propagacja, swobodne rozchodzenie się fal w ośrodku; w neurofizjologii termin używany w 

stosunku do zjawiska szerzenia się potencjału czynnościowego po błonach komórkowych. 

proplastydy, niedojrzała forma → plastydów, charakterystyczna dla merystematycznych, 

dzielących się komórek roślinnych, z p. mogą się rozwinąć wszystkie inne formy plastydów; 
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cechują je stosunkowo małe rozmiary (ok. 1 μm) i najwyżej zaczątek wewnętrznego systemu 

błon, w postaci nielicznych pęcherzyków oddzielanych przez wpuklającą się do środka 

wewnętrzną błonę plastydową. 

propodium, przednia część nogi ślimaka. 

propodosoma, część ciała → roztoczy, tylna część → idiosomy poza bruzdą sejugalną. 

propolis, → kit pszczeli. 

proprioreceptory, narządy zmysłu czucia głębokiego, → mechanoreceptory zlokalizowane 

w obrębie mięśni (→ wrzecionko nerwowo-mięśniowe), ścięgien, wiązadeł i stawów, 

niekiedy do p. zaliczane są również narządy równowagi; przekazują informacje o położeniu 

różnych części ciała względem siebie oraz o szybkości ruchu różnych części ciała (→ 

kinestezja), kontrolują rozciąganie i napięcie mięśni. 

prosoma, → głowotułów. 

prostacykliny, PGI, dwudziestowęglowe związki pochodne wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych należące do eikozanoidów; ich aktywność biologiczna zależy od rodzaju 

komórek docelowych; pełnią różnorodne funkcje, m.in. hamują agregację płytek krwi, 

zapobiegając jej krzepnięciu i regulując napięcie ścian naczyń krwionośnych. 

prostaglandyny, PG, pochodne wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, np. kwasu 

arachidonowego; razem z leukotrienami, prostacyklinami i tromboksanami należą do grupy 

eikozanoidów; występują prawie we wszystkich tkankach ssaków i wpływają na wiele 

procesów fizjologicznych, głównie na modulujące działanie hormonów. 

prostata, → gruczoł krokowy. 

prostetyczna grupa, → grupa prostetyczna. 

prostnica, ortostycha, → ulistnienie. 

prostomium, płat przedgębowy, pierwszy odcinek ciała pierścienic położony przed otworem 

gębowym (por. → akron). 

prostoskrzydłe, Orthoptera, szarańczaki, Saltatoria, rząd → owadów 

uskrzydlonych reprezentowany przez 17 tysięcy wszystkożernych, roślinożernych, a nawet 

drapieżnych gatunków, o wielkości do kilku cm, aktywnych w dzień, żyjących na 

powierzchni gleby terenów otwartych; samce zdolne do wydawania dźwięków wabiących 

samice; do rodziny szarańczowatych tego rzędu należy szarańcza wędrowna (Locusta 

migratoria) i pokrewne gatunki poważnych szkodników upraw. 

prostownik grzbietu, u człowieka wspólne określenie wielu mięśni grzbietu 

rozmieszczonych od kości krzyżowej, biodrowej i dolnych kręgów lędźwiowych, aż po 

potylicę, które biegną wzdłuż kręgosłupa i prostują tułów pozwalając utrzymywać pionową 

postawę ciała. 

protalium, → przedrośle. 

protaminy, silnie zasadowe, małe białka tworzące kompleksy z DNA, występujące w 

plemnikach; p. podczas spermatogenezy zastępują mniej zasadowe → histony; występuje w 

nich dużo (do 75%) aminokwasów zasadowych: histydyny, lizyny i argininy. 

protandria, → przedprątność. 

proteasomy, organelle komórkowe związane z wewnątrzkomórkową proteolizą białek 

znaczonych ubikwityną, są kompleksem wielu podjednostek białkowych ułożonych w formę 

cylindrycznych tworów wielkości porównywalnej z rybosomami, w skład których wchodzą 

proteazy różnych typów. 

proteazy, enzymy proteolityczne, enzymy katalizujące reakcję hydrolizy wiązań peptydowych 

w białkach i peptydach; ze względu na miejsce działania w cząsteczce substratu dzielone na 
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endopeptydazy (p. peptydylopeptydowe), działające na wiązanie peptydowe wewnątrz 

łańcucha polipeptydowego, w wyniku reakcji dające dwa krótsze łańcuchy polipeptydowe, 

oraz egzopeptydazy (p. peptydyloaminokwasowe), odcinające pojedyncze aminokwasy od 

końca aminowego (aminopeptydazy) lub karboksylowego (karboksypeptydazy) łańcucha 

polipeptydowego; ze względu na mechanizm reakcji i organizację centrum aktywnego 

enzymu wyróżnia się p. karboksylowe (aspartylowe), serynowe, cynkowe i tiolowe. 

proteidy, dawna nazwa białek złożonych (→ białka). 

proteinoplasty, proteoplasty, rodzaj → leukoplastów roślin, magazynujących białka. 

proteiny, → białka. 

proteoglikany, glikoproteiny zbudowane z rdzenia białkowego stanowiącego 5–10% masy 

cząsteczki, połączonego kowalencyjnie z 1 do 100 cząsteczek heteropolisacharydów (→ 

wielocukry) zawierających aminocukry, czyli → glikozaminoglikanów, tworzących długie, 

nierozgałęzione łańcuchy; występują we wszystkich tkankach, głównie łącznych, u zwierząt; 

biorą udział w tworzeniu substancji międzykomórkowej. 

proteolityczne enzymy, → proteazy. 

proteom, zespół wszystkich białek występujących w organizmie. 

proteomika, dziedzina biologii zajmująca się badaniem → proteomów przez analizę 

struktury, funkcji i współdziałania → białek. 

proterosoma, przednia część ciała → roztoczy położona przed bruzdą sejugalną, obejmująca 

gnatosomę z organami gębowymi i propodosomę z I i II parą odnóży. 

proterozoik, trzeci eon → prekambru trwający od ok. 2500 mln do 570 mln lat temu (→ 

geochronologia). 

protista, ogólne określenie prostych organizmów jednokomórkowych (roślinnych i 

zwierzęcych) wprowadzone przez E. Haeckla. 

protisty, Protista, jedno z czterech królestw w obrębie organizmów eukariotycznych 

(nadkrólestwa → eukariotów) obejmujące jednokomórkowce grzybopodobne, roślinopodobne 

i zwierzęce, żyjące pojedynczo, w koloniach lub plazmodiach; budowa prosta, bez tkanek, 

rzadko są wielokomórkowe. 

protisty zwierzęce, → pierwotniaki. 

protobionty, w koncepcji → hipercykli układy kwasów nukleinowych i białek, które dały 

poczatek pierwszym żywym organizmom. 

protocerebrum, pierwsza z trzech par zwojów mózgowych u wijów i owadów; unerwia 

oczy. 

protoderma, → pratkanki. 

protofloem, pierwsze, różnicujące się z pramiazgi (prokambium; → pratkanki) elementy → 

łyka pierwotnego, powstające w strefie istniejącego jeszcze wzrostu na długość łodygi lub 

korzenia; są rozciągliwe i krótkotrwałe, zastępowane później przez elementy → metafloemu. 

protoginia, → przedsłupność. 

protogynia, → przedsłupność. 

protokonid, guzek na koronie wieloguzkowych dolnych zębów trzonowych u naczelnych 

leżący po stronie mezjalno-policzkowej (→ teoria trituberkularna). 

protokonus, guzek na koronie wieloguzkowych górnych zębów trzonowych u naczelnych 

leżący po stronie mezjalno-jezykowej (→ teoria trituberkularna). 

protokooperacja, mutualizm fakultatywny, rodzaj interakcji międzygatunkowej, 

współbytowanie, które nie jest niezbędne, populacji dwóch gatunków odnoszących wspólną 
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korzyść z tego współżycia. 

protoksylem, wczesne, różnicujące się z pramiazgi (prokambium; → pratkanki) elementy 

drewna pierwotnego w łodydze lub korzeniu, jeszcze w strefie ich wydłużania się, utworzone 

z rozciągliwych cewek lub naczyń węższych od późniejszych (→ metaksylem), z 

obrączkowymi lub spiralnymi zgrubieniami. 

protonefrydia, narządy wydalnicze (→ nefrydia) spotykane u prymitywnych bezkręgowców 

(np. u płazińców, wstężnic, wrotków, ryjkogłowów, także u lancetnika), w formie kanalików 

rozpoczynających się we wnętrzu ciała komórkami płomykowymi i odprowadzających 

produkty przemiany materii oraz nadmiar wody do powierzchni ciała, na której uchodzą 

otworem wydalniczym (nefrydioporem). 

protonema, → splątek. 

protonowa pompa, → pompa protonowa. 

protonowy gradient, → gradient protonowy. 

protoplast, zawartość otoczonych ścianą żywych komórek u roślin, grzybów i prokariotów; 

p. ograniczony jest błoną komórkową (plazmolemmą) i wypełniony cytoplazmą, w której 

mogą się znajdować różne struktury protoplazmatyczne (→ organelle) i nieprotoplazmatyczne 

(→ ciała ergastyczne). 

protoplazma, zaródź, żywa materia komórek, w komórkach prokariotycznych – cytoplazma, 

w eukariotycznych – cytoplazma i nukleoplazma. 

protopodit, część podstawowa odnóża skorupiaków. 

protorakalny gruczoł, → gruczoł protorakalny. 

protoraks, → przedtułów. 

protostela, prymitywny typ → walca osiowego u roślin naczyniowych, w którym tkanki 

przewodzące – drewno i łyko wypełniają wnętrze walca, nie pozostawiając miejsca na rdzeń; 

najprostszą formą p. jest haplostela, w której centralna kolumna drewna otoczona jest 

cylindrem łyka (u prymitywnych paprotników); są też bardziej rozczłonkowane rodzaje p., → 

aktynostela i → plektostela. 

protozoologia, dyscyplina biologiczna zajmująca się naukowym badaniem pierwotniaków. 

protrombina, czynnik krzepnięcia krwi II, trombogen, prekursor trombiny, osoczowe białko 

(glikoproteina) wytwarzane przez wątrobę z udziałem witaminy K, będące proenzymem → 

trombiny, uaktywniane w procesie krzepnięcia krwi. 

prowirus, stan wirusa, w którym jest on zintegrowany z genomem komórkowym i jego 

replikacja skoordynowana jest z replikacją genomu komórki, co powoduje przekazywanie 

wirusa następnym pokoleniom komórek. 

prowitaminy, substancje pochodzenia roślinnego i bakteryjnego przekształcające się w 

organizmie w odpowiednie → witaminy, np. β-karoten w witaminę A, dehydrocholesterol w 

witaminę D. 

prozenchyma, → komórki prozenchymatyczne. 

próba ciążowa, → test ciążowy. 

próba statystyczna, grupa elementów pobranych z większej zbiorowości, na podstawie 

której wnioskuje się o właściwościach całej zbiorowości; p. s. musi być rzetelna, tj. musi być 

odpowiednio pobrana (najlepiej losowo), i reprezentatywna, tzn. na tyle duża, aby wyniki 

analizy nie przekraczały założonego błędu oszacowań. 

próba tuberkulinowa, stwierdzenie gruźlicy lub też przebytego zakażenia na podstawie 

wystąpienia miejscowego, skórnego odczynu na → tuberkulinę przy próbie płatkowej 

(przylepcowej) lub, nie stosowanym obecnie u ludzi, śródskórnym wprowadzeniu 
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tuberkuliny. 

próchnica, humus, szczątki organiczne, głównie roślinne, nagromadzone w glebach (w lesie 

również na ich powierzchni), pozostające w różnych stadiach rozkładu, czyli humifikacji (→ 

biodegradacja). 

próchnica zębów, zniszczenie i rozpad twardych tkanek zęba w następstwie szkodliwego 

działania czynników zewnętrznych u osób podatnych na tę chorobę; według aktualnych 

poglądów (często zresztą zmienianych) spożywane cukry proste prowadzą do powstawania 

kwasów powodujących demineralizację szkliwa, po czym następuje bakteryjne niszczenie 

części organicznej zęba; próchnicy sprzyja obecność nalotów na zębach oraz skład śliny. 

próg nerkowy, graniczne stężenie substancji we krwi, po przekroczeniu którego substancja 

nie jest całkowicie resorbowana z moczu pierwotnego w procesach resorpcji kanalikowej 

w → nefronach nerki i pojawia się w moczu ostatecznym (dla glukozy wynosi 10 mmol/l = 

180 mg/100 ml). 

próg pobudliwości, wielkość opisująca pobudliwość komórki, graniczna wartość siły bodźca, 

po której osiągnięciu komórka zostaje pobudzona; określa go również wartość → potencjału 

progowego. 

prymaza, polimeraza RNA syntetyzująca → starter RNA. 

pryszczyca, zakaźne zapalenie błony śluzowej jamy gębowej i racic wywołane przez wirus z 

grupy Picornaviridae, występujące głównie u zwierząt parzystokopytnych, rzadko u ludzi, 

głównie dojarzy; objawami p. są pęcherze na błonie śluzowej, po których pęknięciu powstają 

powierzchniowe owrzodzenia między racicami, a u ludzi na opuszkach palców i między 

palcami. 

przeciek tętniczo-żylny, zjawisko przedostawania się krwi utlenowanej z obiegu dużego do 

małego (→ układ krążenia) w przypadku istnienia nieprawidłowych połączeń między nimi 

(np. nieciągłość przegrody międzyprzedsionkowej lub międzykomorowej) lub utworzenia 

obwodowych przetok naczyniowych między tętnicami a żyłami. 

przeciek żylno-tętniczy anatomiczny, zjawisko przedostawania się krwi odtlenowanej do 

lewej części serca w wyniku: 1) otwierania się niektórych drobnych żył krążenia wieńcowego 

do lewego przedsionka lub lewej komory, 2) istnienia połączeń tętniczo-żylnych w płucach, 

3) połączeń niektórych żyłek odprowadzających krew odtlenowaną z sieci naczyń 

włosowatych (dużego obiegu) w drzewie oskrzelowym z żyłami płucnymi odprowadzającymi 

krew utlenowaną z pęcherzyków płucnych. 

przeciek żylno-tętniczy fizjologiczny, przeciek żylno-tętniczy pęcherzykowy, zjawisko 

przedostawania się krwi odtlenowanej do żył płucnych w wyniku zbyt szybkiego przepływu 

przez pęcherzyki płucne lub ich niedostatecznej wentylacji i w konsekwencji niecałkowitego 

wysycenia krwi tlenem; niekiedy p. ż.-t. f. uważany jest za sumę przecieku żylno-tętniczego 

anatomicznego i pęcherzykowego. 

przeciek żylno-tętniczy, przeciek żylny, zjawisko przedostawania się krwi nieutlenowanej do 

lewej części serca, związane z anatomiczną organizacją łożyska naczyniowego (→ przeciek 

żylno-tętniczy anatomiczny) lub niecałkowitym utlenowaniem krwi w pęcherzykach płucnych 

(→ przeciek żylno-tętniczy fizjologiczny). 

przecinkowce, rodzaj skręconych lub zgiętych bakterii gramujemnych, względnych 

beztlenowców z rodziny Vibrionaceae; część z nich to saprobionty żyjące w wodach słodkich 

i słonych, niektóre są komensalami przewodów pokarmowych człowieka i zwierząt, a 

niektóre gatunki są chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt, głównie ryb; do p. należy zarazek 

cholery. 

przeciwciała, immunoglobuliny, Ig, białka łączące się specyficznie z antygenem; wytwarzane 
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są przez limfocyty B i różnicujące się z nich plazmocyty w odpowiedzi odpornościowej; 

wyróżnia się pięć klas przeciwciał: A, D, E, G i M; zbudowane są z dwóch → łańcuchów 

ciężkich i dwóch → łańcuchów lekkich; występują w postaci pojedynczych cząsteczek (IgG, 

IgD, IgE), dimerów (IgA) oraz pentamerów (IgM); w każdym łańcuchu można wyróżnić 

części stałe (Fc) i części zmienne (Fab) łączące się z antygenem. 

przeciwciała matczyne, przeciwciała pochodzące od matki, transportowane czynnie przez 

łożysko; pełnią role ochronną w pierwszym okresie życia noworodka, kiedy jego system 

odpornościowy nie jest jeszcze ukształtowany; w przypadku → konfliktu 

serologicznego matki i płodu oraz matek chorych na → choroby autoimmunizacyjne mogą 

wywołać chorobę hemolityczną noworodków. 

przeciwciała monoklonalne, białka typu immunoglobulin, identyczne chemicznie i 

strukturalnie, wytwarzane przez pojedynczy klon komórek – limfocytów B. 

przeciwprądowy wzmacniacz, → wzmacniacz przeciwprądowy. 

przeciwstawność kciuka (lub palucha), właściwość ręki (lub stopy) u → 

naczelnych polegająca na możliwości odsunięcia (odwiedzenia) pierwszego palca od 

pozostałych i objęcia nim przedmiotu z przeciwnej strony niż czynią to pozostałe palce. 

przedjądrze, pronukleus, termin odnoszony do haploidalnych jąder komórki jajowej i 

plemnika po plazmogamii w czasie zapłodnienia, a przed ich zespoleniem (kariogamią). 

przedmurze, → jądra podkorowe. 

przednercze, pronefros, rodzaj prymitywnej nerki powstającej z położonych dogłowowo → 

nefrotomów, krótko funkcjonującej w zarodkach kręgowców, potem zanikającej, np. u 

człowieka kształtuje się w 3 tygodniu rozwoju zarodka, degeneruje się w 4 tygodniu i nigdy 

nie pełni czynności wydalniczych; u kręgowców niższych (np. niektórych ryb) wykształca się 

w okolicach serca w postaci 3–5 kanalików nerkowych. 

przedodwłok, osiem pierwszych segmentów odwłoka u → skorpionów; pierwszy segment p. 

zaopatrzony jest w wieczko płciowe, drugi w grzebienie zmysłowe. 

przedpokwitaniowy okres, → okres przedpokwitaniowy. 

przedprątność, protandria, u roślin dojrzewanie pręcików przed osiągnięciem stanu 

gotowości do przyjęcia pyłku przez słupki, co zapobiega samozapyleniu i sprzyja zapyleniu 

krzyżowemu (por. → dichogamia, → przedsłupność). 

przedramię, część kończyny przedniej (lub górnej) czworonożnych kręgowców, między 

ramieniem i nadgarstkiem, odpowiadająca położeniu kości przedramienia – promieniowej i 

łokciowej. 

przedrośle, protalium, plechowaty gametofit u paprotników, na którym powstają rodnie i 

(lub) plemnie. 

przedsionek moczowo-płciowy, → zatoka moczowo-płciowa. 

przedsionek, część → błędnika kostnego w → uchu wewnętrznym, która obejmuje woreczek 

i łagiewkę (patrz też → przedsionki serca). 

przedsionki serca, struktury w obrębie serca zwierząt, których skurcze przetłaczają krew lub 

hemolimfę do komory (lub komór), zwykle parzyste, choć mogą być pojedyncze (np. w sercu 

ryb i niektórych ślimaków). 

przedsionkowo-komorowy pęczek, → pęczek przedsionkowo-komorowy. 

przedsionkowo-komorowy węzeł, → węzeł przedsionkowo-komorowy. 

przedsłupność, protogynia, protoginia, dojrzewanie słupków przed osiągnięciem przez 

pylnik stanu gotowości do zapylenia, co zapobiega samozapyleniu i ułatwia zapylenie 

krzyżowe (por. → dichogamia, → przedprątność). 
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przedspołeczne gatunki, → gatunki przedspołeczne. 

przedstarcze otępienie umysłowe, otępienie występujące przed wiekiem starczym 

powodowane np. → chorobą Alzheimera lub → chorobą Creutzfeldta–Jakoba. 

przedstrunowce, półstrunowce, Protochordata, Hemichordata, typ dennych osiadłych i 

wolno żyjących bezkręgowców morskich należących do → wtórnojamowców; 

reprezentowany przez ok. 100 gatunków odżywiających się detrytusem i planktonem; 

przypuszczalnie blisko spokrewnione ze strunowcami; dzielą się na cztery gromady: wymarłe 

graptolity (Graptolites) oraz jelitodyszne (Enteropneusta), Planctosphaeroidea i 

pióroskrzelne (Pterobranchia). 

przedtkankowce, Ahistozoa, wielokomórkowce nie wytwarzające tkanek właściwych, 

przeciwstawiane tkankowcom właściwym, dzielone na 3 kategorie wykazujące różnice w 

rozwoju zarodkowym: wielokomórkowce pośrednie, jednowarstwowce i gąbki. 

przedtrzonowce, → zęby ssaków, → formuła zębowa. 

przedtułów, protoraks, pierwszy segment tułowia → owadów, bez skrzydeł, z parą odnóży. 

przedudzie, → podudzie. 

przedwłosowate naczynia, → naczynia przedwłosowate. 

przedżołądek, odcinek układu pokarmowego owadów położony między wolem a jelitem 

środkowym, w którym odbywa się rozdrabnianie pokarmu. 

przegroda pierwotna, fragmosom, błoniasta płytka tworząca się podczas podziału komórki 

roślinnej, rozdzielająca cytoplazmę i siostrzane jądra 2 nowo powstających komórek; p. p. 

powstaje z pęcherzyków → aparatu Golgiego, które gromadzą się w płaszczyźnie równikowej 

wrzeciona cytokinetycznego (→ fragmoplastu) i tam zlewają się tworząc podwójną błonę, 

która rozrasta się od środka dzielącej się komórki do jej ściany, gdzie łączy się z błonami 

komórki macierzystej. 

przegroda serca, struktura w sercu kręgowców rozdzielająca prawą część serca od lewej, u 

płazów ograniczona do przegrody międzyprzedsionkowej, u gadów pojawia się także niepełna 

przegroda międzykomorowa, u krokodyli, ptaków i ssaków p. s. całkowicie rozdziela 

przedsionki i komory prawe od lewych. 

przejściowce, pełnokostne, ganoidy kostne (Holostei), parafiletyczna grupa ryb o niejasnej 

przynależności i podziale systematycznym; ryby → promieniopłetwe o wielu prymitywnych 

cechach, z ciałem pokrytym łuskami ganoidalnymi lub elastycznymi, ze struną grzbietową 

zredukowaną przez trzony skostniałych kręgów, płetwą ogonową niecałkowicie symetryczną, 

z licznymi zastawkami w stożku tętniczym serca; rolę płuc pełni gąbczasty narząd 

powietrzny. 

przekaźniki, → neuroprzekaźniki. 

przekwitanie, → klimakterium. 

przelot, → wędrówki ptaków. 

przelotne ptaki, → ptaki przelotne. 

przełyk, odcinek przewodu pokarmowego kręgowców łączący gardziel z żołądkiem; niekiedy 

uchyłki p. tworzą komory do magazynowania pokarmu (np. wole u ptaków) lub swoiste 

komory fermentacyjne (przedżołądki przeżuwaczy). 

przemiana faz jądrowych, zjawisko cyklicznych zmian liczby chrosomów w jądrach 

komórkowych u organizmów rozmnażających się płciowo, od diploidalnej (2n) po 

zapłodnieniu do haploidalnej (1n) po → mejozie. 

przemiana materii podstawowa, → metabolizm podstawowy. 

przemiana materii, → metabolizm. 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468817_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468068_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472951_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477739_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468820_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470272_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475565_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470367_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475297_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472898_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473455_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470219_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473712_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472947_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471777_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478312_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474926_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474334_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478054_1.html


przemiana pokoleń, zjawisko regularnego następstwa form rozmnażających się płciowo i 

bezpłciowo w cyklu rozwojowym wielu roślin i grzybów oraz niektórych zwierząt; p. p. 

związana jest z → przemianą faz jądrowych: haploidalne (1n) gamety łącząc się z sobą w 

procesie zapłodnienia dają diploidalną (2n) zygotę, z której rozwija się wielokomórkowy 

dipolidalny organizm (u roślin jest to sporofit); w pewnych jego komórkach zachodzi → 

mejoza i powstają haploidalne (1n) zarodniki (mejospory); z mejospor rozwijają się 

wielokomórkowe organizmy haploidalne (u roślin gametofity), które w stadium dojrzałym 

tworzą haploidalne gamety; p. p. występuje u wielu wyższych glonów i grzybów, u mszaków 

i roślin naczyniowych, także u niektórych zwierząt; u paproci np. pokolenie gametofitu ma 

postać plechowatego przedrośla, a pokolenie sporofitu jest okazałą rośliną naczyniową. 

przemiana pokoleń u zwierząt, zjawisko występowania w cyklu życiowym danego gatunku 

zwierzęcego pokoleń różniących się określonymi cechami morfologicznymi lub sposobem 

życia, zwykle związane z różnym sposobem rozmnażania poszczególnych pokoleń; 

występowanie na przemian pokoleń rozmnażających się płciowo i bezpłciowo nazywa się → 

metagenezą, natomiast występowanie pokoleń obupłciowych na przemian z pokoleniem (lub 

pokoleniami) rozmnażającymi się partenogenetycznie (dzieworodnie) – → heterogonią. 

przemieszczone zachowanie, → zachowania konwencjonalne. 

przemysłowe rośliny, → rośliny przemysłowe. 

przenosiciel, wektor, 1) organizm, który przenosi czynniki chorobotwórcze z jednego 

gospodarza na drugiego, biernie, bez namnożenia się ich w wektorze, jak np. mucha domowa 

zarazki, lub czynnie, kiedy dochodzi w nim do namnożenia zarazka, jak np. zarodźca malarii 

u komara widliszka; 2) → fag lambda zmieniony genetycznie w taki sposób, że umożliwia to 

wprowadzenie do genomu określonej komórki obcych fragmentów DNA. 

przeobrażenie, metamorfoza, metabolia, rozwój pośredni, strukturalna transformacja w 

rozwoju organizmu, najczęściej w postaci przekształcenia postaci larwalnej w dorosłą; 

zjawisko znane u bezkręgowców i niektórych niższych kręgowców, kontrolowane 

hormonalnie; termin stosowany głównie do owadów. 

przeobrażenie niezupełne, → hemimetabolia. 

przeobrażenie wielokrotne, → hipermetamorfoza. 

przeobrażenie zupełne, → holometabolia. 

przepływ genów, przechodzenie genów z jednej populacji do drugiej w wyniku migracji 

osobników i ich krzyżowania; p. g. jest także możliwy za pośrednictwem gamet (pyłku, 

plemników) lub zygot (np. nasion); zjawisko to może powodować zmiany częstości genów w 

populacjach i pociągać za sobą w związku z tym zmiany ewolucyjne. 

przepływ laminarny, w biologii rodzaj przepływu krwi w naczyniach, kiedy krew płynie 

współkierunkowymi, równoległymi warstwami, nie mieszającymi się ze sobą; przepływ 

warstwy środkowej (zawierającej elementy morfotyczne) jest szybszy od przepływu warstw 

obwodowych, zawierających głównie osocze. 

przepływ masowy pod ciśnieniem, mechanizm będący podstawą hipotezy wyjaśniającej → 

transport asymilatów w łyku, zakładającej istnienie gradientu ciśnienia turgorowego między 

okolicą donora a okolicą akceptora asymilatów, który powstaje wskutek dużego stężenia 

sacharozy i osmotycznego dopływu wody w rurce sitowej w okolicy donora oraz małego 

stężenia sacharozy i wyciekania wody w okolicy akceptora. 

przepływ turbulentny, przepływ turbulencyjny, przepływ burzliwy, rodzaj przepływu krwi w 

naczyniach pojawiający się po przekroczeniu pewnej granicznej szybkości przepływu; 

zakłóceniu ulega wówczas → przepływ laminarny i we krwi pojawiają się zawirowania, 

którym towarzyszą charakterystyczne zjawiska akustyczne. 
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przepoczwarzanie, proces przemiany larw owadów w poczwarki, regulowany hormonalnie, 

często związany z wytwarzaniem oprzędu. 

przepona, u krokodyli błona łącznotkankowa, u ssaków mięśniowa oddzielająca jamę klatki 

piersiowej od jamy brzusznej; u ssaków pełni funkcję tłoczni brzusznej i mięśnia 

wdechowego. 

przepona brzuszna, błona dzieląca zatokę brzuszną i okołotrzewiową u owadów. 

przepona grzbietowa, błona dzieląca zatokę okołosercową i okołotrzewiową u owadów, 

oddzielająca serce od przewodu pokarmowego. 

przepona moczowo-płciowa, mięśniowo-łącznotkankowa ściana rozpięta w → łuku 

łonowym człowieka. 

przepuklina, przemieszczenie narządu lub jego części z właściwej dla niego jamy ciała, 

przez ubytek w ścianie jamy, na zewnątrz bądź do sąsiedniej jamy; może to dotyczyć np. 

jelita (p. jelitowa albo brzuszna), płuc, mózgu. 

przerwanie ciąży, poronienie sztuczne, aborcja, sztuczne zakończenie ciąży ze wskazań 

lekarskich, prawnych bądź społecznych, w okresie, gdy płód jest niezdolny do życia poza 

macicą, tj. podczas pierwszego i części drugiego trymestru ciąży. 

przerzut, metastaza, wtórne ognisko chorobowe odległe od ogniska pierwotnego powstałe 

przez przeniesienie czynnika chorobowego, np. komórek nowotworowych czy bakterii, przez 

krew lub limfę. 

przestrzeń peryplazmatyczna, przestrzeń między błoną komórkową i błoną zewnętrzną w 

ścianie komórkowej bakterii gramujemnych; zawiera → peptydoglikan. 

przestwory lizygeniczne, → przestwory międzykomórkowe. 

przestwory międzykomórkowe, wolne przestrzenie w tkankach między komórkami 

wypełnione powietrzem lub wydzielinami komórkowymi; powstają przez rozkład blaszek 

środkowych w pewnych miejscach zwartej tkanki i rozsunięcie się komórek (p. m. 

schizogeniczne, np. przestwory powietrzne w liściach, przewody żywiczne u drzew 

szpilkowych), przez rozkład całych komórek (p. m. lizygeniczne) lub przez rozerwanie ścian 

komórkowych, np. wskutek nierównomiernego wzrostu tkanek (p. m. reksygeniczne). 

przestwory powietrzne, → przestwory międzykomórkowe. 

przestwory reksygeniczne, → przestwory międzykomórkowe. 

przestwory schizogeniczne, → przestwory międzykomórkowe. 

przesunięcie antygenowe, nieznaczne zmiany właściwości antygenowych wirusa, 

szczególnie wirusów grypy, powodujące powstanie mutantów i tym samym nowych typów – 

szczepów wirusa; p. a. powierzchniowych antygenów wirusa umożliwiają przetrwanie 

nowego szczepu wirusa w zakażonej komórce. 

przesunięcie chlorkowe, wymiana Hamburgera, wymiana jonów wodorowęglanowych na 

chlorkowe między wnętrzem krwinki czerwonej a osoczem krwi; mechanizm związany z 

transportem dwutlenku węgla z tkanek do płuc; dwutlenek węgla powstający w procesach 

oddychania komórkowego wnika do krwi, gdzie jego większość reaguje z wodą tworząc 

dysocjujący kwas węglowy; powstały jon wodorowęglanowy przechodzi do osocza, a do 

krwinki "lw;przesuwają się"up; aniony chlorkowe; w płucach kierunek wymiany jest 

odwrotny, bowiem częściowo cofana jest dysocjacja kwasu węglowego i rozkłada się on na 

wodę i dwutlenek węgla, którego nadmiar jest wydychany. 

przeszczep, komórka, tkanka lub narząd przeniesione do organizmu w wyniku 

przeszczepienia – transplantacji; p. heterologiczny dotyczy tkanek lub narządów obcych 

gatunkowo, homologiczny pochodzi od osobnika tego samego gatunku o innym genotypie, a 

autogeniczny dokonywany jest w obrębie tego samego osobnika. 
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przeszczepianie, transplantacja, operacyjne przeniesienie żywych komórek, tkanek i 

narządów w celach leczniczych lub doświadczalnych; powodzenie p. zależy głównie od 

zgodności tkankowej dawcy przeszczepu z biorcą; w przypadku niezgodności następuje 

odrzucenie → przeszczepu. 

przeszczepu odrzucenie, → odrzucenie przeszczepu. 

prześwietlenie, → rentgenoskopia. 

przetchlinki, 1) zool. stigmy, drobne, wąskie otwory, którymi otwierają się na zewnątrz 

komory płucotchawek bądź tchawki u bezkręgowców; 2) bot. zespoły luźno ułożonych 

komórek w zwartej poza tym tkance → korka, między którymi znajdują się przestwory 

międzykomórkowe, umożliwiające dyfuzję gazów (tlenu, dwutlenku węgla, pary wodnej) 

między wnętrzem rośliny a środowiskiem zewnętrznym. 

przetoczenie krwi, transfuzja, przetoczenie do organizmu biorcy krwi pełnej lub jej → 

preparatów; przy przetaczaniu krwi stosuje się krew lub masy krwinkowe o tej samej grupie 

(→ grupy krwi) między dawcą i biorcą, po uprzednim wykonaniu próby krzyżowej. 

przetoka, med. kanał wychodzący z jamistej przestrzeni narządu i uchodzący na zewnątrz (p. 

zewnętrzna) lub przebiegający w ciele (p. wewnętrzna); może łączyć ze sobą narządy (p. 

komunikująca); może być wrodzona, sztuczna lub powstawać w wyniku choroby. 

przetrwalniki, utwory znajdujące się w stanie → spoczynku, odporne na szkodliwe działanie 

czynników zewnętrznych, zawierające większe ilości zapasowych materiałów odżywczych, 

służące do przetrwania niekorzystnych dla rozwoju organizmu warunków środowiska (u 

roślin – zarodniki, nasiona, bulwy, cebule, u zwierząt – np. gemmule u gąbek). 

przewężenia Ranviera, → cieśń węzła. 

przewodnictwo cieplne, istotna dla termoregulacji organizmów właściwość ciał fizycznych 

umożliwiająca przewodzenie ciepła (przekazywanie energii kinetycznej ruchu cząsteczek) 

między stykającymi się ciałami stałymi, cieczami lub gazami; miernikiem szybkości p. c. jest 

współczynnik p. c., wysoki dla ciał dobrze przewodzących ciepło. 

przewodnik, część pędu głównego drzew powyżej pierwszego konara. 

przewody półkoliste, → kanały półkoliste. 

przewody żywiczne, kanały żywiczne, u drzew szpilkowych kanały zawierające żywicę, 

schizogeniczne → przestwory międzykomórkowe utworzone przez rozsunięcie się 

żywicorodnych komórek wydzielniczych. 

przewodzące tkanki, → tkanki przewodzące. 

przewodzenie ciągłe, mechanizm przewodzenia potencjału iglicowego w aksonach 

pozbawionych osłonki mielinowej (→ włóknach bezrdzennych i nagich), związane z falą 

depolaryzacji, która ogarnia kolejne odcinki błony aksonu począwszy od wzgórka aksonu do 

jego zakończenia; w związku z tym pobudzenie do końca aksonu dociera wolniej niż w 

aksonach mielinowanych (por. → przewodzenie skokowe). 

przewodzenie saltacyjne, → przewodzenie skokowe. 

przewodzenie skokowe, przewodzenie saltacyjne, mechanizm przewodzenia potencjału 

iglicowego w aksonach z osłonką mielinową (→ włókna rdzenne); potencjał iglicowy 

powstający początkowo we wzgórku aksonu jest następnie wyzwalany w kolejnych → 

cieśniach węzłów aksonu, stąd pobudzenie bardzo szybko przekazywane jest do końca aksonu 

(por. → przewodzenie ciągłe). 

przewodzenie synaptyczne, mechanizm przekazywania pobudzenia w obrębie synapsy (→ 

synapsy chemiczne, → synapsy elektryczne). 

przewodziki żółciowe, szczelinowate przestrzenie między szeregami komórek wątroby 
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kręgowców, w których gromadzi się żółć. 

przewód chłonny prawy, u człowieka krótkie naczynie chłonne zbierające chłonkę z górnej 

prawej części ciała (por. → przewód piersiowy). 

przewód Cuviera, główna żyła występująca w układzie krwionośnym ryb, parzysta, 

odprowadzająca krew odpowiednio z lewej lub prawej części ciała do zatoki żylnej w sercu. 

przewód Müllera, → przewód przyśródnerczowy. 

przewód nosowo-łzowy, przewód łączący jamę spojówkową oka kręgowców czworonożnych 

(oprócz żółwi) z jamą gębową lub nosową; służy odprowadzaniu wydzieliny gruczołów 

nawilżających gałkę oczną (→ łzy). 

przewód przyśródnerczowy, przewód Müllera, parzysty przewód wykształcający się w 

czasie rozwoju → nerki kręgowców; powstaje jako przewód zachowujący związek z → 

przednerczem, rozwijający się z nabłonka mezodermalnego i biegnący równolegle obok → 

przewodu śródnercza; jest zawiązkiem żeńskich dróg płciowych; u samic kręgowców 

niższych, a także gadów, ptaków i stekowców przewody okołośródnerczowe stają się 

jajowodami, u ssaków łożyskowych można w nich wyróżnić części głowowe (początkowe), 

które stają się niezależnymi jajowodami, środkowe, które łączą się w różnym stopniu w 

zawiązek macicy (dwudzielnej, dwurożnej lub u naczelnych pojedynczej) oraz ogonowe 

(końcowe), która zespalają się i tworzą górną część pochwy (u torbaczy całe drogi płciowe 

samic są parzyste); u samców p. o. ulegają uwstecznieniu, u ssaków z ich pozostałości tworzą 

się narządy dodatkowe: przyczepek jądra, przyczepek najądrza i łagiewka sterczowa. 

przewód piersiowy, u człowieka nieparzyste naczynie chłonne zbierające chłonkę z dolnej 

połowy ciała i górnej po lewej stronie, przebiegające przez klatkę piersiową i wpadające do 

lewego kąta żylnego między żyłami podobojczykową i szyjną wewnętrzną. 

przewód pokarmowy, → układ pokarmowy. 

przewód słuchowy zewnętrzny, u małp wąskonosych (w tym u człowieka) chrzęstno-kostny 

kanał łączący otwór słuchowy zewnętrzny z błoną bębenkową. 

przewód ślimakowy, część → błędnika błoniastego, wypełniony śródchłonką przewód 

przebiegający wzdłuż ślimaka kostnego w → uchu wewnętrznym kręgowców, między 

schodami przedsionka i schodami bębenka; zawiera receptory słuchowe (→ narząd spiralny). 

przewód śródnercza, przewód Wolffa, pierwotny moczowód, parzysty przewód 

wykształcający się w czasie rozwoju nerki kręgowców (→ nerka), tworzy przewód 

wyprowadzający → śródnercza (pranercza); u niższych kręgowców pełni rolę moczowodu (u 

samców także nasieniowodu); u samic wyższych kręgowców zanika (pozostałości tworzą 

nadjajnik i przyjajnik), natomiast u samców przekształca się w nasieniowód. 

przewód tętniczy Botalla, → przewód tętniczy. 

przewód tętniczy, przewód tętniczy Botalla, u ssaków występujący w życiu płodowym 

przewód łączący tętnicę płucną (u człowieka → pień płucny) z łukiem aorty, dzięki czemu 

znaczna część utlenowanej krwi omija krążenie płucne; po urodzeniu zanika. 

przewód wątrobowy wspólny, przewód zbierający żółć z → przewodzików 

żółciowych wątroby kręgowców. 

przewód Wolffa, → przewód śródnercza. 

przewód żółciowy, u większości kręgowców przewód powstający przez połączenie → 

przewodu wątrobowego wspólnego z przewodem pęcherzyka żółciowego, wpadający do 

przedniej części jelita. 

przezmianki, haltery, zmodyfikowana, o różnych kształtach, pierwsza para skrzydeł u → 

wachlarzoskrzydłych lub druga para skrzydeł → muchówek, wyposażone w komórki 

zmysłowe, wrażliwe na ruchy aerodynamiczne, pełniące prawdopodobnie funkcję narządu 
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równowagi. 

przeżuwacze, Ruminantia, podrząd ssaków należący do rzędu → 

parzystokopytnych, reprezentowany przez 7 rodzin (m.in. wielbłądowate, jeleniowate, 

krętorogie) i blisko 200 gatunków występujących we wszystkich regionach, poza 

australijskim; charakteryzują się wielokomorowym żołądkiem. 

przeżytki, → relikty. 

przędne gruczoły, → gruczoły przędne. 

przodomózgowie, przednia część → mózgowia kręgowców, w której skład wchodzą 

kresomózgowie i międzymózgowie. 

przodorzęskowe, Hyphochytriomycota, klasa w gromadzie → grzybów właściwych (tzw. 

grzybów niższych). 

przodożuchwie, → progenia. 

przybyszowa embrionia, → embrionia przybyszowa. 

przybyszowe korzenie, → korzenie przybyszowe. 

przychłonka, perylimfa, perilimfa, płyn ustrojowy o składzie zbliżonym do 

pozakomórkowego płynu tkankowego wypełniający przestrzeń między błędnikiem kostnym a 

błoniastym → ucha wewnętrznego (przestrzeń przychłonkowa), w tym także schody 

przedsionka i schody bębenka ślimaka, gdzie pośredniczy w przenoszeniu bodźców 

akustycznych (mechanicznych) docierających przez układ kosteczek słuchowych do okienka 

ślimaka i wywołujących falę ciśnienia rozchodzącą się w p. (tzw. fale biegnące) na narząd 

spiralny w błędniku błoniastym. 

przyczep mięśnia, przyczep końcowy, w odróżnieniu od początku mięśnia, dalsze (dystalne, 

bardziej odległe od głowy lub od osi ciała) miejsce połączenia mięśnia z układem kostnym u 

kręgowców. 

przyczepek jądra, niewielki pęcherzyk położony nad górnym końcem jądra ssaków, będący 

pozostałością → przewodu przyśródnerczowego. 

przyczepek najądrza, ślepo zakończony, gruszkowaty, wydłużony twór, czasami 

zwielokrotniony, przyczepiony do głowy najądrza ssaków, będący pozostałością → przewodu 

przyśródnerczowego. 

przydanka, błona zewnętrzna, warstwa tkanki łącznej pokrywająca niektóre pozaotrzewnowo 

położone narządy wewnętrzne (np. oskrzela, moczowody, nasieniowody, pochwa) lub ich 

części nie pokrywane przez otrzewną (np. odcinki jelita cienkiego), a także tworząca 

zewnętrzną warstwę ściany naczyń krwionośnych (poza włosowatymi). 

przydatki, → przydatki żeńskie. 

przydatki żeńskie, med. jajnik, nadjajnik i jajowód, łącznie z pokrywającą te narządy 

otrzewną i mocującymi więzadłami. 

przyjajnik, narząd szczątkowy położony na krezce jajnika w pobliżu macicy u samic ssaków, 

będący pozostałością pranercza (→ nerka) i → przewodów śródnercza. 

przyjądrze, u ssaków pozostałość → śródnercza, ślepo zakończone kanaliki leżące powyżej 

głowy najądrza. 

przykwiatowy liść, → liście przykwiatowe. 

przylądkowe państwo roślinne, → Capensis. 

przylemieszowy narząd, → narząd lemieszowo-nosowy. 

przylgi, 1) struktury w kształcie pęcherzyków umieszczone na końcach odnóży 

umożliwiające niektórym owadom poruszanie się po gładkich powierzchniach; 2) 
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zakończenia otworów gębowych bezżuchwowców umożliwiające przyczepianie się do 

żywicieli; 3) zakończenia otworu gębowego niektórych ryb umożliwiające przytwierdzanie 

się do kamieni; 4) zmodyfikowane płetwy grzbietowe lub brzuszne u niektórych ryb 

umożliwiające przyczepianie się do podłoża; 5) zmodyfikowane końce niektórych palców u 

pewnych kręgowców ułatwiające wspinanie się po gładkich powierzchniach (por. → 

przyssawki). 

przylistki, blaszkowate, zwykle drobne i nietrwałe części liścia umieszczone u jego nasady i 

będące tej nasady wytworem; występują głównie u roślin dwuliściennych. 

przylżeńce, Thysanoptera, rząd kosmopolitycznych → owadów 

uskrzydlonych reprezentowany przez ok. 5 tysięcy drobnych (do 5 mm) gatunków 

roślinożernych, rzadko drapieżnych, żyjących na powierzchni gleby i na roślinach. 

przynęty, → atraktanty. 

przyoczka, rodzaj → oczu prostych występujacych u wielu owadów, zwykle budowanych 

przez dwuwypukłą soczewkę (zgrubienie oskórka), pod którą znajduje się cienka warstwa 

komórek rogówkotwórczych, a pod nią siatkówka, budowana przez komórki światłoczułe 

(zwykle 2–3) rozdzielane komórkami pigmentowymi; p. są wrażliwe na natężenie światła, nie 

tworzą obrazu, prawdopodobnie współdziałają z oczami złożonymi w reakcjach na bodźce 

świetlne. 

przyodbytnicze gruczoły, → gruczoły przyodbytnicze. 

przyranna tkanka, → kalus. 

przyrodolecznictwo, med. metody lecznicze wykorzystujące naturalne czynniki fizyczne – 

wody, powietrze, ruch, masaże, gimnastykę, a także odpowiednio zestawiane diety. 

przyrost naturalny, zwiększanie się populacji w wyniku przewagi urodzeń nowych 

osobników nad zgonami już istniejących; w przypadku większej liczby zgonów niż urodzeń 

mówi się o ujemnym p. n. (→ współczynnik przyrostu r). 

przyrost pierwotny, grubość łodygi lub korzenia będąca wynikiem rozrastania się tkanek, 

które są produktem aktywności merystemów wierzchołkowych (→ wierzchołek wzrostu). 

przyrost wtórny, powiększanie się grubości łodygi lub korzenia w wyniku działania 

merystemów bocznych, → miazgi twórczej (kambium) i → miazgi 

korkotwórczej (fellogenu), których produktami są drewno i łyko wtórne oraz korek. 

przyrostu słoje, → słoje przyrostu. 

przyrostu współczynnik, → współczynnik przyrostu r. 

przysadka, 1) zool. → przysadka mózgowa; 2) bot. liść wspierający kwiat roślin 

okrytozalążkowych. 

przysadka gardłowa, struktura położona często w błonie śluzowej tylnej ściany gardła u 

ludzi, o budowie gruczołowej zbliżonej do płata gruczołowego → przysadki mózgowej; 

różnicuje się w miejscu powstania kieszonki przysadkowej, jest pozostałością jej tylnego 

fragmentu. 

przysadka mózgowa, gruczoł endokrynowy kręgowców pełniący nadrzędną rolę w układzie 

wydzielania wewnętrznego; anatomicznie i funkcjonalnie dzielona na przysadkę gruczołową 

(płat gruczołowy), w obrębie której wydzielane są części obwodowa, guzowata i pośrednia 

(niekiedy uwsteczniona), zbudowane z 6 typów komórek gruczołowych, oraz przysadkę 

nerwową (płat nerwowy) tworzoną przez zakończenia aksonów komórek nerwowych 

podwzgórza (→ narządy neurohemalne); pochodzenia ektodermalnego: przysadka 

gruczołowa powstaje jako uchyłek gardzieli (kieszonka przysadki, kieszonka Rathkego), 

natomiast przysadka nerwowa rozwija się z uwypuklenia dna międzymózgowia; anatomiczna 

budowa p. m. u poszczególnych gromad kręgowców jest zbliżona, różnice dotyczą kształtu 
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narządu i proporcji między jego częściami; u ssaków jest dwupłatowym tworem położonym 

pod podwzgórzem we wgłębieniu kości klinowej, zwanym siodełkiem tureckim; hormony 

wydzielane przez przysadkę gruczołową to → hormony tropowe kontrolujące działanie 

innych gruczołów endokrynowych i stymulujące ich czynności wydzielnicze oraz hormony 

docelowe (→ hormon wzrostu i → prolaktyna), a także hormony melanotropowe, 

bezpośrednio działające na komórki organizmu; wydzielanie przysadki gruczołowej 

kontrolowane jest przez → hormony uwalniające i → hormony hamujące podwzgórza oraz 

mechanizmy sprzężeń zwrotnych, uruchamiane przez poziom hormonów przysadkowych i 

innych gruczołów endokrynowych we krwi; przysadka nerwowa jest miejscem uwalniania 

hormonów podwzgórza (oksytocyny, wazopresyny i wazotocyny). 

przysadki,1) bot., → liście przykwiatowe; 2) zool. ogólna nazwa ruchomych wyrostków ciała 

stawonogów, o różnym pochodzeniu i funkcji, np. odnóża, narządy gębowe, czułki. 

przysadki odwłokowe, → cerci. 

przyssawki, narządy czepne pozwalające zwierzętom na przyczepianie się do podłoża lub do 

innego obiektu; zwykle w formie gładkich wgłębień ciała, rzadziej wyrostków, umięśnione, 

umożliwiające przyczepianie się na zasadzie podciśnienia wytwarzanego między podłożem a 

centralną częścią p. odciąganą od tego podłoża; występują u wielu pasożytów zwierzęcych 

(np. tasiemców, pijawek), ale także wolno żyjących bezkręgowców (np. brzuchonogów, 

głowonogów), a nawet kręgowców (niektórych ryb) (por. → przylgi). 

przystosowanie, → adaptacja. 

przystosowawcza wartość, → wartość przystosowawcza. 

przyswajanie dwutlenku węgla, → asymilacja dwutlenku węgla. 

przytarczyce, gruczoły przytarczyczne, gruczoły dokrewne charakterystyczne 

dla Tetrapoda (płazy, gady, ptaki, ssaki); u człowieka najmniejsze ze wszystkich gruczołów 

wewnątrzwydzielniczych, wielkości ziarna pszenicy, o masie 200 mg; zwykle jako 2 pary 

brązowawoczerwonych utworów, leżących na powierzchni tarczycy lub w jej miąższu (liczba 

i lokalizacja p. u człowieka bywa zmienna); zawiązują się z nabłonka ektodermalnego 

grzbietowej części III i IV kieszonki skrzelowej (u ssaków) lub z brzusznej partii kieszonek 

skrzelowych II–IV (płazy, gady, ptaki); w obrębie p. wyróżnia się komórki główne, 

wydzielające → parathormon kontrolujący homeostazę fosforu i wapnia, oraz komórki 

oksyfilne (kwasochłonne) o mało poznanej roli. 

przywodzenie, addukcja, ruch części ciała, w wyniku którego zbliża się ona do osi ciała lub, 

w przypadku kończyny, do osi kończyny (przywodzenie palców). 

przywra żylna, Schistosoma haematobium, pasożyt człowieka występujący w żyłach jelit i 

pęcherza moczowego; larwy, cerkarie, przedostają się z wody czynnie przez skórę człowieka; 

wywołuje chorobę → schistosomatozę. 

przywry, Trematodes, gromada należąca do typu → płazińców, niewielkich rozmiarów, do 6 

cm długości, w stadium dorosłym pasożyty zewnętrzne bądź wewnętrzne kręgowców; dzielą 

się na p. jednorodne Monogenea, pasożyty zewnętrzne, nie zmieniające żywiciela w rozwoju, 

i p. dwurodne Digenea, pasożyty wewnętrzne, zmieniające żywiciela. 

przywspółczulne nerwy, → nerwy przywspółczulne. 

przywspółczulny układ nerwowy, → układ nerwowy przywspółczulny. 

przyzębica, → parodontoza. 

przyzębie, zespół struktur utrzymujących ząb ssaka w zębodole – cement korzeniowy, 

ozębna, wewnętrzna ściana zębodołu, a także część dziąsła otaczająca szyjkę zęba. 

psammofile, organizmy żyjące na piasku, również w piaszczystym dnie zbiorników 

wodnych. 
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psammofity, rośliny przystosowane do zajmowania gleb piaszczystych, występujące m.in. na 

wydmach śródlądowych (kocanka piaskowa, szczotlicha siwa) i nadmorskich (np. 

wydmuchrzyca piaskowa, piaskownica zwyczajna); tworzą tzw. murawy napiaskowe – 

zbiorowiska roślinne o luźnej strukturze. 

psammon, organizmy niewielkich rozmiarów, bakterie, pierwotniaki, drobna flora i fauna, 

występujące między ziarnami piasku wilgotnych i okresowo zalewanych brzegów jezior, rzek 

i mórz. 

pseudancjum, 1) rodzaj kwiatostanu złożonego z drobnych, często przekształconych i 

skupionych kwiatów, który pokrojowo podobny jest do pojedynczego kwiatu (np. koszyczki u 

przedstawicieli rodziny złożonych – krwawnik, bylica, rumianek); 2) nazwa teorii, według 

której kwiat roślin okrytozalążkowych powstał w wyniku przekształcenia się kwiatostanu 

złożonego z kwiatów rozdzielnopłciowych. 

pseudocel, → pseudoceloma. 

pseudoceloma, 1) pseudocel, typ pierwotnej jamy ciała, przestrzeń między mezodermą ściany 

ciała i entodermą jelita o całkowicie innym pochodzeniu niż wtórna jama ciała (→ celoma); 

wypełniona płynem o dużym ciśnieniu osmotycznym, bez własnego nabłonka wyścielającego 

(perinotum), bez warstwy mięśni dookoła jelita (brak perystaltyki jelita) i przewodów 

łączących ją ze środowiskiem zewnętrznym; p. wykształcają zwierzęta zwane 

wtórnojamowcami pozornymi (Pseudocoelomata), takson prawdopodobnie polifiletyczny; 2) 

wypełniona parenchymą jama ciała u dorosłych → miąższniaków, która powstała z 

pierwotnej jamy ciała. 

pseudodominacja, zjawisko przejawiania aktywności allelu recesywnego w układzie pełnej 

dominacji, na skutek delecji fragmentu chromosomu zawierającego allel dominujący danego 

genu lub wskutek jego supresji. 

pseudogamia, apomiktyczny (partenogenetyczny) rozwój gamety lub zarodka w wyniku 

stymulacji przez gametę męską, lecz bez zapłodnienia. 

pseudojamowce, → wtórnojamowce pozorne. 

pseudoparenchyma, → plektenchyma. 

pseudoplazmodium, nibyśluźnia, zwana też śluźnią rzekomą, forma ciała → śluzorośli z 

podklasy dikcjosteliowych, utworzona przez skupienie pełzaków powstających z zarodników; 

w odróżnieniu od → śluźni, w p. zachowana jest odrębność (indywidualność) poszczególnych 

pełzaków; wyróżnia się p. wegetatywne oraz generatywne; pierwsze wytwarza owocniki, na 

których powstają zarodniki; wewnątrz p. płciowego wyodrębniają się duże, dwujądrowe 

komórki, zwane makrocystami, w których następuje zlanie się jąder; już pierwszy podział 

makrocyst ma cechy mejozy i prowadzi do powstania haploidalnych pełzaków, które 

opuszczają p. i na drodze wegetatywnej tworzą nowe populacje pełzaków. 

pseudopodia, → nibynóżki. 

pseudowymieranie, wymieranie pozorne, termin związany z zabiegiem dzielenia pojedynczej 

linii ewolucyjnej (gatunku ewolucyjnego) na szereg tzw. gatunków stratofenetycznych 

(por. → gatunek, → → anageneza). 

psychedryna, → amfetamina. 

psychiatria, dział medycyny klinicznej zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń 

psychicznych. 

psychiczna płeć, → płeć psychiczna. 

psychika, cechy osobnika wynikające z funkcji jego mózgu i przejawiające się w 

zachowaniach. 

psychodeliki, → halucynogeny wyzwalające ukryte treści psychiczne. 
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psycholamarkizm, jeden z kierunków w obrębie → neolamarkizmu; za główną przyczynę 

zmian ewolucyjnych uważał dziedziczenie zmian nabytych przez organizmy w trakcie ich 

życia, powstałych dzięki "lw;działalności psychicznej"up; – specyficznej właściwości żywej 

materii. 

psycholeptyki, leki wywołujące tłumiący wpływ na psychikę. 

psychologia, nauka o zmienności ludzkich zachowań jako funkcji procesów psychicznych 

(poznawczych, wolicjonalnych i emocjonalnych) i interakcji z innymi ludźmi. 

psychopatia, zaburzenie osobowości. 

psychoterapia, ogół metod postępowania psychologicznego, którymi oddziałuje się na 

psychikę chorego lub jego ciało; p. stosowana jest głównie w celu usunięcia objawów 

nerwicowych; wyróżnia się p. indywidualną i grupową, pośrednią (np. terapia rodzinna) i 

bezpośrednią; p. behawioralna polega na leczeniu zaburzeń w zachowaniach metodami 

technik psychologicznych opartych na zasadzie warunkowania. 

psychozy, grupa zaburzeń psychicznych charakteryzujących się poważną dezintegracją 

poszczególnych procesów psychicznych, np. procesów poznawczych (omamy, urojenia, 

rozkojarzenia), procesów emocjonalno-motywacyjnych (depresja, mania, autyzm), a także 

nadrzędnych procesów regulacyjnych – świadomości (stany zaburzeń przytomności). 

psychrofile, drobnoustroje (głównie bakterie) zdolne do życia w niskiej temperaturze 

środowiska, od -5° do +20°, przy optimum poniżej 20°, m.in. w głębokich jeziorach, 

morzach, zimnych źródłach; uciążliwe w chłodnictwie, ponieważ mogą się rozwijać w 

przechowywanych w niskiej temperaturze produktach żywnościowych. 

psychrofilne bakterie, → bakterie psychrofilne. 

psychrofity, rośliny o budowie kseromorficznej występujące na obszarach chłodnych i 

wilgotnych; kseromorfizm jest w tym przypadku związany z utrudnionym pobieraniem wody 

w niskich temperaturach; w strefie klimatu umiarkowanego i borealnego do p. zalicza się 

m.in. zimozielone gatunki wrzosowate oraz większość drzew szpilkowych (np. sosna, świerk, 

jodła). 

psylofity, termin do niedawna określający najprymitywniejsze, żyjące w okresie 

paleozoicznym rośliny lądowe, które ujmowano w randze podgromady (Psilophytina), 

należącej do gromady → roślin telomowych (Telomophyta); rośliny należące do p. 

zbudowane były najczęściej z bezlistnych pędów, zróżnicowanych na część płożącą się 

(prawdopodobnie podziemną) i wyrastający prostopadle do podłoża (ortotropowo) pęd 

nadziemny; u wielu form górna część pędu była widlasto rozgałęziona; na szczytach 

odgałęzień (terminalnie) umieszczone były zarodnie (pojedynczo lub zebrane w 

kłosokształtne zarodniostany), w zarodniach powstawały jednakowe mejospory; występowała 

u nich izomorficzna → przemiana pokoleń; obecnie wyróżnia się trzy podgromady: ryniofity 

(m.in. rodzaje rynia i hornea), trymerofity (m.in. rodzaj Psilophyton, od którego wywodzono 

nazwę p.) oraz zosterofilofity. 

psylotowe, psyloty, grupa roślin telomowych o ciągle dyskutowanej pozycji systematycznej, 

obejmująca dwa rodzaje (Psilotium i Tmesipteris) z kilkoma gatunkami występującymi w 

rozproszonych stanowiskach w klimacie ciepłym; podobnie jak inne → paprotniki p. 

podlegają przemianie pokoleń; są to rośliny jednakozarodnikowe, których sporofit składa się 

z części podziemnej, przypominającej kłącze, oraz części nadziemnej, pokrytej drobnymi 

dwudzielnymi liśćmi z jedną wiązką przewodzącą lub bez tej wiązki; zarodnie zwykle 

zrastają się w grupy zwane → synangiami; gametofit jest bezzieleniowy, występuje pod 

powierzchnią gleby w formie podobnej do "lw;kłącza"up; sporofitu. 

psyloty, → psylotowe. 
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pszczele mleczko, → mleczko pszczele. 

ptaki, Aves, gromada stałocieplnych → owodniowców należąca do podtypu → 

kręgowców, reprezentowana przez ponad 9 tysięcy gatunków, podzielonych na 27 rzędów; 

ciało pokryte piórami, a kończyny przednie przekształcone w skrzydła zapewniające zdolność 

aktywnego lotu; żyją na całej kuli ziemskiej. 

ptaki osiadłe, gatunki ptaków, u których areały lęgowisk i zimowania pokrywają się, ptaki te 

nie wędrują ani nie dokonują czasowych przelotów, większość z nich to gatunki tropikalne. 

ptaki przelotne, gatunki ptaków, które na danym areale pojawiają się regularnie tylko 

podczas wędrówek. 

ptaki śpiewające, bardzo liczna (58 rodzin) grupa ptaków z rzędu wróblowatych; 

wyposażone w wyjątkowo skomplikowany narząd głosu (→ krtań dolna), dzięki któremu 

mogą wydawać zróżnicowane głosy (→ śpiew ptaków). 

ptaki wędrowne, gatunki ptaków, których regularne wędrówki związane są z porami roku; u 

niektórych gatunków wszystkie osobniki podejmują wędrówki, u innych tylko część; 

wędrówki odbywa większość ptaków strefy umiarkowanej, które przemieszczają się między 

lęgowiskiem, obszarem rozrodu a zimowiskiem. 

ptaki zalatujące, gatunki, które pojawiają się nieregularnie i rzadko na danym terenie. 

ptasie jajo, → jajo ptasie. 

ptasie mleczko, → mleczko ptasie. 

PTC, → fenylotiomocznik. 

pterodaktyle, Pterodactyloidea, podrząd wymarłych (żyły w jurze i kredzie) gadów 

latających należący do rzędu → pterozaurów, reprezentowany przez 18 rodzajów; niektóre 

gatunki osiągały duże rozmiary, ale w większości były niewielkie; dobrze latały 

wykorzystując prądy wznoszące i siłę wiatru. 

pterozaury, Pterosauria, rząd wymarłych (żyły od triasu do kredy), szeroko 

rozmieszczonych gadów z nadrzędu → archozaurów, które uzyskały zdolność do aktywnego 

lotu dzięki posiadaniu błoniastych skrzydeł, rozpostartych między długimi członami 

czwartych palców kończyn przednich, a bokami ciała; charakteryzowały się dużym 

zróżnicowaniem wielkości; miały duży mózg, wielkości ptasiego, ciało było prawdopodobnie 

pokryte futrem, kości były lekkie, puste wewnątrz, obecne worki powietrzne; zróżnicowane 

uzębienie sugeruje dużą różnorodność przyjmowanego pokarmu. 

pterydologia, nauka o paprotnikach; termin pochodzi od łacińskiej nazwy Pteridophyta, która 

w dawnych systemach miała status gromady, obejmującej m.in. widłakowe, skrzypowe i 

paprocie. 

pterylia, u ptaków fragmenty powierzchni skóry pokrytej piórami: głowowy, ramieniowy, 

skrzydłowy, grzbietowy, brzuszny, udowy, podudowy, odbytowy, ogonowy. 

ptialina, → ptyalina. 

ptyalina, nazwa stosowana dawniej dla α-amylazy ślinowej (→ amylazy). 

ptychocyt, rodzaj komórki parzydełkowej spotykanej w nabłonku parzydełkowców z 

rzędu Ceriantharia (szorstniki), wytwarzającej ptychocystę o wici pozbawionej kolców, 

wykorzystywanej przy budowie piaskowych rurek. 

puch pierwotny, warstwa → piór puchowych stanowiących podszycie upierzenia ptaka, 

szczególnie dobrze wykształcona u ptaków wodnych i żyjących w zimnym klimacie. 

puch pisklęcy, neoptile, pióra bez dutki i stosiny wyrastające w okresie zarodkowym i 

okrywające ciało wyklutych piskląt przez pierwsze kilka dni życia. 

puchowe pióra, → pióra puchowe. 
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pula genów, suma genów obecnych u wszystkich osobników w → populacji w danym czasie; 

p. g., która zachowuje stały skład ilościowy i jakościowy, przez szereg pokoleń jest w stanie 

równowagi; może ona ulegać zmianom na skutek działania → dryfu genetycznego, zmian 

systemu → kojarzeń osobników, → mutacji, → doboru naturalnego i → migracji; zmiany w 

częstościach genów i genotypów wywołane wymienionymi czynnikami są podstawą ewolucji. 

puls, → tętno. 

pułapki, urządzenia służące do chwytania zwierząt. 

pułapkowy kwiatostan, → kwiatostan pułapkowy. 

puna, półpustynna, wysokogórska roślinność zbudowana z sucholubnych traw i krzewinek 

oraz → roślin poduszkowych; wykształca się w Andach, w klimacie chłodnym i suchym, na 

wysokości 3–5 tysięcy m n.p.m. 

punkcja, nakłucie, wprowadzenie drożnej igły do jamy ciała czy narządu i pobranie próbki 

tkanki bądź płynu tkankowego w celu ustalenia diagnozy lub odprowadzenia 

nagromadzonych płynów. 

punkt izoelektryczny, IEP, wartość → pH, w której cząsteczka aminokwasu lub białka 

występuje w postaci jonu obojnaczego o średnim ładunku wynoszącym zero, a forma 

kwasowa i zasadowa tego związku są w równowadze; p. i. zależy od stosunku grup -COOH i 

-NH2 w cząsteczce; w p. i. otoczka hydratacyjna białka jest najmniejsza, co powoduje 

wytrącanie się jego cząsteczek w postaci osadu. 

punkt izojonowy, wartość → pH, przy której ilość protonów związanych z grupami 

zasadowymi amfolitu jest równa ilości protonów odłączonych przez grupy kwasowe; w p. i. 

przeciętny ładunek cząsteczki amfolitu jest równy zeru. 

punkt kompensacyjny CO2, poziom stężenia dwutlenku węgla w środowisku, przy którym, 

w danych warunkach oświetlenia, ustaje pobieranie przez roślinę tego gazu, ponieważ zużywa 

ona w fotosyntezie taką ilość dwutlenku węgla, jaka powstaje w jej komórkach w wyniku 

oddychania. 

punkt nastawczy, → poziom nastawienia regulacji. 

punktowa mutacja, → mutacja punktowa. 

punktualizm, pogląd na przebieg procesu ewolucyjnego, zwany także koncepcją nietrwałych 

stanów równowagi, zgodnie z którym gatunki pozostają długotrwale w równowadze ze 

środowiskiem, a → dobór naturalny działa na nie stabilizująco; jeśli nastąpią poważne zmiany 

środowiska, pule genowe populacji ulegają gwałtownym zmianom, dzięki czemu wyłaniają 

się nowe gatunki, o nowych właściwościach, mogące stanowić początek nowych kierunków 

przystosowawczych, a więc dawać początek jednostkom taksonomicznym wyższego rzędu; p. 

przeciwstawiany jest → gradualizmowi. 

punkty kostnienia, → ośrodki kostnienia. 

purgatorius, Purgatorius, najwcześniejszy (65 mln lat temu), kopalny, naczelnopodobny 

ssak z Montany (Ameryka Płn.) o formule zębowej 3.1.4.3, prymitywnych trzonowcach i 

masie ciała 60–90 g, spokrewniony z paleoceńskimi → Plesiadapiformes i eoceńskimi 

naczelnymi ze względu na budowę zębów trzonowych. 

Purkinjego komórki, → komórki Purkinjego. 

Purkinjego włókna, → włókna Purkinjego. 

purpura wzrokowa, → rodopsyna. 

puryny, zasady purynowe, heterocykliczne zasady azotowe, aminowe i hydroksylowe 

pochodne puryny, węglowodoru zbudowanego z dwóch złączonych ze sobą pierścieni 

pirymidynowego i imidazolowego; do p. należą m.in. adenina i guanina, występujące w 
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nukleozydach, nukleotydach i kwasach nukleinowych. 

pustynia, obszar (formacja roślinna) znajdujący się pod wpływem suchego i skrajnie suchego 

klimatu zwrotnikowego (np. północna Afryka, Półwysep Arabski, Australia), a także 

podzwrotnikowego i umiarkowanego (suche wnętrza Azji Środkowej i Ameryki Północnej); 

p. charakteryzują się: stałym deficytem wody związanym z niskimi opadami (rocznie od kilku 

do 200 mm) i względnie wysokim parowaniem, niemal całkowitym brakiem cieków wody i 

roślinności, silnym nasłonecznieniem oraz dużymi dobowymi wahaniami temperatury; p. 

łącznie zajmują ok. 12% powierzchni lądowej Ziemi i klasyfikuje się je na podstawie cech 

podłoża; z reguły dzieli się je na nizinne, wyżynne i górskie, a także na: piaszczyste, ilaste 

(gliniaste, często silnie zasolone), kamieniste (żwirowe) i skaliste; w skład ubogiej flory p. 

wchodzą różne formy życiowe roślin oraz gatunki o szczególnych przystosowaniach 

ekologicznych, np. rośliny jednoroczne, → kserofity właściwe, → sukulenty, rośliny chłonące 

wodę z atmosfery, rośliny korzystające z rosy, a na p. słonych → halofity. 

puszcza, las pierwotny lub potoczna nazwa naturalnych kompleksów leśnych. 

puszka bębenkowa, → ucho środkowe. 

puszka, zarodnia u mchów, a także → owoc suchy (typu torebki), pękający okrężnie (np. u 

kurzyśladu polnego z rodziny pierwiosnkowatych); górną część owocu nazywa się 

wieczkiem. 

puszta, obszar stepowy rozciągający się wzdłuż środkowego biegu Cisy na Nizinie 

Pannońskiej (na Węgrzech); obecnie wykorzystywany jest przede wszystkim jako teren 

uprawny, wcześniej prowadzono na nim ekstensywną hodowlę. 

pygidium, 1) końcowy, bez odnóży, odcinek ciała pierścienic z otworem odbytowym; 2) 

końcowy fragment odwłoka trylobitów utworzony ze zrośniętych kilku ostatnich członów 

tułowiowych z odwłokowymi; 3) końcowa część odwłoka owadów, różnie zmodyfikowa, np. 

w kształcie szczypiec czy widełek; 4) ostatni człon odwłoka chrząszczy; 5) cztery ostatnie 

człony odwłoka tarczników. 

pygostyl, kość ogonowa ptaków powstała ze zrośnięcia czterech ostatnich kręgów 

ogonowych. 

pyknik, antr. osobnik o krępej budowie ciała i ponadprzeciętnym otłuszczeniu, w dawnych 

systemach typologii konstytucjonalnej (→ konstytucja) wyróżniany jako typ konstytucjonalny 

(por. → endomorf, → somatotyp). 

pyknoza, → kariopyknoza. 

pylenie, uwalnianie się pyłku odbywające się w następstwie pękania pylników wzdłuż ściany 

rozdzielającej woreczki pyłkowe lub otwierania się woreczków porami powstającymi przez 

rozpuszczenie tkanki. 

pylica, → pylica płuc. 

pylica płuc, med. zmiany w płucach spowodowane wdychaniem pyłów (najczęściej 

mineralnych) i odkładaniem się ich w oskrzelach, węzłach chłonnych i miąższu płuc; 

upośledzenie czynności oddechowych zależy od ilości i rodzaju pyłów. 

pylnik, u roślin okrytozalążkowych część główki → pręcika złożona z 2 woreczków 

pyłkowych. 

pyłek, zbiór → mikrospor lub ziaren pyłku u roślin nasiennych; ziarna pyłku otoczone są 

podwójną ścianą – delikatną intyną i grubą, odporną, utworzoną ze sporopoleniny i zwykle 

bogato urzeźbioną egzyną, wewnątrz zawierają zaczątek męskiego gametofitu – kiełkując 

wytwarzają łagiewkę pyłkową, która przenosi komórki plemnikowe do → zalążka. 

pyłkowa analiza, → analiza pyłkowa. 

pyłkowina, pollinium, sklejona kitem pyłkowym masa zieren pyłku przenoszona jako całość 
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przez owady zapylające kwiaty (np. u storczyków). 

Q10, → ubichinon. 

rabdity, pręcikowate twory załamujące światło i produkujące śluz; wytwarzane przez 

komórki gruczołowe nabłonka większości → wirków. 

rabdom, ogół → rabdomerów w jednym → omatidium. 

rabdomer, brzeżek szczoteczkowy na powierzchniach styku komórek wzrokowych w → 

omatidium. 

racemat, równocząsteczkowa mieszanina postaci prawo- i lewoskrętnej tego samego związku 

chemicznego, nieczynna optycznie; oznaczany literami DL przed nazwą związku (→ izomery 

przestrzenne). 

racemizacja, przemiana jednej postaci (D lub L) związku optycznie czynnego w → racemat; 

zachodzi pod wpływem temperatury lub podczas reakcji chemicznej. 

racice, rogowe wytwory końca palców u parzystokopytnych. 

rad, Ra, pierwiastek promieniotwórczy z grupy berylowców, srebrzystobiały metal, bardzo 

aktywny chemicznie; jest jednym z produktów rozpadu promieniotwórczego uranu; okres 

połowicznego rozpadu r. wynosi ok. 1590 lat; r. przechodzi w radon, najrzadszy gaz 

szlachetny. 

radarowe obserwacje, → obserwacje radarowe. 

radiacja adaptatywna, radiacja przystosowawcza, radiacja ewolucyjna, różnicowanie się → 

gatunku wyjściowego, w drodze kolejnych → specjacji, na wiele nowych, wykorzystujących 

nowe → nisze ekologiczne; w szczególnych warunkach ekologicznych (pojawienie się 

nowych stref przystosowawczych) może prowadzić do ukształtowania się nowych linii 

filogenetycznych dających początek nowym jednostkom systematycznym wyższym od 

gatunku (por. → punktualizm). 

radioaktywność, → promieniotwórczość. 

radiobiologia, nauka badająca wpływ promieniowania krótkofalowego (nadfioletowego i 

jonizującego) na organizmy żywe; jej metody i wyniki mają zastosowanie w badaniach 

genetycznych (wywoływanie → mutacji) oraz w lecznictwie. 

radiodiagnostyka, dziedzina medycyny, która zajmuje się obrazowaniem struktur ciała z 

użyciem promieni rentgenowskich, ultradźwięków, izotopów (w medycynie nuklearnej), 

rezonansu magnetycznego i termografii. 

radioizotopy, izotopy promieniotwórcze, nietrwałe → izotopy ulegające samorzutnym 

przemianom jąder (→ promieniotwórczość); r. dzieli się na naturalne, np. izotop wodoru – 

tryt 3T, węgiel 14C, potas 40K, oraz r. sztuczne. 

radiolarie, → promienice. 

radiologia, nauka o promieniowaniu i promieniotwórczości; w węższym zakresie, 

powszechnie używanym, dział medycyny zajmujący się wpływem promieniowania 

jonizującego na organizm, ochroną przed ujemnymi skutkami napromieniowania oraz 

zastosowaniem do celów leczniczych (→ radioterapia) i diagnostycznych (→ 

radiodiagnostyka). 

radiometria, dziedzina zajmująca się oznaczaniem ilości i rodzaju promieniowania 

jonizującego; metodami r. oznacza się ilość i stężenie nuklidu promieniotwórczego; ma 

zastosowanie m.in. w oznaczaniu czasu geologicznego (wieku skał i zawartych w nich 

skamieniałości) oraz w ochronie radiologicznej. 

radioterapia, metoda miejscowego leczenia nowotworów polegająca na zastosowaniu 

promieniowania jonizującego fotonowego (rentgenowskie, gamma) lub cząsteczkowego 
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(elektrony, neutrony); wykorzystuje różną promienioczułość tkanek zdrowych i 

nowotworowych; w zależności od sposobu aplikacji promieni dzieli się na teleradioterapię 

(źródło promienienia z zewnątrz organizmu) i brachyradioterapię (źródło promienienia 

znajduje się w kontakcie z tkanką). 

radiowęglowa metoda, → metoda radiowęglowa. 

radula, tarka, narząd osadzony w gardzieli mięczaków (poza małżami), wykorzystywany do 

pobierania i rozdrabniania pokarmu; składa się z silnie umięśnionego fałdu, wspartego na 

chrząstce (odontoforze), którego zewnętrzna warstwa zawiera liczne odontoblasty 

wytwarzające chitynowo-białkowe ząbki, zwykle ulegające mineralizacji; niekiedy r. ulega 

modyfikacji (np. w kolce aparatu jadowego u ślimaków z rodziny Conidae). 

rafinoza, melitrioza, gossypoza, trisacharyd nieredukujący zbudowany z galaktozy, glukozy i 

fruktozy; występuje powszechnie w roślinach, lecz w niewielkich ilościach, oraz w grzybach; 

pełni m.in. funkcje ochronne w komórkach podczas stresu osmotycznego. 

rafowe korale, → koralowce madreporowe. 

rafy koralowe, wytwory → koralowców, głównie madreporowych (Madreporaria); partie 

górne r. k., wystające niekiedy ponad poziom morza, złożone są z żywych polipów, partie 

dolne zaś to obumarłe szkielety wapienne; poza koralowcami w skład r. k. mogą wchodzić 

otwornice, stułbiopławy, pierścienice, mięczaki czy mszywioły; rozróżnia się kilka typów r. 

k.: przybrzeżne (przylegające do lądu), barierowe (oddzielone od lądu), platformowe 

(stanowiące spłaszczone wyspy) oraz atole. 

raki właściwe, Eucarida, podgromada kosmopolitycznych skorupiaków należąca do → 

pancerzowców, reprezentowana przez ponad 10 tysięcy gatunków, w większości wodnych. 

rakowce, → pancerzowce. 

ramapitek, Ramapithecus, kopalny, mioceński (ok. 14 mln lat) rodzaj małp → 

człekokształtnych; dawniej uznawany za przodka → hominidów; obecnie pogląd ten nie tylko 

został odrzucony, ale także r. nie wyróżnia się już w systematyce jako odrębnego rodzaju 

(większość znalezisk r. zaliczono do → siwapiteków). 

ramet, rameta, osobnik rośliny pochodzenia wegetatywnego; potencjalnie niezależna 

fizjologicznie i zakorzeniająca się część → genetu, która powstała wskutek iteratywnego 

wzrostu → organizmów modułowych; np. dojrzałe osobniki roślin wieloletnich 

charakteryzuje zdolność do wytwarzania nowych pędów, rozet lub kęp (trawy), które mają 

zdolność niezależnej egzystencji. 

ramienice, grupa taksonomiczna → glonów ujmowana w randze gromady (Charophyta) – ze 

względu na znaczną odrębność morfologiczną – lub jako rząd (Charales) w ramach 

gromady → zielenice, z powodu podobieństwa w składzie chemicznym (barwników, 

materiałów zapasowych i ściany komórkowej); dość mała grupa organizmów (ok. 200 

gatunków) wyróżniających się pokaźnymi rozmiarami (do 1 m), dość złożoną budową plechy 

(przypominającej pokrojowo skrzypy, z którymi jednak nie mają nic wspólnego) oraz 

obecnością substancji mineralnych, głównie węglanu wapnia, w ścianach komórkowych; 

plecha zróżnicowana jest na tzw. węzły, z których wyrastają "lw;okółkowo"up; boczne 

odgałęzienia (tzw. liście) oraz międzywęźla; u niektórych r. występują ponadto tzw. nici 

okorowania, czyli wielokomórkowe nitki rosnące w górę lub w dół od węzła i przylegające 

ściśle do komórki międzywęzłowej; do podłoża przytwierdzają się za pomocą chwytników 

(ryzoidów) wyrastających z dolnych węzłów plechy; rozmnażają się płciowo, a z procesem 

tym związane są dość skomplikowane w budowie lęgnie oraz plemnie. 

ramienionogi, Brachiopoda, typ osiadłych bezkręgowców strefy przybrzeżnej wielu mórz, 

należący do → wtórnojamowców, reprezentowany przez blisko 400 gatunków, o wymiarach 

od 1 mm do 10 cm, odżywiających się planktonem i detrytusem; pokrojem przypominają 
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małże, jednak ich dwuklapowa muszla jest niesymetryczna; grupa bardzo stara, znana od 

kambru, pełnię różnorodności uzyskały w ordowiku; są ważnymi skamielinami przewodnimi. 

ramieniopłetwe, Brachiopterygii, ryby z gromady → promieniopłetwych; znane z wczesnego 

kenozoiku, dziś reprezentowane przez nieliczne gatunki; skóra pokryta romboidalnymi → 

łuskami ganoidalnymi; charakterystyczna wieloczęściowa, długa płetwa grzbietowa; kręgi 

dwuwklęsłe (ich trzony zredukowały niemal całkowicie strunę grzbietową); przełykowy 

narząd powietrzny, składający się z dwóch części, odgrywa rolę płuc. 

ramieniowe, jedna z dwóch gromad typu → żebropławów. 

ramię, pierwszy odcinek części wolnej kończyny przedniej (lub górnej) kręgowców 

czworonożnych, między barkiem a przedramieniem, odpowiadający położeniu kości 

ramiennej. 

ramifloria, rozwój kwiatów z pąków śpiących występujących na zdrewniałych pędach. 

ramiona bezkręgowców, wydłużone wyrostki ciała służące do chwytania i lokomocji, 

rozwinięte w rozmaity sposób, w różnej liczbie, w różnych grupach bezkręgowców, np. u → 

głowonogów 8 lub 10 ramion otacza otwór gębowy, u → ramienionogówtylko dwa, z boków 

otworu gębowego. 

ramka odczytu, sekwencja nukleotydowa rozpoczynająca się → kodonem inicjacyjnym, za 

którym następują trójki nukleotydów kodujące aminokwasy, i kończąca się → kodonem 

nonsensownym przerywającym translację; odcinek od kodonu inicjacyjnego do kodonu 

nonsensownego to otwarta ramka odczytu (→ gen). 

ramnoza, 6-deoksy-L-mannoza, deoksycukier powstały po odłączeniu od cząsteczki → 

mannozy jednego atomu tlenu; występuje w stanie wolnym, jest też składnikiem glikozydów, 

gum i śluzów roślinnych. 

rasa, 1) populacja lub grupa populacji tego samego gatunku różniąca się od innych populacji 

tego gatunku częstością występowania niektórych cech dziedzicznych, a więc składem puli 

genów; oczywistym powodem kształtowania się takich r. jest rozmieszczenie geograficzne 

(rasy geograficzne); tak rozumiana r. nie jest jednostką taksonomiczną, jeśli nie jest 

izolowana rozrodczo, a jeśli jest – podana wyżej definicja nie pozwala odróżnić jej od 

podgatunku i głównie tego właśnie terminu używa się w systematyce roślin i zwierząt (por. → 

rasy ludzkie); 2) → rasa hodowlana. 

rasa ekologiczna, → ekotyp. 

rasa geograficzna, → rasa. 

rasa hodowlana, w hodowli roślin i zwierząt selekcjonowana (przez wybór do rozrodu tylko 

konkretnych genotypów i izolację ich od innych), a więc o sztucznie zwężonej zmienności 

genetycznej, grupa osobników odpowiadających pewnemu ustalonemu przez hodowców 

wzorcowi. 

rasizm, pozbawiony biologicznego uzasadnienia i społecznie szkodliwy pogląd, że → rasy 

ludzkie mają różną "lw;wartość"up;, są lepsze bądź gorsze z punktu widzenia interesów 

ludzkości (gatunku ludzkiego); r. przybiera szczególnie groźną postać, gdy rasę rozumie się w 

sposób typologiczny (→ typologia rasowa), prowadzi bowiem do rasowego wartościowania 

ludzi w obrębie jednej populacji. 

rasy ludzkie, termin coraz rzadziej używany do naukowego opisu zróżnicowania 

międzypopulacyjnego w obrębie gatunku ludzkiego; zgodnie z dominującą dziś w → 

antropologii koncepcją populacyjną r. l. to populacje, jednostki o nieostrych granicach, 

wykazujące wewnętrzne zróżnicowanie, nie będące jednostkami taksonomicznymi; nie można 

więc obiektywnie określić liczby r. l., nie można też spodziewać się, że każdego członka 

danej populacji da się rozpoznać jako przedstawiciela rasy, jaką populacja stanowi; populacje, 
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czy ich grupy, odległe geograficznie od siebie i kształtujące się w przeszłości pod działaniem 

innych lokalnych czynników środowiskowych mogą się różnić od siebie (genetycznie i 

fenotypowo) bardziej, populacje sąsiadujące – mniej; każdy podział ludzkości na rasy jest 

więc umowny i zależy od przyjętego kryterium, stopnia odmienności, który uzasadniałby 

użycie nowej nazwy (por. → klina , → typologia rasowa, → odmiany człowieka). 

rąbek szczoteczkowy, brzeżek szczoteczkowy, struktura powierzchni nabłonka, którego 

komórki zawierają liczne, gęsto ułożone → mikrokosmki zwiększające powierzchnię. 

rdze, grzyby (ok. 5000 gatunków) z grupy → podstawczaków należące do bezwzględnych 

pasożytów różnych → roślin naczyniowych, o skomplikowanych cyklach życiowych, 

połączonych z przemianą pokoleń; wiele z nich wywołuje ogromne szkody gospodarcze w 

plantacjach roślin uprawnych; np. r. lnu, r. brunatna żyta, a przede wszystkim r. źdźbłowa, 

której stadia rozwojowe związane są z berberysem oraz trawami (m.in. zbożami). 

rdzeniomózgowie, → rdzeń przedłużony. 

rdzeniowe nerwy, → nerwy rdzeniowe. 

rdzeniowe zwoje, → zwoje rdzeniowe. 

rdzenne włókna, → włókna rdzenne. 

rdzeń, bot. tkanka, zwykle miękiszowa, w centralnej części łodygi, otoczona cylindrem 

tkanek przewodzących (→ walec osiowy). 

rdzeń kręgowy, leżąca poza czaszką część ośrodkowego układu nerwowego kręgowców; 

cylindryczny (u kręgoustych taśmowaty) sznur przebiegający w kanale kręgowym, będący 

kontynuacją rdzenia przedłużonego w → mózgowiu; wokół biegnącego wzdłuż r. k. kanału 

środkowego rozmieszczona jest istota szara tworząca podłużne wyniosłości (słupy r. k.), 

zawierająca neurony, których aksony tworzą leżącą na zewnątrz istoty szarej – istotę białą; 

część tych aksonów (włókna somatyczne i autonomiczne) korzeniami brzusznymi (→ 

korzenie nerwowe) opuszcza r. k., część (wraz z aksonami komórek czuciowych 

wchodzących do r. k. korzeniami grzbietowymi i aksonami zstępującymi z mózgowia) 

tworzy → drogi nerwowe rdzenia; z zewnątrz okryty jest oponami mózgowo-rdzeniowymi; w 

istocie szarej r. k. znajdują się ośrodki odruchów somatycznych i trzewnych. 

rdzeń nadnerczy, medulla suprarenalis, część wewnętrzna → nadnercza zbudowana z 

komórek o wspólnym pochodzeniu z komórkami nerwowymi (→ komórki układu APUD); 

komórki r. n. pod względem czynnościowym przypominają neurony układu nerwowego 

autonomicznego, jedne wytwarzają adrenalinę (epinefrynę), inne noradrenalinę 

(norepinefrynę); ich wydzielanie stymulowane jest przez nerwy trzewne części współczulnej 

układu autonomicznego. 

rdzeń nerki, położona dośrodkowo, wewnętrzna część → nerki kręgowców, zorganizowana 

w formie → piramid nerkowych; zawiera kanalikowe odcinki → nefronu, głównie ich pętle 

(→ pętla nefronu). 

rdzeń przedłużony, rdzeniomózgowie, część tyłomózgowia w → mózgowiu kręgowców; 

przedłużeniem r. p. jest → rdzeń kręgowy (granicę wyznacza płaszczyzna → otworu 

wielkiego); zawiera jądra → nerwów mózgowych, drogi nerwowe wstępujące (z rdzenia 

kręgowego do wzgórza, móżdżku i kory mózgowej) i zstępujące (→ drogi piramidowe i → 

układu pozapiramidowego) i część → tworu siatkowatego mózgu. 

reakcja akrosomalna, u ssaków podczas kontaktu plemnika z jajem → egzocytoza enzymów 

hydrolitycznych → akrosomu, które powodują rozpuszczenie wieńca promienistego i osłony 

przejrzystej jaja, umożliwiając dojście plemnika do błony komórki jajowej i wniknięcie do 

niej. 

reakcja chemiczna, proces chemiczny, w którym jedne substancje – substraty ulegają 
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przemianie w inne – produkty; r. ch. jest zawsze związana ze zmianami energetycznymi (→ 

reakcja egzoergiczna; → reakcja endoergiczna); wyróżnia się wiele typów r. ch., m.in. reakcje 

analizy, syntezy i wymiany, reakcje jedno- i wielofazowe. 

reakcja egzoergiczna, reakcja chemiczna przebiegająca z wydzieleniem energii. 

reakcja endoergiczna, reakcja chemiczna przebiegająca z pochłanianiem energii. 

reakcja Fehlinga, reakcja wykrywania glukozy, która redukuje kompleksowy winian 

miedziowy (odczynnik Fehlinga) i powoduje wytrącenie się czerwonego osadu tlenku 

miedziawego, sama utleniając się do kwasu cukrowego. 

reakcja Feulgena, charakterystyczna dla kwasu deoksyrybonukleinowego; DNA ogrzewa się 

z kwasem solnym, a po dodaniu roztworu fuksyny uzyskuje się barwę fioletowoczerwoną; r. 

F. uwarunkowana jest obecnością deoksyrybozy; stosuje się m.in. do wybarwiania preparatów 

histologicznych. 

reakcja immunologiczna, reakcja odpornościowa, 1) reakcja wywołana przez → antygen w 

układzie odpornościowym całego organizmu lub w poszczególnych tkankach, prowadząca do 

powstania → odporności; 2) reakcja odrzucania przeszczepu; 3) reakcja między antygenem 

i → przeciwciałami w organizmie lub in vitro prowadząca do powstania immunoprecypitatu –

 → kompleksu odpornościowego (→ alergia). 

reakcja ksantoproteinowa, reakcja charakterystyczna dla białek zawierających aminokwasy 

aromatyczne; podczas ogrzewania ze stężonym kwasem azotowym pierścień aromatyczny 

ulega nitrowaniu i tworzą się pochodne nitrowe o intensywnym żółtopomarańczowym 

zabarwieniu. 

reakcja łańcuchowa polimerazy, PCR (ang. polymerase chain reaction), technika 

powielania odcinków DNA o długości od kilkuset do kilku tysięcy nukleotydów, z 

wykorzystaniem → polimerazy DNA; jest bardzo czuła, używana do zwielokrotnienia 

śladowych ilości DNA; ma zastosowanie w klonowaniu i sekwencjonowaniu DNA, 

wprowadzaniu specyficznych mutacji, diagnostyce medycznej, medycynie sądowej i badaniu 

ewolucji molekularnej. 

reakcje fotochemiczne, reakcje chemiczne przebiegające z udziałem promieniowania 

widzialnego lub nadfioletowego, powodującego przejście cząsteczek w stan wzbudzenia; są 

podstawą m.in. fazy świetlnej → fotosyntezy, procesów widzenia u zwierząt oraz biorą udział 

w powstawaniu smogu typu Los Angeles. 

reakcje oksydoredukcyjne, reakcje redoks, reakcje utleniania/redukcji, rerakcje, w 

których → utlenianie jednej cząsteczki pociąga za sobą → redukcję innej, co połączone jest z 

przyjmowaniem lub utratą elektronów, wodoru lub tlenu, np. transport elektronów w łańcuchu 

oddechowym w mitochondriach oraz w jasnej fazie fotosyntezy w chloroplastach. 

reakcje redoks, → reakcje oksydoredukcyjne. 

reakcje utleniania/redukcji, → reakcje oksydoredukcyjne. 

reaktywacja wirusowa, proces zachodzący w komórce zakażonej więcej niż jednym 

wirusem, z których jeden nie jest zdolny samodzielnie, produktywnie zainfekować komórki; 

proces replikacji jest możliwy z udziałem drugiego wirusa (wirus ulega reaktywacji); 

reaktywacja spokrewnionych wirusów, z których jeden nie jest zdolny do replikacji, nazywa 

się reaktywacją krzyżową, natomiast reaktywacja między dwoma niespokrewnionymi 

wirusami niezdolnymi samodzielnie do replikacji nosi nazwę reaktywacji wielokrotnej. 

reanimacja, resuscytacja, ożywianie, zespół zabiegów mających na celu przywrócenie do 

życia osób znajdujących się w stanie → śmierci klinicznej; polega na podjęciu zabiegów 

okresowo zastępujących czynność serca (zewnętrzny masaż serca) i zastosowaniu sztucznego 

oddychania; gdy masaż serca jest nieskuteczny, stosuje się → defibrylację elektryczną serca 
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oraz podaje środki farmakologiczne (np. adrenalinę, atropinę, lignokainę). 

rearanżacja genów VDJ, mechanizm warunkujący różnorodność receptorów limfocytów i 

różnorodność przeciwciał; geny tych białek występują w postaci skupisk, z których każde 

zawiera wiele alleli genów V, D i J; w komórkach niedojrzałych limfocytów te skupiska 

genów VDJ przedzielone są odcinkami niekodującymi; podczas różnicowania limfocytów 

geny VDJ ulegają rearanżacji i w trakcie losowego łączenia tworzą segment składający się z 

pojedynczych alleli V-D-J kodujący części zmienne immunoglobulin; ponieważ każdy z 

genów VDJ składa się z wielu alleli, ich łączenie – rearanżacja tworzy wiele możliwych 

kombinacji łańcuchów białkowych (u człowieka szacuje się je na 104). 

reasortacja genowa, zjawisko występujące u RNA wirusów, których genom składa się z 

kilku oddzielnych części; prosta wymiana fragmentów genomu może powodować, że 

reasortanty nabywają nowych cech, innych niż cechy wirusów wyjściowych; r. g. zwiększa 

różnorodność genów wirusa i powoduje powstanie nowych wariantów wirusowych. 

receptory, 1) białka wyspecjalizowane w rozpoznawaniu sygnałowych cząsteczek 

chemicznych i transdukcji sygnału, zlokalizowane w błonie komórkowej (→ r. błonowe) albo 

na terenie cytoplazmy lub jądra komórkowego (r. wewnątrzkomórkowe); chwilowe związanie 

cząsteczki sygnałowej przez r. inicjuje sekwencję reakcji prowadzących do zainicjowania 

odpowiedzi komórki na informację przyniesioną przez cząsteczkę sygnałową; 2) → narządy 

zmysłów. 

receptory adrenergiczne, białka błonowe rozpoznające i wiążące cząsteczki adrenaliny i 

noradrenaliny (→ receptory (1)), co uruchamia sekwencję zjawisk prowadzących do 

przeniesienia informacji dostarczonej komórce przez te cząsteczki sygnałowe przez błonę 

komórkową i zainicjowanie odpowiedzi komórki; r. a. z rodziny β uruchamiają przez białko 

G cyklazę adenylanową i procesy regulowane w komórce przez cykliczny AMP, natomiast 

bardziej zróżnicowane w mechanizmach transdukcji receptory z rodziny α aktywują przez 

inne białka G np. kanały wapniowe (receptory α1A) lub szlak fosfolipazy C (receptory α1B), 

albo też hamują aktywność cyklazy adenylanowej i wytwarzanie cAMP (receptory α2). 

receptory błonowe, rodzaj receptorów (→ receptory (1)) wyspecjalizowanych w 

rozpoznawaniu sygnałowych cząsteczek chemicznych, które nie są zdolne do przenikania 

przez błonę komórkową, dlatego rozpoznające je receptory umiejscowione są na powierzchni 

komórki w błonie komórkowej; ze względu na budowę i mechanizm przenoszenia sygnału 

przez błonę aktualnie wyróżnia się trzy klasy receptorów błonowych: 1) receptory 

tworzące → kanały jonowe (receptory jonotropowe); 2) receptory aktywujące za 

pośrednictwem białka G enzymy błonowe, syntetyzujące drugorzędowe cząsteczki sygnałowe 

po cytoplazmatycznej stronie błony, inicjujące zmiany metabolizmu komórki (receptory 

metabotropowe); 3) receptory zawierające po stronie cytoplazmatycznej centrum katalityczne 

(zwykle kinazy białkowej), aktywowane przez cząsteczkę sygnałową, inicjujące reakcje 

prowadzące do zmiany ekspresji materiału genetycznego komórki lub jej funkcjonowania 

(receptory katalityczne). 

receptory cholinergiczne, białka błonowe rozpoznające cząsteczkę acetylocholiny (→ 

receptory (1)); ze względu na budowę i mechanizm przekazywania sygnału dzielone na dwie 

klasy, których tradycyjne nazwy pochodzą od działających na nie agonistów: 1) r. ch. 

nikotynowe, będące kanałami sodowymi bramkowanymi przez acetylocholinę (receptory 

klasy 1, → receptory błonowe), występujące w → płytkach motorycznych (r. ch. nikotynowe 

mięśniowe) oraz w obrębie układu nerwowego, m.in. w zwojach układu autonomicznego (r. 

ch. nikotynowe neuronalne); 2) r. ch. muskarynowe, aktywujące za pośrednictwem białka G 

błonową fosfolipazę C, uruchamiającą wytwarzanie drugorzędowych cząsteczek 

sygnałowych: inozytolotrisfosforanu i diacyloglicerolu (r. ch. muskarynowe M1 i M3), lub 

kanały potasowe, co prowadzi do hiperpolaryzacji błony (r. ch. muskarynowe M2). 
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receptory GABA-ergiczne, białka błonowe (→ receptory (1)) rozpoznające cząsteczki 

kwasu γ-aminomasłowego (GABA) jako cząsteczki sygnałowej (→ neuroprzekaźniki, → 

hamowanie postsynaptyczne). 

receptory glutaminianergiczne, białka błonowe (→ receptory (1)) rozpoznające cząsteczki 

kwasu glutaminowego, jednego z podstawowych → neuroprzekaźników w transmisji 

synaptycznej w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (mózgowia) kręgowców (→ 

receptory błonowe). 

receptory opiatowe, → receptory opioidowe. 

receptory opioidowe, białka błonowe rozpoznające cząsteczki peptydów opioidowych jako 

cząsteczek sygnałowych (→ receptory (1)). 

receptory postsynaptyczne, rodzaj → receptorów błonowych, które znajdują się w błonie 

postsynaptycznej w synapsach chemicznych; właściwe dla procesu przekazywania informacji 

z neuronu na neuron w synapsie. 

receptory presynaptyczne, rodzaj → receptorów błonowych, które znajdują się w błonie 

kolb synaptycznych, a więc w obrębie elementu presynaptycznego w synapsach chemicznych; 

ich pobudzenie przez → neuroprzekaźniki może regulować wydzielanie neuroprzekaźnika w 

synapsie i modulować przekazywanie informacji między neuronami; wyróżnia się 

autoreceptory, r. p. ulokowane w błonie presynaptycznej synapsy wydzielającej 

neuroprzekaźnik rozpoznawany przez ten receptor, oraz heteroreceptory, w błonach 

presynaptycznych synaps sąsiadujących z synapsą, w której wydzielany jest neuroprzekaźnik 

wiązany przez receptor. 

receptory wewnątrzkomórkowe, rodzaj receptorów (→ receptory (1)) wyspecjalizowanych 

w rozpoznawaniu chemicznych cząsteczek sygnałowych zdolnych do przenikania przez błonę 

komórkową (np. → hormony steroidowe, → trijodotyronina, → tyroksyna); po związaniu 

cząsteczki sygnału na obszarze jądra komórkowego uruchamiają szlaki aktywacji lub inhibicji 

ekspresji genów, co prowadzi do zmiany metabolizmu lub funkcjonowania komórki, będącej 

reakcją komórki na informację dostarczoną przez cząsteczkę sygnałową. 

recesywność, brak fenotypowej ekspresji genu, mimo jego obecności w genotypie 

heterozygotycznym (→ allel recesywny). 

redia, postać larwalna → przywr Digenea, krótkotrwałe stadium w rozwoju, bytujące tylko w 

żywicielu pośrednim (najczęściej jest nim mięczak), rozwija się partenogenetycznie w 

sporocyście, niekiedy powstaje z → miracydium; jama ciała wypełniona jest komórkami 

rozrodczymi, które dzieląc się partenogenetycznie przekształcają się w kolejne pokolenie r. 

bądź też w → cerkarie. 

redoks, → układy oksydoredukcyjne. 

reducenci, określenie stosowane często w ekologii, określające → destruentów; ponieważ 

rozkład substancji organicznych na prostsze związki nieorganiczne zachodzi zarówno w 

drodze redukcji, jak i utleniania, określenie to nie jest poprawne. 

redukcja, proces chemiczny połączony z pobraniem elektronów przez atom lub jon; 

następuje pod wpływem reduktora, innej substancji zdolnej do utleniania się; r. jednej 

substancji zawsze towarzyszy utlenianie innej (→ reakcje oksydoredukcyjne). 

redukcjonizm, biol. pogląd, zgodnie z którym złożone układy żywe można i należy 

poznawać przez badanie ich części składowych; konsekwentny r. prowadzi do uznania, że 

znajomość praw fizyki i chemii wystarcza do zrozumienia zjawisk zachodzących w 

dowolnych żywych układach, wszystkie bowiem dają się zredukować do osobników, te do 

poziomu komórkowego, a komórki do molekularnych struktur subkomórkowych (por. → 

holizm). 
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redukcyjny podział , → mejoza. 

redundancja, w genetyce termin używany na określenie istnienia dodatkowych, często 

licznych, kopii niektórych sekwencji DNA, w tym genów w komórce. 

refleks, → odruch. 

refrakcja, → okres refrakcji. 

refrakcji okres, → okres refrakcji. 

refugium, 1) obszar izolowany, o stałych, różniących się od otoczenia warunkach 

środowiskowych, stanowiący ostoję występowania → reliktów; 2) areał zasiedlony przez 

część populacji gatunku ofiary lub żywiciela niedostępny dla drapieżców i pasożytów; 3) 

izolowany wycinek siedliska dla ostoi zwierzyny. 

regeneracja, odtwarzanie uszkodzonych, zniszczonych lub utraconych części organizmu, 

jego narządów, tkanek lub komórek. 

regiel (dolny, górny), → piętra roślinności w obszarach górskich; w polskich górach 

występują one na następujących wysokościach (w m n.p.m.): r. dolny: Tatry 700–1250, 

Sudety 400–1000, Bieszczady 700–1150, Beskid Śląski 500–900; r. górny: Tatry 1250–1550, 

Sudety 100–1250, Beskid Śląski 900–1325; naturalną roślinność regla dolnego tworzą → 

buczyny oraz lasy bukowo-jodłowe, natomiast regla górnego – lasy świerkowe. 

region antarktyczny, region zoogeograficzny, który obejmuje zlodowaconą Antarktydę oraz 

archipelagi i wyspy antarktyczne (→ państwa zwierzęce). 

region australijski, region, który jest jednocześnie państwem zoogeograficznym Notogea i 

obejmuje Australię, Tasmanię, Nową Zelandii i Polinezję; charakteryzuje się obecnością 

wielu endemicznych rodzin ptaków, z typowymi nielotami oraz endemiczną fauną ssaków, ze 

stekowcami i torbaczami, przy braku, w zasadzie, łożyskowców (→ państwa zwierzęce). 

region etiopski, region wchodzący w skład państwa zwierzęcego Arktogea i obejmujący 

Afrykę (na południe od Sahary); charakteryzuje się endemicznymi rodzinami ryb, 

endemicznymi płazami i gadami, licznymi, choć mało odrębnymi ptakami, licznymi ssakami 

kopytnymi, obecnością wielkich kotów, małp człekokształtnych (→ państwa zwierzęce). 

region holarktyczny, Holarktyka, region zoogeograficzny należący do państwa zwierzęcego 

Arktogea, obejmujący Palearktykę (Europę, północną Afrykę oraz północną i środkową Azję) 

oraz Nearktykę (Amerykę Płn. bez tropikalnej strefy Meksyku); wyróżnienie H. związane jest 

z dużym podobieństwem florystycznym i faunistycznym północnych stref kontynentów 

Ameryki, Europy i Azji; ze względu na chłodny klimat fauna tego regionu nie jest bogata i 

prawie pozbawiona endemitów ( → państwa zwierzęce). 

region nearktyczny, → Nearktyka. 

region neotropikalny, region, a zarazem państwo zwierzęce Neogea; obejmuje Amerykę 

Centralną i Południową, charakteryzuje się bardzo bogatą i endemiczną ichtio- i awifauną, 

obecnością szczerbaków, endemicznych gryzoni i małp szerokonosych oraz nielicznymi 

ssakami kopytnymi (→ państwa zwierzęce). 

region orientalny, wchodzi w skład państwa zwierzęcego Arktogea, obejmuje Azję 

tropikalną: Indie, Półwysep Indochiński i Indonezję, wraz z wyspami; charakteryzuje się 

endemicznymi rodzinami ryb, licznymi, choć mało specyficznymi ptakami, obecnością 

ssaków kopytnych, wielkich kotów, małp człekokształtnych; kręgowce są jednak mało 

endemiczne w porównaniu z fauną innych regionów (→ państwa zwierzęce). 

region palearktyczny, → Palearktyka. 

regresja, 1) uwstecznienie narządu; proces, w trakcie którego pewne narządy i ich funkcje 

ulegają redukcji w wyniku → adaptacji ewolucyjnej; 2) psych. w sytuacjach trudnych, 

frustracyjnych, powrót do bardziej prymitywnych, ale sprawdzonych już form postępowania; 
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3) w statystyce empirycznie wyznaczona zależność między zmiennymi wykazującymi 

związek korelacyjny. 

regulacja, utrzymywanie określonych cech środowiska wewnętrznego organizmu (zwanych 

zmiennymi regulowanymi) na mniej więcej stałym poziomie, dostosowanym do potrzeb 

organizmu, regulowanym w odniesieniu do punktu nastawczego (→ poziom nastawienia 

regulacji). 

regulatorowe czynniki, → czynniki regulatorowe. 

regulatorowe geny, → geny regulatory. 

regulatory rozwoju roślin, substancje wzrostowe, substancje organiczne, które działając w 

bardzo małych stężeniach, wykluczjących działanie odżywcze lub toksyczne, pobudzają, 

hamują lub modyfikują rozwój roślin; r. r. r. naturalne, wytwarzane przez same rośliny, 

stanowią grupę → hormonów roślinnych; istnieje też duża grupa sztucznych, syntetycznych r. 

r. r. , stosowanych zwłaszcza w praktyce ogrodniczej, wśród nich ważne miejsce zajmują np. 

preparaty ukorzeniające, chwastobójcze i in. 

reguła Allena, reguła ekogeograficzna głosząca, że gatunki zwierząt stałocieplnych żyjące w 

ciepłym klimacie mają większe wystające części ciała, np. dziób, małżowiny uszne, 

kończyny, ogon, niż pokrewne gatunki żyjące w klimacie chłodnym; zapobiega to stratom 

ciepła zwierząt występujących w strefach klimatycznych chłodnych, a ułatwia utratę ciepła u 

zwierząt narażonych na przegrzanie; zasada ta jest krytykowana, bowiem za bardziej istotne 

uważa się dziś inne adaptacje, np. behawioralne, obecność warstwy tłuszczowej, upierzenia, 

futra, które pozwalają uniknąć skutków skrajnych temperatur. 

reguła Bergmanna, reguła ekogeograficzna głosząca, że zwierzęta stałocieplne są większe w 

klimacie chłodniejszym, zwłaszcza na obszarach okołobiegunowych lub wysoko w górach; od 

reguły tej zachodzą liczne odstępstwa, np. małe ssaki na ogół są większe latem niż zimą, 

karibu jest mniejszy niż żyjące na południu gatunki innych jeleniowatych, pingwiny 

Antarktydy mają różne rozmiary ciała; bilans cieplny stałocieplnych jest uzależniony nie 

tylko od rozmiarów ciała. 

reguła Glogera, reguła ekogeograficzna głosząca, że zwierzęta stałocieplne żyjące w 

regionach ciepłych i wilgotnych są ciemniejszej barwy od tych, które zamieszkują obszary 

chłodne i suche. 

reguły ekogeograficzne, uogólnienia obserwowanych zależności między cechami 

morfologicznymi i fizjologicznymi w populacjach gatunków, podgatunków lub 

spokrewnionych gatunków stałocieplnych a warunkami klimatycznymi terenów ich 

występowania (np. → reguła Allena, → reguła Bergmanna i → reguła Glogera); niektóre z 

hipotetycznych prawidłowości nie zostały dowiedzione, inne mają zbyt liczne odstępstwa, 

toteż na ogół nie mają wartości naukowej. 

rehabilitacja, usprawnianie; odpowiednio zaplanowane oddziaływania korekcyjne wobec 

osób po przebytych chorobach, które zostawiły trwałe ślady w ich sprawności fizycznej, życiu 

psychicznym i kontaktach społecznych; rozróżnia się r. leczniczą, społeczną, psychiczną i 

zawodową. 

rekapitulacji teoria, → prawo biogenetyczne. 

rekombinacja, wymiana odcinków homologicznych DNA (→ crossing over). 

rekombinant, komórka lub osobnik powstały w wyniku rekombinacji genetycznej. 

rekon, najmniejsza jednostka w nici DNA, która może ulec rekombinacji, odpowiadająca 

pojedynczemu nukleotydowi, niepodzielna w procesie rekombinacji wewnątrzgenowej. 

rekrutacja, zjawisko zwiększania liczby aktywnych jednostek uczestniczących w 

określonym procesie, zwykle w odpowiedzi na ponowne bodźce lub sygnały uruchamiające 
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proces; może dotyczyć zwiększenia liczby pobudzanych narządów zmysłów przy wzroście 

intensywności bodźca (r. receptorów), zwiększenia liczby → efektorów uczestniczących w 

reakcji odruchowej (np. wzrost liczby włókien mięśniowych zaangażowanych w 

czynnościach ruchowych, zwany r. jednostek motorycznych), wzrostu liczby neuronów 

uczestniczących w przekazywaniu pobudzenia (r. neuronalna, np. r. potencjałów korowych), 

zwiększenia liczby limfocytów aktywowanych antygenem zatrzymanych w narządach 

limfatycznych (r. limfocytów); może się odnosić do procesów na poziomie ponadosobniczym, 

np. w przypadku zwiększania liczby osobników w populacjach owadów społecznych 

wspólnie wykonujących określone zadania w odpowiedzi na przekazywaną sobie wzajemnie 

informację inicjującą takie zachowania. 

rektoskopia, wziernikowanie za pomocą specjalnego wziernika (rektoskopu) odbytnicy i 

końcowych odcinków esicy w celach diagnostycznych. 

rekultywacja, przywracanie zniszczonym lub zdegradowanym glebom ich pierwotnych 

właściwości. 

relaksacja, powrót organizmu, jego narządu lub komórek do wyjściowego stanu równowagi, 

po okresie pobudzenia lub aktywności. 

relaksacji czas, → czas relaksacji. 

relaksyna, RLX, hormon białkowy wytwarzany podczas ciąży w jajniku przez ciałko żółte 

oraz w macicy i łożysku; współdziała z innymi hormonami w porodzie przez rozluźnienie 

więzadeł macicy i spojenia łonowego; stymuluje rozwój gruczołów mlecznych. 

relikty, przeżytki, gatunki reprezentujące dawną florę i faunę; rozróżnia się dwa typy r.: 1) r. 

geograficzne reprezentowane przez gatunki o izolowanym, skurczonym w stosunku do 

przeszłości, zasięgu występowania (np. ze względu na zmianę warunków klimatycznych); 

przypadek taki może dotyczyć r. polodowcowych, gatunków szeroko występujących w epoce 

lodowcowej, dziś zaś ograniczonych swoim występowaniem do wysokich gór i strefy 

arktycznej; 2) r. systematyczne, np. rzadko dziś spotykani przedstawiciele powszechnie 

występujących gatunków z dawnych epok geologicznych; pewną modyfikacją tych dwóch 

typów mogą być r. filogenetyczne, zwane żywymi skamieniałościami, słabo zmienione 

pozostałości taksonów wyższych o wolnym tempie ewolucji. 

rem, ang. rentgen equivalent men, jednostka biologicznej dawki promieniowania; taka dawka 

promieniowania jądrowego, która zaabsorbowana przez organizm człowieka daje taki sam 

efekt biologiczny jak absorpcja 1 rada promieniowania X; r. nie należy do układu SI, zamiast 

r. stosuje się → siwert; 100 r. = 1 siwert. 

REM, → sen paradoksalny. 

remisja, med. przejściowe ustąpienie objawów przewlekłej choroby. 

renina, enzym proteolityczny uwalniany do krążenia w stanach niedokrwienia lub spadku 

ciśnienia krwi przez aparat przykłębuszkowy nerek ssaków; działa na osoczowy peptyd 

angiotensynogen, przekształcając go w angiotensynę I (→ angiotensyna). 

rennina, → podpuszczka. 

rentgen, R, jednostka promieniowania elektromagnetycznego X, jednostka dawki 

ekspozycyjnej promieniowania rentgenowskiego i kwantów gamma; r. nie należy do układu 

SI (Międzynarodowy Układ Jednostek Miar). 

rentgenodiagnostyka, dział → radiologii zajmujący się zastosowaniem promieni 

rentgenowskich do badań diagnostycznych w medycynie; podstawowe metody to 

dokumentacja zdjęciowa (także z zastosowaniem środków cieniujących) i prześwietlenie; 

stosowana jest głównie do badania narządów klatki piersiowej, kości, przewodu 

pokarmowego, naczyń krwionośnych i nerek. 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469121_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469657_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476307_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474912_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476220_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1467986_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475631_1.html


rentgenologia, dział → radiologii zajmujący się diagnostyką i terapią za pomocą promieni 

rentgenowskich (→ rentgenodiagnostyka, → rentgenoterapia). 

rentgenoskopia, prześwietlenie, jedna z metod badania radiologicznego polegająca na 

oglądaniu i interpretacji obrazu badanego obiektu na ekranie rentgenowskim lub we 

wzmacniaczu elektronowym obrazu rentgenowskiego; stosowana w celu oceny czynności 

ruchowej narządów. 

rentgenoterapia, dział → radioterapii, w której jako źródło promieniowania wykorzystuje się 

promieniowanie rentgenowskie; stosowana w leczeniu nowotworów oraz niektórych chorób 

skóry. 

reobaza, wartość najsłabszego bodźca wyzwalającego odpowiedź pobudzanej komórki, 

działającego w praktycznie zmierzalnym czasie. 

reofile, zwierzęta szybko płynących wód, np. górskich potoków; należą tu liczni 

przedstawiciele bezkręgowców i kilku gatunków ryb, a przystosowania polegają na: 

spłaszczeniu grzbieto-brzusznym i opływowym kształcie ciała, umiejętności usytuowania 

ciała głową pod prąd (reotaksja), wykształceniu różnych aparatów czepnych umożliwiających 

przytwierdzenie zwierząt do dna, kamieni. 

reofoby, gatunki wodne nie tolerujące prądu wodnego. 

reoreceptory, narządy zmysłu reagujące na przepływ wody, spotykane u zwierząt wodnych, 

np. w obrębie narządu linii bocznej ryb (→ narząd boczny). 

reotaksja, położenie ciała zwierzęcia w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wody, co 

ułatwia mu pokonywanie oporu wody i poruszanie się pod prąd. 

repelenty, odstraszające substancje chemiczne wytwarzane przez rośliny w celu obrony przed 

zwierzętami; r. syntetyczne, przeważnie nietoksyczne, stosowane są do ochrony upraw i 

organizmu człowieka przed szkodnikami, głównie owadami, ptakami i gryzoniami. 

repetycyjny DNA, → DNA repetycyjny. 

replikacja, synteza DNA na matrycy DNA katalizowana przez kilka polimeraz DNA z 

udziałem ponad 20 innych białek; podczas r. obydwie nici helisy DNA rozplatają się i 

rozdzielają, na każdej z nich, na zasadzie komplementarności, syntetyzowane są nowe nici 

DNA; z cząsteczki macierzystej powstają dwie cząsteczki potomne, z których każda ma jedną 

nić nową i jedną macierzystą – r. jest więc semikonserwatywna; r. zachodzi podczas fazy S 

cyklu komórkowego, poprzedzając podział komórki. 

replikazy, polimerazy RNA zależne od RNA, biorące udział w replikacji jednoniciowego 

RNA niektórych wirusów, np. wirusa mozaiki tytoniu. 

replikon, jednostka replikacji, DNA replikowany z jednego miejsca ori (ang. replication 

origin), od którego w przeciwnych kierunkach przesuwa się para widełek replikacyjnych; u 

prokariotów występuje jeden r., w komórce ssaków – od 50 do 100 000 r. 

repolaryzacja, odbudowanie → potencjału spoczynkowego (polaryzacji) błony komórkowej 

po pobudzeniu (→ depolaryzacji). 

represja kataboliczna, mechanizm regulatorowy umożliwiający wyłączenie 

operonu lac przez glukozę obecną w środowisku bakterii (→ operon). 

represor, czynnik, którego połączenie z odpowiednim fragmentem DNA blokuje → 

transkrypcję genu; represor wchodzi w skład → operonu. 

reprodukcja różnicowa, zróżnicowanie → współczynników reprodukcji osobników o 

różnych genotypach. 

reprodukcja, → rozmnażanie. 

reprodukcji współczynnik, → współczynnik reprodukcji. 
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resekcja, med. operacyjne usunięcie części narządu. 

resocjalizacja, zabiegi wychowawcze w stosunku do osób nieprzystosowanych do 

środowiska społecznego. 

resorpcja kanalikowa, jeden z procesów zachodzących w czasie przechodzenia → moczu 

pierwotnego przez → kanaliki nerkowe nefronu kręgowców, polegający na wchłanianiu wody 

i przydatnych składników z moczu pierwotnego, prowadzący do przekształcenia moczu 

pierwotnego w mocz ostateczny (→ mocz). 

resorpcja, proces wchłaniania wody i rozpuszczonych w niej związków do organizmu ze 

środowiska lub do komórek z ich otoczenia; może się odnosić np. do wchłaniania wody i 

produktów trawienia w przewodzie pokarmowym, odzyskiwania przydatnych związków z 

ultrafiltratu w procesach kanalikowych w nerce (→ mocz pierwotny), wchłaniania 

rozpuszczonych składników organizmu, np. resorpcja kości (→ osteoklasty) lub wysięków 

naczyniowych. 

respiracja, → oddychanie. 

respirator, 1) przyrząd wykorzystywany w pomiarach czynności oddechowych i przemiany 

materii; 2) przyrząd służący do sztucznego wprowadzania powietrza do dróg oddechowych i 

płuc (→ oddychanie sztuczne). 

restrykcja, w biologii molekularnej działanie lub użycie endonukleaz restrykcyjnych (→ 

restryktazy). 

restrykcyjna analiza, → analiza restrykcyjna. 

restrykcyjne enzymy, → restryktazy. 

restryktazy, enzymy restrykcyjne, endonukleazy (fosfodiesterazy) z klasy hydrolaz 

katalizujące rozpad wiązań diestrowych w DNA, występujące powszechnie u prokariotów; 

ich funkcją jest ochrona komórki przed wnikaniem obcego DNA; stosowane w → inżynierii 

genetycznej i → genetyce molekularnej – rozpoznają i przecinają nici DNA w ściśle 

określonych miejscach, co pozwala na izolowanie genów lub ich fragmentów. 

restytucja, postępowanie mające na celu odtworzenie populacji gatunku lub też zespołów 

ekologicznych, którym grozi wyginięcie, w ostateczności m.in. przez hodowle specjalne i 

reintrodukcję. 

resuscytacja, → reanimacja. 

retardacja, med. opóźnienie rozwoju fizycznego lub umysłowego osobnika w stosunku do 

rówieśników, tj. do stanu charakteryzującego w danej populacji osobniki w określonym wieku 

kalendarzowym; szerzej – zwolnienie procesu rozwojowego, np. wydłużenie rozwoju 

ontogenetycznego człowieka w porównaniu z innymi naczelnymi. 

retardanty, syntetyczne substancje chemiczne hamujące wzrost elongacyjny roślin przez 

blokowanie biosyntezy giberelin – → hormonów roślinnych. 

retikulocyty, retykulocyty, populacja → krwinek czerwonych obejmująca krwinki 

niedojrzałe, powstałe w wyniku procesu → erytropoezy jako bezjądrzaste komórki w szpiku 

kostnym dojrzewające w erytrocyty, w stanach prawidłowych uwalniane do krążenia w 

niewielkiej liczbie, gdzie stanowią ok. 1% krwinek czerwonych. 

retikulopodia, rizopodia, drzewkowato rozgałęziające się wypustki cytoplazmatyczne, → 

nibynóżki u → korzenionóżek służące do zdobywania substancji pokarmowych i lokomotocji; 

połączone anastomozomami tworzą sieć otaczającą ciało komórki. 

retikulum endoplazmatyczne, siateczka śródplazmatyczna, układ błon występujących we 

wnętrzu komórki eukariotycznej w formie spłaszczonych cystern i kanałów, dzielących 

wnętrze komórki na odrębne przedziały (→ kompartmentacja); przedział wydzielany we 

wnętrzu cystern r. e. cechuje obecność licznych specyficznych enzymów uczestniczących w 
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modyfikacji białek, syntezie lipidów, procesach transportu substancji w obrębie komórki i 

poza nią, procesach utleniania i redukcji, a także akumulacji określonych cząsteczek, np. 

jonów wapniowych; wyróżnia się r. e. gładkie i szorstkie (które cechuje obecność rybosomów 

osadzonych na powierzchni). 

retinakulum, 1) rozwidlony wyrostek odwłoka podtrzymujący widełki skokowe u 

skoczogonków; 2) część narządu łączącego skrzydła u błonkówek i motyli. 

retinen, 11-cis-retinal, pochodna witaminy A tworząca chromatoforową część → 

rodopsyny występującej w → fotoreceptorach; r. występujący u różnych zwierząt, w tym 

w → pręcikach siatkówki u ludzi i większości ssaków, określany bywa jako retinen1 w 

odróżnieniu od retinenu2 niektórych zwierząt (np. ryb słodkowodnych, płazów). 

retinoblastoma, siatkówczak, u człowieka złośliwy nowotwór komórek siatkówki, zwykle u 

noworodków i małych dzieci; za dziedziczną postać r. odpowiedzialny jest zmutowany allel 

genu Rb. 

retinol, akseroftol, witamina A, zaliczany do izoprenoidów związek powstający w wyniku 

konwersji karotenów (prowitaminy) w nabłonku jelitowym i w wątrobie, jest niezbędny do 

prawidłowego wzrostu i różnicowania się komórek i tkanek oraz w procesach syntez 

glikoprotein; po redukcji do retinalu (→ retinen) wbudowywany jest do rodopsyny i bierze 

udział w procesach widzenia, uczestnicząc w recepcji kwantów światła. 

retinospora, młodociana forma morfologiczna pędów u niektórych drzew szpilkowych 

charakteryzująca się odmiennymi liśćmi, utrwalona przez rozmnażanie wegetatywne za 

pomocą sadzonek, osiągająca nieraz dość znaczne rozmiary (występuje np. u żywotnika). 

retinula, → siatkóweczka. 

retrogresja, ewolucja w kierunku mniej złożonych form, charakterystyczna dla niektórych 

grup pasożytów. 

retrowirusy, Retroviridae, rodzina wirusów, których materiałem genetycznym jest RNA; 

zawierają enzym → odwrotną transkryptazę pozwalającą, po syntezie komplementarnego 

DNA, na integrację z genomem zainfekowanego gospodarza; do r. należą m.in. → 

lentiwirusy i → onkowirusy. 

reumatyczny czynnik, → czynnik reumatyczny. 

reumatyzm, grupa objawów (bez znaczenia diagnostycznego) związanych z bolesnością i 

zaburzeniami funkcji układu narządów ruchu (mięśni, kości, stawów). 

rewersja, → supresja genetyczna. 

rewir, → terytorium. 

rewizja systematyczna, rewizja taksonomiczna, weryfikacja danego taksonu, najczęściej 

związana ze zmianą jego przynależności systematycznej, w związku z uzyskaniem nowych 

danych lub inną interpretacją dotychczasowej wiedzy. 

rezerwaty przyrody, ograniczone przestrzennie obszary chronione z zachowanymi 

naturalnymi lub nieznacznie zmienionymi biocenozami; wyróżnia się dwa typy r. p.: ścisłe 

(zupełne), z wykluczonym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zakazem ruchu 

turystycznego, oraz częściowe, z dopuszczalnym ruchem turystycznym i ograniczoną 

ingerencją człowieka; ze względu na rodzaj chronionych biocenoz wyróżniane są r. p. leśne, 

florystyczne (z gatunkami chronionymi), faunistyczne (z chronionymi gatunkami lub 

zgrupowaniami zwierząt), stepowe, torfowiskowe, słonoroślowe (ze stanowiskami halofitów), 

wodne, przyrody nieożywionej (z rozmaitymi formami i utworami geologicznymi, jak 

jaskinie, odkrywki skalne, szczególne typy gleb). 

rezerwuar, szeroko pojęte środowisko (gleba, materia nieożywiona, organizmy żywe) 

czynnika chorobotwórczego, w którym żyje, rozmnaża się i skąd bywa przenoszony i zakaża 
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osobniki wrażliwe. 

rezonans, szybkie narastanie amplitudy drgań danego układu, w chwili gdy częstotliwość 

drgań zewnętrznych jest podobna lub równa częstotliwości drgań własnych tego układu; 

wyróżnia się r. mechaniczny, akustyczny i elektryczny; zjawisko r. wykorzystywane jest w 

metodach spektroskopowych stosowanych w biologii i medycynie; zaletą tych metod jest 

duża czułość, selektywność i nieinwazyjność (→ rezonans elektronowy paramagnetyczny, → 

rezonans jądrowy magnetyczny). 

rezonans elektronowy paramagnetyczny, EPR, zjawisko absorpcji promieniowania 

elektromagnetycznego o ściśle określonej częstotliwości przez substancję mającą 

niesparowany elektron, umieszczoną w silnym polu magnetycznym; spektroskopia EPR jest 

stosowana m.in. do jakościowego i ilościowego wykrywania wolnych rodników oraz do 

badań dynamiki makrocząsteczek i błon biologicznych. 

rezonans jądrowy magnetyczny, NMR, zjawisko absorpcji promieniowania 

elektromagnetycznego o częstotliwości fal radiowych przez tkankę lub związek pozostający 

w polu magnetycznym i poddany ich działaniu; spektroskopia NMR jest stosowana do 

badania struktury związków organicznych oraz precyzyjnego obrazowania narządów 

wewnętrznych i uzyskiwania obrazów ich przekroju (tomografia NMR). 

rezonatory, → narządy rezonacyjne. 

rezystencja, oporność erytrocytów na działanie roztworów hipotonicznych zależna od 

wytrzymałości ich błony komórkowej; erytrocyty młodsze są bardziej oporne niż starsze. 

rędziny, gleby ukształtowane ze zwietrzelin skał wapniowcowych (wapieni, dolomitów, 

gipsów). 

ręka, końcowy segment kończyny przedniej (górnej) kręgowców czworonożnych ruchomo 

połączony z → przedramieniem za pośrednictwem → nadgarstka; składa się z odcinka 

bliższego – śródręcza i dalszego – → palców; podstawowy pięciopromienny (5 kości 

śródręcza i 5 palców) plan r. w wielu grupach uległ daleko idącym modyfikacjom 

dotyczącym zarówno redukcji poszczególnych promieni, jak i kształtu kości śródręcza i 

palców. 

RF, → czynnik reumatyczny. 

Rh, → układ grupowy Rh. 

rhinarium, 1) porowata płytka czułków niektórych błonkówek; 2) przedustek ważek; 3) 

chemoreceptor czułka niektórych pluskwiaków różnoskrzydłych; 4) → nos. 

riketsje, rodzina małych bakterii gramujemnych z rzędu Rickettsiales występujących w 

formie pałeczek lub ziarenek, bezwzględnych pasożytów wewnątrzkomórkowych (poza 

jednym rodzajem Rochalimea) przenoszonych przez wszy, pchły, kleszcze i roztocze z 

populacji szczurów i myszy oraz innych dzikich gryzoni, a także torbaczy w Australii; 

chorobotwórcze dla człowieka, wywołują szereg niebezpiecznych chorób (np. → dur 

plamisty, → gorączka plamista, → gorączka okopowa). 

Ringera roztwór, → roztwór Ringera. 

rinowirusy, → rynowirusy. 

rizopodia, → retikulopodia. 

RLX, → relaksyna. 

RNA, kwas rybonukleinowy, długi, nierozgałęziony polimer zbudowany z rybonukleotydów 

(→ nukleotydy) połączonych wiązaniami fosfodiestrowymi, najczęściej jednoniciowy, 

tworzący niekiedy → podwójne helisy i pętle; w jego skład wchodzą cztery zasady azotowe 

(adenina, guanina, cytozyna i uracyl), cukier ryboza i reszty fosforanowe; wyróżnia się trzy 

rodzaje kwasu rybonukleinowego: RNA informacyjny, RNA rybosomowy i RNA 
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transportujący; wszystkie biorą udział w ekspresji informacji genetycznej, kończącej się → 

biosyntezą białka; niektóre RNA mają zdolności katalityczne (→ rybozymy). 

RNA informacyjny, RNA matrycowy, mRNA, jednoniciowy kwas rybonukleinowy, który 

powstaje na matrycy → DNA w procesie → transkrypcji; stanowi kopię roboczą → genu. 

RNA matrycowy, → RNA informacyjny. 

RNA polimeraza, → polimerazy RNA. 

RNA rybosomowy, rRNA, rybosomowy kwas rybonukleinowy występujący w rybosomach 

w postaci cząsteczek 18S, 5,8S, 28S i 5S RNA u eukariotów, a u prokariotów jako 23S, 5S i 

16S RNA; odcinki dwuniciowe rRNA tworzą struktury spinki do włosów. 

RNA satelitarny, sRNA, małe cząsteczki RNA złożone z ok. 350 nukleotydów, nazywane 

wirusoidami, występujące w roślinach; są opłaszczane przez niektóre wirusy roślinne. 

RNA transportujący, tRNA, transferowy, przenośnikowy kwas rybonukleinowy (→ RNA), 

zbudowany z ok. 80 nukleotydów, o najmniejszej masie cząsteczkowej spośród wszystkich 

kwasów nukleinowych; występują w nim zasady modyfikowane; ma strukturę drugorzędową 

w formie liścia koniczyny, a trzeciorzędową – w kształcie litery L; łączy się specyficznie z 

aminokwasami i przenosi je na rybosomy, gdzie odbywa się synteza białka (→ biosynteza 

białka). 

RNA wirusy, → wirusy RNA. 

robaczkowy ruch, → perystaltyka. 

robaczyce, helmintozy, ogólna nazwa chorób ludzi lub zwierząt wywoływanych przez 

pasożytnicze robaki płaskie (→ płazińce) lub obłe (→ obleńce). 

robak móżdżku, → móżdżek. 

robaki, 1) (vermes) ogólne określenie → płazińców, → obleńców i → pierścienic nie mające 

dziś rangi systematycznej; 2) potoczna, niewłaściwa nazwa wielu drobnych bezkręgowców, w 

tym larw owadów pasożytniczych, a także niektórych owadów i wijów glebowych. 

robaki obłe, → obleńce. 

robaki płaskie, → płazińce. 

robotnice, 1) samice o niedorozwiniętych jajnikach w koloniach owadów społecznych ( 

błonkówek i → termitów) wykonujących podstawowe czynności w gnieździe, np. u pszczół 

rodzaj wykonywanej pracy uzależniony jest od wieku, najmłodsze r. sprzątają gniazdo, 

później karmią larwy, następnie budują plastry, wreszcie w 20 dniu życia opuszczają ul w 

poszukiwaniu pożywienia; 2) robotnice niewolnice, wylęgłe z poczwarek r. obcych gatunków 

mrówek, porwane przez żołnierzy mrówki amazonki (Polyergus rufescens), wykonujące 

podstawowe czynności w gnieździe. 

robotnicy, samce sterylne, w kolonii → termitów wykonujące funkcje niereprodukcyjne – 

karmią królową, opiekują się jajami i larwami, "lw;hodują"up; grzyby. 

rodnia, archegonium, wielokomórkowe gametangium żeńskie, w którym powstają komórki 

jajowe u → roślin telomowych (u nasiennych w postaci zredukowanej). 

rodniostan, archegoniofor, wyspecjalizowane odgałęzienia gametofitu u niektórych 

mszaków i paprotników, na których skupione są rodnie (np. u wątrobowca porostnicy 

wielokształtnej, Marchantia polymorpha, r. ma kształt trzoneczka zakończonego 

parasolowatą tarczką, pod którą umieszczone są rodnie). 

rodoplasty, chloroplasty krasnorostów zawierające obok chlorofilu i karotenoidów barwniki 

bilinowe: czerwoną fikoerytrynę i niebieski fikocyjan; powodują czerwone lub fioletowe 

zabarwienie plech. 

rodopsyna, purpura wzrokowa, czerwień wzrokowa, światłoczuły barwnik wytwarzany w → 
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pręcikach siatkówki oka, zbudowany z → retinenu oraz jednej z → opsyn (skotopsyny); r. 

reaguje na słabe bodźce światła o długości 505 nm, inicjując przez białko G (transducynę) 

inaktywację kanałów sodowych zależnych od cyklicznego GMP w komórce pręcikonośnej i 

wywołując hiperpolaryzację jej błony oraz zmianę wydzielania neuroprzekaźnika; barwniki 

zbliżone do r. występujące w komórkach światłoczułych różnych zwierząt różnią się głównie 

budową części białkowej (opsyny). 

rodowe drzewo, → drzewo filogenetyczne. 

rodzaj monotypowy, → rodzaj zawierający tylko jeden gatunek. 

rodzaj, genus, takson rodzajowy, taksonomiczna grupa blisko spokrewnionych gatunków; 

część rodziny; nazwa rodzajowa podkreśla nie tyle większy stopień różnic, ile raczej 

wspólnotę gatunków włączonych do danego rodzaju. 

rodzajna warstwa , → warstwa rodzajna. 

rodzina, takson lub kategoria systematyczna określająca jeden lub więcej spokrewnionych 

rodzajów, oddzielona od innych taksonów tej rangi wyraźną luką; w taksonomii zwierząt 

nazwa rodziny opatrzona jest końcówką -ideae, podrodziny -inae, nadrodziny -oidea. 

rodzina genów, zespół genów powstały z genu wyjściowego w wyniku jego → duplikacji i 

zmian strukturalnych; geny takie mogą występować w grupach na jednym chromosomie lub 

być rozmieszczone w różnych chromosomach. 

rogatek, Ceratophyllum, rodzaj obejmujący 6 gatunków roślin → 

dwuliściennych występujących w zbiornikach wodnych na całym świecie; rośliny te nie 

wytwarzają korzeni, łodygi unoszą się swobodnie w wodzie, podzielone liście ułożone są 

okółkowo; zapylanie kwiatów odbywa się pod wodą; według niektórych poglądów (ostatnio 

kwestionowanych), opartych na cechach molekularnych, jest to jeden z najprostszych 

przedstawicieli roślin → okrytozalążkowych (por. → Amborella, → paleozioła). 

rogi, 1) zbudowane z → keratyny puste wewnątrz osłony, osadzone na → możdżeniach u 

ssaków kopytnych z rodziny krętorogich; 2) okryte skórą wyrostki kostne na głowie u 

żyrafowatych; stożkowate, keratynowe narośla skórnego pochodzenia na głowie u 

nosorożców; 3) potocznie → poroże. 

rogi rdzenia, słupy istoty szarej → rdzenia kręgowego widoczne na jego poprzecznym 

przekroju w postaci rogów, w liczbie dwóch (u kręgoustych), trzech (u ryb 

chrzęstnoszkieletowych) lub czterech u pozostałych kręgowców (parzyste rogi grzbietowe i 

brzuszne); u ssaków występują ponadto rogi boczne, zawierające jądra autonomicznego 

układu nerwowego. 

rogowacenie, keratynizacja, proces wytwarzania na powierzchni komórek głównych 

nabłonka wielowarstwowego płaskiego (keratynocytów) u ssaków płaskich płytek 

zbudowanych z białka keratyny; w trakcie r. keratynocyty stopniowo zamierają tworząc 

zewnętrzną warstwę nabłonka (warstwa zrogowaciała), nieprzepuszczalną dla wody, 

ulegającą okresowemu złuszczaniu, zwykle cienką, ale czasami, zwłaszcza w miejscach 

narażonych na stałe urazy, znacznej grubości. 

rogówka, ogólnie, przezroczysta część oka zwierząt; termin stosowany głównie w 

odniesieniu do przedniej części zewnętrznej błony włóknistej gałki ocznej kręgowców 

przechodzącej w twardówkę; element układu optycznego oka. 

rojenie, zjawisko lotu matki królowej pszczoły miodnej wraz z pewną liczbą robotnic, tuż po 

opuszczeniu ula, które wyprzedza wylęg nowych królowych i tworzenie nowych rodzin 

pszczelich; zachodzi zwykle w czerwcu lub lipcu, a gniazdo opuszcza niemal połowa pszczół. 

rolnictwo, 1) dział gospodarki człowieka obejmujący uzyskiwanie i bezpośrednie 

wykorzystywanie plonów roślin; w zakres r. wchodzi nie tylko produkcja roślinna (uprawa i 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475090_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475235_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1467861_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473346_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475836_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469530_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474057_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474406_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471713_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475785_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469546_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469546_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475665_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477681_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474156_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469520_1.html


hodowla roślin) i zwierzęca (chów i hodowla zwierząt), ale również podstawowe 

przetwórstwo, pierwotnie zlokalizowane w całości bezpośrednio w gospodarstwach rolnych, 

przekształcające się stopniowo w wyspecjalizowane działy przemysłu rolno-spożywczego; 

2) atrop. strategia gospodarcza, w której intensywność produkcji roślin i zwierząt (→ 

gospodarka) jako źródła pozyskiwanej energii jest tak znaczna, że umożliwia powstawanie 

dużych, zróżnicowanych strukturalnie i zintegrowanych organizacyjnie → antropocenoz. 

rolnictwo ekologiczne, ekorolnictwo, system produkcji rolniczej, w którym uwzględnia się 

potrzebę zachowania równowagi w ekosystemach naturalnych. 

ronienie, aborcja, rol. opadanie zawiązków owoców z drzew owocowych. 

ropa, gęsta, lepka i mętna ciecz o barwie żółtawej, żółtawozielonkawej lub 

żółtoniebieskawej, o odczynie alkalicznym, powstała w następstwie zapalnej reakcji 

organizmu na drażniący go miejscowo czynnik bakteryjny; wśród składników r. znajdują się 

leukocyty, bakterie, szczątki obumarłej tkanki i wysięk. 

ropa naftowa, kopalna mieszanina gazowych, ciekłych i stałych węglowodorów 

parafinowych, cykloparafinowych (naftenowych) oraz aromatycznych, z domieszką 

substancji mineralnych; najczęściej występuje w złożach kredowych i trzeciorzędowych, o nie 

do końca wyjaśnionym pochodzeniu; przeważa pogląd, że powstała w basenach 

sedymentacyjnych płytkich mórz z obumarłych organizmów roślinnych i zwierzęcych 

zawartych w osadach morskich i przeobrażonych w warunkach beztlenowych. 

ropalia, ciałka brzeżne, ciała zmysłowe występujące w liczbie 4, 8 lub 16 na brzegach 

meduzy krążkopławów; stanowią skupienia narządów zmysłu wzroku, węchu i równowagi. 

ropowica, rozprzestrzeniające się ropne zapalenie tkanek, wywoływane przez → gronkowce. 

rosa miodowa, stadium konidialne w rozwoju buławinki czerwonej (grzyba z grupy → 

workowców) pasożytującej na trawach (m.in. na życie); askospory tego grzyba trafiają na 

znamię słupka, skąd rozwijająca się grzybnia przerasta cały słupek, wytwarza → konidia oraz 

wydziela słodką ciecz zlizywaną przez owady, które wędrując po kłosach przenoszą 

jednocześnie konidia i infekują kolejne słupki. 

Rostroconchia, gromada prymitywnych mięczaków (→ muszlowce), znanych z ery 

paleozoicznej, całkowicie wymarłych z końcem permu; osobniki dorosłe miały muszlę 

dwuskorupową, dwubocznie symetryczną, przypuszczalnie żywiły się osadami dennymi lub 

były filtratorami. 

rostrum, 1) czułek odcinka głowowego → wrotków o funkcjach zmysłowych; 2) płytka 

brzuszna u → wąsonogów bez stylika; 3) dziób z przodu głowy → skorupiaków połączony 

z → karapaksem; 4) szczęki rogowe, dziób u → głowonogów; 5) skamieniała, tylna część 

muszli w kształcie strzały, jedyna pozostałość po wymarłych → belemnitach, jurajskich 

głowonogach; 6) końcowa, apikalna część gnatosomy u → roztoczy; 7) przedni, wydłużony 

występ pyska ryb oceanicznych. 

roślinna komórka, → komórka roślinna. 

roślinne oleje, → oleje roślinne. 

roślinne państwa, → państwa roślinne. 

roślinne strefy, → strefy roślinne. 

roślinne śluzy, → śluzy roślinne. 

roślinne tkanki, → tkanki roślinne. 

roślinne włókna, → włókna sklerenchymatyczne. 

roślinność, ogół zbiorowisk roślinnych występujących w danym czasie na określonym 

obszarze lub w określonym środowisku; struktura, dynamika i funkcjonowanie r. są 
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przedmiotem zainteresowania i badań → fitosocjologii (por. → flora). 

roślinność alpejska, zbiorowiska roślinne mające optimum rozwojowe powyżej górnej 

granicy lasu; w Polsce występuje głównie w Tatrach, a w mniejszym stopniu także na Babiej 

Górze i w Karkonoszach; tworzą ją przede wszystkim murawy wysokogórskie: w piętrze 

alpejskim silnie zwarte, w piętrze turniowym zaś bardzo luźne (→ piętra roślinności). 

roślinność potencjalna, potencjalna roślinność naturalna, ogół zbiorowisk roślinnych, które 

mogłyby się wytworzyć spontanicznie, gdyby wyłączyć wszelką ingerencję człowieka, tzn. 

pozostawić własnemu losowi → fitocenozy składające się na → roślinność rzeczywistą. 

roślinność rzeczywista, ogół zbiorowisk roślinnych aktualnie wypełniających określoną 

przestrzeń geograficzną, których struktura i funkcjonowanie zależne są od czynników 

naturalnych oraz antropogenicznych; w skład r. rz. mogą wchodzić zbiorowiska (→ 

fitocenozy) naturalne (lasy, bory, torfowiska), półnaturalne (łąki, pastwiska) i synantropijne 

(np. zbiorowiska chwastów polnych czy fitocenozy ruderalne). 

roślinny zespół, → asocjacja roślinna. 

roślinożerność, odżywianie się zwierząt roślinami; podstawowy związek pokarmowy i jedno 

z ważniejszych ogniw → łańcucha pokarmowego ekosystemu, od którego uzależnione są 

pozostałe; zachodzi we wszystkich środowiskach i dotyczy wszystkich roślin; typ koakcji, w 

której na ogół liczebość roślinożerców jest uzależniona od ilości konsumowanych roślin. 

rośliny, jedna z głównych grup organizmów, jednostka systematyczna wyróżniana we 

wszystkich systemach biologicznych; w podziale istot żywych na dwa królestwa 

(Procaryota i Eucaryota) r. ujmowane są w randze podkrólestwa (Phytobionta) i definiowane 

jako organizmy jądrowe, w zasadzie samożywne, czerpiące energię ze światła słonecznego 

dzięki posiadaniu barwników asymilacyjnych (głównie chlorofilu); występujące wśród r. 

formy heterotroficzne (saprofity i pasożyty) mają charakter wtórny; r. wytwarzają sztywne 

ściany komórkowe (najczęściej celulozowe), a u przedstawicieli grup najwyżej 

zorganizowanych procesy wzrostowe zlokalizowane są w grupach komórek zwanych → 

merystemami; do r. należy ponad 300 tysięcy gatunków dzielonych na wiele grup 

systematycznych różnej rangi odzwierciedlających kolejne stadia rozwoju ewolucyjnego; np. 

gromady: glaukofity, tobołki, eugleniny (klejnotki), chryzofity, chloromonady, kryptofity, 

brunatnice, krasnorosty, zielenice, rośliny telomowe; w rozpowszechniającym się obecnie 

podziale świata żywego r. (Plantae) mają status jednego z 5 królestw – obok → bakterii, → 

protistów, → grzybów i → zwierząt; w takim ujęciu do królestwa r. zalicza się tylko formy 

pierwotnie lądowe, natomiast organizmy samożywne pierwotnie wodne (→ glony) zalicza się 

do królestwa protistów. 

rośliny acydofilne, → acydofity. 

rośliny adwentywne, rośliny pochodzące (przybyłe) z innych obszarów; termin stosowany 

szczególnie przed rozwinięciem szczegółowych klasyfikacji roślin synantropijnych, obecnie 

rzadziej używany (→ rośliny synantropijne, → antropofity). 

rośliny amidowe, jeden z dwóch typów roślin motylkowatych zdolnych do wiązania 

toksycznego amoniaku w → amidy (asparaginę i glutaminę), będące formą transportową 

zredukowanego azotu z → brodawki korzeniowej do innych organów rośliny; do r. a. należą 

m.in. groch, łubin, bobik, lucerna. 

rośliny C3, rośliny, u których wiązanie CO2 w fazie ciemnej → fotosyntezy odbywa się tylko 

w cyklu C3, do rybulozo-1,5,-bisfosforanu, a pierwszym uchwytnym produktem wiązania jest 

trójwęglowy związek – fosfoglicerynian. 

rośliny C4, rośliny, u których wiązanie CO2 w fazie ciemnej → fotosyntezy odbywa się do 

fosfoenolopirogronianu i które obok cyklu C3 dysponują dodatkowo cyklem C4, a pierwszym 

uchwytnym produktem wiązania CO2 są związki czterowęglowe, jabłczan lub asparaginian; 
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cykle C3 i C4 są rozdzielone przestrzennie, odbywają się w różnych komórkach miękiszu 

liścia; wydajność fotosyntetyczna r. C4 jest duża, co powoduje szybki przyrost biomasy; 

większość r. C4 występuje w strefie tropikalnej (np. kukurydza, trzcina cukrowa, sorgo), 

niektóre w umiarkowanej (np. łoboda); 

rośliny CAM, → rośliny kwasowe. 

rośliny dnia długiego, rośliny zakwitające tylko wówczas, gdy zostaną poddane pewnej 

liczbie "lw;dni długich"up; (→ fotoperiodyzm); dobowy czas oświetlenia musi być dłuższy 

od pewnej wartości krytycznej (zwykle co najmniej 14 godzin). 

rośliny dnia krótkiego, rośliny zakwitające dopiero wtedy, gdy zostaną poddane pewnej 

liczbie "lw;dni krótkich"up; (→ fotoperiodyzm); dobowy czas oświetlenia musi być krótszy 

od pewnej wartości krytycznej (zwykle poniżej 12 godzin); r. d. k. można traktować jako 

rośliny "lw;długiej nocy"up;, gdyż, jak wykazały badania, indukcja kwitnienia następuje w 

fazie ciemnej, której długość powinna wynosić ponad 12 godzin. 

rośliny drapieżne, → rośliny mięsożerne. 

rośliny drzewiaste, wieloletnie, trwałe rośliny o zdrewniałych pędach: → drzewa, → 

krzewy i → krzewinki. 

rośliny dwuletnie, grupa roślin wymagających do kwitnienia → jaryzacji w stadium 

zaawansowanego rozwoju wegetatywnego, osiąganego w pierwszym roku rozwoju; jaryzacja 

zachodzi zimą, po czym w drugim roku rozwoju następuje kwitnienie (r. d. są np. kapusta, 

marchew, burak). 

rośliny dwuliścienne, → dwuliścienne. 

rośliny endozoiczne, rośliny żyjące wewnątrz ciała zwierząt. 

rośliny fosylne, → rośliny kopalne. 

rośliny galmanowe, rośliny rosnące na siedliskach bogatych w związki cynku i ołowiu; w 

Polsce spotykane są w okolicy Olkusza i Bolesławia na starych hałdach rud metali ciężkich 

(głównie cynku); obficie występują tam m.in. specjalne odmiany takich gatunków, jak: 

zawciąg pospolity, lepnica rozdęta (var. angustifolia) i fiołek sudecki (var. calaminaria) oraz 

formy goździka kartuzka. 

rośliny haplokauliczne, → rośliny jednoosiowe (2). 

rośliny humusowe, obumarłe szczątki roślin podlegające stopniowym przemianom 

strukturalnym i chemicznym (czyli humifikacji), w wyniku których powstaje humus, czyli 

próchnica właściwa; w zależności od składu gatunkowego roślin podlegających humifikacji 

powstają różne typy próchnicy. 

rośliny jednoliścienne, → jednoliścienne. 

rośliny jednoosiowe, 1) rośliny monopodialne, rośliny, u których pączek szczytowy daje 

przedłużenie osi i w rezultacie pęd główny dominuje nad pędami bocznymi; tak rozwijają się 

np. pędy drzew iglastych (świerka i jodły), które tworzą wyraźną strzałę i regularną koronę z 

okółkami pędów bocznych; 2) rośliny haplokauliczne, rośliny wytwarzające kwiat na szczycie 

nie rozgałęziającego się pędu głównego (tzw. osi głównej). 

rośliny jednoroczne, rośliny, które cały cykl rozwojowy, od wykiełkowania nasion do 

kwitnienia i wydania nasion, przechodzą w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego (od wiosny 

do jesieni), po czym obumierają; ich przetrwalnikami są nasiona. 

rośliny kompasowe, rośliny o charakterystycznym – kompasowym sposobie ułożenia liści, 

polegającym na tym, że powierzchnie ich blaszek skierowane są ku wschodowi i zachodowi, 

a krawędzie ku północy i południowi; dzięki temu r. k. z jednej strony optymalnie 

wykorzystują ranne i wieczorne światło do fotosyntezy, z drugiej natomiast ich blaszki 

liściowe chronione są przed intensywnym działaniem południowego promieniowania 
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świetlnego (np. sałata kompasowa Lactuca serriola z rodziny złożonych). 

rośliny kopalne, rośliny fosylne, rośliny żyjące w dawnych epokach geologicznych, a 

obecnie znajdowane w osadach w postaci różnego rodzaju szczątków (skamielin, odcisków i 

odlewów owoców, nasion, liści lub fragmentów organów wegetatywnych); są przedmiotem 

badań paleobotanicznych (→ paleobotanika) i spełniają bardzo ważną rolę w wyjaśnianiu 

problemów ewolucyjnych oraz historycznych przemian szaty roślinnej. 

rośliny kwasowe, rośliny CAM (ang. crassulacean acid metabolism), rośliny przyłączające 

CO2 nocą do fosfoenolopirogronianu w cyklu C4 (→ rośliny C4); jako produkt pojawia się 

jabłczan (kwas jabłkowy) i zwiększenie kwasowości w komórkach; w dzień CO2 uwalnia się 

z jabłczanu i zostaje włączony do cyklu C3 (→ rośliny C3); istnieje tu czasowe rozdzielenie 

cykli C3 i C4; do r. k. należy wiele gatunków pustynnych i półpustynnych, także 

epifitycznych. 

rośliny kwiatowe, → kwiatowe. 

rośliny lecznicze, rośliny zawierające tzw. związki czynne, stanowiące źródło leków 

stosowanych w zwalczaniu chorób człowieka lub wzmacniające jego odporność na choroby; 

do związków tych należą m.in.: alkaloidy, glikozydy, olejki lotne, żywice, balsamy, kauczuk, 

garbniki, związki goryczowe, substancje śluzowe, antybiotyki, sole mineralne, kwasy 

organiczne, tłuszcze, cukrowce, karotenoidy i witaminy; ogółem w celach leczniczych 

wykorzystuje się ponad 20 tysięcy gatunków, w Polsce zaś ok. 230; surowiec stanowią 

poszczególne organy lub części roślin: ziele (herba), liść (folium), kwiat (flos), kwiatostan 

(inflorescentia), owoc (fructus), nasienie (semen), kłącze (rhizoma), korzeń (radix), kora 

(cortex), drewno (lignum), galas (coecidium). 

rośliny luźnokępkowe, rośliny jednoliścienne (np. trawy i turzycowate), o pędach 

rozgałęziających się w dolnych węzłach (tzw. węzłach krzewienia), w wyniku czego tworzą 

się podziemne pędy płożące, z których w znacznych odstępach powstają nowe węzły 

krzewienia, stanowiąc razem luźną kępkę (→ rośliny zwartokępkowe). 

rośliny mięsożerne, rośliny drapieżne, rośliny owadożerne, rośliny pokrywające swe 

zapotrzebowanie na związki azotu przez chwytanie i trawienie drobnych zwierząt (np. 

owadów); r. m. rosną w siedliskach ubogich w związki azotowe (torfowiska, skały), ich liście 

bywają przekształcone w specjalne urządzenia pułapkowe (np. u rosiczki). 

rośliny monokarpiczne, hapaksanty, roczne lub dwuletnie (rzadko wieloletnie, np. agawa) 

rośliny kwiatowe, które jednorazowo wydają owoce i nasiona, po czym obumierają. 

rośliny monopodialne, → rośliny jednoosiowe (1). 

rośliny naczyniowe, Tracheophyta, Plantae vasculares, rośliny, których sporofit wyposażony 

jest w dobrze rozwiniętą tkankę przewodzącą wodę; dawniej grupie tej przypisywano nawet 

rangę jednostki systematycznej, zaliczając do niej → paprotniki i rośliny → nasienne; obecnie 

termin stosowany główne w celach opisowych, m.in. w pracach florystycznych i 

fitosocjologicznych. 

rośliny nasienne, → nasienne. 

rośliny niższe, tradycyjne określenie grupy, do której zaliczano bakterie, sinice, glony, 

grzyby i porosty; w świetle współczesnych ujęć taksonomicznych to nieprecyzyjne określenie 

może się odnosić tylko do roślin innych niż telomowe, a więc → glonów. 

rośliny okopowe, grupa → roślin polowych, które wymagają w okresie wzrostu 

wielokrotnego okopywania lub obsypywania (obradlania); dzielą się na dwie grupy: bulwiaste 

(np. ziemniak) i korzeniowe (np. burak). 

rośliny okrywowe, tworzące zwartą warstwę → rośliny zielne lub niskie krzewy, okrywające 

podłoże, chroniące je przed zachwaszczeniem, erozją i degradacją; r. o. pełnią funkcje 
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biologiczne, estetyczną i gospodarczą (np. bluszcz pospolity, barwinek, bodziszek 

wielokorzeniowy i bodziszek czerwony, gajowiec żółty oraz takie paprocie, jak orlica 

pospolita i narecznica samcza). 

rośliny oleiste, rośliny uprawne zawierające w nasionach i owocach duże ilości tłuszczów 

(20–170%, zwykle płynnych) i wykorzystywane jako surowiec w różnych gałęziach 

przemysłu, m.in. w produkcji: olejów jadalnych i technicznych, farb, lakierów, mydeł, 

kosmetyków i lekarstw; w regionach o ciepłym klimacie uprawia się m.in.: oliwkę 

europejską, migdałowiec zwyczajny, sezam indyjski, palmy (kokosową i olejową), 

kakaowiec, natomiast w strefie chłodniejszej: mak lekarski, rzepak, rzepik, len zwyczajny 

(oleisty), słonecznik zwyczajny, konopie siewne, gorczycę jasną. 

rośliny ombrofilne, rośliny, których gospodarka wodna oparta jest na pozbawionych soli 

mineralnych opadach atmosferycznych; typowym siedliskiem r. o. są torfowiska wysokie. 

rośliny osiowe, 1) w wąskim ujęciu rośliny, których sporofit zbudowany jest z łodygi, 

korzeni i liści; tak rozumiane r. o. ujmowane były niekiedy w randze jednostki systematycznej 

(Cormophyta = osiowce, organowce) obejmującej wszystkie rośliny lądowe z wyjątkiem → 

mszaków; 2) w szerszym ujęciu → rośliny telomowe. 

rośliny owadożerne, → rośliny mięsożerne. 

rośliny owocowe, termin o znaczeniu użytkowym, stosowany w odniesieniu do roślin 

wytwarzających jadalne owoce; do tej bogatej w gatunki i bardzo różnorodnej grupy należą 

zarówno drzewa, krzewy, jak i byliny (rośliny trwałe); przykłady r. o. uprawianych w Polsce: 

jabłoń, grusza, śliwa, truskawka, wiśnia, czereśnia, porzeczka, agrest, malina, brzoskwinia, 

morela, orzech włoski; przykłady r. o. dziko rosnących w Polsce: poziomka, borówka 

(czernica, brusznica), żurawina, jeżyna i leszczyna; przykłady r. o. wymagających klimatu 

ciepłego lub tropikalnego: winorośl, pomarańcza, mandarynka, cytryna, grejpfrut, banan. 

rośliny ozdobne, rośliny ogrodnicze uprawiane do celów dekoracyjnych lub – szerzej – 

wszystkie rośliny, które człowiek w jakikolwiek sposób wykorzystuje w celach 

dekoracyjnych lub do zaspokajania potrzeb estetycznych. 

rośliny ozime, rośliny wymagające do kwitnienia → jaryzacji, która może się odbyć w 

dowolnym okresie rozwoju, np. już w stadium spęczniałych nasion, zwykle młodych siewek; 

w przyrodzie okres chłodów przechodzą późną jesienią i zimą, kwitną wczesnym latem (np. 

ozime zboża). 

rośliny pasożytnicze formy czerpiące pokarm z innych żywych organizmów, spotykane 

również u roślin (poza światem bakterii, zwierząt i grzybów); charakterystycznym organem r. 

p. są → ssawki rozwijające się na styku tkanek pasożyta i żywiciela, na łodygach u 

pasożytniczych pnączy (np. u kanianki) lub korzeniach (np. u zarazy); pasożyty pełne 

pozbawione są zielonego zabarwienia (chlorofilu) i zdolności do fotosyntezy; półpasożytem 

korzeniowym jest jemioła, epifit o zielonych liściach, czerpiący z gałęzi drzew, na których się 

osiedla, tylko wodę i sole mineralne. 

rośliny pastewne, różne gatunki roślin zielnych uprawianych wyłącznie na paszę dla zwierząt 

gospodarskich. 

rośliny pionierskie, rośliny pojawiające się w pierwszej fazie sukcesji na obszarze lub 

siedliskach pozbawionych roślinności, zarówno w wyniku działań czynników naturalnych, jak 

i antropogenicznych; charakter pionierski przypisuje się dużym grupom systematycznym, 

takim jak porosty (wyłączane obecnie z roślin) czy mchy, a także roślinom naczyniowym o 

właściwościach sprzyjających zajmowaniu siedlisk wolnych od roślinności, takich jak: małe 

wymagania pokarmowe, łatwość rozsiewania nasion na duże odległości, krótki cykl życiowy 

itd. 

rośliny poduszkowe, niskiego wzrostu rośliny kwiatowe rosnące w gęstych skupieniach, 
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zabezpieczających je przed szkodliwymi wpływami wiatru, zimna, nadmiernego nagrzewania 

przez słońce, silnych i częstych skoków temperatury; tego typu darnie ("lw;poduszki"up;) 

powstają najczęściej przez rozkrzewienie się pojedynczej lub kilku siewek; wewnątrz darni są 

zwykle obumarłe liście, pędy i cząstki gleby, uszczelniające poduszkę; r. p. mają zazwyczaj 

tylko jeden, bardzo długi korzeń; są to przede wszystkim gatunki wysokogórskie oraz rośliny 

strefy podbiegunowej (np. lepnica bezłodygowa, liczne gatunki skalnic). 

rośliny polikarpiczne, polakanty, trwałe rośliny zielne, krzewy i drzewa, które wielokrotnie 

w swoim życiu wchodzą w fazę generatywną, tzn. wydają owoce i nasiona, po czym 

obumierają. 

rośliny polikauliczne, → rośliny wieloosiowe. 

rośliny polowe, rośliny rolnicze uprawiane na polach, to znaczy terenach poddawanych 

zabiegom (głównie orce) mającym na celu nadanie glebie odpowiedniej dla upraw struktury; 

spośród blisko 1500 gatunków → roślin uprawnych tylko ok. 100 można uznać za r. p.; są to 

rośliny zielne, na ogół jednoroczne lub dwuletnie; w zależności od sposobu uprawy i 

głównego kierunku użytkowania r. p. dzieli się na: zboża, okopowe (korzeniowe i bulwiaste), 

strączkowe, przemysłowe (włókniste, oleiste i specjalne), warzywa oraz pastewne. 

rośliny przemysłowe, rośliny uprawne wykorzystywane jako surowce w określonych 

działach przemysłu; wśród rosnących w Polsce r. p., oprócz gatunków zaliczanych do zbóż 

(pszenica, jęczmień) i okopowych (ziemniak, burak cukrowy, cykoria), wykorzystywanych 

głównie w przetwórczym przemyśle spożywczym, wyróżnia się trzy grupy: oleiste – rośliny, 

których nasiona (owoce) zawierają ponad 20% tłuszczu (np. rzepak, słonecznik, len), 

włókniste, z których otrzymuje się włókno do wyrobu różnego rodzaju tkanin, nici, sznurów, 

lin itp. (np. len, konopie) i specjalne, które nie wchodzą w skład normalnych płodozmianów 

rolniczych, uprawiane są natomiast na wydzielonych polach – plantacjach (do ważniejszych 

roślin tej grupy, uprawianych w Polsce zalicza się tytoń, chmiel zwyczajny i wierzbę 

koszykarską). 

rośliny przyziemne, → hemikryptofity. 

rośliny ruderalne, rośliny występujące na rumowiskach, śmietnikach, przypłociach, a więc 

towarzyszące osiedlom ludzkim, szlakom komunikacyjnym i ośrodkom przemysłowym; 

wśród r. r. przeważają gatunki nitrofilne, o krótkim cyklu życiowym, często przejawiające 

właściwości pionierskie (→ rośliny pionierskie); mogą się rekrutować z naturalnych lub 

półnaturalnych zbiorowisk miejscowych (wtedy zalicza się je do → apofitów, np. bylica 

zwyczajna) lub pochodzą z innych obszarów geograficznych (→ antropofity, np. bylica 

piołun). 

rośliny segetalne, rośliny rosnące dziko w uprawach zbożowych oraz okopowych (→ 

chwasty); dominują wśród nich gatunki jednoroczne (→ terofity) i dwuletnie; przykłady r. s. 

występujących w Polsce to: miotła zbożowa (trawa), maki (piaskowy, wątpliwy, polny), kąkol 

polny, chaber bławatek. 

rośliny skrytopłciowe, kryptogamy, rośliny rozmnażające się za pomocą zarodników (glony, 

mszaki i paprotniki; dawniej zaliczano do nich także grzyby, porosty, bakterie i sinice); 

obecnie termin ten nie ma już znaczenia taksonomicznego, lecz tylko opisowe. 

rośliny strączkowe, jednoroczne rośliny z rodziny motylkowatych wytwarzające duże 

nasiona, uprawiane na paszę zieloną, do celów spożywczych i wzbogacenia gleby w azot; 

zawierają duże ilości białka: w częściach wegetatywnych (15–20%), w nasionach (20–50%), 

a także tłuszczów: w nasionach soi nawet do 20%; r. s. poprawiają żyzność gleby dzięki 

symbiozie z bakteriami korzeniowymi, mającymi zdolność wiązania wolnego azotu 

(przykłady r. s.: groch siewny i polny – peluszka, łubin żółty, biały i wąskolistny, bobik, 

seradela, soczewica, wyka siewna i kosmata, soja oraz groszek siewny i afrykański). 
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rośliny synantropijne, dziko rosnące rośliny towarzyszące człowiekowi, → apofity i → 

antropofity; większość r. s. występuje na siedliskach, które powstały w wyniku działalności 

człowieka (wysypiska, hałdy, pobocza dróg, place składowe, pola uprawne) lub przynajmniej 

znajdują się pod jego silnym wpływem (łąki, pastwiska, sztuczne zadrzewienia). 

rośliny telomowe, Telomophyta, rośliny osiowe, gromada obejmująca szereg linii 

ewolucyjnych, które wykazują wielką różnorodność strukturalną i funkcjonalną, a także 

ekologiczną; przypuszcza się, że wszystkie obecnie żyjące rośliny z tej gromady pochodzą 

od → psylofitów, a według → teorii telomowej ich sporofity powstały w wyniku 

ewolucyjnego przekształcenia bezlistnych odgałęzień (telomów) występujących u tych 

najstarszych roślin lądowych; do r. t. należy kilkanaście podgromad, które można 

pogrupować następująco: mszaki i glewiki, widłaki, psyloty i skrzypy, kladoksylony i 

paprocie, nagozalążkowe wielkolistne i drobnolistne oraz okrytozalążkowe; zdecydowana 

większość r. t. to samożywne formy lądowe, o strukturze osiowej, wykazujące (z wyjątkiem 

form najstarszych) heteromorficzną przemianę pokoleń, z narastającą w toku ewolucji 

przewagą sporofitu nad gametofitem (z wyjątkiem mszaków) oraz tendencją do 

uniezależnienia procesu zapłodnienia od środowiska wodnego; w rozwoju filogenetycznym r. 

t. (również z wyjątkiem mszaków) wyróżnia się cztery zasadnicze stadia: 

jednakozarodnikowe, różnozarodnikowe, zalążkowe i nasienne. 

rośliny trujące, rośliny wytwarzające toksyczne związki chemiczne, takie jak: alkaloidy, 

glikozydy, saponiny, toksalbuminy, olejki lotne, kwasy organiczne i nieorganiczne; 

przynajmniej niektóre z tych związków, jeśli przyjmowane są w odpowiednich ilościach, 

mają właściwości lecznicze (→ rośliny lecznicze); człowiek może ulec zatruciu nie tylko po 

spożyciu części roślin zawierających tego typu związki (np. owoców, nasion), ale nawet w 

następstwie spożycia mięsa zwierząt odżywianych przed ubojem r. t.; do najbardziej trujących 

roślin we florze Polski należą: pokrzyk wilcza jagoda, lulek czarny, bieluń dziędzierzawa, 

szalej jadowity, szczwół plamisty, wawrzynek wilcze łyko, naparstnica. 

rośliny trwałe, → byliny. 

rośliny uprawne, rośliny, których rozmnażanie, rozwój osobniczy i wytwarzanie biomasy 

odbywają się pod kontrolą człowieka; dzieje r. u. sięgają 8–7 tysięcy lat p.n.e.; główne 

obszary pochodzenia r. u. to tzw. ośrodki: chiński, indyjski, indomalajski, centralnoazjatycki, 

Bliskiego Wschodu, śródziemnomorski, etiopski, środkowoamerykański i 

południowoamerykański. 

rośliny warzywne, warzywa, uprawne rośliny zielne, które w postaci surowej lub po 

ugotowaniu mogą stanowić pożywienie dla ludzi; większość r. w. uzyskano w drodze selekcji 

form naturalnych ukierunkowanej na powiększenie określonych organów; zwykle do 

konsumpcji wykorzystywane są tylko niektóre części poszczególnych gatunków, np. liście 

(sałata, kapusta), ogonki liściowe (rabarbar), łodygi (kalarepa), korzenie (marchew, 

pietruszka), kwiatostany (kalafior), owoce (pomidor), nasiona (fasola); świeże r. w. są na ogół 

niskokaloryczne i spożywane przede wszystkim ze względu na ich wartości smakowe i 

dietetyczne (źródło witamin A, B, C i PP) i soli mineralnych. 

rośliny waskularne, → rośliny naczyniowe. 

rośliny wiecznie zielone, → rośliny zimozielone. 

rośliny wieloletnie, → byliny. 

rośliny wieloosiowe, rośliny, u których rozgałęzienie powstaje wtedy, kiedy oś pędu 

przedłużają kolejne pędy boczne (tzw. rozgałęzienia sympodialne), a w rezultacie oś pędu 

składa się z odcinków osi bocznych coraz dalszych rzędów; tak rozgałęziają się np. pędy 

drzew owocowych (jabłoni, gruszy), a także lipy i wierzby. 

rośliny wodne, pojęcie głównie o charakterze ekologicznym, odnoszące się do gatunków 
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(niezależnie od przynależności systematycznej) żyjących w środowisku wodnym (w 

zbiornikach wodnych różnego typu oraz rzekach i strumieniach); w związku z terminem 

rośliny lądowe, stosowanym w kontekście ewolucyjnym, pojęcie r. w. można też rozumieć 

dwojako: r. w. o charakterze pierwotnym (glony) oraz r. w. o charakterze wtórnym, tzn. 

przedstawiciele grup systematycznych, które po "lw;osiągnięciu"up; lądu wtórnie 

przystosowały się do środowiska wodnego (np. paprocie wodne czy wodne rośliny 

kwiatowe). 

rośliny wyższe, grupa roślin, do której tradycyjnie zalicza się mszaki i rośliny osiowe, czyli 

paprotniki, nago- i okrytozalążkowe; zgodnie z aktualnym ujęciem systematycznym r. w. 

można utożsamiać z → roślinami telomowymi. 

rośliny zarodnikowe, → zarodnikowce. 

rośliny zbożowe, zboża, grupa roślin uprawnych (→ rośliny polowe) charakteryzująca się 

stosunkowo dużymi, mączystymi nasionami, zrośniętymi z owocnią w jednonasienne suche 

owoce – ziarniaki, nazywane popularnie ziarnem; należą do rodziny traw (z wyjątkiem gryki 

z rodziny rdestowatych); w skali światowej największe znaczenie ma pszenica ze względu na 

obszar zasiewów i globalne plony, następnie kukurydza i ryż. 

rośliny zielne, rośliny o słabo zdrewniałych, stosunkowo delikatnych łodygach; należą tu → 

rośliny jednoroczne, → rośliny dwuletnie, również → byliny, których pędy nadziemne 

obumierają z nastaniem niekorzystnych warunków środowiska (zimno, susza). 

rośliny ziemnowodne, gatunki reprezentowane przez formy lądowe oraz wodne; np. rdest 

ziemnowodny (Polygonum amphibium), u którego wydziela się formę wodną (P. 

amphibium for. aquatica) i formę lądową (P. amphibium for. terrestre), różniące się m.in. 

pokrojem oraz kształtem liści. 

rośliny zimozielone, rośliny wiecznie zielone, rośliny utrzymujące zielone liście przez cały 

rok; są wyłącznymi składnikami roślinności lub wyraźnie dominują w klimacie ciepłym i 

wilgotnym, na obszarach, gdzie brak wyraźnego podziału na pory roku (por. → lasy 

podzwrotnikowe, → lasy tropikalne); w strefie umiarkowanej przykładami r. z. są gatunki z 

takich rodzajów, jak: sosna, świerk, borówka, wrzos. 

rośliny zwartokępkowe, rośliny jednoliścienne (np. trawy i turzycowate), o pędach 

rozgałęziających się w dolnych węzłach (tzw. węzłach krzewienia), w wyniku czego tworzą 

się podziemne pędy płożące, z których w bliskich odstępach powstają nowe węzły 

krzewienia, tworząc razem zwartą kępkę (→ rośliny luźnokępkowe). 

rotawirusy, rodzaj wirusów (Rotavirus) należących do rodziny Reoviridae mających 

podwójny → kapsyd, przypominający budową szprychy koła; wywołują biegunkę u ludzi, 

głównie niemowląt i małych dzieci; w krajach rozwijających się są główną przyczyną śmierci 

noworodków. 

rozcieńczenie, odwrotność stężenia, zwykle podawane jako objętość roztworu, w której 

znajduje się 1 mol substancji rozpuszczonej. 

rozcięgno, → ścięgno. 

rozdzielnopłciowość, zróżnicowanie płciowe osobników, obecność samic i samców w 

obrębie populacji lub gatunku. 

rozeta liściowa, różyczka liściowa, bardzo niski pęd z gęsto skupionymi, przyziemnymi 

liśćmi, osadzonymi na bardzo krótkiej łodydze. 

rozgałęzianie się roślin, tworzenie nowych osi ciała (odgałęzień) przez osie już istniejące; 

rozgałęzienie widlaste (dychotomiczne, dychokladia) polega na rozdzieleniu się osi 

macierzystej na jej wierzchołku na 2 osie potomne; gdy następnie obie rosną jednakowo 

silnie, rozgałęzianie jest izotomiczne, jeśli jedna rośnie wolniej, rozgałęzianie jest 
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anizotomiczne; w rozgałęzieniu bocznym (typowym dla organów większości roślin 

naczyniowych) osie potomne tworzą się poniżej wierzchołka osi macierzystej; wyróżnia się 

przy tym rozgałęzienie jednoosiowe (monopodialne), gdy oś macierzysta rośnie szybciej od 

osi bocznych, lub wieloosiowe (sympodialne), gdy osie boczne rosną silniej od macierzystych 

i przejmują funkcje osi głównej. 

rozgałęzienia sympodialne, → rośliny wieloosiowe. 

rozgwiazdy, Asteroidea, gromada bezkręgowców należąca do typu → 

szkarłupni, reprezentowana przez ok. 1,5 tysiąca gatunków, szeroko rozprzestrzenionych, 

morskich, drapieżnych, barwnych zwierząt o kształcie gwiazdy, niekiedy znacznych 

rozmiarów (do 1 m). 

rozkład normalny, charakterystyczny dla wielu → cech ilościowych żywych organizmów 

rozkład zmienności (prawdopodobieństwa wystąpienia danej wartości cechy), którego wykres 

ma specyficzny dzwonowaty kształt (krzywa Gaussa), a parametry (średnia arytmetyczna i 

odchylenie standardowe) pozwalają na testowanie hipotez statystycznych dotyczących 

zmienności lub współzmienności cech o takim rozkładzie. 

rozłamujący rysunek, → rysunek rozłamujący. 

rozłogi, płożące się odgałęzienia dolnej części nadziemnego pędu rośliny, rosnące tuż przy 

ziemi lub tuż pod ziemią, służące do wegetaywnego rozmnażania się; cechują się długimi 

międzywęźlami, a z pąka pachwinowego co drugiego liścia mogą się rozwijać nowe pędy, z 

których po ich ukorzenieniu się i obumarciu międzywęźla, łączącego poszczególne osobniki, 

powstają nowe rośliny. 

rozłupka, → rozłupnia. 

rozłupnia, wielonasienny owoc, który przy dojrzewaniu rozpada się na suche, niepękające 

owocki, jednoowocolistkowe i jednonasienne – rozłupki (u marchwi, kminku). 

rozłupnogłowce, schizomidy, Schizomida, rząd drobnych (do 10 mm), glebowych → 

pajęczaków reprezentowany przez ok. 80 gatunków. 

rozmaz, preparat mikroskopowy przygotowany przez rozprowadzenie cienką warstwą 

("lw;rozmazanie"up;) badanego materiału (np. zawiesiny bakterii, krwi, wyciągu 

tkankowego) na szkiełku podstawowym, następnie utrwalenie i ewentualnie wybarwienie. 

rozmiękanie, malacja, rozpad martwych tkanek i niektórych patologicznych wytworów 

organizmu pod wpływem enzymów wydzielanych przez żywe komórki z otoczenia tkanek 

rozmiękających lub przez komórki napływowe, głównie leukocyty względnie bakterie; r. 

śródmózgowe i śródrdzeniowe prowadzi do zaburzeń czynnościowych układu nerwowego. 

rozmnażanie, rozród, reprodukcja, wytwarzanie przez organizmy rodzicielskie nowych 

organizmów potomnych na drodze bezpłciowej (→ rozmnażanie bezpłciowe) lub płciowej 

(→ rozmnażanie płciowe); zdolność do r. jest jedną z podstawowych właściwości wszystkich 

organizmów żywych. 

rozmnażanie bezpłciowe, rozród bezpłciowy, 1) rozmnażanie wegetatywne, rodzaj → 

rozmnażania przebiegającego bez udziału gamet, przez podział organizmu rodzicielskiego na 

dwa lub więcej organizmów potomnych, albo też przez wydzielenie z jego obrębu zawiązków 

organizmów potomnych; 2) każdy rodzaj rozmnażania, w którym nie ma → 

syngamii, zespolenia się gamety męskiej z żeńską (w tym niekiedy przyjmowanym ujęciu do 

r. b. zalicza się, oprócz rozmnażania wegetatywnego i poliembryonii, także → 

partenogenezę). 

rozmnażanie płciowe, rozród płciowy, 1) rozmnażanie generatywne, rodzaj → 

rozmnażania, w którym organizm lub organizmy rodzicielskie wytwarzają gamety męskie i 

żeńskie o haploidalnej liczbie chromosomów (→ mejoza); następnie gamety te zespalają się 
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ze sobą (→ zapłodnienie), dając początek diploidalnej zygocie, pierwszej komórce nowego 

potomnego organizmu; formą r. p. jest → partenogeneza (dzieworództwo); 2) rodzaj 

rozmnażania, w którym występuje syngamia (zapłodnienie), zespolenie haploidalnych gamet 

męskiej i żeńskiej; w tym ujęciu r. p. jest przeciwieństwem rozmnażania bezpłciowego, 

obejmującego → rozmnażanie wegetatywne, poliembrionię oraz także partenogenezę (por. → 

rozmnażanie bezpłciowe (2)). 

rozmnażanie się grzybów, 1) rozmnażanie bezpłciowe: → pączkowanie, → pływki, → 

oidia, → chlamydiospory, jedno lub wielokomórkowe → zarodniki tworzone w zarodniach 

lub konidiach; 2) rozmnażanie płciowe: u form pierwotnych ruchliwe gamety, u form 

wyższych → gametangiogamia, u form najbardziej wyspecjalizowanych rozmnażanie na 

drodze połączenia jąder przez zrastanie się zróżnicowanych płciowo strzępek w procesach 

plazmogamii (zlanie cytoplazmy) i kariogamii (zlanie jąder); u grzybów, które straciły 

zdolność rozmnażania płciowego, występuje tzw. → cykl paraseksualny. 

rozmnażanie się roślin, proces służący zachowaniu i rozprzestrzenianiu się gatunku przez 

tworzenie nowych osobników roślinnych; rozmnażanie bezpłciowe polega na podziale ciała 

albo oddzieleniu specjalnych utworów lub komórek, które bezpośrednio rozwijają się w 

nowego osobnika; przez podział rozmnażają się jednokomórkowe glony; rozmnażanie 

bezpłciowe organizmów wielokomórkowych przez podział na fragmenty lub oddzielenie 

specjalnych części ciała określa się jako rozmnażanie wegetatywne; rozpowszechnionym 

sposobem rozmnażania bezpłciowego glonów jest tworzenie specjalnych komórek 

rozrodczych – zarodników; w wytwarzaniu osobników potomnych na drodze rozmnażania 

bezpłciowego dokonują się wyłącznie podziały mitotyczne komórek; rozmnażanie płciowe 

odbywa się za pomocą komórek (gamet) powstałych na drodze → mejozy, które zdolne są do 

wytworzenia nowego osobnika dopiero po połączeniu się 2 komórek w jedną (→ zygotę); 

rozmnażaniu płciowemu towarzyszy przemiana faz jądrowych, a u wielu roślin także → 

przemiana pokoleń. 

rozmnażanie się zwierząt, procesy → rozmnażania u zwierzą; mogą być: 1) → 

rozmnażaniem bezpłciowym występującym głównie u bezkręgowców w formie podziału 

organizmu rodzicielskiego (np. u gąbek i stułbiopławów), strobilizacji, czyli podziału 

wielokrotnego (np. krążkopławy), pączkowania (gąbki, parzydełkowce, niektóre płazińce, 

wieloszczety, żachwy i inne), → epitokii (niektóre wieloszczety), a także wykształcania form 

przetrwalnikowych; u bezkręgowców i kręgowców formą rozmnażania bezpłciowego jest też 

poliembrionia (→ wielozarodkowość); 2) → rozmnażaniem płciowym (→ oogamia) 

związanym z wytwarzaniem heterogamet (→ komórka jajowa, → plemnik), zachodzącym, 

poza nielicznymi wyjątkami (gąbki i niektóre inne prymitywne bezkręgowce), w obrębie → 

gonad (patrz też → kopulacja, → zapłodnienie wewnętrzne, → zapłodnienie zewnętrzne). 

rozmnażanie wegetatywne, → rozmnażanie bezpłciowe, termin częściej używany w 

odniesieniu do rozmnażania bezpłciowego roślin: 1) z udziałem zarodników wytwarzanych 

bez mejozy, 2) z udziałem nasion wytwarzanych w drodze → apomiksji (bez mejozy); 3) 

przez fragmentację organizmu rodzicielskiego, 4) przez wytwarzanie rozmnóżek, 5) sztucznie 

przez sadzonki (odnóżki) lub metodami in vitro. 

rozmnóżki, kilku- lub wielokomórkowe, różnie wykształcone utwory u roślin, służące jako 

przetrwalniki i do rozmnażania wegetatywnego (np. gemmy, grupy komórek powstające w 

różnych miejscach na roślinie u mszaków i paprotników). 

rozmnóżki pąkowe, pąki liściowe powstające w kątach liści, na liściach lub w kwiatostanach 

niektórych roślin okrytozalążkowych, które łatwo odpadają od rośliny macierzystej i 

zakorzeniają się w glebie. 

rozprątki, grupa drobnoustrojów prokariotycznych wyróżniana w niektórych dawniejszych 

systematykach, obejmująca bakterie oraz sinice. 
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rozpuszczalniki, ciecze o zdolnościach rozpuszczania innych substancji, tworzące z nimi 

mieszaniny jednorodne; do najlepszych r. należy woda; dobrymi r. związków organicznych są 

alkohole, aceton, eter etylowy, estry, benzen. 

rozrodcze gruczoły, → gonady. 

rozrodcze zachowania, → zachowania rozrodcze. 

rozrodczy sezon, → sezon rozrodczy. 

rozrodczy układ, → układ rozrodczy. 

rozród, 1) → rozmnażanie; 2) ogół zachowań i czynności związanych z rozmnażaniem. 

rozrusznik, w ujęciu fizjologicznym komórka lub grupa komórek zdolna do samoistnego, 

automatycznego pobudzenia, przekazująca to pobudzenie na komórki sąsiednie, inicjująca 

wspólne, skoordynowane działanie tych komórek lub całego narządu z nich zbudowanego (→ 

r. serca). 

rozrusznik serca, 1) grupa komórek w obrębie węzła zatokowo-przedsionkowego → układu 

przewodzącego serca zdolnych do samoistnego pobudzenia i, dzięki najszybszemu rytmowi 

samopobudzenia, narzucająca rytm tego pobudzenia całemu układowi bodźcotwórczemu 

serca, inicjująca skoordynowaną pracę mięśnia serca; 2) sztuczne urządzenie wszczepiane w 

okolicę mięśnia sercowego w przypadkach zaburzeń pracy układu przewodzącego serca, 

rytmicznie pobudzające mięsień serca do pracy. 

rozsiewanie, rozprzestrzenianie diaspor (nasion, zarodników lub rozmnóżek wegetatywnych), 

odbywające się biernie, czyli samoczynnie (autochoria), za pośrednictwem wiatru 

(anemochoria), wody (hydrochoria), zwierząt (zoochoria) lub człowieka (antropochoria); r. 

jest podstawowym mechanizmem przemieszczania się roślin na odległość (→ migracja). 

rozstrzeń, patologiczne rozszerzenie, często na ograniczonej przestrzeni, oskrzeli, naczyń 

krwionośnych, chłonnych lub rozszerzenie jam w narządach, np. w sercu, macicy, pęcherzu 

moczowym, żołądku. 

rozszczep, med. wada rozwojowa polegająca na zahamowaniu rozwoju i braku połączenia 

dwu symetrycznych części struktury, np. łuku kręgowego, szczęki, podniebienia lub wargi. 

rozszczepienie, → segregacja alleli. 

roztocza, saprofity, aprobionty, saproby, saprotrofy; organizmy cudzożywne, czerpiące 

organiczne związki pokarmowe z rozkładu martwych szczątków organicznych (obumarłe 

części ciał roślinnych, zwierzęcych itp.); do r. należy większość bakterii i grzybów; pewne 

rośliny, np. niektóre bezzieleniowe storczyki, są r. pośrednimi – czerpią pokarm organiczny 

dzięki współżyciu z roztoczowymi grzybami; poza brakiem chlorofilu cechują się 

uwstecznieniem liści, redukcją części nadziemnych do pędu kwiatonośnego, natomiast silnym 

rozwojem części podziemnych – korzeni i kłączy. 

roztocze, Acari, rząd → pajęczaków reprezentowany przez ok. 40 tysięcy drobnych 

gatunków, o krótkim ciele i odwłoku na ogół zrośniętym z głowotułowiem, o nieobecnej lub 

zredukowanej zewnętrznej segmentacji, zaopatrzonych w cztery pary odnóży krocznych 

(larwy zwykle z trzema parami odnóży), rzadko przekraczających 1 mm, występujących na 

wszystkich szerokościach geograficznych oraz we wszystkich środowiskach lądowych i 

wodnych; są formami wolno żyjącymi, jak i pasożytami roślin i zwierząt (np. → kleszcze), 

odgrywają znaczną rolę w procesach glebotwórczych (np. → mechowce); przenosząc 

drobnoustroje wywołują choroby człowieka, zwierząt i roślin. 

roztwór, jednofazowy układ gazowy, ciekły lub stały tworzony przez dwa lub więcej 

składników, których proporcje mogą się zmieniać w sposób ciągły w określonym przedziale, 

zwykle jeden ze składników jest rozpuszczalnikiem, tj. środowiskiem, w którym 

rozpuszczone są pozostałe; w biologii termin najczęściej odnoszony do układów ciekłych, w 
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których rozpuszczalnikiem jest woda; r. może być nasycony (o stężeniu odpowiadającym 

rozpuszczalności składnika rozpuszczanego w rozpuszczalniku w danej temperaturze i 

ciśnieniu), nienasycony (stężenie mniejsze niż rozpuszczalność) lub przesycony (stężenie 

składnika rozpuszczanego przewyższa jego rozpuszczalność w określonej temperaturze i 

ciśnieniu, układ zwykle niestabilny). 

roztwór glebowy, woda glebowa wraz z zawartymi w niej substancjami mineralnymi, 

organicznymi i gazami. 

roztwór hiperosmotyczny, roztwór o wyższej wartości osmotycznej niż wartość osmotyczna 

płynu w przedziale oddzielonym od niego błoną półprzepuszczalną (w biologii zwykle w 

stosunku do płynów ustrojowych organizmu lub płynu wewnątrzkomórkowego). 

roztwór hipertoniczny, roztwór, w którym komórki ulegają skurczeniu na skutek utraty 

wody przechodzącej do roztworu o wyższej wartości osmotycznej niż wartość osmotyczna 

płynu wewnątrzkomórkowego. 

roztwór hipoosmotyczny, roztwór o niższej wartości osmotycznej niż wartość osmotyczna 

płynu w przedziale oddzielonym od niego błoną półprzepuszczalną (w biologii zwykle w 

stosunku do płynów ustrojowych organizmu lub płynu wewnątrzkomórkowego). 

roztwór hipotoniczny, roztwór, w którym komórki pęcznieją (aż do pęknięcia) na skutek 

pobierania wody przechodzącej z roztworu o niższej wartości osmotycznej niż wartość 

osmotyczna płynu wewnątrzkomórkowego. 

roztwór izoosmotyczny, roztwór o takiej samej wartości osmotycznej jak roztwór w 

przedziale odniesienia (w biologii zwykle w stosunku do płynów ustrojowych organizmu lub 

płynu wewnątrzkomórkowego). 

roztwór izotoniczny, roztwór, w którym komórki nie zmieniają swojej objętości. 

roztwór molalny, roztwór zawierający określoną liczbę moli substancji rozpuszczonej w 

1000 g rozpuszczalnika. 

roztwór molarny, roztwór zawierający określoną liczbę moli substancji rozpuszczonej, 

zawartej w 1 dm3 roztworu. 

roztwór Ringera, płyn Ringera, rodzaj → płynu fizjologicznego, izoosmotycznego i 

izotonicznego w stosunku do płynów ustrojowych. 

rozwój akropetalny, rozwój struktur odbywający się kolejno w kierunku od podstawy do 

wierzchołka osi (np. liście, kwiaty, tkanki pojawiające się kolejno na łodydze, tak że 

najmłodsze znajdują się najbliżej wierzchołka pędu) (por. → rozwój bazypetalny). 

rozwój bazypetalny, rozwój struktur odbywający się kolejno w kierunku od wierzchołka do 

podstawy osi, tak że najstarsze, np. kwiaty, różnicujące się tkanki, znajdują się najbliżej 

wierzchołka pędu (por. → rozwój akropetalny). 

rozwój bezpośredni, → ametabolia. 

rozwój centryfugalny, rozwój odśrodkowy, rozwój struktur (organów, tkanek) w kierunku 

od środka do zewnętrznego obwodu osi, np. łodygi (por. → rozwój centrypetalny). 

rozwój centrypetalny, rozwój dośrodkowy, rozwój struktur (organów, tkanek) w kierunku od 

zewnątrz do środka osi, np. łodygi (por. → rozwój centryfugalny). 

rozwój epigenetyczny, rozwój niezdeterminowany, rozwój regulacyjny, typ → 

embriogenezy, w którym ustalenie kierunku rozwoju poszczególnych komórek (→ 

różnicowanie komórek) następuje późno – na etapie wielu → blastomerów lub → blastuli. 

rozwój mozaikowy, rozwój zdeterminowany, typ rozwoju organizmu u zwierząt niższych, w 

którym los różnych części komórki jajowej jest ustalony przed zapłodnieniem w czasie → 

oogenezy; uszkodzenie cytoplazmy komórki jajowej prowadzi do ubytków lub nienormalnego 
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rozwoju zarodka. 

rozwój niezdeterminowany, → rozwój epigenetyczny. 

rozwój osobniczy, → ontogeneza. 

rozwój pośredni, → przeobrażenie. 

rozwój regulacyjny, → rozwój epigenetyczny. 

rozwój rodowy, → filogeneza. 

rozwój zarodkowy, → embriogeneza. 

rój mieszańcowy, zbiór → mieszańców różnego stopnia powstały przez przerwanie barier 

izolacyjnych między dwoma sympatrycznie występującymi gatunkami; roje mieszańcowe 

mogą zastępować gatunki rodzicielskie i służyć jako pomost w → przepływie genów między 

typami rodzicielskimi. 

rój pszczeli, rodzina pszczela, zgrupowanie osobników pszczoły miodnej o ustalonej 

organizacji, złożone z matki (królowej), robotnic w liczbie 10 do 100 tysięcy i sezonowo 

występujących trutni. 

rów oceaniczny, struktura głębokiego dna oceanicznego, wąska, wydłużona, głęboka rynna, 

sięgająca nawet do głębokości 11 km, bez wulkanów, o małym wypływie ciepła; większość r. 

o. znajduje się na Oceanie Spokojnym. 

równanie logistyczne, biol. wykorzystywane w modelowaniu zjawisk biologicznych 

równanie różniczkowe opisujące wzrost ograniczony, czyli przyrosty zmiennej X (np. 

liczebności grupy lub biomasy), której ostateczną wartość limitują czynniki zewnętrzne, w 

czasie t; jeśli graniczna wartość zmiennej X wynosi K, to równanie ma postać dX/dt = rX (K-

X)/K, gdzie r jest współczynnikiem przyrostu; krzywa logistyczna opisana tym równaniem 

pokazuje, że przyrosty zmiennej są początkowo coraz większe, a następnie (po osiągnięciu 

punktu przegięcia) maleją dążąc do zera. 

równanie Michaelisa–Menten, równanie dotyczące katalizy enzymatycznej, opisujące 

szybkość tego procesu; przy małych stężeniach substratu początkowa szybkość reakcji (V0) 

jest wprost proporcjonalna do stężenia substratu [S], natomiast przy dużych stężeniach 

substratu szybkość zmierza do wartości maksymalnej (Vmax), to znaczy, że szybkość staje się 

niezależna od [S]; krzywa dla wartości V0 jako funkcji [S] ma kształt hiperboliczny, a r. M.–

M. ma postać (KM – stała Michaelisa): V0 = Vmax* [S] / (KM + [S]). 

równanie Nernsta, prawo określające potencjał równowagi, równoważący siłę dyfuzji 

określonego jonu przez błonę komórkową, zależny od stężeń danego jonu po stronie 

zewnątrzkomórkowej i wewnątrzkomórkowej błony. 

równia abisalna, głębokie dno oceanu wyżłobione miejscami głębokimi szczelinami, z 

którego wznoszą się grzbiety lub inne formy topograficzne. 

równowaga genetyczna, utrzymywanie się stałej częstości genów i genotypów w populacji 

zgodnie z założeniami → prawa Hardy’ego–Weinberga; w populacjach naturalnych częstości 

genów i genotypów ulegają zmianom pod wpływem rożnych czynników, a równowaga 

genetyczna nie jest stabilna (→ mechanizmy ewolucji, → populacja mendlowska). 

równowaga wewnętrzna, utrzymywanie mniej więcej stałych warunków środowiska 

wewnętrznego organizmu wielokomórkowego oraz mechanizmy utrzymywania takiego stanu 

(patrz też → homeostaza). 

równowagi zmysł, → zmysł równowagi. 

różnicowanie jąder, różnicowanie jądrowe, zmiany liczby, struktury lub funkcji 

chromosomów jądrowych danego organizmu zachodzące w czasie różnicowania się komórek; 

odbywa się przez eliminację chromosomów lub dyminucję chromatyny, co prowadzi do 
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powstania w rozwijającym się organizmie klonów komórek o różnych kariotypach, 

występowanie endomitoz, co z kolei związane jest z powstaniem → poliploidalności lub → 

chromosomów olbrzymich; r. j. polega także na genetycznej inaktywacji jednego z 

chromosomów X w komórkach ssaków (→ chromatyna płciowa) lub zróżnicowanej 

aktywności genów w trakcie rozwoju osobniczego. 

różnicowanie komórek, proces różnicowania się morfologicznego i funkcjonalnego komórek 

w trakcie rozwoju organizmu wielokomórkowego; z komórek niewyspecjalizowanych (→ 

komórki totipotencjalne) powstają komórki wyspecjalizowane, charakterystyczne dla 

poszczególnych tkanek, a także dla określonych organizmów; np. w czasie rozwoju człowieka 

z wyjściowej komórki (zygoty) powstaje organizm zbudowany szacunkowo z 1014 komórek, 

wśród których można wyróżnić ok. 200 typów komórek. 

różnocieplność, heterotermia, termin stosowany do określenia mechanizmów regulacji 

temperatury ciała tych spośród zwierząt stałocieplnych (ptaków i ssaków), które zdolne są do 

okresowej zmiany stałej temperatury ciała, np. w czasie → hibernacjilub → odrętwienia. 

różnodomowość, zjawisko odnoszące się do form pasożytniczych, u których następuje 

zmiana żywicieli w cyklu życiowym (np. → rdze). 

różnokorzeniowość, heteroryza, wytwarzanie przez tego samego osobnika różnego rodzaju 

korzeni. 

różnolistność, heterofilia, wytwarzanie na jednym osobniku roślinnym różnych form liści 

dojrzałych, często w zależności od warunków zewnętrznych, głównie światła i wody (np. 

rośliny wodne, jak strzałka wodna, mogą tworzyć 3 różnie ukształtowane formy liści: 

podwodne, pływające na powierzchni wody i nadwodne). 

różnoplechowość, heterotalizm, występowanie u glonów i grzybów plech 

rozdzielnopłciowych; na jednych powstają tylko żeńskie, na drugich tylko męskie gamety 

(lub tylko gamety + albo tylko -) (→ dwudomowość). 

różnosłupkowość, heterostylia, distylia, różna długość szyjki słupka u osobników tego 

samego gatunku; mechanizm zapobiegający samozapylaniu u roślin okrytozalążkowych; np. u 

pierwiosnka chińskiego część osobników ma szyjki słupków krótkie z osadzonymi wyżej 

pręcikami, inne zaś mają szyjki długie i pręciki osadzone poniżej znamion; występuje również 

u lnu i gryki. 

różnozarodnikowość, heterosporia, anizosporia, wytwarzanie zarodników (→ 

mejospory) zróżnicowanych pod względem płciowym i morfologicznym, tzn. mniejszych 

zarodników męskich (mikrospor), z których rozwijają się gametofity męskie, oraz większych 

zarodników żeńskich (makrospor lub megaspor), z których rozwijają się gametofity żeńskie; 

r. pojawiła się w szeregu ewolucyjnym widłaków oraz paproci, a swój szczyt osiągnęła u 

roślin okrytozalążkowych (→ heterospory). 

różyczka, ostra choroba zakaźna pochodzenia wirusowego, zwykle o łagodnym przebiegu, 

charakteryzująca się różowoczerwoną wysypką plamisto-grudkową; do zakażenia dochodzi 

drogą kropelkową lub przez bezpośredni kontakt; we wczesnym okresie ciąży może 

prowadzić do powstania wad rozwojowych u dziecka na skutek teratogennego działania 

wirusa. 

różyczka liściowa, → rozeta liściowa. 

RQ, → współczynnik oddechowy. 

rRNA, → RNA rybosomowy. 

r-selekcja, → dobór K i r. 

rubisco, → karboksylaza-oksygenaza rybulozo-1,5-bisforanu. 

ruch ameboidalny, → ruch pełzakowy. 
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ruch anterogradowy, → ruch ortogradowy. 

ruch dystalny, → ruch ortogradowy. 

ruch ortogradowy, ruch anterogradowy, ruch dystalny, ruch makrocząsteczek lub organelli 

w obrębie komórki skierowany ku obwodowi komórki, u podstawy którego leży zwykle 

transport makrocząsteczek lub organelli wzdłuż mikrotubul z udziałem → kinezyny. 

ruch pełzakowaty, → ruch pełzakowy. 

ruch pełzakowy, ruch pełzakowaty, ruch protoplazmatyczny, ruch lokomocyjny organizmu 

jednokomórkowego lub niektórych komórek organizmów wielokomórkowych przez 

wytwarzanie wypustek plazmatycznych (nibynóżek, pseudopodiów), które stopniowo 

wydłużają się, następnie przyczepiają się do podłoża i przeciągają całą komórkę w kierunku 

wysunięcia wypustki; u podstawy r. p. tkwi zmienna polimeryzacja filamentów aktynowych 

w obrębie nibynóżki i ich interakcji z filamentami miozynowymi. 

ruch proksymalny, → ruch retrogradowy. 

ruch retrogradowy, ruch proksymalny, ruch makrocząsteczek lub organelli w obrębie 

komórki skierowany z jej obwodu do części centralnych, środkowych komórki, u podstawy 

którego leży zwykle transport makrocząsteczek lub organelli wzdłuż mikrotubul z 

udziałem → dyneiny. 

ruch robaczkowy, → perystaltyka. 

ruchowe neurony, → neurony ruchowe. 

ruchowe pola, → kora ruchowa. 

ruchu narządy, → narząd ruchu. 

ruchy antyperystaltyczne, perystaltyka wsteczna, ruchy przeciwrobaczkowe, fala skurczów 

warstwy mięśniowej gładkiej ściany przewodu pokarmowego przesuwająca się przeciwnie do 

prawidłowej → perystaltyki, od odbytnicy w kierunku żołądka i jamy ustnej, wywoływana 

przez pobudzenia miejscowe lub na drodze odruchowej. 

ruchy Browna, bezładne ruchy bardzo drobnych cząstek ciał stałych w cieczach wywołane 

niecałkowitym równoważeniem się uderzeń, jakie otrzymują one od cząsteczek ośrodka. 

ruchy dowolne, ruchy intencjonalne, ruchy zamierzone, u kręgowców ruchy wykonywane z 

wykorzystaniem mięśni szkieletowych, których skurcze wywoływane są impulsami 

nerwowymi powstającymi w → korze ruchowej i docierają do mięśni → drogami 

piramidowymi. 

ruchy eksplozyjne, ruchy turgorowe, nieodwracalne ruchy roślin wywoływane przez 

określone napięcia tkankowe związane z dużym turgorem organu, w którym stabilna tkanka 

mechaniczna uniemożliwia dalsze pobieranie wody; powoduje to rozerwanie organu, np. 

sporangiów, pylników i owoców, z równoczesnym wyrzuceniem zarodników, ziaren pyłku i 

nasion. 

ruchy higroskopijne, odwracalne → ruchy roślin wywoływane często fizycznymi procesami 

pęcznienia i wysychania pod wpływem zmian wilgotności powietrza, np. otwieranie się i 

zamykanie torebek nasiennych oraz zarodni. 

ruchy intencjonalne, → ruchy dowolne. 

ruchy kohezyjne, ruchy roślin wywoływane działaniem sił kohezji wody; powstają w efekcie 

postępującego wysuszania komórek, np. otwieranie puszek (zarodni) mchów, zarodni 

paprotników i worków pyłkowych roślin nasiennych. 

ruchy oddechowe, u zwierząt ruchy ciała umożliwiające przedostanie się powietrza do 

struktur, w których odbywa się → wymiana gazowa; u kręgowców oddychających płucami są 

to ruchy ścian jamy ciała (u krokodyli i ssaków wyodrębnionej klatki piersiowej) 
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umożliwiające zasysanie powietrza do dróg oddechowych. 

ruchy okołodobowe, rytmiczne ruchy organów roślinnych, zgodne z dobowym cyklem dnia i 

nocy, które raz przez ten cykl zapoczątkowane mogą się powtarzać przez pewien czas 

niezależnie od niego, tj. stać się ruchami autonomicznymi (por. → nyktinastie). 

ruchy poszukiwawcze, → odruch poszukiwania. 

ruchy roślin, zmiany położenia ciała, a głównie organów rośliny pod wpływem bodźców 

wewnętrznych (r. r. autonomiczne) lub zewnętrznych (taksje, tropizmy, nastie); ruchy 

organów mogą być wzrostowe – polegające na nierównej szybkości wzrostu po dwóch 

stronach organu, co prowadzi do jego wygięcia się, lub turgorowe, polegające na zmianach → 

turgoru komórek w różnych miejscach organu (liście zdolne do podnoszenia się i opadania 

mają zwykle u podstawy ogonka liściowego miękiszowe poduszeczki: wzrost turgoru po 

dolnej stronie poduszeczki powoduje podniesienie się liści, po stronie górnej – opadnięcie). 

ruchy senne roślin, → nyktinastie. 

ruchy turgorowe, → ruchy eksplozyjne. 

ruchy zamierzone, → ruchy dowolne. 

ruda darniowa, ruda łąkowa, skała osadowa powstająca z udziałem bakterii w wyniku 

wytrącania się związków żelaza (głównie limonit – mieszanina wodorotlenków żelaza) z 

domieszką szczątków organicznych; tworzy się na podmokłych łąkach, bagnach lub w 

jeziorach. 

ruderalne rośliny, → rośliny ruderalne. 

rudymenty, → narządy szczątkowe. 

rudysty, hipuryty, grupa małży kopalnych, o wyglądzie koralowców, wykształcająca zwykle 

muszle nierównoskorupkowe; żyły w jurze i kredzie, w płytkich i ciepłych morzach, tworzyły 

osady rafopodobne, są ważnymi skamieniałościami przewodnimi. 

Ruffiniego ciałka, → ciałka zmysłowe. 

ruja, estrus, faza w → cyklu płciowym samic ssaków przypadająca na okres jajeczkowania 

(→ owulacja), w trakcie której możliwe jest zapłodnienie; jest okresem wzmożonego popędu 

płciowego samic i gotowości do kopulacji; w zależności od gatunku występuje raz (zwierzęta 

monoestralne) lub kilka razy w roku (zwierzęta poliestralne). 

runo, uwłosienie ciała, włosy pokrywające gęsto powierzchnię skóry, tworzące warstwę 

izolacyjną i ochronną zwierzęcia; przy przewadze włosów ościstych nazywane jest → 

sierścią, a przy przewadze włosów wełnistych – → futrem. 

runo leśne, najniższa warstwa roślin w lesie składająca się z młodocianych osobników drzew 

(tzw. nalotu) i krzewów oraz krzewinek, roślin zielnych, mszaków, grzybów i porostów; skład 

gatunkowy i struktura r. l. (w tym jego wysokość i zwarcie) zależy od warunków 

siedliskowych oraz charakteru pozostałych warstw lasu. 

rureczka jajnikowa, owariola, część składowa jajnika owadów podzielona na germarium z 

własnym nabłonkiem i witellarium; z przodu przechodzi zwykle w nić końcową, z tyłu w 

nóżkę owarialną. 

rurki mleczne, latycyfery, mleczniki występujące u roślin okrytozalążkowych; długie, 

rozgałęzione, wielojądrowe struktury, powstające z pojedynczych → komórek mlecznych, w 

których podziałom jąder nie towarzyszą podziały komórkowe, albo z ustawionych szeregowo 

wielu komórek mlecznych, między którymi całkowicie lub częściowo zanikają ściany; r. m. 

wypełnione są → sokiem mlecznym, który jest wydzieliną komórek mlecznych. 

rurki sitowe, wysoko zróżnicowane elementy przewodzące → łyka u roślin 

okrytozalążkowych, utworzone z pionowych szeregów specjalnych → komórek 
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sitowych, nazywanych tu członami r. s.; są to komórki żywe, w których jądra uległy 

zanikowi, cytoplazma stanowi cienką warstwę zepchniętą pod ścianę komórkową, pozostałe 

wnętrza komórek wypełnione są dużą wodniczką; sita umieszczone są głównie w ścianach 

poprzecznych r. s., tworząc płytki sitowe ze stosunkowo dużymi porami i pasmami 

cytoplazmy, łączącymi kolejne człony r. s. 

rurkoczułkowce, pogonofory, Pogonophora, typ osiadłych, głębokomorskich bezkręgowców 

należących do → wtórnojamowców, reprezentowany przez ok. 145 gatunków, 

spokrewnionych z przedstrunowcami, żyjących w rurkach wytwarzanych z substancji 

oskórkowej (→ fauna ujść hydrotermalnych). 

rurkonose, Procellariiformes, rząd należący do gromady → ptaków, reprezentowany przez 

110 gatunków (w tym albatrosy, nawałniki, nurce i petrele), o bardzo zróżnicowanych 

rozmiarach, od 14 do 135 cm długości i 25 g do 12 kg masy ciała; całe życie, poza okresem 

lęgowym, spędzają na morzu lub oceanie, głównie półkuli południowej. 

rurkopławy, cewiopławy, Siphonophora, rząd morskich stułbiopławów o wyjątkowej 

organizacji i funkcjonalnym zróżnicowaniu, wolno pływających, barwnych, a nawet 

świecących kolonii, złożonych z polipów i meduz (→ kolonie stułbiopławów). 

rurkozębne, → mrówniki. 

rybia łuska, ichthyosis, grupa chorób genetycznych człowieka dziedziczonych autosomalnie 

jako cecha dominująca lub recesywna, a także jako cecha sprzężona z chromosomem X; 

choroby te cechują się nadmiernym rogowaceniem skóry z wytwarzaniem nawarstwień w 

postaci łusek. 

ryboflawina, witamina B2, laktoflawina, owoflawina występująca w postaci żółtych, 

iglastych kryształków o gorzkim smaku, rozpuszczalna w wodzie, zielono fluoryzująca, 

ulegająca inaktywacji pod wpływem światła; jest składnikiem → koenzymówflawinowych 

FMN i FAD; występuje m.in. w drożdżach, mleku, wątrobie, mięsie, jajach, pomidorach, 

szpinaku; dobowe zapotrzebowanie człowieka wynosi 1,5–3 mg. 

rybonukleazy, RNazy, enzymy należące do klasy hydrolaz, rozcinające wiązania 

fosfodiestrowe w kwasach rybonukleinowych. 

rybonukleinowy kwas, → RNA. 

rybopłaz, ichtiostega, Ichthyostega, kopalny przodek płazów z rodziny Ichthyostegidae, 

należących do → meandrowców, o kształcie salamandry, długości ok. 1 m, znaleziony w 

dewońskich osadach na Grenlandii; forma przejściowa między kręgowcami wodnymi i 

lądowymi; obecne cechy zarówno ryb, jak i płazów, m.in. czaszka i kręgi o budowie podobnej 

do czaszki i kręgów ryb trzonopłetwych, długie, szerokie żebra, płetwa ogonowa 

heterocerkiczna, obecność pasów barkowego i miednicznego, dwóch kłykci potylicznych, 2 

par palczastych odnóży, brak skrzeli i zredukowane łuki skrzelowe. 

rybosomowy RNA, → RNA rybosomowy. 

rybosomy, nieobłonione organelle komórkowe zbudowane z białek i rybosomowych kwasów 

rybonukleinowych, biorące udział w → biosyntezie białka; prokariotyczne r. mają masę 2700 

kDa i współczynnik sedymentacji 70S, eukariotyczne – masę 4200 kDa i 80S; r. składają się z 

dwóch podjednostek: dużej (50S u prokariotów, 60S u eukariotów) i małej (30S u 

prokariotów, 40S u eukariotów); główną funkcję w r. pełni rRNA, a białka stanowią dla niego 

rusztowanie i decydują o jego konformacji. 

ryboza, pentoza (cukier pięciowęglowy), aldoza należąca do → cukrów prostych, składnik → 

nukleozydów i → nukleotydów budujących RNA; wchodzi też w skład innych ważnych 

związków, m.in. ATP, NAD, NADP i koenzymu A; razem z deoksyrybozą są najbardziej 

rozpowszechnionymi pentozami w przyrodzie. 
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rybozymy, enzymy RNA, cząsteczki RNA o aktywności katalitycznej uczestniczące w 

dojrzewaniu pierwotnych transkryptów, czyli składaniu pre-mRNA; r. uważa się za relikty → 

świata RNA. 

ryby, Pisces, grupa skrzelodysznych → bezowodniowców należących do podtypu → 

kręgowców, przystosowanych do życia w wodzie, zaopatrzonych w parzyste (piersiowe i 

brzuszne) i nieparzyste (grzbietowa, ogonowa, odbytowa) płetwy; reprezentowane przez 

blisko 25 tysięcy gatunków; ciało pokryte pancerzem elastycznym w postaci łusek; szkielet 

chrzęstny lub kostny; są grupą parafiletyczną, według najnowszej systematyki tracą więc 

kategorię gromady i traktuje się je jako zbiorczą grupę obejmującą gromady: tarczowce, 

fałdopłetwe, chrzęstnoszkieletowe i kostnoszkieletowe. 

ryby anadromowe, ryby anadromiczne, ryby wód słonych przemieszczające się na okres 

rozrodu (tarła) do górnych biegów rzek, z których wylęgłe młode powracają do morza, do r. a. 

zaliczane są np. łososie i jesiotrowate, w podobny sposób zachowują się niektóre 

smoczkouste (Petromyzon marinus – minóg morski). 

ryby białokrwiste, Channichthyidae (bielankowate), rodzina ryb → kościstych z rzędu 

okoniokształtnych i podrzędu nototeniowatych żyjących w zimnych, bogatych w tlen wodach 

Oceanu Południowego, u których nieliczne erytrocyty krwi pozbawione są hemoglobiny, a 

mięśnie nie zawierają mioglobiny; tlen dostarczany jest tkankom w formie rozpuszczonej w 

osoczu, czemu sprzyja relatywnie znaczna objętość krwi przypadająca na jednostkę masy 

ciała tych ryb; inną ciekawą adaptacją do życia w wodach o bardzo niskiej temperaturze jest 

obecność we krwi glikoprotein o właściwościach krioprotektywnych, utrudniających 

zamarzanie krwi. 

ryby diadromowe, ryby diadromiczne, ryby dwuśrodowiskowe, zmieniające w cyklu 

życiowym środowisko życia, przenosząc się na okres rozrodu albo z wód słonych do słodkich 

(→ ryby anadromowe), albo na odwrót, ze słodkich do słonych (→ ryby katadromowe). 

ryby katadromowe, ryby katadromiczne, ryby słodkowodne przemieszczające się na okres 

rozrodu (tarła) do mórz, młode ryby następnego pokolenia wracają z powrotem do wód 

słodkich; do r. k. należy m.in. węgorz. 

rycyna, 1) trujące białko występujące w nasionach rącznika pospolitego (Ricinus communis), 

o silnym działaniu trującym, powodującym aglutynację i hemolizę erytrocytów; 2) olej 

rycynowy zawierający estry glicerynowe kwasu rycynolowego; działa silnie 

przeczyszczająco. 

ryjek, proboscis, przednia partia ciała u wielu bezkręgowców zakończona otworem 

gębowym, o różnej wielkości; może się wynicowywać, służy do zdobywania pokarmu, rycia 

jam, zagrzebywania się. 

ryjkogłowy, Kinorhyncha, typ kosmopolitycznych, mikroskopijnych (o długości poniżej 1 

mm), morskich bezkręgowców, o dennym trybie życia, należący do → wtórnojamowców 

pozornych, reprezentowany przez ok. 150 gatunków. 

ryjkonosy, Macroscelidea, rząd należący do gromady → ssaków, reprezentowany przez 15 

gatunków (zaliczanych dawniej do owadożernych), długość (bez ogona) do ok. 30 cm; żyją w 

różnych środowiskach, owadożerne lub roślinożerne; charakteryzują się ryjkowatym nosem, 

długim ogonem, nagimi, cienkimi i skocznymi kończynami. 

rykowisko, miejsce lub okres (na ogół przełom września i października) godów jeleni; samce 

toczą walki i przywołują rykiem łanie. 

ryniofity, całkowicie wymarłe, najprymitywniejsze rośliny lądowe (telomowe) zaliczane 

jeszcze niedawno do – jak się okazało – heterogenicznej grupy → psylofitów; należą do nich 

m.in.: rodzaj kuksonia (Cooksonia), obejmujący najbardziej prymitywne – z opisanych 

dotychczas – roślin lądowych, znany już z górnego syluru i dolnego dewonu, a także najlepiej 
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poznane ryniofity: rynia (Rhynia) i hornea (Horneophyton); r. to rośliny bezlistne, od 

kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów wysokości, rozgałęzione głównie widlasto 

(dychotomicznie); zarodnie umieszczone są pojedynczo na końcach głównych odgałęzień i 

bardzo rzadko także na końcach bocznych pędów; z r. rozwinęły się wszystkie znane 

współcześnie rośliny lądowe. 

rynowirusy, rodzaj wirusów RNA z rodziny → pikornawirusów; wyróżniono ponad 100 

serotypów ludzkich (ponadto bydlęce i końskie); wrażliwe na niskie pH, charakteryzują się 

replikacją w temperaturze 33°C; przenoszone drogą kropelkową i pokarmową, powodują 

zapalenia górnych dróg oddechowych, nieżyt nosa i przeziębienie. 

rysunek rozłamujący, rodzaj ubarwienia ochronnego u zwierząt, występowanie na ciele 

dużych kontrastowo ubarwionych pręg lub plam dzielących sylwetkę na fragmenty, co 

utrudnia jej dostrzeżenie na niejednorodnym tle. 

rytm dobowy, → rytm dzienno-nocny. 

rytm dzienno-nocny, rytm dobowy, rytm procesów fizjologicznych i zachowań osobników 

związany z ruchem obrotowym Ziemi; wynikające z tego ruchu zmiany oświetlenia są 

źródłem bodźców warunkujących wewnętrzny rytm fizjologiczny organizmu lub 

synchronizujących ewolucyjnie ukształtowaną rytmikę wewnętrzną organizmu z dobowymi 

zmianami w środowisku (→ rytmy biologiczne). 

rytm serca, 1) cykliczna praca serca zwierząt powtarzająca się z charakterystyczną dla 

danego gatunku częstotliwością, zależną od stanu fizjologicznego zwierzęcia, oraz 

podlegająca zwykle regulacji hormonalnej i nerwowej (patrz też → cykl serca); 2) puls, 

częstotliwość, z jaką zachodzi cykl pracy serca. 

rytmy biologiczne, biorytmy, cykle biologiczne, procesy lub zjawiska w życiu organizmów 

zachodzące w sposób powtarzalny, cykliczny, z określoną i charakterystyczną dla 

określonych organizmów częstotliwością, mogącą ulegać wahaniom i fluktuacjom; r. b. są 

zależne od czynników zewnętrznych, takich jak światło, temperatura, pory roku, pływy i inne 

(rytmy egzogenne), oraz od czynników wewnętrznych, regulowanych działaniem 

wewnętrznego zegara biologicznego (rytmy endogenne); w zależności od długości cyklu 

wyróżnia się r. dobowe (okołodobowe), r. okołoroczne, r. okołoksiężycowe i tym podobne; w 

zależności od procesu podlegającego rytmowi można wyróżniać np. rytm oddechowy, rytm 

serca. 

rytmy kory mózgowej, → fale mózgowe. 

rytualizacja, etol. adaptacyjna modyfikacja wzorca behawioralnego, zmiana funkcji 

określonego elementu zachowania (sekwencji ruchów, gestów czy dźwięków) 

ukształtowanego ewolucyjnie w związku z realizacją konkretnych potrzeb organizmu (np. 

reprodukcja czy odżywianie), na nową, o znaczeniu wyłącznie sygnalizacyjnym i spełnianą w 

związku z innymi potrzebami, np. u wielu zwierząt elementy zachowań pokarmowych w 

zrytualizowanej formie pełnią funkcję sygnałów w trakcie kojarzenia par reprodukujących się 

osobników (przynoszenie pokarmu, wzajemne karmienie). 

ryzobakterie, → bakterie brodawkowe. 

ryzoderma, epiblema, skórka korzeniowa, tkanka okrywająca korzenia, w młodych partiach 

korzenia stosunkowo delikatna, z charakterystycznymi wytworami – → włośnikami, 

pełniącymi funkcje wchłaniania z roztworu glebowego wody i soli mineralnych. 

ryzoidy, → chwytniki. 

ryzomorfy, białe lub ciemno zabarwione grube sznury plektenchymatycznej → grzybni, 

które rosnąc w podłożu na znaczne odległości przyczyniają się do szybkiego 

rozprzestrzeniania się grzyba (np. pasożytniczej opieńki lub grzyba domowego). 
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ryzosfera, strefa gleby w bezpośrednim sąsiedztwie korzeni roślin zawierająca określoną 

mikroflorę (głównie bakterie i grzyby), która korzysta z wydzielin korzeniowych, w zamian 

zaś, rozkładając martwą organiczną materię gleby (→ roztocza), wzbogaca ją w dostępne dla 

roślin proste związki pokarmowe. 

rząd, takson lub kategoria systematyczna określająca jedną lub więcej spokrewnionych 

rodzin, oddzielona od innych taksonów tej rangi wyraźną luką; nazwy rzędów mają końcówkę 

-ales w taksonomii roślin i -a w taksonomii zwierząt. 

rzepka, u ptaków i ssaków skostnienie (→ trzeszczki) w ścięgnie mięśni uda przebiegającym 

nad stawem kolanowym; stanowi element tego stawu. 

rzeżączka, tryper, choroba weneryczna przenoszona na drodze kontaktów płciowych, 

powodowana przez bakterie Neisseria gonorrhoeae; główne objawy to zapalenie błon 

śluzowych narządów układu moczowo-płciowego; po 2 –10 dniach wylęgania występuje 

bolesne, ciężkie ropne zapalenie cewki moczowej (u kobiet także szyjki macicy), które może 

przejść u mężczyzn na gruczoł krokowy, najądrza, nasieniowody, u kobiet na macicę, 

jajowody i otrzewną; po przedostaniu się bakterii do krwi przyjmuje postać uogólnioną. 

rzęsistki, Trichomonadina, rząd → wiciowców zwierzęcych należący do 

gromady Metamonadina, reprezentowany przez liczne i zróżnicowane gatunki, głównie 

pasożytnicze i symbiotyczne; najliczniejszy rodzaj Trichomonas obejmuje gatunki 

pasożytujące na bezkręgowcach i kręgowcach; szczególnie patogenne są T. foetus – 

kosmopolityczny gatunek atakujący narządy rozrodcze bydła i rzęsistek pochwowy T. 

vaginalis – przenoszony głównie drogą płciową, żyjący w cewce moczowej mężczyzn, nie 

wywołując zwykle żadnych objawów oraz w pochwie kobiet, wywołując stany zapalne. 

rzęski, drobne, o identycznej jak → wici strukturze, lecz krótsze (5–10 μm), wypustki 

cytoplazmatyczne otoczone błoną komórkową, o zdolności ruchu, obecne u niektórych 

komórek eukariotycznych, np. na ciele orzęsków lub pokrywające nabłonki 

wielokomórkowców; występują na komórkach wszystkich grup zwierząt, poza nicieniami i 

stawonogami. 

rzęskowe ciało, → ciało rzęskowe. 

rzęsy, włosy szczeciniaste osadzone na brzegach powiek i ochraniające oczy ssaków. 

rzodkiewnik, Arabidopsis thaliana, → genomika. 

S, 1) → swedberg; 2) faza S → cyklu komórkowego. 

sacharoza, cukier trzcinowy, cukier buraczany, dwucukier nieredukujący zbudowany z 

glukozy i fruktozy połączonych wiązaniem glikozydowym; pospolity cukier roślinny, 

pełniący funkcję cukru transportowego; największe ilości s. występują w korzeniu buraka 

cukrowego i łodydze trzciny cukrowej. 

sacharydy, → węglowodany. 

sacharyna, benzosulfimid, białe kryształki rozpuszczalne we wrzącej wodzie, bez wartości 

odżywczych, o słodkim smaku przewyższającym 300–500 razy słodkość sacharozy; 

substancja stosowana jako sztuczny środek słodzący. 

sad, plantacja drzew owocowych, najczęściej nastawiona na intensywną działalność 

produkcyjną; wysoki plon osiągany jest przez: wybór optymalnego pod względem 

klimatycznym i glebowym miejsca pod plantację, odpowiedni dobór odmian, właściwą 

pielęgnację drzew (regularne cięcie, przerzedzanie zawiązków owoców), ochronę przed 

szkodnikami i chorobami, a niekiedy także zwalczanie chwastów; termin s. używany jest też 

w odniesieniu do mniej intensywnie prowadzonych przydomowych plantacji drzew 

owocowych. 

sadownictwo, dziedzina wiedzy o uprawie roślin sadowniczych (drzew i krzewów 
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owocowych), której celem jest optymalizacja produkcji owoców jadalnych, m.in. przez 

uzyskiwanie i wprowadzanie do uprawy szlachetnych odmian oraz opracowywanie 

racjonalnych sposobów pielęgnowania plantacji (→ sad). 

sadyzm, rodzaj zachowań płciowych u człowieka, w których uzyskiwanie zaspkojenia 

popędu wiąże się z zadawaniem cierpień partnerowi; w skrajnym przypadku może prowadzić 

do zabójstwa. 

sadzonka, odnóżka, odcięta część organu rośliny (łodygi lub korzenia, liść albo jego część) 

zdolna do odtworzenia nowego osobnika, używana do wegetatywnego rozmnażania w 

sadownictwie i ogrodnictwie ozdobnym; najczęściej jako s. stosuje się fragment łodygi 

mający co najmniej jeden liść z pąkiem kątowym, z którego rozwija się pęd, z łodygi 

natomiast dość szybko wybijają korzenie przybyszowe. 

sakralizacja, antr. zrośnięcie ostatniego kręgu lędźwiowego z kością krzyżową. 

salamandrowate, Salamandridae, rodzina należąca do rzędu → płazów ogoniastych, 

reprezentowana przez ok. 60 gatunków, zwykle o wymiarach kilkunastu cm; charakteryzuje je 

obecność kości łzowych i kręgów opistocelicznych, a w skórze występują gruczoły jadowe; 

wiele gatunków jest jaskrawo ubarwionych. 

salicylany, sole i estry kwasu salicylowego, np. s. sodu, kwas acetylosalicylowy (aspiryna) i 

salicylamid działające przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie, przeciwbólowo i 

antyseptycznie; powodują uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego. 

salicyna, glikozyd fenolowy złożony z glukozy i alkoholu salicylowego, o gorzkim smaku, 

występujący w liściach, kwiatach i korze wierzby (Salix) oraz innych drzew i krzewów; 

funkcją s. jest ochrona roślin przed fitofagami – zwierzętami roślinożernymi; stosowana w 

leczeniu dolegliwości żołądkowych oraz jako środek przeciwbólowy i przeciwreumatyczny. 

salmonella, Salmonella, rodzaj dużych względnie beztlenowych, urzęsionych, ruchliwych 

bakterii o cylindrycznych kształtach (→ pałeczkach), należących do 

rodziny Enterobacteriaceae, żyjących jako komensale w przewodzie pokarmowym zwierząt i 

ludzi; liczne gatunki są chorobotwórcze i wywołują m.in. różne postacie → duru 

rzekomego i → dur brzuszny; zakażenie człowieka jest możliwe przez spożywanie skażonego 

mięsa, jaj i ogólnie skażonej żywności lub przez kontakt z odchodami bądź skażoną wodą 

(także odchodami much). 

salmonelloza, choroba wywołana przez bakterie z grupy Salmonella przybiegająca zwykle w 

postaci zatrucia pokarmowego, czasem podobnego w objawach do → duru brzusznego lub 

jako zakażenie ogólne o objawach → posocznicy; zakażenie przebiega czasem bez objawów 

chorobowych i zakażeni ludzie stają się nosicielami bakterii. 

saltacjonizm, saltonizm, pogląd głoszący, że ewolucja organizmów dokonuje się w drodze 

wielkich skokowych zmian, spowodowanych np. wystąpieniem → 

makromutacji zmieniających jednorazowo znaczną część materiału genetycznego, 

prowadzących do wyłaniania się jednostek taksonomicznych wyższych od gatunku; s. 

pozostaje w sprzeczności z dzisiejszymi poglądami biologów na →ewolucję. 

samce komplementarne, samce pasożytnicze, spotykane u niektórych gatunków 

skorupiaków (wąsonogów, widłonogów lub szczetnic, np. Bonellia viridis) karłowate samce 

wielokrotnie mniejsze niż samice tego samego gatunku, o silnie zredukowanych narządach 

wewnętrznych (poza gonadami), niezdolne do samodzielnego życia i pasożytujące na 

samicach zewnętrznie lub wewnętrznie. 

samce pasożytnicze, → samce komplementarne. 

samobezpłodność, → samopłonność. 

samoniezgodność, → samopłonność. 
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samooczyszczanie się wód, rozkład substancji pochodzenia organicznego, szkodliwych lub 

trujących, docierających do wód ze ścieków osadniczych i przemysłowych; zachodzi w 

obecności bakterii, które mineralizują martwą materię organiczną do prostych związków 

mineralnych. 

samopłodność, samozgodność, u organizmów obupłciowych zdolność do samozapłodnienia i 

wydania na tej drodze potomstwa; występuje dość często u roślin nasiennych jako rezultat 

samozapylenia w obupłciowych kwiatach. 

samopłonność, samobezpłodność, samoniezgodność, samosterylność; niezdolność roślin do 

samozapłodnienia, do wydania nasion w wyniku → samozapylenia; występuje u wielu roślin 

okrytozalążkowych; najbardziej skuteczną barierą, chroniącą kwiaty przed samozapyleniem 

jest genetyczna niezgodność pyłku i słupka powodująca, że pyłek nie kiełkuje na znamionach 

słupków tej samej rośliny (lub rośliny genetycznie podobnej) lub też wzrost łagiewek 

pyłkowych zostaje wcześnie zahamowany. 

samopylność, autogamia, zdolność niektórych roślin (np. pszenicy) do wydania nasion po → 

samozapyleniu; u pewnych roślin istnieją przystosowania sprawiające, że s. jest jedynym 

możliwym sposobem zapylenia (→ klejstogamia). 

samorództwo, → abiogeneza. 

samosiew, młode drzewa wyrastające z nasion opadających z drzew rosnących w pobliżu. 

samosiewność, autochoria, rozprzestrzenianie się → diaspor bez udziału czynników 

zewnętrznych wobec rośliny (ruchu wody, powietrza lub innych organizmów). 

samosterylność, → samopłonność. 

samotrawienie, → autoliza. 

samouczulenie, → autoimmunizacja. 

samozapłodnienie, autogamia, połączenie się gamet (np. komórki jajowej i plemnika), 

pochodzących od tego samego osbnika; u roślin nasiennych s. związane jest z → 

samopylnością. 

samozapylenie, przeniesienie pyłku z pręcika na znamię słupka i rozwój pyłku na znamieniu 

w obrębie tego samego kwiatu lub tej samej rośliny (w tym drugim wypadku mówi się o s. 

sąsiedzkim, geitogamii); skuteczne s. prowadzi w następstwie do → samozapłodnienia. 

samożywność, autotrofizm, zdolność organizmów żywych do syntezy związków 

organicznych z prostych nieorganicznych związków węgla (dwutlenek węgla, węglany), z 

wykorzystaniem energii świetlnej (→ fotosynteza) lub chemicznej (→ chemosynteza). 

saponiny, naturalne substancje roślinne zmniejszające napięcie powierzchniowe i 

powodujące pienienie się roztworów wodnych, należące do → glikozydów, przeważnie 

toksyczne, np. s. w korzeniu mydlnicy lekarskiej (Saponaria officinalis). 

saprobionty, saproby,organizmy występujące w środowiskach z nagromadzoną martwą 

materią organiczną, takich jak np. płytkie i muliste strefy zbiorników eutroficznych, 

torfowiska, lasy; należą do poziomu troficznego → destruentów, które rozkładają martwą 

materię organiczną na proste związki mineralne; do s. należą saprofity (→ roztocza) i → 

saprofagi. 

saprofagi, zwierzęta odżywiające się obumarłą materią organiczną pochodzenia roślinnego 

lub zwierzęcego: drobne bezkręgowce glebowe lub dna wód, klasyfikowane jako 

fitosaprofagi, nekrofagi i koprofagi. 

saprofity, → roztocza. 

sapropel, ciemno zabarwiony muł, o woni siarkowodoru, powstały na dnie wód stojących z 

gnijących organizmów, przy niedoborze tlenu; typowy w wodach eutroficznych lub 
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zanieczyszczonych. 

sarkolema, sarkolemma, błona komórkowa komórek mięśniowych; w połączeniach 

nerwowo-mięśniowych (→ płytka motoryczna) wyodrębnione jej części pełnią funkcję błony 

postsynaptycznej. 

sarkoma, → mięsak. 

sarkomer, jednostka strukturalna i funkcjonalna → mięśni poprzecznie prążkowanych, w 

ścisłym znaczeniu obejmująca odcinek → miofibryli o długości ok. 2,5 ľm zawarty między 

dwoma poprzecznymi liniami Z; w obrębie s. zawarte są przylegające do przeciwległych linii 

Z połowy → prążków izotropowych oraz zawarty między nimi → prążek anizotropowy; w 

pojedynczej miofibryli znajduje się od kilkuset do kilkuset tysięcy liniowo ułożonych 

sarkomerów. 

sarkoplazma, cytoplazma w komórce mięśniowej, zwłaszcza w odniesieniu do komórek → 

mięśni poprzecznie prążkowanych. 

sarkosomy, termin używany dawniej dla mitochondriów w komórkach → mięśni poprzecznie 

prążkowanych. 

satelita, trabant, krótki fragment chromosomu (zwanego chromosomem SAT), oddzielony od 

reszty przewężeniem wtórnym. 

satelitarny RNA, → RNA satelitarny. 

sawanna, formacja roślinna wykształcająca się w strefie podrównikowej i odgrywająca 

szczególnie ważną rolę w Afryce, występuje także w Ameryce Południowej, Indiach, w 

południowo-wschodniej Azji i Australii; związana jest z obszarami, gdzie pora sucha trwa od 

5 do 7 miesięcy, a opady roczne są niskie (400–2600 mm); formacja trawiasta z domieszką 

drzew i krzewów występujących pojedynczo lub w niewielkich kępach – np. 

charakterystyczne piętno s. afrykańskiej nadają akacje oraz baobaby, drzewa odporne na 

działanie ognia, będącego tam ważnym czynnikiem ekologicznym; roślinność ta porasta 

ubogie, czerwone gleby (tzw. ferralitowe), których powierzchnia na skutek okresowego 

przesuszenia ma formę zbitej skorupy. 

sawanna zalewowa, → llanos. 

sączenie molekularne, filtracja żelowa, metoda umożliwiająca rozdział białek na podstawie 

ich masy cząsteczkowej, w kolumnach wypełnionych polimerami o porowatej strukturze, np. 

żelami dekstranowymi (Sephadex), agarozowymi (Sepharose), poliakrylamidowymi (Biogel), 

nazywanych sitami molekularnymi; cząsteczki duże wypływają z kolumny szybciej, mniejsze 

– wolniej; s. m. wykorzystuje się też do oczyszczania białka oraz wyznaczania masy 

cząsteczkowej. . 

schemat dziecka, etol. zespół cech, w jakie wyposażone są młodociane osobniki różnych 

gatunków zwierząt, działających na dostrzegającego je osobnika jak → bodziec 

kluczowy wyzwalający specyficzne zachowania opiekuńcze; u człowieka i innych 

naczelnych, ale także wielu innych zwierząt, do tego zespołu cech, poza małymi rozmiarami 

ciała, należą m.in. stosunkowo duża głowa, wypukłe czoło, duże oczy; jakkolwiek s. d. jest 

charakterystyczny dla danego gatunku, to niektóre jego elementy mogą wywoływać 

adekwatne reakcje nawet u przedstawicieli innych gatunków. 

schistosoma, → przywra żylna. 

schistosomatoza, schistosomoza, bilharcjoza, choroba pasożytnicza wywoływana przez 

przywry z rodzaju Schistosoma; w cyklu rozwojowym z jaj wydalanych z moczem lub kałem 

rozwijają się stadia pośrednie w jamie ciała ślimaków; po przeobrażeniu, → cerkarie wnikają 

przez skórę człowieka do układu krwionośnego i umiejscawiają się (w zależności od gatunku) 

w moczowodach, pęcherzu moczowym lub naczyniach nerek. 
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schizocel, jeden z dwóch rodzajów wtórnej jamy ciała, charakterystyczny dla → 

pierwoustych (Protostomia); w rozwoju zarodkowym tworzy się w końcowym stadium → 

gastruli; jest to przestrzeń po bokach prajelita, która powstaje przez rozpad lub rozsunięcie 

skupień komórek mezodermalnych. 

schizofrenia, grupa → psychoz, które charakteryzują się dezintegracją procesów 

psychicznych, powodują zaburzenia zdolności funkcjonowania w podstawowych rolach 

społecznych i wytworzenie własnego, niezgodnego z rzeczywistością obrazu świata i własnej 

osoby, z tendencją do ograniczania kontaktów i aktywności społecznej; wyróżnia się tzw. 

objawy osiowe (→ autyzm, rozszczepienie osobowości, zobojętnienie uczuciowe, 

rozkojarzenie), wspólne dla wszystkich postaci choroby, oraz objawy dodatkowe, 

występujące w różnych postaciach s. (paranoidalnej, katatonicznej, hebefrenicznej). 

schizogamia, stolonizacja, forma rozmnażania bezpłciowego polegająca na przekształcaniu 

się segmentów ciała osobnika bezpłciowego w segmenty wytwarzające gamety; u niektórych 

wieloszczetów stanowi rodzaj rozmnażania epitokicznego (→ epitokia). 

schizogonia, → merogonia (1). 

schizomidy, → rozłupnogłowce. 

schizonty, wielojądrzaste osobniki stanowiące pokolenie bezpłciowe, pojawiające się w cyklu 

rozwojowym niektórych pierwotniaków, charakterystyczne dla sporowców, w tym 

wywołujących malarię zarodźców z rodzaju Plasmodium (→ merogonia(1)); rozwijają się 

z → merozoitów. 

schizozoit, stadium w cyklu życiowym → sporowców powstałe przez wielokrotny podział → 

schizontów w procesie → merogonii. 

schody bębenka, wypełniona przychłonką przestrzeń między dolną ścianą przewodu 

ślimakowego (→ blaszka podstawna) a dolną ścianą ślimaka kostnego w → uchu 

wewnętrznym kręgowców; przebiegają spiralnie od okienka okrągłego do szpary osklepka 

(przy wierzchołku ślimaka), przez którą komunikują się ze → schodami przedsionka. 

schody przedsionka, wypełniona przychłonką przestrzeń między górną ścianą przewodu 

ślimakowego a sklepieniem ślimaka kostnego w → uchu wewnętrznym kręgowców; 

przebiegają spiralnie od okienka owalnego do szpary osklepka (przy wierzchołku ślimaka), 

przez którą komunikują się ze → schodami bębenka. 

Schwanna osłonka, → osłonka Schwanna. 

sclerosis multiplex, → stwardnienie rozsiane. 

scrapie, śmiertelna choroba owiec i kóz wywoływana przez → priony, podobnie jak → 

choroba Creutzfeldta–Jakoba u ludzi; chore zwierzęta tracą koordynacje ruchową, stają się 

pobudliwe i odczuwają tak intensywne swędzenie, że wydrapują sobie sierść. 

scyfomeduza, meduza → krążkopławów. 

scyfopolip, polip → krążkopławów. 

scyntygraf, gammagraf, detektor promieniowania, urządzenie do badania rozmieszczenia i 

koncentracji → radioizotopu w obrębie narządu lub organizmu. 

scyntygrafia, gammagrafia, badanie rozmieszczenia i koncentracji → radioizotopu w obrębie 

narządu lub całego organizmu z użyciem → scyntygrafu; stosowana np. w diagnostyce 

uszkodzeń mózgu, wątroby, nerek i serca; obecnie coraz częściej zastępowana przez 

tomografię komputerową i → rezonans jądrowy magnetyczny. 

sDNA, → DNA satelitarny. 

sedymentacja, osadzanie, opadanie cząstek zawieszonych w cieczach; oddzielanie cząstek, 

organelli lub komórek z wykorzystaniem ich ruchu w gradiencie gęstości (np. podczas 
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wirowania); szybkość s. zależy od masy, kształtu oraz gęstości cząstek i jest wprost 

proporcjonalna do sił grawitacyjnych (sił odśrodkowych działających podczas wirowania) (→ 

swedberg). 

sedymentacji jednostka, → swedberg. 

segetalne rośliny, → rośliny segetalne. 

segmentacja, metameria, członowanie, podział ciała na odcinki wzdłuż długiej osi zwierząt 

dwubocznie symetrycznych; s. zupełna dotyczy podziału całego ciała (homonomiczna, np. u 

pierścienic, gdy człony są podobne, heteronomiczna, np. u owadów, gdy człony znacznie się 

różnią), s. niezupełna może być zewnętrzna (np. pokrycia ciała) lub wewnętrzna (np. s. 

kręgosłupa lub układu mięśniowego); s. jest przykładem aromorfozy ewolucyjnej, zasadniczą 

zmianą w organizacji i funkcji zwierząt, podstawą tagmatyzacji ciała; zachodziła niezależnie 

u przodków pierścienic i u przodków strunowców. 

segmentacja pierwotna, segmentacja embrionalna u owadów; początkowo pojawia się 

segmentacja zewnętrzna (podzieł ektodermy), następnie segmentacja wewnętrzna 

(powstawanie woreczków celomatycznych, zwojów nerwowych). 

segmentacja wtórna, segmentacja u owadów powstała przez wytworzenie się połączeń 

stawowych w obrębie pierścieni pierwotnych. 

segmenty, powtarzające się, połączone z sobą części organizmu, np. odcinki ciała pierścienic 

i stawonogów ułożone wzdłuż osi ciała (→ segmentacja). 

segregacja alleli, rozszczepienie, rozdzielanie się alleli jednego locus w trakcie → mejozy i 

przechodzenie każdego z nich do innego jądra potomnego. 

segregacja niezależna, → segregacja alleli z różnych loci dokonująca się niezależnie 

(losowo) dla każdego locus, jeśli loci znajdują się na różnych (niehomologicznych) 

chromosomach (→ prawa Mendla, → sprzężenie genów). 

sejmuria, Seymouria baylorensis, wymarły (pochodzący z karbonu i permu) płaz należący 

do → meandrowców, charakteryzujący się szkieletem z cechami gadów, m.in. typ połączenia 

czaszki z kręgosłupem (jeden kłykieć potyliczny), połączenie miednicy z kręgosłupem i 

budowa kończyny tylnej. 

sejsmonastia, nastyczny (→ nastie) ruch turgorowy (→ ruchy roślin) organów roślin 

(najczęściej liści) wywołany bodźcami mechanicznymi (wstrząsem, dotknięciem), także 

prądem elektrycznym, płomieniem, silnym kwasem itp. 

sekcja, 1) metoda badania budowy wewnętrznej organizmu przez rozcinanie jego ciała; 

2) med. sekcja zwłok, autopsja, obdukcja, otwarcie zwłok w celu ustalenia przyczyny zgonu; 

rozróżnia się s. anatomopatologiczną i s. sądowo-lekarską; 3) termin taksonomiczny 

obejmujący część taksonu szczebla wyższego od gatunkowego, a niższego od rodzajowego, 

np. część gatunków danego rodzaju. 

sekodontyczne uzębienie, → sekodontyzm. 

sekodontyzm, obecność w koronach zębów ssaków owadożernych i drapieżnych ostrych 

listewek i sęczków brzeżnych umożliwiających cięcie pokarmu na kęsy. 

sekrecja, → wydzielanie. 

sekrecja kanalikowa, jeden z procesów zachodzących w czasie przechodzenia moczu 

pierwotnego przez kanaliki nerkowe → nefronu kręgowców; polega na wydzielaniu zbędnych 

substancji do moczu ostatecznego w drodze dyfuzji lub transportu aktywnego (→ mocz). 

sekret, → wydzielina. 

sekretor, gen sekretor, gen zlokalizowany w krótkim ramieniu chromosomu 19 człowieka, 

który powoduje, że nosicielie jego allelu dominującego Se (w formie homozygoty 
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dominującej SeSe lub heterozygoty Sese) wydzielają do płynów ustrojowych (potu, moczu, 

śliny, łez, spermy i śluzu) antygeny krwinkowe A, B i substancję prekursorową H → grup 

krwi; homozygoty recesywne sese nie wydzielają tych substancji; częstość allelu Se w 

populacji polskiej wynosi 84%. 

sekretyna, jeden z → hormonów żołądkowo-jelitowych wydzielanych do krążenia przez 

komórki gruczołowe błony śluzowej jelita, polipeptyd zbudowany z 27 aminokwasów; 

pobudza wydzielanie objętościowe soku trzustkowego z dużą zawartością wodorowęglanów, 

ponadto hamuje wydzielanie soku żołądkowego i motorykę żołądka. 

seks, antr. ogólne określenie sfery spraw związanych z życiem płciowym. 

seksowanie, 1) głównie u ssaków – rozdzielanie plemników na "lw;męskie"up; zawierające 

chromosom Y i "lw;żeńskie"up; z chromosomem X; 2) oznaczanie genotypowej płci u 

zarodków (głównie ssaków); 3) rol. rozpoznawanie płci u jednodniowych kurcząt (w 

wylęgarniach drobiu). 

sekwencja kodująca, sekwencja zasad kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) ulegająca 

transkrypcji na RNA, w przeciwieństwie do innych, niekodujących sekwencji DNA, które nie 

są nigdy transkrybowane; s. k. nie zawsze jest równoznaczna z kompletnym genem, gdyż u 

eukariotów występują geny nieciągłe, składające się z sekwencji niekodujących – intronów i 

kodujących – eksonów (→ gen). 

sekwencjonowanie DNA, określanie sekwencji nukleotydów w DNA; w s. DNA stosuje się 

dwie metody: metodę chemiczną Maxama–Giberta lub enzymatyczną metodę dideoksy 

Sangera, opartą na terminacji syntezy łańcuchów przez dideoksynukleotydy, stosowaną 

najczęściej, szybką i prostą; w automatycznym s. DNA wykorzystuje się metodę dideoksy. 

selekcja K, → dobór K i r. 

selekcja naturalna, → dobór naturalny. 

selekcja r, → dobór K i r. 

selekcja sztuczna, → dobór sztuczny. 

selekcji współczynnik, → współczynnik selekcji. 

selekcyjna presja, → nacisk selekcyjny. 

selenodontyczne uzębienie, → selenodontyzm. 

selenodontyzm, obecność półksiężycowatych, dość grubych listewek szkliwa płaskich koron 

zębów policzkowych u przeżuwaczy. 

semiletalne geny, → geny letalne. 

semiotyka, nauka o komunikacji. 

sen, jeden z dwu podstawowych (obok czuwania) stanów czynnościowych mózgowia 

wyższych kręgowców, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ośrodkowego układu 

nerwowego; wywoływany cyklicznie (zasadniczo w rytmie dzienno-nocnym) pojawiającym 

się hamowaniem przepływu sygnałów nerwowych w → tworze siatkowatym, co prowadzi do 

zmniejszenia aktywności kory mózgowej; charakteryzuje się zniesieniem czucia (zmysłowego 

kontaktu z otoczeniem), obniżeniem napięcia mięśniowego i zmianami w aktywności 

fizjologicznej organizmu; w przebiegu s. występują fazy wyróżniane na podstawie zapisu 

elektroencefalograficznego, główne dwie to → sen paradoksalny i → sen wolnofalowy. 

sen letni, → estywacja. 

sen paradoksalny, REM, ang. rapid eye movement, u ssaków faza snu o szybkich ruchach 

gałek ocznych; u człowieka w czasie 8 godzin snu występuje ona 4–6 razy i zajmuje łącznie 

20–30% czasu snu; ruchom gałek ocznych towarzyszy spadek napięcia mięśni szkieletowych 

tułowia i kończyn, ruchy żuchwy i desynchronizacja (→ fale mózgowe) czynności 
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bioelektrycznej kory mózgowej; w fazie REM występują marzenia senne. 

sen wolnofalowy, zwany też snem bez szybkich ruchów gałek ocznych (NREM), faza → 

snu charakteryzująca się synchronizacją czynności bioelektrycznej kory mózgowej, co w 

zapisie elektroencefalograficznym przejawia się występowaniem fal o dużej amplitudzie i 

małej częstotliwości (→ fale mózgowe). 

sen zimowy, stan fizjologiczny związany z przeżywaniem niesprzyjających warunków 

środowiskowych zimą, zwykle utożsamiany z osłabieniem aktywności behawioralnej, 

zwolnieniem przemian metabolicznych i obniżeniem temperatury ciała u zwierząt 

stałocieplnych (→ hibernacja), jednak s. z. może się objawiać jedynie zmniejszeniem 

aktywności behawioralnej (brak odżywiania) przy niewielkich zmianach metabolicznych 

(zwiększenie wykorzystywania tłuszczu zapasowego) i termicznych (np. u przesypiających 

zimę niedźwiedzi). 

senilis, antr. osobnik stary; umowna kategoria wieku u człowieka (ponad 55 lat), stosowana 

przede wszystkim do osobników o nieznanym wieku kalendarzowym (np. reprezentowanych 

przez materiał kostny). 

senne ruchy, → nyktinastie. 

sennowłóctwo, → somnambulizm. 

sensille, narządy zmysłu stawonogów, głównie owadów, budowane przez komórki nerwowe 

kontaktujące się ze strukturami oskórkowymi, wrażliwe na różnego rodzaju bodźce 

(mechaniczne, akustyczne, chemiczne, świetlne); ze względu na lokalizację wyróżnia się s. 

epidermalne, s. wewnątrznaskórkowe, s. podnaskórkowe; morfologicznie wyróżniane są 

czuciowe włoski i szczecinki (s. trychoidalne), łuski (s. łuskowate), kopułki i stożki (s. 

bazykoniczne, s. celokoniczne), ampułki (s. ampułkowe, s. dzwonowate, narządy butelkowe) i 

inne. 

sensytywność, → pobudliwość. 

Sephadex, nierozpuszczalny, silnie uwodniony polimer w postaci kulistych ziaren o średnicy 

10–300 ľm, usieciowana pochodna → dekstranu, sita molekularne; S. wypełnia się kolumnę 

chromatograficzną stosowaną w filtracji żelowej do rozdziału cząsteczek białek na podstawie 

ich wielkości i kształtu oraz do wyznaczania masy cząsteczkowej białek. 

septyczny wstrząs, → wstrząs septyczny. 

Ser, → seryna. 

sera, seria sukcesyjna, w → sukcesji pierwotnej szereg sukcesyjny zespołów na danym 

obszarze, począwszy od stadium pionierskiego, inicjalnego, a skończywszy na 

ustabilizowanym – klimaksie. 

serca chłonne, → serca limfatyczne. 

serca limfatyczne, tętniące rozszerzenia naczyń limfatycznych kręgowców wykazujące 

zdolności kurczliwe, wspomagające przepływ limfy w tych naczyniach. 

serce, narząd układu krążenia spełniający rolę pompy tłoczącej, wprowadzającej płyn układu 

krążenia (krew lub hemolimfę) w ruch i wymuszający jego jednokierunkowy obieg; 

zbudowane zwykle z przedsionka (jednego lub kilku) oraz komory lub komór o silnie 

umięśnionych ścianach; budowa s. jest cechą charakterystyczną u poszczególnych zwierząt: u 

bezkręgowców zwykle jest położone po grzbietowej części ciała (→ s. grzbietowe); u 

kręgowców budowa ulegała w ciągu rozwoju filogenetycznego stopniowej komplikacji od 

prymitywnego s. bezżuchwowców i ryb (→ s. skrzelowe), poprzez s. płazów zbudowane z 

zatoki żylnej, dwóch przedsionków (nie u wszystkich kompletnie rozdzielonych), pojedynczej 

komory i stożka tętniczego z zastawką spiralną i s. gadów ze zredukowaną zatoką żylną i bez 

stożka oraz z częściową przegrodą w komorze s. (u krokodyli całkowitą), do s. ptaków i 
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ssaków zbudowanego z dwóch przedsionków i dwóch komór, podzielonego na część prawą 

(żylną) pompującą krew do obiegu małego oraz część lewą (tętniczą) silniej umięśnioną, 

tłoczącą krew do obiegu dużego. 

serce grzbietowe, → serce topograficznie zlokalizowane po grzbietowej stronie ciała 

zwierząt; rolę tę pełni pulsujące naczynie grzbietowe, różnej długości, występujące u 

niektórych bezkręgowców: pierścienic, pazurnic i stawonogów, którego skurcze tłoczą krew 

lub hemolimfę w kierunku dogłowowym; do s. g. stawonogów hemolimfa napływa przez 

ostia z zatoki okołosercowej, do której trafia z naczyń lub bezpośrednio z hemocelu, a 

wyprowadzana jest przez dogłowowe przedłużenie s. g. zwane aortą. 

serce płucne, serce żylne, → serce tłoczące odtlenowaną (żylną) krew do małego (płucnego) 

obiegu krwi; u ptaków i ssaków obejmuje prawy przedsionek i prawą komorę serca. 

serce skrzelowe, serce tłoczące krew odtlenowaną do skrzeli, prymitywne → 

serce kręgowców występujące u bezżuchwowców i ryb, zbudowane z zatoki żylnej, 

pojedynczego przedsionka i komory oraz stożka tętniczego. 

serce sztuczne, urządzenie służące do czasowego zastąpienia czynności serca w przebiegu 

zabiegów operacyjnych wyłączających ten narząd z krwiobiegu. 

serce tętnicze, → serce tłoczące krew utlenowaną (tętniczą) do dużego obiegu krwi; u 

ptaków i ssaków obejmuje lewą część serca, tj. lewy przedsionek i lewą komorę. 

serce żylne, serce tłoczące krew odtlenowaną żylną; może mieć charakter → serca 

płucnego lub → serca skrzelowego. 

serodiagnostyka, dział immunologii klinicznej zajmujący się wykrywaniem obecności i 

identyfikacją przeciwciał skierowanych przeciw patogenom oraz samych patogenów lub 

antygenów innego typu w organizmie; metody stosowane w s. to m.in.: → odczyn wiązania 

dopełniacza, → aglutynacja, → precypitacja, → immunofluorescencja, → metoda 

immunoenzymatyczna (ELISA) . 

serologia, dział → immunologii zajmujący się reakcjami antygenów i przeciwciał in vitro. 

serologiczny konflikt, → konflikt serologiczny. 

serotonina, hormon tkankowy, neuroprzekaźnik, amina biogenna; wywołuje skurcz mięśni 

gładkich, działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy; stosowana w leczeniu depresji 

psychicznej. 

serotypy, podtypy mikroorganizmów lub typy tkanek mające charakterystyczne różnice w 

strukturze i składzie antygenów, wyróżniane na podstawie reakcji serologicznych. 

seroza, błona surowicza, zewnętrzna błona zarodkowa otaczająca rozwijający się zarodek 

owadów, będąca przedłużeniem blastodermy. 

Sertoliego komórki, → komórki podporowe kanalika nasiennego. 

serum, → surowica. 

serwatka, płyn pozostały z mleka po wytrąceniu kazeiny i – najczęściej – usunięciu tłuszczu; 

składa się z wody, soli mineralnych, laktozy, laktoglobuliny i innych białek; stosowana jako 

pokarm dla bydła oraz jako dodatek do pożywek w hodowlach pewnych drobnoustrojów. 

seryna, Ser, hydrofilowy, alifatyczny, endogenny aminokwas białkowy; wolna grupa 

hydroksylowa s. decyduje o funkcjach katalitycznych wielu enzymów; jako ester fosforowy 

wchodzi w skład niektórych fosfolipidów i fosfoprotein. 

SeSe, → sekretor. 

seston, zawiesina cząstek żywych i nieożywionych, unoszących się w wodziel; dzieli się na 

bioseston, czyli → plankton, i abioseston, czyli → trypton. 

seta, trzonek, nierozgałęziona, bezzieleniowa część sporofitu → mszaków, na której szczycie 
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osadzona jest zarodnia; s. pośredniczy w dostarczaniu substancji odżywczych z gametofitu do 

tkanki zarodnikotwórczej w zarodni, z gametofitem połączona jest zawsze za pomocą stopy, 

natomiast przedłużeniem jej części szczytowej – u niektórych mszaków – może być 

kolumienka, stanowiąca już część składową zarodni. 

sezon rozrodczy, optymalny dla gatunku okres rozmnażania się u zwierząt w ciągu roku; jest 

kontrolowany hormonalnie i na ogół powtarza się regularnie; s. r. mogą inicjować różne 

czynniki, jak światło (przede wszystkim długość dnia) lub temperatura. 

sfenodonty, gady ryjogłowe, Sphenodontida, Rhynchocephalia, rząd należący do gromady → 

gadów, reprezentowany przez ponad 20 rodzajów, z jedynym występującym współcześnie (→ 

hatterie); żyły w mezozoiku; w większości wodne, budową ciała zbliżone do jaszczurek. 

sferosomy, kuliste, otoczone pojedynczą błoną pęcherzyki wypełnione tłuszczem, 

występujące w cytoplazmie komórek roślinnych; najwięcej s. występuje w komórkach nasion 

roślin oleistych. 

sfigmomanometr, aparat służący do pośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą 

palpacyjną lub osłuchową; składa się zwykle z mankietu umieszczanego na ramieniu i 

urządzenia pomiarowego (manometru) z pompką lub niewielkim kompresorem; obecnie coraz 

szerzej stosowane są automatyczne aparaty do pomiaru ciśnienia krwi. 

sfingolipidy, tłuszcze złożone, do których należą → sfingomieliny, → ceramidy, → 

cerebrozydy i → gangliozydy; alkoholem w s. jest → sfingozyna; s. są jedną z trzech 

głównych klas lipidów występujących w błonach komórek. 

sfingomielina, tłuszcz złożony zbudowany z aminoalkoholu sfingozyny, kwasu 

tłuszczowego, reszty fosforanowej i zasady azotowej choliny; występuje w dużych ilościach 

w mózgu i tkance nerwowej; buduje osłonki mielinowe nerwów, pełniące funkcje izolacyjne, 

zapobiegające przechodzeniu impulsu nerwowego z jednego włókna na sąsiednie oraz 

przyspieszające szybkość przewodzonych impulsów. 

sfingozyna, aminoalkohol o 18 atomach węgla, z jednym wiązaniem podwójnym, wchodzący 

w skład → sfingolipidów. 

siara, młodziwo, colostrum, wydzielina → gruczołów mlecznych samic ssaków, wytwarzana 

pod koniec ciąży i przez kilka dni po porodzie, żółtawa w zabarwieniu; różni się składem od 

mleka – większą zawartością białek, witamin i jonów (m.in. magnezu) stymulujących 

usunięcie → smółki z przewodu pokarmowego oseska oraz obecnością lipidów w formie ciał 

siarowych i, przede wszystkim, immunoglobulin (w różnym stężeniu charakterystycznym dla 

gatunków), kształtujących tzw. odporność siarową u noworodka. 

siarki obieg, → obieg siarki. 

siarkowe bakterie, → bakterie siarkowe. 

siarkowodór, H2S, najprostszy związek siarki z wodorem, bezbarwny gaz o przykrej woni, 

bardzo toksyczny (1 mg s. w 1dm3 powietrza powoduje szybką śmierć); w przyrodzie 

występuje jako produkt gnicia białek oraz w niektórych wodach mineralnych; stosowany jako 

reduktor (→ redukcja). 

siateczka nerwowa, → sieć nerwowa. 

siateczka śródplazmatyczna, → retikulum endoplazmatyczne. 

siateczkowo-śródbłonkowy układ, → układ siateczkowo-śródbłonkowy. 

siatka centylowa, antr. rodzaj → nomogramu przedstawiającego wyrażone w centylach 

(odsetkach) przedziały zmienności cech pomiarowych osobników w poszczególnych 

kategoriach wieku; 50. centyl pokazuje położenie mediany rozkładu cechy; stosowana 

zazwyczaj w odniesieniu do głównych wymiarów ciała (np. masa, wysokość) rosnących 

dzieci. 
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siatkoskrzydłe, sieciarki, Neuroptera, rząd → owadów uskrzydlonych reprezentowany przez 

ok. 4 tysiące gatunków, o niewielkich rozmiarach ciała, zamieszkujących różne środowiska 

lądowe i odżywiających się drobnymi bezkręgowcami. 

siatkówczak, → retinoblastoma. 

siatkóweczka, retinula, grupa komórek wzrokowych tworząca część podstawową → 

omatidium. 

siatkówka, warstwa światłoczuła oka, struktura oka zawierająca komórki receptorowe 

(światłoczułe); w oku kręgowców wewnętrzna warstwa gałki ocznej budowana przez trzy 

warstwy komórek: najbardziej zewnętrzną, zwróconą do naczyniówki, warstwę komórek 

pręcikonośnych i czopkonośnych, środkową warstwę komórek dwubiegunowych oraz 

wewnętrzną, zwróconą do ciała szklistego, warstwę komórek zwojowych, których wypustki 

tworzą nerw wzrokowy przebijający s. w miejscu zwanym plamką ślepą; promienie świetlne 

pobudzające → pręciki siatkówki i → czopki siatkówki przechodzą przez wszystkie warstwy 

s., zanim dotrą do elementów światłoczułych; miejsce s.i odpowiedzialne za najlepsze 

widzenie zwane jest plamką żółtą. 

sieciarki, → siatkoskrzydłe. 

sieć cudowna, rete mirabile, sieć dziwna, specyficzny układ naczyń włosowatych układu 

krążenia, w którym naczynia włosowate powstałe z tętnicy lub żyły ponownie łączą się w 

naczynie tego samego typu, z jakiego powstały (w przypadku sieci naczyń włosowatych 

powstałych z żyły używa się również określenia sieć wrotna, np. wątroby lub przysadki 

mózgowej); tętniczą s. c. jest → kłębuszek nerkowy w ciałku nerkowym nefronu; 

poprzeplatane s. c. tętnicze i żylne tworzą często układy → wymienników przeciwprądowych, 

wspomagające mechanizmy termoregulacyjne (w kończynach niektórych ssaków i ptaków 

wodnych, w skórze waleni, w mięśniach szybko pływających ryb – makreli, tuńczyków) oraz 

regulacji stężenia i składu gazów w pęcherzach pławnych ryb (→ gruczoł gazowy). 

sieć dziwna, → sieć cudowna. 

sieć łowna, konstrukcja z → pajęczyny służąca do łowienia pokarmu, o różnym kształcie, 

typowym dla rodziny, rodzaju czy nawet gatunku pająków sieciowych; zbudowana jest ze 

szkieletu nośnego, nici grubszych i mocniejszych, ale mniej lepkich oraz przestrzeni łownej 

złożonej z cienkich, lepkich nici z zawieszonymi kroplami wydzieliny;. 

sieć nerwowa, prymitywny układ nerwowy zbudowany przez pojedyncze neurony 

rozrzucone pod powierzchnią ciała, połączone ze sobą wypustkami tworzącymi sieć; 

charakterystyczny dla prymitywnych bezkręgowców (parzydełkowców, żebropławów i 

wirków bezjelitowych). 

sieć pokarmowa, splot → łańcuchów pokarmowych, które łączą się, rozgałęziają i 

przecinają, spajając ekosystem w pewną całość; w s. p. zwierzę, które należy do poziomu 

troficznego konsumentów, może być reprezentantem różnych łańcuchów pokarmowych; 

znajomość s. p. daje orientację co do kierunku i nasilenia przepływu energii i obiegu materii 

w ekosystemie. 

siedlisko, habitat, nieożywiona część środowiska, układ czynników abiotycznych; jest to 

miejsce występowania organizmów w przyrodzie, ich "lw;adres biologiczny"up;, określona 

przestrzeń fizyczna na lądzie, w powietrzu lub wodzie; s. może być wielki obszar, jak np. 

morze, lub tak ograniczony, jak np. jelito przeżuwacza; w takim samym s. mogą występować 

organizmy o rozmaitych → niszach ekologicznych; pojęcie niesłusznie utożsamiane z niszą 

ekologiczną lub → środowiskiem. 

siekacze, zęby sieczne, dłutowate lub stożkowate zęby ssaków osadzone z przodu szczęk, 

przytrzymujące i odcinające pokarm, zwykle w liczbie 1–3 po każdej stronie szczęki i 

żuchwy; brak w szczęce wielu przeżuwaczy; szczególnie dobrze rozwinięte u gryzoni, u 
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których rosną przez całe życie. 

sierpik, → kwiatostan wierzchotkowy jednoramienny, którego odgałęzienia skierowane są w 

jedną stronę, dając sierpowate wygięcie całej wierzchotki (u niezapominajki, żywokostu). 

sierpowate krwinki, → krwinki sierpowate. 

sierpowatokrwinkowa niedokrwistość, → niedokrwistość sierpowatokrwinkowa. 

sierść, uwłosienie ciała ssaków z przewagą włosów ościstych (→ włosy). 

siewka, młoda roślina wyrosła z kiełkującego nasienia, złożona z korzenia i pędu, rozwijająca 

się jeszcze, przynajmniej częściowo, na koszt materiałów zapasowych nasienia, nim 

wytworzy pierwsze liście właściwe i stanie się w pełni samożywna. 

siewkowe, Charadriiformes, rząd należący do gromady → ptaków, reprezentowany przez 

ponad 340 gatunków, bardzo zróżnicowanych w budowie i biologii, w tym mewy, alki i 

siewki zaliczane do trzech różnych podrzędów; kosmopolityczne, zasiedlają tereny otwarte w 

sąsiedztwie wód. 

sikwiaki, Sipunculida, typ morskich, kosmopolitycznych bezkręgowców, o długości od kilku 

do kilkudziesięciu cm, należących do → wtórnojamowców, liczący ok. 320 gatunków; 

najbliżej spokrewnione z → pierścienicami. 

siła jonowa, moc jonowa, wielkość opisująca oddziaływania elektrostatyczne między jonami 

w roztworze elektrolitu, określająca natężenie pola elektrycznego w tym roztworze, równa 

połowie sumy iloczynów stężeń molowych wszystkich jonów znajdujących się w roztworze 

przez ich wartościowości podniesione do kwadratu. 

siła protonomotoryczna, źródło energii generowanej przez gradient elektrochemiczny 

nierównomiernego rozmieszczenia protonów wokół błony rozdzielającej dwa przedziały 

komórkowe, wykorzystywanej u organizmów do podtrzymywania ich procesów życiowych 

bezpośrednio lub (najczęściej) za pośrednictwem ATP, do syntezy którego jest siłą napędową. 

siła ssąca komórki, potencjał osmotyczny komórki, potencjał wody komórki, bot., zdolność 

komórki do pobierania wody na drodze osmozy; s. s. k. (ψ) zależna jest od potencjału wody 

soku komórkowego zawartego w wodniczkach (ψsk, o którym decyduje głównie jego 

stężenie), o wartości ujemnej, oraz od potencjału (ciśnienia) turgorowego (ψt), czyli stopnia 

napięcia ściany komórkowej, który może być dodatni lub równy 0; można to wyrazić 

równaniem: ψk = ψsk + ψt; komórka może pobrać wodę, gdy jej ψk ma wartość ujemną. 

siła ssąca transpiracji, → transpiracja. 

siła życiowa, vis vitalis, 1) w XVII-wiecznej koncepcji Helmonta nadprzyrodzona 

"lw;siła"up;, w jaką wyposażone są wszystkie żywe organizmy, warunkująca przebieg 

wszelkich zjawisk życiowych; 2) w koncepcjach witalistycznych (→ witalizm), entelechia, 

niematerialny czynnik, nie dający się sprowadzić do oddziaływań fizykochemicznych lub 

mechanicznych, warunkujący procesy życiowe. 

siły van der Waalsa, oddziaływania van der Waalsa, siły elektrostatyczne, słabe, 

niekowalencyjne oddziaływania chemiczne stabilizujące m.in. strukturę trzeciorzędową i 

czwartorzędową białek, współdziałające w wiązaniu substratu w miejscu aktywnym enzymu 

oraz utrzymujące strukturę dwuwarstwy lipidowej w błonach biologicznych. 

sinantrop, Sinanthropus pekinensis, "lw;chiński człowiek z Pekinu"up;, kopalna forma 

człowieka z dolnej groty stanowiska Zhoukoudian (dawniej Czukutien) w Chinach, koło 

Pekinu, datowana obecnie na ok. 800–400 tysięcy lat, zaliczona do → Homo erectus; 

oryginalny, przedwojenny materiał, wydobyty w latach 1927–1937 (liczący ok. 45 

osobników) zaginął w czasie wojny chińsko-japońskiej w 1941 roku; w 1949 roku 

wykopaliska wznowiono, wydobywając do 1966 roku dalsze szczątki s. 

sinica, med. sinawe zabarwienie skóry i błon śluzowych na skutek obecności (lub przewagi) 
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w ich naczyniach włosowatych krwi z nieutlenowaną (albo nieprawidłową) hemoglobiną. 

sinice, cyjanobakterie, Cyanobacteriae, grupa (podkrólestwo) organizmów zaliczanych do 

królestwa → bakterii; występują zarówno jako pojedyncze komórki, jak i w formie nici; mają 

zdolność do tlenowej fotosyntezy z użyciem H2O dzięki posiadaniu w chromatoplazmie 

chlorofili, karotenów i barwników z grupy fikobilin; barwniki te są związane z zespołami 

błon fotosyntetycznych, które nie są odgraniczone błoną od cytoplazmy komórki; rozmnażają 

się wyłącznie bezpłciowo, przez podział komórki lub podział nici; mają zdolność ruchu; żyją 

w różnych typach siedlisk, w wodzie, w wilgotnej glebie, na korze drzew, na skałach oraz 

epifitycznie na innych roślinach, tworzą również komórki przetrwalnikowe, umożliwiające 

przetrwanie warunków dla nich niekorzystnych; niektóre mają zdolność wiązania wolnego 

azotu (→ heterocysty); masowe pojawianie się pewnych gatunków powoduje zakwity wody, 

a ze względu na wydzielanie do wody toksyn mogą być niebezpieczne dla innych 

organizmów, także dla człowieka; zgodnie z tzw. teorią endosymbiotyczną → 

mitochondria i → chloroplasty powstały z s. jako prokariotyczne endosymbionty. 

siodełko, klitellum, pierścieniowate zgrubienie ciała w okolicy kilku środkowych pierścieni 

u → skąposzczetów i pijawek otaczające ujścia wielu gruczołów; podczas rozrodu gruczoły te 

wytwarzają śluz otaczający kopulujące osobniki, przekształcając się w stwardniałą mufkę, do 

której składane są jaja i plemniki; po zakończeniu kopulacji w zsuniętej mufce, rodzaju 

kokonu, następuje zapłodnienie jaj i ich rozwój. 

siodło tureckie, u kręgowców zagłębienie w kości klinowej (jedna z kości → podstawy 

czaszki), w którym umiejscowiona jest → przysadka mózgowa. 

siostrzane chromatydy, → chromatydy siostrzane. 

siostrzane gatunki, → gatunki siostrzane. 

sita, stosunkowo duże perforacje (pory) w ścianach komórkowych elementów 

przewodzących → łyka, przez które przechodzą pasma cytoplazmy, łączące z sobą 

poszczególne → komórki sitowe lub człony → rurek sitowych. 

sitowa blaszka, → blaszka sitowa. 

sitowe komórki, → komórki sitowe. 

sitowe rurki, → rurki sitowe. 

situs inversus, położenie odwrotne, anat. odwrócenie (lustrzane) w stosunku do stron ciała 

położenia narządów trzewnych tułowia; termin stosowany głównie w anatomii człowieka. 

siwapitek, Sivapithecus, kopalny mioceński (ok. 12–8 mln lat) hominoid z terenu Azji, a 

także Europy; s. były naziemnymi małpami odżywiającymi się najprawdopodobniej twardymi 

częściami roślin; uważa się je za przodków orangutana i formy spokrewnione z największym 

spośród kiedykolwiek żyjących naczelnych – →gigantopitekiem. 

siwert, Sv, równoważnik dawki pochłoniętej promieniowania jonizującego, której skutki 

biologiczne będą jednakowe, niezależnie od rodzaju promieniowania, wyrażany w J/kg; 

stosuje się wyłącznie do celów ochrony przed promieniowaniem jonizującym; s. należy do 

układu SI, zastępuje jednostkę → rem: 1 Sv = 100 rem. 

siwienie, odbarwienie włosów spowodowane zmianą wewnętrznej struktury i obecnością w 

nich powietrza. 

skaczące geny, → transpozony. 

skala APGAR, med. schemat służący sumarycznej ocenie podstawowych funkcji życiowych 

noworodka: oddychania, krążenia i czynności ośrodkowego układu nerwowego; obejmuje 

pięć kryteriów klinicznych (akcja serca, oddychanie, napięcie mięśniowe, reakcje na cewnik 

w nosie oraz kolor skóry), punktowanych każdy z osobna liczbami 0, 1 i 2 (co odpowiada 

ocenie złej, dostatecznej i dobrej); oceny dokonuje się w pierwszej, piątej i dziesiątej minucie 
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życia noworodka. 

skalpel, nóż chirurgiczny. 

skałotwórcze organizmy, → skały organogeniczne. 

skałotocze, określenie zwierząt, które opanowały umiejętność wwiercania się w twardy 

substrat, np. pewne małże drążą (mechanicznie lub chemicznie) skałę, by uzyskać w otworze 

schronienie. 

skały organogeniczne, skały osadowe powstałe na skutek nagromadzenia szczątków 

organizmów roślinnych lub zwierzęcych bądź też wytrącania się osadu w wyniku działalności 

fizjologicznej tych skałotwórczych organizmów; do s. o. należą m.in. niektóre wapienie (w 

tym muszlowce), kreda, radiolaryty, fosforyty i węgle. 

skamieliny, → skamieniałości. 

skamieniałości, skamieliny, fosylia, ogólna nazwa szczątków organizmów żywych z 

minionych epok geologicznych, a także pozostawionych przez nie śladów, zachowane w 

skałach; proces powstawania skamielin, zwany fosylizacją, polega zasadniczo na rozkładzie 

substancji organicznych obumarłych i pokrytych osadami osobników, a następnie 

zastępowaniu ich substancjami mineralnymi (np. węglanem wapnia lub krzemionką); mogą 

także powstawać w formie odcisków, odlewów zewnętrznych (wypełnienie odcisku) lub 

wewnętrznych (wypełnienie wnętrza twardszych części organizmu – np. muszli lub czaszki); 

szczególnym typem s. są, zakonserwowane w zmarzlinie, woskach ziemnych lub bursztynie, 

ciała żywych istot, w których zachowały się nie tylko substancje organiczne, ale także 

elementy struktury mikroskopowej. 

skamieniałości przewodnie, → skamieniałości organizmów, które dzięki szerokiemu 

rozprzestrzenieniu i krótkiemu czasowi występowania są charakterystyczne dla pewnych 

okresów geologicznych i pozwalają datować pochodzące z tych okresów skały osadowe; 

znaczenie s. p. jest szczególnie duże w sytuacji, gdy układ warstw geologicznych 

(stratygrafia) uległ wtórnie zaburzeniu (→ datowanie). 

skamieniałość żywa, współcześnie żyjący organizm o dużym podobieństwie do kopalnej 

formy przodka pochodzącego z odległej przeszłości, choć nie identyczny; często 

przywoływanymi przykładami są Lingula, rodzaj ramienionogów podobny do form z 

ordowiku (sprzed ok. 500 mln lat), lub latimeria, ryba trzonopłetwa znana już w dewonie (od 

ok. 400 mln lat). 

skaningowy mikroskop, → mikroskop skanujący. 

skanowanie, w mikroskopii elektronowej metoda tworzenia obrazu na podstawie zbierania i 

zestawiania obrazu pojedynczych punktów z powierzchni odwzorowywanej, wykorzystywana 

w → mikroskopie skanującym, przetwarzającym obraz powstały przez wybicie elektronów z 

obserwowanej powierzchni, omiatanej liniowo, punkt po punkcie, wiązką elektronów oraz w 

skanerach, przetwarzających obraz uzyskiwany przez omiatanie punkt po punkcie 

obserwowanej powierzchni promieniem świetlnym w zapis cyfrowy. 

skaryfikacja, 1) med. powierzchowne nacięcie lub zadrapanie ostrym narzędziem, nie 

przekraczające skóry właściwej, dawniej najczęściej stosowane przy szczepieniu ospy; 

2) antr. zdobienie ciała (najczęściej twarzy) przez nacinanie skóry; blizny po nacięciach 

tworzą pożądane wzory. 

skaryfikacja nasion, mechaniczne uszkadzanie łupiny nasiennej, nieprzepuszczalnej dla 

wody i gazów, w celu przyśpieszenia kiełkowania nasion. 

skatofagi, → koprofagi. 

skatol, związek chemiczny powstający w jelicie grubym jako produkt przemiany tryptofanu 

pod wpływem bakterii gnilnych; składnik kału o intensywnym zapachu. 
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skaza, med. dziedziczna lub nabyta skłonność organizmu do patologicznej reakcji w ramach 

danego narządu lub całego układu, np. s. krwotoczna to skłonność do krwawień na podłożu 

alergicznym lub toksyczno-infekcyjnym, s. wysiękowa objawia się szczególną skłonnością do 

reakcji zapalnych błon śluzowych i skóry. 

skąposzczety, Oligochaeta, gromada bezkręgowców lądowych i słodkowodnych, rzadziej 

morskich, należących do typu → pierścienic, reprezentowana przez ok. 3,5 tysiąca gatunków, 

o rozmiarach od 0,5 mm do kilkudziesięciu cm długości; dzielone na kilka rzędów, w tym 

najliczniejszy w rodzaje Haplotaxida, do którego należą m.in. dżdżownice. 

Skinnera skrzynka, → skrzynka Skinnera. 

skiofile, organizmy cieniolubne, o dużych wymaganiach wilgotnościowych bądź też wyparte 

ze stanowisk nasłonecznionych w wyniku konkurencji gatunkowej na stanowiska ocienione; 

wymagania ich mogą się zmieniać, organizmy młode mogą być cieniolubne, a stadia 

późniejsze – światłolubne. 

sklepienie czaszki, u kręgowców, poza bezżuchwowcami i chrzęstnoszkieletowymi, część 

mózgoczaszki rozwijająca się z kości pochodzenia skórnego, w odróżnieniu od kości → 

podstawy czaszki, które są pochodzenia chrzęstnego. 

sklepienie stopy, łuki poprzeczny i podłużny stopy ludzkiej tworzone przez kości stępu i 

śródstopia, dzięki którym ciężar ciała przenoszony jest na podłoże przez guz piętowy, boczną 

krawędź stopy i dalsze końce kości śródstopia; niezbędne do prawidłowej lokomocji. 

sklereidy, → komórki kamienne. 

skleroblast, sklerocyt, komórka szkieletotwórcza niektórych bezkręgowców (gąbki, 

koralowce, szkarłupnie). 

sklerocjum, sklerota, kulista, zwykle ciemno zabarwiona forma przetrwalnikowa u grzybów, 

zbudowana ze ściśle splecionych strzępek tworzących na powierzchni zwartą okrywę i 

zawierająca materiał pokarmowy; w warunkach korzystnych do rozwoju ze s. wyrasta 

wegetatywna grzybnia lub wprost owocniki. 

sklerofity, → suchorośla. 

sklerotomy, zawiązki szkieletu osiowego, które wyróżnicowują się w trakcie ontogenezy 

kręgowców z somitów mezodermy. 

skleroza, 1) stwardnienie; zwiększenie spoistości narządu lub tkanki wskutek rozrostu lub 

przerostu tkanki łącznej albo wysycenia związkami mineralnymi (głównie wapniowymi); 

2) → miażdżyca. 

skleryty, 1) wytwory → skleroblastów, krzemionkowe lub wapienne elementy szkieletowe 

gąbek i koralowców; 2) koncentryczne pierścienie zwapniałej, bezpostaciowej substancji na 

zewnętrznej powierzchni łusek elastycznych ryb, stanowiące ich granice przyrostu. 

składanie białek, splicing białek, modyfikacja potranslacyjna, w której przepływ informacji z 

genu do jego produktu białkowego jest modulowany w sposób pozwalający na powstanie 

dwóch funkcjonalnie nie związanych białek; w procesie s. b. z łańcucha polipeptydowego 

zostaje wycięty wewnętrzny segment, zwykle o długości 40–60 kDa, zwany inteiną 

(analogicznie do → intronu w RNA), a dwa segmenty zewnętrzne, zwane eksteinami 

(analogicznnie do → eksonów), ulegają połączeniu za pomocą wiązania peptydowego; 

pierwotny produkt translacji to białko prekursorowe, produkt składania – białko dojrzałe lub 

złożone; s. b. przebiega autokatalitycznie, bez udziału enzymów; stwarza dodatkowe 

możliwości powstawania białek o nowej funkcji. 

składanie RNA, splicing, jeden z etapów dojrzewania pierwotnych transkryptów, proces 

wycinania z cząsteczek pre-mRNA → intronów i łączenia → eksonów zachodzący w jądrze 

podczas powstawania → RNA informacyjnego, katalizowany przez kompleks sn RNP 
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(ang. small nuclear ribonucleoprotein) – małych jądrowych rybonukleoprotein oraz innych 

białek, razem tworzących → spliceosom; po zbliżeniu do siebie dwóch końców intronu 

powstaje pętla nazywana lassem, ulegająca następnie degradacji w jądrze, a eksony zostają 

połączone kowalencyjnie, tworząc jedną ciągłą sekwencję kodującą –informacyjny RNA 

(mRNA), który przemieszcza się do cytoplazmy i uczestniczy w → translacji; s. RNA może 

się też odbywać bez udziału białek, na drodze samowycinania, dzięki katalitycznym 

właściwościom samego RNA (→ rybozymy). 

skoczkowe, Chytridiomycota, klasa w gromadzie → grzybów właściwych (tzw. grzybów 

niższych); czasem klasyfikowane też jako typ w królestwie → grzybów; wodne roztocza lub 

pasożyty roślin. 

skoczogonki, Collembola, rząd drobnych (poniżej 1 cm długości) → owadów 

bezskrzydłych, reprezentowany przez ok. 3,5 tysiąca gatunków, żyjących w środowiskach 

wilgotnych, najliczniejszych w glebie, gdzie odżywiając się martwą materią organiczną 

odgrywają dużą rolę w procesach glebotwórczych. 

skok pokwitaniowy, fragment okresu → dojrzewania płciowego u człowieka związany z 

szybkim przyrostem wysokości i masy ciała oraz dynamicznym rozwojem narządów 

wewnętrznych, takich jak serce, płuca, nerki, wątroba, trzustka oraz układ mięśniowy; w tym 

samym okresie zanika grasica, zmniejszeniu ulega objętość tkanki limfatycznej i śledziony, w 

wolniejszym tempie przyrasta tłuszczowa tkanka podskórna; występuje w wieku 12–13 lat, 

nieco wcześniej u dziewcząt niż u chłopców i wynika z szybkiego tempa przemian 

hormonalnych. 

skoki spionizowane, sposób lokomocji u małych form spośród naczelnych (głównie → 

małpiatek), polegającej na dalekich skokach wykonywanych tylną (dolną) parą wydłużonych 

u tych form kończyn, chwytne stopy i ostro zgięte tylne kończyny utrzymują ciało na pniu 

drzewa w pozycji pionowej, a ręce obejmują pień; ruch dokonuje się przez wyprost nóg, 

powodujący przeskok zwierzęcia, przy czym tułów, co najmniej przez pewien czas pozostaje 

w położeniu pionowym. 

skoleks, czerwioch, główka tasiemca, wyodrębniona przednia część ciała, pozbawiona gęby i 

organów czuciowych, zaopatrzona zwykle w utwory czepne (bruzdy, przyssawki, haki, kolce) 

służące do przyczepiania się do ściany jelita gospodarza. 

skolioza, → krzywizny kręgosłupa. 

skolopidium, sensillus narządów chordotonalnych (strunowych narządów odbierających 

drgania) i bębenkowych (narządów słuchu, tympanalnych) owadów. 

skolopofor, jednostka funkcjonalna narządów zmysłu owadów (→ narząd tympanalny, → 

narządy chordotonalne); zbudowany z dwubiegunowej komórki nerwowej, której dendryt 

zakończony jest tzw. sztyfcikiem (skoloposem), otoczonym przez dwie komórki okrywające, 

rejestrujący napięcia (bodźce) mechaniczne pojawiające się w sąsiedztwie s. 

skopolamina, hioscyna (izomer L s.), alkaloid halucynogenny występujący w roślinach 

psiankowatych, np. lulku czarnym i lulecznicy kraińskiej, o działaniu podobnym do atropiny; 

stosowana jako środek antycholinergiczny, przeciwskurczowy i przeciwparkinsonowy. 

skorki, cęgosze, Dermaptera, rząd kosmopolitycznych → owadów uskrzydlonych, 

reprezentowany przez ok. 1,2 tysiąca drobnych (zwykle 1–3 mm, najwyżej 1 cm) gatunków, 

wszystkożernych, występujących w środowiskach wilgotnych, o aktywności nocnej. 

skorpiony, Scorpionidea, rząd lądowych, drapieżnych → pajęczaków reprezentowany przez 

ok. 1,2 tysiąca gatunków; ciało podzielone na pokryty pancerzem głowotułów z 4 parami 

odnóży krocznych oraz segmentowany odwłok, zakończony kolcem jadowym. 

skorupa, łupina (putamen), boczna część jądra soczewkowatego (→ ciało prążkowane) 
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kresomózgowia, która, w odróżnieniu od części przyśrodkowej, rozwija się z 

międzymózgowia. 

skorupiaki, Crustacea, podtyp, w większości wodnych, → stawonogów liczący ok. 40 

tysięcy gatunków; bezkręgowce bardzo zróżnicowane morfologicznie, o długości od kilku 

milimetrów do kilkudziesięciu centymetrów; ciało segmentowane, podzielone na głowę, 

tułów i odwłok, pokryte pancerzem, często wysyconym solami wapnia; klasyfikowane na 10 

gromad: łopatonogi, podkowiastogłowe, skrzelonogi, wąsoraczki, tarczenice, widłonogi, 

tantulokaridy, wąsonogi, małżoraczki i pancerzowce. 

skorupowe gruczoły, → gruczoły szczękowe. 

skotomorfogeneza, proces wzrostu i różnicowania się komórek, tkanek i organów roślin 

wymagający ciemności, a więc hamowany przez światło (np. wzrost wydłużeniowy łodygi). 

skotopsyna, termin stosowany niekiedy w odniesieniu do → opsyny, białkowej części 

barwnika wzrokowego (→ rodopsyna). 

skóra, powłoka otaczająca ciało zwierząt, o rozlicznych funkcjach: ochronnych, 

odbierających bodźce zewnętrzne, oddechowych, osmo- lub termoregulacyjnych; u 

kręgowców składa się z trzech warstw: naskórka, s. właściwej i tkanki podskórnej; naskórek 

jest pochodzenia ektodermalnego, tworzy go nabłonek wielowarstwowy płaski (→ nabłonek 

płaski), którego zewnętrzna warstwa jest często obumarła, zrogowaciała, łuszcząca się, 

wytwarzająca wytwory rogowe; gruczoły skórne położone w s. właściwej są pochodzenia 

naskórkowego; s. właściwa, pochodzenia mezodermalnego, zbudowana jest z tkanki łącznej 

włóknistej ze splotami naczyń krwionośnych i limfatycznych; znajdują się w niej, w 

zależności od grupy kręgowców, komórki barwnikowe, łuski, płytki kostne, nasady włosów 

lub narządy zmysłów. 

skóra płciowa, odwłosiona skóra okolicy narządów płciowych samic licznych gatunków → 

małp wąskonosych, przybierająca w okresie okołoowulacyjnym jaskrawe (różowe lub 

czerwone) zabarwienie. 

skóra właściwa, → skóra. 

skórka, epiderma, bot. jednowarstwowa najczęściej tkanka, okrywająca powierzchnię liści 

oraz młodych łodyg i korzeni, zbudowana z żywych komórek, ściśle do siebie przylegających, 

różnie wykształcona na pędach i korzeniach (→ ryzoderma); typowa s. nadziemnych pędów 

roślin lądowych ma cechy umożliwiające kontrolę → transpiracji; jej ograniczaniu (przy 

zamkniętych aparatach szparkowych) służą grubsze zewnętrzne ściany komórkowe, pokryte 

kutykulą, czasem woskiem i martwymi włoskami (→ kutner); otwarte aparaty szparkowe 

umożliwiają dyfuzję pary wodnej (transpirację) i innych gazów (CO2, O2); duża różnorodność 

w budowie s., zależy od przystosowania roślin do różnych warunków środowiska (zwłaszcza 

wilgoci i światła). 

skórne gruczoły, → gruczoły skórne. 

skórne kości, → kości skórne. 

skórnia, hipoderma, warstwa komórek (miękiszu, kolenchymy lub sklerenchymy) znajdująca 

się bezpośrednio pod skórką łodyg lub liści spełniająca funkcję ochronną, wspomagającą 

skórkę w osłanianiu wnętrza organu przed szkodliwymi wpływami środowiska. 

skrętek, skrętka, 1) → kwiatostan wierzchotkowy jednoramienny, którego skierowane w 

jedną stronę osie nie układają się w jednej płaszczyźnie, ale rosną zygzakowato, na przemian 

w prawo i w lewo; 2) polska nazwa mchu z rodzaju Funaria. 

skrobia, wielocukier zbudowany z wielu reszt glukozy, główny materiał zapasowy roślin; 

ziarna s. składają się z amylozy tworzącej nierozgałęzione łańcuchy, zbudowanej z kilkuset 

do dziesięciu tysięcy reszt glukozy, i amylopektyny o łańcuchach rozgałęzionych, złożonej z 
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wielu tysięcy do miliona reszt glukozy; kształt i wielkość ziaren s. są charakterystyczne dla 

danego gatunku; w reakcji z jodem barwi się na kolor niebieskogranatowy. 

skrobia statolitowa, → statolity. 

skroń, okolica głowy kręgowca odpowiadająca położeniu kości skroniowej; termin używany 

w zasadzie w odniesieniu do człowieka (i innych naczelnych), oznacza boczną ścianę 

sklepienia czaszki. 

skrub, formacja roślinna zbudowana z silnie zwartych, ciernistych krzewów, m.in. licznych 

gatunków z rodzaju akacja; występuje na rozległych terenach centralnej części kontynentu 

australijskiego. 

skrytopączkowe, → kryptofity. 

skrytopłciowe, → rośliny skrytopłciowe. 

skrzek, jaja płazów bezogonowych, pojedyncze lub uformowane w najrozmaitszego kształtu 

pakiety, złożone w wodzie, otoczone napęczniałą, galaretowatą substancją. 

skrzela, narządy oddechowe powstałe w drodze uwypuklenia (ewaginacji) powierzchni ciała 

na zewnątrz, zwykle znacznie powiększonej w celu wytworzenia dużej powierzchni wymiany 

gazowej; w większości s. służą wymianie gazowej w środowisku wodnym, niekiedy (niektóre 

skorupiaki równonogie i kraby) wykorzystywane są do oddychania powietrzem 

atmosferycznym. 

skrzela analne, → skrzela krwiste. 

skrzela bezkręgowców, narządy służące do oddychania tlenem rozpuszczonym w wodzie, 

najczęściej zagłębione w ciele lub okryte płaszczem (u mięczaków) lub pancerzem (u 

skorupiaków); specjalne urządzenia umożliwiają przepływ wody, przyspieszający dyfuzję 

gazów; u niektórych wieloszczetów i skorupiaków występują skrzela zewnętrzne, osadzone 

na odnóżach, przepłukiwane przez ruchy rzęsek. 

skrzela kręgowców, narządy przystosowane do oddychania tlenem rozpuszczonym w 

wodzie; silnie unaczynione wyrostki skórne lub fałdy nabłonka układu pokarmowego; s. 

zewnętrzne występują u niektórych larw, s. wewnętrzne – u kręgoustych, ryb i → kijanek; w 

s. wewnętrznych jednostkami czynnościowymi są blaszki skrzelowe, które wraz z listkami 

skrzelowymi osadzone są w workach skrzelowych u kręgoustych (s. workowate) lub na 

łukach skrzelowych u ryb (s. łukowate). 

skrzela krwiste, skrzela analne (gdy położone są w tylnej cześci ciała), cienkościenne 

uwypuklenia ściany ciała u larw niektórych owadów, przez które przepływa hemolimfa, 

regulujące zawartość jonów chlorku sodu we krwi oraz pracę cewek Malpighiego przez 

osmotyczne pobieranie wody. 

skrzelonogi, Branchiopoda, gromada wodnych, wolno żyjących (rzadko pasożytniczych) 

bezkręgowców należąca do podtypu → skorupiaków, o ciele złożonym z różnej liczby 

segmentów, podzielonym na głowę, tułów i odwłok; dzielą się na rzędy: bezpancerzowców, 

tarczowców, muszloraczków i wioślarek. 

skrzelotchawki, ektodermalne uwypuklenia odwłokowe połączone z zamkniętym systemem 

sieci → tchawek, występujące u larw owadów wodnych. 

skrzelowe łuki, → łuki skrzelowe. 

skrzep, rodzaj czopu zatykającego miejsce przerwania ciągłości łożyska naczyniowego 

układu krążenia, powstały w wyniku przekształceń białek osoczowych i ich interakcji z 

elementami morfotycznymi (→ krzepnięcie krwi); w warunkach patologicznych s. 

wewnątrznaczyniowy (zakrzep, skrzeplina) może powodować niedrożność naczyń 

krwionośnych włosowatych (np. mózgu, płuc, wieńcowych serca). 

skrzydlak, owoc suchy, niepękający (→ orzech lub → niełupka), zaopatrzony w skrzydlaste 
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utwory (wyrostki owocni); podwójne (np. u klonów) lub pojedyncze (np. u jesionu) 

skrzydełka sprzyjają efektywnemu rozprzestrzenianiu się tych dość ciężkich owoców. 

skrzydła, narządy umożliwiające aktywny lot; 1) u owadów błoniaste; są to dwie pary 

zesklerytyzowanych utworów stanowiących uchyłki ściany śródtułowia i zatułowia; 

rusztowaniem s. są żyłki, w których krąży hemolimfa oraz przebiegają nerwy i tchawki; 

połączone są z ciałem stawami umożliwiającymi poruszanie w różnych płaszczyznach oraz 

składanie; mogą być jednakowych rozmiarów lub też pierwsza para dobrze wykształcona, a 

druga zredukowana bądź przekształcona w → przezmianki;s. przednie niekiedy są 

zesklerotyzowane i przekształcone w pokrywy lub półpokrywy; 2) zmodyfikowane kończyny 

przednie u ptaków i nietoperzy; u ptaków silnie wydłużone są kości nadgarstka, śródręcza i 

palców, u nietoperzy wydłużone są kości ramienia i przedramienia oraz czterech palców; 

rozpięta na kościach skóra tworzy błonę lotną (u nietoperzy między kończynami przednimi i 

tylnymi a tułowiem i ogonem); skóra s. ptaków pokryta jest piórami, nietoperze mają skórę 

gładką lub częściowo pokrytą włosami. 

skrzydłowe komórki, → komórki skrzydłowe. 

skrzynka Skinnera, klatka Skinnera, aparat do badań → warunkowania instrumentalnego, w 

którym zwierzę musi wykonać odpowiednią czynność (np. nacisnąć dźwignię), by uzyskać 

nagrodę lub uniknąć kary. 

skrzynki lęgowe, → budki lęgowe. 

skrzypowe, skrzypy, lądowe rośliny zarodnikowe, z dominującym sporofitem w cyklu 

życiowym; do niedawna łączone były z → paprociowymi i → widłakowymi w jedną 

jednostkę systematyczną → paprotniki, obecnie częściej ujmowane są rozłącznie, m.in. jako 

podgromada w obrębie → roślin telomowych; współcześnie do s. należy ok. 30 gatunków, 

reprezentujących jeden rodzaj skrzyp, znacznie bardziej zróżnicowane były natomiast formy 

wymarłe, mające swoje optimum pod koniec ery paleozoicznej i na początku mezozoicznej 

(por. → kalamity); s. wyróżniają się wytwarzaniem tarczowatych liści zarodnionośnych, 

najczęściej skupionych w kłos zarodnionośny, oraz specyficznym pokrojem sporofitu, który 

składa się z poziomego kłącza i pionowo rosnącej łodygi, nie mających na ogół wtórnego 

przyrostu na grubość oraz zróżnicowanych na węzły i międzywęźla; z węzłów kłączy 

wyrastają korzenie i liście, zaś z węzłów nadziemnych liście i odgałęzienia boczne; 

gametofity współczesnych s. to drobne formy zielone, plechowate, których płciowość może 

być modyfikowana w zależności od warunków zewnętrznych. 

skrzypy, → skrzypowe. 

skurcz, 1) → skurcz mięśnia; 2) potocznie → kurcz mięśni. 

skurcz auksotoniczny, skurcz izotoniczny wtórnie obciążony, rodzaj → skurczu mięśnia, w 

którym po początkowym okresie wzrostu napięcia bez zmian długości (faza → skurczu 

izometrycznego) dochodzi do skrócenia mięśnia już bez dalszych zmian jego napięcia 

(faza → skurczu izotonicznego), większość skurczów mięśni szkieletowych w warunkach 

fizjologicznych ma charakter auksotoniczny. 

skurcz izometryczny, rodzaj → skurczu mięśnia cechujący się wzrostem napięcia mięśnia 

bez zmian jego długości, tzn. odległość między przyczepami mięśnia nie ulega zmianie. 

skurcz izotoniczny, rodzaj → skurczu mięśnia, w trakcie którego mięsień ulega skróceniu 

(przyczepy zbliżają się do siebie), a napięcie mięśnia nie ulega zmianie. 

skurcz izowolumetryczny, faza w skurczu komór serca kręgowców (→ cykl serca), w 

trakcie której zwiększa się napięcie mięśnia sercowego bez zmian jego długości (faza → 

skurczu izometrycznego), co generuje wzrost siły mięśnia i ciśnienia krwi w obrębie komór 

(przy zamkniętych zastawkach głównych i półksiężycowatych); gdy ciśnienie krwi w 

komorach przewyższy ciśnienie w tętnicach, otwierają się zastawki półksiężycowate i kończy 
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faza s. i., a rozpoczyna się okres wyrzutu związany ze skurczem izotonicznym mięśnia 

komór. 

skurcz mięśnia, reakcja czynnościowa mięśni na pobudzenie będąca efektem interakcji 

białek kurczliwych grubych (miozynowych) i cienkich (aktynowych) filamentów 

mięśniowych (→ miofilamenty) wywołanej zwiększonym stężeniem jonów wapniowych w 

cytoplazmie komórek mięśniowych w odpowiedzi na depolaryzację błony przez bodźce 

pobudzające; zwykle związana ze skróceniem długości mięśnia i zjawiskami ruchu (→ skurcz 

auksotoniczny, → skurcz izotoniczny), niekiedy wyrażająca się jedynie wzrostem napięcia 

mięśniowego (→ skurcz izometryczny). 

skurcz tężcowy, skurcz toniczny, skurcz mięśni szkieletowych wyzwalany przez 

powtarzające się z dużą częstotliwością bodźce nadprogowe, wywołujące sumowanie się 

pojedynczych skurczów w jeden ciągły skurcz mięśnia; warunkiem wywołania s. t. jest 

krótki → okres refrakcji (cechujący mięśnie szkieletowe w odróżnieniu od mięśnia 

sercowego); wyróżnia się s. t. niezupełny, pojawiający się w przypadku działania bodźców o 

odstępach dłuższych niż faza pojedynczego skurczu mięśnia, co umożliwia częściowy 

rozkurcz mięśnia między kolejnymi bodźcami, oraz s. t. zupełny, ciągły skurcz mięśnia 

wywoływany przez bodźce działające w odstępach czasowych krótszych niż faza skurczu 

pojedynczego. 

skutellum, tarczka, bot. część zarodka u traw uważana za przekształcony liścień, w kształcie 

tarczki przylegającej w ziarniaku do bielma i pośredniczącej między zarodkiem a bielmem. 

słodzik, syntetyczna substancja o słodkim smaku, bez wartości odżywczej, np. sacharyna, 

aspartam, cyklaminian sodu. 

słoje przyrostu, pierścienie przyrostu rocznego; widoczne na przekroju poprzecznym pnia 

lub gałęzi drzewa koncentryczne pierścienie, wyznaczające w → drewnie wtórnym granicę 

między drewnem letnim a drewnem wiosennym; wiąże się to z sezonową aktywnością miazgi 

twórczej drzew w strefie klimatu umiarkowanego, która ustaje jesienią i zostaje wznowiona 

wiosną; cewki i naczynia drewna letniego mają mniejsze średnice i grubsze ściany 

komórkowe, więcej jest w nim włókien drzewnych i ma ono barwę ciemniejszą od drewna 

wiosennego, które ma mniej włókien, większą średnicę, cieńsze ściany cewek i naczyń oraz 

jaśniejsze zabarwienie; na podstawie s. p. można określać dość dokładnie wiek drzewa. 

słonecznice, Heliozoa, gromada pierwotniaków należąca do typu → promienionóżek, o 

kulistym lub elipsoidalnym ciele, otoczonym śluzowatą błoną, z wychodzącymi promieniście 

aksopodiami wraz z filopodiami; niekiedy budują szkielet z igieł krzemionkowych lub ciał 

obcych. 

słoniowatość, słoniowacizna, elefantiaza, przerost skóry i tkanki podskórnej, głównie w 

obrębie kończyn i krocza u ludzi, związany z zastojami krążenia w naczyniach limfatycznych 

i obrzękami, w następstwie infekcji pasożytniczych nicieni (Filaria=Wuchereria bancrofti, 

Brugia malayi) oraz przewlekłych stanów zapalnych naczyń limfatycznych. 

słonorośla, → halofity. 

słuch, → zmysł słuchu. 

słupek, żeński organ rozmnażania płciowego w kwiatach roślin okrytozalążkowych; powstaje 

ze zrośnięcia się (brzegami lub zewnętrznymi powierzchniami) jednego lub kilku 

owocolistków (które są homologami → megasporofili); składa się z zalążni (zawierającej 

zalążki), która najczęściej zwęża się ku górze i przechodzi w szyjkę, zakończoną na szczycie 

znamieniem; w s. bezszyjkowych znamię jest siedzące, tj. osadzone bezpośrednio na zalążni; 

s. może być różnie umieszczony na dnie kwiatowym: s. górny znajduje się na szczycie 

wypukłego dna kwiatowego, a pręciki i okwiat osadzone są niżej (kwiat jest wtedy dolny); s. 

dolny umieszczony jest na dnie wklęsłego dna kwiatowego, a pręciki i okwiat znajdują się 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473206_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472894_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476389_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478362_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475296_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476388_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476390_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474052_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469500_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470811_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476388_1.html


powyżej (jeśli przy tym s. nie zrasta się z dnem kwiatowym, kwiat jest okołozalążniowy, a 

jeśli się zrasta – kwiat nazywany jest górnym). 

słupek dolny, → słupek. 

słupek górny, → słupek. 

słupkowie, gineceum, najbardziej wewnętrzna część → kwiatu składająca się z → 

owocolistków, na których rozwijają się → zalążki; owocolistki zrastając się mogą tworzyć 

jeden lub więcej słupków. 

słupkowie apokarpiczne, → apokarpia. 

słupozębne, → mrówniki. 

słupy rdzenia, → rdzeń kręgowy, → rogi rdzenia. 

smak, → zmysł smaku. 

smoczkouste, → kręgouste. 

smog, zanieczyszczenie atmosfery w miastach wywoływane mieszaniną spalin 

samochodowych i innych gazów, jak węglowodory, tlenek azotu, dwutlenek siarki i ozon, z 

wilgotnym i ciepłym powietrzem; jest substancją trującą dla organizmów żywych, działa 

także niszcząco na różne obiekty nieorganiczne; szczególnie nasilony jest w miejscach 

bezwietrznych i w okresie inwersji termicznej, gdy temperatura powietrza przy ziemi jest 

niższa niż w warstwach wyższych. 

smog fotochemiczny, rodzaj → smogu powstającego w warunkach dużego nasłonecznienia, 

wysokiej temperatury i wilgotności względnej poniżej 70%, w którym głównym źródłem 

zanieczyszczeń są spaliny samochodowe, a czynnikiem powodującym powstawanie groźnych 

dla zdrowia i życia związków chemicznych jest promieniowanie ultrafioletowe. 

smoła, 1) s. drzewna, oleista ciecz o brunatnym zabarwieniu otrzymywana w procesie suchej 

destylacji drewna, zawierająca m.in. fenol, krezole, kwasy tłuszczowe i ich estry, 

węglowodory parafinowe i aromatyczne, alkohole; stosowana m.in. jako materiał pędny i 

środek do impregnowania drewna; 2) s. węglowa, s. pogazowa, otrzymywana w procesie 

koksowania węgla, ciecz o ostrym zapachu, zawierająca m.in. węglowodory aromatyczne, 

fenole, zasady pirydynowe i chinolinowe, związki siarki; stosowana do otrzymywania paliwa 

oraz benzenu, toluenu, naftalenu i innych. 

smółka, zawartość jelit pojawiająca się w trakcie życia płodowego łożyskowców (u 

człowieka od 4–5 piątego miesiąca życia płodowego), o ciemnym (smolistym) zabarwieniu i 

gęstej, lepkiej konsystencji, złożona z wód płodowych, mazi płodowej, złuszczonych 

nabłonków przewodu pokarmowego, elementów naskórka i meszku, enzymów trawiennych, 

soli wapnia, bilirubiny i innych, wydalana wkrótce po porodzie. 

smuga pierwotna, zgrubienie blastodermy w obrębie tzw. pola jasnego → tarczy 

zarodkowej pojawiające się na wczesnym etapie rozwoju zarodkowego kręgowców 

owodniowych; s. p. wyznacza oś głowowo-ogonową zarodka, odpowiada pragębie gastruli, 

jest miejscem wnikania komórek do wnętrza zarodka w procesie gastrulacji. 

snu zimowego gruczoły, → gruczoły snu zimowego. 

socjobiologia, nauka o genetycznych podstawach zachowań społecznych zwierząt, w tym 

człowieka (→ etologia, → społeczeństwo, → zachowania społeczne). 

socjogram, etol. kompletny katalog wszystkich → zachowań społecznych danego gatunku 

(por. → etogram). 

socjohormony, substancje zapachowe wpływające na → zachowania społeczne zwierząt, 

wydzielane przez osobniki gatunków społecznych; umożliwiają rozpoznawanie się 

osobników, regulują zachowania (np. obronne lub pokarmowe), synchronizują aktywność 
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społeczną; najlepiej poznane u owadów społecznych, jak mrówki, osy, pszczoły, termity 

(por. → feromony, → atraktanty, → chemoatraktanty). 

socjologia, nauka o społeczeństwie i procesach, które w nim zachodzą; termin odnosi się 

zasadniczo do społeczeństwa ludzkiego, bywa jednak używany w stosunku do zwierząt 

(por. → socjobiologia). 

socjologia roślin, → fitosocjologia. 

soczewka oka, przezroczysta struktura w przedniej części → gałki ocznej, o właściwościach 

dwuwypukłej soczewki skupiającej promienie świetlne na siatkówce oka; w oczach 

kręgowców krzywizna soczewki może być regulowana przez mięsień rzęskowy, co jest 

mechanizmem akomodacji oka; budowana przez ściśle upakowane komórki zwane włóknami 

soczewki, wypełnione w dużym stopniu przez białka (krystaliny), których przestrzenny układ 

warunkuje przezroczystość. 

sodowa pompa, → pompa sodowo-potasowa. 

sok dwunastniczy, wydzielina trawienna gruczołów dwunastniczych podśluzówkowych 

(Brunnera) położonych w błonie podśluzowej i otwierających się krótkimi przewodami 

między kosmkami lub częściowo do krypt jelitowych (ich śluzowata wydzielina zawiera 

głównie mukoproteiny i wodorowęglany) oraz gruczołów jelitowych (→ sok jelitowy), 

zlokalizowanych na obszarze dwunastnicy; podobnie jak w przypadku jelit, enzymy 

wydzieliny (peptydazy, enterokinaza, amylaza) aktywne są w obrębie rąbka szczoteczkowego 

tworzonego przez mikrokosmki. 

sok jądrowy, → kariolimfa. 

sok jelitowy, nazwa stosowana dawniej dla wydzieliny trawiennej gruczołów jelitowych 

(Lieberkühna) zawierającej aminopeptydazy, lipazy, enzymy trawiące oligocukry i dwucukry 

do monocukrów, a także enzymy trawiące kwasy nukleinowe; według obecnych poglądów 

enzymy te aktywne są na obszarze rąbka szczoteczkowego enterocytów tworzących 

mikrokosmki jelitowe (tzw. trawienie przyścienne), gdzie produkty trawienia podlegają 

procesom wchłaniania, natomiast aktywność enzymów stwierdzana w świetle jelita związana 

jest z rozpadem złuszczonych komórek nabłonkowych i ma niewielkie znaczenie w trawieniu 

pokarmu w warunkach fizjologicznych. 

sok komórkowy, wypełniający → wodniczkę komórki roślinnej roztwór wodny soli 

nieorganicznych, kwasów organicznych, cukrów rozpuszczalnych, aminokwasów, białek 

rozpuszczalnych, może zawierać również barwniki flawonoidowe (np. czerwone lub 

niebieskie antocyjany), alkaloidy, garbniki, a także specjalne wydzieliny komórkowe (np. 

składniki → soku mlecznego), również niektóre ciała stałe, jak kryształy szczawianu i 

węglanu wapnia, bezpostaciowe lub krystaliczne białka. 

sok mleczny, lateks, 1) u roślin wydzielina gromadząca się w → wodniczkach → komórek 

mlecznych; zawiesina wodna różnych substancji: wosków, żywic, gum, cukrów, białek, 

olejków lotnych, alkaloidów, kauczuku i in.; 2) u niektórych grzybów (np. u mleczajów, jak 

mleczaj rydz) biały lub żywo zabarwiony sok wydzielający się z uszkodzonych owocników. 

sok trzustkowy, wydzielina trawienna będąca produktem czynności 

zewnątrzwydzielniczych → trzustki, uwalniana do dwunastnicy; głównymi składnikami s. t. 

są wytwarzane przez komórki gruczołowe → pankreotomów enzymy (proteazy w formie 

nieaktywnych proenzymów: trypsynogenu, chymotrypsynogenów, proelastazy, amylaza 

trzustkowa, lipaza trzustkowa, rybonukleaza i deoksyrybonukleaza) oraz woda i elektrolity 

(głównie wodorowęglany), uwalniane przez komórki śródpęcherzykowe i komórki 

wyścielające wstawki i przewody międzyzrazikowe; wydzielanie soku trzustkowego 

kontrolowane jest przez układ nerwowy i – głównie – przez hormony żołądkowo-jelitowe, 

uwalniane przez błonę śluzową jelit (→ cholecystokinina, → sekretyna). 
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sok żołądkowy, wydzielina trawienna → gruczołów żołądkowych uczestnicząca w trawieniu 

pokarmu w obrębie żołądka. 

soki trawienne, wydzieliny różnych gruczołów przewodu pokarmowego zawierające enzymy 

trawienne (rozkładające składniki pokarmu do prostych związków wchłanianych przez ściany 

przewodu pokarmowego do płynów ustrojowych organizmu), elektrolity regulujące 

kwasowość treści pokarmowej, śluz chroniący nabłonek przewodu pokarmowego przed 

samostrawieniem oraz wodę. 

solanina, toksyczny alkaloid występujący w roślinach psiankowatych (Solanaceae), m.in. w 

ziemniakach (ich owocach i zielonych bulwach). 

solenocyty, → komórki płomykowe. 

solfugi, → solpugi. 

solniska, obszary zajmowane przez gleby bogate w łatwo rozpuszczalne sole, najczęściej 

chlorki: sodowy, wapniowy, magnezowy oraz węglany: sodowy i magnezowy; na siedliskach 

tego typu wykształca się osobliwa roślinność zbudowana ze słonorośli, czyli → halofitów; s. 

występują nad brzegami mórz lub śródlądowo (szczególnie często na obszarach o klimacie 

suchym). 

solny gruczoł, → gruczoły solne. 

solpugi, solfugi, Solifugae, rząd drapieżnych → pajęczaków, prowadzących dzienny tryb 

życia, reprezentowany przez ok. 900 gatunków; ciało wydłużone, silnie owłosione, 

podzielone na głowotułów i odwłok; głowotułów z przodu przykryty pancerzem, z tyłu 

segmentowany, odwłok większy od głowotułowia, podzielony na segmenty. 

soma, 1) ciało organizmu, wszystkie komórki organizmu wielokomórkowego poza 

komórkami linii płciowej (→ komórki płciowe), inaczej → komórki somatyczne; 2) w 

znaczeniu literackim ciało człowieka w odróżnieniu od jego duszy (psyche). 

somatoblasty, termin określający te spośród → blastomerów pojawiających się na wczesnym 

etapie rozwoju zarodkowego, które będą się różnicować w kierunku → komórek 

somatycznych, tj. komórek ciała organizmu innych niż komórki płciowe (→ soma). 

somatogamia, proces zapłodnienia, w którym nie biorą udziału specjalne komórki rozrodcze 

– gamety, ale komórki nie różniące się od zwykłych, somatycznych; występuje u niektórych 

grzybów, np. u podstawczaków, u których zlewają się z sobą zwykłe komórki grzybni. 

somatogram, med. → nomogram z naniesionymi wartościami wysokości i/lub masy ciała 

noworodków albo dzieci w kolejnych klasach wieku (por. → siatka centylowa). 

somatoliberyna, hormon uwalniający hormon wzrostu, GHRH, GHRF, GRH, zbudowany z 

44 aminokwasów neuropeptyd wytwarzany i wydzielany do krążenia przez neurony 

wyniosłości pośrodkowej podwzgórza, stymulujący produkcję i uwalnianie → hormonu 

wzrostu przez gruczołową (przednią) część przysadki mózgowej (patrz też → hormony 

uwalniające). 

somatologia, antr. nauka o zróżnicowaniu budowy ciała ludzkiego. 

somatometria, → antropometria. 

somatoplazma, termin archaiczny, w teorii Weismanna (→ weismanizm) oznaczający 

substancję tworzącą plazmę komórek organizmu (→ soma), które nie zawierają pełnej 

informacji genetycznej przekazywanej w procesach rozmnażania następnemu pokoleniu, 

różną od idioplazmy (→ plazmy zarodkowej). 

somatostatyna, SS, neuropeptyd ssaków występujący w dwóch odmianach molekularnych 

budowanych przez 14 (somatostatyna 14, SS14) lub 28 (somatostatyna 28, SS28) 

aminokwasów; wydzielany przez: 1) podwzgórze jako czynnik (hormon) hamujący 

wydzielanie somatotropiny (→ hormon wzrostu) przez gruczołowy (przedni) płat przysadki 
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mózgowej, wpływający także na wydzielanie → prolaktyny i → hormonu 

tyreotropowego oraz hormonów → gruczołu tarczowego; 2) niektóre neurony ośrodkowego 

układu nerwowego, w których pełni rolę → neuroprzekaźnika lub → neuromodulatora; 3) → 

komórki D wysp trzustki oraz 4) komórki gruczołowe (D) błony śluzowej żołądka i jelit (→ 

hormony żołądkowo-jelitowe), gdzie jako hormon regulujący wydzielanie hormonów trzustki 

i przewodu pokarmowego hamuje sekrecję m.in. insuliny, glukagonu, polipeptydu 

trzustkowego oraz cholecystokininy, gastryny, sekretyny i innych hormonów żołądkowo-

jelitowych, i wywołuje przejściowe obniżenie poziomu glukozy we krwi, hamuje również 

wzrost i namnażanie komórek, działając antagonistycznie wobec hormonu wzrostu. 

somatotopiczność, rozmieszczenie neuronów w → korze mózgowej lub we → 

wzgórzu związanych z czuciem bodźców pochodzących z poszczególnych części ciała lub 

ruchem mięśni różnych okolic ciała, zgodne z anatomicznym porzadkiem tych części lub 

okolic (por. → człowieczek (2)). 

somatotropina, → hormon wzrostu. 

somatotyp, antr. typ budowy ciała ludzkiego; termin wprowadzony przez W.H. Sheldona, 

twórcę jednego z systemów klasyfikacyjnych budowy ciała człowieka; w klasyfikacji tej 

budowę ciała każdego osobnika można wyrazić podobieństwem do trzech typów skrajnych: 

endomorficznego (zaokrąglonego, otłuszczonego), mezomorficznego (mięśniowego) i 

ektomorficznego (smukłego, linearnego); oznaczenie każdego somatotypu składa się z trzech 

cyfr, z których pierwsza symbolizuje udział endomorfii, druga – mezomorfii, a trzecia – 

ektomorfii, przy czym każda z cyfr może przybierać wartości od 1 do 7; somatotyp osoby 

skrajnie endomorficznej wyraża się układem cyfr 711, skrajnie mezomorficznej – 171, a 

skrajnie ektomorficznej 117; w praktyce typy skrajne występują rzadko lub wcale, a 

oznaczenie charakteryzujące somatotyp osoby o przeciętnej budowie ciała zbliżone jest do 

444 (por. → konstytucja, → typy konstytucjonalne). 

somatyczne komórki, → komórki somatyczne. 

somnambulizm, lunatyzm, sennowłóctwo, chodzenie, a nawet wykonywanie złożonych 

czynności we śnie (w fazie pozbawionej marzeń sennych), z całkowitą niepamięcią wsteczną. 

sonda molekularna, cząsteczka DNA lub RNA stosowana do identyfikacji komplementarnej 

sekwencji nukleotydów w badanym kwasie nukleinowym. 

soralia, miejsca na plesze porostów, w których wytwarzane są → urwistki. 

soredia, → urwistki. 

sorus, → kupka. 

soryty, formy przetrwalnikowe niektórych → gąbek, kuliste grupy archeocytów zalegające w 

mezoglei; jeden z archeocytów przekształca się w zarodek, inne stanowią syncytium 

odżywcze. 

SOS system, → system SOS. 

sowy, Strigiformes, rząd należący do gromady → ptaków, reprezentowany przez blisko 180 

gatunków, o różnej wielkości, od 12 do 80 cm i masie ciała od 40 g do 4 kg; 

kosmopolityczne, występują w różnych środowiskach; aktywne nocą; upierzenie twarzowej 

części głowy w formie tzw. szlary, a fałdy skórne kształtują rodzaj ucha zewnętrznego. 

sozologia, dyscyplina bliska → ochronie środowiska, rejestruje przyczyny i skutki zmian 

zachodzących w środowisku odkształconym antropogenicznie; wskazuje sposoby 

zapobiegania lub łagodzenia negatywnych wpływów postępu cywilizacyjnego. 

sól fizjologiczna, → płyn fizjologiczny. 

sp., species, → gatunek. 

spadź, słodka, zwykle dość gęsta ciecz występująca na szpilkach, liściach i młodych pędach 
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drzew, składająca się głównie z wydalin mszyc oraz z soku komórkowego wyciekającego z 

miejsc nakłutych przez owady; s. pojawia się m.in. na szpilkach i gałązkach jodły, świerka, 

modrzewia oraz na wierzchniej stronie liści dębu, lipy, leszczyny; ciecz ta wykorzystywana 

jest przez pszczoły do wytwarzania tzw. miodu spadziowego. 

spasanie, 1) zjadanie przez roślinożerców fragmentów roślin, które regenerują; 2) eliminacja 

fitoplanktonu przez zooplankton lub peryfitonu przez zwierzęta denne. 

spazm, → kurcz mięśni. 

species, → gatunek. 

species inquirenda, gatunek oznaczony wątpliwie, wymagający dalszych czynności 

badawczych. 

specjacja, proces powstawania nowych → gatunków; zgodnie z ujęciem genetycznym s. 

polega na rozbiciu wyjściowej → puli genów populacji na dwie lub więcej populacji 

potomnych; może to nastąpić nagle, na skutek pojawienia się makromutacji, np. u roślin 

poliploidyzacji (→ poliploidalność), lub stopniowo, pod wpływem → doboru 

naturalnego albo → dryfu genetycznego, w obecności → izolacji rozrodczej między 

częściami populacji. 

specjacja allopatryczna, → specjacja, która zachodzi wówczas, gdy pula genów gatunku 

wyjściowego dzieli się na skutek pojawienia się geograficznej bariery izolacyjnej (→ 

allopatryczność). 

specjacja filetyczna; termin stosowany w paleontologii, odnosi się on do przemian, jakim 

podlega gatunek w czasie geologicznym, uzasadniających zmianę nazwy: np. 

populacje → Homo erectus ok. 300 tysięcy lat temu osiągnęły taki poziom zmian 

morfologicznych, że uzasadnione stało się stosowanie dla nich nazwy gatunkowej Homo 

sapiens. 

specjacja sympatryczna, → specjacja, której przyczyną jest → izolacja rozrodcza części 

populacji wynikająca z działania innego czynnika niż odrębność przestrzenna (→ 

sympatryczność). 

specjalizacja ekologiczna, zawężanie, w przebiegu → ewolucji, zakresu przystosowań 

gatunku (np. przejście od wszystkożerności do jednego typu pokarmu, od tolerancji na szeroki 

zakres temperatur do warunków arktycznych itp.); s. e. uważa się za czynnik ograniczający 

perspektywy ewolucyjne gatunku, przeciwnie, jej brak ułatwia → radiację adaptatywną. 

spektrofotometria, dział fotometrii zajmujący się pomiarami natężenia linii widmowych 

różnych substancji oraz wyznaczaniem krzywych absorpcji lub transmisji (przepuszczania) 

charakterystycznych dla danej substancji; pozwala na jakościowe i ilościowe oznaczanie 

związków organicznych; przyrządami stosowanymi w s. są spektrofotometry. 

spektroskopia, dział fizyki zajmujący się badaniem widm promieniowania 

elektromagnetycznego, np. s. magnetycznego rezonansu jądrowego, s. mikrofalowa, s. w 

podczerwieni, s. w nadfiolecie i obszarze widzialnym i in.; metody badawcze oparte na s. 

umożliwiają identyfikację i ilościowe oznaczanie substancji, są podstawowymi metodami 

stosowanymi w biologii, szczególnie w biochemii i biofizyce, oraz w astronomii. 

spektrum, → widmo. 

spektrum biologiczne, → poziomy organizacji biologicznej. 

speleobionty, troglobionty, organizmy żyjące w jaskiniach. 

speleofauna, zwierzęta żyjące w jaskiniach lub innych podobnych środowiskach 

podziemnych; na ogół zwierzęta niewielkich rozmiarów, które charakteryzują się 

przystosowaniami specjalnymi, jak np. zanik narządów wzroku, brak pigmentacji (jasna 

barwa ciała), wykształcenie narządów dotyku. 
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speleofile, troglofile, zwierzęta często żyjące w jaskiniach lub spędzające część życia w 

jaskiniach, występujące jednak również w innych środowiskach. 

speleokseny, troglokseny, zwierzęta przypadkowo trafiające do jaskiń. 

speleologia, nauka o jaskiniach zajmująca się ich pochodzeniem oraz zamieszkującą je florą i 

fauną. 

sperma, → nasienie (zool.). 

spermacja, nie wytwarzające wici komórki spełniające rolę gamet męskich, a więc nie 

mające zdolności aktywnego ruchu; występują u krasnorostów (przenoszone są biernie z 

prądami wody) oraz grzybów, u których przenoszone są przede wszystkim przez ruchy 

powietrza. 

spermateka, → zbiornik nasienny. 

spermatocytogeneza, etap → spermatogenezy obejmujący procesy wytwarzania → 

spermatocytów; u ssaków proces s. zachodzi w kanalikach nasiennych jąder, a cechą 

charakterystyczną spermatogoniów przekształcających się w spermatocyty I rzędu jest ich 

niecałkowity rozdział i połączenie poszczególnych komórek ze sobą mostkami 

cytoplazmatycznymi; podobne połączenia utrzymują się między spermatocytami i → 

spermatydami; uważa się, że sprzyja to synchronizacji podziałów komórek w trakcie s. 

spermatocyty, męskie → gametocyty, męskie komórki płciowe powstające w czasie → 

spermatocytogenezy ze spermatogoniów, komórki podlegające podziałom mejotycznym – 

jako spermatocyt I (spermatocyt I rzędu) przechodzą pierwszy podział mejozy i jako 

spermatocyt II (spermatocyt II rzędu) przechodzą drugi podział; po ukończeniu mejozy 

powstają z nich spermatydy, dojrzewające w procesie → spermiogenezy w plemniki. 

spermatofor, pakiet plemników otoczonych wspólną otoczką, wykształcany w 

nasieniowodach samców niektórych grup zwierzęcych i wprowadzany do dróg płciowych w 

czasie kopulacji lub pozostawiany poza jej ciałem i dopiero później wprowadzany do dróg 

płciowych przez samicę; kształt, wielkość, liczba zawartych plemników (zwykle duża) mogą 

być zróżnicowane i charakterystyczne gatunkowo. 

spermatogeneza, proces wytwarzania plemników w gonadach męskich (jądrach) zwierząt; na 

s. składają się dwa następujące po sobie procesy: → spermatocytogenezy i → spermiogenezy. 

spermatogonium, męska komórka prapłciowa (→ gametogonia) przechodząca podziały 

mitotyczne i przekształcająca się w → spermatocyt; u ssaków wyróżnia się spermatogonia A, 

tworzące pulę komórek namnażających się, dzielonych na komórki (spermatogonia) Ad, 

uważane za komórki rezerwowe nabłonka nasiennego, oraz komórki Ap przechodzące 

podziały mitotyczne; podziały niektórych s. Ap nie są kompletne i komórki takie połączone 

mostkami cytoplazmatycznymi tworzą spermatogonia B, które wzrastają i przekształcają się 

w spermatocyty I rzędu, dzielące się mejotycznie. 

spermatozoid, 1) → plemnik, 2) plemnik mszaków i paprotników. 

spermatozoon, → plemnik. 

spermatyda, męska haploidalna komórka płciowa powstała w wyniku procesu → 

spermatocytogenezy, która z kolei w procesie → spermiogenezy przekształca się w plemnik. 

spermicydy, związki chemiczne o działaniu plemnikobójczym, zabijającym lub 

unieruchamiającym plemniki, niektóre stosowane jako środki antykoncepcyjne. 

spermiogeneza, etap → spermatogenezy będący procesem przekształcania (dojrzewania) → 

spermatyd w plemniki; w trakcie s. spermatydy, będące komórkami kulistymi, połączonymi 

mostkami cytoplazmatycznymi, oddzielają ciała resztkowe zawierające nadmiar cytoplazmy 

(fagocytowane przez komórki podporowe nabłonka nasiennego) i tworzą samodzielne 

plemniki; organelle spermatydy przekształcają się w struktury plemnika: z aparatu Golgiego 
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powstaje akrosom, mitochondria tworzą osłonkę mitochondrialną wstawki, a centriola 

wytwarza wić. 

spermogonia, skupienia strzępek różnego kształtu, w obrębie których powstają → spermacja; 

występują u workowców oraz u niektórych podstawczaków (przede wszystkim u 

pasożytniczych gatunków z grupy rdzy). 

spichrzowe korzenie, → korzenie spichrzowe. 

spichrzowe narządy, → korzenie spichrzowe. 

spikule, 1) elementy szkieletowe promienionóżek; 2) osadzone w mezoglei elementy 

szkieletowe gąbek i koralowców ośmiopromiennych; 3) chitynowe wyrostki u samców 

nicieni pomocne w przytrzymywaniu samicy podczas kopulacji; 4) szczecinki, kolcowate 

wyrostki oskórka u owadów; 5) elementy szkieletowe powstające w skleroblastach 

szkarłupni. 

spionizowane skoki , → skoki spionizowane. 

spirala podwójna, → helisa podwójna. 

spiralny narząd, → narząd spiralny. 

spirocyt, typ komórki parzydełkowej (→ knidocyl) występującej u niektórych ukwiałów, 

zawierającej jako parzydełko spirocystę, której nić z licznymi zadziorkami, zwinięta spiralnie 

w pojedynczej kapsule parzydełka, po wystrzeleniu tworzy lepką sieć ułatwiającą chwytanie i 

przytrzymanie ofiary. 

spirometr, przyrząd służący do pomiaru pojemności oddechowej i wydajności płuc. 

spirometria, metoda pomiaru (z użyciem spirometru) możliwości wentylacyjnej i pojemności 

oddechowej płuc; metoda wykorzystywana w diagnostyce i leczeniu chorób układu 

oddechowego, np. astmy oskrzelowej, rozedmy płuc. 

spirytus, alkohol etylowy, etanol, C2H5OH, bezbarwna ciecz o charakterystycznej woni i 

palącym smaku; powstaje w procesie → fermentacji alkoholowej; stosowany do celów 

spożywczych, jako dobry rozpuszczalnik wielu substancji organicznych, do produkcji estrów, 

chloroformu, eteru etylowego oraz w medycynie; nazwą s. określa się też inne alkohole, np. s. 

kamforowy. 

splanchnokranium, → trzewioczaszka. 

splanchnologia, dyscyplina anatomii kręgowców zajmująca się naukowym badaniem kształtu 

i budowy narządów wewnętrznych. 

splątek, protonema, nitkowata plecha, początkowe stadium rozwojowe gametofitu u wielu 

mszaków i paprotników; szczegolnie dobrze rozwinięty u mchów, w postaci silnie 

rozgałęzionych, zielonych nici, na których następnie tworzą się → gametofory. 

spliceosom, kompleks małych jądrowych rybonukleoprotein (snRNP) oraz wielu innych 

białek katalizujący → składanie RNA. 

splicing, → składanie RNA. 

splicing białek, → składanie białek. 

splot podstawny, synapsa na przebiegu aksonu, silnie porozgałęzione zakończenia aksonów 

zazwojowych układu autonomicznego (głównie współczulnego) w obrębie mięśni gładkich; 

brak w nich typowych → kolbek synaptycznych, lecz na przebiegu rozgałęzień znajdują się 

liczne rozszerzenia (żylakowatości), w których znajdują się pęcherzyki synaptyczne i z 

których uwalniane są → neuroprzekaźniki; taka zmodyfikowana → synapsa 

chemiczna umożliwia pobudzanie licznych komórek efektorowych przez pojedyncze 

zakończenie nerwowe. 

sploty nerwowe, struktury układu nerwowego będące miejscem wymiany włókien 
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nerwowych między nerwami; u kręgowców, 1) struktury → układu nerwowego obwodowego, 

w których dokonuje się wymiana włókien między → nerwami rdzeniowymi; 2) sploty 

przedkręgowe układu nerwowego autonomicznego, struktury, w których dokonuje się 

wymiana włókien autonomicznych współczulnych (zazwojowych i przedzwojowych) oraz 

przywspółczulnych (przedzwojowych) między nerwami unerwiającymi narządy leżące w 

jamach ciała (np. s. sercowy, s. trzewny); w s. znajdują się zwykle → zwoje nerwowe. 

spoczynek, stadium rozwojowe roślin cechujące się zahamowaniem wzrostu, bardzo 

osłabioną przemianą materii i dużą odpornością na niesprzyjające warunki środowiska 

(zimno, susza), z pełnym zachowaniem zdolności do życia (→ przetrwalniki); s. wywołany i 

utrzymywany tylko przez nieodpowiednie do wzrostu czynniki środowiska nazywany jest s. 

względnym; jeśli jest utrzymywany, niezależnie od warunków zewnętrznych, przez 

wewnętrzne czynniki organu spoczynkowego (np. wysoki poziom → inhibitorów rozwoju w 

tkankach), mówi się o s. bezwzględnym. 

spoczynkowy potencjał, → potencjał spoczynkowy. 

spodouste, podgromada ryb → chrzęstnoszkieletowych (ok. 800 gatunków); obejmuje m.in. 

rekiny i płaszczki. 

spoidło, połączenie między półkulami mózgowymi u kręgowców, na ogół w postaci szeregu 

zmielinizowanych włókien nerwowych; u bezkręgowców (pierścienic i stawonogów) 

włókienka (komisury), które łączą zwoje podwójnego łańcuszka nerwowego. 

spoidło przednie, grupa włókien łączących obie strony kresomózgowia, najczęściej obszary 

płatów węchowych u kręgowców. 

spoidło wielkie, → ciało modzelowate. 

spojenie łonowe, połączenie kości łonowych, w postaci chrząstkozrostu włóknistego, 

zamykające od strony brzusznej obręcz kończyny dolnej. 

spojówka, błona śluzowa pokrywająca wewnętrzną powierzchnię powiek, przymocowana do 

twardówki → gałki ocznej kręgowców. 

społeczeństwo, społeczność, biol. w szerokim sensie – każdy zbiór osobników jednego 

gatunku zwierząt, między którymi zachodzą jakiekolwiek (poza wzajemną wrogością i 

unikaniem) interakcje; zjawisko "lw;społeczności"up; życia może u różnych zwierząt 

występować z różnym natężeniem; jeśli za istotną cechę s. uznać korzyść przystosowawczą, 

jaką odnosi jego członek, a której byłby pozbawiony działając poza s. (inaczej mówiąc 

"lw;uzależnienie"up; jednostek od s., które tworzą), to można spośród s. zwierzęcych wyłonić 

stosunkowo niewielką grupę s. w sensie węższym: takich zbiorów osobników, w których 

osobniki, nie przestając być zindywidualizowanymi organizmami, nie mogą trwale 

pozostawać poza grupą; takie s. występują u → owadów społecznych i ludzi oraz, choć z 

wyraźnie niższym stopniem wspomnianego uzależnienia, u niektórych kręgowców, głównie 

ssaków; warunkiem istnienia s. innych niż owadzie jest wzajemne indywidualne 

rozpoznawanie się osobników i obecność zachowań altruistycznych (→ altruizm). 

społeczeństwo owadów, w węższym znaczeniu → społeczeństwo właściwe owadów; szerzej 

– również każda reprodukująca się grupa owadów należących do → gatunków 

przedspołecznych. 

społeczeństwo właściwe, w odniesieniu do owadów grupa (kolonia) osobników jednego 

gatunku, w której spełniane są równocześnie następujące warunki: osobniki dorosłe (inne niż 

rodzice) współpracują w opiece nad osobnikami następnego pokolenia, osobniki sterylne 

pracują na rzecz osobników aktywnych reprodukcyjnie (reprodukcyjny podział pracy), 

nakładają się na siebie co najmniej dwa pokolenia stadiów życiowych zdolnych do pracy na 

rzecz kolonii. 
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społeczne owady, → owady społeczne. 

społeczne zachowania, → zachowania społeczne. 

społeczne zwierzęta, → społeczeństwo. 

spongocel, jama paragastralna, jama ciała gąbek wyścielona nabłonkiem choanocytowym. 

spongocyty, jeden z typów ruchliwych komórek mezoglei (→ amebocyty,) wytwarzających 

szkielet organiczny niektórych gąbek, zbudowany ze sponginy (sieć włókien kolagenowych). 

spontaniczne mutacje, → mutacje spontaniczne. 

sporangium, → zarodnia. 

sporidia, → bazydiospory wykształcające się u → śnieci i wyróżniające się tym, że zanim 

oderwą się od podstawki, wytwarzają kanały kopulacyjne, przez które zawartość jednego 

sporidium przechodzi do drugiego; powstający w ten sposób dikariotyczny twór wytwarza 

następnie → konidia o dwóch jądrach sprzężonych, które to konidia mogą porażać rośliny; w 

związku z tym niemal cały cykl życiowy śnieci przebiega w dikariofazie, haploidalne są 

jedynie podstawki i s. 

sporofil, → liść zarodnionośny. 

sporofit, u roślin z → przemianą pokoleń – pokolenie diploidalne (2n) rozwijające się z 

zygoty i wytwarzające, po → mejozie, haploidalne (1n) zarodniki – mejospory, z których 

następnie rozwija się → gametofit. 

sporogon, → sporofit u mszaków rozwijający się z zapłodnionej komórki jajowej (zygoty) na 

gametoficie; utwór niesamodzielny, przez całe życie zależny od gametofitu, złożony ze stopy, 

wrastającej w tkankę gametofitu, trzonka i umieszczonej na jego szczycie zarodni, w której 

odbywa się → mejoza i powstają zarodniki – mejospory. 

sporokarpia, charakterystyczne dla wodnych paproci utwory kulistego lub nerkowatego 

kształtu, zbudowane z grubej osłony, w których wnętrzu (niekiedy podzielonym na komory) 

znajdują się zróżnicowane zarodnie, tzw. makro- i mikrosporangia; występują np. u 

marsyliowatych (marsylia czworolistna i gałuszka kulecznica) oraz salwinowatych (salwinia 

pływająca). 

sporomorfy, kopalne zarodniki i ziarna pyłku; termin używany w → paleobotanice. 

sporosak, uwsteczniona meduza kolonijnych → stułbiopławów, nie oddzielająca się od 

kolonii i zamieniona w rodzaj worka wypełnionego komórkami rozrodczymi. 

sporowce, Sporozoa, zarodnikowce, typ pierwotniaków pasożytniczych, o złożonym cyklu 

rozwojowym, z ruchliwymi stadiami rozwojowymi (stadia troficzne, poza gregarynami, są 

nieruchome); s. wiciowe (Eusporidia) zaopatrzone są w wić, charakteryzują się zmianą 

żywiciela i następuje u nich przemiana pokoleń, natomiast s. pełzakowate (Cnidosporidia) 

poruszają się za pomocą nibynóżek, rozmnażają się autogamicznie (z wytwarzanych 

zarodników, czyli spor, powstają → sporozoity); w niektórych systemach klasyfikacyjnych są 

odpowiednikiem typu → Apicomplexa. 

sporozoit, osobnik pierwotniaków z typu Sporozoa (sporowce); drobny, ruchliwy powstający 

zwykle w sporach, stanowi stadium inwazyjne zarażające kolejnego żywiciela, w którego 

ciele przekształca się w formę wegetatywną zwaną trofozoitem (→ schizonty, patrz też → 

merozoity). 

sporty, mutanty różniące się w sposób wyraźny od odmiany matecznej; termin stosowany w 

sadownictwie i kwiaciarstwie. 

spory, → zarodniki. 

sporysz, sklerota, przetrwalnik buławinki czerwonej, grzyba należącego do workowców, 

pasożytującego na zbożach; → alkaloidy występujące w sporyszu, np. ergotoksyna, 
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ergotamina, kwas lizergowy i jego amidy, są stosowane w medycynie; dwuetylowy amid 

kwasu lizergowego, znany jako LSD, jest silnym środkiem psychotropowym. 

spostrzeganie, percepcja, proces poznawczy, dzięki któremu powstaje u człowieka 

subiektywny obraz rzeczywistości nazywany spostrzeżeniem; przebiega na dwu poziomach 

organizacji: sensomotorycznym (czuciowo-ruchowym) i semantycznym (znaczeniowym); na 

poziomie sensomotorycznym, na skutek aktywnego odbioru bodźców przez zmysły, 

wyodrębniają się "lw;figury"up;, tj. czasoprzestrzenne całości (punkty, linie plamy, bryły, a 

także rytmy, frazy muzyczne, dźwięki mowy), na poziomie semantycznym spostrzegane są 

przedmioty (rzeczy, osoby, zdarzenia, sytuacje i znaki, np. wypowiedzi lub gesty); obrazy 

spostrzeżeniowe są względnie trwałe, ulegają zapamiętaniu i mogą być reprodukowane w 

świadomości człowieka jako wyobrażenia. 

sprężyce, elatery, 1) w zarodniach wątrobowców wydłużone, martwe komórki, ze 

śrubowatymi zgrubieniami ścian komórkowych; po otwarciu się zarodni s. skręcają się lub 

rozkręcają, gwałtownie wydostają się na zewnątrz, porywając za sobą zarodniki i ułatwiając 

ich rozsiewanie; 2) → haptery u skrzypów. 

sprzągle, Thaliacea, gromada morskich, pelagialnych bezkręgowców należąca do podtypu → 

osłonic, typu strunowców, o rozmiarach do 20 cm, reprezentowana przez ok. 70 gatunków, 

odżywiających się planktonem lub organiczną zawiesiną. 

sprzężenie genów, łączne przekazywanie genów znajdujących się na tym samym 

chromosomie; s. g. jest tym ściślejsze, im bliżej są one położone na chromosomie; sprzężenie 

może być rozrywane przez → crossing over; geny zlokalizowane na jednym chromosomie 

tworzą grupę sprzężeniową. 

sprzężenie wyprzedzające, ang. feedforward, mechanizm regulacji spotykany w 

organizmach żywych, w którym sygnały zewnętrzne (środowiskowe) lub wewnętrzne z 

wyprzedzeniem uruchamiają procesy przygotowujące organizm do działań regulacyjnych 

wobec możliwego zakłócenia równowagi (→ homeostazy), np. widok pokarmu może 

stymulować wydzielenie insuliny, zanim pojawi się podwyższony poziom glukozy we krwi 

na skutek wchłaniania strawionego pokarmu bogatego w węglowodany, lub niska temperatura 

atmosfery sygnalizowana przez termometr zaokienny zwykle skłania osoby wychodzące z 

domu do założenia cieplejszego ubrania, zanim chłód uruchomi inne reakcje 

termoregulacyjne. 

sprzężenie z płcią, u organizmów eukariotycznych → sprzężenie genów zlokalizowanych 

w → chromosomach płci (por. → geny holandryczne). 

sprzężenie zwrotne, (ang. feedback), podstawowy mechanizm → regulacji czynności 

organizmu i utrzymywania jego → homeostazy przez wpływ stanu końcowego układu na 

przebieg procesu, którego jest rezultatem; w sytuacji, gdy sygnał wyjściowy (produkt 

końcowy) hamuje proces, który do niego prowadził, mówimy o s. z. ujemnym (np. 

uwolnienie hormonu do krążenia hamuje proces jego syntezy i wydzielania), natomiast gdy 

efekt końcowy nasila proces do niego prowadzący, mechanizm ma charakter s. z. dodatniego. 

sprzężna, przednio-tylny wymiar → otworu górnego miednicy człowieka. 

sprzężniaki, Zygomycetes, klasa w gromadzie → grzybów właściwych. 

SRIF, ang. somatotropin release inhibiting factor, czynnik hamujący uwalnianie 

somatotropiny, → somatostatyna. 

sRNA, → RNA satelitarny. 

srom niewieści, → narządy płciowe zewnętrzne kobiety: wzgórek łonowy, wargi sromowe 

większe i mniejsze, łechtaczka, przedsionek pochwy. 

SS, → somatostatyna. 
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ssaki, Mammalia, gromada należąca do podtypu → kręgowców, reprezentowana przez ok. 8 

tysięcy gatunków, podzielonych na 20 (według innych źródeł 26) rzędów; → owodniowce, 

których młode karmione są mlekiem samic; współcześnie żyjące podzielone są na dwie 

podgromady: prassaki (Prototheria), do których należą → stekowce, oraz ssaki żyworodne 

(Theria), które dzielą się na szczepy ssaków niższych (Metatheria) z → torbaczami i → 

łożyskowców (Eutheria); ze względu na stałocieplność i duże zróżnicowanie występują we 

wszystkich szerokościach geograficznych i najrozmaitszych środowiskach, wykazując różne 

preferencje troficzne; są w większości zwierzętami lądowymi, niektóre wtórnie przystosowały 

się do życia w wodzie lub uzyskały zdolność latania. 

ssania odruch, → odruch ssania. 

ssawka, 1) typ narządu ssącego, najczęściej zmodyfikowanego odnóża lub aparatu gębowego, 

który umożliwia zwierzęciu pobieranie pokarmu z ciała żywiciela; 2) bot. haustorium, utwór 

ssący pasożytniczych grzybów i roślin; strzępki lub pasma tkankowe wnikające w ciało 

żywiciela i pobierające z niego pokarm; u roślin okrytozalążkowych w s. mogą się 

przekształcać korzenie. 

ssDNA, ang. single-stranded, jednoniciowy DNA występujący w niektórych wirusach w 

postaci kolistej cząsteczki. 

stadiał, chłodniejszy okres w glacjale (→ zlodowacenia). 

stado anonimowe, etol. grupa zwierząt, w której osobniki nie rozpoznają się indywidualnie, a 

fakt pozostawania w grupie wynika z korzyści przystosowawczych, jakie daje wyłącznie 

zwiększone zagęszczenie (np. wzrost bezpieczeństwa, warunki cieplne, ułatwiony ruch); w s. 

a. otwartym osobniki identyfikują się jedynie gatunkowo, w zamkniętym – grupowo. 

stafylokoki, → gronkowce. 

stała Michaelisa, Km, stała opisująca powinowactwo enzymu do substratu; s. M. jest równa 

stosunkowi sumy szybkości rozkładu kompleksu enzym–substrat do szybkości jego 

powstawania, jest więc miarą stabilności tego kompleksu; duża wartość Kmwskazuje na słabe 

wiązanie substratu, a mała – na silne wiązanie substratu; wartość Km równa się stężeniu 

substratu, przy którym szybkość reakcji jest równa połowie szybkości maksymalnej. 

stała równowagi, s. r. danej reakcji chemicznej zależna tylko od temperatury; im s. r. jest 

większa, tym większe są stężenia produktów reakcji w stanie równowagi. 

stałe uzębienie, → zęby stałe. 

stałocieplność, homojotermiczność, homojotermia, stan lub zdolność organizmu do 

utrzymania temperatury ciała na stałym poziomie lub wahającej się w wąskim zakresie; może 

polegać na → ektotermii i związana jest z życiem w środowisku o stałej, niezmiennej 

temperaturze (np. środowisko dna oceanów o temperaturze ok. 2°C); zwykle osiągana jest 

drogą → endotermii i wtedy może być niezależna od znacznych zmian temperatury otoczenia, 

o s. decyduje wtedy równowaga między wytwarzaniem ciepła (w reakcjach metabolicznych 

uwalniających ciepło, np. w czasie skurczu mięśnia lub spalania tłuszczy w brunatnej tkance 

tłuszczowej) a jego stratą (promieniowanie, przewodzenie, parowanie wody z dróg 

oddechowych i przez skórę, wydalanie); procesy te związane są z szeregiem odruchowych 

reakcji integrowanych w → podwzgórzu (patrz też → termoregulacja, → 

zmiennocieplność, → różnocieplność). 

staminodia, → prątniczki. 

stan zapalny, odczyn zapalny, zapalenie, obronna reakcja tkanki na uszkodzenia 

mechaniczne lub inne spowodowane czynnikami chemicznymi bądź biologicznymi; 

przejawia się zaczerwienieniem, podwyższoną temperaturą, obrzękiem i bólem, a także 

upośledzeniem funkcji; na poziomie tkankowym w s. z. następuje zwiększona 
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przepuszczalność naczyń, zmieniony przepływ krwi, napływ komórek żernych i makrofagów 

i w końcu limfocytów. 

stanowisko, biol. 1) charakterystyczne miejsce lub miejsca występowania organizmów 

danego gatunku; 2) nazwa miejsca, z którego pochodzi określone znalezisko lub okaz 

(głównie w odniesieniu do znalezisk paleontologicznych). 

starodrzew, 1) → drzewostan w wieku bliskim maksymalnego dla tworzących go gatunków; 

2) drzewa powyżej wieku rębnego. 

staroraki, Merostomata, gromada bezkręgowców w obrębie podtypu → 

szczękoczułkowców, reprezentowana przez 4 gatunki (ok. 500 wymarłych); ciało złożone z 

głowotułowia (pokrytego pancerzem) z sześcioma parami odnóży i segmentowanego 

odwłoka. 

starter DNA, primer DNA, jednoniciowy DNA uczestniczący obok → startera RNA w 

procesie replikacji. 

starter RNA, primer RNA, krótki fragment RNA syntetyzowany przez → prymazę na 

matrycy DNA, niezbędny, by polimeraza DNA mogła rozpocząć przyłączanie 

deoksyrybonukleotydów (budowę łańcucha DNA) w trakcie → replikacji; później s. RNA jest 

enzymatycznie usuwany. 

starzenie się, faza → ontogenezy, proces stopniowej dezintegracji struktury i funkcji 

organizmu kończący się śmiercią osobnika. 

statoblasty, pączki wewnętrzne mszywiołów słodkowodnych, kuliste, o wielkości 1 mm, 

wypełnione komórkami embrionalnymi; wytwarzane przed zimą, po obumarciu organizmu 

macierzystego, dzięki grubej chitynowej otoczce mogą przetrwać niekorzystne warunki i 

rozmnażać się bezpłciowo w nowe organizmy. 

statocysty, narządy → zmysłu równowagi spotykane u różnych zwierząt bezkręgowych, 

budowane przez wypełnioną płynem kapsułę zawierającą → statolity, których ruch przy 

zmianie położenia ciała podrażnia włoski zmysłowe mechanoreceptorów zlokalizowanych w 

ścianie narządu. 

statocyty, → statolity. 

statokonia, → kamyczki błędnikowe. 

statolity, 1) zool. ziarnka piasku lub drobne kamyczki budowane głównie przez sole wapnia, 

znajdujące się w narządach równowagi (→ statocysty, → błędnik błoniasty), których ruchy 

podrażniają włoski czuciowe mechanoreceptorów; 2) bot. skrobia statolityczna, wypełnione 

skrobią plastydy (amyloplasty), występujące w czapeczce korzenia oraz w pochwie 

skrobiowej w łodydze, przemieszczające się w komórkach (zwanych statocytami) pod 

wpływem siły ciężkości, stanowiąc sygnał wywołujący reakcję wygięciową organu przy 

zmianie jego położenia względem kierunku działania grawitacji; 3) bot. wakuole wypełnione 

siarczanem baru (BaSO4) w ryzoidach ramienic. 

statolityczna skrobia, → statolity (bot.). 

statoreceptory, narządy → zmysłu równowagi informujące organizmy zwierzęce o położeniu 

i ruchach ich ciała. 

staw, 1) ruchome połączenie między członami odnóża u → stawonogów; 2) u kręgowców 

ruchome połączenie między kośćmi; stałymi składnikami s. są: powierzchnie stawowe 

łączących się kości pokryte chrząstką stawową, jama stawowa i torebka stawowa; 

elementami, które mogą wystąpić w stawie, są: krążki, obrąbki lub łąkotki stawowe, kaletki 

maziowe i więzadła stawowe; 3) sztuczny zbiornik wodny, rezerwuar służący do różnych 

celów gospodarczych, przeciwpożarowych, hodowli ryb lub instalowany w celach 

dekoracyjnych. 
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stawonogi, Arthropoda, najbogatszy w gatunki (ok. 1,5 mln) typ bezkręgowców, należący 

do → wtórnojamowców; bezkręgowce najlepiej przystosowane do środowisk lądowych, 

bardzo plastyczne, opanowały wszystkie środowiska, we wszystkich strefach klimatycznych; 

ciało pokryte chitynowym oskórkiem składa się najczęściej z trzech zasadniczych tagm: 

głowy, tułowia i odwłoka o różnym typie zrastania się; odnóża są ruchomo zestawione z 

ciałem, na ogół człony połączone są stawami; odnóża głowowe zmodyfikowane w narządy 

zmysłowe albo gębowe, odnóża tułowiowe są lokomocyjne, funkcja odnóży odwłokowych 

może być bardzo różna; szkielet zewnętrzny ogranicza uzyskiwanie znacznych rozmiarów; w 

rozwoju występuje metamorfoza; dzielą się na cztery podtypy: trylobitokształtne, skorupiaki, 

szczękoczułkowce i tchawkowce właściwe. 

stawowa chrząstka, → chrząstka stawowa. 

stawowa główka, → główka stawowa. 

stawowa maź, → maź stawowa. 

stawowa panewka, → panewka stawowa. 

stawowa torebka, → torebka stawowa. 

staza, stasis, zastój płynu ustrojowego (np. krwi – hemostaza) w naczyniach lub przewodach. 

stearyna, biała lub żółtawa masa o konsystencji stałej, nierozpuszczalna w wodzie, złożona 

głównie z kwasów stearynowego i palmitynowego, otrzymywana przez hydrolizę tłuszczów i 

oddzielanie od ciekłego kwasu olejowego; stosowana do produkcji świec i w przemyśle 

kosmetycznym. 

steatopygia, antr. charakterystyczne dla niektórych ludów Afryki nagromadzenie znacznej 

ilości tkanki tłuszczowej na pośladkach i udach kobiet, nadające szczególny kształt ich 

sylwetce. 

stek, kloaka, końcowa część jelita u wielu kręgowców, do której uchodzą przewody płciowe i 

moczowody; występuje u ryb dwudysznych, trzonopłetwych i spodoustych oraz u płazów, 

gadów i ptaków, a spośród ssaków – u stekowców. 

stekowce, Monotremata, rząd należący do podgromady prassaków w gromadzie → ssaków; 

podzielony na dwie australijskie rodziny: dziobaki i kolczatkowate; charakteryzują się 

posiadaniem wielu cech gadzich (w tym → steku oraz jajorodności). 

stela, → walec osiowy. 

stenobionty, stenotopy, gatunki o wąskim zakresie tolerancji w stosunku do różnych 

czynników środowiskowych (np. troficznych, termicznych, wilgotnościowych); oligobionty 

to gatunki przystosowane do dolnych wartości danego czynnika, zaś polibionty preferują 

górne zakresy zmienności czynnika; s. ze względu na dość rzadkie występowanie są 

poszukiwanymi wskaźnikami (→ bioindykacja) stanu i zmian środowiska. 

stenofagi, gatunki ze ściśle określonymi wymaganiami pokarmowymi. 

stenopodia, odnóża kroczne jednogałęziowe u stawonogów. 

stenotopowe organizmy, → stenobionty. 

stenotopy, → stenobionty. 

step, formacja roślinności bezleśnej wykształcająca się na kontynentalnych, suchych 

obszarach strefy umiarkowanej (300–500 mm opadów rocznie), charakteryzujących się 

gorącym latem i dość ostrą zimą; chociaż okres wegetacji jest tam dość krótki z powodu 

przerwy letniej i zimowej, to jednak warunki do rozwoju roślin zielnych są bardzo dobre; ma 

to również związek z żyznością gleb (czarnoziemów) charakterystycznych dla tych obszarów; 

s. budowany jest głównie przez trawy o budowie kseromorficznej (np. ostnice, kostrzewy), 

uzupełniane przez liczne hemikryptofity, geofity (głównie cebulowe i bulwowe), a także 
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rośliny roczne; osobliwą formą życiową są biegacze stepowe; największe obszary stepowe 

rozpościerają się na kontynencie eurazjatyckim (Wielka Nizina Węgierska, płd. część Niziny 

Zachodniosyberyjskiej, wsch. część Mongolii i płn.-wsch. Chin), w Ameryce Północnej (→ 

preria), a także w Ameryce Południowej (→ pampa, pampasy). 

step parkowy, → lasostep. 

stepowienie, proces naturalnych lub wywołanych działaniem człowieka (antropogenicznych) 

przekształceń roślinności, polegający na stopniowym wzroście roli gatunków roślin typowych 

dla formacji stepowej; s. naturalne występuje głównie w strefie → lasostepu, w wyniku 

kontynentalizacji klimatu; s. antropogeniczne znane jest także z obszarów z natury leśnych 

(np. z Niżu Polskiego, szczególnie ze wsch. Wielkopolski), gdzie wielowiekowa gospodarka 

człowieka doprowadziła do niemal całkowitego wylesienia terenu, a w efekcie do obniżenia 

poziomu wód gruntowych i nadmiernego osuszenia wielu powierzchni; efektem tych zjawisk 

jest zwiększony udział roślin kontynentalnych (stepowych). 

stercz, → gruczoł krokowy. 

stereidy, komórki tkanek wzmacniających (sklerenchymy i kolenchymy). 

stereoizomery, → izomery przestrzenne. 

stereoskopia, biol. widzenie dwuoczne, widzenie przestrzenne, spostrzeganie "lw;głębi"up; 

obrazu przez zwierzęta, u których osie optyczne gałek ocznych mogą się ustawiać zbieżnie w 

takim stopniu, by oglądany przedmiot wytwarzał odmienny obraz na siatkówkach lewego i 

prawego oka; złożenie tego obrazu w korze mózgowej daje wrażenie głębi. 

stereotyp dynamiczny, wprowadzone przez I. P. Pawłowa pojęcie obejmujące zespół → 

odruchów warunkowych funkcjonujących jako całość, uruchamianych pojedynczym bodźcem 

wyzwalającym. 

stereotypowe zachowanie, → stereotyp dynamiczny. 

sterkobilina, jeden z barwników żółciowych, produkt degradacji porfiryn, głównie → 

hemu hemoglobiny; charakterystyczny brązowy barwnik kału powstający z → bilirubiny. 

sternit, płytka brzuszna szkieletu zewnętrznego w każdym segmencie ciała stawonogów. 

steroidowe hormony, → hormony steroidowe. 

steroidy, sterydy, naturalne związki chemiczne zawierające układ 

cyklopentanoperhydrofenantrenu o trzech pierścieniach sześciowęglowych i jednym 

pięciowęglowym; do s. należą: sterole, kwasy żółciowe, witaminy D, hormony płciowe, 

hormony kory nadnercza, glikozydy nasercowe i saponiny oraz ekdyzon – hormon linienia 

owadów. 

sterole roślinne, fitosterole, steroidy występujące w niektórych błonach komórek roślinnych; 

pełnią funkcję podobną do funkcji cholesterolu w komórkach zwierzęcych; najważniejszym s. 

r. jest → stigmasterol; wiele s. r. tworzy glikozydy, np. glikozydy nasercowe w naparstnicy 

lub estry z kwasami tłuszczowymi. 

sterole, naturalne alkohole z grupy → steroidów; wyróżnia się fitosterole – s. roślinne (np. → 

stigmasterol), zoosterole – s. zwierzęce (np. → cholesterol) i mikosterole – s. grzybowe (np. 

ergosterol, prowitamina D2). 

sterówki, największe z → piór konturowych u ptaków, osadzone w skórze kości ogonowej. 

sterydy, → steroidy. 

sterylizacja, 1) med. pozbawienie płodności z zachowaniem czynności hormonalnych 

gruczołów płciowych, zwykle przez przewiązanie nasieniowodów lub jajowodów, albo też 

przez podanie dużych dawek odpowiednich hormonów płciowych; 2) wet. trzebienie, 

kastracja, usunięcie operacyjne gruczołów płciowych w celu pozbawienia zwierząt płodności; 
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3) bot. zabieg usunięcia organów generatywnych roślin (zwykle słupków lub pręcików w 

kwiatach) w celu uniemożliwienia rozmnażania płciowego; 4) mikrobiol. wyjałowienie, 

zabiegi stosowane dla zabicia i zniszczenia bakterii (lub innych drobnoustrojów) i ich form 

przetrwalnikowych z użyciem metod fizycznych (wysoka temperatura, promieniowanie 

ultrafioletowe), chemicznych lub mechanicznych. 

stęp, u czworonożnych kręgowców odcinek części wolnej (basipodium) kończyny tylnej (lub 

dolnej), między → podudziem i śródstopiem (→ stopa), złożony z co najmniej dwu szeregów 

kości łączących się z sobą stawowo – bliższego, łączącego się z podudziem (w tym kości 

odpiszczelowa, u ssaków zwana skokową, i odstrzałkowa, u ssaków – piętowa) i dalszego – 

połączonego stawowo z kośćmi śróstopia; duża zmienność kości s. wynika z najrozmaitszych 

przystosowań lokomocyjnych. 

stężenie pośmiertne, med. sztywność mięśni szkieletowych pojawiająca się kilka godzin po 

śmierci i ustępująca po kilkunastu–kilkudziesięciu godzinach. 

STH, (ang. somatotropic hormone), somatotropina, → hormon wzrostu. 

stigma, 1) → przetchlinka; 2) szczelina w komórkach śródbłonka naczynia włosowatego lub 

limfatycznego w układzie krwionośnym. 

stigmasterol, fitosterol (→ sterole roślinne) należący do steroidów, występujący powszechnie 

u roślin, używany do syntezy hormonów steroidowych. 

stolec, → kał. 

stolon, 1) wypustka osobnika założyciela → kolonii stułbiopławów, od której odpączkowują 

kolejne osobniki-polipy kolonii; 2) zmodyfikowany osobnik kolonii → mszywiołów łączący 

inne osobniki tej kolonii; 3) wypustki rozrodcze u osobników niektórych → 

osłonic rozmnażających się wegetatywnie; od brzusznego s. rozrodczego odpączkowują 

osobniki potomne (przedpączki wędrujące), które przemieszczane są na s. grzbietowy, gdzie 

przekształcają się w kolejne typy osobników bezpłciowych, w tym nosicieli przyszłych 

osobników płciowych; w późniejszej fazie rozwoju kolonii ze s. brzusznego odpączkowują 

tzw. pączki wtórne, które po przeniesieniu na styliki nosicieli na s. grzbietowym rozwijają się 

w osobniki płciowe (gonozooidy). 

stolony, bot. podziemne → rozłogi (np. u ziemniaka). 

stomatologia, dział medycyny zajmujący się rozwojem, funkcją i patologią narządu żucia i 

jamy ustnej; obejmuje całość wiedzy dotyczącej zębów i narządów związanych z ich 

wykorzystywaniem; w obrębie s. wyodrębnia się specjalności, z których najważniejsze to: s. 

zachowawcza, s. ogólna, s. dziecięca, chirurgia stomatologiczna, ortodoncja i protetyka. 

stomochorda, → notochorda. 

stop kodon, → kodon nonsensowny. 

stopa, 1) osadzona na podłożu podstawa polipów stułbiopławów; 2) końcowy człon odnóży 

pajęczaków lub końcowa część odnóży owadów, złożona z 1–5 członów; 3) końcowy 

fragment kończyny tylnej (dolnej) u kręgowców czworonożnych złożony z trzech odcinków: 

stępu, śródstopia i palców; 2) bot. rozszerzona podstawa sporofitu u mszaków i paprotników, 

którą młody sporofit wrasta w ciało gametofitu i pobiera z niego pokarm. 

stopa płaska, → płaskostopie. 

stopień ewolucji, → grad. 

stopień pokrewieństwa, umownie określana (głównie w odniesieniu do człowieka) 

bliskość → pokrewieństwa; w stosunku do danego osobnika krewni mogą być np. dziadkami, 

rodzicami, dziećmi, wnukami itp., albo rodzeństwem, kuzynami pierwszego stopnia, drugiego 

itd. (por. → współczynnik pokrewieństwa). 

stopochodność, typ lokomocji kręgowców czworonożnych; kontaktowanie się z podłożem 
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całej powierzchni podeszwowej stopy. 

stosina, odcinek osi → pióra konturowego u ptaków, na którym po obu stronach 

rozmieszczone są chorągiewki. 

stosunek 12C/13C, stosunek ilości izotopu węgla 12C do izotopu 13C w utworach 

geologicznych zależny od tego, czy utwory te są pochodzenia organicznego, czy nie; różnica 

wynika z tego, że enzymy fotosyntetyczne wykazują preferencję w stosunku do izotopu 13C z 

dwutlenku węgla, dlatego w materii żywej jest go relatywnie nieco więcej niż w minerałach i 

atmosferze; oba izotopy są trwałe, a 12C stanowi ok. 99% zasobów węgla w przyrodzie. 

stosunek plazmojądrowy, indeks jądrowo-plazmowy, stosunek objętości jądra do objętości 

cytoplazmy wyrażony odpowiednim wzorem; wraz ze wzrostem objętości cytoplazmy 

wzrasta objętość jądra i odwrotnie; zmiany w s. p. występują w → cyklu komórkowym. 

stożek krystaliczny, element → omatidium złożony z czterech komórek, położony poniżej 

rogówki i stanowiący z nią aparat dioptryczny, który załamuje promienie świetlne. 

stożek tętniczy, część serca niższych kręgowców (ryb chrzęstnoszkieletowych, płazów) 

odprowadzająca krew z pojedynczej komory do tętnic głównych (obecność w ścianie s. t. 

mięśni poprzecznie prążkowanych wskazuje na to, że jest on częścią serca, a nie naczyń); 

zawiera zastawki blokujące powrót krwi do komory i (zastawka spiralna w s. t. płazów) 

rozdzielające krew do tętnic płucno-skórnych, dogłowowych lub aorty. 

stożek wzrostu, → wierzchołek wzrostu. 

straszyki, Phasmida, rząd → owadów uskrzydlonych reprezentowany przez 2,5 tysiąca 

dużych (do 35 cm), nocnych, roślinożernych gatunków, żyjących w subtropiku i tropiku; ciało 

o kształtach naśladujących liście lub gałązki. 

strategia ewolucyjnie stabilna, ewolucyjnie ukształtowane zachowanie, które trwale 

występuje obok zachowania alternatywnego (np. agresja – ustępliwość) wśród osobników tej 

samej populacji, ponieważ wartość przystosowawcza tego zachowania jest zależna od jego 

częstości. 

stratocenoza, zespół organizmów zasiedlający warstwę roślinną (np. podszycia lub koron 

drzew), wchodzący w skład ekosystemu. 

stratosfera, warstwa → atmosfery położona ponad → troposferą, do wysokości 45–50 km, ze 

wzrastającą temperaturą w jej górnej części. 

stratyfikacja, podział ośrodka lub obiektu (np. skorupy ziemskiej, zbiornika wodnego, 

powietrza) na warstwy, ze względu na jakiś czynnik wykazujący gradient zmienności, np. 

temperaturę, oświetlenie, gęstość itp. 

stratyfikacja nasion, zabieg polegający na umieszczeniu nasion w wilgotnym podłożu (np. 

wilgotnych trocinach) i w chłodzie (0–10oC) w celu przerwania ich stanu → spoczynku i 

przyśpieszenia oraz ujednolicenia czasu kiełkowania. 

stratyfikacja społeczna, antr. rozwarstwienie populacji ludzkiej, ze względu na dające się 

hierarchizować czynniki społeczne, takie jak bogactwo, dostęp do władzy lub prestiż, 

prowadzące do wyodrębnienia się stosunkowo trwałych grup społecznych. 

stratyfikacja termiczna, stan zróżnicowania temperatury warstw (nie mieszających się) toni 

wodnej jezior; różnica temperatur decyduje o różnicy gęstości wody, z której wynika 

uwarstwienie; s. t. zależy od pory roku, głębokości jeziora, siły wiatru, gradientu temperatury. 

stratygrafia, dział geologii zajmujący się uwarstwieniem skorupy ziemskiej, 

rozmieszczeniem, powstawaniem i datowaniem tych warstw (→ metoda stratygraficzna). 

stratygraficzna metoda, → metoda stratygraficzna. 

strącanie, reakcja chemiczna prowadząca do powstania związków nierozpuszczalnych, 
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wytrącających się z roztworu w postaci osadu. 

strączkowe rośliny, → rośliny strączkowe. 

strąk, suchy, pękający owoc (np. u grochu, fasoli), powstający z zalążni jednoowcolistkowej, 

otwierający się wzdłuż brzegów zrośnięcia się owocolistka, na których ułożone są nasiona, 

oraz wzdłuż jego żyłki środkowej. 

strefa abiotyczna, obszar, w którym nie występuje życie; przyjmuje się umownie, że 

znajduje się poza biosferą, a więc ponad troposferą oraz poniżej 3 m w głębi ziemi, choć 

spotykano bakterie w pokładach węgla i ropy naftowej na głębokości kilku km oraz obecność 

cząstek aeroplanktonu powyżej troposfery. 

strefa abisalna, → abisal. 

strefa afotyczna, strefa głębokich jezior, mórz i oceanu, gdzie nie docierają promienie 

świetlne, pozbawiona fotoautotrofów; żyjące w niej organizmy korzystają z materii 

organicznej pochodzącej z wyższej → strefy eufotycznej lub z lądu; głębokość s. a. 

uzależniona jest od ilości cząstek organicznych i nieorganicznych, w jeziorach silnie 

zeutrofizowanych rozpoczyna się już na głębokości 1m, w czystych wodach oceanów dopiero 

od głębokości ok. 100 m. 

strefa eufotyczna, strefa powierzchniowa zbiorników wodnych z pełnym dostępem promieni 

świetlnych i dlatego z obfitą obecnością fotoautotrofów; zasięg s. e. zależy od ilości 

zawartych cząstek organicznych i nieorganicznych. W oceanie, ubogim w fotoautotrofy 

światło przenika do głębokości ponad 100 m, a w silnie zeutrofizowanych jeziorach tylko do 

kilkunastu cm. 

strefa hadalna, → hadal. 

strefa klimatyczno-roślinna, → biom. 

strefa limnetyczna, strefa otwarta wód słodkich powyżej → profundalu, sięgająca poziomu 

kompensacji (intensywność fotosyntezy równoważona jest przez intensywność oddychania), 

środowisko planktonu, nektonu i niekiedy neustonu; w większych zbiornikach s. l. zwana jest 

pelagialem. 

strefa nerytyczna, obszar wód przybrzeżnych morza nad szelfem kontynentalnym 

charakteryzujący się obecnością światła słonecznego i bogactwem życia. 

strefa penetracji, etol. całość terenów odwiedzanych i wykorzystywanych przez pojedyncze 

zwierzę lub żyjącą wspólnie grupę zwierząt w ciągu całego ich życia; s. p. obejmuje 

wszystkie tereny czasowo zajmowane, w tym sezonowe terytoria i łączące je szlaki, a także 

nieregularnie odwiedzane, przyległe do nich obszary; w odróżnieniu od → terytorium, granice 

s. p. nie są aktywnie bronione. 

strefa pływów, powierzchnia brzegu oceanu wyznaczona liniami przypływu i odpływu, strefa 

o silnym naświetleniu i dużym stężeniu soli mineralnych wymagająca od zasiedlających ją 

organizmów specjalnych przystosowań; na piaszczystej plaży zwierzęta drążą w piasku, by 

nie zostać porwane falą przybojową lub bezustannie przesuwają się wraz ze zmieniającą się 

linią brzegową; na brzegu skalistym wykorzystują szczeliny, rośliny wytwarzają elastyczne 

plechy lub pędy, bezkręgowce zaś przytwierdzają się i zamykają wewnątrz pancerza lub 

muszli; dno s. p. to litoral. 

strefa włośnikowa, strefa różnicowania się dojrzałych (stałych) tkanek korzenia, w której 

liczne komórki skórki tworzą → włośniki. 

strefy roślinne, związane ze strefami klimatycznymi jednostki podziału roślinności naturalnej 

całej powierzchni Ziemi; strefowy (czyli zonalny) układ roślinności naturalnej wykazuje 

szereg prawidłowości: 1) wyraźną asymetrię między półkulą północną i południową, 2) w 

obszarach tropikalnych, a także w borealnym i arktycznym, które nie mają swoich 
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odpowiedników na półkuli południowej (asymetria), s. r. przebiegają niemal 

równoleżnikowo; w powszechnie akceptowanym podziale Trolla i Waltera wyróżnia się: 4 

strefy tropikalne, 12 stref pozatropikalnych półkuli północnej oraz 10 stref pozatropikalnych 

półkuli południowej; niektóre typy roślinności mają charakter niestrefowy (azonalny), np. 

torfowiska niskie, rozwijające się w różnych formacjach strefowych, a także pozastrefowy 

(ekstrazonalny), wtedy gdy roślinność strefowa pojawia się poza obszarem występowania 

uwarunkowanego czynnikami makroklimatycznymi. 

strefy wzrostu, → wierzchołek wzrostu. 

Strepsirhini, → naczelne. 

streptokoki, → paciorkowce. 

Streptomyces, rodzaj bakterii z rodziny Streptomycetaceae; liczne gatunki tego rodzaju 

syntetyzują wiele antybiotyków stosowanych w lecznictwie (→ streptomycyna, → 

tetracyklina; patrz też → awermecytyny). 

streptomycyna, antybiotyk z grupy aminoglikozydów wytwarzany przez 

bakterię Streptomyces griseus, stosowany w leczeniu gruźlicy i → tularemii. 

stres, stan organizmu poddanego działaniu bodźców fizycznych lub psychicznych 

(stresorów), zakłócających stan równowagi wewnętrznej (→ homeostaza) i zagrażających 

jego funkcjom życiowym; prowadzi do uruchomienia reakcji obronnych organizmu, zwanych 

zespołem ogólnej adaptacji, rozwijanych w kilku fazach (alarmu, oporu, wyczerpania), 

sterowanych przez układ nerwowy i hormonalny; u człowieka długotrwały stres może być 

podłożem schorzeń takich, jak nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, choroby wrzodowe, 

zaburzenia psychiczne. 

stresowe białko, → białko stresowe. 

strobil, sporofilostan, kłos zarodnionośny, gęste szyszkowate skupienie liści zarodnionośnych 

na szczycie odgałęzienia pędu; typowe s. występują np. u widłaków, sagowców i 

szpilkowych. 

strobila, 1) zool. poprzeczne krążki polipa krążkopławów, które podczas rozmnażania 

bezpłciowego oddzielają się jako larwy – efyry; 2) zool. jedno lub wielosegmentowe (→ 

proglotydy) ciało tasiemca, z wyjątkiem główki i szyjki. 

strobilizacja, rozród bezpłciowy polipów krążkopławów, podczas którego powstają 

poprzeczne krążki, po oddzieleniu przekształcające się w efyry dojrzewające w meduzy. 

strofantyna, glikozyd nasercowy z nasion skrętnika (Strophanthus gratus) i 

drzew Acocanthera stosowany dawniej w niewydolności serca; s. wpływa na zmianę 

przepuszczalności błony komórkowej. 

stroma, 1) pozornie bezpostaciowe, białkowe podłoże (macierz) wypełniające wnętrze 

plastydów, w którym znajdują się plastydowe DNA i RNA, rybosomy S 70, ziarna skrobi, 

plastoglobule, aparat biosyntezy plastydowych RNA i białek, a w chloroplastach – enzymy 

fazy ciemnej fotosyntezy; 2) → podkładka u grzybów. 

stromatolity, osadowe nawarstwienia powstające w morzach i niektórych zbiornikach 

śródlądowych w wyniku aktywności → sinic i glonów (→ okrzemki), które mają zdolność 

wytrącania mineralnych cząstek osadotwórczych. 

struktura, 1) uporządkowanie elementów układu w przestrzeni i/lub w czasie; 2) budowa 

wewnętrzna osobnika lub układu ponadosobniczego (populacji, biocenozy, ekosystemu). 

struktura populacji, charakterystyka populacji ze względu na jej liczebność, zagęszczenie i 

zróżnicowanie wewnętrzne wynikające z płci i wieku tworzących ją osobników. 

struktura tensegralna, → cytoszkielet. 
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struktura troficzna, ilustracja (najczęściej w postaci → piramid ekologicznych) poziomów 

troficznych przez określenie liczebności, biomasy albo związanej energii przypadającej na 

jednostkę powierzchni w jednostce czasu; struktura ta charakteryzuje ekosystem; wyrażają ją 

rozmaite wskaźniki, np.: liczba gatunków tworzących sieć troficzną, liczba poziomów 

troficznych, gęstość powiązań troficznych, liczba powiązań zrealizowanych w stosunku do 

maksymalnie możliwych. 

struktura trzeciorzędowa, przestrzenna struktura biopolimerów, np. białek, wyznaczająca 

ich funkcje biologiczne, przestrzenne ułożenie wszystkich atomów łańcucha polipeptydowego 

w postaci konformacji helisy α i formy β (β-harmonijki) lub struktury nieuporządkowanej; w 

zależności od ułożenia łańcucha powstają białka globularne lub fibrylarne; s. t. stabilizują 

różne oddziaływania chemiczne, m.in. wiązania kowalencyjne, mostki dwusiarczkowe, siły 

van der Waalsa. 

strukturalna heterozygota, → heterozygota strukturalna. 

strukturalne barwy, → barwy strukturalne. 

strukturalny mieszaniec, → heterozygota strukturalna. 

struna grzbietowa, chorda dorsalis, szkielet osiowy → strunowców tworzony przez 

elastyczny pręt położony po grzbietowej stronie ciała pod cewką nerwową, budowany przez 

galaretowaty rdzeń otoczony przez osłonkę z tkanki łącznej włóknistej; występuje u 

bezczaszkowców i niższych kręgowców (kręgouste, ryby dwudyszne, trzonopłetwe, 

jesiotrowate) przez całe życie, u wyższych kręgowców pojawia się jedynie u zarodków i larw; 

u człowieka pozostałością s. g. są jądra miażdżyste w krążkach (dyskach) międzykręgowych. 

strunowce, Chordata, typ zwierząt → wtóroustych, celomatycznych, metamerycznie 

segmentowanych, o dwubocznej symetrii, reprezentowanych przez ok. 50 tysięcy gatunków, 

o różnorodnej budowie, kształcie i rozmiarach; najbardziej charakterystyczna dla s. jest 

obecność położonej ponad jelitem → struny grzbietowej, wewnętrznego szkieletu osiowego, 

który występuje w okresie zarodkowym, larwalnym albo przez całe życie; dzielą się na trzy 

podtypy: bezczaszkowce, osłonice i kręgowce. 

struny głosowe, → fałdy głosowe. 

strup, zaschnięta krew i wydzielina surowicza lub ropna, pokrywająca ranę lub inne 

uszkodzenie skóry. 

strusie, 1) Struthioniformes, strusie (afrykańskie), rząd należący do gromady → 

ptaków reprezentowany przez jeden gatunek – strusia (Struthio camelus), największego z 

żyjących ptaków, o wysokości do 2,5 m i masie do 160 kg, mieszkańca terenów otwartych 

Afryki; 2) → nandu; 3) → kazuarowe; 4) → epiornisy. 

strychnina, bardzo toksyczny alkaloid indolowy otrzymywany z nasion tropikalnej rośliny 

kulczyby (Strychnos); stosowana w weterynarii jako środek pobudzający oraz jako trucizna 

przeciw gryzoniom. 

strydulacja, wydawanie dźwięków o różnych tonach przez specjalne narządy wykształcane 

przez skorupiaki, wije, pajęczaki i owady; najczęściej są to pocierane o siebie różne części 

ciała, np. odnóża, pokrywy, przedplecze ze śródtułowiem, sąsiadujące segmenty odwłoka. 

strydulacyjne narządy, → narządy strydulacyjne. 

strzała, regularnie wykształcony pień, którego oś biegnie bez rozgałęzień i ostrych skrętów 

od podstawy aż do wierzchołka; s. wytwarzają przede wszystkim drzewa szpilkowe, a 

spośród liściastych np. olcha. 

strzałka, kość strzałkowa, jedna z dwu (boczna) kości → podudzia czworonożnych 

kręgowców. 

strzałkowa płaszczyzna, → płaszczyzna symetrii. 
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strzemiączko, → kosteczki słuchowe. 

strzępina, → cilia. 

strzępki, nitkowate, silnie rozgałęzione plechy, podzielone poprzecznymi ścianami na 

poszczególne komórki lub też niepodzielone, wielojądrowe komórczaki, z których zbudowana 

jest → grzybnia. 

strzępki askogeniczne, → strzępki workotwórcze. 

strzępki chwytne, strzępki wychwytujące → spermacja; szczególnie częste u grzybów 

pasożytniczych (np. u rdzy), gdzie wyrastają ponad powierzchnię porażonego organu 

roślinnego; w wyniku połączenia s. ch. i spermacjum powstaje grzybnia dikariotyczna. 

strzępki workotwórcze, strzępki askogeniczne, nitkowate, zwykle rozgałęzione strzępki 

dikariotyczne, wyrastające z zapłodnionej lęgni (tzw. askogonu) i wytwarzające zarodnie 

nazywane workami (por. → workowce). 

strzykwy, ogórki morskie, Holothuroidea, gromada morskich, na ogół dennych 

bezkręgowców, należąca do typu → szkarłupni, reprezentowana przez ponad 1 tysiąc 

gatunków; ciało miękkie, beczułkowate, dwubocznie symetryczne o długości średnio 10–30 

cm. 

stulejka, med. zwężenie napletka prącia u człowieka uniemożliwiające zsunięcie go z żołędzi 

prącia. 

stułbiomeduza, → hydromeduza. 

stułbiopławy, Hydrozoa, gromada wielokomórkowców należąca do typu → 

parzydełkowców, reprezentowana przez niespełna 3 tysiące, w większości drapieżnych 

gatunków; cykl życiowy charakteryzuje się przemianą pokoleń: rozmnażający się bezpłciowo 

polip (hydropolip) poprzedza rozmnażającą się płciowo meduzę (hydromeduzę); polipy 

występują pojedynczo lub kolonijnie (→ kolonie stułbiopławów). 

stupor, med. osłupienie, stan całkowitego lub częściowego zahamowania czynności 

psychicznych z ograniczeniem i spowolnieniem czynności ruchowych, towarzyszący różnym 

chorobom psychicznym. 

stwardnienie rozsiane, sclerosis multiplex, SM, choroba Charcota, przewlekła choroba 

ośrodkowego układu nerwowego, w której dochodzi do wieloogniskowych zaników osłonek 

mielinowych aksonów w mózgu i rdzeniu; rozpoczyna się u ludzi między 20–40 rokiem 

życia; głównymi objawami są: zaburzenia wzroku (na tle uszkodzenia nerwów czaszkowych), 

mowa skandowana, niedowład kurczowy, zaburzenia czucia. 

stwardnienie zanikowe boczne, sclerosis lateralis amyotrophica, SLA, (w USA) choroba 

Lou Gehriga, choroba układu nerwowego (rdzenia kręgowego) polegająca na zaniku 

neuronów ruchowych, powodująca najpierw nie kontrolowane skurcze i niedowład, potem 

zanik mięśni i paraliż. 

stygobionty, organizmy występujące w wodach podziemnych (gruntowych, wodach jaskiń). 

stymulator serca, urządzenie służące do pobudzania czynności serca w chorobach 

przebiegających z zaburzeniami jego rytmu, na skutek uszkodzeń → układu przewodzącego 

serca. 

suberyna, → korkowacenie. 

subfosylne organizmy, → organizmy subfosylne. 

subfosylne szczątki, → szczątki subfosylne. 

subimago, uskrzydlona, młodociana postać jętki, która przekształca się w postać dorosłą 

(imago). 

subletalne geny, → geny letalne. 
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sublitoral, w jeziorach strefa leżąca poniżej → litoralu; w morzach strefa leżąca wzdłuż 

brzegu, poniżej → litoralu (2), o głębokości od ok. 40 m do ok. 200 m. 

substancja międzykomórkowa, substancja pozakomórkowa wypełniająca przestrzeń między 

komórkami, na którą mogą się składać włókna (kolagenowe, siateczkowate i sprężyste) 

oraz → substancja podstawowa; proporcje między włóknami (i ich typami) i substancją 

podstawową mogą być różne i charakterystyczne dla poszczególnych tkanek. 

substancja P, peptyd zbudowany z 11 aminokwasów, jeden z → 

neuroprzekaźników zaliczany do → neurokinin, działający w obrębie dróg czuciowych (→ 

drogi nerwowe) ssaków; uczestniczy również w transmisji synaptycznej na terenie 

ośrodkowego układu nerwowego jako neuroprzekaźnik lub neuromodulator. 

substancja podstawowa, tradycyjnie określana jako bezpostaciowa substancja wypełniająca 

przestrzeń między włóknami → substancji międzykomórkowej; według aktualnych poglądów 

budowana jest przez rozmaite białka, głównie proteoglikany (komples białek i 

wielocukrowców z grupy glikozaminoglikanów), pełniących role strukturalne, adhezyjne, 

receptorowe i inne. 

substancje wzrostowe, → regulatory rozwoju roślin. 

substrat, substancja podlegająca reakcji chemicznej, w której przekształca się w produkt; w 

reakcjach katalizowanych przez enzymy s. przyłącza się do centrum aktywnego enzymu, 

tworzy się kompleks enzym–substrat, rozpadający się po reakcji na enzym i produkt. 

substytucja, 1) zmiana jednego allelu w drugi na skutek mutacji i utrwalenie się tej zmiany w 

populacji; 2) wprowadzenie genu z jednego organizmu, rasy, odmiany lub gatunku do 

drugiego za pomocą krzyżowań lub metodami inżynierii genetycznej. 

sucha masa, → masa sucha. 

suchorośla, sklerofity, rodzaj → kserofitów, których przystosowanie do życia w 

środowiskach ubogich w wodę polega na silnym ograniczeniu → transpiracji w okresie suszy, 

dzięki kseromorficznej budowie: sztywny, skórzasty pokrój, duże ilości tkanek zdrewniałych, 

zmniejszona powierzchnia oraz liczba liści, zgrubiałe i skutynizowane zewnętrzne ściany 

komórek skórki pokrytej grubą → kutykulą, nalotami woskowymi, → kutnerem. 

suchoty, med. zaawansowane stadium → gruźlicy płuc obejmującej oba płuca i 

przebiegającej z wyniszczeniem całego organizmu. 

suchy lód, dwutlenek węgla w postaci stałej, lodu lub śniegu, otrzymywany w wyniku 

rozprężania CO2 znajdującego się pod wysokim ciśnieniem; ma zastosowanie w krioterapii i 

kriochirurgii oraz w pracowniach biologicznych do ochładzania próbek. 

sukcesja ekologiczna, uporządkowany, nieperiodyczny, progresywny proces zmian → 

biocenozy; sekwencja (seria) następujących po sobie przekształceń biocenozy w określonej 

sytuacji środowiskowej, od stadium pionierskiego począwszy, aż po stadium dojrzałe, wysoko 

zorganizowane (→ klimaks); podczas s. e. zwiększa się stratyfikacja, wzrasta 

zmagazynowana biomasa, rośnie różnorodność, maleje liczba superdominantów, procesy 

produkcji biologicznej stają się bardziej wydajne, wzrasta stabilność biocenozy. 

sukcesja pierwotna, → sukcesja ekologiczna, która zachodzi w środowisku abiotycznym, np. 

na odsłoniętych skałach, usypiskach, na przedpolu lodowca, terenach wulkanicznych 

pokrytych lawą; złożona jest z kilku etapów, każdy z gatunkami charakterystycznymi, 

organizmami typowymi, nazywanymi wskaźnikami lub indykatorami sukcesji; w stadium 

imigracji pojawiają się pierwsze organizmy, które tworzą zespół pionierski, później następuje 

stadium kolonizacji, a następnie stadium współzawodnictwa; współzawodnictwo, reakcje 

środowiska i wypieranie trwa aż do osiągnięcia przez ekosystem stadium stabilizacji, 

klimaksu; stadia sukcesyjne zachodzą na siebie i mogą się również powtarzać, zawsze jednak 
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w stosunku do nowych organizmów. 

sukcesja wtórna, → sukcesja ekologiczna zachodząca na obszarze zajętym uprzednio przez 

inną biocenozę, której fragment staje się zespołem pionierskim, np. poręby, zaorane łąki, 

porzucone tereny uprawne, osuszone stawy. 

sukulenty, rośliny gruboszowate, rośliny gromadzące w tkankach wodę wykorzystywaną w 

okresach suszy; w zależności od miejsca jej gromadzenia wyróżnia się: s. łodygowe 

(kaktusy), s. liściowe (rozchodnik, rojnik) i s. korzeniowe (niektóre gatunki pelargonii); 

prowadzą bardzo oszczędną gospodarką wodną, dzięki wolno zachodzącym procesom 

metabolicznym, czego wyrazem jest często powolny wzrost; rozpowszechnione są w suchych 

i ciepłych obszarach półpustynnych. 

sulfofilna fauna, → zwierzęta sulfofilne. 

sulfolipidy, glikolipidy z przyłączoną resztę kwasu siarkowego, występujące w roślinach, 

glonach i bakteriach purpurowych, gdzie wchodzą w skład różnych błon komórkowych, m.in. 

błon tylakoidów. 

sulfonamidy, pochodne kwasu sulfanilowego, leki o działaniu przeciwbakteryjnym; hamują 

syntezę kwasu foliowego niezbędnego do wzrostu i rozmnażania się bakterii; do s. należą 

m.in.: biseptol, sulfatiazol, sulfacetamid, sulfoguanidyna; s. są też lekami 

przeciwpierwotniakowymi. 

sumowanie bodźców, zjawisko wyzwalania reakcji w odpowiedzi na słabe bodźce 

(podprogowe) działające z dużą częstotliwością lub jednocześnie w wielu miejscach, zwykle 

w odniesieniu do komórki nerwowej, której pobudzenie mogą wywołać bodźce podprogowe, 

indywidualnie nieskuteczne, jeśli: 1) działają z dużą częstotliwością (sumowanie bodźców w 

czasie) tak, że zmiany potencjału błonowego wywoływane przez bodziec wcześniejszy, zanim 

nie wygasną, zwiększane są przez bodziec następny, w efekcie końcowym zmiany potencjału 

błony mogą osiągnąć wartość krytyczną i wyzwolić → potencjał iglicowy (patrz też → 

potencjał czynnościowy) lub 2) działają na komórkę w kilku synapsach (sumowanie bodźców 

w przestrzeni) i wyzwalane przez nie zmiany potencjału błonowego dodając się mogą 

doprowadzić do potencjału krytycznego uruchamiającego potencjał czynnościowy. 

superelita, → materiał mateczny. 

supergen, grupa → genów sprzężonych dziedziczonych łącznie; cechy warunkowane przez s. 

mogą mieć określoną wartość przystosowawczą i w związku z tym utrzymywać się z 

pokolenia na pokolenie; utrzymywaniu się s. sprzyja mała częstość rekombinacji związana ze 

zmianami struktury chromosomów, takimi jak → translokacjei → inwersje. 

superorganizm, → nadorganizm. 

superowulacja, prowokowane hormonalnie, jednoczesne dojrzewanie wielu komórek 

jajowych w jajnikach zwierząt, w celu uzyskania materiału do transplantacji zygot. 

superpasożytnictwo, powtórne złożenie jaj na gospodarzu przez inną samicę tego samego 

gatunku → parazytoida. 

supresja, powstrzymywanie, blokowanie procesu lub odwracanie skutków jego działania, 

zwykle w odniesieniu: 1) do reakcji immunologicznych (immunosupresja, supresja 

immunologiczna), blokowanych metodami chirurgicznymi, fizycznymi lub chemicznymi oraz 

2) do procesów genetycznych, w których aktywność jednych genów może niwelować 

niekorzystne skutki działania innych genów. 

supresja genetyczna, rewersja, powrót mutanta do stanu wyjściowego w wyniku → mutacji 

supresorowej. 

supresorowa mutacja, → mutacja supresorowa. 

surfaktanty, substancje powierzchniowo czynne, → czynnik powierzchniowy. 
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surowica, serum, płynna część krwi po oddzieleniu skrzepu, nie zawierająca fibrynogenu; w 

zależności od sposobu jej preparowania i przetworzenia wyróżnia się: surowicę 

antylimfocytarną używaną do hamowania reakcji odrzutu przeszczepu, antytoksyczną przeciw 

toksynom, diagnostyczną do celów diagnostyki i oznaczania grup krwi, odpornościową z 

przeciwciałami, stosowaną w lecznictwie itp. 

surowica odpornościowa, → surowica o dużej zawartości swoistych → 

przeciwciał, otrzymana w wyniku naturalnego lub sztucznego uodpornienia określonym → 

antygenem (wirusy, bakterie, toksyny, komórki, fragmenty tkanek, antygeny rozpuszczalne, 

takie jak białka, polisacharydy itp.); s. o. stosowana bywa do celów diagnostycznych, 

leczniczych, w serologii, mikrobiologii i biologii molekularnej jako odczynnik do badania 

homologii antygenów. 

surowicza błona, → błona surowicza. 

susza fizjologiczna, warunki, np. wysokie zasolenie gleby lub niska temperatura, które mimo 

obecności wody w podłożu powodują niemożność jej pobrania przez roślinę. 

sutki, narządy skórne budowane przez → gruczoły sutkowe (mleczne) samic ssaków 

(torbaczy i łożyskowych), których płaty otoczone są w tkance podskórnej przez komórki 

tkanki łącznej i tłuszczowej, a których przewody wyprowadzające (przewody mlekowe) 

otwierają się w obrębie brodawki sutkowej; parzyste, liczba i położenie zróżnicowane u 

poszczególnych gatunków (por. → pierś kobieca). 

Sv, → siwert. 

swedberg, S, jednostka → sedymentacji, jednostka Svedberga (od nazwiska konstruktora 

ultrawirówki) określająca prędkość poruszania się cząsteczek lub cząstek (np. organelli 

komórkowych) w cieczy podczas → wirowania różnicowego, przypadająca na jednostkę pola 

siły odśrodkowej; dla białek wartość S waha się od 1 do 200, dla większych cząsteczek lub 

cząstek zmienia się w szerszym zakresie. 

syfilis, → kiła. 

syfon, 1) wydłużony fragment ostatniego segmentu odwłoka larw owadów wodnych 

zakończony przetchlinką, co umożliwia pobieranie tlenu z powietrznych tkanek roślin 

wodnych; 2) rurka oddechowa u wodnych ślimaków doprowadzająca wodę do skrzel w jamie 

płaszczowej; 3) otwór między fałdami płaszcza u małży, przez który przepływa woda z jamy 

płaszczowej, fałdy te zrastając się u małży zagrzebanych w mule przedłużają się w wystający 

z mułu s. oddechowy; 4) wyrostek worka trzewiowego u łodzików tłoczący gaz z gruczołów 

do pustych komór, co umożliwia unoszenie się muszli w wodzie; 5) rurka łącząca przewód 

pokarmowy z wtórną jamą ciała u jeżowców, służąca do usuwania nadmiaru wody z 

przewodu pokarmowego; 6) rurka w tunice osłonic, w której przepływa woda do kosza 

skrzelowego. 

syfonostela, typ → walca osiowego, w którym centralnie umieszczony rdzeń otoczony jest 

ciągłym (nie przerywanym pasmami miękiszu) cylindrem drewna i łyka. 

sygnał, czynnik będący nośnikiem informacji; zmiana stanu jednego układu (np. komórki lub 

osobnika) odwzorowana w strukturze nośnika (np. prądu elektrycznego, strumienia światła 

czy stężenia substancji chemicznej) docierająca do innego układu i zmieniająca jego stan; s. 

między osobnikami mogą być przekazywane drogą optyczną, akustyczną, chemiczną, 

dotykową i innymi wyspecjalizowanymi kanałami. 

syjamskie bliźnięta, → bliźnięta syjamskie. 

sykon, typ budowy gąbek, o węższym → spongocelu i grubszej ścianie ciała niż u typu → 

askon; woda wpływa ostiami ściany ciała przez krótkie kanały do palcowatych komór 

wysłanych wewnętrznym nabłonkiem choanocytowym, gdzie pozostawiane są drobiny 
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pokarmowe i tlen. 

sylimaryna, substancja uzyskiwana z jemioły (Silybum), stosowana w toksycznych 

uszkodzeniach wątroby, np. po zjedzeniu trujących grzybów. 

sylur, trzeci okres → paleozoiku trwający od ok. 438 mln do 408 mln lat temu; dzieli się na 2 

epoki: wczesny i późny (→ geochronologia). 

symbiosomy, → bakteroidy otoczone błoną peribakteroidalną; występują w zainfekowanych 

komórkach brodawek korzeniowych roślin motylkowatych (→ nodulacja). 

symbioza, rodzaj współżycia dwóch gatunków, w którym obaj partnerzy odnoszą korzyści 

(→ mutualizm) albo przynajmniej jeden z nich (→ komensalizm), albo też jeden odnosi 

korzyści, a drugi szkody (→ pasożytnictwo); pojęcie ograniczane często do interakcji 

mutualistycznych. 

symbolika genetyczna, oznaczanie poszczególnych genów i kodowanych przez nie cech za 

pomocą symboli (pierwszy wprowadził G. Mendel na oznaczenie cech dominujących i 

recesywnych oraz osobników rodzicielskich i pokoleń potomnych, a także typów krzyżówek); 

obecnie geny i odpowiadające im cechy oznacza się za pomocą liter albo skrótów nazw 

łacińskich lub angielskich nadanych przez badaczy; skróty takie składają się z dwóch lub 

trzech liter, wyjątkowo są to symbole jednoliterowe, np. P oznacza pokolenie 

rodzicielskie, Aa heterozygotę, F1pierwsze pokolenie, B krzyżówkę wsteczną, lac gen laktozy 

itp. 

symetria budowy, właściwość konstrukcyjna wszystkich (poza amebami) organizmów 

związana z obecnością co najmniej jednej płaszczyzny lub osi symetrii; organizmy kuliste 

mają nieskończoną liczbę osi i płaszczyzn symetrii, postać wieloosiowa ma dużą, ale 

ograniczoną liczbę osi i płaszczyzn; kolejne typy w rozwoju symetrii to: symetria 

jednoosiowa równobiegunowa, różnobiegunowa, promienista i dwuboczna. 

symetria dwuboczna, symetria budowy, która charakteryzuje się obecnością dwóch antymer, 

części ciała oddzielonych przez → płaszczynę symetrii (płaszczyznę strzałkową); często 

związana z ruchem, typowa dla form wolno poruszających się, u których jeden koniec ciała 

stale skierowany jest do przodu. 

symetria helikalna kapsydu, typ budowy → kapsydu wirusa, w którym polipeptydy tworzą 

układ w formie helisy. 

symetria ikosaedralna kapsydu, typ budowy → kapsydu wirusa, w którym pojedyncze 

polipeptydy tworzą symetryczną formę dwudziestościenną. 

symetria promienista, symetria budowy, która charakteryzuje się dużą liczbą płaszczyzn 

symetrii i osi symetrii równowartościowych i równobiegunowych przebiegających przez 

środki narządów usytuowanych dookoła głównej osi, a powtarzające się części ciała, 

oddzielone przez boczne płaszczyzny to antymery; s. p. mają rośliny naczyniowe i niemal 

wszystkie osiadłe zwierzęta wielokomórkowe. 

symetrodonty, Symmertodonta, rząd wymarłych → ssaków żyjących między triasem a kredą, 

drapieżnych, na co wskazuje kształt guzków na zębach; najstarsze s. miały żuchwę gadzią i 

uzębienie takie jak u ssaków żyworodnych. 

symfilia, interakcja międzygatunkowa, w której jeden gatunek za udostępnienie drugiemu 

pokarmu i schronienia korzysta z wytwarzanych wydzielin; rodzaj → mutualizmu zachodzący 

między niektórymi owadami i mrówkami lub termitami. 

sympatryczna specjacja, → specjacja sympatryczna. 

sympatryczne populacje, → specjacja sympatryczna. 

sympatryczność, zajmowanie tego samego terenu lub nakładanie się na siebie zasięgów dwu 

gatunków; jeśli gatunki sympatryczne są blisko spokrewnione, to musi istnieć mechanizm 
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izolacji rozrodczej pozwalający na utrzymywanie się dwu odrębnych pul genów (→ specjacja 

sympatryczna). 

sympatyczny układ nerwowy, → układ nerwowy przywspółczulny. 

symplast, u roślin ciągły system złożony z połączonych → plazmodesmami → protoplastów. 

symplezjomorfia, w → kladystyce cecha wspólna prymitywna (wariant → plezjomorfii); 

inaczej współwystępowanie tej samej cechy plezjomorficznej u dwu (lub więcej) taksonów. 

symport, rodzaj transportu aktywnego, podczas którego transportowana cząsteczka i jon 

(Na+ lub H+) przemieszczają się przez błonę w tym samym kierunku; białko uczestniczące w 

tym procesie nazywane jest przenośnikiem symportowym, np. przenośnik Na+/glukoza. 

synangia, grupy zrośniętych zarodni charakterystyczne dla niektórych paprotników, m.in. → 

psylotowych oraz → paproci nasiennych (np. z rodzaju kalimatoteka). 

synantropijne organizmy, → synantropy. 

synantropijne rośliny, → rośliny synantropijne. 

synantropy, organizmy roślinne i zwierzęce związane ze środowiskiem zmienionym przez 

człowieka, towarzyszące człowiekowi bezpośrednio, zamieszkujące z nim i korzystające z 

jego pokarmu (np. karaczan, mucha domowa, mysz domowa) lub pośrednio korzystające z 

aktywności ludzkiej (np. pasożyty pszczół). 

synapomorfia, w → kladystyce cecha wspólna zaawansowana (wariant → apomorfii); 

inaczej współwystępowanie tej samej cechy apomorficznej u dwu (lub więcej) taksonów. 

synapsa, struktura umożliwiająca przekazywanie → potencjałów 

czynnościowych, rozprzestrzeniających się wzdłuż wypustki osiowej neuronu (aksonu), na 

kolejną komórkę nerwową lub komórkę efektorową; ze względu na mechanizm 

przekazywania wyróżnia się → synapsy chemiczne i → synapsy elektryczne; w każdej 

synapsie można wyróżnić: 1) błonę presynaptyczną, tj. błonę zakończenia aksonu, z którego 

przekazywany jest impuls nerwowy, 2) szczelinę synaptyczną, przestrzeń rozdzielającą dwie 

komórki, między błonami których przekazywany jest impuls, oraz 3) błonę postsynaptyczną, 

fragment błony komórki, na którą przekazywany jest impuls, uczestniczący w przejęciu 

potencjału czynnościowego. 

synapsy chemiczne, rodzaj → synaps, w których morfologicznie wyróżnia się: 1) 

buławkowate zakończenie aksonu komórki presynaptycznej (→ kolbki synaptyczne) z 

charakterystycznymi pęcherzykami synaptycznymi zawierającymi → neuroprzekaźniki i → 

neuromodulatory, 2) stosunkowo znaczną → szczelinę synaptyczną oraz 3) błonę 

postsynaptyczną (morfologiczna struktura s. ch. przedstawia się inaczej w → splocie 

podstawnym zakończeń zazwojowych układu autonomicznego współczulnego); mechanizm 

działania opiera się na procesie sprzężenia elektryczno-wydzielniczego w błonie 

presynaptycznej (→ egzocytozie neuroprzekaźnika zawartego w pęcherzykach synaptycznych 

pod wpływem potencjału czynnościowego docierającego do błony kolbki synaptycznej) oraz 

sprzężenia chemiczno-elektrycznego w błonie postsynaptycznej (związanie neuroprzekaźnika 

przez błonowe receptory molekularne uruchamia proces otwierania kanałów jonowych, 

prowadzący do wyzwolenia potencjału czynnościowego w błonie następnej komórki); 

przekazywanie informacji przez s. ch. związane jest z opóźnieniem synaptycznym. 

synapsy elektryczne, efapsy, rodzaj → synaps, w których wąska → szczelina 

synaptyczna między błoną presynaptyczną i postsynaptyczną umożliwia bezpośredni kontakt 

między strukturami kanałowymi (koneksonami) tych błon, co pozwala na przemieszczanie 

jonów i ładunków elektrycznych, i przechodzenie potencjału czynnościowego z jednej błony 

na drugą bez zmiany charakteru sygnału; s. e. mogą pracować dwukierunkowo, a 

przekazywanie sygnału odbywa się bez opóźnienia. 
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synapsydalna czaszka, → czaszka synapsydalna. 

synapsydy, Synapsida, gady ssakokształtne, podgromada gadów żyjących między karbonem 

a triasem, charakteryzujących się obecnością dolnego dołu skroniowego (→ czaszka 

synapsydalna); wywodzą się z → kotylozaurów; do s. zalicza się pelikozaury i terapsydy – 

przodków ssaków. 

synaptonemalny kompleks, → kompleks synaptonemalny. 

synchorologia, → fitosocjologia. 

synchronizacja neuronów, rytmicznie występujące fale pobudzenia w grupach neuronów 

kory mózgowej rejestrowane na powierzchni głowy w trakcie badania 

elektroencefalograficznego (→ fale mózgowe, → desynchronizacja). 

syncyjanoza, współżycie sinic z takim organizmami, jak np. zielenice, korzenionóżki lub 

wątrobowce. 

syncytium, → komórczaki. 

syndesmologia, dział anatomii prawidłowej człowieka dotyczący → więzadeł. 

syndrom, → zespół. 

synekologia, dyscyplina ekologiczna, zwana również ekologią zespołów, zajmująca się 

badaniem grup organizmów, ich wzajemnym stosunkiem, krążeniem substancji pokarmowych 

oraz budżetem energetycznym i przepływem energii przez te organizmy, w ich wspólnym 

środowisku; s. opisowa oparta jest na analizach opisowych zespołu na danym obszarze, zaś s. 

funkcjonalna związana jest z badaniem dynamiki zjawisk ekologicznych, jak np. kierunkiem 

transportu materii w cyklach pokarmowych, przekształcaniem i wywołanymi zmianami w 

powiązaniach energetycznych, sukcesją ekologiczną lub ewolucją ekosystemów. 

synergidy, → aparat jajowy. 

syngamia, połączenie się gamet obejmujące zarówno zlanie się cytoplazmy (plazmogamia), 

jak i jąder (kariogamia). 

synkarion, 1) diploidalne jądro zapłodnionej komórki jajowej lub diploidalne jądro orzęsków 

wytworzone podczas → koniugacji; 2) jądro powstałe jako wynik połączenia dwóch komórek 

somatycznych o różnych genotypach poddanych fuzji. 

synkarpium, słupkowie synkarpiczne, twór powstały w wyniku zrośnięcia więcej niż jednego 

owocolistka w 1 słupek wielokrotny. 

synonimy, w taksonomii dwie różne nazwy zastosowane do tego samego taksonu; s. 

obiektywne to różne nazwy nadane temu samemu → okazowi typowemu, s. subiektywne to 

nazwy nadane różnym okazom typowym, należącym do jednego gatunku. 

synsakrum, zrośnięcie kręgów lędźwiowych, krzyżowych, kilku pierwszych ogonowych i 

często 1–2 ostatnich piersiowych kręgosłupa ptaków w jednolitą kość; liczba kręgów 

składających się na s. u różnych gatunków wynosi od 10 do 22. 

syntaksonomia, → fitosocjologia. 

syntetazy, → ligazy. 

syntetyczna teoria ewolucji, → teoria ewolucji syntetyczna. 

synteza białka, → biosynteza białka. 

syntyp, w taksonomii szereg osobników wyznaczonych jako → okazy typowe dla danego 

taksonu, na podstawie których takson ten opisano po raz pierwszy; przy opisie nowego 

taskonu bardziej zalecane jest stosowanie → holotypu, gdyż przy serii syntypów istnieje 

niebezpieczeństwo przyszłego rozpoznania wśród nich przedstawicieli więcej niż jednego 

gatunku. 
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synuzjum, 1) jednolita warstwa w zbiorowisku roślinnym (→ fitocenozie) złożona z roślin o 

podobnych wymaganiach życiowych i podobnej formie wzrostu; np. skupienie geofitów 

wiosennych w lesie liściastym; 2) zajmujące zwykle niewielką powierzchnię tzw. 

zbiorowisko zależne, złożone z roślin o podobnych właściwościach ekologicznych, np. 

skupienie mchów u nasady pni od strony spływu wody w lesie bukowym; 3) zgrupowanie 

występujących w fitocenozie populacji gatunków należących do tej samej → formy życiowej 

(w ujęciu Raunkiaera). 

syreny, Sirenia, rząd należący do gromady → ssaków, reprezentowany przez 5 gatunków 

dochodzących do 4 m długości; zwierzęta wodne brzegu mórz lub rzadziej większych rzek, 

słabo owłosione, o ciele wrzecionowatym, pozbawione szyi, z poziomą płetwą ogonową, 

płetwowate kończyny przednie usytuowane blisko głowy, kończyn tylnych brak. 

system, 1) układ, według twórcy ogólnej teorii systemów (L. von Bertalanffy'ego) zbiór 

elementów znajdujących się w określonych relacjach między sobą i otoczeniem; według O. 

Langego s. materialny to "lw;obieg materialny złożony z elementów powiązanych ze sobą 

łańcuchem relacji przyczynowo-skutkowych w dynamiczną całość, której cechy są 

nieredukowane do cech charakterystycznych dla części składowych systemu"; całą przyrodę, 

w tym także żywą materię, można interpretować jako hierarchicznie uporządkowany ciąg s.; 

s. żywe (termodynamicznie otwarte), osobnicze (jedno lub wielokomórkowe) i 

ponadosobnicze (populacyjne lub biocenotyczne) różnią się stopniem integracji: pierwsze są 

wysoce zintegrowane, o znacznej samoregulacji, drugie (w których osobniki są elementami) 

charakteryzują się słabszymi zależnościami tworzących je elementów; 2) hierarchiczne 

uporządkowanie → taksonów. 

system ekologiczny, układ ekologiczny, zespolenie organizmów różnych poziomów 

organizacji biologicznej, od organizmu do biocenozy, związanych funkcjonalnie ze swoim 

środowiskiem; forma współzależności i współoddziaływania, a na każdym poziomie istnieje 

odmienna struktura, odmienny stopień złożoności i zależności funkcjonalnej; w s. e. zachodzi 

stała wymiana materii ze środowiskiem i przepływ energii. Najprostszym s. e. jest organizm 

(osobnik) osadzony w środowisku abiotycznym i biotycznym. Najbardziej złożonym s. e. 

jest → ekosystem, który na poziomie biocenologicznym zespala wiele różnych gatunków 

zintegrowanych rozmaitymi współzależnościami z ich nieożywionym środowiskiem. 

system Haversa, → osteon. 

system korzeniowy, zespół wszystkich korzeni rośliny; s. k. palowy składa się z korzenia 

głównego, rosnącego pionowo w dół, oraz korzeni bocznych, zwykle krótszych i cieńszych od 

głównego; s. k. wiązkowy utworzony jest z → korzeni przybyszowych i stanowi pęczek 

równorzędnych, mniej więcej jednakowych korzeni, zwykle cienkich i wiotkich (występuje 

często u roślin jednoliściennych, np. u traw). 

system narządów, → układy narządów. 

system naturalny, klasyfikacja organizmów usiłująca oddać ich naturalne pokrewieństwa. 

system SOS, system naprawy uszkodzonego na skutek mutacji DNA przez szereg enzymów 

korygujących i naprawiających; uszkodzony DNA aktywuje RecA proteazę, a ta inaktywuje 

represor enzymów reperujących Lex A. 

system sztuczny, klasyfikacja organizmów oparta na cechach oczywistych, dobranych 

arbitralnie, co rzekomo ma ułatwiać ich porządkowanie i identyfikację. 

systematyka, dział biologii, naukowe poszukiwanie natury i przyczyn podobieństw i różnic 

organizmów, pogrupowanie ich ogromnej różnorodności, a więc opisywanie i porządkowanie 

świata żywego; podstawowym celem s. jest tworzenie jednostek systematycznych, 

opatrzonych nazwami naukowymi i sklasyfikowanych w określony system (→ 

klasyfikacja, → taksonomia). 
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systematyka ewolucyjna, jedna ze szkół postępowania → systematyki, która uwzględnia, 

obok poszukiwania stosunków pokrewieństwa między gatunkami, także różnice 

spowodowane przystosowaniem do różnych warunków środowiskowych; w s. e. istotne są 

nieciągłości między taksonami i ich biologiczne znaczenie; jest to systematyka eklektyczna, 

stanowiąca pewną kombinację → systematyki fenetycznej z → kladystyką, krytykowana za 

odwoływanie się do intuicji oraz brak obiektywnych kryteriów i reguł postępowania; 

graficzną ilustracją wyników s. e. jest filogram (→ drzewo filogenetyczne). 

systematyka fenetyczna, fenetyka, jedna z trzech szkół postępowania → 

systematyki polegająca na analizie maksymalnie wysokiej liczby różnorodnych cech i, 

według zasady równowartościowania, wyodrębnianiu grup fenetycznych o prawdopodobnym 

wspólnym pochodzeniu, liczbowym oszacowaniu podobieństw między grupami organizmów i 

porządkowaniu ich w taksony coraz wyższej rangi; s. f. jest krytykowana za abiologiczny i 

antyewolucyjny charakter (por. → analiza fenetyczna). 

systematyka filogenetyczna, → kladystyka. 

systole, faza skurczu komór w → cyklu serca. 

szalka Petriego, okrągłe, płaskie naczynie szklane lub plastikowe stosowane do hodowania 

drobnoustrojów na podłożach stałych. 

szara istota, → istota szara. 

szarańczaki, → prostoskrzydłe. 

szata roślinna, ogół gatunków i zbiorowisk roślinnych występujących dziko (spontanicznie) 

na danym obszarze; na sz. r. składają się więc → flora oraz → roślinność. 

szczawiooctan, → kwas szczawiooctowy. 

szczątki subfosylne, niedawne, często tylko częściowo sfosylizowane pozostałości 

wymarłych organizmów z czasów historycznych (z → holocenu). 

szczątkowe narządy, → narządy szczątkowe. 

szczecinki, 1) wyrostki komórek zmysłowych u zwierząt; 2) wyrostki oskórkowe na 

czułkach, odnóżach lub członach odwłoka u stawonogów, wrażliwe na bodźce zewnętrzne; 3) 

wyrostki chitynowe wbudowane w parapodia wieloszczetów; 4) → spikule (4) . 

szczeciogonki, Thysanura, rząd drobnych (2–20 mm), kosmopolitycznych → owadów 

bezskrzydłych reprezentowany przez ok. 600 gatunków, wszystkożernych lub roślinożernych, 

prowadzących ukryty tryb życia w suchych środowiskach. 

szczecioszczękie, Chaetognatha, typ kosmopolitycznych, morskich, planktonicznych 

bezkręgowców, należących do → wtórnojamowców, reprezentowany przez ok. 90 gatunków, 

o przezroczystym ciele, do 10 cm długości, pokrojowo podobnych do ryb; pochodzenie 

filogenetyczne sz. nie jest jasne. 

szczelina synaptyczna, element → synapsy, przestrzeń oddzielająca błonę presynaptyczną od 

postsynaptycznej, przez którą przekazywany jest impuls nerwowy w formie potencjału 

elektrycznego (→ synapsy elektryczne) lub cząsteczki chemicznej neuroprzekaźnika (→ 

synapsy chemiczne). 

szczeliny skrzelowe, szpary skrzelowe, drobne przestrzenie przedniego odcinka przewodu 

pokarmowego strunowców; u większości ryb oddzielone są łukami skrzelowymi noszącymi 

skrzela i zasłonięte od zewnątrz → pokrywami skrzelowymi. 

szczep, 1) jednostka biologiczna często stosowana w mikrobiologii, obejmująca osobniki o 

cechach jednakowych lub niewiele się różniących i będące często potomstwem jednej 

komórki macierzystej; 2) → szczepienie roślin; 3) organizmy odznaczające się wspólnym 

pochodzeniem; następujące po sobie pokolenia organizmów pochodzących od wspólnego 

przodka; termin stosowany w paleontologii, w odniesieniu do rozgałęziającej się linii rodowej 
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(linii rozwojowej) z ewolucyjnie przekształconymi gatunkami. 

szczep bakteryjny, czysta hodowla lub próbka bakterii danego gatunku pochodząca od 

pojedynczej komórki, a więc o tym samym genotypie; tzw. szpitalne szczepy bakteryjne 

wywołujące zakażenia są wysoce oporne na działanie wielu antybiotyków. 

szczepienie ochronne, podanie szczepionki w celu uzyskania odporności organizmu na 

czynniki chorobotwórcze; mogą mieć formę doustną, donosową, iniekcji. 

szczepienie roślin, praktyczny sposób rozmnażania wegetatywnego polegający na łączeniu 

systemu pędowego szlachetnych odmian roślin sadowniczych (drzew owocowych) i 

ozdobnych z systemem korzeniowym formy dzikiej, uzyskanej z nasion, należącej do tego 

samego gatunku; gałązka formy szlachetnej pełni funkcję tzw. zrazu, natomiast pień formy 

dzikiej stanowi podkładkę; zraz zrośnięty z podkładką tworzą tzw. szczep, który daje nową 

roślinę, łączącą cenne cechy użytkowe zrazu (np. wielkość i smak owoców, wielkość, kształt i 

barwa kwiatów) oraz cechy podkładki (np. odporność na mróz, choroby i szkodniki) (patrz 

też → oczkowanie). 

szczepionka, zawiesina lub roztwór antygenu używany do czynnego uodporniania przeciw 

chorobom zakaźnym; zawiera żywe, pozbawione właściwości chorobotwórczych bakterie lub 

martwe drobnoustroje względnie ich ekstrakty lub zneutralizowane toksyny (→ odporność 

czynna, → odporność bierna, → odporność nabyta). 

szczerbaki, Xenarthra, Edentata, rząd należący do gromady → ssaków, reprezentowany 

przez blisko 30 gatunków, o trybie życia naziemnym lub nadrzewnym, aktywnych w nocy; 

ciało osłonięte pancerzem zbudowanym z kostnych płytek pokrytych rogową warstwą 

(pancerniki) lub też sierścią (leniwce, mrówkojady); uzębienie uproszczone lub brak zębów 

(mrówkojady). 

szczetnice, → długoryjkowce. 

szczęki, 1) u bezkręgowców różne narządy w początkowym odcinku układu pokarmowego 

służące do chwytania i rozdrabniania pokarmu; 2) parzysty element narządów gębowych 

owadów i skorupiaków; 3) u kręgowców (→ żuchwowców) chrząstki lub kości w okolicy 

otworu gębowego, u większości wyposażone w zęby, przystosowane do chwytania, 

przytrzymywania i rozdrabniania pokarmu; w filogenezie rozwijają się z łuku żuchwowego 

(pierwszej pary → łuków skrzelowch) przodków. 

szczękoczułki, chelicery, pierwsza para narządów gębowych u kikutnic i 

szczękoczułkowców, złożona z 2–3 członów, ostatni człon jest pazurowaty lub szczypcowaty; 

służą do chwytania i rozrywania zdobyczy, do obrony, do kopania jam w ziemi; zwykle w s. 

znajdują się ujścia gruczołów jadowych i przędnych. 

szczękoczułkowce, Chelicerata, podtyp bezkręgowców, w obrębie typu → 

stawonogów, reprezentowany przez ok. 65 tysięcy gatunków; ciało składa się z głowotułowia 

i odwłoka bądź głowotułów jest rozdzielony, niekiedy głowotułów zlany jest również z 

odwłokiem; obejmują trzy gromady: morskie staroraki i kikutnice oraz lądowe pajęczaki. 

szczękogębe, Gnathostomulida, typ drobnych (do 1 mm długości) kosmopolitycznych, 

morskich, wolno żyjących bezkręgowców, należący do → trójwarstwowców, reprezentowany 

przez ok. 80 gatunków; występują w mule strefy przybrzeżnej lub głębiej, odżywiają się 

zdrapywanymi bakteriami, grzybami i pierwotniakami. 

szczękonóża, → maksilipedy. 

szczękowce, → żuchwowce. 

szczękowy gruczoł, → gruczoły szczękowe. 

szczoteczkowy rąbek, → rąbek szczoteczkowy. 

szczypce, 1) → chela; 2) zakończenie nogogłaszczków staroraków i niektórych pajęczaków 
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przekształcone w narządy chwytne; 3) kleszczowate przydatki na ostatnim segmencie 

odwłoka u skorków. 

szczytowanie, → orgazm. 

szelf kontynentalny, przybrzeżna strefa dna morza sięgająca do głębokości 200 m, nad którą 

rozciąga się nerytyczna strefa toni wodnej ponad litoralem i sublitoralem. 

szerokonose, → małpy szerokonose. 

sześcionogie, → owady. 

szew, 1) błoniasta linia połączenia lub zlania dwóch sąsiednich sklerytów jednego segmentu, 

sąsiadujących segmentów bądź też członów odnóży u stawonogów albo przylegających 

komór u amonitów; 2) u kręgowców rodzaj → więzozrostu łączącego kości czaszki, w 

którym szczelinowata przestrzeń między krawędziami kości wypełniona jest krótkimi 

włóknami tkanki łącznej włóknistej; ze względu na ukształtowanie krawędzi kości wyróżnia 

się s. zębate (piłowate), płaskie i łuskowe. 

szkarlatyna, → płonica. 

szkarłupnie, Echinodermata, typ osiadłych lub pełzających po dnie bezkręgowców morskich 

należący do → wtórnojamowców, reprezentowanych przez ok. 7 tysięcy gatunków, o 

ogromnej różnorodności kształtów, o symetrii promienistej postaci dorosłych i dwubocznie 

symetrycznych larwach; charakteryzują się posiadaniem wapiennego szkieletu wewnętrznego 

oraz układu → wodnego; dzielą się na 6 gromad: jeżowce, kołonice, liliowce, rozgwiazdy, 

strzykwy i wężowidła. 

szkarpowe korzenie, → korzenie szkarpowe. 

szkielet, układ szkieletowy, konstrukcja wbudowana w żywy organizm, mocna, twarda, 

złożona z substancji organicznej i nieorganicznej lub z obu rozdzielnie; może stanowić 

oparcie dla narządów i nadawać ciału kształt; w zależności od typu organizmów s. może mieć 

charakter ochronny (np. skorupy, muszle) lub ruchowy, jako powierzchnia przyczepu mięśni 

albo też spełniać obie te funkcje. 

szkielet błonowy, → membranoszkielet. 

szkielet chrzęstny, wewnętrzna, podporowa struktura przyczepu mięśni osłaniających 

narządy wewnętrzne niektórych głowonogów. 

szkielet hydrostatyczny, rodzaj → szkieletu tworzonego przez zamknięte jamy ciała zwierząt 

wypełnione płynem ustrojowym, dzięki właściwościom cieczy usztywniające ciało, z 

zachowaniem jego podatności na odkształcenia, z kolei ściany jam ciała mogą stanowić 

miejsce przyczepu mięśni i innych narządów; sprawność sz. h. zwiększa podział jamy ciała na 

więcej przedziałów (metameria); spotykany najczęściej u niższych zwierząt bezkręgowych 

(płazińce, nicienie, pierścienice, także mięczaki), elementy sz. h. występują u innych zwierząt 

(nóżki ambulakralne jeżowców, ciała jamiste prącia ssaków itp.). 

szkielet kostny, → szkielet wewnętrzny kręgowców (→ tkanka kostna). 

szkielet osiowy, chrzęstna lub kostna część wewnętrznego układu szkieletowego kręgowców, 

obejmująca mózgoczaszkę, kręgosłup, mostek i żebra, na której rozpinają się mięśnie 

szkieletowe podtrzymujące tkanki i narządy; u kręgoustych i niektórych ryb sz. o. jest struna 

grzbietowa z grubymi osłonkami. 

szkielet serca, łącznotkankowe rusztowanie, na którym wspierają się i mają przyczepy 

mięśniowe struktury ścian serca kręgowców; w sercu ssaka budowany jest przez cztery 

pierścienie włókniste (pierścienie włókniste przedsionkowo-komorowe na pograniczu 

przedsionków i komór, stanowiące wsparcie dla zastawek głównych, oraz pierścienie 

włókniste pnia płucnego i aorty otaczające ujścia tętnic od komór, stanowiące przyczep 

zastawek półksiężycowatych), dwa trójkąty włókniste (płytki łącznotkankowe między ujściem 
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aorty i ujściami przedsionkowo-komorowymi) oraz część błoniastą przegrody 

międzykomorowej; u niektórych ssaków w sz. s. mogą występować chrząstki (np. koń, pies, 

świnia) lub skostnienia (np. jeleń, owca). 

szkielet wewnętrzny, 1) szkielet jednokomórkowców i bezkręgowców znajdujący się 

wewnątrz organizmu; jako wytwór całego organizmu występuje u niektórych pierwotniaków; 

u wielokomórkowców może być produktem mezoglei lub tkanki łącznej mezodermalnej, 

złożony m.in. z substancji organicznej, np. sponginy; w jego skład może wchodzić chrząstka 

lub sole wapnia, strontu; u niektórych głowonogów sz. w. stanowi muszla wewnętrzna, u 

szkarłupni zaś wytwarzany przez skleroblasty, w postaci porowatych, lekkich, wapiennych 

płytek znajduje się w warstwie mezodermalnej; 2) szkielet kręgowców – twarda, wewnętrzna 

konstrukcja podtrzymująca i zachowująca kształt ciała, zabezpieczająca narządy wewnętrzne, 

tworząca powierzchnie do przyczepu mięśni, zbudowana z tkanki chrzęstnej i kostnej, a u 

bezczaszkowców i kręgoustych z tkanki łącznej włóknistej. 

szkielet zewnętrzny, szkielet jednokomórkowców i bezkręgowców znajdujący się na 

zewnątrz organizmu; u niektórych pierwotniaków jest to szkielet chitynowy lub 

krzemionkowy, który jest wytworem komórkowym; u niektórych bezkręgowców jest 

wytworem naskórka i może być zbudowany z chityny i białek, czasami wapienny lub 

wysycony węglanem wapnia; u mięczaków jest to muszla, u osłonic nazywany jest tuniką; 

ochrania i podtrzymuje narządy wewnętrzne, a jego wewnętrzna powierzchnia może służyć 

do przyczepu mięśni. 

szkieletowe mięśnie, → mięśnie szkieletowe. 

szkiełko nakrywkowe, bardzo cienka płytka szklana, zwykle kwadratowa, służąca do 

przykrywania preparatu przygotowanego do obserwacji w mikroskopie świetlnym. 

szkiełko podstawowe, niewielka, prostokątna płytka szklana, na której umieszcza się preparat 

przygotowywany do obserwacji w mikroskopie świetlnym, zwykle przykrywany za 

pomocą → szkiełka nakrywkowego. 

szklarniowy efekt, → efekt szklarniowy. 

szkliwo zębowe, silnie zmineralizowana, twarda i wytrzymała powłoka zewnętrzna korony 

zęba zbudowana prawie wyłącznie z hydroksyapatytu, tworzącego gęsto ułożone pryzmaty 

szkliwne z niewielką pozostałością substancji organicznych (białek i wielocukrowców), 

wytwarzana przez → ameloblasty. 

szkodniki, organizmy uciążliwe, oddziałujące negatywnie na człowieka i jego wytwory oraz 

na hodowane przez człowieka rośliny, zwierzęta; sz. są bakterie, grzyby, rośliny pasożytnicze 

i chwasty, zwierzęta takie, jak przywry, tasiemce, nicienie, roztocze, liczne owady, niektóre 

ptaki i ssaki; wiele sz., zwłaszcza owadów, przenosi drobnoustroje patogenne. 

szkorbut, → gnilec. 

szkółka, specjalnie przygotowany teren, przeznaczony do uprawy drzew i krzewów 

owocowych, ozdobnych lub leśnych (tzw. szkółki leśne). 

szlak liściowy, → ślad liściowy. 

szlak przelotu, szlak wędrówkowy, długi odcinek w obrębie obszaru wędrówki z widocznym 

zagęszczeniem migrujących ptaków; wyraźnymi sz. p. charakteryzują się ptaki 

wykorzystujące lot szybujący oraz związane ze środowiskiem wodnym; pierwsze wybierają 

układ terenu w celu wykorzystania wstępujących prądów powietrza, drugie wybierają trasy z 

odpowiednim rozmieszczeniem zbiorników wodnych w celu żerowania i odpoczynku. 

szlaki metaboliczne, tory i cykle przemian metabolicznych zachodzące w komórkach, 

złożone z kilku do kilkunastu reakcji katalizowanych przez enzymy, w których produkt jednej 

reakcji jest substratem reakcji następnej (→ metabolizm). 
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sznur pępkowy, sznur pępowinowy, struktura budowana przez → pępowinę, łącząca płód 

ssaka z organizmem matki bezpośrednio po urodzeniu. 

sznureczek, → zalążek. 

sznury nerwowe, → sznury rdzenia. 

sznury rdzenia, sznury nerwowe, struktury w obrębie substancji białej → rdzenia 

kręgowego budowane przez drogi nerwowe; wyróżnia się sz. r. przednie (brzuszne) i boczne, 

zawierające drogi ruchowe i czuciowe, oraz sz. r. tylne (grzbietowe) tworzone wyłącznie 

przez drogi czuciowe (pęczek smukły i klinowaty). 

szok, 1) med. wstrząs, zespół zagrażających życiu reakcji organizmu na silne urazy 

mechaniczne, krwotoki, oparzenia, zatrucia, objawiający się zaburzeniami w pracy serca i 

układu krążenia, a także w czynnościach układu oddechowego; 2) negatywna reakcja 

organizmu na nagłe, niszczące bodźce środowiskowe; w zależności od rodzaju bodźca można 

wyróżniać np. szok osmotyczny, szok termiczny (cieplny) i inne. 

szpara głośni, → głośnia. 

szpara osklepka, otworek łączący → schody przedsionka ze → schodami bębenka. 

szpara powiek, → powieki. 

szpara ustna, u człowieka szczelinowate, ograniczone wargami wejście do jamy ustnej. 

szparki wodne, → gutacja, → hydatody. 

szparki, → aparat szparkowy. 

szpary skrzelowe, → szczeliny skrzelowe. 

szpiczak, nowotwór złośliwy komórek plazmatycznych wytwarzający specyficzne białko 

Bence-Jonesa pokrewne immunoglobulinom, powstały na skutek namnażania się pojedynczej 

komórki. 

szpik kostny, u owodniowców bogato unaczyniona tkanka łączna siateczkowata 

wypełniająca jamy szpikowe trzonów kości długich i jamki istoty gąbczastej kości płaskich, 

nasad kości długich oraz trzonów kręgów, w której zachodzą procesy krwiotwórcze (→ 

hematopoeza); czynności krwiotwórcze wypełnia tzw. sz. k. czerwony, który z wiekiem w 

trzonach kości długich przekształca się w nieaktywny krwiotwórczo, wysycony tłuszczem sz. 

k. żółty; w stanach patologicznych lub w wieku starczym może się pojawiać sz. k. 

galaretowaty. 

szpilki, igły, liście roślin → szpilkowych, występujące na długopędach (np. świerka) lub na 

krótkopędach (np. u sosny); z reguły charakteryzują się budową kseromorficzną, co związane 

jest z budową drewna roślin szpilkowych, w skład którego wchodzą cewki, a więc utwory 

mniej wydajne od naczyń roślin → okrytozalążkowych; ograniczenie transpiracji jest efektem 

stosunkowo małej powierzchni liści, obecności w skórce komórek o ścianach silnie 

zgrubiałych, skutynizowanych, pokrytych kutykulą i zwykle zdrewniałych oraz 

usytuowaniem szparek w zagłębieniach; żywotność igieł u większości gatunków wynosi do 

ok. 10 lat (z wyjątkiem modrzewia). 

szpilkowe, iglaste, grupa roślin → nagozalążkowych, u których liście występują w postaci 

igieł (szpilek), rzadziej łusek; do sz. należą drzewa i krzewy w większości zimozielone, 

wyjątkowo zrzucające igły przed zimą (np. modrzew); elementem strukturalnym drewna 

są → cewki; kwiaty sz. są jednopłciowe, szyszkokształtne, jednopienne (np. sosna) lub 

dwupienne (np. cis); najwięcej gatunków należy do rodziny sosnowatych (np. sosna, świerk, 

jodła, modrzew), mniej liczne są cisowate (cis), cyprysowate (jałowiec, żywotnik) i 

cypryśnikowate (sekwoja). 

szpitalna choroba, → choroba szpitalna. 
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szpony, silnie zakrzywione i ostre pazury u ptaków drapieżnych. 

sztuczne oddychanie, → oddychanie sztuczne. 

sztuczne serce, → serce sztuczne. 

sztuczne zapłodnienie, → zapłodnienie sztuczne. 

sztuczny dobór, → dobór sztuczny. 

sztuczny system, → system sztuczny. 

szupinka, → owoc szupinkowy. 

szuwary, zbiorowiska roślin bagiennych, często z udziałem okazałych bylin dwuliściennych, 

występujące w strefie przybrzeżnej i nadbrzeżnej przede wszystkim śródlądowych zbiorników 

wód stojących i płynących; sz. nierzadko występują w formie → grup, w których jeden z 

gatunków bezwzględnie dominuje. 

szwy czaszkowe, → szew. 

szyjka korzeniowa, krótki odcinek osi rośliny na granicy między pędem a korzeniem. 

szyjka kości, przewężenie w obrębie → kości długiej oddzielające → głowę (główkę) tej 

kości od trzonu, np. szyjka kości udowej ssaków. 

szyjka macicy, u człowieka dolna trzecia część → macicy oddzielona od jej trzonu cieśnią 

macicy. 

szyjka zęba, otoczony dziąsłem odcinek zęba na granicy między szkliwem korony i 

kostniwem korzenia. 

szylkret, rogowe płytki pokrywające kostny pancerz żółwia szylkretowego; ze względu na 

efektowne ubarwienie wykorzystywane, głównie w dawniejszych czasach, do wyrobu drobnej 

galanterii. 

szypułka, szypuła, cienki trzonek, na którym osadzony jest kwiat, a później owoc. 

szyszka, zbiór liści zarodnionośnych osadzonych gęsto na wspólnej osi, charakterystyczny 

dla większości roślin nagozalążkowych (p. też → strobil). 

szyszkojagoda, występujący np. u jałowca, podobny do jagody, kulisty twór, który powstaje 

z szyszki w wyniku zrośnięcia mięsistych łusek; ślady zrośnięcia są dobrze widoczne na 

powierzchni sz., w jej wnętrzu znajdują się nasiona. 

szyszynka, nasadka mózgowa, jeden z tzw. → narządów okołokomorowych mózgowia 

kręgowców będący częścią międzymózgowia (nadwzgórza), o budowie i czynnościach 

zróżnicowanych u różnych kręgowców; u kręgowców niższych pełni rolę narządu 

zmysłowego wrażliwego na światło oraz narządu wewnątrzwydzielniczego; u ptaków i 

ssaków jest gruczołem endokrynowym, wydzielającym → melatoninę, wytwarzana przez 

komórki neurosekrecyjne (pinealocyty), obok których występują komórki podporowe i 

pomocnicze, głównie glejowe, a także komórki tuczne, fibroblasty, makrofagi oraz komórki 

barwnikowe; z wiekiem w obrębie sz. odkłada się tzw. → piasek szyszynkowy. 

ściana komórkowa, integralny składnik komórek u większości roślin, grzybów i 

prokariotów, otaczający protoplast; ś. k. jest wytworem protoplastu i funkcjonalnie jest ściśle 

z nim związana; u roślin podstawą struktury ś. k. jest sieć mikrofibryli celulozy, którym 

towarzyszą inne wielocukry – hemicelulozy i pektyny, także niewielka ilość białka; młode, 

rosnące komórki otoczone są ś. k. pierwotną, cienką i elastyczną; po zakończeniu wzrostu 

komórka może wytworzyć po wewnętrznej stronie ściany pierwotnej do kilku warstw ściany 

wtórnej, która poza zwiększoną zawartością celulozy może być dodatkowo wzmacniana 

ligniną (→ drewnienie), suberyną (→ korkowacenie) lub impregnowana związkami 

mineralnymi (węglanem wapnia, krzemionką); u większości grzybów elementem 

szkieletowym ś. k. są mikrofibryle chityny, u prokariotów – łańcuchy peptydoglikanu 
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(mukopeptydu, mureiny). 

ścieki, płynne, stałe lub gazowe substancje pochodzenia gospodarczego, komunalnego, 

przemysłowego i opadowego odprowadzane do gruntu i wód, które mogą zanieczyszczać 

środowisko (→ zanieczyszczenie środowiska), a zwłaszcza wody powierzchniowe i 

podziemne. 

ścięgno, zbudowane z tkanki łącznej włóknistej zwartej zakończenie mięśnia, tworzące jego 

połączenie z kośćmi szkieletu; wyróżnia się ś. początkowe (początek mięśnia, przyczep 

początkowy) oraz ś. końcowe (przyczep końcowy mięśnia); ś. mięśnia płaskiego nazywane 

bywa rozcięgnem. 

ścięgno Achillesa, u kręgowców czworonożnych ścięgno piętowe, ścięgno tylnych mięśni 

podudzia (u człowieka mięśnia trójgłowego łydki) przyczepiające się na guzie piętowym. 

ściółka leśna, powierzchniowy poziom profilu glebowego dna lasu w postaci martwych, 

świeżo lub niedawno opadłych szczątków roślinnych, w przewadze liści lub igieł, w którym 

rozpoczynają się procesy dekompozycyjne, prowadzące do tworzenia się próchnicy. 

ślad liściowy, szlak liściowy, pasmo tkanki przewodzącej (łykodrzewnej) w łodydze 

stanowiące połączenie tkanek przewodzących liścia z tkankami przewodzącymi łodygi. 

śladowe pierwiastki, → pierwiastki śladowe. 

ślady biologiczne, substancje biologiczne, takie jak płyny ustrojowe, fragmenty tkanek, 

wydaliny lub wydzieliny, znajdowane na przedmiotach lub na ciele ludzkim podczas oględzin 

sądowo-lekarskich lub kryminalistycznych (→ medycyna sądowa). 

ślady zapachowe, etol. chemiczne znaki pozostawione przez osobnika, rozpoznawane i 

wykorzystywane przez inne osobniki tego samego gatunku. 

śledziona, obwodowy → narząd limfatyczny położony w jamie brzusznej kręgowców 

wyższych, bogato unaczyniony, którego większą część u ptaków i ssaków zajmuje tzw. 

miazga czerwona, budowana przez rozległe sznury komórek tkanki łącznej siateczkowatej i 

zatoki naczyniowe wypełnione krwią, otoczone przez miazgę białą tworzoną przez agregaty 

tkanki limfoidalnej (limfocyty T i B); podstawowymi funkcjami ś. są: uruchamianie 

odpowiedzi immunologicznej przeciwko antygenom występującym we krwi oraz usuwanie z 

krążenia starych lub uszkodzonych krwinek czerwonych i płytek krwi, u niektórych zwierząt 

magazynowanie krwinek czerwonych; u ryb i płazów również narząd krwiotwórczy. 

ślepica, larwa minogów (→ kręgouste), o robakowatym ciele, do 20 cm długości, oczy 

pokryte skórą, brak zębów, endostyl usytuowany w dnie gardzieli; żyje długo, do 7 lat w mule 

strumieni i rzek. 

ślepota, wrodzona lub nabyta trwała utrata zdolności widzenia, na skutek niewykształcenia 

lub uszkodzenia narządów zmysłu wzroku, komórek światłoczułych, nerwów wzrokowych 

lub odpowiednich pól czuciowych ośrodkowego układu nerwowego; może być stanem 

przejściowym, uleczalnym lub związanym ze znacznym upośledzeniem czynności 

wzrokowych (ś. praktyczna) albo też nieodwracalnym (ś. całkowita). 

ślepota barwna, niezdolność rozróżniania barw w procesie widzenia, → daltonizm. 

ślepota zmierzchowa; upośledzenie widzenia o zmierzchu lub przy przejściu z jasnego do 

ciemnego pomieszczenia, spowodowane nieprawidłową adaptacją oka do ciemności wskutek 

uszkodzenia czynności → pręcików siatkówki; schorzenie wywołują: niedobór witaminy A w 

pokarmach, zmiany chorobowe w narządzie wzroku lub czynniki toksyczne. 

ślimak ucha, część błędnika (ucha wewnętrznego) kręgowców wyższych; umiejscowiony w 

skręconym spiralnie kanale wewnątrz kości skroniowej (ślimak kostny), składa się ze 

schodów przedsionka i schodów bębenka oraz położonego między nimi (schody środkowe) 

przewodu ślimakowego, w obrębie którego na błonie podstawnej ulokowany jest → narząd 
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spiralny odbierający bodźce słuchowe. 

ślimaki, → brzuchonogi. 

ślina, wydzielina gruczołów ślinowych; u ssaków (→ ślinianki) zawiera wodę, elektrolity 

oraz w mniejszych ilościach substancje organiczne (białka, głównie amylazę lub mucynę, 

mocznik, cholesterol); ze względu na zróżnicowaną proporcję składników wyróżnia się ś. 

surowiczą, bogatą w amylazę, ś. śluzową, bogatą w mucynę (glikoproteiny), oraz mieszaną ś. 

surowiczo-śluzową; ś. zwilża pokarm i ułatwia jego żucie i połykanie, rozpoczyna wstępne 

trawienie wielocukrowców. 

ślinianka przyuszna, → ślinianki. 

ślinianki, rodzaj dużych → gruczołów ślinowych położonych poza jamą gębową u ssaków; 

wyróżnia się parzyste ś. przyuszne, podżuchwowe i podjęzykowe; mają budowę zrazikową z 

odcinkami wydzielniczymi przechodzącymi w cewki ślinowe, łączące się w główne przewody 

wyprowadzające; u człowieka ś. podżuchwowe wydzielają ślinę surowiczo-śluzową, ś. 

przyuszne – ślinę surowiczą, natomiast ś. podjęzykowe mieszaną ze znaczną przewagą śluzu; 

obok ś. w jamie gębowej ssaków znajdują się liczne, niewielkie skupiska gruczołów 

ślinowych (m.in. gruczoły językowe, podjęzykowe, wargowe, podniebienne, policzkowe, 

migdałkowe). 

ślinowe gruczoły, → gruczoły ślinowe. 

ślizgowa teoria skurczu, → teoria ślizgowa skurczu. 

śluz, zool. lepka wydzielina gruczołów śluzowych, bogata w mucyny (glikoproteiny); u 

bezkręgowców, a także niższych kręgowców (głównie ryb i płazów) pełni często rolę 

wydzieliny pokrywającej całe ciało, ułatwiającej poruszanie się i chroniącej zwierzę przed 

wysychaniem; u ssaków pokrywa błony śluzowe dróg oddechowych, układu moczowo-

płciowego i pokarmowego. 

śluzakowaty obrzęk, → obrzęk śluzakowaty. 

śluzice, Myxini, śluzicokształtne, grupa prymitywnych kręgowców morskich wód 

przybrzeżnych, żerujących na martwych rybach lub wieloszczetach, skrzelodysznych, 

należąca do gromady → kręgoustych, o wymiarach do 1 m, reprezentowanych przez ponad 40 

gatunków. 

śluzicokształtne, → śluzice. 

śluzorośla, Myxomycota, śluzowce, Myxomycetes, grupa organizmów wykazujących cechy i 

właściwości grzybów oraz zwierząt, zaliczana obecnie w randze typu do królestwa → 

protistów, liczy ok. 700 gatunków; w cyklu życiowym ś. występuje stadium wegetatywne, 

przyjmujące postać haploidalnych ruchliwych pełzaków (tzw. myksameby) lub wiciowców 

(tzw. myksmonady), oraz stadium wielojądrowej masy, tzw. → śluźni, czyli plazmodium, 

która przekształca się (w całości lub częściowo) w przyjmującą różne formy → zarodnię; w 

jej wnętrzu powstają zarodniki, co poprzedzone jest procesem → kariogamii. 

śluzowce, → śluzorośla. 

śluzówka, → błona śluzowa. 

śluzy roślinne, śluzowate roztwory wytwarzane przez rośliny, najczęściej przez nasiona (np. 

lnu, lucerny, pigwy) złożone z cukrowców oraz białek (→ gumy roślinne). 

śluźnia, plazmodium, rodzaj komórczaka, wielojądrowa, naga, bezkształtna masa 

protoplazmy poruszająca się ruchem pełzakowatym po stałym podłożu (drewnie, 

kamieniach), w wilgotnych i cienistych miejscach; przykładem ś. może być wegetatywne 

ciało → śluzorośli. 

śmierć, ustanie funkcji życiowych organizmu. 
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śmierć biologiczna, → śmierć mózgowa. 

śmierć kliniczna, ustanie czynności podstawowych dla życia człowieka układów – krążenia i 

oddechowego; komórki i tkanki zachowują zdolność do życia przez okres do ok. 5 minut; 

podjęta w tym czasie → reanimacja może przywrócić organizm do życia. 

śmierć komórki programowana, → apoptoza. 

śmierć komórki, ustanie procesów metabolicznych, procesów organizowania się w 

następstwie procesów starzenia się, w wyniku działania szkodliwych czynników środowiska 

lub przypadku, albo zgodnie z programem genetycznym; wyróżnia się dwa rodzaje ś. k.: → 

martwicę (nekrozę) i → apoptozę (ś. k. programowaną); ś. k. jest często procesem aktywnym 

(apoptoza), podobnie jak mitoza, jest niezbędna w procesach rozwojowych organizmu i w 

utrzymaniu jego homeostazy. 

śmierć mózgowa, śmierć biologiczna, med. nieodwracalne ustanie czynności mózgu; 

stwierdzenie ś. m. opiera się m.in. na następujących kryteriach: utrata świadomości, zanik 

oddechu, brak odruchów ośrodkowych i reakcji na bodźce, brak przepływu krwi w tętnicach 

mózgu. 

śmierć odruchowa, śmierć spowodowana mechanizmem odruchowym (np. → odruchem 

zatoki tętnicy szyjnej). 

śmierć pozorna, med. u noworodka stan nieprzytomności i brak odruchów, z zachowaną 

minimalną wentylacją płuc i czynnością serca. 

śmierć sercowa, med. zgon spowodowany nieodwracalnym uszkodzeniem serca. 

śmiertelność, 1) (w odniesieniu do człowieka → umieralność) liczba zgonów w populacji w 

jednostce czasu w stosunku do liczby żyjących osobników; 2) dem. stosunek liczby zgonów z 

powodu danej choroby do liczby osób chorujących na tę chorobę. 

śniecie, grzyby pasożytnicze z grupy głowniowców (należącej do → 

podstawczaków) powodujące poważne szkody w plantacjach uprawnych, przede wszystkim 

zbóż (np. śnieć cuchnąca pszenicy); charakterystyczną cechą rozwoju ś. jest wytwarzanie → 

sporidiów i całkowita dominacja grzybni dikariotycznej. 

śpiączka, med. stan głębokiej utraty świadomości oraz zaburzeń czynności układów 

nerwowego i oddechowego, a także krążenia, w następstwie powikłań w przebiegu niektórych 

chorób metabolicznych (cukrzyca, mocznica, cholemia), chorób wątroby, uszkodzeń lub 

zapalenia mózgu i opon mózgowych, zatruć (np. alkoholowych) oraz chorób pasożytniczych 

wywoływanych przez świdrowce (śpiączka afrykańska). 

śpiew ptaków, zestaw dźwięków wydawanych przez ptaki dzięki posiadaniu specjalnych 

organów umiejscowionych na ogół w → krtani dolnej; dźwięki te o różnej sile, wysokości, 

barwie, czasie trwania są szczególnie zróżnicowane u → ptaków śpiewających; ś. p. jest 

związany z zachowaniami rozrodczymi: zajęciem terytorium lęgowego, rozpoznawaniem 

samca przez samicę, odróżnianiem osobników gatunków blisko spokrewnionych. 

środki antykoncepcyjne, mechaniczne lub chemiczne (np. hormonalne) środki 

zapobiegajace wystąpieniu ciąży (→ antykoncepcja). 

środki bakteriobójcze, substancje mające zdolność do bezpowrotnego, śmiertelnego 

uszkodzenia komórki bakteryjnej (por. → antyseptyka). 

środki grzybobójcze, → fungicydy. 

środki owadobójcze, insektycydy, substancje stosowane do zwalczania szkodliwych owadów 

w rozmaitych uprawach rolnych, leśnych, ogrodniczych i sadowniczych, a także w 

magazynach i mieszkaniach. 

środowiska pojemność, → pojemność siedliska. 
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środowisko, całokształt warunków życiowych oddziałujących na organizm lub inną jednostkę 

określonego poziomu organizacji biologicznej, zespół czynników abiotycznych i biotycznych 

warunkujących egzystencję istot żywych; dzielone tradycyjnie na fizyczne (np. temperatura, 

światło, wilgotność), chemiczne (np. obecność soli mineralnych w glebie, związków siarki w 

wodzie, stężenie dwutlenku węgla w powietrzu) i biotyczne (np. interakcje współbytujących 

organizmów); nie jest jednoznaczne z pojęciem → siedliska. 

środowiskowa wariancja, → wariancja środowiskowa. 

śródbłonek, wewnętrzna warstwa ściany naczyń krwionośnych zbudowana przez 

jednowarstwowy nabłonek płaski; pośredniczy w przenoszeniu wielu substancji z osocza krwi 

do otaczających tkanek, a innych w kierunku odwrotnym, wydziela czynniki zapobiegające 

krzepnięciu krwi, czynniki utrzymujące napięcie mięśni gładkich ściany naczyń 

krwionośnych, regulujące ciśnienie krwi i szybkość jej przepływu, oraz czynniki stymulujące 

adhezję krwinek białych i ich przechodzenie z łożyska naczyniowego do tkanek. 

śródchłonka, endolimfa, płyn wypełniający jamę błędnika błoniastego → ucha 

wewnętrznego kręgowców, wytwarzany przez komórki brzegowe prążka naczyniowego w 

przewodzie ślimakowym ucha wewnętrznego (por. → przychłonka). 

śródciałko, → centrosom. 

śródjądrze, struktura w okolicy tylnego brzegu → jądra samców ssaków, gdzie 

łącznotkankowa torebka włóknista, zwana błoną białawą, jest pogrubiona i zawiera tzw. sieć 

jądra, system kanałów, do których uchodzą → kanaliki nasienne poszczególnych płacików 

jądra. 

śródkostna, warstwa tkanki łącznej pokrywająca powierzchnię beleczek kostnych w kości 

gąbczastej, wyścielająca jamy szpikowe oraz kanały osteonów i kanały odżywcze; budowana 

przez spłaszczone, nieaktywne komórki osteogenne, które mogą się przekształcać w → 

osteoblasty dla nowych osteonów powstających w trakcie wewnętrznej przebudowy kości. 

śródmiąższowy gruczoł, → gruczoł śródmiąższowy jądra. 

śródmięsna, cienka warstwa tkanki łącznej włóknistej otaczająca poszczególne włókna 

(komórki) mięśniowe w mięśniach szkieletowych, złożona z kilku warstw włókien 

kolagenowych i siateczkowych oraz fibrocytów, w jej obrębie mogą się znajdować naczynia 

włosowate. 

śródmózgowie, mesencephalon, część mózgowia kręgowców położona między 

międzymózgowiem a tyłomózgowiem (most i móżdżek); u kręgowców niższych jest to 

najbardziej rozwinięta część mózgu, główny ośrodek koordynacji nerwowej i kojarzeniowy; u 

kręgowców wyższych silnie rozwijające się kresomózgowie przejmuje funkcje integracyjne; 

w ś. przebiegają włókna zstępujące (z kresomózgowia do tyłomózgowia i rdzenia kręgowego) 

oraz wstępujące (do wzgórza i kory mózgowej), znajdują się tu także jądra niektórych 

nerwów czaszkowych i jądra motoryczne (ruchowe) (→ układ pozapiramidowy). 

śródnercze, pranercze, mesonephros, parzysty narząd wydalniczy wyższych ryb, płazów i 

zarodków wyższych kręgowców (→ nerka) budowany przez system kanalików nerkowych z 

ciałkami nerkowymi, obok których występują → nefrostomyotwierające się do jamy ciała; w 

ciałkach nerkowych nefronu ś. powstaje → mocz pierwotny, który uchodzi do → przewodu 

ś. (przewodu Wolffa); w zarodku człowieka ś. zawiązuje się w czwartym tygodniu rozwoju i 

po miesiącu ulega zanikowi, u płci żeńskiej prawie całkowicie (pozostałości przewodu ś. 

tworzą nadjajnik i przyjajnik), u płci męskiej zaś przewód ś. przekształca się w nasieniowód. 

śródpiersie, u ssaków przestrzeń w klatce piersiowej między płucami; rozciąga się od otworu 

górnego klatki piersiowej do przepony, od strony grzbietowej ograniczona kręgosłupem, od 

brzusznej – mostkiem. 
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śródręcze, → ręka. 

śródsierdzie, najgrubsza warstwa ściany serca budowana przez tkankę mięśniową serca. 

śródskórnia, endoderma, u roślin naczyniowych najbardziej wewnętrzna warstwa kory 

pierwotnej, zwykle pojedyncza, utworzona z komórek miękiszowych z charakterystycznymi, 

opasującymi je zdrewniałymi lub skorkowaciałymi pasemkami Caspary’ego; ś. występuje 

głównie w korzeniach i podziemnych łodygach, rzadziej spotyka się ją w łodygach 

nadziemnych. 

śródstopie, → stopa. 

śródtułów, mezotoraks, drugi segment tułowia u owadów, z pierwszą parą skrzydeł i parą 

odnóży. 

świadomość, 1) przytomność, stan czuwania (przeciwny do stanu → snu), w którym osobnik 

w adekwatny sposób może reagować na bodźce środowiskowe; termin odnoszący się przede 

wszystkim do człowieka, może być stosowany także do innych zwierząt, głównie jednak 

bliższych filogenetycznie człowiekowi; 2) w odniesieniu do człowieka i być może niektórych 

małp całość procesów psychicznych związanych z subiektywnym odczuwaniem własnego 

istnienia. 

świat RNA, hipotetyczna faza ewolucji świata ożywionego, na którego początku stała 

samoreplikująca się cząsteczka RNA, pełniąca jednocześnie funkcję katalizatora i nośnika 

informacji; wszystkie organizmy powstały na drodze ewolucji ze ś. RNA, poprzedzającego 

pojawienie się DNA i białek; hipotezę tę popiera m.in. odkrycie → rybozymów oraz to, że do 

replikacji DNA konieczne są primery – krótkie odcinki RNA. 

świąd, med. specyficzne, wyzwalane przez receptory skóry uczucie, na które odpowiedzią jest 

drapanie się, to jest wywołanie znoszącego to uczucie – uczucia bólu; czynnikiem 

powodującym ś. jest m.in. → histamina i jej wyzwalacze. 

świdrowce, trypanosoma, Trypanosomida, rząd wiciowców zwierzęcych reprezentowany 

przez pasożyty jelita bezkręgowców, krwi kręgowców lub mleczka roślin kauczukowych; 

ciało wydłużone, z jedną wicią; rozmnażają się przez podział podłużny; poruszają się ruchem 

wkręcającym za pomocą błony falującej; przenoszone przez owady kłujące i pijawki; kształt 

ciała często zmienia się, gdy następuje zmiana żywiciela; niektóre mają znaczenie 

chorobotwórcze, jak np. świdrowiec gambijski (Trypanosoma gambiense) przenoszony przez 

muchę tse-tse i wywołujący śpiączkę afrykańską u człowieka. 

świecenie organizmów, → bioluminescencja. 

świerszczokaraczany, Grylloblattodea, rząd → owadów uskrzydlonych, reprezentowany 

przez ok. 20 drobnych (do 3 cm), wszystkożernych, żyjących w górach, prowadzących nocny 

tryb życia gatunków. 

świerzb, choroba pasożytnicza zwierząt i człowieka wywoływana przez roztocza – 

świerzbowca ludzkiego (Sarcoptes scabiei); samica świerzbowca drąży kanały w naskórku, 

co wywołuje świąd skóry, stany zapalne; powstają strupy, mogą wypadać włosy, a drapanie 

powoduje wtórne zakażenie. 

świetlne narządy, → narządy świetlne. 

świnka, zapalenie ślinianek przyusznych, ostra choroba zakaźna człowieka wywoływana 

przez wirusy należące do grupy paramiksowirusów; zakażenie zachodzi w drodze 

bezpośredniego kontaktu, szczególnie drogą kropelkową; charakterystycznym objawem jest 

obustronny obrzęk ślinianek przyusznych; może wywołać szereg powikłań, takich jak 

świnkowe zapalenie opon mózgowych i rdzenia kręgowego, trzustki, zapalenie jąder lub 

jajników; przebycie choroby pozostawia odporność na całe życie. 

tabela stratygraficzna, tabela przedstawiająca hierarchicznie uporządkowane następstwo 
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jednostek geochronologicznych (→ geochronologia). 

tablice wymieralności, zestawienia liczb (lub frakcji) osobników, które w danej populacji w 

obserwowanej jednostce czasu rozpoczęły życie w określonej klasie wieku; różnice między 

kolejnymi klasami oznaczają liczebność (lub frakcję) zgonów w danym wieku, a stosunek 

liczby zgonów do liczby osobników rozpoczynających klasę wieku jest 

prawdopodobieństwem zgonu w danym wieku; z powyższych danych można obliczyć 

przeciętne dalsze trwanie życia dla osobników w różnym wieku (→ trwanie życia 

oczekiwane); w przypadku człowieka jednostką czasu (i wieku) z reguły jest rok. 

tachygeneza, pominięcie w rozwoju niektórych stadiów larwalnych (u nielicznych motyli). 

tachykardia, częstoskurcz serca, przyspieszona praca serca, w rytmie znacznie szybszym niż 

prawidłowy (u człowieka w rytmie szybszym niż 100 skurczy na minutę), pojawiająca się np. 

w czasie wysiłku fizycznego lub w stanach emocjonalnych, wyzwalana zwykle zwiększonym 

wyrzutem noradrenaliny i adrenaliny lub hormonów tarczycy. 

tafonomia, nauka opisująca zmiany, jakim podlegają martwe ciała zwierząt, zanim ulegną 

fosylizacji. 

tagmatyzacja, ewolucyjny proces powstawania → tagm. 

tagmy, oddzielone grupy segmentów ciała u stawonogów, złożone z różnej ich liczby; t. są: 

głowa, tułów i odwłok u owadów, głowotułów u szczękoczułkowców lub przedodwłok i 

zaodwłok u skorpionów. 

tajga, strefa północnych borów iglastych, o szerokości nawet ponad 1000 km, rozciągających 

się równoleżnikowo na kontynencie eurazjatyckim oraz północnoamerykańskim (Kanada); 

związana jest z klimatem umiarkowanym zimnym (mniej niż 120 dni okresu trwania średnich 

temperatur dziennych powyżej 10°C, ponad 6 miesięcy zimnej pory roku); od północy t. 

graniczy z → tundrą, od południa zaś z lasami liściastymi i mieszanymi (na obszarach 

będących pod wpływem klimatu oceanicznego) lub ze → stepami strefy umiarkowanej (w 

głębi kontynentów); głównymi składnikami drzewostanów t. są: sosna pospolita i świerk 

pospolity w Europie; wymienione gatunki oraz świerk syberyjski, modrzew syberyjski, limba 

syberyjska, jodła syberyjska i modrzew dahurski w Azji; kilka gatunków świerków, jodła 

balsamiczna, kilka gatunków z rodzajów żywotnik i choina w Kanadzie. 

taksje, ruchy swobodne komórek (np. plemników), organizmów jednokomórkowych lub 

kolonijnych, obdarzonych zdolnością do przemieszczania się (z pomocą wici lub 

pełzakowato), także niektórych organelli (np. chloroplastów przy zmianie natężenia światła), 

odbywające się pod wpływem zewnętrznych bodźców i zależne od kierunku ich działania, w 

stronę źródła bodźca (t. dodatnie) lub w stronę przeciwną (t. ujemne). Zależnie od rodzaju 

bodźca wywołującego t. wyróżnia się fototaksje (światło), termotaksje (ciepło), chemotaksje 

(bodźce chemiczne; wśród nich aerotaksje, zależne od stężenia tlenu, i hydrotaksje – od 

gradientu potencjału wody). 

taksol, związek o właściwościach cytostatycznych, przeciwnowotworowych należący do 

diterpenów; występuje w korze, igłach i korzeniach różnych gatunków cisa (Taxus); 

stosowany m.in. w leczeniu nowotworów jajnika, sutka i płuc. 

takson, jednostka taksonomiczna, grupa realnie istniejących, wykazujących podobieństwo 

organizmów dowolnego szczebla → klasyfikacji hierarchicznej, wystarczająco odróżniająca 

się od innych grup danej rangi, by stanowić oddzielną jednostkę, formalnie wyróżnioną przez 

taksonoma; t. najniższej rangi jest gatunek. 

takson monotypowy, takson obejmujący tylko jeden przyporządkowany takson niższy. 

takson nominalny, takson o nadanej nazwie, z określonym taksonem typowym. 

takson politypowy, takson zawierający przynajmniej dwa taksony niższe, np. gatunek z 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477395_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476599_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477395_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476991_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471763_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477440_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470447_1.html


kilkoma podgatunkami. 

taksonomia, dział systematyki dotyczący podstawowych jej zasad i reguł, "lw;teoria i 

praktyka klasyfikowania organizmów"; nauka o jednostkach taksonomicznych ujętych w 

hierarchicznie logicznym porządku; badania taksonomiczne prowadzone są na różnych 

poziomach: alfa taksonomia dotyczy opisu gatunku i jego relacji z rodzajem, beta taksonomia 

to ustalanie stosunków między gatunkami oraz jednostkami wyższych kategorii i ustalanie 

prawidłowej klasyfikacji, gamma taksonomia to poszukiwanie zmienności 

wewnątrzgatunkowej, badanie przyczyn różnorodności; często t. traktowana jest jako 

synonim systematyki. 

taksonomia fenetyczna, → analiza fenetyczna, → systematyka fenetyczna. 

taksonomia filogenetyczna, → analiza kladystyczna, → kladystyka. 

taksonomia numeryczna, → analiza fenetyczna, → systematyka fenetyczna. 

taksonomiczny priorytet, → priorytet taksonomiczny. 

taksony siostrzane, → grupa siostrzana. 

taksyna, trujący alkaloid występujący w szpilkach (do 0,7%) i owocach cisa pospolitego 

(Taxus baccata); powoduje zaburzenia pracy serca i zaburzenia żołądkowo-jelitowe oraz 

porażenia ośrodka oddechowego, prowadzące do szybkiej śmierci. 

talasemia, → niedokrwistość tarczowatokrwinkowa. 

talidomid, lek uspokajający, przeciwbólowy i środek nasenny stosowany w latach 60. XX 

wieku; podawany kobietom w ciąży spowodował ciężkie wady wrodzone u dzieci, głównie 

niedorozwój kończyn; w Polsce nie był stosowany; obecnie używany w leczeniu trądu. 

talk, krzemian magnezu Mg3(Si4O10)(OH)2, bardzo miękki, łuseczkowaty minerał stosowany 

w lecznictwie, przemyśle kosmetycznym jako puder, w przemyśle papierniczym i gumowym 

jako wypełniacz oraz jako materiał izolacyjny, kwasoodporny i ogniotrwały. 

talonid, piętka, dodatkowa (z reguły niższa) powierzchnia korony dolnych zębów trzonowych 

u najwcześniejszych ssaków łożyskowych, niektórych owadożernych, nietoperzy i naczelnych 

(położona za → trigonidem); u człowieka z reguły z 3 podstawowymi guzkami (→ 

hypokonid, → entokonid, → hypokonulid) (→ teoria trituberkularna). 

tanatocenoza, → nekrocenoza. 

tanatologia, nauka o śmierci. 

tanatoza, znieruchomienie zwierzęcia, przyjęcia wyglądu osobnika obumarłego jako reakcja 

na bodźce zewnętrzne, zwykle forma obrony przed drapieżnikiem; odruch ten wywołany jest 

tonicznym skurczem mięśni. 

tandem, układ dwóch poruszających się razem osobników, zwykle samicy i samca. 

tangoreceptory, narządy → zmysłu dotyku wrażliwe na bodźce mechaniczne (dotyk, ucisk, 

nacisk). 

taniec pszczół, → zachowanie informacyjne, dzięki któremu robotnice pszczoły miodnej 

(Apis mellifica) przekazują sobie nawzajem wiadomości o obecności źródeł pokarmu, a w 

szczególności o odległości i położeniu miejsca, w którym się znajduje; pszczoła zbieraczka po 

znalezieniu pokarmu na pionowej powierzchni plastra wykonuje "lw;taniec"up;, którego 

elementy oraz towarzyszące im dźwięki są kodem zawierającym informacje potrzebne innym 

robotnicom. 

taniny, → garbniki. 

tantulokaridy, Tantulocarida, gromada bezkręgowców zaliczana do podtypu → 

skorupiaków, reprezentowana przez ok. 10 gatunków, pasożytów zewnętrznych skorupiaków; 

ciało silnie zmodyfikowane, robakowate, pozbawione segmentów, ze zredukowanym 
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odwłokiem, bez czułków i odnóży; formy młodociane podobne są do → widłonogów, o dużej 

głowie, dwugałęzistych odnóżach tułowiowych, widełkowato zakończonym odwłoku. 

tapetum, bot. tkanka wyściełająca, znajdująca się pod ścianą zarodni u roślin naczyniowych 

(u nasiennych w woreczkach pyłkowych); t. jest tkanką odżywczą dla tworzących się 

zarodników (mejospor) i zanika w trakcie ich rozwoju. 

tarantula, pospolita nazwa kilku gatunków południowoeuropejskich pająków, z najbardziej 

znanym tarantulą apulijską (Hogna tarantula), należących do rodziny pogońcowatych o 

nocnym trybie życia; ciało smukłe, o długości do 3,5 cm, owłosione nogi; ukąszenie pająka 

jest bolesne, ale nie niebezpieczne dla życia człowieka. 

tarcza, skutum, środkowa część śródplecza (mezonotum) lub zaplecza (metanotum) owadów. 

tarcza zarodkowa, tarczka zarodkowa, wczesne stadium zarodkowe ssaków i innych 

kręgowców rozwijających się z jaj telolecytalnych; u gadów i ptaków rozwija się na biegunie 

animalnym jaja, u ssaków zaś w blastocyście. 

tarcze imaginalne, dyski imaginalne, zespolenia komórek tworzące się podczas rozwoju 

zarodkowego owadów podlegających przeobrażeniu zupełnemu, niezróżnicowane w czasie 

rozwoju larwalnego, a różnicujące się podczas metamorfozy na różne struktury u owada 

dorosłego, pod wpływem działania hormonu – ekdyzonu. 

tarczenice, splewki, Branchiura, gromada bezkręgowców, pasożytów zewnętrznych ryb 

słodkowodnych, należąca do podtypu → skorupiaków, reprezentowana przez ok. 130 

gatunków. 

tarczka, → skutellum. 

tarczka zarodkowa, → tarcza zarodkowa. 

tarczkonogi, ogonoskrzelce, Caudofoveata, gromada morskich, kosmopolitycznych 

bezkręgowców należąca do typu → mięczaków, reprezentowana przez ok, 70 gatunków, 

zwykle zagrzebanych przednią częścią ciała w mule, o wymiarach od 2 mm do 15 cm; ciało 

wydłużone, obłe, pokryte wapiennymi igłami. 

tarczowce, plakodermy , Placodermi, gromada kopalnych ryb, podzielonych na ok. 270 

rodzajów; żyły w paleozoiku, między dewonem a karbonem; ciało pokryte płytowatym 

kostnym szkieletem zewnętrznym; obecne płetwy: piersiowe, brzuszne i ogonowa, brak 

płetwy odbytowej; ciało grzbieto-brzusznie spłaszczone, szczęki z płytami kostnymi, brak 

zębów; puszka mózgowa niekiedy skostniała; prowadziły prawdopodobnie denny tryb życia, 

a formy filogenetycznie młodsze, o zredukowanym pancerzu, poruszały się prawdopodobnie 

w toni oraz przystosowały się do życia w wodach słodkich. 

tarczowłos, Coleochaete, rodzaj obejmujący kilkanaście gatunków należących do 

gromady → zielenic; tworzy koliste, jednowarstwowe pleszki o średnicy ok. 1 mm, 

występujące najczęściej epifitycznie na roślinach zanurzonych w wodzie; w cyklu życiowym 

t. całkowicie dominuje faza haploidalna, a jedyną komórką diploidalną tych glonów jest 

zygota otoczona charakterystyczną osłonką z płonnych nici, nie spotykaną u innych glonów, 

przypominającą struktury prostych roślin telomowych; cecha ta oraz wytwarzanie → 

fragmoplastu w trakcie podziału komórki, sytuuje ten rodzaj w linii rozwojowej zielenic 

prowadzącej do powstania roślin lądowych. 

tarczyca, → gruczoł tarczowy. 

tarka, → radula. 

tarło, cykl rozrodczy ryb jajorodnych obejmujący złożenie, zaplemnienie i zapłodnienie jaj; 

nazwa pochodzi od pocierania brzuchem o ciało partnera lub dno zbiornika; częstość t. zależy 

od gatunku: od kilku razy w ciągu roku do jednego t. w całym okresie życia (np. u węgorzy i 

łososi atlantyckich). 
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tasiemce, Cestodes, gromada robaków należąca do typu → płazińców, pasożytów 

bezkręgowców (larwy) i kręgowców (larwy i postać dorosła); pasemkowate, długie ciało 

składa się z główki z narządami czepnymi w postaci przyssawek lub haków, krótkiej szyjki, 

która jest strefą namnażania się członów i strobili – pasma członów, o długości, w zależności 

od gatunku, nawet do 40 m. 

tasiemiec bąblowcowy, Echinococcus granulosus, kosmopolityczny gatunek tasiemca, o 

strobili 3 członowej, do 7 mm długości; larwy wywołują u żywicieli pośrednich chorobę o 

nazwie hydatydoza; postać dojrzała występuje w jelicie cienkim kotów i psowatych, gdzie 

przyczepia się do jego ściany za pomocą dwóch wieńców haczyków i czterech przyssawek 

rozmieszczonych na skoleksie; ostatni, dojrzały człon strobili opuszcza żywiciela 

ostatecznego i w przewodzie pokarmowym żywiciela pośredniego (owca, bydło domowe, 

świnia, łoś, kangur, bardzo rzadko człowiek) wylęga się → onkosfera, która jest przenoszona 

z krwią do wątroby i płuc i rozwija się w pęcherzykową cystę hydatydową mogącą osiągać 

wielkość kilkudziesięciu cm; po pęknięciu cysty następują objawy toksyczne; najbardziej 

niebezpieczne jest jej umiejscowienie się w mózgu i w oczach. 

tasiemiec kręćkowy, mózgowiec mózgowy, Multiceps multiceps, gatunek tasiemca, o strobili 

złożonej z ok. 250 członów i długości 1 m, wywołujący u żywicieli pośrednich chorobę o 

ciężkim przebiegu – cenurozę; z przewodu pokarmowego żywiciela ostatecznego (pies, wilk, 

szakal) wydalane są dojrzałe człony wypełnione jajami; gdy dostaną się do jelita żywiciela 

pośredniego (owca, koza, bydło, żubr, koń, wielbłąd), rozwijają się w larwę → onkosferę, 

która wraz z krwią i chłonką roznoszona jest do różnych narządów; te, które dostały się do 

rdzenia kręgowego i mózgu, przekształcają się w larwy → cenurusy; zarażenie następuje 

przez zjedzenie żywiciela pośredniego. 

tasiemiec nieuzbrojony, Taenia saginata, pospolity tasiemiec pasożytujący w jelicie 

człowieka; żywicielem pośrednim jest bydło domowe, a ostatecznym człowiek. W rozwoju 

tasiemca człony z dojrzałymi jajami zostają zjedzone przez np. krowę, z jaj rozwijają się w 

zarodki, które wraz z krwią dostają się do mięśni i przekształcają się w larwę o nazwie 

wągier; wągry z wołowiny zjedzonej przez człowieka rozwijają się w jego jelicie w dojrzałe 

tasiemce. 

tasiemiec psi, tasiemiec ogórkowy, Dipyllidium caninum, gatunek tasiemca o strobili złożonej 

nawet ze 100 członów; postać dorosła żyje w jelicie cienkim psa, kota, lisa, rzadko człowieka; 

dojrzałe człony opuszczają przewód pokarmowy żywiciela ostatecznego i po dostaniu się do 

jamy ciała żywiciela pośredniego (pchła psia, pchła ludzka lub niektóre formy dojrzałe 

owadów) z jaj rozwijają się larwy → cysticerkoidy; cykl się zamyka, gdy zarażony żywiciel 

pośredni zostanie połknięty przez żywiciela ostatecznego. 

tasiemiec uzbrojony, Taenia solium, pospolity tasiemiec pasożytujący w jelicie człowieka, 

który jest jego żywicielem ostatecznym; żywicielem pośrednim jest świnia, u której po 

zjedzeniu dojrzałych członów tasiemca z jajami rozwijają się zarodki przedostające się do 

krwiobiegu, by ostatecznie osadzić się w mięśniach i przekształcić się w larwę zwaną 

wągrem; gdy człowiek zje zarażone mięso wieprzowe, wągry przekształcają się w jelicie w 

postacie dorosłe tasiemca. 

tasowanie eksonów, ewolucyjny proces polegający na tworzeniu nowych genów przez 

połączenia różnych kombinacji oddzielnych wcześniej eksonów, kodujących różne → 

domeny białka; t. e. zwiększa tempo ewolucji przez umożliwienie szybszego niż na drodze 

pojedynczych mutacji pojawiania się białek o nowych lub zmodyfikowanych funkcjach. 

Taung, stanowisko paleoantropologiczne w Afryce Południowej (RPA), miejsce znalezienia 

pierwszej czaszki plio-plejstoceńskiego → hominida, nazwanego australopitekiem 

(Australopithecus africanus). 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469465_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469465_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468718_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469081_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474112_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471074_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474821_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474112_1.html


taurodontyzm, uzębienie taurodontyczne, forma uzębienia ssaków charakteryzująca się 

powiększoną komorą zęba. 

tautonim, nazwa gatunkowa, w której obydwa człony (pierwszy rodzajowy i drugi 

gatunkowy) są identyczne; t. nie są dopuszczalne w nomenklaturze botanicznej (→ Kodeks 

Nomenklatury Botanicznej), są natomiast dozwolone w nazewnictwie zwierząt. 

tchawica, odcinek drogi oddechowej kręgowców łączący krtań z płucami; sprężysty przewód 

o chrzęstnych, płytkowatych lub pierścieniowatych wzmocnieniach, wyścielony nabłonkiem 

migawkowym. 

tchawki, element systemu oddechowego u czterech grup bezkręgowców: pazurnic, wijów, 

owadów i wielu pajęczaków; rurkowate twory stanowiące uwypuklenia ektodermy, o 

wyściółce chitynowej, ze spiralnymi zgrubieniami, nadającymi elastyczność i 

przeciwdziałającymi zgniataniu przy poruszaniu się organizmu; stanowią drogi przewodzące 

gazy i przez najdrobniejsze z nich → tracheole doprowadzany jest tlen do wszystkich 

komórek ciała; na zewnątrz otwierają się → przetchlinkami (stigmami); transport tlenu 

zachodzi w drodze dyfuzji lub, u większych owadów, przez aktywne ruchy odwłoka. 

tchawkodyszne, → tchawkowce. 

tchawkowce, tchawkodyszne, Tracheata, jednogałęziowce, Uniramia, dawny termin 

tchawkowce właściwe (Eutracheata), podtyp należący do typu stawonogów, reprezentowany 

przez dwie gromady: owady i wije; lądowe bezkręgowce (niektóre wtórnie wodne); 

charakteryzują się wyodrębnioną głową i obecnością na niej jednej pary czułków, ponadto 

obecny jest jeszcze tułów lub tułów i odwłok. 

tchawkowce właściwe, → tchawkowce. 

tegmentum, zewnętrzna warstwa płytek muszlowych → chitonów wytwarzana przez fałd 

płaszcza, zbudowana głównie z węglanu wapnia, przykryta cienką warstwą organiczną, 

niehomologiczną z → periostrakum → muszlowców, zwaną properiostrakum. 

tegument, 1) naskórek syncytialny u niektórych bezkręgowców; 2) ogólna nazwa powłoki 

ciała u bezkręgowców. 

teka, 1) (theca), ściana komórkowa glonów z grupy okrzemek charakteryzująca się 

obecnością krzemionki oraz specyficzną budową, polegającą na tym, że tzw. skorupka 

(pancerzyk) podzielona jest na dwie zachodzące na siebie części: większą – → 

wieczko (epitheca) oraz mniejszą – → denko (hypotheca); 2) → perysark. 

tekodonty, Thecodontia, rząd wymarłych gadów naczelnych (→ archozaury) gadów 

naczelnych, występujących od permu do triasu, reprezentowany przez ok. 100 rodzajów; 

najstarsze były prymitywnymi drapieżnikami; większość t. przypominała pokrojowo 

krokodyle, z uzębieniem tekodontycznym (→ tekodontyzm) i ułożeniem kości stępu 

podobnym do krokodyli; zaawansowane ewolucyjnie t. były dwunożne, o odmiennej budowie 

stępu, co może sugerować pochodzenie od nich → dinozaurów. 

tekodontyczne uzębienie, → tekodontyzm. 

tekodontyzm, uzębienie tekodontyczne, sposób usytuowania zębów u krokodyli i ssaków, 

osadzonych w zębodołach szczęki i żuchwy. 

tektonika płyt litosfery, → dryf kontynentów. 

telantrop, Telanthropus capensis, nieuznawana obecnie jako odrębna jednostka 

systematyczna, kopalna forma → hominida z wczesnego plejstocenu, odkrytego w 

Swartkrans (RPA), obecnie zaliczana do rodzaju Homo. 

teleologia, w biologii wyjaśnianie procesów życiowych i – ogólnie – ewolucji żywych form 

przez odwoływanie się do istnienia celu, ku któremu one zmierzają. 

teleonomia, wyjaśnianie zjawisk ewolucyjnych w terminach celowościowych (→ teleologia), 
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bez uznawania, że istnieje cel, ku któremu zmierza ewolucja; stosowanie t. jest najczęściej 

koniecznością wynikającą z właściwości języka, który odzwierciedla ludzkie sposoby 

(celowych) działań. 

telereceptory, rodzaj → narządów zmysłów odbierających bodźce ze źródła oddalonego, 

czasem znacznie, od osobnika, np. narządy zmysłu wzroku, zmysłu słuchu i zmysłu węchu 

(por. → kontaktoreceptory). 

teleutospory, zarodniki zimowe występujące w złożonym cyklu życiowym 

pasożytniczych → podstawczaków (rdzy); mają charakter przetrwalnikowy, najczęściej 

wytwarzane są pod koniec okresu rozwoju rośliny żywiciela, natomiast kiełkują dopiero na 

wiosnę następnego roku; z t. wyrastają podstawki z zarodnikami (basidiosporami). 

telitokia, rodzaj → partenogenezy, w której z niezapłodnionych jaj rozwijają się wyłącznie 

samice (patrz też → jajo ginekogeniczne). 

telocentryczny chromosom, → chromosom telocentryczny. 

telodendron, drzewko końcowe, liczne rozgałęzienia → aksonu w obrębie zakończenia 

aksonu, tworzące jego połączenia z wieloma komórkami docelowymi. 

telofaza, ostatnie stadium podziału jądra komórkowego (→ mitoza), w którym dochodzi do 

odtworzenia otoczki jądrowej i uformowania się jąder potomnych. 

telolecytalne jajo, → jajo telolecytalne. 

telom, → teoria telomowa. 

telomer, terminalna część chromosomu organizmów eukariotycznych, o specyficznej 

budowie, zawierająca tzw. telomerowy, niekodujący DNA, złożony – u różnych organizmów 

– z kilkuset do kilku tysięcy powtarzających się sekwencji nukleotydowych oraz specyficzne 

białka; telomery pełnią istotne funkcje stabilizując chromosomy, uniemożliwiając łączenie się 

ich końców i chronią chromosomy przed działaniem nukleaz; pełnią także funkcję zegara 

wyznaczającego czas przez skracanie się telomerów przy kolejnych podziałach komórki, do 

pewnej krytycznej wartości, przy której komórka traci zdolność do dalszych podziałów; w 

komórkach linii płciowej (a także u → orzęsków oraz w komórkach nowotworowych) t. nie 

ulegają skracaniu dzięki obecności enzymu telomerazy. 

telomowa teoria, → teoria telomowa. 

telotaksja, → taksja, w której zwierzę może korzystać tylko z jednego z pary receptorów, bez 

porównywania sygnałów docierających do obu (por. → tropotaksja). 

telson, 1) pleotelson, tagma powstała ze zrośnięcia ostatnich segmentów odwłoka u 

większości → skorupiaków równonogich; 2) rozwidlony końcowy odcinek odwłoka u → 

skorupiaków obunogich; 3) element (wraz z ostatnimi odnóżami odwłokowymi) płetwy 

ogonowej u wielu → pancerzowców; 4) kolcowaty wyrostek na końcu odwłoka u staroraków; 

5) końcowy segment odwłoka u wijów, bez stigm i odnóży; 6) końcowy odcinek odwłoka 

niedorosłych owadów. 

temperament, termin z zakresu psychologii (usposobienie, reaktywność psychiczna, 

aktywność działań osobnika), w antropologii pojawił się w związku z koncepcją → 

konstytucji, jako psychosomatycznej jedności. 

temperatura ciała średnia, średnia temperatura całego ciała obliczana jako suma 

temperatury wnętrza ciała przemnażanej przez współczynnik 0,8 i temperatury skóry 

ustalonej ze współczynnikiem 0,2. 

temperatura ciała wewnętrzna, ciepłota ciała, temperatura wewnętrznych części ciała 

organizmów stałocieplnych endotermicznych; u człowieka mierzona jako temperatura w 

jamie ustnej pod językiem lub temperatura w odbytnicy. 

temperatura ciała, temperatura ciała zwierząt wynikająca z wymiany cieplnej między nimi a 
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środowiskiem, będąca również wyrazem ich zdolności do → termoregulacji (patrz też → 

stałocieplność, → zmiennocieplność), zwykle optymalna dla procesów życiowych danego 

zwierzęcia; temperatura wnętrza ciała bywa zwykle większa niż temperatura warstw 

powierzchniowych (→ temperatura skóry). 

temperatura skóry, temperatura skóry średnia, temperatura wyznaczana jako średnia 

temperatur z różnych części powierzchniowych (skóry) danego organizmu. 

tempo ewolucji, zakres zmian ewolucyjnych w przeliczeniu na jednostkę czasu; w 

odniesieniu do procesów → mikroewolucji bezwzględne t. e. zależy zarówno od natężenia 

działających → mechanizmów ewolucji, jak i czasu trwania pokolenia danego gatunku; 

jednostką służącą do pomiaru tempa zmian ewolucyjnych w zakresie cech morfologicznych 

może być → darwin, a cech molekularnych → tempo substytucji; w odniesieniu do procesu 

makroewolucji (→ ewolucja ponadgatunkowa) t. e. można oceniać z punktu widzenia czasu 

trwania taksonów (z założeniem, że jest on odwrotnie proporcjonalny do t. e.); ewolucję 

taksonów o krótkim czasie trwania uważa się wówczas za szybką (ewolucja tachyteliczna), a 

o długim – wolną (ewolucja bradyteliczna; ewolucja o pośrednim tempie to ewolucja 

horoteliczna); t. e. jest bardzo zróżnicowane między taksonami, a także w obrębie jednej linii 

filogenetycznej (→ punktualizm). 

tempo mutacji, częstość występowania zmian w zapisie informacji genetycznej; szacuje się 

je na 10-6 do 10-8 na jedną zasadę na pokolenie lub 10-5 na gen na pokolenie; t. m. jest 

zróżnicowane w zależności od mutującego genu, sprawności systemów naprawczych 

komórki, a także działania → mutagenów (→ mutacja). 

tempo substytucji, związana z → tempem mutacji częstość zamiany (podstawienia, 

substytucji) jednego nukleotydu z łańcucha DNA innym w trakcie replikacji; t. s. jest różne w 

różnych miejscach → genomu, np. w → DNA mitochondrialnym ssaków jest 5–10 razy 

większe niż w DNA jądrowym; z założeniem stałego w danym punkcie genomu t. s. liczba 

skumulowanych różnych podstawień u przedstawicieli dwóch różnych linii filogenetycznych 

może być miarą czasu, jaki upłynął od momentu rozejścia się tych linii. 

tenar, → kłąb kciuka. 

tendencja przemian, → trend sekularny. 

tensegralna struktura, → cytoszkielet. 

tentakule, → czułki. 

tentakulozoid, → machozoid. 

teobromina, alkaloid purynowy występujący w owocach kakaowca (Theobroma cacao) i 

herbacie, o gorzkim smaku, bez zapachu, trudno rozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalnikach 

organicznych; działa łagodniej niż → kofeina, słabo pobudzająco i moczopędnie. 

teofilina, alkaloid purynowy występujący w liściach herbaty chińskiej (Thea sinensis), bez 

zapachu, o gorzkim smaku; działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy, rozszerza 

naczynia wieńcowe, nerkowe i obwodowe oraz oskrzela – podobnie jak → teobromina. 

teoria chemiosmotyczna, podstawowa teoria → bioenergetyki, sformułowana w 1961 przez 

P. Mitchella, głosząca, że jedynym pośrednikiem w procesie przekształcania energii w 

komórkach organizmów jest siła protonomotoryczna będąca sumą gradientu pH, czyli różnicy 

stężenia jonów H+ i potencjału błonowego, tzn. potencjału ładunków elektrycznych 

utworzonego w poprzek błony (→ łańcuch oddechowy; → fosforylacja). 

teoria Darwina, → darwinizm. 

teoria descendencji, → ewolucjonizm. 

teoria epigenezy, → epigeneza (2). 

teoria ewolucji syntetyczna, ewolucjonizm syntetyczny, neodarwinizm, współczesny pogląd 
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na ewolucję biologiczną, ukształtowany przez syntezę wyników genetyki populacyjnej, 

systematyki i paleontologii, głoszący, że zjawiska ewolucji form żywych są efektem interakcji 

procesów genetycznych (→ dobór naturalny, → dryf genetyczny) i środowiska życia 

populacji; t. e. s. uważa dobór naturalny za główny mechanizm ewolucyjny odpowiedzialny 

za różnorodność życia na Ziemi, choć dopuszcza istnienie → mutacji neutralnych na 

poziomie molekularnym i nie wyklucza roli dryfu genetycznego (→ ewolucjonizm). 

teoria ewolucji, → ewolucjonizm. 

teoria fagocyteli, teoria pochodzenia zwierząt tkankowych głosząca, że w filogenezie 

tkankowców występowało stadium – fagocytela – zbudowane z dwóch warstw komórek 

(wewnętrzne – trawienne i zewnętrzne – ruchowe), zbliżone budową do ciała gąbek i 

parzydełkowców; stadium to powstało z formy jednowarstwowej zbliżonej do celoblastuli, w 

której niektóre komórki fagocytujące substraty pokarmowe, w celu wydajniejszego trawienia, 

wędrowały do wnętrza i w toku ewolucji pozostały w jamie wewnętrznej celoblastuli, 

zamieniając ją w twór dwuwarstwowy; po rozsunięciu się komórek fagocyteli powstaje jama, 

podobnie jak w ontogenezie dzisiejszych gąbek i parzydełkowców. 

teoria filembriogenezy, teoria sformułowana przez A. N. Siewiercowa, dotycząca związku 

między rozwojem osobniczym (ontogenezą) i rodowym (filogenezą), zgodnie z którą zmiany 

następujące w filogenezie są konsekwencją zmian pojawiających się w ontogenezie 

osobników (→ anabolia, → dewiacja, → archalaksa). 

teoria gastrei, teoria, której twórcą był Haeckel, głosząca, że zwierzęta tkankowe pochodzą 

od hipotetycznego przodka, gastrei, o dwuwarstwowym ciele, zbliżonego budową do gastruli, 

stadium ontogenetycznego zwierząt; tkankowce prymitywne (gąbki, parzydełkowce) uzyskują 

w rozwoju dwuwarstwowość przez → inwaginację, a ekto- i endoderma są homologiczne u 

wszystkich tkankowców; teoria ta ma dziś znaczenie historyczne, choć miała duży wpływ na 

ocenę pochodzenia tkankowców. 

teoria kompartmentacji, jeden ze sposobów wyjaśnienia procesu powstawania komórki 

eukariotycznej; głosi, że organelle tego typu komórki (jądro komórkowe, mitochondria i 

chloroplasty) wykształciły się w toku ewolucji przez komplikację budowy komórki 

prokariotycznej, na drodze stopniowego podziału funkcji (→ kompartmentacja). 

teoria korpusu i tuniki, teoria odnosząca się do sposobu powstawania tkanek pierwotnych w 

obrębie → wierzchołka wzrostu roślin okrytozalążkowych; zakłada, że mogą się one 

różnicować z → korpusu, → tuniki albo z obu tych stref w zależności od gatunku rośliny oraz 

liczby warstw tuniki; t. k. i t. zastępowała wcześniejsze teorie objaśniające ten proces, tj. 

teorię → komórki apikalnej i teorię histogenową (→ histogeny). 

teoria Lamarcka, → lamarkizm. 

teoria Malthusa, dziewiętnastowieczna teoria ludnościowa T. R. Malthusa głosząca, że 

przyrost liczebny ludności jest zawsze większy niż wzrost podaży żywności (→ 

maltuzjanizm). 

teoria Oparina, koncepcja → biogenezy przedstawiona przez biochemika A. Oparina (1923) 

głosząca, że pierwszym etapem powstawania życia na Ziemi było tworzenie się w jej gorącej 

atmosferze węglowodorów – pierwszych związków organicznych, w reakcji pary wodnej z 

węglikami (związkami węgla z metalami); po skropleniu pary wodnej, w pierwotnym, 

gorącym oceanie, aminokwasy utworzyły pierwsze cząsteczki białka; według Oparina z 

koloidalnych roztworów białek wyodrębniły się krople, zwane koacerwatami, wykazujące 

najprostsze przejawy przemiany materii i cechy organizmów cudzożywnych. 

teoria pangenezy, sformułowana przez Darwina koncepcja sugerująca możliwość 

dziedziczenia cech nabytych przez osobnika; zgodnie z t. p. do komórek rozrodczych wnikają 

cząstki (gemmule) reprezentujące wszystkie części ciała (w stanie, jaki te części osiągnęły w 
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trakcie rozwoju). 

teoria panspermii, → panspermia. 

teoria pomostów, hipoteza objaśniająca występowanie organizmów pokrewnych na 

oddzielonych morzem, oddalonych od siebie areałach tym, że w przeszłości areały te były 

połączone, a zanik pomostów lądowych uniemożliwił wielu gatunkom pokonanie barier 

wodnych, toteż ewoluowały niezależnie. 

teoria preadaptacji, → preadaptacja. 

teoria preformacji, → preformacja. 

teoria rekapitulacji, → prawo biogenetyczne. 

teoria serialnej endosymbiozy, akceptowana powszechnie teoria, według której komórka 

eukariotyczna powstała w wyniku endosymbiotycznego współżycia co najmniej dwóch 

organizmów prokariotycznych; w wyniku → endosymbiozy powstały organelle komórkowe – 

mitochondria i plastydy mające własny materiał genetyczny; analizy porównawcze DNA 

wskazują, że przodkami mitochondriów mogły być bakterie podobne do 

dzisiejszych Proteobakteria, a plastydów → sinice; w toku ewolucji doszło do daleko idącej 

integracji metabolizmu organelli i reszty komórki z zachowaniem autonomii dziedziczenia 

organellowego DNA. 

teoria ślizgowa skurczu, teoria wyjaśniająca molekularne podłoże zjawiska skurczu mięśnia 

przez mechanizm przesuwania się względem siebie filamentów cienkich – aktynowych i 

grubych – miozynowych (→ miofilamenty) w mięśniach poprzecznie prążkowanych, 

zorganizowanych w → sarkomery i → miofibryle; przesuwanie filamentów względem siebie 

jest wynikiem stymulowanej jonami wapniowymi interakcji głów → miozyny w filamentach 

grubych z cząsteczkami → aktyny w filamentach cienkich, która prowadzi do aktywacji 

enzymu (adenozynotrifosfatazy miozynowej) hydrolizującego ATP; wyzwalana energia 

chemiczna zamieniana jest w mechaniczną zmianę położenia głów miozynowych w stosunku 

do filamentu grubego, co w konsekwencji prowadzi do przeciągnięcia filamentu aktynowego 

przez przemieszczającą się głowę. 

teoria telomowa, hipoteza telomowa, pogląd zakładający, że wszystkie organy sporofitu 

roślin wyższych (mszaków, paprotników i nasiennych) powstały w toku ewolucji z 

przekształcenia telomów – końcowych odgałęzień widlasto rozgałęzionego, bezlistnego pędu, 

występujących np. u kopalnych ryniofitów (Rhyniophytina). 

teoria trituberkularna, teoria trójguzkowa, teoria filogenetycznego rozwoju 

wieloguzkowych zębów trzonowych u ssaków; punktem wyjścia t. t. jest uzębienie 

homodontyczne gadów; w triasie jednostożkowy typ zęba (protokonus – górny, protokonid – 

dolny) zaczyna się różnicować: z → cingulum rozwijają się, z przodu i z tyłu guzka 

pierwotnego, guzki dodatkowe: parakonus (lub parakonid) mezjalnie i metakonus (lub 

metakonid) dystalnie, osiągając stadium, w którym 3 guzki występują w szeregu (np. u 

pierwotnych ssaków z rzędu Triconodonta); dalszym etapem ewolucji zębów trzonowych 

było rozszerzenie ich koron, które stają się trójkątne (protokonus został przesunięty językowo, 

a protokonid policzkowo – np. u jurajskich ssaków z rzędu Symmetrodonta); w tym stadium 

w skład dolnych trzonowców wchodzi wyłącznie → trigonid, w skład górnych → trigon; 

następnie z cingulum w części dystalnej zęba rozwija się piętka (→ talonid, np. u jurajskich 

ssaków z rzędu Pantotheria i najwcześniejszych ssaków łożyskowych); dalsze różnicowanie 

się zębów polegało na powstawaniu kolejnych guzków dodatkowych, które kształtują się na 

piętce: na trzonowcach szczęki powstaje 1 guzek – hypokonus, na trzonowcach żuchwy 3 

guzki – hypokonid, entokonid i hypokonulid. 

teoria typostrofizmu, → typostrofizm. 

terapsydy, Therapsida, rząd podgromady → synapsydów (gadów ssakokształtnych) 
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występujących na wszystkich kontynentach między permem a jurą; prawdopodobnymi 

przodkami ich były → pelikozaury; zróżnicowane morfologicznie, w większości roślinożerne, 

choć również były obecne drobne formy owadożerne i duże mięsożerne; wiele z nich 

charakteryzowało się zróżnicowanym uzębieniem. 

teratogen, czynnik teratogenny, wywołujący → teratogenezę; może mieć charakter fizyczny 

(np. promieniowanie jonizujące), chemiczny lub biologiczny (np. niektóre infekcje 

wirusowe). 

teratogeneza, proces powstawania anomalii rozwojowych (potworności) w trakcie rozwoju 

osobniczego. 

tergit, płytka grzbietowa segmentu ciała w szkielecie zewnętrznym stawonogów. 

teriogamia, zjawisko zapylenia kwiatów przez gatunki reprezentujące różne grupy ssaków 

(np. torbacze, gryzonie, nietoperze, rzadziej ssaki drapieżne). 

teriologia, → mammologia. 

termitiera, gniazdo → termitów zakładane w ziemi lub na jej powierzchni, skomplikowane 

architektonicznie, z systemem nieregularnych komór i chodników, w których wylęgają się 

larwy, hodowane są grzyby i magazynowane jest pożywienie; w części centralnej znajduje się 

duża komora dla królowej i króla (samicy i samca); zbudowana z gliny zmieszanej ze śliną 

termitów, o wysokości nawet 7 m, wyposażona w złożony system termoregulacyjny. 

termitofile, organizmy żyjące symbiotycznie z termitami, reprezentowane głównie przez 

owady z rzędów chrząszcy, motyli i muchówek. 

termitokole, owady towarzyszące gniazdom termitów. 

termity, bielce, Isoptera, rząd → owadów uskrzydlonych reprezentowany przez ok. 2,5 

tysiąca wszystkożernych lub roślinożernych gatunków, żyjących w glebie i spróchniałym 

drewnie; żyją w koloniach społecznych, w których osobniki podzielone są na kasty złożone z 

królowej i króla oraz osobników sterylnych (robotnic i żołnierzy); niektóre gatunki budują 

kopce ziemne – termitiery. 

termoestezja, czucie temperatury, zdolność odczuwania różnic temperatury z udziałem 

odpowiednich narządów zmysłów (→ termoreceptory). 

termofile, organizmy ciepłolubne. 

termogeneza, procesy związane z wytwarzaniem ciepła (→ endotermia) niezbędnym do 

utrzymywania określonej temperatury ciała, wyższej niż temperatura otoczenia; u zwierząt 

związana z ruchami mięśni (→ t. drżeniowa) lub procesami wytwarzania ciepła w tkance 

tłuszczowej brunatnej (→ t. bezdrżeniowa); u roślin dotyczy reakcji chemicznych 

egzoergicznych (oksydacja alternatywna niewrażliwa na cyjanek), prowadzących do 

wydzielenia ciepła pozwalającego na podniesienie temperatury w kwiatach lub kwiatostanach 

niektórych roślin. 

termogeneza bezdrżeniowa, termogeneza bezdreszczowa, proces wytwarzania ciepła w → 

tkance tłuszczowej brunatnej, w której procesy oddechowe nie są sprzężone z procesami 

fosforylacji oksydacyjnej i energia wyzwalana w czasie utleniania substratów oddechowych 

zamieniana jest w ciepło służące do podtrzymania lub podniesienia temperatury ciała wyższej 

od temperatury środowiska (por. → oddychanie komórkowe). 

termogeneza dreszczowa, → termogeneza drżeniowa. 

termogeneza drżeniowa, termogeneza dreszczowa, proces wytwarzania ciepła przez szybko, 

ale nieznacznie i nieskoordynowanie kurczące się włókna mięśniowe, jeden z podstawowych 

mechanizmów → termoregulacji u ssaków. 

termogeniny, białka rozprzęgające proces fosforylacji oksydacyjnej; t. tworzą kanały 

protonowe w wewnętrznej błonie mitochondrialnej rozładowujące gradient protonowy (→ 
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siłę protonomotoryczną), generowany przez transport elektronów w łańcuchu oddechowym, 

wskutek czego nie dochodzi do syntezy ATP, a wyzwalana energia wydziela się jako energia 

cieplna. 

termografia, metoda pomiaru temperatury na powierzchni ciała z użyciem termografu, 

wykorzystująca emitowane przez organizm promieniowanie podczerwone oraz różnice 

temperatury powierzchni ciała w zależności od stanu zdrowotnego narządów; stosowana w 

diagnostyce zaburzeń ukrwienia kończyn oraz nowotworów złośliwych skóry. 

termoklina, strefa pośrednia między → epilimnionem i → hipolimnionem, warstwa skoku 

termicznego. 

termoluminescencji metoda, → metoda termoluminescencji. 

termonastia, → nastie. 

termoreceptory, narządy zmysłów rejestrujące zmiany temperatury środowiska 

zewnętrznego lub wewnętrznego organizmu, receptory wrażliwe na bodźce termiczne. 

termoregulacja, homeostaza termiczna, zdolność organizmów do utrzymywania względnie 

stałej temperatury ciała, która jest optymalna do przebiegu ich procesów życiowych, oraz 

mechanizmy do niej prowadzące; osiągana jest przez wykorzystanie zewnętrznych (→ 

ektotermia) lub wewnętrznych (→ endotermia, → termogeneza) źródeł ciepła, a także przez 

mechanizmy i struktury ułatwiające zatrzymywanie ciepła i ograniczające jego utratę oraz w 

sytuacjach przegrzania umożliwiające utratę nadmiaru ciepła (patrz też → stałocieplność, → 

zmiennocieplność, → wymiennik ciepła). 

termotaksja, → taksje. 

terofity, rośliny jednoroczne (→ formy życiowe roślin wg C. Raunkiaera), gatunki, które 

krytyczną porę roku przeżywają w postaci nasion; często organy wegetatywne t. są słabo 

rozwinięte, natomiast cały wysiłek skierowany jest na wytwarzanie nasion; t. zajmują głównie 

siedliska pozbawione konkurencji ze strony roślin trwałych, np. okresowo odsłaniane brzegi 

rzek i zbiorników wodnych, a także siedliska antropogeniczne – pola uprawne i miejsca 

ruderalne; do t. należy większość → chwastów. 

teropody, Theropoda, podrząd drapieżnych dinozaurów gadziomiedniczych, licznych w 

rodzaje, do których być może należałoby zaliczyć również przodków ptaków; dwunożne, z 

silnymi kończynami tylnymi z pazurami i krótszymi kończynami przednimi, silnym ogonem, 

pneumatycznymi kośćmi; niektóre były upierzone, budowały gniazda i opiekowały się 

potomstwem. 

terpeny, terpenoidy, izoprenoidy, łańuchowe lub cykliczne węglowodory o wzorze (C5H8)n i 

ich pochodne: alkohole, aldehydy i ketony zwane kamforami, zbudowane z różnej liczby 

jednostek izoprenowych; dzielą się na t. proste, monoterpeny (n = 2), seskwiterpeny (n = 3), 

diterpeny (n = 4), np. alkohol fitol i akseroftol (wit. A), triterpeny (n = 6), np. składniki → 

saponin, tetraterpeny (n = 8), np. karotenoidy, oraz politerpeny (polipreny), np. kauczuk 

naturalny i lateks; t. pełnią wiele ważnych funkcji biologicznych w organizmach roślin i 

zwierząt; są stosowane w lecznictwie oraz przemyśle spożywczym, kosmetycznym i 

gumowym. 

terrarium, klatka lub pomieszczenie zapewniające odpowiednie warunki mikroklimatyczne 

do hodowli zwierząt lądowo-wodnych lub lądowych. 

terytorializm, etol. tendencja osobników (lub stabilnych grup osobników) danego gatunku 

zwierząt do ustanawiania i obrony własnego → terytorium. 

terytorium, rewir, etol. część → strefy penetracji osobników gatunku zwierzęcego; obszar 

oznaczony przez przebywające na nim zwierzę i aktywnie broniony przed innymi 

przedstawicielami tego samego gatunku; może należeć do jednego osobnika, który nie 
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toleruje na nim żadnego innego, albo innych osobników tej samej płci; może też być wspólnie 

broniony przez grupę osobników; może być broniony stale lub tylko w okresie rozrodczym. 

test ciążowy, próba ciążowa, metoda stwierdzania ciąży przez wykrywanie → gonadotropiny 

kosmówkowej. 

test immunologiczny, oznaczanie substancji biologicznych z zastosowaniem reakcji 

antygen–przeciwciało; reakcja umożliwia wykrycie śladowych ilości → antygenów lub → 

przeciwciał dzięki specyficzności i czułości metody (→ kompleks odpornościowy, → 

immunoelektroforeza, → immunofluorescencja). 

test komplementacji, test cis-trans, krzyżówka dwóch mutantów lub wprowadzenie do tej 

samej komórki dwóch zmutowanych chromosomów w celu sprawdzenia, czy rozpatrywane 

mutacje dotyczą tego samego genu oraz czy położone są w pozycji cisna tym samym 

chromosomie, czy trans na homologicznych chromosomach (→ komplementacja 

genetyczna). 

test krążkowy, dyfuzyjna metoda badania na agarze antybiotykooporności lub ogólnie 

lekooporności drobnoustrojów; krążki nasycone badanymi lekami umieszcza się na hodowli z 

danym drobnoustrojem w agarze (→ antybiogram). 

test statystyczny, postępowanie statystyczne, w wyniku którego przyjmuje się z określonym 

prawdopodobieństwem (ryzykiem błędu) lub odrzuca weryfikowaną → hipotezę statystyczną. 

test wysiłkowy, med. próba wysiłkowa, zapis → elektrokardiografii (EKG) po stopniowanym 

obciążaniu pracą (jazda na rowerze lub bieg na bieżni) – ukazuje cechy niedotlenienia mięśnia 

sercowego niewidoczne w standardowym EKG; umożliwia także ocenę zachowania się 

ciśnienia tętniczego po wysiłku; stosowany w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. 

testosteron, 17-beta-hydroksyandrost-4-en-3-one, podstawowy, męski hormon płciowy, 

hormon steroidowy (naturalny androgen) wydzielany przez komórki śródmiąższowe jąder pod 

kontrolą hormonu luteinizującego przysadki mózgowej, w mniejszych ilościach wytwarzany 

również przez korę nadnerczy (→ nadnercze) i jajniki; odpowiedzialny za wykształcanie 

męskich (samczych) cech płciowych, pobudza → spermatogenezę, wpływa na popęd płciowy. 

testowe krzyżowanie, → krzyżowanie testowe. 

tetanospazmina, → toksyna tężcowa. 

tetanus, → skurcz tężcowy. 

tetracyklina, antybiotyk wytwarzany przez grzyby z rodzaju Streptomyces, wprowadzony do 

lecznictwa w końcu lat 40. ubiegłego stulecia; działa przez hamowanie syntezy białek 

bakteryjnych, skuteczna przeciw bakteriom gramdodatnim i gramujemnym, a także przeciw 

drobnoustrojom takim, jak riketsje, mikoplazmy, chlamydie lub niektóre ameby. 

tetrada, 1) 4 haploidalne komórki powstające w wyniku → mejozy; 2) 4 chromatydy 

połączone w biwalent, widoczne w → pachytenie I podziału mejotycznego. 

tetraploid, organizm mający w komórkach cztery zespoły chromosomów homologicznych 

(→ poliploid, → autoploid). 

tetraploidalność, stan wynikający z obecności 4 zestawów chromosomów (4n) w komórkach 

danego osobnika. 

tetraspory, → mejospory. 

Tetyda, Ocean Tetydy, Morze Tetydy, obszerna zatoka oceaniczna, która na początku 

mezozoiku od wschodu wrzynała się w superkontynent Pangeę, a następnie pogłębiała się 

rozdzielając ostatecznie (od ok. 200 mln lat temu) Pangeę na dwa superkontynenty: 

południowy – Gondwanę i północny – Laurazję. 

tęczówka, przednia część → błony naczyniowej w ścianie gałki ocznej osłaniająca z przodu 
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soczewkę, otwór w środkowej części t. tworzy źrenicę; zawiera liczne komórki barwnikowe 

oraz mięśnie, budowana jest przez cztery warstwy: graniczną przednią, zrąb, mięśni 

rozszerzających oraz nabłonek tylny. 

tęgopokrywe, → chrząszcze. 

tępoodwłokowce, amblypygi, Amblypygi, rząd → pajęczaków prowadzących nocny tryb 

życia, reprezentowany przez ok. 70 gatunków żyjących w tropiku i subtropiku, o owalnym 

grzbieto-brzusznie spłaszczonym ciele, podzielonym na szeroki głowotułów, pokryty trzema 

tarczami pancerza i wąski, segmentowany odwłok. 

tętniak, zmiana chorobowa polegająca na uwypukleniu ściany tętnicy w postaci workowatego 

bądź walcowatego jej poszerzenia; może być zmianą wrodzoną (np. t. tętnic mózgowych) lub 

nabytą w wyniku zmian zapalnych, miażdżycowych albo urazowych. 

tętnica główna, duże naczynie tętnicze odchodzące od serca, → aorta. 

tętnice, naczynia tętnicze, naczynia krwionośne prowadzące krew od serca do narządów 

obwodowych (błędne jest utożsamianie t. z naczyniami, którymi płynie → krew tętnicza); 

średnica t. maleje wraz z oddalaniem się od serca i kolejnymi dychotomicznymi podziałami; 

proporcje składników w trójwarstwowej ścianie t. są podstawą wyróżniania tętnic: 1) typu 

sprężystego, bliższych sercu, o dobrze wykształconych włóknach sprężystych w obrębie 

środkowej warstwy mięśniowej, 2) typu mięśniowego, z przewagą komórek mięśniowych w 

warstwie środkowej, ułożonych w dwóch warstwach, oraz 3) tętniczki, z jedną, cienką 

warstwą mięśni w warstwie środkowej ściany. 

tętnice wieńcowe, tętnice zaopatrujące w krew krążenie wieńcowe w obrębie mięśnia 

sercowego, główne t. w. prawa i lewa odchodzą od opuszki aorty i dzielą się na kolejne 

naczynia doprowadzające krew do mięśnia odpowiednio prawej i lewej części serca. 

tętnicze nadciśnienie, → nadciśnienie tętnicze. 

tętniczki, drobne → tętnice o małej średnicy, bezpośrednio przed przejściem w naczynia 

włosowate tworzą tzw. tętniczki przedwłosowate. 

tętno, puls, rytmiczne rozciąganie i zapadanie się ścian → tętnic wywołane zmianami 

ciśnienia krwi tłoczonej przez serce pracujące w określonym rytmie (→ cykl serca), 

wyczuwalne na tętnicach powierzchniowych; częstotliwość tętna, a także jego cechy mogą 

służyć do diagnozowania pracy serca i stanu fizjologicznego organizmu. 

tętno częste, med. tętno o większej częstotliwości niż tętno prawidłowe (→ tętno miarowe) 

będące objawem różnych chorób układu krążenia oraz stanów gorączkowych, towarzyszy 

również znacznym wysiłkom fizycznym. 

tętno dykrotyczne, med. tętno bliźniacze, tętno dwubitne, rodzaj tętna z pojawiającymi się 

przedwczesnymi pobudzeniami, poprzedzającymi rytm podstawowy pracy serca, co wskazuje 

na zaburzenia w pracy serca. 

tętno miarowe, med. tętno regularne, tętno prawidłowe o równych odstępach i jednakowej 

amplitudzie, u człowieka przyjmuje wartości od 60 do 100 uderzeń na minutę. 

tętno niemiarowe, med. tętno nieprawidłowe odbiegające znacznie częstotliwością, 

regularnością i amplitudą od → tętna miarowego; objaw różnych stanów chorobowych. 

tętno paradoksalne, med. tętno dziwaczne, zmniejszenie częstotliwości tętna w czasie 

głębokiego wdechu, towarzyszy również stanom zapalenia osierdzia. 

tętno płodu, med. tony serca płodu, wysłuchiwane przez powłoki brzuszne akustyczne 

objawy pracy serca płodu, u człowieka w warunkach prawidłowych w rytmie 120–160 

uderzeń na min. 

tężcowy skurcz, → skurcz tężcowy. 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469059_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472204_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477161_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477168_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476393_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473461_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468064_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468925_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477161_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477168_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474386_1.html


tężec, ostra choroba zakaźna wywoływana przez toksyny laseczek tężca (Clostridium tetani), 

które mogą się dostać do organizmu przy zanieczyszczeniu ziemią ran lub skaleczeń; toksyny 

tężcowe blokują aktywność acetylocholinesterazy, rozkładającej acetylocholinę w → 

synapsach oraz w → płytkach motorycznych, wskutek czego dochodzi do nadpobudliwości 

nerwowej oraz nieskoordynowanych, bolesnych skurczów tężcowych mięśni szkieletowych, 

drgawek, szczękościsku, porażenia mięśni oddechowych i śmierci organizmu. 

tężyczka, med. objawy nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej w postaci drgawek i skurczów 

mięśni; ze względu na przyczyny rozróżnia się → t. hipokalcemiczną i → t. 

normokalcemiczną. 

tężyczka hipokalcemiczna, med. spazmofilia, rodzaj → tężyczki wywoływanej niedoborem 

głównie jonów wapniowych i magnezowych; może się pojawiać w wyniku zaburzeń 

wydzielania → parathormonu przez → przytarczyce lub zaburzeń wchłaniania wapnia 

towarzyszącym schorzeniom jelitowym. 

tężyczka normokalcemiczna, med. rodzaj → tężyczki występującej przy prawidłowym 

poziomie wapnia w organizmie; może być rezultatem zaburzeń psychicznych (tężyczka 

idiopatyczna, inaczej pseudotężyczka), → hipokapni towarzyszącej → 

hiperwentylacji (tężyczka hiperwentylacyjna), zaburzeń funkcjonowania układu nerwowego 

oraz różnych infekcji i zatruć, może też towarzyszyć niektórym chorobom nowotworowym. 

Thr, → treonina. 

tiamina, witamina B1, dawniej aneuryna, rozpuszczalna w wodzie; pirofosforan t. jest 

koenzymem wielu enzymów, m.in. przemian cukrów; najważniejszym dla człowieka źródłem 

t. są produkty zbożowe – kasze, ryż, mąka; najwięcej t. występuje w zarodkach i warstwie 

aleuronowej ziaren zbóż; t. występuje też w produktach mięsnych, warzywach i mleku; 

objawy niedoboru t. dotyczą głównie układu nerwowego; awitaminoza powoduje chorobę 

beri-beri, czyli polineuritis – zapalenie wielonerwowe. 

tigmotaksje, reakcja wolno pływających jedno- i wielokomórkowców na dotyk polegająca na 

przywieraniu do elementu kontaktowego (dodatnia) bądź ucieczce lub znieruchomieniu 

(ujemna). 

tigmotermia, → ektotermia. 

tigmotropizm, wzrostowy ruch wygięciowy organów roślinnych (→ ruchy roślin, → 

tropizmy) będący odpowiedzią na jednostronny, kierunkowo działający bodziec dotykowy; t. 

jest podstawą okręcania się organów wijących się (łodyg, wąsów) dokoła podpór, polega na 

wolniejszym wzroście strony organu dotykającej podpory od wzrostu strony przeciwnej. 

tigroid, ciałka Nissla, cytochromatyna, zasadochłonne ziarnistości zawierające kwas 

rybonukleinowy cytochemicznie uwidaczniane w neuronie na terenie → perykarionu w 

obrazach z mikroskopu świetlnego; w obrazie ultrastruktury neuronu w mikroskopie 

elektronowym t. odpowiadają błony retikulum endoplazmatycznego szorstkiego oraz 

polirybosomy. 

tkanka, jednostka organizacyjna organizmu wielokomórkowego tworzona przez zespół 

komórek o podobnej budowie i wspólnych, wyspecjalizowanych funkcjach; wyróżnia się 

podstawowe → tkanki roślinne i → tkanki zwierzęce, w obrębie których rozróżnia się liczne 

podtypy i rodzaje. 

tkanka asymilacyjna, → miękisz zieleniowy. 

tkanka chłonna, → tkanka limfoidalna. 

tkanka chrzęstna, chrząstka, rodzaj tkanki łącznej, której składnikiem komórkowym są → 

chondroblasty i → chondrocyty, a międzykomórkową substancję podstawową tworzą głównie 

proteoglikany z dużym udziałem siarczanu chondroityny, siarczanu keratanu i kwasu 
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hialuronowego oraz włókna kolagenowe; w zależności od budowy włókien wyróżnia się t. ch. 

szklistą (zawierającą kolagen typu II), włóknistą (z kolagenem głównie typu I oraz w 

mniejszych ilościach typu II i innych) oraz sprężystą (obok włókien zbudowanych z kolagenu 

typu II zawierającą włókna sprężyste). 

tkanka glejowa, glej, w szerszym znaczeniu komórki podporowe dla komórek nerwowych 

(→ neuron) w układach nerwowych różnych zwierząt; u kręgowców drugi obok właściwej 

tkanki nerwowej składnik ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, zbudowany z 

komórek pochodzenia ektodermalnego (neuroglej) i mezodermalnego (mezoglej), o 

zróżnicowanych funkcjach wspomagających działanie komórek nerwowych, związanych z 

różnego typu komórkami gleju (astrocyty, oligodendrocyty, ependymocyty, komórki 

mikrogleju, lemocyty). 

tkanka kostna, rodzaj tkanki łącznej, o silnie zmineralizowanej substancji 

międzykomórkowej; w budowie tkanki uczestniczą → osteoblasty, → osteocyty i → 

osteoklasty, a substancję międzykomórkową tworzy → osseomukoid; powstaje w procesie 

kostnienia, początkowo jako t. k. pierwotna (o nieuporządkowanym układzie włókien 

kolagenowych), a następnie jako t. k. wtórna (blaszkowata), o uporządkowanym układzie → 

blaszek kostnych, ze względu na układ których dzielona na t. k. gąbczastą (→ istota 

gąbczasta (2)) i zbitą (→ istota zbita) (patrz też → zębina i → cement zęba). 

tkanka krwiotwórcza, szpik, tkanka łączna siateczkowata uczestnicząca w procesach 

wytwarzania elementów morfotycznych krwi (→ hematopoeza). 

tkanka limfoidalna związana z błonami śluzowymi, MALT (ang. mucosa-associated 

lymphoid tissue), tkanka limfoidalna obwodowa skupiona w formie rozlanych nacieków lub 

guzków w obrębie błon śluzowych jelita cienkiego (np. kępki Peyera) i nosogradzieli (np. 

pierścień Waldeyera). 

tkanka limfoidalna związana z jelitem, GALT (ang. gut-associated lymphoid tissue), tkanka 

limfoidalna obwodowa występująca w formie luźnych skupisk w obrębie ścian przewodu 

pokarmowego; do tkanki tej wliczane są migdałki (podniebienne, językowy i gardłowy), 

guzki w ścianie przełyku, kępki Peyera w jelicie cienkim, skupienia tkanki limfoidalnej w 

jelicie grubym i wyrostku robaczkowym oraz liczne limfocyty i komórki plazmatyczne 

rozproszone w blaszce właściwej jelita cienkiego i grubego. 

tkanka limfoidalna związana z oskrzelami, BALT (ang. bronchus-associated lymphoid 

tissue), tkanka limfoidalna obwodowa występująca w formie luźnych skupisk w obrębie dróg 

oddechowych, głównie oskrzeli. 

tkanka limfoidalna, tkanka limfatyczna, tkanka chłonna, rodzaj tkanki łącznej uczestniczącej 

w budowie → narządów limfatycznych; odpowiednio dla narządów centralnych i 

obwodowych wyróżnia się t. l. centralną i obwodową, w obrębie t. l. obwodowej, która może 

być otorebkowana w śledzionie i węzłach chłonnych, spotyka się t. l. umiejscowioną w 

ścianach i błonach śluzowych przewodu pokarmowego, dróg oddechowych i moczowych 

(patrz też → tkanka limfoidalna związana z błonami śluzowymi, → tkanka limfoidalna 

związana z jelitem, → tkanka limfoidalna związana z oskrzelami). 

tkanka łączna galaretowata, rodzaj → tkanki łącznej budowanej przez → fibroblasty i → 

fibrocyty oraz stosunkowo silnie uwodnioną → substancję międzykomórkową z nielicznymi 

włóknami kolagenowymi; występuje w pępowinie oraz w miazdze zęba. 

tkanka łączna siateczkowa, rodzaj → tkanki łącznej, której zmodyfikowane fibroblasty 

zwane bywają komórkami siateczki, ponadto występują w niej makrofagi i komórki 

dendrytyczne, a w substancji międzykomórkowej dominują włókna siateczkowe; t. ł. s. 

tworzy zrąb szpiku kostnego i narządów limfatycznych (śledziony, węzłów chłonnych i 

innych). 
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tkanka łączna właściwa, rodzaj → tkanki łącznej wypełniającej przestrzenie między 

strukturami różnych narządów w formie blaszek, beleczek itp.; wyróżnia się: 1) t. ł. włóknistą 

luźną, zawierającą różne typy komórek tkanki łącznej (fibroblasty, fibrocyty, histiocyty, 

perycyty, komórki tuczne, komórki plazmatyczne i inne), a w substancji międzykomórkowej 

obok substancji podstawowej występują włókna kolagenowe, sprężyste i nieliczne 

siateczkowate, ten rodzaj tkanki jest bardziej giętki, umożliwiający pewne przesuwanie 

elementów względem siebie, 2) t. ł. włóknistą zbitą, w której dominuje substancja 

międzykomórkowa z licznymi włóknami kolagenowymi, a wśród mniej licznych komórek 

przeważają fibrocyty, przez co jest to tkanka bardziej odporna na rozciąganie, może mieć 

nieregularny układ włókien kolagenowych (ten typ dominuje w skórze i torebkach 

łącznotkankowych otaczających różne narządy) lub mieć utkanie regularne (w ścięgnach i 

więzadłach). 

tkanka łączna, jedna z podstawowych tkanek zwierzęcych, pochodzenia mezodermalnego, 

której cechą charakterystyczną jest duży udział substancji międzykomórkowej w ogólnej 

objętości tkanki; nazwy komórek są charakterystyczne dla odmian t. ł., przy czym końcówkę -

blast dodaje się do nazw komórek młodych, rozmnażających się i mogących wydzielać 

składniki substancji międzykomórkowej (np. chondroblasty, erytroblasty, fibroblasty, 

osteoblasty), natomiast końcówkę -cyt dodaje się do nazw komórek dojrzałych w stanie 

spoczynku (np. chondrocyty, erytrocyty, fibrocyty, osteocyty); wyróżnia się t. ł. galaretowatą, 

t. ł. siateczkowatą i t. ł. właściwą; odmianami t. ł. są także: tkanka chrzęstna, tkanka 

limfoidalna, tkanka kostna (oraz → zębina i → cement zęba), tkanka tłuszczowa, → tkanka 

krwiotwórcza oraz → krew. 

tkanka miękiszowa, → miękisz. 

tkanka mięśniowa, jedna z głównych tkanek zwierzęcych, pochodzenia mezodermalnego, 

której komórki (→ miocyty) wykazują zdolność skurczu; jest tkanką budującą różnego typu 

mięśnie, jako t. m. gładka buduje → mięśnie gładkie, jako t. m. poprzecznie prążkowana – → 

mięśnie poprzecznie prążkowane. 

tkanka nabłonkowa, jedna z głównych tkanek zwierzęcych budująca różnego typu → 

nabłonki, a także → gruczoły, cechująca się ścisłym, warstwowym ułożeniem komórek i 

niewielką objętością substancji międzykomórkowej; w zależności od rodzaju nabłonka może 

być pochodzenia ektodermalnego, endodermalnego lub mezodermalnego. 

tkanka nerwowa, jedna z głównych tkanek zwierzęcych, pochodzenia ektodermalnego, 

tworząca układ nerwowy, której główne komórki (→ neuron) wyspecjalizowane są w 

odbieraniu i przekazywaniu informacji w formie → potencjałów czynnościowych (patrz 

też → tkanka glejowa). 

tkanka podśluzowa, błona podśluzowa, różnej grubości warstwa w ścianie przewodu 

pokarmowego tworzona przez tkankę łączną właściwą oraz zawarte w niej naczynia 

krwionośne i chłonne, a także nerwy (tworzące splot nerwowy błony podśluzowej), w jej 

obrębie mogą być umiejscowione niektóre gruczoły (np. gruczoły dwunastnicze w obrębie 

błony podśluzowej dwunastnicy). 

tkanka powietrzna, → miękisz powietrzny. 

tkanka przetokowa, tkanka transfuzyjna, występująca powszechnie u roślin 

nagozalążkowych tkanka otaczająca wiązki przewodzące w → szpilkach, złożona z komórek 

miękiszowych zawierających liczne ziarna skrobi oraz z martwych komórek przewodzących 

(cewek) z licznymi → jamkami lejkowatymi. 

tkanka przyranna, → kalus. 

tkanka tłuszczowa brunatna, rodzaj → tkanki tłuszczowej, w której dominują komórki 

tłuszczowe (adipocyty) wielopęcherzykowe, o licznych mitochondriach; komórki t. t. b. 
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wytwarzając ciepło uczestniczą w procesach → termoregulacji (patrz też → termogeneza, → 

termogeniny); u człowieka t. t. b. występuje pod skórą w okolicy międzyłopatkowej, w 

śródpiersiu, na szyi wzdłuż tętnic szyjnych, w dole pachowym oraz wokół nerek i nadnerczy. 

tkanka tłuszczowa żółta, rodzaj → tkanki tłuszczowej, w której dominują komórki 

tłuszczowe (adipocyty) pęcherzykowe; t. t. ż. tworzy podskórną podściółkę tłuszczową, 

wchodzi w skład torebek łącznotkankowych wokół narządów wewnętrznych, występuje w 

krezce oraz wypełnia jamy szpikowe jako składnik szpiku żółtego (→ szpik kostny); 

gromadząc tłuszcze właściwe t. t. ż. pełni rolę magazynu substratów energetycznych 

organizmu, warstwa podskórna odgrywa również rolę izolatora termicznego oraz rolę 

amortyzującą urazy mechaniczne. 

tkanka tłuszczowa, rodzaj → tkanki łącznej właściwej, której komórki (adipocyty) 

wyspecjalizowane są w gromadzeniu i metabolizowaniu tłuszczy, a której substancja 

międzykomórkowa jest bardzo skąpa; ze względu na typy komórek tkanki tłuszczowej i ich 

zróżnicowaną funkcję wyróżnia się t. t. żółtą i t. t. brunatną. 

tkanki przewodzące, tkanki waskularne, system tkanek obejmujący → drewno i → łyko. 

tkanki roślinne, zespoły komórek od początku ze sobą połączonych, o wspólnym 

pochodzeniu, położonych w określonym miejscu organów i współdziałających w pełnieniu 

określonych funkcji; najbardziej ogólna klasyfikacja dzieli t. r. na 3 systemy: okrywający (→ 

tkanki okrywające), przewodzący (→ tkanki przewodzące) i podstawowy, obejmujący 

wszystkie pozostałe tkanki; ponadto wyróżnia się tkanki twórcze (→ merystem) i stałe 

(zbudowane z komórek zróżnicowanych, dojrzałych, nie dzielących się), jednorodne (z 

jednego typu komórek) i złożone (z różnych typów komórek, powiązanych ze sobą 

funkcjonalnie, jak np. w drewnie i łyku); na podstawach morfologiczno-rozwojowych t. r. 

dzieli się na merystemy, miękisz, skórkę, korkowicę, zwarcicę, twardzicę, drewno, łyko i 

utwory wydzielnicze, biorąc pod uwagę kryteria funkcjonalne t. r. dzieli się na twórcze 

(merystemy), okrywające (skórka, korek), chłonne (ryzoderma), fotosyntetyzujące (miękisz 

zieleniowy), wzmacniające (zwarcica, twardzica), przewodzące (drewno, łyko), spichrzowe 

(miękisz spichrzowy), przewietrzające (miękisz powietrzny) i wydzielnicze (komórki 

wydzielnicze i ich zespoły). 

tkanki twórcze, → merystem. 

tkanki waskularne, → tkanki przewodzące. 

tkanki wydzielnicze, → włoski wydzielnicze, → komórki mleczne, → rurki mleczne, → 

przewody żywiczne. 

tkanki wzmacniające, tkanki mechaniczne, → zwarcica, → twardzica (patrz też → 

twardziel). 

tkanki zwierzęce, rodzaj → tkanek spotykanych u zwierząt tkankowych; wyróżnia się cztery 

podstawowe t. z.: 1) → tkankę nabłonkową, 2) → tkankę łączną, 3) → tkankę nerwową i 

4) → tkankę mięśniową; w obrębie tkanek podstawowych wyróżnia się ich różne typy i 

odmiany. 

tkankowa hodowla, → hodowla tkanek. 

tkankowce, 1) określenie roślin naczyniowych (paprotników i roślin kwiatowych) 

zbudowanych z → tkanek roślinnych; termin ten używany jest rzadko, nie jest taksonem, a 

więc bez zastosowania w systematyce; 2) tkankowce właściwe (Eumetazoa), określenie 

systematyczne zwierząt wielokomórkowych o ciele składającym się z tkanek, które w 

rozwoju osobniczym osiągają stadium dwu- lub trójwarstwowej gastruli; charakterystyczny 

dla nich jest układ nerwowy i umiejscowiona gametogeneza; należą do nich 

wielokomórkowce od → parzydełkowców począwszy. 
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tkankowe hormony, → hormony tkankowe. 

TLC, → chromatografia cienkowarstwowa. 

tlen, O, pierwiastek chemiczny o właściwościach niemetalicznych, w związkach ujemnie 

dwuwartościowy, gaz bez barwy, smaku i zapachu, słabo rozpuszczalny w wodzie; z 

wodorem tworzy wodę i nadtlenek wodoru, z metalami i niemetalami – tlenki i nadtlenki; 

wchodzi w skład wielu związków nieorganicznych i organicznych; występuje w cząsteczkach 

dwuatomowych (ditlen, O2), a także trójatomowych jako → ozon (tritlen, O3); jest najbardziej 

rozpowszechnionym pierwiastkiem (49,5%) w skorupie ziemskiej oraz w hydrosferze (89%), 

w atmosferze stanowi 20,9%; wytwarzany jest przez rośliny w procesie fotosyntezy. 

tlenowce, aeroby, aerobionty, określenie organizmów występujących w warunkach wolnego 

tlenu, uzyskujące energię podczas oddychania tlenowego; cząsteczki substancji pokarmowych 

są wtedy rozkładane na dwutlenek węgla i wodę; termin stosowany głównie do 

mikroorganizmów. 

tlenowe bakterie, → tlenowce. 

tlenowy dług, → dług tlenowy. 

tłocznia brzuszna, u ssaków zmniejszenie objętości i wzrost ciśnienia w jamie brzusznej w 

wyniku skurczu mięśni jej ścian (przepona, powierzchowne mięśnie brzucha, mięśnie dna 

miednicy). 

tłuszcz brunatny, → tkanka tłuszczowa brunatna. 

tłuszcze właściwe, → triacyloglicerole. 

tłuszcze, lipidy, tłuszczowce, w większości estry alkoholi i kwasów tłuszczowych; złożona 

grupa związków o różnej budowie chemicznej; nierozpuszczalne w wodzie, dobrze 

rozpuszczające się w rozpuszczalnikach organicznych; występują powszechnie w 

organizmach, pełniąc różnorodne funkcje, m.in. jako składnik błon plazmatycznych, materiał 

zapasowy, hormony; do l. należą tłuszcze proste (triglicerydy, woski), tłuszcze złożone 

(fosfolipidy, cerebrozydy, gangliozydy, sulfolipidy, mieliny), steroidy i izoprenoidy. 

tłuszczowa tkanka, → tkanka tłuszczowa. 

tłuszczowce, → tłuszcze. 

tłuszczowe ciało, → ciało tłuszczowe. 

tłuszczowe kwasy nasycone, → kwasy tłuszczowe nasycone. 

tłuszczowe kwasy nienasycone, → kwasy tłuszczowe nienasycone. 

tłuszczowe kwasy podstawowe, → kwasy tłuszczowe nasycone. 

tobołki, Pyrrophyta, gromada → glonów obejmująca samożywne, cudzożywne, rzadziej 

pasożytnicze organizmy wodne, najczęściej jednokomórkowe; w chloroplastach form 

samożywnych występuje chlorofil a i c (brak chlorofilu b); materiałem zapasowym jest 

skrobia (u form samożywnych) lub tłuszcz (u form cudzożywnych); większość t. to formy 

wiciowcowe, które mimo wytwarzania bardzo grubych ścian komórkowych (celulozowych) 

nie utraciły zdolności ruchu; na powierzchni protoplastu lub ściany komórkowej wykształca 

się system bruzd, w miejscu przecięcia tzw. bruzdy poprzecznej i podłużnej wyrastają wici 

(porzeczna i podłużna) zaopatrzone w cienkie mastygonemy; w gromadzie t. występują też 

formy pełzakowate, kapsalne, kokoidalne, a nawet nitkowate; rozmnażają się wegetatywnie 

(przez podział podłużny lub ukośny, albo za pomocą pływek) oraz generatywnie (izo- i 

anizogamia); charakterystyczne dla t. jest wielkie i różnorodnych kształtów jądro komórkowe 

(dinokarion) oraz nietypowe dla eukariotów chromosomy pozbawione histonów; współżyją 

często z polipami koralowców (→ zooksantelle). 

togawirusy, wirusy RNA z rodzaju Togaviridae obejmującego ok. 80 gatunków o 
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sferycznym kształcie i sześciennym typie symetrii, mające jednoniciowy kwas nukleinowy; 

mają charakterystyczne wypustki na powierzchni → kapsydu, który znajduje się w otoczce 

glikoproteinowej; do t. należy wirus zapalenia wątroby typu C. 

toki, okres godowy ptaków, odbywanie zalotów samca wobec samicy lub sposób zachowania 

się zwierząt przed kopulacją, polegający na wykonywaniu ceremonialnych ruchów i 

wydawaniu specjalnych dźwięków, sygnałów optycznych lub chemicznych (np. substancji 

zapachowych). 

tokoferol, witamina E, nierozpuszczalna w wodzie, termostabilna witamina, odporna na 

działanie kwasów; u człowieka niezbędna do prawidłowej reprodukcji, chroni przed 

bezpłodnością i zaburzeniami procesu rozmnażania; jest też przeciwutleniaczem osłaniającym 

błonę komórkową przed działaniem wolnych rodników; najbogatszym źródłem t. są oleje z 

nasion zbóż, słonecznika, soi, kukurydzy. 

tokowisko, powierzchnia, na której samce niektórych zwierząt, stosując różnorodne strategie, 

współzawodniczą o samice, umożliwiając im wybór partnera do kopulacji; taka strategia 

rozrodcza stosowana jest wśród niektórych owadów, żab, ptaków, nietoperzy i ssaków 

kopytnych. 

toksoplazma, Toxoplasma gondii, gatunek pierwotniaka, przedstawiciela → sporowców, 

pasożytującego w komórkach ptaków, ssaków, w tym człowieka, wywołującego chorobę → 

toksoplazmozę; procesy: schizogonii, gametogenezy i tworzenie cyst przebiegają w jelicie 

żywiciela ostatecznego, którym jest kot; oocysty po wydostaniu się z przewodu pokarmowego 

kota dostają się z pokarmem do kolejnego żywiciela i przetwarzają się w sporocysty ze 

sporozoitami, które po przeniknięciu jelita, w postaci tachyzoitów odżywiają się komórkami 

żywiciela i namnażają się. 

toksoplazmoza, choroba zakaźna wywoływana przez pierwotniaka pasożytniczego → 

toksoplazmę; w przypadku t. wrodzonej zakażenie następuje w drugiej połowie ciąży i może 

wywołać m.in. zapalenie opon mózgowych; t. nabyta, najczęściej u dzieci i młodzieży, 

przebiega bezobjawowo lub zajmuje węzły chłonne i objawia się bólem głowy, gorączką, 

zapaleniem mięśnia sercowego, płuc. 

toksykologia, multidyscyplinarna nauka o szkodliwym oddziaływaniu związków 

chemicznych, w tym leków, na organizmy, o ich wykrywaniu, mechanizmie działania, 

przemianach, wydalaniu i metodach leczenia zatruć; współczesna t. dzieli się na t. kliniczną 

zajmującą się wpływem trucizn i leków na organizm, t. sądową stosowaną do wykrywania 

trucizn użytych w celach przestępczych i t. środowiska zajmującą się wpływem substancji 

toksycznych na zdrowie człowieka i środowisko. 

toksyna botulinowa, toksyna jadu kiełbasianego, silnie działająca, wrażliwa na temperaturę 

egzotoksyna wydzielana przez laseczki jadu kiełbasianego (Clostridium botulinum) w 

warunkach beztlenowych, w źle wyjałowionym mięsie, rybach i jarzynach; zaburza proces 

wytwarzania i wydzielania acetylocholiny w synapsach; gotowanie przez 5 do 10 minut 

powoduje neutralizację toksyny. 

toksyna tężcowa, tetanospazmina, egzotoksyna wydzielana przez laseczki tężca Clostridium 

tetani bytujące w ziemi; działa na ośrodkowy układ nerwowy i nerwy obwodowe, poraża 

mięśnie poprzecznie prążkowane i gładkie wywołując ich skurcze, co może prowadzić do 

śmierci. 

toksyny, substancje trujące, białkowe lub lipopolisacharydowe, pochodzące z bakterii, roślin, 

zwierząt lub grzybów, o dużej masie cząsteczkowej i właściwościach antygenowych; 

wyróżnia się egzotoksyny które wydalane są do środowiska przez organizmy i endotoksyny 

uwalniane z chwilą rozpadu komórek. 

toksyny bakteryjne, → jady bakteryjne. 
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tolerancja, 1) brak reakcji na działanie pewnych bodźców lub bodźców o pewnym natężeniu; 

2) wytworzenie odporności na działanie niektórych leków prowadzące do konieczności 

przyjmowania coraz większej ich dawki. 

tolerancja ekologiczna, strefa tolerancji ekologicznej, strefa pozytywna organizmu, zakres 

zmienności czynnika ekologicznego (np. wilgotności, temperatury, światła, pokarmu), w 

którym organizm może funkcjonować; zarówno niedobór, jak i nadmiar (albo zbyt małe lub 

zbyt duże natężenie) danego czynnika ekologicznego ograniczają występowanie organizmów 

w przyrodzie; szeroki zakres t. e. charakteryzuje gatunki eurytopowe, wąski zaś gatunki 

stenotopowe. 

tolerancja immunologiczna, brak reakcji układu immunologicznego na dany antygen; może 

powstać na skutek kontaktu organizmu z antygenem w czasie niedojrzałości 

immunologicznej, w okresie życia płodowego lub we wczesnym okresie życia, w wyniku 

eliminacji określonych komórek układu immunologicznego; u osobników dorosłych 

podawanie dużych dawek niektórych antygenów może także wywołać tolerancję 

immunologiczną. 

tomografia komputerowa, technika radiologiczna otrzymywania obrazów poprzecznych 

przekrojów ciała ludzkiego, uzyskanych metodą skaningu; służy zwłaszcza do diagnostyki 

zmian narządów trzewnych jamy brzusznej, przestrzeni zaotrzewnowej, mózgu i kończyn. 

tonoplast, pojedyncza, selektywnie przepuszczalna błona otaczająca w komórkach 

roślinnych → wodniczkii regulująca wymianę jonów i cząsteczek między cytoplazmą a 

wodniczką. 

tonus mięśniowy, → napięcie mięśniowe. 

topograficzna pamięć, → pamięć topograficzna. 

topotypy, wszystkie okazy gatunku zebrane w miejscowości (miejscowość typowa), z której 

pochodzi seria oryginalna; nie mają znaczenia wzorcowego, ale na ich podstawie można 

dokonać analizy zmienności gatunku (por. → holotyp, → lektotyp). 

tor kopulacyjny, smuga pozostawiana w cytoplazmie komórki jajowej przez jądro plemnika 

przemieszczające się w trakcie syngamii od jej błony do jądra, z którym się łączy w procesie 

kariogamii. 

tor metaboliczny, → szlaki metaboliczne. 

torakopody, tułowiowe odnóża lokomocyjne u → skorupiaków. 

toraks, → tułów. 

torba lęgowa, skórna kieszeń osłaniająca sutki u większości → torbaczy, stanowiąca swego 

rodzaju inkubator do rozwoju potomstw . 

torbacze, workowce, Marsupialia, rząd → ssaków niższych reprezentowany przez ponad 270 

gatunków żyjących w rozmaitych środowiskach, głównie w Australii i Ameryce Południowej; 

brak łożyska lub prosta budowa; młode, po krótkotrwałej ciąży, rodzą się niedołężne i część 

rozwoju przechodzą w torbie lęgowej. 

torbiel, med. patologiczna struktura tworząca się w obrębie narządu, rodzaj jamy wypełnionej 

galaretowatą wydzieliną nieprawidłowych (często nowotworowych) komórek, może niekiedy 

zawierać inne struktury (jak włosy, zęby), oddzielona od komórek narządu wyraźną ścianą 

wysłaną nabłonkiem, umiejscowiona w skórze, błonach śluzowych oraz w narządach 

wewnętrznych (np. t. jajnika, t. płuc, t. nerek). 

torebka, suchy, pękający owoc powstający z zalążni utworzonej z 2 lub kilku zrośniętych 

owocolistków; t. pękają w różny sposób: wzdłuż (całkowicie lub ząbkami na szczycie) lub 

okrężnie (np. wieczkiem); t. są owoce np. maku i lnu. 

torebka Bowmana, → torebka kłębuszka. 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476555_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474432_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477259_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473499_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471069_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472475_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477439_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477953_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476352_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477264_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476875_1.html


torebka Fabrycjusza, → kieszonka Fabrycjusza. 

torebka kłębuszka, część składowa → ciałka nerkowego, kielichowate rozszerzenie kanalika 

nefronu obejmujące naczyniowy kłębuszek nefronu, z którego do t. k. odbywa się proces 

filtracji kłębkowej (→ filtracja nerkowa). 

torebka stawowa, łącznotkankowa błona łącząca się z kośćmi w pobliżu krawędzi 

powierzchni stawowych, otaczająca jamę stawową – szczelinowatą przestrzeń między 

łączącymi się w → stawie kośćmi (patrz też → błona maziowa). 

torf, skała osadowa powstała z obumarłych roślin bagiennych w wyniku częściowego ich 

rozkładu z udziałem drobnoustrojów, w warunkach dużej wilgotności i słabego dostępu 

powietrza; zawiera substancje humusowe oraz słabo rozłożone resztki roślinne i składniki 

popielne; jest bogaty w związki organiczne (węglowodory i ich pochodne), kwasy huminowe 

i ich sole, hemicelulozy, celulozę, ligninę i białka), a także składniki mineralne (krzemionka, 

związki wapnia, żelaza, potasu, fosforu oraz szereg pierwiastków śladowych); na podstawie 

składu botanicznego wyróżnia się t. niski – mechowiskowy, turzycowiskowy, szuwarowy lub 

olesowy oraz t. wysoki – mszarny, wrzosowiskowy i bórbagnowy. 

torfowce, rodzaj mszaków występujących w wilgotnych lasach i na → torfowiskach (głównie 

wysokich i przejściowych), charakteryzujących się nieograniczonym wzrostem 

wierzchołkowym oraz obecnością tzw. komórek wodonośnych w listkach; dzięki tym dwom 

właściwościom t. pełnią niezwykle ważną rolę w przyrodzie: 1) obumierające, dolne części 

roślin ulegają rozkładowi i przekształcają się stopniowo w → torf; 2) magazynują olbrzymie 

ilości wody. 

torfowisko, podmokły biotop porośnięty roślinami bagiennymi, których resztki ulegają 

rozkładowi (w tzw. procesie torfienia), tworząc z czasem złoże → torfu; t. powstają w 

obniżeniach terenu o nieprzepuszczalnym podłożu, w warunkach nadmiaru wody w strefie 

klimatu umiarkowanego i chłodnego; w zależności od warunków powstawania wyróżnia się 3 

typy t. różniące się składem gatunkowym roślin oraz właściwościami wytworzonego torfu: t. 

wysokie, zwane mszarami, tworzące się w bezodpływowych zagłębieniach, najczęściej na 

wododziałach, rzadziej na skrzydłach teras rzecznych; t. niskie, czyli łąkowe, zajmują tereny 

obniżone w dolinach wolno płynących rzek i strumieni, zależne od poziomego ruchu wody; t. 

przejściowe, o właściwościach pośrednich między t. wysokimi i niskimi. 

tornaria, beczułkowata, pelagiczna larwa → jelitodysznych. 

torowanie, zjawisko ułatwiające przekazywanie informacji z jednej komórki nerwowej na 

drugą lub na komórkę efektorową, wzmacniające przekazywaną informację zwłaszcza w 

odniesieniu do bodźców podprogowych; może mieć charakter czasowy (torowanie czasowe) 

lub przestrzenny (torowanie przestrzenne). 

torowanie czasowe, zjawisko → torowania pojawiające się w następstwie przekazywania 

impulsów nerwowych działających z dużą częstotliwością, bodźce następne przekazywane są 

łatwiej, natrafiają bowiem na błonę w stanie częściowej depolaryzacji po bodźcu poprzednim 

(por. → sumowanie bodźców w czasie). 

torowanie przestrzenne, torowanie heterosynaptyczne, zjawisko → torowania związane z 

przejmowaniem impulsów nerwowych przez dany neuron od kilku neuronów jednocześnie; 

depolaryzacje wywoływane przez neuroprzekaźniki w poszczególnych synapsach sumują się 

w obrębie neuronu docelowego (→ sumowanie bodźców w przestrzeni) i ułatwiają (torują) 

sobie nawzajem przekazanie informacji. 

totipotencjalne komórki, → komórki totipotencjalne. 

totipotencjalność, ekwipotencjalność, omnipotencjalność, zdolność komórek do 

różnokierunkowego różnicowania się; dotyczy → blastomerów na wczesnych etapach 

bruzdowania lub → komórek macierzystych zachowujących cechę t. w późniejszych etapach 
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ontogenezy (→ komórki totipotencjalne). 

trabant, → satelita. 

tracheida, → cewka. 

tracheje, → naczynia. 

tracheole, najdrobniejsze, końcowe odcinki → tchawek pozbawione spiralnych zgrubień i 

chityny, przechodzące w komórki końcowe, które są właściwą partią oddechową systemu 

tchawkowego. 

tracheotomia, med. wykonanie otworu w przedniej ściany tchawicy w celu wprowadzenia 

rurki umożliwiającej dopływ powietrza do płuc, gdy nie może ono dopływać przez krtań. 

tradycja, etol. przekaz indywidualnie nabytych wzorców zachowań dostosowawczo 

korzystnych, od osobnika do osobnika i z pokolenia na pokolenie, drogą pozagenową (→ 

uczenie się); u człowieka jeden z głównych atrybutów → kultury, zdarza się także u innych 

kręgowców, głównie ssaków i ptaków. 

trama, pseudotkanka utworzona ze ściśle splecionych strzępek płonnych; występuje w 

owocnikach różnych gatunków grzybów, przede wszystkim tzw. wnętrzniaków, do których 

należą m.in. purchawkowce. 

tran, olej wątłuszowy, płynny tłuszcz o żółtym zabarwieniu oraz charakterystycznym smaku i 

zapachu, środek wzmacniający, uzyskiwany z wątroby ryb dorszowatych, źródło witamin A i 

D; w 1 g zawiera ok. 850 jednostek międzynarodowych witaminy A i 85 jednostek witaminy 

D, kwasy tłuszczowe, fosfor, jod i lecytynę; stosowany dawniej w zapobieganiu i leczeniu 

krzywicy. 

trankwilizery, leki psychotropowe z grupy leków neuroleptycznych lub anksjolitycznych; od 

klasycznych leków uspokajających i nasennych różnią się brakiem wyraźnego tłumienia 

świadomości i selektywnym wpływem na procesy psychiczne. 

transaminacja, przeniesienie grupy aminowej z jednego związku na drugi; najczęściej – 

przeniesienie grupy aminowej z α-aminokwasu na α-ketokwas, co prowadzi do powstania 

odpowiedniego α-ketokwasu i α-aminokwasu, np. reakcja asparaginianu z 2-oksyglutaranem, 

w której powstaje szczawiooctan i glutaminian; reakcje t. katalizują → aminotransferazy, 

enzymy z klasy → transferaz.. 

transaminazy, → aminotransferazy. 

transfekcja, wprowadzenie do komórek eukariotycznych obcego DNA przez wytworzenie 

porów w błonie komórkowej, za pomocą prądu elektrycznego, bombardowania komórek 

kulkami ze złota lub wolframu opłaszczonymi DNA lub wprowadzeniu obcego DNA do 

komórki za pomocą cienkich kapilar; obcy DNA może tworzyć tzw. transgenom w formie 

wielokopiowych fragmentów zdolnych do rekombinacji z genomem gospodarza; włączenie 

obcego DNA do genomu gospodarza może nastąpić na skutek rekombinacji homologicznej w 

procesie → crossing over lub w wyniku rekombinacji niehomologicznej; zjawisko t. 

stosowane jest do otrzymywania → organizmów transgenicznych. 

transfer genów, przenoszenie genów od osobnika do osobnika za pomocą → 

wektorów, którymi mogą być plazmidy i bakteriofagi lub w drodze mikroiniekcji, 

elektroporacji i bombardowania komórek kulkami złota lub wolframu opłaszczonymi DNA. 

transferazy, enzymy należące do klasy drugiej, katalizujące przenoszenie różnych grup 

funkcyjnych z jednego związku na drugi: metylowej – transmetylazy, acylowej – 

transacetylazy, aminowej – aminotransferazy, glikozylowej – glikozylotransferazy. 

transferyny, białka należące do β-globulin, → glikoproteiny wiążące jony Fe3+ i 

transportujące żelazo we krwi do miejsc, gdzie jest ono niezbędne; t. wiążą się ze 

specyficznymi receptorami na powierzchni komórek docelowych, ulegają internalizacji na 
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drodze endocytozy, żelazo odłącza się od białka i jest np. włączane do wielu hemoprotein lub 

magazynowane w cytozolu komórek w postaci ferrytryny. 

transformacja nowotworowa, uzyskanie przez komórkę, w wyniku zmiany w jej genomie, 

możliwości nieograniczonego wzrostu (namnażania); zmiana w genomie (mutacja) może być 

spowodowana różnymi → mutagenami, a także wywołana przez → wirusy onkogenne. 

transformizm, → ewolucja. 

transfuzja, → przetoczenie krwi. 

transfuzjologia, nauka o przetaczaniu krwi, jej pochodnych i płynów krwiozastępczych oraz 

zapobieganiu powikłań potransfuzyjnych i ich leczeniu. 

transgeniczne organizmy, → organizmy transgeniczne. 

transgenom, → transfekcja. 

transgresja genetyczna, pojawienie się wśród pokolenia F2 lub potomstwa krzyżówki 

wstecznej osobników, u których zakres zmienności cechy przekracza zakres zmienności 

pokolenia rodzicielskiego; transgresja dotyczy dziedziczenia cech ilościowych, 

warunkowanych przez kilka lub wiele par alleli. 

transkrypcja, proces syntezy RNA na matrycy DNA, podstawowy etap → ekspresji genów, 

w którym informacja zawarta w sekwencji → nukleotydów DNA, zgodnie z zasadą 

komplementarności, jest przenoszona do sekwencji nukleotydów w RNA; substratami t. są 

trifosforany rybonukleotydów, zasadniczym enzymem – polimeraza RNA; w t. powstają 

wszystkie trzy rodzaje RNA; u eukariotów podczas modyfikacji potranskrypcyjnych 

(dojrzewanie RNA, obróbka RNA) m.in. wycinane są introny oraz składane i modyfikowane 

eksony (→ składanie RNA, → rybozymy). 

transkrypcja odwrotna, odtwarzanie komplementarnej cząsteczki DNA na matrycy RNA 

pochodzącej z wirusa, z udziałem enzymu – wirusowej polimerazy DNA (odwrotnej 

transkryptazy). 

transkryptaza odwrotna, → odwrotna transkryptaza. 

transkryptom, pula wszystkich RNA w komórce. 

translacja, → biosynteza białka. 

translokacja, zmiana strukturalna polegająca na przeniesieniu fragmentu chromosomu w 

ramach tego samego lub do innego chromosomu, lub całego chromosomu i jego integracja z 

innym chromosomem; wynikiem translokacji jest zmiana kolejności genów lub zmiana liczby 

chromosomów (→ aberracje chromosomowe). 

transmisja, przekazywanie, przekaźnictwo, zjawisko przekazywania informacji między 

komórkami organizmu wielokomórkowego; może mieć charakter chemiczny (→ 

neuroprzekaźniki, → receptory (1), → synapsy chemiczne) lub elektryczny (→ synapsy 

elektryczne). 

transmisyjny mikroskop elektronowy, → mikroskop transmisyjny. 

transmittery, → neuroprzekaźniki. 

transmutacjonizm, → ewolucja. 

transpiracja, parowanie wody z powierzchni rośliny, głównie z liści ze względu na ich dużą 

powierzchnię; t. zależy od uwodnienia podłoża (gleby) i wilgotności powietrza; jest 

regulowana przez stopień rozwartości szparek (→ aparat szparkowy); jej natężenie, którego 

wynikiem jest działanie ssące t., stanowi w roślinie główny motor dalekodystansowego 

transportu wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych. 

transplantacja, → przeszczepianie. 

transplantacja jądra komórkowego, wprowadzenie jądra innej komórki do cytoplazmy 
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komórki pozbawionej swego własnego jądra, najczęściej do pozbawionej jądra komórki 

jajowej, zabieg stosowany w trakcie → klonowania. 

transport aktywny, transport cząsteczek przez błonę wbrew gradientowi ich stężenia, 

wymagający obecności błonowego białka przenoszącego i nakładu energii w postaci ATP; t. 

a. może być też napędzany przez jony: gdy transportowana cząsteczka i jon przemieszczają 

się przez błonę w tym samym kierunku, mówimy o symporcie (np. przenośnik Na+/glukoza), 

a gdy w przeciwnym – o antyporcie (np. wymiennik anionów w erytrocycie). 

transport asymilatów w roślinie, przemieszczanie się organicznych związków 

pokarmowych (głównie cukru) z donorów – organów wytwarzających asymilaty (liści) lub 

uruchamiających ich zapasy do akceptorów – organów zużywających je (np. korzeni, 

rozwijających się owoców) lub magazynujących (organy spichrzowe); t. a. w r. odbywa się → 

łykiem, jego mechanizm nie został dotychczas w pełni wyjaśniony, próbą zrozumienia jest 

hipoteza → przepływu masowego pod ciśnieniem. 

transport bierny, transport cząsteczek przez → błonę plazmatyczną ze stężenia większego 

do mniejszego, nie wymagający energii metabolicznej; t. b. zachodzący na drodze prostej 

dyfuzji nie wymaga obecności błonowych białek przenoszących, a szybkość przemieszczania 

cząsteczek jest wprost proporcjonalna do gradientu ich stężenia w poprzek błony; t. b. na 

drodze dyfuzji ułatwionej wymaga obecności przenoszących białek błonowych. 

transport elektronów, przenoszenie elektronów w reakcjach chemicznych przez → układy 

oksydoredukcyjne, złożone z akceptora i donora elektronów, czemu towarzyszy uwalnianie 

energii, której część magazynowana jest w postaci ATP (→ fosforylacja, → teoria 

chemiosmotyczna). 

transport wewnątrzkomórkowy, transport substancji między przedziałami 

wewnątrzkomórkowymi, aktywny lub bierny transport przez błony (→ transport aktywny, → 

transport bierny). 

transport wody w roślinie, przemieszczanie się wody i rozpuszczonych w niej soli 

minealnych z organu do organu (np. z korzeni do liści) pod działaniem siły ssącej → 

transpiracji lub → parcia korzeniowego. 

transportujący RNA, → RNA transportujący. 

transpozony, geny wędrujące, geny skaczące, ruchome elementy DNA, odcinki DNA 

złożone z kilkuset do kilku tysięcy nukleotydów zmieniające swoje miejsce w genomie; mogą 

wywołać zmiany w strukturze genomu polegające na duplikacji, inwersji lub delecji; t. z 

wprowadzonymi do nich odcinkami DNA używane są do → transferu genów. 

transseksualizm, rozbieżność między płcią biologiczną a psychiczną u człowieka 

przejawiająca się tendencją do przyjmowania w zachowaniach płciowych postawy płci 

przeciwnej. 

transwersja, zastąpienie zasady pirymidynowej przez purynową lub purynowej przez 

pirymidynową w łańcuchu DNA; wynikiem t. są mutacje transwersyjne (→ mutacja 

punktowa). 

transwestytyzm, fetyszyzm transwestytyczny, dewiacja seksualna występująca u 

heteroseksualnych mężczyzn, wyrażająca się popędem do przebierania się w kobiece stroje. 

tranzycja, zastąpienie w łańcuchu DNA jednej zasady pirymidynowej inną zasadą 

pirymidynową lub jednej zasady purynowej inną purynową; na skutek t. mogą powstać 

mutacje tranzycyjne (→ mutacja punktowa). 

traumatologia, med. nauka o powstawaniu, rozpoznawaniu i leczeniu urazów. 

trawienie, procesy związane z przekształcaniem składników pokarmu w związki prostsze, 

które mogą być wchłaniane ze światła przewodu pokarmowego; wyróżnia się zwykle → 
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trawienie chemiczne i → trawienie mechaniczne. 

trawienie chemiczne, procesy enzymatycznego rozkładu złożonych związków organicznych 

do prostszych, najczęściej w odniesieniu do składników pokarmu rozkładanych z udziałem 

enzymów trawiennych wydzielanych przez gruczoły jamy gębowej, żołądka i jelit do 

związków, które mogą przenikać przez nabłonek przewodu pokarmowego i być wchłaniane 

do płynów ustrojowych (patrz też → trawienie międzykomórkowe, → trawienie 

wewnątrzkomórkowe, → trawienie zewnątrzkomórkowe). 

trawienie mechaniczne, procesy ułatwiające → trawienie chemiczne pokarmu przez jego 

mechaniczne rozdrabnianie, np. przez żucie za pomocą zębów w jamie gębowej lub przez 

silne skurcze mięśniówki ścian żołądka, niekiedy wzmacniane twardymi elementami w 

ścianie lub w treści żołądka. 

trawienie międzykomórkowe, trawienie w obrębie narządu przez enzymy wydzielane przez 

jego komórki do przestrzeni międzykomórkowej, może poprzedzać ostateczne wchłonięcie do 

komórek substancji pokarmowych transportowanych z przewodu pokarmowego do tkanek 

(por. → lipoliza (lipoliza wewnątrznaczyniowa)). 

trawienie wewnątrzkomórkowe, procesy trawienia (rozkładu) złożonych związków 

organicznych do prostszych, które odbywają się w obrębie komórki i są katalizowane przez 

enzymy hydrolityczne zawarte w lizosomach; t. w. może dotyczyć cząstek pokarmu 

wchłoniętych do komórki w drodze → endocytozy lub → fagocytozy. 

trawienie zewnątrzkomórkowe, → trawienie chemiczne zachodzące w świetle przewodu 

pokarmowego pod wpływem enzymów wydzielanych przez gruczoły związane z różnymi 

jego odcinkami; formą t. z. jest wprowadzanie przez zwierzęta drapieżne enzymów 

trawiennych do ciała organizmu stanowiącego pokarm; zwierzęta stosujące taką strategię 

odżywiania wysysają następnie produkty trawienia z ciała ofiary. 

trawieniec, ostatnia z czterech komór złożonego żołądka u przeżuwaczy, właściwa część 

gruczołowa żołądka, o pofałdowanym wnętrzu wyścielonym jednowarstwowym nabłonkiem 

walcowatym, gdzie pokarm, który trafił z ksiąg, ulega zakwaszeniu i trawieniu, skąd 

przedostaje się do dwunastnicy; odpowiada żołądkowi prostemu innych ssaków, z obecnymi 

typowymi enzymami trawiennymi. 

trawienne enzymy, → enzymy trawienne. 

trawienne soki, → soki trawienne. 

trąbka Eustachiusza, → trąbka słuchowa. 

trąbka słuchowa, trąbka Eustachiusza, przewód występujący u większości kręgowców 

lądowych, łączący jamę ucha środkowego z gardzielą, umożliwiając wyrównywanie ciśnienia 

powietrza po obu stronach błony bębenkowej; t. s. brak u niektórych płazów, węży i 

beznogich jaszczurek; u krokodyli i ptaków prawa i lewa t. s. łączą się z sobą i do gardzieli 

uchodzą wspólnie. 

trąbowce, Proboscidea, rząd należący do gromady → ssaków, reprezentowany przez dwa 

gatunki: słonia afrykańskiego i słonia indyjskiego. 

trąd, lepra, przewlekła choroba zakaźna o długim okresie wylęgania występująca w krajach 

subtropikalnych i tropikalnych, wywoływana przez Mycobacteruim leprae, która powoduje 

powstawanie różnego rodzaju zmian skóry, błon śluzowych i nerwów obwodowych, oczu, 

narządów jamy brzusznej, kości, jąder; rozróżnia się kilka zasadniczych postaci t., m.in. 

postać lepromatyczną z dużymi zmianami skórnymi i zajęciem pni nerwowych, postać 

tuberkuloidową z plamami na skórze i brakiem czucia w miejscu zmian skórnych oraz 

zajęciem mięśni obwodowych, postać neurologiczną z zajęciem pni nerwowych, bez zmian 

skórnych. 
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trądzik, ogólna nazwa dla różnych schorzeń zapalnych gruczołów łojowych i mieszków 

włosowych przebiegających z występowaniem grudek, krost i ropni związanych z 

nadczynnością gruczołów łojowych. 

trend sekularny, tendencja przemian, antr. zjawisko kierunkowych zmian w przebiegu 

rozwoju ontogenetycznego człowieka obserwowane w ciągu ostatniego stulecia, nie 

wynikające ze zmian w puli genów, przejawiające się m.in. przyspieszeniem procesów 

dojrzewania płciowego, wydłużaniem okresu rozrodczego i zwiększaniem się ostatecznych 

rozmiarów ciała. 

trening, zespół czynności i ćwiczeń, których wielokrotne wykonywanie zwiększa wydolność 

fizyczną osobników lub osób trenowanych; np. efektami t. sportowców, w porównaniu z 

osobami nie wytrenowanymi, są adaptacje do lepszego zaopatrzenia tkanek, głównie mięśni, 

w tlen (np. zwiększenie objętości wyrzutowej serca, powiększenie sylwetki serca, zwolnienie 

rytmu serca w trakcie wysiłku, wzrost liczby naczyń włosowatych w mięśniach) oraz 

zwiększenie wydajności energetycznej mięśni (przez np. zwiększenie zużycia tlenu przez 

tkanki, wzrost liczby mitochondriów i enzymów torów oddechowych w miocytach 

szkieletowych); t. mogą być poddawane również zwierzęta, np. konie lub psy. 

treonina, Thr, polarny, egzogenny aminokwas białkowy należący do rodziny asparaginianu; 

występuje powszechnie, choć w niewielkich ilościach, w białkach roślinnych i zwierzęcych. 

trepanacja, operacyjne otwarcie jamy zawartej w kości (np. jamy szpikowej) lub otoczonej 

kośćmi – jamy czaszki. 

TRF, → TRH. 

TRH, ang. thyrotropin-releasing hormone, TRF, ang. thyrotropin-releasing factor, hormon 

uwalniający hormon tyreotropowy, → tyreoliberyna, → hormony uwalniające. 

triacyloglicerole, dawniej triacyloglicerydy, triglicerydy, tłuszcze właściwe, tłuszcze 

obojętne należące do tłuszczów prostych, estry wyższych kwasów tłuszczowych i glicerolu; w 

organizmie ssaków t. gromadzą się głównie w cytoplazmie komórek tłuszczowych, są 

zapasem skondensowanej energii; tworzą podskórną warstwę tłuszczową, pełnią więc też 

funkcję ochronną i termoregulacyjną; t. są transportowane w płynach ustrojowych w postaci 

cząsteczek lipidowo-białkowych nazywanych lipoproteinami. 

triacyloglicerydy, → triacyloglicerole. 

trias, pierwszy okres → ery mezozoicznej trwający od ok. 245 mln do 208 mln lat temu; 

dzieli się na 3 epoki: wczesną, środkową i późną (→ geochronologia). 

triecja, → trójpienność. 

triglicerydy, → triacyloglicerole. 

trigon, powierzchnia na koronie górnych zębów trzonowych u pierwotnych ssaków, 

niektórych owadożernych, nietoperzy i naczelnych składająca się z 3 guzków ułożonych w 

trójkąt: protokonus, parakonus i metakonus (patrz też → teoria trituberkularna). 

trigonid, powierzchnia na koronie dolnych zębów trzonowych u pierwotnych ssaków, 

niektórych owadożernych, nietoperzy i naczelnych (położona przed → talonidem) składająca 

się z 3 guzków ułożonych w trójkąt: protokonid, parakonid i metakonid (patrz też → teoria 

trituberkularna). 

trijodotyronina, 3,5,3’-trijodotyronina, T3, jeden z hormonów → gruczołu 

tarczowego uwalnianych z → tyreoglobuliny do krążenia; zwiększa metabolizm energetyczny 

komórek (ma 5-krotnie większą aktywność niż → tyroksyna). 

trijodotyronina odwrotna, 3,3’,5’-trijodotyronina, tT3, związek powstający w tkankach 

obwodowych w wyniku przemian katabolicznych → tyroksyny, w odróżnieniu od 3,5,3’-

trijodotyroniny (→ trijodotyronina) nie wykazuje aktywności hormonalnej. 
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trikonodonty, Triconodontia rząd wymarłych → ssaków; żyły w mezozoiku, nieduże, 

wielkości kota, miały czaszkę o pierwotnych cechach, z małym mózgiem, żuchwą podobną 

do gadziej, zęby w postaci trzech, szeregowo ustawionych guzków. 

triozy, cukry proste, monosacharydy o trzech atomach węgla, np. aldehyd glicerynowy 

będący aldozą i dihydroksyaceton – ketoza (→ cukry proste). 

triploid, komórka, tkanka lub osobnik (→ autoploid lub → alloploid) mający trzy zespoły 

chromosomów (3n). 

triploidalność, stan, w którym dany organizm ma trzy zespoły chromosomów. 

trisomia 21, → zespół Downa. 

trisomia, obecność w komórce, tkance lub u danego osobnika dodatkowego, poza zestawem 

diploidalnym, chromosomu lub większej ich liczby 2n + 1, 2n + 1 + 1 itd. (patrz też → 

aneuploid). 

tritlen, → ozon. 

tritocerebrum, trzecia para zwojów mózgowych u wijów, owadów i skorupiaków; unerwia 

narządy gębowe. 

trituberkularna teoria, . 

→ teoria trituberkularna 

tRNA, → RNA transportujący. 

trochofora, larwa pierścienic i grup pokrewnych: niektórych mięczaków, sikwiaków, 

szczetnic, wolno pływająca, odżywiająca się planktonem, wchodząca w skład pelagialu; 

niesegmentowana, owalnego kształtu, o zakończeniach stożkowatych, górnym (episfera) – z 

centrum nerwowym w płytce ciemieniowej, dolnym (hiposfera) – z którego głównie rozwija 

się, podczas przeobrażania, postać dorosła. 

trofalaksja, przekazywanie płynnej zawartości przewodu pokarmowego między osobnikami 

kolonii owadów społecznych, a także między nimi a organizmami znajdującymi się w ich 

gniazdach; treść przewodu pokarmowego uwalniana jest przez otwór gębowy (t. oralna) lub 

odbytowy (t. analna); t. może być dwustronna lub jednostronna; dzięki t. pokarm jest 

równomiernie rozprowadzany między osobnikami wykonującymi różne czynności w kolonii; 

szczególnie rozwinięta u mrówek i termitów. 

troficzna struktura, → struktura troficzna. 

troficzny łańcuch, → łańcuch pokarmowy. 

troficzny poziom, → poziom troficzny. 

trofoblast, pojedyncza warstwa komórek otaczająca blastocystę (→blastulę ssaków); w 

dalszych etapach rozwoju zarodkowego rozdziela się na część zewnętrzną syncytialną, 

syncytiotrofoblast (syntrofoblast), uczestniczącą w zagnieżdżaniu zarodka ssaków w ścianie 

macicy (→ implantacja (1)), oraz wewnętrzną, komórkową (cytotrofoblast); t. uczestniczy w 

tworzeniu → błon płodowych i łożyska. 

trofocyty, komórki odżywcze, rodzaj komórek wspomagających, występujących obok → 

oocytów i → komórek folikularnych w → jajniku alimentarnym (jajniku alimentarnym 

nutrymentalnym), spotykanym u skorupiaków, roztoczy i owadów (→ jajnik 

meroistyczny, → jajnik politroficzny, → jajnik telotroficzny). 

trofosoma, → fauna ujść hydrotermalnych. 

trofozoid, → gastrozoid. 

trofozoit, stadium w rozwoju → sporowców (→ sporozoit). 

troglobionty, → speleobionty. 
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troglofile, → speleofile, troglokseny, organizmy trafiające do jaskiń przypadkowo. 

trogony, Trogoniformes, rząd należący do gromady → ptaków, reprezentowany przez 39 

gatunków, o długości 23–38 cm; dość szeroko rozprzestrzenione, zwłaszcza na półkuli 

południowej. 

trombina, enzym proteolityczny powstający z nieaktywnej protrombiny, katalizujący ostatni 

etap krzepnięcia krwi – przekształcenie fibrynogenu w fibrynę (włóknik) tworzącą 

usieciowany skrzep. 

trombocytopenia, małopłytkowość, zmniejszenie liczby trombocytów we krwi poniżej dolnej 

granicy prawidłowej, jako skaza krwotoczna pierwotna lub wtórna towarzysząca innym 

stanom chorobowym; następstwem jest kruchość śródbłonka naczyń krwionośnych, łatwo 

przepuszczającego krwinki i pojawiające się miejscowo wybroczyny (plamica 

małopłytkowa). 

trombocyty, 1) → płytki krwi ssaków; 2) wrzecionowate krwinki białe kręgowców (poza 

ssakami) uczestniczące w procesach krzepnięcia krwi. 

trombokinaza, tromboplastyna, enzym aktywujący krzepnięcie krwi, katalizujący w 

obecności jonów wapniowych reakcję przekształcenia nieaktywnej protrombiny w aktywną 

trombinę; występuje w osoczu krwi, trombocytach i różnych tkankach. 

tromboksany, dwudziestowęglowe (ikozanoidy) pochodne arachidonianu pełniące funkcje 

lokalnych hormonów; występują m.in. w płytkach krwi; wywierają silny wpływ na agregację 

płytek krwi, mają zdolność zwężania naczyń krwionośnych, zwiększają stężenie jonów 

wapniowych. 

tromboplastyna, → trombokinaza. 

tropina, kompleks trzech łańcuchów polipeptydowych: wiążącego Ca2+, wiążącego aktynę i 

wiążącego tropomiozynę; białko regulatorowe skurczu mięśni, razem z tropomiozyną 

wchodzi w skład filamentów aktynowych. 

tropizmy, ruchy wzrostowe (→ ruchy roślin) organów roślin wywołane przez zewnętrzne 

bodźce i zależne od kierunku działania bodźców; t. może być dodatni (w kierunku do źródła 

bodźca) lub ujemny (w kierunku przeciwnym); zależnie od rodzaju bodźca wyróżnia się → 

fototropizm, → grawitropizm, → chemotropizm, → tigmotropizm. 

tropokolagen, białko fibrylarne (włókienkowe) o masie cząsteczkowej 360 kDa powstające z 

prokolagenu po usunięciu końcowych telopeptydów; t. agreguje w mikrofibryle i ulega 

kowalencyjnemu usieciowaniu przez wiązania poprzeczne, tworząc dojrzałe włókno → 

kolagenu. 

tropomiozyna, białko fibrylarne (włókienkowe) mięśni o masie cząsteczkowej 50–150 kDa; 

bierze udział w regulacji skurczu mięśni, razem z troponiną wchodzi w skład filamentów 

aktynowych. 

troposfera, najniżej położona część atmosfery z obecnością wszystkich chmur i 99% pary 

wodnej; sięga nad biegunem do 9 km, w strefie umiarkowanej do 12 km, nad równikiem do 

18 km, zimą niżej niż latem, podczas niżu barycznego niżej niż podczas wyżu. 

tropotaksja, reakcja powodująca przemieszczanie się zwierzęcia w kierunku źródła bodźca 

(t. dodatnia) lub w kierunku przeciwnym (t. ujemna), dzięki odbiorowi sygnałów 

równocześnie przez dwa symetryczne rozmieszczone receptory (lewy i prawy). 

trójglicerydy, → triacyloglicerole. 

trójpienność, triecja, występowanie trojakiego rodzaju osobników u tego samego gatunku: o 

kwiatach obupłciowych, o kwiatach męskich oraz o kwiatach żeńskich; sprzyja to, 

przynajmniej częściowo, przestrzennemu rozdzieleniu płci, a więc poprawie genetycznej 

efektywności procesu rozmnażania. 
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trójwarstwowce, tkankowce trójwarstwowe, Triploblastica, zwierzęta o wykształconych 

trzech warstwach komórek zarodkowych: ektodermie, endodermie i mezodermie; ponad 90% 

tkanek rozwija się z mezodermy; zwykle dwubocznie symetryczne; do t. należą wszystkie 

typy wielokomórkowców (29) poczynając od płazińców. 

Trp, → tryptofan. 

trucizny, substancje powodujące uszkodzenia struktur organizmu, zaburzenia jego czynności, 

doprowadzające często do śmierci; t. zajmuje się → toksykologia (por. → toksyny). 

trujące rośliny, → rośliny trujące. 

trupojady, → nekrofagi. 

truteń, samiec u pszczół społecznych. 

trwanie życia oczekiwane, dem. parametr (e0) → tablic wymieralności, liczba lat (lub innych 

jednostek czasu), jaka pozostała do przeżycia przeciętnemu osobnikowi w określonym wieku 

w danej populacji; najczęściej oblicza się dla noworodków (e0
0); t. ż. o. można obliczać na 

podstawie struktury wymieralności w danej populacji, albo – jak we współczesnej demografii 

– na podstawie prawdopodobieństw zgonów w danym wieku. 

trychinoza, → włośnica. 

trychiny, cysty z larwami → włośnia krętego lub nazwa → włośni. 

trychocysta, silnie błyszczące pod mikroskopem ciałko (→ organelle), o nie wyjaśnionej roli, 

spotykane m.in. u niektórych przedstawicieli glonów (z grupy chloromonad i tobołków). 

trylobitokształtne, trylobitowce, Trilobitomorpha, podtyp bezkręgowców należący do 

typu → stawonogów, reprezentowany przez 4 tysiące wymarłych (żyjących w paleozoiku) 

gatunków; ciało z silnie wykształconym, chitynowym pancerzem, grzbieto-brzusznie 

spłaszczone, segmentowane, niemal homonomicznie, podzielone na głowę, tułów i tarczę 

ogonową; środkowa część ciała w płaszczyźnie strzałkowej jest bardziej wypukła niż obie 

części boczne, a odnóża są dwugałęziste; klasyfikowane na dwie gromady: trylobity i 

trylobitopodobne. 

trylobitopodobne, Trilobitoidea, gromada wymarłych stawonogów należąca do podtypu → 

trylobitokształtnych. 

trylobitowce, → trylobitokształtne. 

trylobity, Trylobita, gromada wymarłych najprymitywniejszych stawonogów, wyłącznie 

morskich, należąca do podtypu → trylobitokształtnych, reprezentowana przez 1300 

gatunków, o wielkości od kilku mm do kilkudziesięciu cm; t. należą do istotnych skamielin 

przewodnich. 

trymerofity, prymitywne rośliny lądowe (→ rośliny telomowe) zaliczane jeszcze do 

niedawna do – jak się okazało – heterogenicznej grupy → psylofitów; żyły bardzo krótko: 

pojawiły się w okresie dolnodewońskim, a wymarły całkowicie pod koniec środkowego 

dewonu; uważa się, że wyewoluowały one z roślin podobnych do rynii (→ ryniofitów); t. 

cechowały: monopodialnie rozgałęzione łodygi, z wyraźnie wyodrębnioną osią główną oraz 

zarodnie umieszczone szczytowo (terminalnie), na stosunkowo drobnych odgałęzieniach 

bocznych, które prawdopodobnie dały początek liściom makrofilnym występującym u 

paproci; wykazują także nawiązania do drugiej linii rozwojowej roślin lądowych, tj. 

pranagozalążkowych. 

trypanosoma, Trypanosoma, rodzaj pasożytniczych wiciowców zwierzęcych należący do 

rzędu → świdrowców; cykl rozwojowy obejmuje dwóch żywicieli, pośrednim jest 

bezkręgowiec, ostatecznym kręgowiec, w tym człowiek; pasożytuje we krwi wywołując 

groźne choroby; najważniejszymi parazytologicznie gatunkami są przenoszone przez muchę 

tse-tse: T. gambiense, która wywołuje u człowieka śpiączkę afrykańską, i T. brucei, która 
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powoduje chorobę nagana u zwierząt domowych, zwłaszcza u koni; T. 

equiperdum wywołująca chorobę narządów rodnych u koni i osłów przenoszona jest 

bezpośrednio przez zarażone zwierzęta. 

trypanosomatoza, choroba zakaźna wywoływana przez świdrowce z rodzaju Trypanosoma; 

t. afrykańska (śpiączka afrykańska) notowana jest w rejonach występowania muchy tse-tse 

przenoszącej ten czynnik zakaźny; w Afryce występują dwie formy choroby: cięższa, 

wywoływana przez Trypanosoma rhodesiense, i lżejsza – przez T. gambiense; w Ameryce 

Południowej i Środkowej występuje → choroba Chagasa powodowana przez 

świdrowca Trypanosoma cruzi przenoszona przez pluskwiaki. 

tryper, → rzeżączka. 

tryplet kodujący, → kodon. 

trypsynogen, nieaktywny prekursor enzymu proteolitycznego (→ trypsyny) wydzielany 

przez komórki zewnątrzwydzielnicze trzustki, aktywowany w dwunastnicy pod wpływem → 

enterokinazy lub autokatalitycznie. 

trypsyny, enzymy proteolityczne z grupy endopeptydaz (peptydaz peptydylopeptydowych) 

zaliczane do peptydaz serynowych działających w środowisku lekko alkalicznym; wydzielane 

są do światła jelita u różnych zwierząt; trypsyna ssaków wytwarzana jest w formie 

nieczynnego proenzymu (→ trypsynogenu) przez komórki zewnątrzwydzielnicze trzustki (→ 

pankreotom) i wchodzi w skład → soku trzustkowego wydzielanego do dwunastnicy. 

tryptofan, Trp, egzogenny, hydrofobowy, aromatyczny aminokwas białkowy; jest zarówno 

ketogenny, jak i glukogenny; występuje w większości białek roślinnych i zwierzęcych; jest 

substratem w syntezie serotoniny, kwasu nikotynowego i auksyn. 

trypton, abioseston, zawiesina rozłożonych szczątków organicznych oraz nieorganicznych z 

wietrzejących skał; nieożywiona część → sestonu; nadmiar wywołuje zmętnienie wody, 

ogranicza dopływ światła, zmienia warunki cieplne, hamuje rozwój glonów i roślin. 

tryskawka, pierwsza szpara skrzelowa ryb homologizowana z jamą ucha środkowego i 

przewodem Eustachiusza u kręgowców; położona od strony grzbietowej głowy, między 

łukami żuchwowym i gnykowym; u rekinów i ryb kostołuskich zredukowana jest do małego 

otworu; duże rozmiary osiąga u płaszczek służąc do wciągania wody oddechowej; u → 

spodoustych w t. znajduje się nibyskrzele, którędy krew tętnicza dopływa do oczu. 

tryt, 3H lub T, izotop promieniotwórczy wodoru wysyłający słabe promieniowanie β, o 

okresie połowicznego rozpadu 12,4 lat; powstaje pod wpływem promieniowania kosmicznego 

na azot; jest stosowany w badaniach naukowych jako wskaźnik. 

trzebienie, → kastracja. 

trzecia powieka, → migotka. 

trzeciorzęd, starszy okres → kenozoiku trwający od 65 mln do 1,8 mln lat temu; dzieli się na 

5 epok: paleocen, eocen, oligocen (tworzące tzw. paleogen), miocen i pliocen (tworzące tzw. 

neogen) (→ geochronologia). 

trzeciorzędowa struktura, → struktura trzeciorzędowa. 

trzeszczki, skostnienia (drobne kostki) w ścięgnach mięśni szkieletowych kręgowców. 

trzewa, → trzewia. 

trzewia, trzewa, wewnętrzne narządy kręgowców położone w jamie piersiowej, jak serce i 

płuca, oraz w jamie brzusznej, jak jelito, żołądek, śledziona, trzustka, wątroba, nerki, narządy 

rozrodcze. 

trzewioczaszka, część czaszki kręgowców dookoła jamy gębowej i gardzieli otaczająca 

przednią część przewodu pokarmowego; zbudowana jest z chrząstek i kości tworzących 
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rusztowania skrzeli (a u kręgowców lądowych inne narządy) i aparat chwytny; w rozwoju 

ewolucyjnym t. następuje coraz ściślejsze połączenie kości i zmniejszanie ich liczby. 

trzon, anat. zasadnicza, główna część narządu; termin stosowany często w odniesieniu do 

kości (t. kręgu, t. → kości długich). 

trzonopłetwe, Crossopterygii, podgromada w gromadzie ryb → mięśniopłetwych, głównie 

słodkowodnych i drapieżnych, o ciele pokrytym łuskami kosmoidalnymi i szkielecie 

kostnym; pojawiły się w dewonie i w większości wymarły pod koniec mezozoiku; dzieli się je 

na dwie grupy: Caelacanthini i Rhipidistia; do pierwszej należy rodzina Latimeriidae, z 

przedstawicielem → latimerią (Latimeria), która dotrwała do czasów dzisiejszych; druga 

grupa, wymarła w permie, zawiera gatunki, których niektóre cechy (np. budowa szkieletu 

trzonkowatych płetw parzystych) uznawane są za dowód pochodzenia z nich prymitywnych 

płazów. 

trzonowce, → zęby ssaków, → formuła zębowa. 

trzustka, duży gruczoł przewodu pokarmowego kręgowców, w budowie którego wyróżnia 

się głowę, trzon i ogon; dzielony na: 1) część zewnątrzwydzielniczą, o budowie płacikowej, w 

której jednostką czynnościową jest → pankreotom, odpowiedzialną za wytwarzanie → soku 

trzustkowego wydzielanego przez przewód trzustkowy do dwunastnicy, 2) część 

wewnątrzwydzielniczą, tworzoną przez → wyspy trzustkowe wydzielające do krążenia → 

glukagon, → insulinę i → somatostatynę. 

trzustkowy sok, → sok trzustkowy. 

tse-tse, → mucha tse-tse. 

TSF, → tymulina. 

TSH, ang. thyroid-stimulating hormone, → hormon tyreotropowy. 

tuatara, → hatterie. 

tuberkulina, wyciąg z płynnej hodowli bakterii Mycobacterium tuberculosis zawierający 

produkty ich metabolizmu (→ próba tuberkulinowa). 

tuberkulinowa próba, → próba tuberkulinowa. 

tuberkuloza, → gruźlica. 

tubulina, główne białko budujące → mikrotubule. 

tuczne komórki, → komórki tuczne. 

tuf, lekka i porowata skała osadowa powstała z popiołów wulkanicznych; t. występują 

między warstwami innych osadów, w których znajdują się skamieniałości, a ze względu na 

obecność w nich radioaktywnych izotopów (np. K, Ar, U) można je datować (→ datowanie 

bezwzględne), oszacowując tym samym wiek skamieniałości. 

tularemia, zakaźna choroba odzwierzęca wywoływana przez gramujemne 

pałeczki Francisella tularensis; nosicielami zarazka są trawożerne gryzonie; przenoszenie 

choroby następuje przez ukąszenia kleszczy lub owadów mających kontakt z nosicielem lub 

drogą pokarmową względnie oddechową przy bezpośrednim kontakcie z chorymi 

zwierzętami. 

tułów, toraks, korpus ,1) u bezkręgowców środkowa część ciała między głową a odwłokiem, 

u owadów złożona z trzech segmentów zaopatrzonych zwykle w skrzydła i odnóża 

lokomocyjne; u skorupiaków często zlana z głową tworząc → głowotułów; 2) u kręgowców 

część ciała położona za głową i szyją, w której znajdują się serce, płuca i towarzyszące 

struktury, u ssaków oddzielona od części brzusznej przeponą. 

tundra, strefa roślinności bezleśnej rozciągająca się przede wszystkim na obszarach 

podbiegunowych półkuli północnej, na południe od pustyni arktycznej oraz na północ od → 
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tajgi; na półkuli południowej występuje rzadko, tylko na wyspach antarktycznych 

(Falklandy); od tajgi oddzielona obszarem przejściowym nazywanym → lasotundrą, a jej 

południową granicę wyznacza tzw. polarna granica lasu; t. związana jest z klimatem 

arktycznym, charakteryzującym się długą i surową zimą, niskim poziomem opadów (często 

poniżej 200 mm w ciągu roku), wieczną zmarzliną oraz silnymi wiatrami (15–30 m/s w 

zimie); warunki klimatyczne, krótki okres wegetacji oraz rodzaj podłoża i wilgotność gleby 

decydują o strukturze roślinności i zróżnicowaniu t. na następujące typy: porostowa (siedliska 

suche i ubogie), mszysta, krzewinkowa, trawiasta i ziołoroślowa (siedliska najżyźniejsze i 

dobrze nawodnione); strefa t. należy do ubogich w rośliny kwiatowe (ok. 600 gatunków), jest 

natomiast bogata w rośliny niższe (mchy, glony) oraz porosty. 

tunika, 1) termin stosowany w opisie → wierzchołka wzrostu pędu roślin 

okrytozalążkowych; oznacza zewnętrzne warstwy protomerystemu, z których każda ma 

oddzielną grupę komórek inicjalnych; podziały komórkowe w t. są wyłącznie antyklinalne 

(→ podział komórki; por. → korpus); 2) miękka, galaretowata lub twarda wydzielina 

naskórka tworząca otoczkę ochronną osłonic; 3) → perysark. 

turgor, stan jędrności komórek, tkanek i organów roślinnych, ciśnienie hydrostatyczne, jakie 

wywiera na ścianę komórkową protoplast, powiększający swą objętość w wyniku wnikania 

wody do jego wnętrza; t. nadaje strukturom roślinnym pewną sztywność i pozwala utrzymać 

określony kształt; zanik t. spowodowany wyparowaniem lub wypływem wody z komórek 

objawia się więdnięciem organów rośliny; termin t. bywa odnoszony również do stanu 

napięcia komórek zwierzęcych. 

turiony, przetrwalniki pąkowe, rozmnóżki roślin wodnych tworzące się jesienią, zimujące na 

dnie zbiorników wodnych i rozwijające się wiosną w nowe rośliny. 

Turnera zespół, → zespół Turnera. 

twardówka, → gałka oczna. 

twardzica, sklerenchyma, roślinna tkanka wzmacniająca; jej komórki są najczęściej martwe, 

ściany komórkowe mocno zgrubiałe i na ogół silnie zdrewniałe; występuje w 2 postaciach, 

jako → włókna sklerenchymatyczne i → komórki kamienne(sklereidy). 

twardziel, drewno twarde, wewnętrzne partie drewna wtórnego w starszych pniach 

pozbawione żywych komórek, całkowicie zdrewniałe, nie pełniące już funkcji przewodzących 

(→ wcistki), lecz jedynie mechaniczne; do celów technicznych t. stanowi najbardziej 

wartościową część drewna, do niej w większości odnosi się potoczne znaczenie słowa 

"lw;drewno"up;. 

twarz, przednia część głowy u człowieka i naczelnych obejmująca kości → trzewioczaszki i 

pokrywające je utwory chrzęstne, mięśniowe i skórne; w obrębie twarzy znajdują się oczy, 

nos i szpara ustna. 

twarzoczaszka, → trzewioczaszka u człowieka. 

twór siatkowaty, twór siatkowaty pnia mózgu, sieć rozproszonych neuronów rozciągająca się 

w → pniu mózgu, od rdzenia przedłużonego, przez śródmózgowie do międzymózgowia; z t. 

s. łączą się odpowiednimi odgałęzieniami wszystkie drogi nerwowe wstępujące i zstępujące 

(dośrodkowe i odśrodkowe); pod jego kontrolą pozostaje aktywność całego ośrodkowego 

układu nerwowego, włącznie ze stanami czuwania i snu; u człowieka zniszczenie tego układu 

przez proces chorobowy lub uraz prowadzi do śpiączki – całkowitej utraty zdolności 

reagowania na bodźce; funkcjonalnie dzieli się na układ siatkowaty pobudzający (aktywujący, 

wstępujący) i układ siatkowaty zstępujący. 

twórcze tkanki, → merystem. 

tyflosolis, wpuklony do wnętrza fałd ciągnący się wzdłuż grzbietowej części jelita 
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środkowego skąposzczetów lądowych, który zwiększa powierzchnię trawienną. 

tygrysy szablozębne, Machairodontinae, podrodzina wymarłych (żyły między oligocenem a 

plejstocenem), holarktycznych wielkich ssaków należąca do rodziny kotów (kotowatych), 

rzędu → drapieżnych, o bardzo długich szablastych górnych kłach. 

tylakoidy, spłaszczone, błoniaste woreczki tworzące w → chloroplastach roślin oraz w 

komórkach fotosyntetyzujących bakterii silnie rozbudowany system błon, w który 

wbudowane są barwniki fotosyntetyczne i cały aparat fazy świetlnej → fotosyntezy; w 

układach t. wyróżnia się grana, zwarte stosy utworzone z mniejszych, w zarysie okrągłych t., 

oraz intergrana, utworzone z t. większych i dłuższych, luźno przebiegających w → 

stromie (zwanych też t. stromy) i łączących poszczególne grana w jeden ciągły system. 

tyłomózgowie, rhombencephalon, część tylna mózgowia zarodka kręgowców; dzieli się na 

tyłomózgowie wtórne (metencephalon), z którego rozwija się → móżdżek (cerebellum), a u 

ssaków również → most, oraz zamózgowie (myelencephalon), z którego powstaje → rdzeń 

przedłużony (medulla oblongata). 

tyłomózgowie wtórne, → tyłomózgowie. 

tymidyna, nukleozyd zbudowany z zasady pirymidynowej tyminy i cukru pentozy, rybozy 

lub deoksyrybozy (→ nukleozydy). 

tymina, azotowa zasada pirymidynowa; występuje w nukleozydach, nukleotydach, kwasach 

deoksyrybonukleinowych i związkach wysokoenergetycznych. 

tympanalny narząd, → narząd tympanalny. 

tymulina, TSF (ang. thymic serum factor), grasiczy czynnik surowicy, jeden z hormonów 

grasicy, peptyd zbudowany z 9 aminokwasów, uczestniczący w tworzeniu się odporności 

komórkowej organizmu; bierze udział w dojrzewaniu limfocytów T oraz stymuluje syntezę 

immunoglobulin w limfocytach pomocniczych. 

typ, 1) wyższa → jednostka systematyczna, takson lub kategoria systematyczna określająca 

jedną lub więcej spokrewnionych gromad, oddzielona od innych taksonów tej rangi wyraźną 

luką; 2) egzemplarz w zbiorze, który stanowił podstawę opisania nowego gatunku; 3) 

wzorzec, który stanowi podstawę ścisłego stosowania danej nazwy botanicznej lub 

zoologicznej. 

typ dziki, określenie fenotypu lub genu najczęściej spotykanego w obrębie danego gatunku 

czy populacji bądź typ najwcześniej i gruntownie przebadany pod względem genetycznym 

(→ allel typu dzikiego). 

typologia, w metodologii sposób klasyfikowania zróżnicowanych obiektów przez 

porównywanie ich z wyróżnionymi uprzednio wzorcami; w biologii typologizm wiązał się 

z → kreacjonizmem. 

typologia rasowa, antr. typologiczna koncepcja rasy, zgodnie z którą reprezentantami ras są 

nie populacje ludzkie, a osobniki – ludzie wyposażeni w genetyczne determinanty tzw. typu 

rasowego; zgodnie z tą koncepcją populacja mogłaby się składać z przedstawicieli dowolnej 

liczby ras; zaczęła się rozpowszechniać z końcem XIX wieku i przetrwała do połowy XX 

wieku, a na skutek spopularyzowania utrzymuje się do dzisiaj poza nauką (→ rasy ludzkie). 

typostrofizm, teoria typostrofizmu, koncepcja z połowy XX wieku (O.H. Schindewolf) 

podkreślająca niezależność przebiegu makroewolucji (→ ewolucja ponadgatunkowa) od 

procesów → mikroewolucji; głosił m.in., że w ewolucji każdego taksonu występuje faza 

skokowego powstawania nowego planu budowy, faza mikroewolucyjnych procesów 

dostosowawczych i faza zaniku "lw;potencjału ewolucyjnego"up; grupy. 

typowanie tkankowe, identyfikacja antygenów zgodności tkankowej HLA (→ HLA geny) za 

pomocą metod serologicznych i komórkowych w celu określenia ich podobieństwa 
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antygenowego przy doborze dawcy przeszczepu; w przypadku zgodności w zakresie 

antygenów HLA zmniejsza się ryzyko odrzucenia przeszczepu. 

typy konstytucjonalne, antr. typy konstytucyjne, typy budowy ciała człowieka, którym 

przypisywano "lw;przewagę"up; pewnych funkcji organizmu i związane z tym szczególne 

proporcje budowy (np. w koncepcji Sigauda z początku XX wieku typy trawienny, 

oddechowy, mięśniowy i mózgowy); dużą popularność zyskała typologia Kretschmera (1921) 

wyróżniająca typy: leptosomiczny (o smukłej budowie), atletyczny i pykniczny (o przewadze 

wymiarów szerokościowych, tendencji do otłuszczenia i słabej muskulaturze), którym 

przypisywano określone cechy charakteru, a także skłonność do pewnych chorób; obecnie 

termin t. k. używa się w znaczeniu → somatotypu. 

typy somatyczne, → somatotyp. 

Tyr, → tyrozyna. 

tyreoglobulina, glikoproteina bogata w tyrozynę wytwarzana przez komórki 

przypęcherzykowe i uwalniana do pęcherzyków tarczycy (→ gruczoł tarczowy); miejsca 

tyrozynowe t. ulegają jodowaniu i staje się ona prekursorem, od którego oddzielane są 

cząsteczki jodotyronin (→ trijodotyronina, → tyroksyna), hormonów tarczycy. 

tyreokalcytonina, → kalcytonina. 

tyreoliberyna, hormon uwalniający hormon tyreotropowy, TRH, TRF, zbudowany z 3 

aminokwasów, neuropeptyd wytwarzany i wydzielany do krążenia przez neurony 

przyśrodkowej części jąder przykomorowych podwzgórza, stymulujący produkcję i 

uwalnianie → hormonu tyreotropowego przez gruczołową (przednią) część przysadki 

mózgowej (→ hormony uwalniające); t. może być wydzielana przez neurony innych części 

ośrodkowego układu nerwowego lub w zakończeniach nerwów obwodowych, gdzie pełni rolę 

przekaźnika lub modulatora synaptycznego (→ neuroprzekaźniki, → neuromodulatory). 

tyreotropina, → hormon tyreotropowy. 

tyroksyna, tetrajodotyronina, 3,5,3’,5’-tetrajodotyronina, T4, jeden z hormonów → gruczołu 

tarczowego uwalnianych z → tyreoglobuliny do krążenia; w komórkach ulega 

przekształceniu w → trijodotyroninę i działa stymulująco na metabolizm energetyczny. 

tyronina, 4-(4-hydroksyfenoksy)fenyloalanina, syntetyzowana w tarczycy i następnie 

potrójnie jodowana do hormonu → trijodotyroniny (T3). 

tyrozyna, endogenny, hydrofobowy, aromatyczny aminokwas białkowy; jest zarówno 

ketogenna, jak i glukogenna; wchodzi w skład tyreoglobuliny. 

U, 1) → uracyl; 2) → jednostka aktywności enzymatycznej. 

ubarwienie aposematyczne, → ubarwienie ostrzegawcze. 

ubarwienie kryptyczne, → ubarwienie ochronne. 

ubarwienie ochronne, ubarwienie pozwalające na unikanie ataku drapieżników dzięki 

posiadaniu przez organizm barw lub wzorów utrudniających odróżnienie osobnika od 

otoczenia (→ mimetyzm, → rysunek rozłamujący), posiadanie ubarwienia przypominającego 

inny gatunek lub gatunki (→ mimikra batesowska) lub posiadanie → ubarwienia 

ostrzegawczego. 

ubarwienie ostrzegawcze, ubarwienie aposematyczne, rodzaj ubarwienia ochronnego, 

wyraźne, jaskrawe, często kontrastowe ubarwienie organizmów dysponujących silnymi i 

skutecznymi środkami obrony przed drapieżnikami (lub roślinożercami), np. toksynami, 

jadami, co zmniejsza częstość przypadkowych ataków i sprzyja omijaniu w czasie żerowania 

innych zwierząt. 

ubarwienie pigmentowe, → barwy zwierząt. 
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ubarwienie strukturalne, → barwy strukturalne. 

ubichinon, koenzym Q, CoQ, Q10, jeden z przenośników elektronów w łańcuchu 

oddechowym, mała cząsteczka rozpuszczalna w tłuszczach znajdująca się w wewnętrznej 

błonie mitochondrialnej; u. przyjmuje elektrony od dehydrogenazy NADH i przekształca się 

w ubichinol (CoQH2), który oddaje elektrony do następnego przenośnika, kompleksu 

cytochromów bc1; ma właściwości przeciwutleniające. 

ubikwisty, gatunki wszędobylskie, → eurybionty występujące w rozmaitych środowiskach. 

ucho, ogólna nazwa struktur związanych z narządem → zmysłu słuchu u kręgowców; w 

budowie u. wyróżnia się ucho zewnętrzne, ucho środkowe i ucho wewnętrzne (będące 

również narządem → zmysłu równowagi). 

ucho środkowe, część ucha kręgowców lądowych uczestnicząca w przekazywaniu bodźców 

akustycznych do → ucha wewnętrznego; jama u. ś. odpowiada homologicznie tryskawce ryb 

chrzęstnoszkieletowych; w budowie wyróżnia się: 1) jamę bębenkową, wypełnioną 

powietrzem, odgraniczaną od ucha zewnętrznego błoną bębenkową, a od ucha wewnętrznego 

okienkiem przedsionka (owalnym), zamkniętym podstawą strzemiączka, i okienkiem ślimaka 

(okrągłym), zamkniętym błoną bębenkową wtórną, w jamie bębenkowej znajdują się → 

kosteczki słuchowe przekazujące drgania mechaniczne błony bębenkowej na okienko 

przedsionka i → przychłonkę błędnika; 2) jamę sutkową oraz 3) trąbkę słuchową 

(Eustachiusza), łączącą jamę bębenkową z jamą nosogardzieli. 

ucho wewnętrzne, część ucha kręgowców; u spodoustych i ryb jest jedyną częścią ucha i 

pełni głównie rolę narządu → zmysłu równowagi, u kręgowców lądowych poprzedza je ucho 

środkowe, u ssaków także ucho zewnętrzne, i pełni rolę narządu → zmysłu słuchu oraz 

zmysłu równowagi; w budowie wyróżnia się część zewnętrzną, kostną (→ błędnik kostny) 

oraz wewnętrzną, błoniastą (→ błędnik błoniasty), oddzieloną od kostnej → przychłonką; ta 

część obejmuje woreczek, łagiewkę i → kanały półkoliste (stanowiące narząd zmysłu 

równowagi) oraz przewód ślimakowy (→ ślimak ucha), którego → narząd spiralny stanowi 

narząd zmysłu słuchu. 

ucho zewnętrzne, część ucha ssaków uczestnicząca w wychwytywaniu sygnałów 

akustycznych i przekazywaniu ich za pośrednictwem struktur → ucha środkowego do → ucha 

wewnętrznego; w budowie wyróżnia się małżowinę uszną (niekiedy zredukowaną), zwykle 

poruszaną przez odpowiednie mięśnie, oraz przewód słuchowy zewnętrzny prowadzący do 

błony bębenkowej ucha środkowego. 

uczenie się, wszystkie procesy zachodzące w układzie nerwowym zwierząt, prowadzące do 

trwałej i adaptacyjnie uzasadnionej zmiany zachowań, w wyniku indywidualnych 

doświadczeń osobnika, w tym również → habituacja, → warunkowanie i → imprinting; 

warunkiem uczenia się jest → pamięć. 

uczenie się empatyczne, → imitacja. 

uczulenie, → alergia. 

udar cieplny, porażenie cieplne, zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu wywołane 

przegrzaniem (nadmierną temperaturą ciała) wskutek zbyt dużego dopływu ciepła ze 

środowiska (np. pod wpływem promieniowania słonecznego) lub nadmiernym wewnętrznym 

wytwarzaniem ciepła bez możliwości kompensacyjnej jego utraty do otoczenia; objawami u. 

c. są gorączka, przyspieszone tętno, utrata przytomności. 

udar mózgu, apopleksja, nagłe zaburzenie mózgowego przepływu krwi, na skutek zakrzepu, 

zatoru lub pęknięcia naczynia krwionośnego; objawami u. m. są tzw. ubytki neurologiczne 

(np. zaburzenia świadomości, niedowład lub porażenie połowiczne mięśni. 

udo, 1) trzeci człon odnóża owadów łączący goleń z krętarzem; 2) trzeci człon odnóża 
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pająków łączący rzepkę z krętarzem; 3) odcinek kończyny tylnej lub dolnej kręgowców 

czworonożnych odpowiadający położeniu kości udowej, połączonej przez staw kolanowy z 

kośćmi podudzia i przez staw biodrowy z panewką miedniczą. 

udomowienie, domestykacja, objęcie przez człowieka kulturową kontrolą procesów 

reprodukcji niektórych gatunków roślin i zwierząt; pierwsze próby u. polegały na objęciu 

opieką niektórych roślin i zwierząt o szczególnych zaletach gospodarczych (usuwanie 

konkurentów, ochrona przed zjadaniem przez zwierzęta, kontrolowana eksploatacja 

umożliwiająca odtwarzalność → populacji); w ten sposób u. objęło m.in. pszenicę, jęczmień, 

proso, kukurydzę, ziemniaki i inne rośliny oraz owcę, kozę, psa (9–8 tys. lat p.n.e.), nieco 

później krowę i świnię (8–7 tys. lat p.n.e.) znacznie później wielbłąda, lamę, konia, kurę, 

pszczołę, jedwabnika, renifera (4– tys. lat p.n.e.). 

ugór, rol. teren, na którym w danym roku nie sieje się ani nie sadzi roślin, ale stosuje się 

uprawę gleby. 

ujścia hydrotermalne, → fauna ujść hydrotermalnych. 

układ ambulakralny, → układ wodny. 

układ bodźcotwórczy serca, → układ przewodzący serca. 

układ chłonąco-trawiący, układ gastro-waskularny, układ pokarmowo-naczyniowy, termin 

odnoszony do układu pokarmowego parzydełkowców i żebropławów, obejmującego otwór 

gębowy (odpowiadający pragębie) oraz jamę chłonąco-trawiącą (odpowiadającą prajelitu, → 

archenteron), jednolitą lub podzieloną na kilka przedziałów; pełni funkcje trawienne oraz 

funkcje układu naczyniowego rozprowadzającego produkty trawienia po organizmie. 

układ chłonny, → układ limfatyczny. 

układ dokrewny, → układ wewnątrzwydzielniczy. 

układ dopełniacza, zespół ok. 30 białek w surowicy krwi, o charakterze glikoprotein i 

aktywności enzymatycznej proteaz, uzupełniający mechanizmy obronne organizmu; 

aktywowany jest przez kompleksy antygen–przeciwciało i stanowi dopełnienie roli → 

przeciwciał; jest jednym z elementów nieswoistej odporności na drobnoustroje 

chorobotwórcze; aktywacja układu prowadzi do lizy komórek bakteryjnych przez białka 

dopełniacza, chemotaksji komórek układu odpornościowego w procesach zapalnych oraz 

stymuluje syntezę i uwalnianie białek pełniących funkcje regulatorowe w procesach 

odpornościowych. 

układ fagocytów jednojądrzastych, → układ makrofagów jednojądrzastych. 

układ Golgiego, → aparat Golgiego. 

układ grupowy ABO, układ grupowy krwi ludzkiej związany z klasyfikowaniem krwi 

człowieka na podstawie występowania w błonie krwinek czerwonych antygenów tego układu, 

określanych mianem antygenów (aglutynogenów) A i B, których obecność determinują allele 

współdominujące oraz antygenu H, determinowanego przez allel recesywny; krew każdego 

człowieka można zaklasyfikować do jednej z czterech głównych grup układu ABO: A 

(związanej z występowaniem w krwinkach antygenu A), B (związanej z występowaniem 

antygenu B), AB (związanej z jednoczesnym występowaniem antygenów A i B u osobników 

heterozygotycznych zawierających po jednym allelu dominującym każdego typu) oraz O 

(związanej z homozygotycznym brakiem antygenów A i B); wyróżnianie dodatkowych 

podgrup krwi (A1, A2, A1B, A2B) związane jest z ilościowo różnym występowaniem antygenu 

A; antygenom krwinkowym układu ABO towarzyszy występowanie w osoczu krwi 

naturalnych przeciwciał, skierowanych przeciwko obcym antygenom, tj. we krwi grupy A 

występują przeciwciała anty-B, we krwi grupy B – anty-A, we krwi grupy AB przeciwciała 

nie występują, natomiast we krwi grupy O występują oba typy przeciwciał, anty-A i anty-B. 
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Zmieszanie krwi różnoimiennej w u. g. ABO (pochodzącej od osobników o różnych grupach 

krwi) prowadzi do → konfliktu serologicznego. 

układ grupowy Gm, układ grupowy gamma-globulin; obejmuje 27 antygenów 

wyróżnionych na podstawie różnic w budowie łańcuchów ciężkich immunoglobuliny, Ig; 

bywa wykorzystywany do ustalenia ojcostwa oraz identyfikacji śladów krwi (→ 

przeciwciała). 

układ grupowy HLA, antygeny zgodności tkankowej kodowane przez szereg allelicznych 

genów, występujące głównie na limfocytach T, B i makrofagach oraz stanowiące niektóre 

składowe → układu dopełniacza; badania antygenów układu HLA stosuje się w 

transplantologii, przetaczaniu krwi i medycynie sądowej; stwierdzono korelację między 

występowaniem określonych antygenów układu HLA a chorobami, szczególnie → chorobami 

autoimmunizacyjnymi. 

układ grupowy Ii, antygeny I występujące na krwinkach czerwonych, w płynach 

ustrojowych i wydzielinach; budową zbliżone są do antygenów układu ABO; w populacjach 

ludzkich dominują osobnicy I-dodatni; ekspresja genu I warunkującego wytwarzanie tego 

antygenu jest stopniowa i osiąga pełnię po kilkunastu miesiącach życia; przeciwciała grupowe 

anty-I spełniają pewną rolę w mechanizmach odpornościowych, mają zdolność hemolizy. 

układ grupowy Kell, układ antygenów związany z glikoproteinami w błonach erytrocytów; 

niektóre z antygenów tego układu wykrywa się u ok. 99% osobników w populacji, inne są 

znacznie rzadsze; układ ma duże znaczenie dla krwiolecznictwa przy konfliktach 

przetoczeniowych oraz przy konfliktach serologicznych matka–dziecko, gdyż antygeny 

układu Kell są wysoce immunogenne. 

układ grupowy Kidd, antygeny na powierzchni erytrocytów warunkowane trzema 

allelami Jka, Jkb i Jk; przeciwciała odpornościowe przeciwko tym antygenom są często 

przyczyną konfliktów przetoczeniowych, a czasem mogą powodować chorobę hemolityczną 

noworodków. 

układ grupowy Lewis, układ związany z krwinkami czerwonymi, lecz → determinanty 

antygenowe tego układu wytwarzane są poza erytrocytami i wtórnie ulegają wbudowaniu w 

powierzchnię krwinki; pełna ekspresja antygenów grupy Lewis następuje w drugim roku 

życia; przeciwciała anty-Lewis są klasy → IgM i in vitro powodują hemolizę krwinek; przy 

przetoczeniu krwi niezgodnej w układzie Lewis, rozpuszczalne antygeny znajdujące się w 

osoczu wiążą istniejące przeciwciała zapobiegając łączeniu się z krwinkami. 

układ grupowy Lutheran, układ tworzony przez glikoproteiny o małej → immunogenności; 

wykrywa się je u 12-tygodniowych płodów, ale pełną ekspresję osiągają u kilkuletnich dzieci; 

układ ten związany jest głównie z erytrocytami, niewielkie ilości antygenów Lutheran 

wykrywa się też na komórkach śródbłonka nerki i wątroby. 

układ grupowy Rh, złożony układ antygenowy krwinek czerwonych kodowany przez 

trzy loci genowe C, E i D, których allele tworzą różne kombinacje; antygeny Rh pojawiają się 

w 6 tygodniu życia płodowego i od początku cechują się silną immunogennością; najsilniej 

syntezę swoistych przeciwciał stymuluje antygen D; osoby z tym antygenem określane są 

jako Rh dodatnie (ok. 83% populacji), bez względu na inne towarzyszące antygeny układu 

Rh; te, u których antygenu D brak – są Rh-ujemne; niezgodność antygenowa antygenu D 

matki i płodu jest przyczyną konfliktu serologicznego i objawia się jako choroba 

hemolityczna noworodków. 

układ grupowy SeSe, → sekretor. 

układ grupowy Ss, antygeny występujące w błonie krwinek wraz z antygenami M i N; 

determinanty tych antygenów tworzone są przez strukturę pierwszorzędową białka, a także 

reszty kwasu sjalowego; przeciwciała tego układu grupowego są klasy IgG, słabo wiążą → 
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układ dopełniacza i nie mają zdolności aglutynacji krwinek, a więc nie mają większego 

znaczenia klinicznego; badania tych antygenów bywają czasami przydatne w antropologii i 

kryminalistyce, szczególnie w ustalaniu ojcostwa. 

układ grupowy Xg, rzadki układ antygenów związany z krwinkami czerwonymi; występuje 

w formie fenotypowej Xg (a+) i Xg (a-). 

układ hormonalny, → układ wewnątrzwydzielniczy. 

układ immunologiczny, → układ odpornościowy. 

układ koloidowy, → koloid. 

układ krążenia, zespół narządów umożliwiających krążenie płynów ustrojowych (→ 

hemolimfa, → krew) w obrębie organizmu i wypełnianie im ich podstawowych funkcji 

transportowych oraz zespalających (scalających) organizm; obejmuje → serceoraz zespół 

naczyń (→ tętnice i → żyły) i zatok tworzących łożysko, w obrębie którego zachodzi krążenie 

(patrz też → krążenie otwarte, → krążenie zamknięte, → układ krwionośny). 

układ krwionośny, krwiobieg, zespół narządów umożliwiających krążenie → krwi w obrębie 

organizmu (→ krążenie krwi, → krążenie zamknięte) i wypełnianie jej podstawowych 

czynności; w skład u. k. wchodzą: → serce oraz naczynia krwionośne (→ tętnice, → naczynia 

włosowate, → żyły), niekiedy do narządów u. k. zalicza się też, niezbyt słusznie, → 

śledzionę; u kręgowców lądowych obserwuje się stopniowy rozdział krwiobiegu na krążenie 

małe (→ krążenie płucne) zaopatrujące krew w tlen w płucach oraz krążenie duże 

rozprowadzające krew po pozostałych tkankach. 

układ limbiczny, u kręgowców filogenetycznie starsze obszary kresomózgowia oraz niektóre 

struktury podkorowe położone na krawędzi → kory nowej; do u. l. należą m.in. zakręty 

hipokampa i obręczy, pole przegrodowe, ciało migdałowate; z u. l. współdziała ściśle 

część → podwzgórza; odpowiedzialny jest za liczne instynktowne reakcje u zwierząt, u 

człowieka kieruje głównie sferą emocjonalną oraz motywacją działań; uczestniczy też w 

procesach uczenia się i zapamiętywania. 

układ limfatyczny, układ chłonny, zespół narządów kręgowców budowanych przez → 

tkankę limfoidalną, zapewniający krążenie → limfy, powiązany anatomicznie i czynnościowo 

z → układem krwionośnym, tworzący zrąb anatomiczny dla → układu 

odpornościowego (immunologicznego) organizmu; w skład u. l. wchodzą → narządy 

limfatyczne centralne (grasica, szpik, u ptaków kieszonka Fabrycjusza) i obwodowe 

(śledziona, węzły chłonne, grudki chłonne), → naczynia limfatyczne oraz limfa i krwinki 

białe, przede wszystkim → limfocyty różnych typów. 

układ makrofagów jednojądrzastych, układ fagocytów jednojądrzastych, zespół komórek 

odpowiedzialnych za funkcje obronne organizmu, będących osiadłymi monocytami krwi, 

przekształconymi w makrofagi, zdolne do → fagocytozy specyficznej; do komórek u. m. j. 

zaliczane są multipotencjalne komórki macierzyste szpiku, monoblasty, → monocyty i 

różnego typu → makrofagi (→ histiocyty, → komórki siateczkowo-śródbłonkowe wątroby, 

makrofagi wolne, makrofagi osiadłe, → osteoklasty, → mikroglej i inne). 

układ mięśniowy, całość mięśni szkieletowych organizmu tworzących wraz ze szkieletem → 

układ narządów ruchu. 

układ moczowo-płciowy, układ urogenitalny, → układ moczowy, → układ rozrodczy. 

układ moczowy, u kręgowców zespół narządów współpracujących w czynnościach 

związanych z wytwarzaniem i wydalaniem → moczu (patrz też → układ wydalniczy); na u. 

m. składają się → nerki oraz → moczowody (u ssaków łożyskowych także pęcherz moczowy 

i cewka moczowa); zwykle anatomicznie i rozwojowo powiązany z → układem rozrodczym, 

dlatego określany często mianem układu moczowo-płciowego. 
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układ narządów ruchu, zespół narządów organizmu zwierzęcego odpowiedzialnych za jego 

czynności ruchowe, głównie lokomocyjne; na u. n. r. składają się narządy kurczliwe (→ 

mięśnie) oraz elementy szkieletu, zwykle zestawione → stawami. 

układ nerwowy, system nerwowy, układ odpowiedzialny za odbieranie i rozpoznawanie 

bodźców oraz reagowanie na bodźce docierające do organizmu zwierzęcego, synchronizujący 

i integrujący (wspólnie z → układem wewnątrzwydzielniczym) czynności jego narządów 

wewnętrznych, a także narządów ruchu (mięśni); budowany przez komórki nerwowe (→ 

neuron), których ciała (→ perykarion) skupiają się w ośrodki nerwowe, zlokalizowane w 

zwojach nerwowych, a wypustki (→ akson)tworzą → drogi nerwowe łączące poszczególne 

ośrodki oraz → nerwy, od ośrodków do pozostałych narządów ciała; w toku ewolucji doszło 

do zwiększenia złożoności u. n., od prymitywnej → sieci nerwowej przez stopniowe 

wykształcanie zhierarchizowanego układu zwojów nerwowych, z przejmujących rolę 

nadrzędną zwojem głowowym (mózgowym, → cefalizacja, → cerebralizacja) oraz → pni 

nerwowych do skomplikowanego u. n. zwierząt kręgowych, w którym można wyróżnić → u. 

n. ośrodkowy oraz → u. n. obwodowy. 

układ nerwowy autonomiczny, układ nerwowy wegetatywny, część układu nerwowego 

kręgowców odpowiedzialna na kontrolę czynności narządów wewnętrznych; na u. n. a. 

składają się zhierarchizowane ośrodki autonomiczne w obrębie ośrodkowego układu 

nerwowego (nadrzędne zlokalizowane są w → podwzgórzu), obwodowe zwoje autonomiczne 

oraz nerwy czuciowe i ruchowe, dzielone na nerwy współczulne i przywspółczulne (→ układ 

nerwowy współczulny, → układ nerwowy przywspółczulny), cechą charakterystyczną 

obwodowych dróg ruchowych jest ich dwuneuronowa struktura (pierwszy neuron 

zlokalizowany jest w ośrodku na terenie ośrodkowego układu nerwowego, drugi w obrębie 

obwodowego zwoju autonomicznego współczulnego lub przywspółczulnego); każdy z 

narządów wewnętrznych unerwiany jest zwykle jednocześnie przez nerw współczulny i 

przywspółczulny, których impulsy inicjują przeciwstawne funkcje narządu (unerwienie 

antagonistyczne); u. n. a. można również wydzielić w obrębie układu nerwowego 

bezkręgowców, jako część układu nerwowego kontrolującą czynności narządów 

wewnętrznych. 

układ nerwowy ośrodkowy, układ nerwowy centralny, część układu nerwowego skupiająca 

główne ośrodki nerwowe, tworzone przez perykariony komórek nerwowych (istota szara) 

oraz łączące je drogi nerwowe (istota biała); u zwierząt bezkręgowych (poza strunowcami 

bezkręgowymi) u. n. c. tworzy zwykle nadrzędny zwój głowowy (mózgowy), obrączka 

okołoprzełykowa oraz pień lub pnie nerwowe, zwykle zlokalizowane po brzusznej stronie 

ciała, ze zwojami o różnym stopniu koncentracji (np. → łańcuch brzuszny nerwowy 

stawonogów); u strunowców i kręgowców na u. n. c. składa się → mózgowie oraz położony 

po grzbietowej stronie ciała → rdzeń kręgowy; od ośrodków u. n. c. odchodzą → nerwy, 

składające się na → układ nerwowy obwodowy. 

układ nerwowy obwodowy, część układu nerwowego zwierząt tworzona przez → 

nerwy odchodzące od → układu nerwowego ośrodkowego; do u. n. o. zalicza się również 

zwoje nerwowe → układu nerwowego autonomicznego, zlokalizowane poza ośrodkowym 

układem nerwowym indywidualnie lub w → pniach współczulnych. 

układ nerwowy centralny, → układ nerwowy ośrodkowy. 

układ nerwowy parasympatyczny, → układ nerwowy przywspółczulny. 

układ nerwowy przywspółczulny, układ nerwowy parasympatyczny, część obwodowego → 

układu nerwowego autonomicznego, zwana jego częścią mózgowo-krzyżową; nerwy 

przywspółczulne odchodzące od pnia mózgu (w ramach III, VII, IX i X nerwu czaszkowego) 

lub od krzyżowej części rdzenia kręgowego, tworząc długi, przedzwojowy odcinek drogi 

ruchowej, docierają do unerwianych narządów wewnętrznych, gdzie kończą się na 
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rozproszonych zwojach przywspółczulnych, od których odchodzą krótkie drogi zazwojowe 

do komórek narządu; najważniejszym nerwem przywspółczulnym jest nerw błędny (→ nerwy 

mózgowe), unerwiający większość narządów wewnętrznych. 

układ nerwowy sympatyczny, → układ nerwowy współczulny. 

układ nerwowy wegetatywny, → układ nerwowy autonomiczny. 

układ nerwowy współczulny, układ nerwowy sympatyczny, część obwodowego układu 

nerwowego autonomicznego, zwana jego częścią piersiowo-lędźwiową, bowiem gałązki 

współczulne zawarte są we wszystkich nerwach piersiowych i trzech pierwszych nerwach 

lędźwiowych; tworzą one przedzwojowy odcinek nerwu, zwykle krótki, docierający do 

jednego z położonych wzdłuż kręgosłupa → pni współczulnych lub do samodzielnych 

zwojów współczulnych, takich jak np. zwój słoneczny lub zwoje krezkowe; od neuronów 

zwojowych odchodzą stosunkowo długie gałązki zazwojowe do różnych narządów 

wewnętrznych (patrz też → układ nerwowy autonomiczny). 

układ oddechowy, zespół narządów odpowiedzialnych za procesy wymiany gazowej (→ 

oddychanie zewnętrzne) organizmu zwierzęcego, obejmujący → narządy oddechowe (np. → 

płuca, → skrzela) oraz prowadzące do nich drogi. 

układ odpornościowy, układ immunologiczny, zespół narządów, komórek i czynników 

wyspecjalizowanych w czynnościach obrony integralności organizmu przed czynnikami 

chorobotwórczymi zewnętrznymi (np. bakteriami, wirusami, toksynami) lub wewnętrznymi 

(komórki zmutowane, nowotworowe); u. o. oparty jest na działaniu komórek żernych, 

fagocytujących obce lub zmienione własne komórki (odporność komórkowa), które wraz z 

niespecyficznymi czynnikami białkowymi (→ lizozym) odpowiedzialne są za odporność 

nieswoistą (wrodzoną), oraz na działaniu swoistych → przeciwciał lub innych białek, 

wytwarzanych w odpowiedzi na chorobotwórcze czynniki (odporność humoralna), dających 

odporność swoistą (nabytą). 

układ optyczny oka, układ łamiący oka, elementy → gałki ocznej, w których ulega 

załamaniu światło, dzięki czemu powstaje obraz na siatkówce; do elementów tych należą: 

rogówka, ciecz wodnista, soczewka i ciało szkliste. 

układ podwzgórzowo-przysadkowy, układ tworzony u kręgowców przez → 

podwzgórze i → przysadkę mózgową; neurony neurosekrecyjne podwzgórza wydzielają → 

hormony uwalniające i → hormony hamujące, które za pośrednictwem krążenia wrotnego 

przysadki kontrolują czynności wydzielnicze gruczołowej części przysadki mózgowej; 

nerwowa część przysadki stanowi → narząd neurohemalny uwalniający do krążenia 

neurohormony podwzgórzowe; u. p.-p. spełnia rolę nadrzędną w hierarchicznej organizacji 

układu hormonalnego, regulując wydzielanie → hormonów tropowych przysadki kontroluje 

czynności innych gruczołów hormonalnych organizmu. 

układ pokarmowy, układ trawienny, przewód pokarmowy, zespół narządów 

odpowiedzialnych za → odżywianie organizmu zwierzęcego; wobec różnych preferencji 

pokarmowych budowa u. p. może być znacznie zróżnicowana w poszczególnych taksonach 

zwierzęcych, jednak zawsze w budowie u. p. można wyróżnić funkcjonalnie pięć odcinków: 

1) pobierania pokarmu (związany z otworem gębowym i różnymi strukturami służącymi 

zdobywaniu pokarmu), 2) przesuwania pokarmu i czasami jego magazynowania (→ 

przełyk, → wole 1)), 3) rozdrabniania pokarmu (→ żołądek), 4) trawienia i wchłaniania 

pokarmu ( żołądek, → jelito) oraz 5) formowania i usuwania kału; odcinki te anatomicznie 

mogą w różnym stopniu pokrywać się ze sobą (np. otwór gębowy może być jednocześnie 

otworem odbytowym). 

układ pozapiramidowy, zespół jąder mózgowych (podkorowych i pnia mózgu) oraz dróg 

nerwowych u ssaków, wraz z → móżdżkiem uczestniczących w kontroli czynności mięśni 
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szkieletowych; uzupełnia działanie ośrodków ruchowych kory mózgowej i prowadzących z 

nich → dróg piramidowych; drogi u. p., w odróżnieniu od jednoneuronowych dróg 

piramidowych, są zawsze wieloneuronowe (→ jądra podkorowe). 

układ przewodzący serca, układ bodźcotwórczy serca, zespół zmodyfikowanych komórek 

mięśniowych serca, które cechuje zdolność samoistnego, automatycznego inicjowania 

potencjałów czynnościowych błony komórkowej; potencjały te ulegają propagacji przez 

połączenia komunikacyjne typu synaps elektrycznych na inne komórki układu oraz na 

komórki właściwe mięśnia sercowego, inicjując i synchronizując ich skurcze; komórki u. p. s. 

skupione są w strukturach określanych jako → węzeł zatokowy lub zatokowo-

przedsionkowy, → węzeł przedsionkowo-komorowy i → pęczek przedsionkowo-komorowy. 

układ rozrodczy, układ płciowy, zespół narządów związanych z rozmnażaniem płciowym 

zwierząt; obejmuje gonady (→ jajnik, → jądro) oraz struktury odpowiedzialne za 

wyprowadzanie gamet (→ jajowód, → nasieniowód), kopulację oraz, w przypadku zwierząt 

żyworodnych, narządy samic związane z rozwojem zarodków (→ macica); u. r. często 

wykazuje powiązania anatomiczne z → układem moczowym i bywa wtedy nazywany 

układem moczowo-płciowym. 

układ sarkotubularny, układ kanalików i cystern tworzonych przez błony wewnątrz → 

miocytów tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej, odpowiedzialny za przenoszenie 

pobudzenia w komórce i uwalnianie jonów wapniowych inicjujących interakcje białek 

kurczliwych mięśnia, generujących skurcz komórki mięśniowej (→ teoria ślizgowa skurczu). 

układ siateczkowo-śródbłonkowy, termin archaiczny odnoszony do komórek tkanki łącznej 

wykazujących zdolności żerne (→ fagocyty), rozrzuconych w obrębie różnych narządów 

ciała, w tym w obrębie → śródbłonka naczyń; nie wszystkie z komórek uznawanych za 

elementy u. s.-ś. wykazują zdolności → fagocytozy specyficznej, typowej dla → 

makrofagów (1). (→ układ makrofagów jednojądrzastych). 

układ siatkowaty aktywujący, → twór siatkowaty. 

układ szkieletowy, zespół struktur i narządów organizmu zwierzęcego tworzących 

konstrukcję ochronną i oporową, wspierającą pozostałe narządy, stwarzającą system 

zawieszenia dla narządów odpowiedzialnych za ruchy lokomocyjne, nadającą ciału określony 

kształt i wymiary (patrz też → szkielet, → szkielet hydrostatyczny, → szkielet 

wewnętrzny, → szkielet zewnętrzny). 

układ trawienny, → układ pokarmowy. 

układ urogenitalny, układ moczowo-płciowy (→ układ moczowy, → układ rozrodczy). 

układ wewnątrzwydzielniczy, układ hormonalny, układ dokrewny, zespół struktur i 

cząsteczek współdziałających z układem nerwowym w utrzymywaniu równowagi procesów 

życiowych i stałości środowiska wewnętrznego organizmów zwierzęcych; w jego skład 

wchodzą → gruczoły endokrynowe, wydzielane przez nie → hormony zwierzęce, a także → 

receptory (1), w obrębie komórek docelowych działania hormonów. 

układ wodny, układ ambulakralny, fragment → celomy będący systemem kanałów 

wypełnionych wodą, służących do poruszania się → szkarłupni; niekiedy pełni również 

funkcję czuciową, oddechową lub wydalniczą, czasami służy też do rycia lub wytwarzania 

śluzu; złożony jest z pierścieniowatego kanału okołoprzełykowego, kanału kamiennego o 

ścianach wysyconych węglanem wapnia, zakończonego elementem szkieletowym z licznymi 

porami, tzw. płytką madreporową, która komunikuje się ze środowiskiem zewnętrznym, i z 

pięciu silnie rozgałęzionych kanałów promienistych, od których w kierunku powierzchni ciała 

prowadzą krótkie kanaliki zakończone nóżkami ambulakralnymi. 

układ wrotny, zespół wtórnej sieci naczyń włosowatych w obrębie narządu, powstających z 

żyły doprowadzającej krew do tego narządu (patrz też → krążenie wrotne). 
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układ wydalniczy, zespół narządów organizmu zwierzęcego służących usuwaniu produktów 

przemiany materii (głównie azotowych); często uczestniczy w procesach → osmoregulacji; 

obejmuje różnego typu → narządy wydalnicze (nerki, nefrydia, metanefrydia, protonefrydia) 

oraz drogi wyprowadzania wydalin (nefrydiodukty) (patrz też → układ moczowy). 

układ zgodności tkankowej, MHC, główny kompleks zgodności tkankowej (ang. major 

histocompatibility complex); 1) grupa położonych blisko siebie genów kodujących białka 

związane z prezentacją antygenów → limfocytom T oraz z → układem dopełniacza; 2) białka 

kodowane przez geny MHC; białka klas I i II, odznaczające się dużym polimorfizmem, 

należące do immunoglobulin (→ przeciwciała), białka klasy III są składnikami układu 

dopełniacza. 

układ żywy, → życie. 

układy grupowe krwi, → grupy krwi determinowane przez allele wielokrotne jednego genu 

lub allele genów sprzężonych; u człowieka wyróżnia się ok. 20 układów grupowych krwi, z 

których niektóre obejmują wszystkich ludzi i w związku z tym krew każdego człowieka 

można zaklasyfikować do określonej grupy takiego układu (np. układ grupowy MNSs, → 

układ grupowy ABO, → układ grupowy Rh). Inne u. g. k. opisano tylko w określonych 

populacjach, najczęściej rodzinach, od których nazwisk wywodzone są nazwy tych układów 

grupowych (np. układ grupowy Kidd, układ grupowy Kell); wśród układów grupowych krwi 

są takie, w przypadku których podanie drogą transfuzji krwi niejednoimiennej (nie należącej 

do tej samej grupy krwi) może wywołać → konflikt serologiczny. 

układy narządów, zespoły różnych narządów organizmu tworzących strukturę wyższego 

rzędu, wyspecjalizowaną w wypełnianiu określonej funkcji życiowej organizmu (np. → układ 

krążenia, → układ nerwowy, → układ pokarmowy, → układ wydalniczy). 

układy oksydoredukcyjne, układy redoks, utlenione i zredukowane formy jonów, 

pierwiastków i – najczęściej – związków będących akceptorami i donorami elektronów, np. 

przenośniki elektronów w → łańcuchu oddechowym, glutation zredukowany i utleniony oraz 

niektóre → koenzymy. 

układy redoks, → układy oksydoredukcyjne. 

ukośnice, parastychy, → ulistnienie. 

ukrwienie, unaczynienie, układ naczyń krwionośnych w obrębie narządu, do którego krew 

doprowadzana jest przez tętnice i odprowadzana przez żyły (patrz też → krążenie wrotne). 

ulistnienie, filotaksja, rozmieszczenie liści na łodydze, charakterystyczne dla określonych 

grup roślin; w zależności od liczby liści wyrastających z jednego węzła wyróżnia się u. 

skrętoległe (spiralne, helikalne), gdy z węzła wyrasta tylko jeden liść (np. u komosy białej), 

oraz u. okółkowe, gdy z każdego węzła wyrasta więcej niż jeden liść (np. u skrzypów i 

marzanki wonnej); w odmianie u. okółkowego, zwanej u. nakrzyżległym, z każdego okółka 

wyrastają dwa liście ułożone naprzeciw siebie, a ponadto płaszczyzny symetrii liści w 

sąsiadujących na łodydze okółkach krzyżują się ze sobą pod kątem prostym (np. u gwiazdnicy 

z rodziny goździkowatych); linię łączącą nasady liści ułożonych skrętolegle nazywa się helisą 

genetyczną lub spiralą zasadniczą, natomiast linię prostą łączącą nasady liści osadzonych 

jeden nad drugim w ulistnieniu okółkowym nazywa się prostnicą, czyli ortostychą; kąt jaki 

tworzą między sobą promienie biegnące od osi łodygi do dwu kolejno tworzonych liści, 

nazywa się kątem dywergencji i wyraża się go często jako ułamek kąta pełnego (por. → 

dywergencja kątowa). 

Ullricha-Turnera zespół, → zespół Turnera. 

ultradźwięki, dźwięki niesłyszalne przez człowieka, drgania mechaniczne o częstotliwości od 

16 kHz do 10 GHz; mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia; szybkość rozchodzenia się 

fal zależy od właściwości fizycznych ośrodka; są szeroko stosowane, m.in. w medycynie do 
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rozbijania kamieni nerkowych i żółciowych, w ultrasonografii oraz w przemyśle; w 

przyrodzie u. występują jako składniki szumów naturalnych (wiatru, morza, deszczu i in.) i 

głosów zwierząt (nietoperze, delfiny, → echolokacja). 

ultrafiltracja, ultrafiltrowanie, oddzielanie cząstek koloidalnych od ośrodka ciekłego za 

pomocą sączenia przez filtr o bardzo małych porach, którym może być specjalna masa 

porcelanowa lub błona półprzepuszczalna; metoda zagęszczania i odsalania roztworów, np. 

białek; u. stosowana jest też do oddzielania drobnoustrojów od środowiska płynnego; 

zachodzi w kłębuszkach nerkowych, w których z osocza krwi powstaje mocz pierwotny. 

ultrafiolet, UV, nadfiolet, promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie nadfioletowe, 

promieniowanie elektromagnetyczne niewidzialne i przeważnie szkodliwe dla człowieka, o 

długości fali od 10 do 400 nm, będące częścią promieniowania słonecznego, aktywne w 

reakcjach fotochemicznych; u. dzieli się na cztery zakresy: UVA powodujące syntezę 

melaniny, UVB wpływające na syntezę witaminy D, UVC szkodliwe dla organizmów i 

promieniowanie Schumanna powodujące fotoutlenianie azotu w górnych warstwach 

atmosfery; u. hamuje aktywność wielu enzymów, wywołuje zmiany w strukturze DNA (→ 

mutacja), zmniejsza natężenie fotosyntezy i generuje reaktywne formy tlenu; prawdopodobnie 

odegrało istotną rolę w powstaniu życia na Ziemi (→ biogeneza). 

ultrasonografia, USG, nieinwazyjna, szybka i bezpieczna metoda diagnostyczna 

umożliwiająca badanie narządów wewnętrznych, oparta na analizie echa powstającego 

wskutek odbicia wiązki ultradźwięków od struktur znajdujących się na ich drodze; u. stosuje 

się w diagnostyce wielu chorób oraz do oceny położenia, kształtu, wielkości i narządów 

płodu. 

ultrawirowanie, wirowanie przy wysokich obrotach (do 80 tysięcy obrotów na minutę) w 

wirówce szybkoobrotowej – ultrawirówce, w której siła odśrodkowa jest większa kilkaset 

razy od siły grawitacyjnej; u. prowadzi się przeważnie w skokowym lub ciągłym gradiencie 

gęstości, np. sacharozy lub perkolu (związek wielkocząsteczkowy nie powodujący zmian 

osmotycznych), w celu oddzielania struktur subkomórkowych, rozdzielania biopolimerów, 

oznaczania masy cząsteczkowej. 

ułatwiona dyfuzja, → dyfuzja ułatwiona. 

umieralność, w demografii liczba zgonów w stosunku do liczby osób żyjących w danym 

czasie; może być obliczana dla poszczególnych kategorii osób, np. grup wieku (→ 

umieralność noworodków). 

umieralność noworodków, w demografii liczba zgonów noworodków w stosunku do liczby 

urodzeń w populacji w określonym czasie. 

umózgowienia współczynnik, → współczynnik umózgowienia. 

unaczynienie, → ukrwienie. 

unasienianie, inseminacja, sztuczne zaplemnianie zwierząt stosowane tak w hodowli, jak i w 

celach doświadczalnych; u zwierząt o zapłodnieniu zewnętrznym (np. ryby, żaby) wprowadza 

się plemniki i komórki jajowe do mieszaniny fizjologicznej lub wody; w przypadku zwierząt 

o zapłodnieniu wewnętrznym wprowadza się, z zastosowaniem rozmaitych technik, plemniki 

do dróg rodnych samicy. 

undulipodia, błony falujące u wiciowców albo błonkowate sklejenia rzędu rzęsek – organella 

ruchu u orzęsków. 

unerwienie, zespół włókien nerwowych, czuciowych, ruchowych i autonomicznych 

docierających odpowiednimi nerwami do narządu. 

unerwienie liści, → użyłkowanie liścia. 

uniformitaryzm, uniformitarianizm, XIX-wieczna, spopularyzowana przez C. Lyella 
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koncepcja, zgodnie z którą zmiany zachodzące w przeszłości w skorupie ziemskiej 

dokonywały się na skutek tych samych praw fizycznych, które działają obecnie, skorupa 

ziemska kształtowała się w sposób ciągły; góry, rzeki, doliny itp. powstawały w wyniku 

działania sił natury, takich jak erozja na skutek działania wiatru, wody, zmian temperatury, 

lodu czy deszczu; odegrała istotną rolę w kształtowaniu się → ewolucjonizmu. 

uniport, swoisty transport przez błonę tylko jednego rodzaju cząsteczek, np. transport 

glukozy w drodze dyfuzji ułatwionej za pomocą białkowego przenośnika glukozy. 

unitarne organizmy, → organizmy unitarne. 

uniwersalny dawca, → dawca uniwersalny. 

uodpornienie, → immunizacja. 

upierzenie, pokrywa piór na ciele ptaka klasyfikowana według różnych kryteriów na: 

młodociane u piskląt, definitywne u dorosłych, ochronne – maskujące przed agresorami, 

różniące się barwą u. zimowe i letnie, dymorficzne odróżniające samice i samce tego samego 

gatunku, godowe – pojawiające się w okresie rozrodczym, zwłaszcza u samców. 

upośledzenie umysłowe, med. oligofrenia, wrodzone lub wcześnie nabyte ograniczenie 

zdolności intelektualnych utrudniające samodzielne wykonywanie codziennych czynności 

życiowych. 

uprawa roślin, ogół czynności związanych z doprowadzeniem → roślin uprawnych do stanu 

optymalnego ze względu na ich właściwości użytkowe, obejmujący: uprawę roli, nawożenie, 

siew lub sadzenie, pielęgnację roślin i ich sprzęt oraz przechowywanie zebranych plonów; 

najczęściej wyróżnia się uprawy polne (roślin zbożowych i okopowych), ogrodowe i 

szklarniowe. 

uprawne rośliny, → rośliny uprawne. 

uracyl, U, pirymidynowa zasada azotowa wchodząca w skład nukleozydów, nukleotydów i 

kwasów rybonukleinowych; tworzy komplementarną parę z adeniną. 

urbanizacja, przebieg zjawisk związanych z powstawaniem i ekspansją miast, wzrostem ich 

powierzchni oraz liczby zamieszkującej je ludności. 

urbanizacja ptaków, proces przystosowywania się ptaków do życia w warunkach miejskich; 

populacje ptaków miejskich charakteryzują się zespołem różnych cech charakterystycznych, 

np.: zwiększonym zagęszczeniem, mniejszą płochliwością, nietypowym umiejscowieniem 

gniazd, modyfikacją reżimu pokarmowego, zwiększoną osiadłością, wcześniejszym 

podejmowaniem lęgu itd. 

urea, → mocznik. 

ureaza, enyzm katalizujący rozkład → mocznika na amoniak i dwutlenek węgla, należący do 

klasy hydrolaz; nie występuje u kręgowców. 

uredinia, → uredospory. 

uredospory, zarodniki grzybów pasożytniczych (rdzy) – inaczej zarodniki rdzawnikowe 

wytwarzane przez grzybnię dikariotyczną i mające zdolność bezpośredniego porażania 

nowych roślin; wytwarzane są w tzw. urediniach. 

uremia, → mocznica. 

ureoteliczne zwierzęta, → zwierzęta ureoteliczne. 

ureoteliczność, cecha organizmów zwierzęcych polegająca na wydalaniu mocznika jako 

głównego produktu przemian azotowych; mocznik syntetyzowany jest z amoniaku i 

dwutlenku węgla w → cyklu mocznikowym (→ zwierzęta ureoteliczne). 

urobilina, brązowy produkt przemiany barwników żółciowych powstający w wyniku 

utleniania urobilinogenu; obecny w moczu i kale. 
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urobilinogen, bezbarwny produkt degradacji bilirubiny przez bakterie w jelicie grubym 

ssaków. 

urochrom, żółty barwnik moczu ssaków, produkt rozpadu hemu. 

urodzeniowa masa ciała, → masa ciała urodzeniowa. 

urogeneza, uropoeza, u ssaków proces powstawania moczu; rozpoczyna się w kłębuszkach 

nerkowych, gdzie w wyniku ultrafiltracji osocza powstaje mocz pierwotny; po resorpcji 

wody, soli mineralnych, glukozy i aminokwasów w kanalikach krętych powstaje mocz 

ostateczny, gromadzony w pęcherzu moczowym i co pewien czas wydalany przez cewkę 

moczową. 

urogenitalny układ, → układ moczowy, → układ rozrodczy. 

urografia, med. badanie radiologiczne układu moczowego wykorzystujące zdolność nerki do 

zagęszczania środka kontrastowego podanego dożylnie; kontrast ten wypełniając miedniczkę i 

moczowody uwidacznia ich budowę anatomiczną. 

urokinaza, enzym katalizujący przemianę → plazminogenu do plazminy występujący w 

moczu; należy do klasy hydrolaz. 

uronowe kwasy, → kwasy uronowe. 

uropodia, u niektórych skorupiaków ostatnia para odnóży odwłokowych, która wraz z → 

telsonem tworzy płetwę ogonową. 

uropoeza, → urogeneza. 

uropygi, → biczykoodwłokowce. 

urosoma, ostatnie 3 segmenty odwłoka → skorupiaków obunogich lub rzadko stosowane 

określenie odwłoka owadów. 

urostyl, 1) blaszkowaty twór ogona ryb powstały ze zlania się kilku ostatnich kręgów; 2) u 

płazów bezogonowych pręcikowaty twór powstały z połączenia się kilku końcowych kręgów 

kręgosłupa, zlany z ostatnim kręgiem; jest odpowiednikiem kości ogonowej u ssaków. 

urwistki, soredia, → diaspory porostów, drobne utwory złożone z jednej lub kilku komórek 

glonu, oplecionych strzępkami grzyba (por. → izydia). 

urydyna, nukleozyd zbudowany z pirymidynowej zasady azotowej – uracylu i cukru pentozy 

– rybozy lub deoksyrybozy; wchodzi w skład urydynotrifosforanu, substratu do syntezy RNA. 

urykoteliczne zwierzęta, → zwierzęta urykoteliczne. 

urykoteliczność, cecha organizmów zwierzęcych polegająca na wydalaniu → kwasu 

moczowego jako głównego produktu przemian azotowych (→ zwierzęta urykoteliczne). 

uryna, → mocz. 

USG, → ultrasonografia. 

ustabilizowana populacja, → populacja ustabilizowana. 

utlenianie, oksydacja, proces chemiczny polegający na utracie jednego lub kilku elektronów 

przez związek lub pierwiastek utleniany; u. substancji następuje pod wpływem utleniacza – 

substancji zdolnej do redukcji, czyli przyjęcia elektronów (→ układy oksydoredukcyjne). 

utlenianie biologiczne, procesy utleniania zachodzącego w komórkach organizmów żywych, 

katalizowane przez enzymy oksydoredukcyjne (→ oksydoreduktazy), przejmujące elektrony z 

utlenianych substratów organicznych na współdziałające z nimi koenzymy (np. FAD, NAD), 

za pośrednictwem których elektrony trafiają na ostateczne ich akceptory; akceptorami tymi 

mogą być inne związki organiczne lub mitochondrialny → łańcuch oddechowy przenoszący 

elektrony na cząsteczki tlenu i generujący → siłę protonomotoryczną (patrz też → 

fosforylacja oksydacyjna, → oddychanie beztlenowe, → oddychanie komórkowe, → 
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oddychanie tlenowe). 

UV, → ultrafiolet. 

uwalniający mechanizm, → mechanizm uwalniający. 

uzależnienia zespół, → zespół uzależnienia. 

uzdrowisko, miejscowość położona na terenie z obecnymi naturalnymi czynnikami 

leczniczymi, takimi jak sprzyjający klimat lokalny, wody lecznicze czy borowiny, o 

zorganizowanej służbie zdrowia, z odpowiednią infrastrukturą techniczną. 

uzębienie, garnitur → zębów w jamie gębowej kręgowców; u większości zęby są 

jednakowego typu (→ homodontyzm), a u ssaków zróżnicowane (→ heterodontyzm). 

uzębienie akrodontyczne, → akrodontyzm. 

uzębienie brachiodontyczne, → brachiodontyzm. 

uzębienie bunodontyczne, → bunodontyzm. 

uzębienie difiodontyczne, → difiodontyzm. 

uzębienie heterodontyczne, → heterodontyzm. 

uzębienie hipsodontyczne, → hipsodontyzm. 

uzębienie homodontyczne, → homodontyzm. 

uzębienie lofodontyczne, → lofodontyzm. 

uzębienie mleczne, → zęby mleczne. 

uzębienie plicidontyczne, → plicidontyzm. 

uzębienie sekodontyczne, → sekodontyzm. 

uzębienie selenodontyczne, → selenodontyzm. 

uzębienie stałe, → zęby stałe. 

użyłkowanie liścia, układ wiązek przewodzących (żyłek liściowych) w blaszce liściowej; w 

u. siatkowym, rozpowszechnionym u dwuliściennych, wiązki tworzą rozgałęziony, zamknięty 

system, złożony z żyłek głównych i bocznych różnego rzędu; może być pierzaste (jedna żyłka 

główna, od której odchodzą mniejsze boczne) lub dłoniaste (kilka żyłek głównych 

wychodzących z podstawy blaszki liściowej, dalej rozgałęziających się pierzasto); u. 

równoległe, charakterystyczne dla jednoliściennych, to układ równorzędnych, równoległych, 

nierozgałęzionych żyłek spotykających się na wierzchołku liścia i połączonych z sobą 

drobnymi wiązkami poprzecznymi (anastomozami). 

użyłkowanie skrzydeł, rusztowanie skrzydeł owadów, sieć przebiegu tchawek i żyłek, w 

których krąży hemolimfa; przebiegi żyłek, a także przestrzenie między nimi noszą nazwy 

własne; budowa żyłek i kształty pól są cechą gatunkową. 

użytki ekologiczne, niewielkie, paranaturalne obszary (np. enklawy starorzeczy, torfowisk, 

nieużytków, śródpolnych sadzawek, skarp, kęp drzew i krzewów), które zachowują ciągłość 

występowania flory i fauny, wzbogacają je, utrzymują gatunki zagrożone; są to obiekty 

prawnie chronione. 

użytki zielone, rol. łąki i pastwiska, tereny trwale porośnięte przez trawy i inne rośliny zielne. 

używki, uzyskiwane z roślin substancje lub ich mieszaniny mające walory smakowe bądź 

działające pobudzająco na układ nerwowy, nie mające w zasadzie wartości odżywczej; u. 

dzieli się na trzy grupy: 1) zawierające kofeinę i teobrominę, np. kawa, herbata, kakao, 2) 

alkohole, np. wódka, wino, piwo, 3) przyprawy zawierające olejki eteryczne i inne substancje 

poprawiające smak potraw, np. pieprz, gorczyca, wanilia. 

Val, → walina. 

van der Waalsa siły, → siły van der Waalsa. 
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vertex, punkt antropometryczny (→ antropometria), najwyżej położony punkt na czaszce (lub 

głowie) człowieka. 

vis vitalis, → siła życiowa. 

wabienie, wstępna faza → zachowań rozrodczych, wysyłanie przez zwierzę sygnałów 

(dźwiękowych, zapachowych czy wizualnych) informujących potencjalnych partnerów o 

gotowości do kopulacji i zachęcających do zbliżenia się, czasem umożliwiających 

odnalezienie się partnerów. 

wachlarzoskrzydłe, Strepsiptera, rząd → owadów uskrzydlonych, z silnie wyrażonym 

dymorfizmem płciowym, reprezentowany przez ok. 350 holarktycznych gatunków; samce są 

wolno żyjące, drobne (do 4 mm), samice – robakowate, beznogie, bezskrzydłe, ze słabo 

wyodrębnioną głową i niewyraźną segmentacją ciała – na ogół pasożyty innych owadów; 

dorosłe nie odżywiają się. 

wachlarzyk, → kwiatostan wierzchotkowy jednoramienny, w którym odgałęzienia boczne 

tworzone są na przemian na 2 strony kwiatostanu (np. u kosaćca, Iris). 

wady postawy, med. dające się korygować zniekształcenia sylwetki ciała i związane z tym 

nieprawidłowości działania narządów ruchu, wynikające z nieprawidłowego położenia 

kręgosłupa względem miednicy; są wynikiem złych nawyków lub niedomogi aparatu 

więzadłowego i mięśni. 

wady rozwojowe, nieprawidłowości w budowie lub funkcjach całych organizmów lub ich 

narządów pojawiające się wskutek zaburzeń w rozwoju na różnych jego etapach; mogą mieć 

charakter wrodzony, o podłożu genetycznym lub być nabyte wskutek niekorzystnych 

wpływów środowiska, w którym organizm się rozwija. 

wady wrodzone, med. zaburzenia rozwoju, które powstają w okresie zarodkowym lub 

płodowym i są obecne od urodzenia; przyczyną są czynniki genetyczne (np. → aberracje 

chromosomowe, jak w zespole Downa) lub środowiskowe (np. leki przyjmowane przez matkę 

w okresie ciąży), infekcje (np. różyczka, cytomegalia, toksoplazmoza), napromieniowanie, 

choroby matki; występują u ok. 3–5% dzieci. 

waga ciała, → masa ciała. 

wakuole, pęcherzykowate, otoczone pojedynczą błoną organelle komórkowe wypełnione 

roztworem wodnym (→ wodniczki) lub gazem (O2, N2, CO2); w. gazowe występują w 

komórkach sinic, ułatwiają im unoszenie się w wodzie i umieszczenie się na optymalnej 

głębokości, a wskutek odbijania i rozpraszania światła chronią je przed nadmiernym 

promieniowaniem. 

walconogi, → łódkonogi. 

walec osiowy, kolumna tkanek przewodzących (drewna i łyka) wraz z towarzyszącymi 

włóknami sklerenchymatycznymi i tkankami miękiszowymi (okolnicą, rdzeniem i 

promieniami rdzeniowymi), stanowiąca centralną część w budowie pierwotnej łodygi i 

korzenia; istnieje kilka typów w. o., od prymitywnej → protosteli, przez → syfonostelę i → 

diktiostelę do → eusteli i → ataktosteli. 

walencja ekologiczna, potencja ekologiczna, amplituda możliwości reakcji organizmu w 

stosunku do danego czynnika środowiskowego. 

walenie, Cetacea, rząd gromady → ssaków reprezentowany przez 78 gatunków wodnych 

(głównie morskich) od 1,5 –30 m długości i wadze do 135 ton; ciało wrzecionowate, nagie, z 

poziomo ustawioną płetwą ogonową; przednie kończyny płetwowate, tylnych brak; dzielą się 

na dwa podrzędy: zębowce, które mają zwykle uproszczone uzębienie i odżywiają się 

głowonogami i rybami (m.in. delfiny, kaszaloty), oraz fiszbinowce pozbawione zębów, 

natomiast wyposażone w fiszbiny – rogowe utwory zwisające z podniebienia, służące do 
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odcedzania planktonu z wody morskiej (m.in. wieloryby gładkoskóre i fałdowce). 

waleriana, wyciąg z kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis) o działaniu uspokajającym i 

spazmolitycznym (rozkurczowym). 

walina, glukogenny, hydrofobowy, egzogenny aminokwas białkowy; u roślin i bakterii 

syntetyzowany z kwasu pirogronowego; jest substratem w syntezie kwasu pantotenowego. 

walka o byt, termin używany przez Darwina; oznaczał niejednakowe szanse reprodukcji 

osobników wyposażonych w różne cechy, → dobór naturalny. 

wampirzyce, → dwuskrzelne. 

wapienie organogeniczne, skały osadowe składające się z węglanu wapnia (CaCO3), które 

powstały z nagromadzenia się dużych ilości węglanowych szkieletów różnych wodnych 

bezkręgowców. 

wapń, Ca, dwuwartościowy pierwiastek metaliczny o właściwościach zasadowych, aktywny 

chemicznie; jest metalem najobficiej występującym w organizmach (ok.1%) i jednym z 

najpospolitszych pierwiastków skorupy ziemskiej (3,54%); występuje u wszystkich 

eukariotów, szczególnie w kościach, zębach i muszlach; jony w. znajdują się we wszystkich 

narządach i tkankach oraz w płynach ustrojowych; w. bierze udział m.in. w regulacji 

czynności nerwów, mięśni i innych pobudliwych tkanek, w procesie krzepnięcia krwi, jest 

wtórnym przekaźnikiem informacji w komórce i regulatorem aktywności wielu enzymów; 

homeostaza w. zależy od działania parathormonu, kalcytoniny i witaminy D; dobrym źródłem 

w. dla człowieka są produkty mleczne, fasola i jarzyny liściaste. 

wargi, 1) umięśnione fałdy skórne dookoła otworu gębowego ssaków zamykające otwór 

gębowy i ułatwiające pobieranie pokarmu, noworodkom zaś ssanie mleka; 2) elementy 

narządu gębowego owadów (→ labium, → labrum). 

wargi sromowe, dwie pary fałdów skórnych (wewnętrzna – w. s. mniejsze, zewnętrzna – w. 

s. większe) otaczających z boków przedsionek pochwy u kobiet. 

wariancja, 1) parametr rozkładu zmiennej, pojęcie z zakresu statystyki określające miarę 

rozrzutu (zmienności, rozproszenia) obserwacji wokół wartości średniej arytmetycznej; jest 

średnim kwadratem różnic między indywidualnymi wartościami zmiennej i średnią 

arytmetyczną; pierwiastkiem z w. jest odchylenie standardowe; 2) → zmienność. 

wariancja addytywna, → wariancja genotypowa. 

wariancja fenotypowa, VP, całkowita zmienność (→ wariancja) cechy fenotypowej w 

populacji; jest sumą zmienności genetycznej (→ wariancji genotypowej) i zmienności 

wynikającej z oddziaływań (różnych dla różnych osobników) środowiska (→ wariancji 

środowiskowej). 

wariancja genotypowa, VG, zmienność genetyczna określonej cechy w populacji; na 

wariancję genotypową składają się wariancja addytywna (VA) która warunkowana jest 

sumującym się działaniem różnych alleli, genetyczny składnik dominujący (VD) 

warunkowany przez allele dominujące w danym lokus oraz czynnik epistatyczny 

(VI) obejmujący interakcje genów (epistaza). 

wariancja środowiskowa, VE, niegenetyczna zmienność osobników w populacji wywołana 

oddziaływaniem zmiennych warunków środowiska na fenotypy. 

wariolacja, szczepienie ludzi zdrowych materiałem wirusowym pochodzącym ze zmian 

chorobowych ospy ludzkiej w celu ochrony przed → ospą prawdziwą (czarną); w. pierwotnie 

zastosowano w Chinach, po 1700 roku wprowadzono do Anglii, a potem stosowano w całej 

Europie; po w. występowały stosunkowo łagodne objawy choroby, a po wyzdrowieniu 

odporność; zastąpiono ją przez → szczepienia ochronne. 

warstwa aleuronowa, zewnętrzna warstwa komórek → bielma wypełnionych ziarnami 
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zapasowego białka – aleuronu; w. a. występuje w nasionach roślin jednoliściennych, a 

zwłaszcza w ziarniakach zbóż. 

warstwa odcinająca, pojedyncza lub podwójna, specjalna warstwa komórek związana z 

odpadaniem części rośliny (liści, kwiatów, pędów bocznych), tworząca się u nasady 

zrzucanego organu (np. ogonka liściowego); w warstwie tej następuje enzymatyczny rozkład 

składników ścian komórkowych, zwłaszcza blaszki środkowej, zbudowanej z pektynianu 

wapnia, spajającej z sobą komórki, lub też jej komórki korkowacieją i zamierają, odcinając 

organ od dopływu wody i powodując jego uschnięcie i zrzucenie (p. też → blizna liściowa). 

warstwa rodzajna, obłocznia, hymenium, powierzchniowa lub wewnętrzna część → 

owocnika u grzybów wyższych, w skład której wchodzą przede wszystkim zarodnie (worki 

lub podstawki), różne komórki płonne, czyli nie mające bezpośredniego związku z 

rozmnażaniem (najczęściej tzw. wstawki). 

warstwowość fitocenozy, stratyfikacja fitocenozy, struktura pionowa zbiorowiska roślinnego, 

pionowy układ warstw stanowiących pewną odrębną całość o mniej lub bardziej swoistych 

warunkach ekologicznych; może on obejmować np. następujące warstwy: drzew 

(drzewostan), krzewów (podszycie), zielną oraz przyziemną (warstwa mchów i porostów); 

warstwy nazywano dawniej także "lw;piętrami"up;, obecnie jednak termin ten ma inne 

znaczenie (→ fitocenoza, → piętra roślinności). 

warstwy zarodkowe, → listki zarodkowe. 

wartość adaptacyjna, → wartość przystosowawcza. 

wartość przystosowawcza, 1) dający się rozpoznać związek warunkowanej genetycznie 

cechy z dostosowaniem jej nosicieli; 2) → dostosowanie. 

warunkowanie instrumentalne, wytwarzanie odruchów warunkowych przez wzmacnianie 

reakcji zwierzęcia (nagradzanie lub karanie) (→ odruch warunkowy, → skrzynka Skinnera). 

warunkowanie klasyczne, warunkowanie Pawłowowskie, wytwarzanie odruchów 

warunkowych przez skojarzenie bodźca bezwarunkowego, wywołującego (na zasadzie 

wrodzonego → mechanizmu uwalniającego) określoną reakcję odruchową, z towarzyszącym 

mu bodźcem pierwotnie obojętnym ze względu na tę reakcję, tzw. bodźcem warunkowym; na 

skutek w. k. bodziec warunkowy może przejąć funkcję bodźca bezwarunkowego, choć natura 

obu bodźców może być różna (np. optyczny i chemiczny, mechaniczny i akustyczny itp.) (→ 

odruch warunkowy). 

warunkowanie Pawłowowskie, → warunkowanie klasyczne. 

warzywa, → rośliny warzywne. 

Wassermanna odczyn, → odczyn Wassermanna. 

wazonowe doświadczenie, → doświadczenie wazonowe. 

wazopresyna, podwzgórzowy neurohormon ssaków (→ hormon antydiuretyczny) uwalniany 

do krążenia przez nerwową część przysadki mózgowej; występuje w dwóch odmianach, 

specyficznych gatunkowo, różniących się aminokwasem w pozycji 8 (w. argininowa i w. 

lizynowa); obok funkcji antydiuretycznych w., wpływając na skurcze niektórych mięśni 

gładkich, reguluje ciśnienie krwi, bierze udział w utrzymywaniu równowagi wodno-

elektrolitycznej, stymuluje wydzielanie m.in. hormonów adrenokortykotropowego i 

tyreotropowego; w. zwęża naczynia i może (w większych stężeniach) podwyższać ciśnienie 

tętnicze krwi (efekt ma małe znaczenie fizjologiczne). 

wazotocyna, wazotocyna argininowa, AVT, neurohormon wraz z mezotocyną pełniący rolę 

antydiuretyczną u płazów, gadów i ptaków; zbudowany z 9 aminokwasów, od → 

wazopresyny argininowej różniący się obecnością izoleucyny w miejsce fenyloalaniny w 

pozycji 3 łańcucha peptydowego; w. (oraz mezotocyna) jest wytwarzana przez neurony 
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podwzgórza, których aksony doprowadzają w. do nerwowej (tylnej) części przysadki 

mózgowej, gdzie jest magazynowana i uwalniana do krążenia; obok roli antydiuretycznej w. u 

ptaków stymuluje skurcz jajowodu i ułatwia złożenie jaj. 

ważki, Odonata, rząd → owadów uskrzydlonych, drapieżnych, kosmopolitycznych, 

reprezentowany przez ok. 5 tysięcy gatunków, długości kilku cm, aktywnych w dzień. 

wągier, forma larwalna tasiemców rozwijająca się z → onkosfery, o kształcie 

pęcherzykowatym, która pasożytuje w mięśniach żywiciela pośredniego, niekiedy również 

definitywnego; po wewnętrznej stronie pęcherzyka może się rozwijać jedna główka 

(cystycerkus), więcej niż jedna główka (cenurus), wtórne pęcherzyki z wieloma główkami (→ 

bąblowiec złożony) albo też pęcherzyk z jedną główką i ogonkiem (cysticerkoid). 

wąglik, czarna krosta, karbunkuł, ostra odzwierzęca choroba zakaźna człowieka wywoływana 

przez pałeczkę wąglika (Bacillus anthracis); występuje w trzech postaciach: 1) łagodnej, 

skórnej objawiającej się w miejscu wniknięcia w. bezbolesnym czyrakiem z twardym 

niebieskoczarnym centrum oraz zapaleniem węzłów chłonnych i wysoką temperaturą, 2) 

płucnej, z bardzo ciężkim stanem ogólnym, wymiotami, bólami brzucha, uszkodzeniem 

mięśnia sercowego i wysoką gorączką, 3) jelitowej, spowodowanej spożyciem mięsa lub 

mleka zakażonych zwierząt; ta forma charakteryzuje się występowaniem ropni w ścianie jelita 

cienkiego oraz → posocznicy o bardzo ciężkim przebiegu, co może wywołać zapalenie 

otrzewnej; ze względu na łatwość hodowli w. i dużą wirulencję bakteria ta jest potencjalną 

bronią biologiczną. 

wąskonose, → małpy wąskonose. 

wąsonogi, Cirripedia, gromada morskich bezkręgowców należąca do podtypu → 

skorupiaków, licząca ok. 1 tysiąca gatunków, o zmodyfikowanym ciele, w związku z 

osiadłym lub pasożytniczym trybem życia; w. osiadłe przyczepione są do podłoża głową, 

ciało otoczone jest karapaksem i wapiennymi, grubymi płytkami. 

wąsoraczki, Mystacocarida, gromada bezkręgowców żyjących w piasku plaż nadmorskich, 

należąca do podtypu → skorupiaków, reprezentowana przez 10 gatunków. 

wąsy, bot., cienkie, wrażliwe na dotyk (→ tigmotropizm) organy czepne roślin powstające z 

przekształcenia łodyg lub liści. 

wątroba, 1) duży gruczoł przewodu pokarmowego kręgowców, którego podstawowe 

komórki (→ hepatocyty) zorganizowane są wokół włosowatych naczyń krwionośnych (→ 

ukrwienie wątroby) w jednostki funkcjonalne (zraziki wątrobowe); zraziki składają się w 

segmenty, te z kolei tworzą płaty (u człowieka cztery: prawy, lewy, ogoniasty, 

czworoboczny); wśród zróżnicowanych funkcji zewnątrz- i wewnątrzwydzielniczych w. 

można wyróżnić: a) obronno-wydalnicze, związane z detoksykacją substancji szkodliwych 

dla organizmu, wydalanych następnie z krążenia przez nerki lub usuwanych wraz z 

wytwarzaną przez w. → żółcią do przewodu pokarmowego; b) krążeniowych, związanych z 

regulacją objętości krwi w układzie krążenia i składu osocza krwi, w tym białek 

odpowiedzialnych za funkcje transportowe osocza i krzepliwość krwi, we wczesnych etapach 

ontogenezy w. pełni również funkcje krwiotwórcze; c) metabolicznych, w ramach 

wypełniania których w. pełni rolę centralnego narządu ustroju łączącego i integrującego 

przemiany węglowodanów, tłuszczowców i białek różnych tkanek i narządów w jedną całość 

przemian metabolicznych organizmu; 2) → gruczoł jelita środkowego. 

wątrobowce, klasa w gromadzie → mszaków, do której należą rośliny o gametofitach 

plechowatych lub zróżnicowanych na łodyżkę i liście oraz sporofitach wytwarzających 

delikatną, bezbarwną setę. 

wątrobowo-trzustkowy gruczoł, → gruczoł jelita środkowego. 

wątrobowy gruczoł, → wątroba. 
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wchłanianie, absorpcja, termin wieloznaczny określający przechodzenie substancji przez 

błony komórkowe do wnętrza komórek lub przez nabłonki do krążenia; może dotyczyć np. 1) 

wchłaniania substancji odżywczych z osocza krwi do komórek narządów; 2) resorpcji 

zwrotnej składników moczu pierwotnego w czasie jego przechodzenia przez → kanaliki 

nerkowe; 3) przenikanie lotnych składników powietrza przez nabłonek oddechowy płuc do 

krwi; 4) najczęściej – przechodzenia produktów trawienia, witamin, soli mineralnych i wody 

przez błonę śluzową przewodu pokarmowego do krwi i limfy, szczególnie intensywne w 

jelicie cienkim (→ jelito); procesy w. regulowane są mechanizmami hormonalnymi i 

nerwowymi, i przebiegają różnymi sposobami: → transportu aktywnego, → dyfuzji, → 

osmozy, za pomocą → pinocytozy albo → fagocytozy. 

wcistki, występujące w → twardzieli komórki miękiszowe wrastające przez jamki do wnętrza 

naczyń i powodujące ich niedrożność. 

wcześniak, med. 1) dziecko (żyjący noworodek) urodzone przed prawidłowo obliczonym 

terminem porodu; 2) według Światowej Organizacji Zdrowia każdy noworodek urodzony z 

masą ciała 2500 g lub mniejszą. 

wdech, aspiracja; u ssaków wciągnięcie nowej objętości powietrza atmosferycznego do dróg 

oddechowych (→ objętość zapasowa wdechowa, → wentylacja pęcherzykowa); zachodzi w 

sposób aktywny (płuco wentylacyjne, patrz → płuco) przez skurcz mięśni wdechowych, 

przede wszystkim przepony i mięśni międzyżebrowych zewnętrznych, który powiększając 

rozmiary klatki piersiowej rozciąga worek opłucnowy (→ opłucna), generując w nim 

podciśnienie zasysające powietrze do dróg oddechowych i pęcherzyków płucnych. 

wdrukowanie, → imprinting. 

Webera linia, → linia Webera. 

Webera narząd, → narząd Webera. 

wegetarianizm, antr. sposób odżywiania się polegający na unikaniu w codziennej diecie 

produktów pochodzenia zwierzęcego, często połączony z poglądem o ich niekorzystnym 

wpływie na rozwój osobowości i ideą niewyrządzania krzywdy żywym stworzeniom (jeśli nie 

są roślinami). 

wegetatywne jądro, → jądro wegetatywne. 

wegetatywne rozmnażanie, → rozmnażanie wegetatywne. 

wegetatywny biegun, → biegun wegetatywny. 

wegetatywny układ nerwowy, → układ nerwowy autonomiczny. 

wejście miednicy, → otwór górny miednicy. 

wektor, cząsteczki DNA plazmidowego, DNA bakteriofaga, drożdży lub wirusów służące do 

wprowadzenia do komórki dowolnego organizmu fragmentów obcego DNA, → transferu 

genów. 

welamen, tkanka zbudowana z kilku warstw martwych komórek o porowatych, celulozowych 

ścianach, wchłaniająca z powietrza wodę deszczową lub parę wodną, okrywająca korzenie 

powietrzne niektórych tropikalnych → epifitów. 

weliger, żeglarek, larwa brzuchonogów, łódkonogów i małży; charakteryzuje się obecnością 

narządu pływnego (żagielka złożonego z kilku półksiężycowatych, orzęsionych płatów), oczu 

i czułków, nogi, zawiązków narządów wewnętrznych oraz muszli. 

welum, → żagielek. 

wendobionty, → fauna prekambryjska. 

weneryczne choroby, → choroby weneryczne. 

wentylacja, proces odnawiania zasobów tlenu ze środowiska, z którego pobierany jest on w 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471519_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477447_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477532_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471599_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474698_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470047_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473533_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477287_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472573_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1470073_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475966_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474142_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471257_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469901_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474263_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471487_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474324_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478444_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469566_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474263_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477310_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468852_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473849_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477287_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477725_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474857_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471599_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468403_1.html


narządach do płynów ustrojowych, może się odnosić np. do wody omywającej → skrzela lub 

do powietrza wypełniającego → płuca. 

wentylacja pęcherzykowa, porcja nowego powietrza atmosferycznego wprowadzanego do 

pęcherzyków płucnych w trakcie aktu wdechu, mieszającego się z powietrzem zalegającym 

(czynnościowym) w płucach; stanowi objętość wdechową pomniejszoną o objętość 

przestrzeni martwej fizjologicznie w drogach oddechowych. 

wentylacja płuc, proces odnawiania zawartości tlenu w powietrzu pęcherzyków płucnych 

przez zachodzące na przemian czynności wydechu i wdechu, odpowiednio usuwające i 

uzupełniające część pojemności zalegającej czynnościowej powietrza wypełniającego płuca 

(→ wentylacja pęcherzykowa). 

wernalizacja, → jaryzacja. 

Wernickego ośrodek, → ośrodki mowy. 

wewnątrzkomórkowy transport, → transport wewnątrzkomórkowy. 

wewnątrzwydzielniczy układ, → układ wewnątrzwydzielniczy. 

wewnętrzny współczynnik przyrostu, → współczynnik przyrostu r. 

węch, → zmysł węchu. 

węchomózgowie, rhinencephalon, części kresomózgowia kręgowców (opuszki węchowe, 

pasma węchowe, obszary kory mózgowej) związane z odbiorem bodźców węchowych. 

węchowy nabłonek, → nabłonek węchowy. 

węchowy nerw, → nerwy mózgowe. 

węchu narządy, → narząd węchu. 

wędrowne ptaki, → ptaki wędrowne. 

wędrówka pierzeniowa, przeloty długodystansowe niektórych ptaków na tereny obfitujące w 

pokarm i pozbawione drapieżników, w celu odbycia okresowego pierzenia się; bywają 

niezgodne z przelotami na zimowisko. 

wędrówki ptaków, migracje ptaków, cykliczne przemieszczanie się (przeloty) ptaków 

między lęgowiskami, gdzie następuje ich rozród, a zimowiskami, gdzie znajdują warunki 

dogodne do przeżycia; roczne cykle klimatyczne wywołują zmiany dostępności pokarmu, co 

zmusza ptaki do podejmowania wędrówek i umiejętność ta została utrwalona dziedzicznie. 

wędrówki roślin, → migracje roślin. 

wędrówki ssaków, przemieszczanie się ssaków w obrębie obszaru zasięgu gatunku lub poza 

ten obszar, wyraz przystosowania się do zmieniających się okresowo warunków 

środowiskowych; wędrówki stałe, sezonowe zachodzą u ssaków rzadko i dotyczą kopytnych z 

terenów otwartych, ssaków morskich i nietoperzy. 

wędrówki zwierząt, → migracje zwierząt. 

wędzidełko, struktura budowana przez nabłonek oraz tkankę łączną, łącząca narząd z 

sąsiednimi tkankami i ograniczająca jego ruch, np. w. języka, w. napletka, w. warg. 

wędzidełko języka, fałd błony śluzowej łączącej dolną powierzchnię języka z dnem jamy 

gębowej ssaka. 

wędzidełko napletka, twór skórny podtrzymujący od strony wewnętrznej napletek 

okrywający żołądź prącia ssaków. 

wędzidełko wargi, więzadło łączące wewnętrzną powierzchnię wargi dolnej bądź górnej z 

zewnętrzną powierzchnią dziąseł w jamie ustnej człowieka. 

węgiel, C, niemetaliczny pierwiastek chemiczny o właściwościach kwasowych, w związkach 

dwu- i czterowartościowy; podstawowy pierwiastek organizmów żywych, wchodzi w skład 
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wszystkich → związków organicznych; ma dwa trwałe izotopy: 12C i 13C; ważnymi 

związkami w. są: dwutlenek w., kwas węglowy i jego sole, → węglowodory, węgliki; ma 

dwie odmiany alotropowe: grafit i diament; występuje też jako w. bezpostaciowy, np. sadza, i 

w. drzewny (→ obieg węgla). 

węgiel asymetryczny, węgiel chiralny, atom węgla połączony z czterema różnymi 

podstawnikami (→ izomery optyczne). 

węgiel chiralny, → węgiel asymetryczny. 

węgiel radioaktywny, 14C, promieniotwórczy izotop węgla stosowany do → znakowania, 

wykorzystywany do → datowania bezwzględnego kopalnych szczątków organicznych. 

węgla obieg, → obieg węgla. 

węglany, sole kwasu węglowego obojętne oraz kwaśne – wodorowęglany, występujące 

powszechnie w przyrodzie, np. w. amonu, w. sodu, w. potasu, w. litu, w. wapnia, minerały 

kalcyt i aragonit, w. magnezu, minerał magnezyt, zasadowe w. miedziowe, minerały malachit 

i azuryt. 

węglowe lasy, → lasy węglowe. 

węglowodany, cukrowce, cukry, sacharydy, jedna z podstawowych grup cząsteczek 

biologicznych występujących w dużych ilościach we wszystkich organizmach; w postaci 

wolnej lub związanej z innymi cząsteczkami pełnią wiele funkcji biologicznych: są głównym 

materiałem energetycznym, zapasowym i strukturalnym (budulcowym), składnikami m.in. 

kwasów nukleinowych, glikoprotein, glikolipidów i związków wysokoenergetycznych, są 

ważnymi związkami pośrednimi różnych szlaków metabolicznych i modulatorami wielu 

enzymów; w roślinach w. powstają ze związków nieorganicznych (CO2 i H2O) z udziałem 

energii słonecznej w procesie fotosyntezy, u zwierząt – w procesie glukoneogenezy z 

pewnych związków organicznych, m.in. kwasu mlekowego i niektórych aminokwasów; w. 

dzielimy na cukry proste (monosacharydy), dwucukry (disacharydy), kilkucukrowce 

(oligosacharydy) i wielocukry (polisacharydy). 

węglowodory, organiczne związki zbudowane tylko z atomów węgla i wodoru; z grupami 

funkcyjnymi tworzą m.in. alkohole (z grupą –OH), aminy (–NH2), kwasy karboksylowe (–

COOH); w. dzieli się na alifatyczne (łańcuchowe) i cykliczne (pierścieniowe); najbogatszym 

źródłem w. jest ropa naftowa; występują też w gazie ziemnym oraz produktach suchej 

destylacji węgla i drewna; stosowane głównie jako paliwa silnikowe, do celów opałowych i 

jako surowiec; wiele z nich ma silne działanie toksyczne, mutagenne, teratogenne i 

kancerogenne. 

węglowodory aromatyczne, grupa → związków aromatycznych, do której należą m.in.: 

benzen i jego pochodne (m.in. ksyleny i toluen), antracen i naftalen (→ węglowodory). 

węglowodory policykliczne, → węglowodory, w których atomy węgla powiązane są ze sobą 

w kilka pierścieni (→ wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne). 

węgorek jelitowy, węgorek ludzki, Strongyloides stercoralis, nicień pasożytujący u małp 

człekokształtnych i człowieka, przede wszystkim na obszarach tropikalnych i 

subtropikalnych; przechodzi skomplikowany cykl rozwojowy z trzema stadiami larwalnymi; 

przy intensywnej inwazji wywołuje w organizmie człowieka chorobę – węgorczycę; larwy 

osadzające się w pęcherzykach płucnych mogą doprowadzić do zapalenia płuc, a dorosłe, 

bytujące w przewodzie pokarmowym, wywołują biegunki i podrażnienie błony śluzowej jelit. 

węzeł przedsionkowo-komorowy, składnik → układu przewodzącego serca, umiejscowiony 

w dolnej części przegrody międzyprzedsionkowej dzieli się na strefy: przejściową (o małych 

komórkach, stosunkowo wolno przewodzących pobudzenie z węzła zatokowo-

przedsionkowego na pozostałe elementy układu przewodzącego serca, co powoduje 
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opóźnienie skurczu mięśni komór w stosunku do mięśni przedsionków) i węzłową (z 

komórkami wykazującymi zdolność automatycznego samopobudzania w warunkach 

odizolowania od węzła zatokowo-przedsionkowego (→ węzeł zatokowy) (w warunkach 

fizjologicznych przejmują pobudzenie z ośrodka nadrzędnego). 

węzeł zarodkowy, embrioblast, grupa komórek blastocysty (→ blastula) ssaków, z której 

rozwija się zarodek, w odróżnieniu od → trofoblastu, z którego powstaje kosmówka. 

węzeł zatokowo-przedsionkowy, → węzeł zatokowy. 

węzeł zatokowy, składnik → układu przewodzącego serca; ulokowany jest w ścianie zatoki 

serca płazów lub jako węzeł zatokowo-przedsionkowy – w ścianie prawego przedsionka u 

ujścia żyły głównej u owodniowców; komórki węzła, skupione w obrębie → rozrusznika 

serca (1), narzucają swój rytm samopobudzania pozostałym komórkom układu 

przewodzącego serca nadając w. z. nadrzędną rolę w układzie, przez pęczki międzywęzłowe 

przekazując pobudzenie na → węzeł przedsionkowo-komorowy. 

węzły chłonne, → węzły limfatyczne. 

węzły limfatyczne, obwodowe narządy limfatyczne → układu limfatycznego kręgowców; są 

fasolowatymi strukturami umiejscowionymi na przebiegu naczyń limfatycznych m.in. w 

obrębie jamy piersiowej i brzusznej, w sąsiedztwie dużych naczyń krwionośnych szyi, w 

pachwinie i dole pachowym; strukturę węzła buduje torebka łącznotkankowa, zrąb 

zbudowany z komórek tkanki łącznej (fibroblastów, makrofagów i komórek dendrycznych) 

oraz rdzeń i kora (zewnętrzna, pośrednia i głęboka) budowane przez limfocyty różnego typu, 

mogące tworzyć grudki limfatyczne; zasadniczymi czynnościami węzła są: 1) filtracja limfy i 

zatrzymywanie zawartych w niej drobnoustrojów, komórek nowotworowych, wolnych 

antygenów, pyłów, 2) wytwarzanie limfocytów T i B, 3) udział w odpowiedzi 

immunologicznej. 

węzły liściowe, miejsca na łodydze, często węźlasto zgrubiałe, z których wyrastają liście. 

węże, Serpentes, podrząd rzędu łuskonośnych w gromadzie → gadów reprezentowany przez 

ok. 2,9 tysiąca gatunków występujących w rozmaitych środowiskach lądowych; pozbawione 

kończyn, znaczna liczba kręgów o zmodyfikowanej strukturze umożliwia wyginanie 

kręgosłupa, zęby obecne także na kilku kościach dodatkowych, ślina zwykle jest toksyczna, u 

niektórych gatunków obecne zęby i gruczoły jadowe. 

wężowidła, Ophiuroidea, gromada morskich bezkręgowców należąca do typu → szkarłupni, 

reprezentowana przez ok. 2 tysiące gatunków, w większości wolno żyjących, drapieżnych, o 

wielkości do kilkunastu cm; ciało o symetrii promienistej pokryte kolcami lub guzkami 

szkieletowymi. 

wgłobienia okryte, → pęcherzyki opłaszczone. 

wiatropylność, anemogamia, przenoszenie pyłku (zapylanie) za pośrednictwem wiatru; 

rośliny wiatropylne mają niepozorny okwiat, produkują z reguły bardzo duże ilości pyłku, a 

ponadto szereg cech w morfologii kwiatów wykazuje przystosowania do tego sposobu 

zapylania (np. długie, wiotkie pręciki, długie, podzielone znamiona); przykłady: wierzba, 

topola, zboża. 

wiatrosiewność, anemochoria, rozprzestrzenianie diaspor za pośrednictwem wiatru; 

szczególnie rozpowszechniona wśród roślin występujących na wyspach oceanicznych, na 

stepach, sawannach, pustyniach, wielkich bagnach oraz wysoko w górach; efektywność tego 

sposobu transportu diaspor jest tym większa, im lżejsze są nasiona (np. u storczyków) i lepiej 

wykształcone aparaty lotne (np. skrzydełka różnego pochodzenia u szczawiu, brzozy czy lipy, 

pierzasto owłosione ości u traw z rodzaju ostnica). 

wiązania chemiczne, oddziaływanie chemiczne, siły przyciągania łączące atomy w 
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cząsteczki, związane z ich powłokami elektronowymi utrzymującymi atomy w określonych 

odległościach od siebie; różne rodzaje w. ch. zależą od budowy powłok elektronowych 

łączących się atomów; główną rolę odgrywają elektrony zewnętrzne, walencyjne, elektrony 

wartościowości; rozróżnia się dwa zasadnicze typy w. ch.: elektrowalencyjne, czyli jonowe, i 

kowalencyjne, czyli atomowe. 

wiązania wysokoenergetyczne, wiązania fosforanowe łączące grupy fosforanowe w 

cząsteczkach ATP i innych → związkach wysokoenergetycznych; przy rozerwaniu 

(hydrolizie) w. w. uwalnia się taka sama ilość → energii swobodnej, jaka została użyta do ich 

utworzenia. 

wiązanie azotu, wiązanie wolnego, atmosferycznego azotu przez wolno żyjące 

(Azotobacter, Nostoc) lub symbiotyczne (Rhizobium, Bradyrhizobium) bakterie azotowe 

bytujące w wodach i glebie oraz redukcja do jonu amonowego NH4
+, wbudowywanego do 

aminokwasów, białek i innych związków azotowych (→ bakterie brodawkowe, → obieg 

azotu). 

wiązanie chelatowe, wiązanie między związkami chelatowymi a wiązanymi przez nie jonami 

metali. 

wiązanie dwusiarczkowe, wiązanie dihydrosulfidowe, wiązanie –S–S–, kowalencyjne 

wiązanie utworzone między dwiema grupami sulfhydrylowymi –SH cystein; jedno z wiązań 

stabilizujących strukturę trzeciorzędową białek. 

wiązanie dopełniacza, przyłączenie dopełniacza do przeciwciała związanego z antygenem; 

w. d. wykorzystuje się w metodzie serologicznej nazywanej odczynem lub testem wiązania 

dopełniacza. 

wiązanie elektrostatyczne, → wiązanie jonowe. 

wiązanie glikozydowe, wiązanie kowalencyjne między grupą aldehydową lub ketonową 

jednego cukru a grupą hydroksylową drugiego; może też łączyć cząsteczkę cukru z aglikonem 

(cząsteczką niecukrową), np. w → glikozydach. 

wiązanie jonowe, wiązanie elektrostatyczne, wiązanie wywołane elektrostatycznym 

przyciąganiem się jonów o przeciwnych znakach; powstaje w efekcie przekazania jednego lub 

więcej elektronów walencyjnych powłoki zewnętrznej przez atom o mniejszej 

elektroujemności atomowi o większej. 

wiązanie kowalencyjne, wiązanie kowalentne, wiązanie atomowe, silne oddziaływanie 

chemiczne między atomami wytworzone przez połączenie się w parę dwóch elektronów 

pochodzących po jednym od każdego atomu; powstała para elektronowa jest wspólna dla obu 

atomów; w. k. może być pojedyncze, podwójne lub potrójne. 

wiązanie peptydowe, kowalencyjne, silne połączenie grupy aminowej jednego aminokwasu z 

grupą karboksylową drugiego, z odłączeniem cząsteczki wody, w wyniku czego powstaje 

dipeptyd, a z większej liczby aminokwasów – polipeptyd. 

wiązanie wodorowe, oddziaływanie słabe, niekowalencyjne, między atomem wodoru 

przyłączonym do atomu o dużej elektroujemności, np. tlenu, a innymi elektroujemnymi 

atomami, np. azotem; w. w. stabilizują strukturę biopolimerów (DNA, białka), biorą udział w 

specyficznym łączeniu się substratów z enzymami i cząsteczek sygnałowych z receptorami 

oraz w oddziaływaniach cząsteczek polarnych z wodą i cząsteczek wody między sobą. 

wiązki bikolateralne, → wiązki przewodzące z naprzeciwległym układem łyka i drewna, z 2 

pasmami łyka po obu stronach drewna. 

wiązki hadrocentryczne, → wiązki koncentryczne. 

wiązki kolateralne, → wiązki przewodzące z naprzeciwległym układem łyka i drewna, z 

łykiem po stronie zewnętrznej (w stosunku do powierzchni organu), drewnem – wewnętrznej. 
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wiązki koncentryczne, → wiązki przewodzące z centralnie umieszczonym drewnem, 

otoczonym łykiem (w. hadrocentryczne), lub z centralnym położeniem łyka, otoczonego 

przez drewno (w. leptocentryczne). 

wiązki leptocentryczne, → wiązki koncentryczne. 

wiązki łykodrzewne, → wiązki przewodzące złożone z łyka i drewna. 

wiązki przewodzące, wyodrębnione pasma tkanki przewodzącej złożone najczęściej z części 

łykowej i drzewnej, biegnące od korzeni przez łodygę do liści, gdzie tworzą żyłki liściowe; 

układ drewna i łyka w wiązce jest w korzeniu naprzemianległy, w łodydze najczęściej 

naprzeciwległy. 

wiązkowe korzenie, → system korzeniowy. 

wibrysy, włosy zatokowe, włosy dotykowe, sztywne długie włosy spełniające funkcje 

dotykowe, występujące na głowie wielu ssaków, niekiedy także w skórze nadgarstka; w. 

usytuowane na wardze górnej, zwykle długie, noszą nazwę wąsów. 

wiciowce, Flagellata, typ → pierwotniaków reprezentowany przez ok. 6 tysięcy gatunków, 

bardzo różnorodnych morfologicznie, o zróżnicowanej biologii; komórka zaopatrzona jest w 

jedną lub więcej wici, a rozmnażanie zachodzi przez podział podłużny; reprezentowane są 

przez gatunki wolno żyjące, symbiotyczne i pasożytnicze, o cechach roślinnych albo 

zwierzęcych (w. roślinne (Phytoflagellata) i w. zwierzęce (Zooflagellata)), klasyfikowane 

dziś w dwóch różnych podkrólestwach: protisty roślinopodobne i protisty zwierzęce 

królestwa → protistów; w. roślinopodobne mając ciałka zieleni są samożywne, a ich błona 

komórkowa jest celulozowa, niektóre przy braku światła mogą przejść na sposób odżywiania 

zwierzęcy; w. zwierzęce są wyłącznie cudzożywne, ruchliwsze, pozbawione błon 

celulozowych i magazynują glikogen lub tłuszcze jako substancje zapasowe. 

wiciowce zwierzęce, Zooflagellata, typ → pierwotniaków bez chromatoforów, o pellikuli 

cienkiej, rzadko wolno żyjące, częściej pasożytnicze lub symbiotyczne; w zależności od 

komplikacji budowy klasyfikuje się je na dwie gromady: Protomonadina o prostszej budowie, 

pozbawione aksostylu, elementu szkieletowego, mające 1 lub 2 wici, oraz Metamonadina, z 

podporowym aksostylem w postaci włókna lub pęku włókien, mające trzy i więcej wici. 

wić, delikatne organellum ruchu wyrastające z powierzchni komórki u niektórych 

mikroorganizmów, pierwotniaków, niższych roślin i komórek zwierząt, np. u bakterii 

wiciowych, wiciowców, młodocianych korzenionóżek, promienionóżek, komórek 

kołnierzykowo-biczykowatych gąbek, plemników; oprócz wici pojedynczych może 

występować większa ich liczba; gdy są krótkie i gęsto otaczają komórkę, nazywa się je 

rzęskami; pojedyncza w. zbudowana jest z dwóch wewnętrznych i dziewięciu obwodowych 

mikrotubul, osadzonych w kinestomie, ciałku podstawowym. 

widelnice, Plecoptera, rząd niewielkich (do kilku cm) → owadów 

uskrzydlonych reprezentowany przez ok. 2 tysiące gatunków, występujących w pobliżu 

zbiorników wodnych, słabo latających. 

widłaki, → widłakowe. 

widłakowe, widłaki, lądowe rośliny zarodnikowe, z dominującym sporofitem w cyklu 

życiowym; do niedawna łączone były ze → skrzypowymi i → paprociowymi w jedną 

jednostkę systematyczną – paprotniki; obecnie częściej ujmowane są rozłącznie, m.in. jako 

podgromada w obrębie → roślin telomowych; współcześnie do w. należy ok. 1000 gatunków 

stanowiących niewielką część ich ogromnej różnorodności, której optimum przypada na 

drugą połowę ery paleozoicznej (dewon i karbon); są to rośliny niewielkich rozmiarów 

(najczęściej do 1 m), najbardziej charakterystyczną ich cechą jest umieszczenie zarodni na 

górnej powierzchni liści, zwanych sporofilami, oraz specyficzna forma liści mikrofilnych o 

blaszkach nie podzielonych i opatrzonych jedną (rzadziej dwiema) nie rozgałęziającymi się 
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wiązkami przewodzącymi; w. dzieli się zwykle na 3 klasy, różniące się budową plemników, 

rodzajem wytwarzanych zarodników i przebiegiem przemiany pokoleń: widłaki 

jednakozarodnikowe – wytwarzające duże, długotrwałe przedrośla obupłciowe i plemniki 2-

wiciowe; widłaki różnozarodnikowe – wytwarzające drobne przedrośla rozdzielnopłciowe i 

plemniki wielowiciowe oraz widliczki – wytwarzające drobne przedrośla, zróżnicowane 

zarodniki oraz 2-wiciowe plemniki; większość w. wymarłych należy do widłaków 

różnozarodnikowych (por. też → lepidofity, → lepidodendrony, → lepidofity), natomiast w. 

współczesne to głównie formy jednakozarodnikowe. 

widłogonki, Diplura, rząd drobnych → owadów bezskrzydłych, reprezentowany przez ok. 

600 gatunków, prowadzących ukryty tryb życia, saprofagicznych, nieliczne są drapieżne. 

widłonogi, Copepoda, gromada bezkręgowców wodnych, wolno żyjących i pasożytniczych, 

należąca do podtypu → skorupiaków, reprezentowana przez ok. 10 tysięcy gatunków, na ogół 

drobnych (większość o długości 0,5–15 mm); ciało złożone jest z 17 segmentów 

obejmujących dużą, szeroką głowę, z 5 parami odnóży (I para czułków to główny narząd 

ruchu). 

widmo, spektrum, rozkład częstości lub natężenia danej wielkości fizycznej w zależności od 

parametru charakteryzującego tę wielkość, np. w odniesieniu do światła białego (widmo 

optyczne) jest to obraz rozszczepienia promieniowania na fale o różnej długości (barwie); 

promieniowanie świetlne przy przejściu przez określone środowisko może ulegać 

pochłonięciu w pewnym zakresie w., co może być podstawą oznaczania składu tego 

środowiska. 

widmo absorpcji, miara ilości światła o określonej długości fali, która ulega pochłonięciu 

podczas przechodzenia światła przez daną substancję; każdy związek chemiczny ma 

charakterystyczne dla siebie w. a. 

widmo absorpcyjne, widmo pochłaniania powstające podczas przechodzenia 

promieniowania elektromagnetycznego przez ośrodek absorbujący promieniowanie o 

określonej długości fali. 

widmo emisyjne, widmo promieniowania emitowanego przez badaną substancję (→ 

spektroskopia). 

widzenie, złożona czynność układu nerwowego polegająca na rozpoznawaniu 

środowiskowych bodźców świetlnych, rejestrowanych przez narząd → zmysłu 

wzroku, zamienianych na impulsy nerwowe i doprowadzanych przez nerwy wzrokowe do 

odpowiednich pól czuciowych ośrodkowego układu nerwowego, gdzie na ich podstawie 

powstaje obraz środowiska otaczającego organizm. 

widzenie barwne, zdolność narządów → zmysłu wzroku do rozróżniania barw (światła o 

różnych długościach fal). 

widzenie dwuoczne, → stereoskopia. 

wiecha, rozgałęziony → kwiatostan groniasty, którego oś tworzy odgałęzienia drugiego i 

dalszych rzędów. 

wieczko, 1) operkulum, płytka zamykająca otwór muszli w okresie pobytu zwierzęcia w jej 

wnętrzu u niektórych → brzuchonogów; 2) zmodyfikowana pierwsza para odnóży 

odwłokowych pokrywająca ujścia narządów rozrodczych u ostrogonów i wielkoraków; 3) 

element zakrywający górny otwór szkieletu zooida u mszywiołów; 4) epitheca, górna część 

wysyconej krzemionką ściany komórkowej (tzw. skorupki) u okrzemek (→ glonów z 

gromady chryzofitów; → denko), składająca się z okrywy i pasa obwodowego; 5) górna część 

zarodni (puszki zarodnionośnej) u mszaków. 

wiecznie zielone rośliny, → rośliny zimozielone. 
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wiek bezwzględny, → datowanie bezwzględne. 

wiek względny, → datowanie względne. 

wielbłądki, Raphidioptera, rząd → owadów uskrzydlonych reprezentowny przez ok. 80 

leśnych drapieżnych gatunków. 

wielkie wymierania, → wymierania masowe. 

wielkoraki, Gigantostraca, rząd wymarłych → staroraków należący do podtypu → 

szczękoczułkowców, reprezentowany przez ok. 300 wymarłych, dużych (do 3 m) gatunków; 

organizmy wodne, żyły między kambrem a karbonem; opancerzone, grzbieto-brzusznie 

spłaszczone ciało, podzielone na głowotułów i odwłok. 

,wielkoskrzydłe, Megaloptera, rząd dużych (do 10 cm) → owadów 

uskrzydlonych reprezentowany przez ok. 100 gatunków, żyjących w wilgotnych 

środowiskach; dorosłe nie odżywiają się, natomiast wodne larwy są drapieżne. 

wielkość populacji efektywna, Ne, termin stosowany w genetyce populacyjnej, część 

populacji efektywnie uczestnicząca w wymianie genów dokonującej się w trakcie rozrodu 

płciowego; zależy głównie od proporcji płci wśród zdolnych do rozrodu osobników; szacuje 

się ją według formuły: Ne = 4NmNf /(Nm+Nf), gdzie Nm oznacza liczebność samców, a Nf – 

liczebność samic. 

wielocukry, polisacharydy, glikany, należące do → węglowodanów (cukrowców) duże 

polimery złożone najczęściej z kilku tysięcy → cukrów prostych (monosacharydów) 

połączonych → wiązaniami glikozydowymi, o łańcuchach prostych lub rozgałęzionych, 

często tworzące połączenia z innymi związkami, np. białkami i tłuszczami (glikokoniugaty); 

występują w dużych ilościach we wszystkich organizmach; do w. należą m.in.: celuloza, 

skrobia, glikogen, chityna, glikozaminoglikany, peptydoglikany. 

wieloguzkowce, Multituberculata, rząd wymarłych, trzeciorzędowych, holarktycznych → 

ssaków, wielkości myszy, o trybie życia nadrzewnym; pochodziły od gadów 

ssakokształtnych; pierwsze ssaki roślinożerne z zębami przednimi podobnymi do siekaczy 

gryzoni i zębami policzkowymi o licznych guzkach; kończyny pięciopalczaste, z częściowo 

przeciwstawnym pierwszym palcem. 

wielojądrowe komórki, → komórki wielojądrowe. 

wielokomórkowce, Metazoa, zwierzęta o ciele zbudowanym z wielu pogrupowanych, 

współzależnych komórek, wyspecjalizowanych do pełnienia określonych funkcji, często 

tworzących tkanki i mających skoordynowany układ nerwowy; charakteryzują się zdolnością 

do wykonywania ruchów kierunkowych, mogą się rozmnażać płciowo; budowa, specjalizacja 

funkcjonalna i współzależność zachodzi u nich w wyniku rozwoju zarodkowego; 

reprezentowane przez ok. 1,5 milionów gatunków. 

wielokomórkowce pośrednie, planulopodobne, podgastrulowce, Mesozoa, Planuloidea, typ 

prymitywnych bezkręgowców reprezentowany przez ok. 50 mikroskopijnych gatunków, 

pasożytów wewnętrznych bezkręgowców morskich; są zwierzętami o niejasnej pozycji 

systematycznej. 

wielokrotne allele, → allele wielokrotne. 

wieloletnie rośliny, → byliny. 

wieloosiowe rośliny, → rośliny wieloosiowe. 

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, WWA, związki organiczne zbudowane z 

czterech lub pięciu pierścieni benzenowych; należą do najgroźniejszych substancji 

toksycznych zatruwających środowisko; wywierają działanie mutagenne, kancerogenne i 

teratogenne; występują w dużych ilościach w złożach paliw mineralnych, powstają podczas 

spalania węgla, pirolizy paliw kopalnych i niecałkowitego spalania związków organicznych, 
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znajdują się też w dymie tytoniowym, np. benzo[α]piren, najbardziej niebezpieczny, silnie 

rakotwórczy. 

wielopłytkowce, → chitony. 

wielopostaciowość, → polimorfizm. 

wieloszczety, Polychaeta, gromada morskich, kosmopolitycznych bezkręgowców należąca do 

typu → pierścienic, licząca ok. 6 tysięcy gatunków o rozmaitych wymiarach ciała, od 1 mm 

do 3 m. 

wielotarczowce, → chitony. 

wielozarodkowość, poliembrionia, 1) sposób rozmnażania bezpłciowego u zwierząt, 

powstawanie więcej niż jednego zarodka z jednej komórki jajowej podczas rozdzielania się 

blastomerów w procesie bruzdkowania; mogą powstać dwa zarodki (bliźnięta jednojajowe) 

albo do kilku tysięcy; 2) u roślin występowanie w nasieniu więcej niż jednego zarodka, gdy 

np. obok zarodka powstającego z zapłodnionej komórki jajowej dodatkowo rozwijają się, z 

komórek ośrodka lub osłonek, zarodki przybyszowe (→ embrionia przybyszowa). 

wieńcowa choroba, → choroba wieńcowa. 

wieńcowe naczynia, → tętnice wieńcowe. 

wierność, ekol. wskaźnik biocenologiczny określający stopień wyłączności występowania 

gatunku w danym układzie ekologicznym. 

wierzchołek wzrostu, stożek wzrostu, merystem apikalny, merystem wierzchołkowy, 

merystem wierzchołka pędu lub korzenia mający zwykle kształt stożkowaty lub kopulasty, 

będący miejscem wzrostu organów na długość i wytwarzania komórek składających się na ich 

budowę pierwotną; szczytową partię w. w. pędu zajmuje protomerystem z → komórkami 

inicjalnymi, u okrytonasiennych ułożonymi piętrowo (→ tunika i → korpus) i ich bliskimi 

pochodnymi, poniżej znajduje się strefa organogenetyczna, w której powstają zawiązki liści i 

pąków bocznych, a pod nią strefa wzrostu na długość; w tej strefie komórki wykazują nadal 

aktywność podziałową, a przy tym różnicują się i zarysowują się regiony przyszłej budowy 

pierwotnej łodygi (→ pratkanki); w. w. pędu osłonięty jest młodymi liśćmi i ich starszymi 

zawiązkami; w. w. korzenia osłonięty jest → czapeczką korzenia, poza tym brak jest w nim 

strefy organogenetycznej (korzenie boczne powstają w strefie budowy dojrzałej). 

wierzchołkowa dominacja, → dominacja wierzchołkowa. 

wierzchotka, kwiatostan wierzchotkowy rozgałęziający się wieloosiowo (sympodialnie), 

każda oś kończy się wytworzeniam kwiatu, tak że (odwrotnie niż w kwiatostanach 

groniastych) najstrarszy kwiat znajduje się na szczycie w.; zależnie od liczby odgałęzień, 

tworzących się pod wierzchołkami osi, wyróżnia się w. jednoramienne (→ sierpik, → 

wachlarzyk), dwuramienne i wieloramienne. 

wieszadełko, bot. grupa komórek łączących zarodek roślin okrytozalążkowych z komórką 

pobierającą materiały pokarmowe przez okienko woreczka zalążkowego. 

wiewióreczniki, Scandentia, rząd należący do gromady → ssaków, reprezentowany przez 19 

gatunków z rodziny tupajowatych, do 30 cm długości, występujących w południowo-

wschodniej Azji; dawniej zaliczane do rzędu → naczelnych. 

więdnięcia współczynnik, → więdnięcie. 

więdnięcie, utrata → turgoru w niezdrewniałych organach rośliny, spowodowana deficytem 

wody w tkankach; procentową zawartość wody w glebie, przy której woda staje się dla 

rośliny niedostępna i następuje w., bywa nazywana punktem lub współczynnikiem w. 

więzadła, 1) w szkielecie kręgowców połączenia kości o charakterze → więzozrostu, w 

postaci stosunkowo długich pasm lub płytek, łączące oddalone od siebie punkty albo 

krawędzie dwu kości; 2) łącznotkankowe połączenia ruchomych części szkieletowych 
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struktur bezkręgowców. 

więzadła stawowe, u kręgowców czworonożnych pasma tkanki łącznej włóknistej 

przyczepiające się do kości zazwyczaj w pobliżu powierzchni stawowych i przebiegające w 

bezpośrednim sąsiedztwie stawów (lub wewnątrz jamy stawowej – więzadła śródstawowe), 

wzmacniające torebkę stawową, ograniczające niektóre ruchy w stawie lub zapobiegające 

oddalaniu się od siebie powierzchni stawowych; należą do tzw. niestałych elementów stawu. 

więzozrost, w szkielecie kręgowców połączenie ścisłe kości, silnie ograniczające ich ruch 

względem siebie, w którym materiałem spajającym jest tkanka łączna włóknista; do w. 

należą → więzadła, → szwy i → wklinowanie. 

wigilancja, u człowieka stan czuwania, gotowość do reagowania ze wzmożoną 

spostrzegawczością na docierające do organizmu sygnały; wynika z aktywizacj i→ tworu 

siatkowatego mózgu. 

wigor mieszańców, → bujność mieszańców. 

wije, Myriapoda, gromada szeroko rozprzestrzenionych, żyjących w glebie, ściółce, pod korą 

drzew itp., roślinożernych, detrytusożernych i drapieżnych → tchawkowców, reprezentowana 

przez ok. 12 tysięcy gatunków; wydłużone ciało podzielone na głowę i segmentowany tułów 

(korpus); wyróżnia się cztery podgromady: drobnonogi, skąponogi, dwuparce i pareczniki. 

wikarianty, gatunki (lub podgatunki) zastępujące się na różnych długościach geograficznych; 

powstają przez specjację allopatryczną, są spokrewnione, należą do jednego rodzaju (lub 

gatunku), o podobnych wymaganiach środowiskowych, zasiedlają podobne biocenozy, ale w 

innym regionie geograficznym, np. północnoamerykański karibu i euroazjatycki renifer. 

wikaryzm ekologiczny, → zastępowanie ekologiczne. 

wilgotność względna, stosunek stężenia pary wodnej w powietrzu do stężenia pary wodnej 

nasyconej, wartość uzależniona od temperatury powietrza. 

wiosłonogie, → pełnopłetwe. 

wiremia, wirusemia, obecność wirusów, a ściślej ich wirionów, we krwi osób lub zwierząt 

zarażonych → wirusami ARBO. 

wirino, czynnik zakaźny, hipotetyczna cząstka składająca się z małej, niekodującej cząsteczki 

kwasu nukleinowego, połączonej z białkiem pochodzącym z komórki gospodarza; razem z → 

wiroidami i → prionami zaliczane do czynników niekonwencjonalnych wywołujących 

postępujące i śmiertelne gąbczaste encefalopatie (choroby ograniczone do ośrodkowego 

układu nerwowego, połączone z degeneracją neuronów), charakteryzujące się bardzo długim 

okresem inkubacji. 

wirion, → wirusy. 

wirki, Turbellaria, gromada należąca do typu → płazińców; zwierzęta na ogół drobne 

(zwykle ok. 1 cm), wolno żyjące, wodne (rzadziej występują w wilgotnych środowiskach 

lądowych), w większości drapieżne, niektóre roślino- lub wszystkożerne, reprezentowane 

przez ok. 4,5 tysiąca gatunków; należą do najprymitywniejszych trójwarstwowców, o 

niezwykłych zdolnościach regeneracyjnych. 

wiroid, czynnik zakaźny roślin zbudowany z kwasu nukleinowego (dotychczas stwierdzono 

jedynie kolisty jednoniciowy RNA, składający się z 240–380 nukleotydów) bez osłonki 

białkowej, nie kodujący białek, samoreplikujący się; do namnażania wykorzystuje systemy 

enzymatyczne gospodarza. 

wirologia, → wirusologia. 

wiropeksja, rodzaj pinocytozy, sposób aktywnego wnikania wirusa do komórki gospodarza. 

wirowanie różnicowe, wirowanie ze wzrastającym przyspieszeniem, najczęściej stosowana 
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metoda rozdzielania homogenatu na frakcje subkomórkowe (organelle); ulepszoną techniką 

w. r. jest wirowanie w gradiencie gęstości (→ ultrawirowanie). 

wirówka, urządzenie do rozdzielania ciekłych mieszanin niejednorodnych, np. zawiesin, na 

składniki o różnej gęstości; działa na zasadzie proporcjonalności siły odśrodkowej do masy 

cząstek i cieczy; w laboratoriach używa się wirówki o kilku tysiącach obrotów/min oraz 

ultrawirówki (→ ultrawirowanie) o prędkości obrotowej od kilkunastu do kilkudziesięciu 

tysięcy obrotów/min. 

wirulencja, → zjadliwość. 

wirus, → wirusy. 

wirus Ebola, wirus RNA z rodzaju Filovirus (→ filowirusy); wywołuje u ludzi → gorączkę 

krwotoczną; znane są dwa typy w. E. występujące w Afryce: Ebola Zair i Ebola Sudan; 

wiriony są cylindryczne o różnej długości, zagięte lub koliste o średnicy ok. 80 nm. 

wirus Epsteina–Barr, EBV, wirus z rodziny → herpeswirusów wywołujący mononukleazę 

zakaźną, → chłoniaka Burkitta i raka jamy nosowo-gardłowej; znajdowany często także w 

komórkach innych nowotworów, w tym ziarnicy złośliwej i raka żołądka. 

wirus HIV, → retrowirus z podrodziny → lentiwirusów wywołujący → AIDS; opisano dwa 

typy: HIV I i HIV II; charakteryzuje się dużą zmiennością antygenową związaną z 

heterogennością białek wirusowych; genom wirusa składa się z dwóch identycznych nici 

RNA o długości ok. 9,5 tysiąca par zasad każda i zawiera trzy geny kodujące białko 

rdzeniowe (Gag), enzymy (Pol) i białka otoczki (Env) oraz sześć genów kodujących białka 

regulatorowe; wykazuje powinowactwo do limfocytów T, makrofagów, komórek 

dendrytycznych, komórek ośrodkowego układu nerwowego oraz zakaża tkanki i narządy, 

takie jak węzły chłonne, płuca, jelita, skóra, szpik kostny. 

wirusologia, dział mikrobiologii poświęcony wirusom, badający ich budowę i skład, 

właściwości antygenowe i chorobotwórcze, właściwości fizyczne i biologiczne, skład 

genomu, a także metody izolacji wirusów, ich oczyszczania, sposoby replikacji i zwalczania. 

wirusowa polimeraza DNA, → odwrotna transkryptaza. 

wirusowe białko, → białko wirusowe. 

wirusowe choroby, → choroby wirusowe. 

wirusy, cząstki patogenne, o średnicy od 20 do 300 nm, namnażające się wyłącznie wewnątrz 

żywych komórek bakterii, roślin lub zwierząt, mające genom składający się z DNA lub RNA, 

otoczony osłonką białkową – → kapsydem złożonym z → kapsomerów; kwas nukleinowy 

wirusa koduje jedynie białka strukturalne i enzymy konieczne do replikacji; nie są zdolne do 

samodzielnego prowadzenia procesów metabolicznych, takich jak synteza białek lub budowa 

nowych cząstek; występują w dwóch postaciach funkcjonalnych: jako wirion – forma 

pozakomórkowa, spoczynkowa i wewnątrzkomórkowa forma aktywna, zdolna do replikacji. 

wirusy ARBO, wirusy RNA należące do różnych rodzin, przenoszone przez stawonogi; 

gospodarzem tych wirusów są zarówno stawonogi, jak i kręgowce; tworzą trzy grupy 

serologiczne: A – wirus wschodniego zapalenia mózgu, B – wirusy Dengue, wirus zapalenia 

mózgu St.Louis, wirus żółtej gorączki, C – wirusy nie reagujące w odczynie zahamowania 

hemaglutynacji. 

wirusy bakteryjne, → bakteriofagi. 

wirusy Coxsackie, wirusy RNA z rodzaju enterowirusów, podzielone na dwie grupy: A i B z 

szeregiem typów serologicznych; przenoszone droga pokarmową, kropelkową i przez muchy, 

wydalane z kałem i z wydzieliną dróg oddechowych; wywołują zapalenie opon mózgowych, 

infekcję układu pokarmowego, górnych dróg oddechowych, krwotoczne zapalenie spojówek, 

zapalenie płuc, mięśnia sercowego i osierdzia, a także chorobę jamy ustnej, stóp i rąk. 
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wirusy DNA, wirusy, których genom zbudowany jest z DNA, kolisty, liniowy, jedno lub dwu 

niciowy, występuje w postaci jednego lub kilku odcinków; do w. DNA należą adenowirusy, 

papowawirusy, Hepadnaviridae, herpeswirusy, Iridoviridae, bakulowirusy i pokswirusy. 

wirusy ECHO, wirusy RNA z rodzaju enterowirusów; wyróżniono ok. 30 typów 

serologicznych, występują powszechnie; wydalane są z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej i 

z kałem; mogą wywoływać epidemie aseptycznego zapalenia opon mózgowych, biegunki 

połączone z gorączką oraz zapalenia górnych dróg oddechowych, rzadziej zapalenia wątroby, 

bóle mięśniowe; zakażenia występują głównie u dzieci. 

wirusy gwiaździste, → astrowirusy. 

wirusy onkogenne, wirusy rakogenne, nowotworowe mające zdolność wywoływania 

nowotworów oraz transformacji nowotworowej komórek w hodowlach laboratoryjnych; do 

wirusów onkogennych dla człowieka zalicza się → retrowirusy wywołujące nowotwory 

komórek krwi, hepadnawirusy powodujące raka wątroby, papowawirusy odpowiedzialne za 

brodawczaki, raki skóry, szyjki macicy, sromu i odbytu, herpeswirusy powodujące chłoniaki, 

raki limfocytów B, raka immunoblastycznego, raka jamy nosowo-gardłowej i raka żołądka 

(→ onkornawirusy). 

wirusy pantropowe, wirusy o powinowactwie do kilku narządów wewnętrznych i różnych 

tkanek. 

wirusy rakogenne, → wirusy onkogenne. 

wirusy RNA, wirusy, których genom zbudowany jest z RNA; liczniejsze niż → wirusy DNA; 

wywołują choroby roślin i zwierząt; RNA występuje w nich w postaci jednolitej lub 

segmentowej pojedynczej lub podwójnej nici; u wirusa zapalenia wątroby typy D, 

arenawirusów i buniawirusów nić RNA jest kolista; ze względu na sposób replikacji wirusy z 

jednoniciowym RNA dzieli się na wirusy o ujemnej polarności ssRNA(-), wirusy o dodatniej 

polarności ssRNA(+) i wirusy o dodatniej polarności zawierające enzym odwrotną 

transkryptazę ssRNA(+)RT; do RNA wirusów należą m.in. wirus żółtej gorączki, wirus 

grypy, wirus białaczki ludzkiej komórek T, wirus wścieklizny i inne. 

wirylizacja, maskulinizacja, wykształcanie cech męskich u kobiet na skutek patologicznego, 

nadmiernego wydzielania męskich hormonów przez nadnercza albo w wyniku podawania 

hormonów męskich lub przeszczepienia gonad męskich (patrz też → labilność płciowa). 

wisceroreceptory, → interoreceptory. 

witalizm, pogląd, zgodnie z którym wszelkie przejawy życia wiążą się z istnieniem 

szczególnego, niematerialnego czynnika – → siły życiowej. 

witamina A, → retinol, akseroftol, witamina rozpuszczalna w tłuszczach; uczestniczy w 

procesie widzenia, prawidłowym wzroście naskórka i nabłonków, stymuluje wzrost i 

odporność na zakażenia, jest przeciwutleniaczem; najwięcej w. A występuje w szpinaku, 

marchwi, owocach, maśle, jajach, wątrobie, tranie, mleku i serze. 

witamina B1, → tiamina, aneuryna, uczestniczy w oddychaniu komórkowym, metabolizmie 

cukrów i tłuszczów, stabilizuje prawidłowy stan tkanki nerwowej i pracę serca. 

witamina B2, → ryboflawina, bierze udział w oddychaniu komórkowym, regeneracji skóry, 

usprawnianiu wzroku, zwiększaniu odporności, pobudzaniu wzrostu. 

witamina B5, → kwas pantotenowy, uczestniczy w przemianie cukrów i tłuszczów. 

witamina B6, → pirydoksyna, uczestniczy w przemianach aminokwasów, procesach 

krwiotwórczych, wspomaga działanie układu nerwowego. 

witamina B9, → kwas foliowy, bierze udział w syntezie zasad purynowych, chroni przed 

chorobami serca, zapobiega wadom rozwojowym, głównie cewy nerwowej. 

witamina B12, → kobalamina, niezbędna w procesach krwiotwórczych, przemianach 
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aminokwasów, kwasów tłuszczowych i zasad azotowych oraz regeneracji komórek. 

witamina C, → kwas askorbinowy, uczestniczy w syntezie kolagenu i hormonów kory 

nadnerczy, wchłanianiu żelaza, mechanizmach odpornościowych, jest przeciwutleniaczem. 

witamina D, → kalcyferol, rozpuszczalna w tłuszczach, bierze udział w przemianach wapnia 

i fosforu oraz metabolizmie kości; dobrym źródłem jest tran, wątroba, masło, jaja, mleko, 

ryby i drożdże. 

witamina E, → tokoferol, rozpuszczalna w tłuszczach, wspomaga płodność, funkcjonowanie 

tkanki mięśniowej, zmniejsza ryzyko chorób krążenia i nowotworów, jest 

przeciwutleniaczem. 

witamina H, → biotyna, zapewnia prawidłowy stan skóry i włosów, niezbędna w syntezie 

kwasów tłuszczowych. 

witamina K, grupa witamin zawierających pierścień naftochinonu i różnej długości łańcuchy 

boczne; witamina K1, filochinon (łańcuch boczny jest fitolem) jest rozpuszczalna w 

tłuszczach, uczestniczy w krzepnięciu krwi, utlenianiu biologicznym i transporcie jonów; 

objawami niedoboru są: zmniejszenie krzepliwości krwi i skazy krwotoczne; występuje w 

warzywach, głównie kapuście i kalafiorze, oleju sojowym, kaszach i wątrobie. 

witamina PP, dawniej B3, → niacyna, uczestniczy w oddychaniu komórkowym, regeneracji 

układu nerwowego i skóry, obniża ciśnienie krwi, występuje w ziarnach zbóż, mące razowej, 

kaszach nieoczyszczanych, orzechach, wątrobie, mięsie, rybach i drożdżach. 

witaminy, egzogenne, oligodynamiczne związki czynne, niezbędne do prawidłowego 

przebiegu procesów metabolicznych i funkcjonowania organizmu, jako → koenzymy lub ich 

składniki, oraz biorące udział w ważnych procesach, np. widzenia i krzepnięcia krwi; 

syntetyzowane przez rośliny i bakterie muszą być dostarczone organizmowi zwierzęcemu z 

zewnątrz, z pożywieniem, lub są wytwarzane przez symbiotyczne drobnoustroje; przy braku 

w. dochodzi do awitaminoz; nadmiar w., zwłaszcza A i D, powoduje groźne hiperwitaminozy. 

witellaria, wolno pływająca larwa liliowców, bardzo podobna do doliolarii, larwy strzykw. 

wiwarium, pomieszczenie służące do hodowli drobnych zwierząt, urządzone tak, by 

imitowało naturalne warunki ich życia. 

wiwisekcja, 1) sekcja organizmu zwierzęcego przeprowadzana w warunkach przyżyciowych 

po zastosowaniu znieczuleń lub narkozy całkowitej; zwierzę podtrzymywane jest przy życiu 

w celu przedstawienia podstawowych czynności jego narządów wewnętrznych (serca, płuc, 

krążenia, układu nerwowego itp.); 2) zabieg chirurgiczny na zwierzętach przeprowadzany w 

warunkach przyżyciowych, zwykle po zastosowaniu znieczuleń lub narkozy całkowitej. 

wklinowanie, rodzaj → więzozrostu, połączenie między korzeniem zęba i ścianką zębodołu u 

ssaków. 

wkład rodzicielski, → inwestycja rodzicielska. 

włosień kręty, Trichinella spiralis, drobny (2–3 mm) nicień pasożytniczy z grupy → włośni, 

wywołujący chorobę → włośnicę. 

włoski, bot. nitkowate wytwory skórki, jedno- lub wielokomórkowe, proste lub rozgałęzione, 

o różnych kształtach, żywe i martwe (→ kutner), zwykłe i wydzielnicze. 

włoski czuciowe, włosowate struktury będące wytworami oskórka, pełniące rolę różnych 

narządów zmysłu (np. dotyku, smaku), spotykane u różnych zwierząt, głównie u stawonogów 

(patrz też → sensille). 

włosogłówka jelitowa, Trichocephalus trichiurus, nicień pasożytujący w jelicie grubym i 

ślepym człowieka, o cienkiej i dłuższej części przedniej ciała, wielkości kilku cm; gdy 

człowiek spożyje pokarm z jajami pasożyta, to w jego jelicie cienkim wylęgają się larwy, 

które w jelicie grubym dojrzewają płciowo; zapłodniona samica pogrążona przednią częścią 
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w błonie śluzowej jelita może składać dziennie kilka tysięcy jaj; powoduje to u człowieka 

chorobę – trychocefalozę. 

włosowate naczynia, → naczynia włosowate. 

włostek, → askogon. 

włosy, wytwory pochodzenia skórnego u ssaków, o najróżnorodniejszych kształtach i 

funkcjach; rozróżnia się w. wełniste, ościste i przewodnie; w. wełniste są krótkie, cienkie, 

zwykle faliste, w przekroju spłaszczone lub owalne, gdy w postaci zwartej warstwy 

izolacyjnej pokrywają ciało zwierzęcia, nazywane są runem; w. ościste są średniej długości, 

ostro zakończone i stanowią osłonę mechaniczną ciała; w. przewodnie są długie, proste, 

zakończone ostro, w przekroju okrągłe, spełniają rolę narządów dotyku; przy przewadze w. 

wełnistych uwłosienie ciała nazywane jest futrem, przy przewadze w. ościstych – sierścią; 

pojedynczy włos zbudowany jest z trzech martwych warstw: rdzeniowej, korowej i 

powłoczki; przy rozbudowanym rdzeniu powstają kolce (np. u jeża), przy przeroście kory 

powstaje szczecina (np. u świni); w. u osobnika podlegają wymianie, stałej albo sezonowej 

(linienie). 

włosy dotykowe, → wibrysy. 

włosy zatokowe, → wibrysy. 

włośnia, kłębek sprężystych, włosowatych strzępek w zarodniach wielu śluzowców i 

owocnikach niektórych grzybów (purchawki); po ich otwarciu ruchy w. ułatwiają wyrzucanie 

zarodników. 

włośnica, trychinoza, choroba wywoływana przez → włośnie – nicienie pasożytnicze 

występująca u ssaków mięso- i wszystkożernych oraz u człowieka; człowiek zaraża się po 

zjedzeniu nie gotowanego mięsa wieprzowego zakażonego larwami, które w jelicie 

opuszczają otoczki i dojrzewają płciowo; samce po kopulacji giną, samice zaś przedostają się 

do naczyń limfatycznych i znoszą larwy, które z krwią przenoszone są do mięśni, gdzie 

zwinięte spiralnie otorbiają się, a nawet otaczają zwapniałą pochewką. 

włośniczki, → naczynia włosowate. 

włośnie, trychiny, → nicienie pasożytnicze z rodzaju Trichinella wywołujące u niektórych 

ssaków chorobę → włośnicę. 

włośniki, delikatne, cienkościenne wypustki pewnych komórek skórki (włośnikowych) w 

korzeniach, wnikające między cząstki gleby i pobierające z roztworu glebowego wodę i sole 

mineralne. 

włośnikowe komórki, → włośniki. 

włókna bezrdzenne, włókna nerwowe bezrdzenne, włókna nerwowe niemielinowane, 

wypustki komórek nerwowych (→ neuron, → akson) otoczone jedynie osłonką komórkową 

tworzoną przez komórki glejowe; występują w → układzie nerwowym autonomicznym jako 

zazwojowe włókna współczulne oraz w nerwach rdzeniowych jako włókna czuciowe 

(aferentne) przewodzące czucie bólu i temperatury. 

włókna czuciowe, → włókna nerwowe. 

włókna drzewne, → włókna sklerenchymatyczne ze zredukowanymi jamkami lejkowatymi, 

stanowiące martwy i wyłącznie mechaniczny element → drewna. 

włókna ekstrafuzalne, komórki mięśniowe ekstrafuzalne, typowe → miocyty mięśnia 

poprzecznie prążkowanego tworzące główną masę mięśnia szkieletowego (por. → włókna 

intrafuzalne). 

włókna intrafuzalne, komórki mięśniowe intrafuzalne, zmodyfikowane → miocyty mięśnia 

poprzecznie prążkowanego, ulokowane wewnątrz mięśnia i uczestniczące w budowie → 

wrzecionka nerwowo-mięśniowego. 
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włókna kojarzeniowe, włókna nerwowe łączące różne pola → kory mózgowej w obrębie tej 

samej półkuli. 

włókna łykowe, → włókna sklerenchymatyczne występujące głównie w → łyku roślin 

okrytozalążkowych, zwykle dłuższe od włókien drzewnych i z jamkami prostymi w ścianach 

komórkowych. 

włókna mięśniowe, → miocyty. 

włókna motoryczne, włókna ruchowe, włókna odśrodkowe, eferentne, wypustki (→ akson) 

komórek nerwowych przewodzące impulsy nerwowe od ośrodków do narządów 

obwodowych; tworzą czwarty element → łuku odruchowego. 

włókna nerwowe, wypustki komórek nerwowych (→ akson) łączące ze sobą poszczególne 

neurony (np. w. n. asocjacyjne kory mózgowej) i wchodzące w skład nerwów, klasyfikowane 

ze względu na kierunek przekazywania informacji (w. n. czuciowe i ruchowe, motoryczne), 

tkanki docelowe (w. n. somatyczne i autonomiczne), obecność lub brak osłonek (w. n. 

bezrdzenne, rdzenne i nagie) oraz średnicę włókna i szybkość przewodzenia impulsów 

nerwowych. 

włókna nerwowe somatyczne, wypustki (→ akson) komórek nerwowych tworzące nerwy 

obwodowej części układu nerwowego, sterujące pracą mięśni poprzecznie prążkowanych 

szkieletowych. 

włókna Purkinjego, zmodyfikowane komórki mięśniowe → układu przewodzącego serca. 

włókna rdzenne, włókna nerwowe rdzenne, włókna nerwowe mielinowane, wypustki 

komórek nerwowych (→ neuron, → akson) mające osłonkę mielinową wytwarzaną przez 

komórki glejowe (→ lemocyty, → oligodendrocyty). 

włókna roślinne, → włókna sklerenchymatyczne. 

włókna ruchowe, → włókna motoryczne. 

włókna sklerenchymatyczne, silnie wydłużone i zwężone na końcach, martwe komórki (→ 

twardzica), o grubej ścianie komórkowej i zredukowanym świetle. 

włókna spoidłowe, włókna nerwowe przechodzące z jednej półkuli mózgowej do drugiej (→ 

kresomózgowie). 

włókniak, łagodny nowotwór tkanki łącznej. 

włókniakomięsak, nowotwór złośliwy, → mięsak przypominający strukturą tkankę łączną 

włóknistą. 

włókniakomięśniak, → mięśniak z dużą ilością tkanki łącznej. 

włóknik, → fibryna. 

włókno osiowe, wypustka osiowa, → akson. 

wnętrostwo, med. zaburzenie rozwojowe polegające na niezstąpieniu jądra (lub jąder) z 

miejsca ich zarodkowego powstania do worka mosznowego. 

woda, tlenek wodoru, H2O, jeden z podstawowych składników żywych organizmów, jako 

składnik ich struktury, środowisko i uczestnik przebiegu reakcji biochemicznych oraz 

niezbędny czynnik ekologiczny. 

woda biologicznie użyteczna, część wody zawartej w glebie i utrzymywanej w niej siłami 

(adsorpcji i kapilarnymi), dostępnej dla roślin i drobnoustrojów. 

woda całkowita organizmu, całkowita ilość wody znajdującej się w podstawowych 

przestrzeniach ciała: w. wewnątrzkomórkowa (ok. 3/4 wody) i w. zewnątrzkomórkowa, która 

zawarta jest w płynie międzykomórkowym, krwi (lub hemolimfie) i limfie oraz w przestrzeni 

transkomórkowej (np. w płynie mózgowo-rdzeniowym, śródchłonce, płynach surowiczych 

jam ciała i w cieczy wodnistej gałki ocznej). 
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woda grawitacyjna, woda przesiąkająca w głąb gleby z szybkością zależną od jej struktury. 

woda kapilarna, dostępna dla roślin woda zawarta w przestrzeniach kapilarnych gleby; 

dzięki siłom kapilarnym woda ta może się przemieszczać we wszystkich kierunkach. 

woda morska, woda mórz i oceanów, o zasoleniu ok. 35 ‰ i masie właściwej 1,026, w której 

pławność jest łatwiejsza niż w wodzie słodkiej. 

woda słodka, woda stawów, jezior, rzek, o małej zawartości jonów (poniżej 0,5 ‰) i masie 

właściwej ok. 1,0, w której pławność jest trudniejsza niż w wodzie morskiej. 

woda wapienna, nasycony roztwór wodny wodorotlenku wapniowego o odczynie 

zasadowym; wykorzystywana do wykrywania dwutlenku węgla w gazach (powstaje osad 

węglanu wapnia). 

wodne kultury, → hydroponiki. 

wodne rośliny, → rośliny wodne. 

wodniak, hydrocele, med. płyn w przestrzeniach lub naturalnych jamach ciała zmienionych 

patologicznie, np. w. pęcherzyka żółciowego, jądra, opony twardej mózgu. 

wodniczka tętniąca, wakuola tętniąca, rodzaj organellum komórkowego spotykanego u 

niektórych pierwotniaków i gąbek, pełniącego rolę osmoregulacyjną i wydalniczą; zwykle 

wchodzi w skład struktur określanych jako kompleks w. t. o zróżnicowanej budowie i 

działaniu u różnych pierwotniaków. 

wodniczki, wakuole wodne, organelle komórek roślinnych otoczone → tonoplastem i 

zawierające wewnątrz → sok komórkowy. 

wodnopączkowe, formy życiowe roślin, których pąki odnawiające są zanurzone w wodzie 

(→ kryptofity); w. różnicuje się dalej na: → hydrofity (rośliny wodne), których pędy 

wegetatywne zanurzone są w wodzie, oraz → helofity (rośliny błotne), których pędy 

wegetatywne wznoszą się w powietrze. 

wodny bilans, → bilans wodny. 

wodny układ, → układ wodny. 

wodociąg mózgu, przebiegający przez → śródmózgowie kanalik łączący III i IV → komory 

mózgu. 

wodogłowie, hydrocefalia, wrodzone lub nabyte, trwałe poszerzenie → komór mózgu na 

skutek zaburzeń krążenia → płynu mózgowo-rdzeniowego; wzrost ciśnienia tego płynu w 

okresie, gdy mózgoczaszka dziecka rośnie, prowadzi do jej powiększenia i deformacji. 

wodopylność, hydrogamia, zjawisko zapylania zachodzącego z udziałem wody, występujące 

u roślin zakwitających pod wodą. 

wodorowe bakterie, → bakterie wodorowe. 

wodorowe wiązanie, → wiązanie wodorowe. 

wodorowęglany, MeHCO3, kwaśne sole kwasu węglowego, np. w. amonu NH4HCO3, w. 

sodu NaHCO3 – soda oczyszczona, w. potasu KHCO3; tworzą układy buforowe w osoczu 

krwi, zobojętniają treść żołądkową przemieszczającą się do dwunastnicy. 

wodór, H, pierwiastek chemiczny o właściwościach kwasowych, makroelement wchodzący 

w skład wszystkich związków organicznych oraz wody; w organizmach jest podstawowym 

substratem do wytwarzania energii użytecznej biologicznie (→ utlenianie biologiczne). 

wody lenityczne, wody stojące lub zbiorniki słodkowodne ze słabym prądem wody, np. 

stawy, jeziora i wolno płynące cieki. 

wody lotyczne, wody płynące, biotopy słodkowodne z wyraźnie zaznaczonym prądem wody, 

np. strumienie i rzeki. 
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wody obieg, → obieg wody. 

wody płodowe, płyn wypełniający jamę → owodni; wytwarzane głównie przez nabłonek 

owodni pełnią rolę amortyzacyjną i ochronną dla zarodka i płodu; u człowieka 500–1000 ml, 

pod koniec pierwszej fazy porodu po pęknięciu ściany owodni w. p. zostają uwolnione 

(odejście wód). 

wody transport, → transport wody w roślinie. 

wojsiłki, Mecoptera, rząd kosmopolitycznych → owadów uskrzydlonych, reprezentowany 

przez ok. 350 gatunków, średnich rozmiarów, występujących w wilgotnych, zacienionych 

środowiskach, słabo latających, żywiących się szczątkami organicznymi lub drobnymi 

bezkręgowcami. 

wole, 1) workowate rozszerzenie w początkowym odcinku przewodu pokarmowego zwierząt 

(np. jelita przedniego owadów lub przełyku u ptaków) służące do gromadzenia pokarmu i 

często do wstępnych procesów jego trawienia (patrz też → mleczko ptasie); 2) → wole 

tarczycowe. 

wole endemiczne, przerost → gruczołu tarczowego u człowieka związany z niedoborem jodu 

w pożywieniu, wywołującym niedoczynność tarczycy. 

wole tarczycowe, przerost → gruczołu tarczowego wywołany różnymi zaburzeniami 

metabolizmu jodu i czynności tarczycy (→ wole endemiczne, → wole tarczycowe z 

wytrzeszczem). 

wole tarczycowe z wytrzeszczem, choroba Basedowa, choroba Gravesa–Basedowa, choroba 

wywołana przez nadczynność → gruczołu tarczowego; obok przerostu gruczołu tarczowego 

objawia się nadmiernym tempem metabolizmu (w konsekwencji utratą wagi), nadmiernym 

poceniem się, nadpobudliwością nerwową i wytrzeszczem oczu; jest chorobą 

autoimmunizacyjną, w której pobudzone limfocyty B wytwarzają autoprzeciwciała 

skierowane przeciw białkom tarczycy (immunoglobinowy czynnik pobudzający tarczycę, 

TSI) (→ wole tarczycowe). 

wolemia, bot. spolszczona nazwa drzewa iglastego Wollemia nobilis z grupy → 

nagozalążkowych drobnolistnych (rodzina Araucariaceae), odkrytego w 1994 roku w górach 

Nowej Południowej Walii (Australia); z badań DNA wynika, że populacja złożona z 39 

osobników tej rośliny ma charakter klonalny, a jej wiek szacowany jest na ok. 500–1000 lat; 

wiele cech w. nawiązuje bezpośrednio do przedstawicieli rodziny Araucariaceae z okresu 

kredowego i wczesnego trzeciorzędu (np. identyczny pyłek). 

Wolffa przewód, → przewód śródnercza. 

woliera, pomieszczenie lub wybieg służący do przetrzymywania zwierząt w warunkach 

zbliżonych do naturalnych. 

wolne rodniki, atomy lub cząsteczki zdolne do samodzielnego istnienia, mające jeden lub 

więcej niesparowanych elektronów, najczęściej na orbicie walencyjnej, bardzo silnie 

reaktywne, chemicznie niestabilne, mogące tworzyć wiązania chemiczne; powstają w 

komórce podczas metabolizmu, np. w → reakcjach oksydoredukcyjnych oraz podczas 

działania na komórkę różnych czynników stresogennych, np. promieniowania i → 

ksenobiotyków; powodują groźne uszkodzenia chemiczne i toksyczne komórek, mutacje, 

wiele chorób, w tym nowotworowych; są przyczyną procesów starzenia się; wykorzystywane 

też przez organizmy do obrony przed patogenami. 

wolnopłatkowe, Choripetalae, rośliny wytwarzające kwiaty o płatkach korony wolnych (nie 

zrośniętych) lub wtórnie pozbawionych korony (np. w związku z przystosowaniem do 

zapylenia przez wiatr); do niedawna grupie tej przypisywano status taksonomiczny (podklasy 

w obrębie dwuliściennych), obecnie ze względu na występujący w niej polifiletyzm uważa się 
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ją za jednostkę sztuczną. 

wolutyna, substancja zapasowa bakterii, glonów i grzybów (polifosforan) występująca w 

postaci ziarnistości w cytoplazmie; jest źródłem fosforanu wykorzystywanego w syntezie 

kwasów nukleinowych, ATP i fosfolipidów. 

wolwent, rodzaj → nematocysty występującej w → knidocylu u parzydełkowców, która 

wystrzela nić owijającą się wokół ofiary lub wytwarza drobną sieć adhezyjnych włókienek 

omotujących, obezwładniających zdobycz. 

wonne gruczoły, → gruczoły zapachowe. 

woreczek, → ucho wewnętrzne. 

woreczek łzowy, struktura wchodząca w skład narządu łzowego, woreczkowate rozszerzenie 

kanalików łzowych gromadzące wydzielinę gruczołów łzowych i uwalniające ją do przewodu 

nosowo-łzowego. 

woreczek pyłkowy, u roślin nasiennych najważniejsza część → pręcika, odpowiednik → 

mikrosporangium, w którym powstaje pyłek. 

woreczek zalążkowy, u roślin okrytozalążkowych odpowiednik żeńskiego gametofitu; 

powstaje w → zalążku, składa się z niewielkiej liczby haploidalnych komórek; w szeroko 

rozpowszechnionym typie Polygonum występuje 3-komórkowy → aparat jajowy, na 

przeciwległym biegunie w. z. 3 komórki wegetatywne – antypody i komórka centralna z 2 

jądrami biegunowymi (z której po podwójnym zapłodnieniu rozwija się → bielmo). 

woreczek żółciowy, → pęcherzyk żółciowy. 

woreczek żółtkowy, pęcherzyk żółtkowy, jedna z → błon płodowych kręgowców tworząca 

woreczek zawierający żółtko (w zarodkach ryb, gadów i ptaków, u ssaków rodzaj narządu 

szczątkowego bez żółtka) i uczestniczący w trawieniu żółtka dla odżywiania zarodka; w 

ścianie w. ż. ssaków tworzą się wysepki krwiotwórcze, pełniące rolę narządu krwiotwórczego 

na wczesnym etapie rozwoju zarodkowego. 

worek, ascus, rodzaj zarodni (mejosporangium) u grzybów workowców, w której po → 

mejozie powstaje 8 haploidalnych zarodników (mejospor), nazywanych askosporami. 

worek mosznowy, → moszna. 

worki powietrzne, 1) część układu oddechowego ptaków; połączone z oskrzelem głównym, 

słabo unaczynione, błoniaste worki (worki główne wraz z odgałęzieniami), rozmieszczone 

między narządami wewnętrznymi, odgałęzieniami wnikające do większości kości długich; nie 

uczestniczą w wymianie gazowej, służą jedynie magazynowaniu powietrza (zapewniają 

nieprzerwany dopływ powietrza oddechowego do płuc), zmniejszają też ciężar właściwy 

ciała; 2) drobne, pęcherzykowate rozszerzenia tchawek u wielu dobrze latających owadów; 

podczas ruchów respiracyjnych następują skurcze i rozkurcze pęcherzyków, co wzmaga 

wentylację systemu tchawkowego. 

workotwórcze strzępki, → strzępki workotwórcze. 

workowce, grupa systematyczna → grzybów wyższych ujmowanych w randze klasy 

(Ascomycetes) lub podgromady (Ascomycotina), wyróżniających się przede wszystkim 

sposobem tworzenia haploidalnych zarodników, czyli mejospor, i budową zarodni; zarodniki 

powstają najczęściej po 8 wewnątrz → worków, które tworzą zwykle → warstwę rodzajną; w 

cyklu życiowym w. zdecydowanie dominuje → haplofaza; do w. należy ponad połowa 

wszystkich grzybów (ok. 60 tysięcy gatunków), od form jednokomórkowych do form 

wytwarzających owocniki kilkucentymetrowej wielkości, m.in. tak znane i ważne grupy, jak: 

saprofityczne drożdżowce, pasożyty roślin kwiatowych i paprotników – szpetczaki, pasożyty 

stawonogów – owadorosty, rodzaje kropidlak (Aspergillus) i pędzlak (Penicillum), 

bezwględne pasożyty roślin kwiatowych – mączniakowce oraz saprofityczne grzyby jadalne z 
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rodziny smardzowatych oraz rzędu truflowców. 

workowe zarodniki, → zarodniki workowe. 

Worma kostki, → kostki Worma. 

wosk pszczeli, tłuszcz prosty, ester alkoholu mirycylowego i kwasu palmitynowego 

wydzielany przez gruczoły woskowe pszczół robotnic w postaci płynnej i używany do 

konstrukcji plastrów. 

woski, lipidy z grupy tłuszczów prostych, dawniej określane jako estry wyższych kwasów 

tłuszczowych z wyższymi alkoholami monohydroksylowymi; mieszaniny zawierające 

węglowodory parafinowe i ich pochodne, np. alkohole, ketony, kwasy, estry i etery, czasami 

też związki aromatyczne; występują powszechnie u roślin i zwierząt pełniąc funkcje ochronne 

lub zapasowe; do w. naturalnych należy wosk pszczeli, lanolina z wełny owczej i olbrot z 

wieloryba. 

woskowina, → cerumen. 

woskówka, element nasady dzioba niektórych ptaków, miękki, unerwiony, zwykle o 

jaskrawej barwie. 

wór skórno-mięśniowy, wór powłokowy, powłoka, pokrycie ciała wielu bezkręgowców; 

zbudowany jest z jednowarstwowego naskórka z licznymi gruczołami oraz ściśle 

przylegającej warstwy mięśni podłużnych, okrężnych i skośnych; poza czynnością 

okrywającą w. s. m. stanowi rodzaj szkieletu (np. u nicieni) lub, poprzez skurcze mięśni, 

spełnia funkcje lokomocyjne. 

wpojenie, → imprinting. 

wpust, początkowy odcinek żołądka jednokomorowego ssaków. 

wrażliwość, → pobudliwość. 

wrażliwość roślin, zdolność roślin do reagowania na bodźce zewnętrzne obejmująca trzy 

fazy: percepcji, czyli odbioru bodźca, pobudzenia oraz właściwej reakcji, która może 

następować bezpośrednio lub po uprzednim rozprzestrzenieniu się pobudzenia do innych 

komórek; aktualny stopień w. r. określa się terminem tonus; w. r. zależy m.in. od warunków 

panujących w ich środowisku zewnętrznym, jednak chemiczny mechanizm zjawiska nie 

został dotychczas wyjaśniony. 

wrota wątroby, szczelina w dojelitowej (u człowieka dolnej) powierzchni wątroby 

kręgowców, przez którą wnika tętnica wątrobowa i żyła wrotna (→ krążenie wrotne wątroby), 

wychodzą natomiast wyprowadzające żółć przewody wątrobowe. 

wrotki, Rotatoria, typ mikroskopijnych na ogół (do 3 mm długości) bezkręgowców należący 

do → wtórnojamowców pozornych, reprezentowany przez ok. 1,8 tysiąca gatunków; 

kosmopolityczne, żyją w wodzie oraz w środowiskach wilgotnych na lądzie, w większości 

wolno żyjące, odżywiają się organizmami planktonicznymi. 

wrotne krążenie, → krążenie wrotne. 

wróblowe, Passeriformes, rząd należący do gromady → ptaków, reprezentowany przez 

blisko 5,5 tysiąca gatunków (ok. 60% żyjących ptaków), o bardzo zróżnicowanych 

rozmiarach: od 6 cm do 1 m długości i 5 g do 1,2 kg masy ciała; kosmopolityczne, żyją w 

rozmaitych środowiskach lądowych, wszystkożerne; charakteryzują się umiejętnością 

wydawania melodyjnego głosu, dzięki rozwiniętej krtani dolnej. 

wrzecionko mięśniowe, → wrzecionko nerwowo-mięśniowe. 

wrzecionko nerwowo-mięśniowe, wrzecionko mięśniowe, rodzaj narządu zmysłu 

uczestniczącego w regulacji napięcia mięśni szkieletowych (→ napięcie mięśniowe) i ich 

skurczów, budowany przez unerwiające je zakończenia włókien nerwowych ruchowych i 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478224_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472192_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478053_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478009_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474879_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1473499_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1468729_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472129_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472192_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475563_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1471257_1.html


czuciowych, elementy łącznotkankowe (torebka) oraz zmodyfikowane miocyty (→ włókna 

intrafuzalne), które w centralnej części, pozbawionej prążkowania, zawierają receptory 

wrażliwe na rozciąganie mięśnia. 

wrzeciono cytokinetyczne, → fragmoplast. 

wrzeciono kariokinetyczne, wrzeciono mitotyczne, dwubiegunowa struktura utworzona 

przez układ → mikrotubul, pojawiająca się w → metafazie podziału jądra komórkowego; w 

komórkach zwierzęcych oraz u jednokomórkowych organizmów roślinnych i grzybowych 

opatrzonych wiciami bieguny w. k. wyznaczane są przez → centriole; w płaszczyźnie 

równikowej w. k. ustawiają się chromosomy, a część mikrotubul przyczepia się do → 

kinetochorów. 

wrzeciono mitotyczne, → wrzeciono kariokinetyczne. 

wrzeciono podziałowe, → wrzeciono kariokinetyczne. 

wrzęchy, Pentastomida, typ bezkręgowców należący do → wtórnojamowców, spokrewniony 

ze → stawonogami; kilkadziesiąt znanych gatunków pasożytuje w drogach oddechowych 

niektórych kręgowców. 

wrzodowa choroba, → choroba wrzodowa. 

wrzosowiska, zbiorowiska krzewinkowe z panującym wrzosem oraz co najwyżej niewielkim 

udziałem jałowca i podrostu brzozy lub sosny; występują na ubogich i kwaśnych glebach 

bielicowych w strefie oddziaływania klimatu oceanicznego (atlantyckiego); w znacznej 

większości przypadków są zbiorowiskami antropogenicznymi, powstałymi na miejscu 

wyciętych kwasolubnych lasów liściastych i borów mieszanych; przyczyniają się do 

przyśpieszenia i pogłębiania procesu bielicowania gleb i nie dopuszczają do naturalnego 

odnowienia lasu. 

wrzód, med. → owrzodzenie. 

wsierdzie, endokardium, trójwarstwowa błona wyścielająca wnętrze jam serca kręgowców, 

złożona z (kolejno od światła jam serca): 1) warstwy wewnętrznej w., tworzonej przez → 

śródbłonek i cienką warstwę łącznotkankową, 2) warstwy środkowej w., najgrubszej, 

zbudowanej przede wszystkim z komórek tkanki łącznej i wydzielanych przez nie włókien 

kolagenowych i sprężystych oraz nielicznych komórek mięśniowych gładkich, 3) warstwy 

zewnętrznej w., przylegającej do → śródsierdzia, tworzonej przez komórki tkanki łącznej 

wraz naczyniami krwionośnymi i nerwami. 

wskaźnik masy ciała, BMI (ang. body mass index), antr. jeden z tzw. wskaźników wagowo-

wzrostowych charakteryzujących najogólniej stopień smukłości (lub masywności) budowy 

ciała człowieka; oblicza się według formuły: BMI = masa ciała [kg]/ (wysokość ciała [m])2. 

wskaźnik mitotyczny, indeks mitotyczny, w populacji komórek stosunek liczby komórek 

dzielących się do niedzielących (często wyrażany jako procent komórek w stadium podziału). 

wskaźnik Queteleta, antr. jeden z tzw. wskaźników wagowo-wzrostowych 

charakteryzujących najogólniej stopień smukłości (lub masywności) budowy ciała człowieka; 

oblicza się według formuły: w. Q. = masa ciała [g]/wysokość ciała [cm]. 

wskaźnik Rohrera, antr. jeden z tzw. wskaźników wagowo-wzrostowych 

charakteryzujących najogólniej stopień smukłości (lub masywności) budowy ciała człowieka; 

oblicza się według formuły: w. R. = (masa ciała [g] x 100)/(wysokość ciała [cm])3. 

wskaźnik sercowy, → pojemność minutowa serca. 

wskaźniki ilorazowe, wartości liczbowe wyrażające w postaci ilorazu wzajemny stosunek 

dwu pomiarów danego obiektu, często przedstawiane jako wartość procentowa (np. wskaźniki 

szerokościowo-długościowe). 

wskaźnikowe gatunki, → gatunki wskaźnikowe. 
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wsobny chów, → chów wsobny. 

współbiesiadnictwo, → komensalizm. 

współczulny układ nerwowy, → układ nerwowy współczulny. 

współczynnik inbredu, → współczynnik wsobności. 

współczynnik oddechowy, iloraz oddechowy, RQ, stosunek objętości dwutlenku węgla 

wydychanego w procesie oddychania do objętości wdychanego tlenu, będący wskaźnikiem 

rodzaju substratu oddechowego wykorzystywanego w procesach oddychania komórkowego; 

w. o. przy wykorzystywaniu węglowodanów wynosi 1,0, dla białek – ok. 0,8 a dla tłuszczy – 

ok. 0,7. 

współczynnik płodności, w demografii liczba urodzeń przypadających na kobietę w 

określonym wieku w danej populacji (w. p. cząstkowy według wieku) lub liczba urodzeń 

przypadających na kobietę, która przeżyłaby cały okres rozrodczy w danej populacji (w. p. 

całkowity); ten drugi oblicza się jako sumę cząstkowych w. p. z wszystkich kategorii wieku. 

współczynnik przyrostu r, wewnętrzny współczynnik przyrostu, współczynnik przyrostu 

naturalnego, różnica między współczynnikiem urodzeń a współczynnikiem zgonów w 

populacji; współczynnik, z jakim w jednostce czasu zwiększa się (lub zmniejsza) liczebność 

populacji; przyrost liczby osobników (dN) w czasie (dt) można przedstawić 

równaniem dN/dt = rN, gdzie r jest w. p.; w populacji, zależny od zagęszczenia populacji w 

stosunku do liczebności krytycznej K wyznaczonej → pojemnością siedliska, co można 

przedstawić równaniem dN/dt = rN (K – N)/K. 

współczynnik reprodukcji, współczynnik reprodukcji netto, R0, pokoleniowa miara 

przyrostu liczebnego populacji, liczba urodzeń pomniejszona o liczbę zgonów osobników w 

wieku przed osiągnięciem dojrzałości do rozrodu, w przeliczeniu na jednego osobnika z 

pokolenia rodziców (R0 = R.S, gdzie R to całkowita liczba potomków przypadających na 

jednego osobnika z pokolenia rodzicielskiego, czyli w. r. brutto, a S – frakcja potomków 

osiągających dojrzałość rozrodczą); w demografii, ze względu na trudność prowadzenia 

obliczeń w stosunku do mężczyzn i przy założeniu wyrównanych proporcji płci, obliczany 

jako przeciętna liczba córek dożywających wieku swych matek (w momencie ich rodzenia) 

rodzonych przez przeciętną kobietę w danej populacji. 

współczynnik selekcji, S, współczynnik określający, w jakim stopniu upośledzony 

reprodukcyjnie jest dany genotyp w stosunku do genotypu o najwyższej w populacji 

reprodukcji; S jest dopełnieniem → wartości przystosowawczej (W) genotypu do jedności 

(S = 1 – W). 

współczynnik umózgowienia, EQ, masa mózgu relatywizowana na masę ciała zwierzęcia; w. 

u. obliczany jest głównie dla ssaków, u których jest to zależność wykładnicza, i można ją 

opisać równaniem me = k MCx , gdzie me oznacza masę mózgu, k – stały współczynnik 

(oszacowany przez Martina, dla masy mierzonej w gramach wynosi u ssaków 58,9), MC – 

masę ciała, a x jest wartością skalującą, która dla ogółu ssaków (w oszacowaniu Martina) 

wynosi 0,76; jeśli rzeczywistą masę mózgu danej formy podzieli się przez masę obliczoną z 

powyższego równania, to otrzymana wartość, zwana w. u., pokaże, o ile ten mózg jest 

większy (lub mniejszy) od przeciętnego, "lw;należnego"up; ze względu na wielkość ssaka; u 

naczelnych np. wartości w. u. są większe od jedności, u wielu form przekraczają 2, a nawet 3 

(u człowieka przekracza 8). 

współczynnik więdnięcia, → więdnięcie. 

współczynnik wsobności, współczynnik inbredu, prawdopodobieństwo, że oba allele w 

jednym lokus osobnika z danej populacji pochodzą od wspólnego przodka i są wobec tego 

identyczne; w populacjach o skończonej liczebności istnieje zawsze pewne – różne od zera – 

prawdopodobieństwo (im mniejsza populacja, tym większe) wystąpienia kojarzeń między 
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osobnikami spokrewnionymi, co w rezultacie prowadzi do stanu, w którym wszystkie 

osobniki tworzące populację są w pewnym stopniu spokrewnione; miarą tego pokrewieństwa 

jest w. w.; ponieważ → kojarzenie krewniacze powoduje wzrost frakcji homozygot w 

populacji, w. w. można też określać wielkością odstępstwa proporcji homozygot w 

rzeczywistej populacji w stosunku do parametrów równowagi Hardy'ego–Weinberga (→ 

prawo Hardy'ego–Weinberga). 

współdziałanie genów, wzajemne oddziaływanie na siebie genów prowadzące do 

wytworzenia określonej cechy fenotypowej; wyróżnia się współdziałanie alleliczne, gdy w 

wytworzeniu cechy mają udział allele jednego genu, lub niealleliczne – różne geny; ze 

współdziałaniem allelicznym mamy do czynienia w przypadku dominacji i naddomonacji, 

współdziałanie niealleliczne, → epistaza, zmienia przewidywane stosunki segregacji 

fenotypów. 

wstawowy wzrost, → wzrost wstawowy. 

wstężniaki, → wstężnice. 

wstężnice, Nemertini, wstężniaki, typ bezkręgowców należący do → 

trójwarstwowców, reprezentowany przez ok. 900 gatunków, o długości 0,5 mm do 60 m 

(zwykle kilkanaście cm); kosmopolityczne, w większości morskie, żyją zagrzebane w mule 

przy brzegu mórz, rzadko w wodach słodkich i wilgotnej glebie, w większości drapieżne, 

niektóre są komensalami jamochłonów lub mięczaków; budową ciała przypominają płazińce; 

charakteryzują się wyjątkowymi zdolnościami regeneracyjnymi. 

wstrząs, groźna dla życia, głęboka zapaść krążeniowa zdarzająca się wówczas, gdy nie ma 

prawidłowego przepływu krwi przez ważne dla życia narządy i tkanki; najczęściej jest 

następstwem gwałtownej utraty krwi, wody lub elektrolitów, a także zatruć i zakażeń albo 

nagłego obniżenia ciśnienia krwi. 

wstrząs anafilaktyczny, wstrząs alergiczny wywołany nadwrażliwością na niektóre → 

antygeny; u człowieka na skutek w. a. występują zaburzenia krążenia, spadek ciśnienia krwi, 

skurcz oskrzeli, pokrzywka; w ciężkich przypadkach śmierć następuje po kilku, kilkunastu 

minutach; czynnikami w. a. u człowieka mogą być m.in. antybiotyki, ukąszenia owadów, 

niektóre białka wchodzące w skład pokarmu. 

wstrząs septyczny, wstrząs zakaźny, zespół niewydolności wielu narządów wywołany 

zakażeniem, oparzeniami, urazami, zapaleniem trzustki. 

wszoły, Mallophaga, rząd → owadów uskrzydlonych reprezentowany przez ok. 5 tysięcy 

gatunków, pasożytów zewnętrznych ptaków i ssaków. 

wszy, Anoplura, rząd → owadów uskrzydlonych reprezentowany przez ok. 300 gatunków, 

pasożytów zewnętrznych ssaków. 

wszystkożerność, odżywianie się wieloma rodzajami pokarmu roślinnego i zwierzęcego. 

wścieklizna, ostra wirusowa choroba ośrodkowego układu nerwowego i nerwów 

obwodowych zwierząt i ludzi wywoływana przez → RNA wirusy z grupy rabdowirusów; dla 

człowieka źródłem zakażenia jest ślina lub krew chorego zwierzęcia. 

wtórna jama ciała, → celoma. 

wtórna segmentacja, → segmentacja wtórna. 

wtórne cechy płciowe, → cechy płciowe wtórne. 

wtórne metabolity, → metabolity wtórne. 

wtórnojamowce pozorne, pseudojamowce, Pseudocoelomata, zwierzęta, u których 

pseudocel (→ pseudoceloma), przestrzeń wnętrza ciała, między ścianą wewnętrzną a 

narządami, wypełniona jest galaretowatą substancją albo płynem, a przewód pokarmowy nie 

ma umięśnienia; w. p. reprezentowane są przez 8 typów: wrotki, brzuchorzęski, kolczugowce, 
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nicienie, nitnikowce, ryjkogłowy, kielichowate i kolcogłowy. 

wtórnojamowce właściwe, wtórnojamowce, Coelomata, Eucoelomata, zwierzęta z wtórną 

jamą ciała (celomą), otoczoną nabłonkiem celomatycznym, charakteryzujące się również 

umięśnionym jelitem środkowym; reprezentowane przez 17 typów. 

wtórogębe, → wtórouste. 

wtórouste, wtórogębe, Deuterostomia, zwierzęta trójwarstwowe, u których w rozwoju 

zarodkowym, w → gastruli pragęba staje się odbytem, a otwór gębowy powstaje wtórnie na 

przeciwległym końcu zarodka; u w. bruzdkowanie jest nierównomierne, → 

gastrulacja następuje przez inwaginację, → mezoderma powstaje enterocelicznie, a centralna 

część układu nerwowego jest cewkowata; do w. należą: szczecioszczękie, szkarłupnie, 

półstrunowce i strunowce, a niekiedy włączane są → rurkoczułkowce. 

wtrętowe ciałka, → ciałka wtrętowe. 

wycier, larwy ryb, narybek krótko po opuszczeniu osłon jajowych; larwy wielu gatunków 

przytwierdzają się wydzieliną gruczołów przylgowych do roślin, ponieważ wielkość 

woreczka żółtkowego, stanowiącego magazyn pokarmu, utrudnia im poruszanie się; po 

zużyciu żółtka i zresorbowaniu gruczołów przylgowych narybek rozpoczyna samodzielne 

zdobywanie pokarmu. 

wycinek, fragment narządu lub tkanki pobrany do badania (→ biopsja). 

wydajność ekologiczna, wskaźnik Lindemana, stosunek ilości energii zasymilowanej na 

danym poziomie troficznym do ilości energii zasymilowanej na poziomie poprzedzającym; w 

zależności od składu gatunkowego poziomów wynosi od kilku do kilkudziesięciu procent (→ 

piramida ekologiczna). 

wydalanie, ogół procesów prowadzących do usuwania różnych produktów przemiany materii 

u zwierząt; gazowe produkty przemiany materii (dwutlenek węgla) usuwane są z udziałem 

układu oddechowego, pozostałe (przede wszystkim związki azotowe) przez zróżnicowane 

narządy → układu wydalniczego lub niekiedy pokarmowego (np. produkty katabolizmu hemu 

i cholesterolu u ssaków) bądź odkładane w formie złogów w obrębie organizmu. 

wydalniczy układ, → układ wydalniczy. 

wydech, usuwanie powietrza z narządów oddechowych (płuc) w trakcie oddychania, zwykle 

w objętości zbliżonej do objętości wciągniętej w czasie wdechu, może być ona zwiększona o 

część powietrza wypełniającego płuca (objętość zapasowa wydechowa); u kręgowców 

płucodysznych jako faza cyklu oddechowego jest aktem biernym, jedynie w nasileniu może 

być wspomagany aktywnie przez mięśnie wydechowe; u owadów może być aktywnym 

etapem wentylacji tchawek. 

wydolność wysiłkowa, zdolność organizmu do maksymalnego wysiłku fizycznego określana 

przez pomiar odpowiednich parametrów fizykochemicznych, zależna od wieku i stanu 

rozwojowego, a także od sprawności działania układu oddechowego, systemu krążenia, 

metabolizmu oraz ich kontroli i regulacji. 

wydzielanie, sekrecja, zjawisko wydzielania przez komórki roślinne i zwierzęce poza ich 

obręb różnych związków chemicznych i jonów w drodze transportu biernego lub czynnego, a 

także makrocząsteczek w drodze → egzocytozy; w. może zachodzić w każdej komórce i mieć 

stały, ciągły charakter (egzocytoza konstytutywna), w funkcjach sekrecyjnych specjalizują się 

komórki gruczołowe, zwykle budujące gruczoły (por. → gruczoł, → gruczoły 

apokrynowe, → gruczoły holokrynowe, → gruczoły merokrynowe), które wydzielają 

wydzielinę pod wpływem bodźców uruchamiających proces (egzocytoza regulowana); 

wydzielanie substancji poza obręb organizmu, w tym do światła jelita, określa się jako w. 

zewnętrzne (dotyczy np. enzymów trawiennych, substancji zapachowych, ochronnych, potu); 
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wydzielanie substancji o charakterze informacyjnym, regulujących czynności organizmu, do 

płynów ustrojowych określane jest jako w. wewnętrzne (dokrewne), jego formą jest → 

neurosekrecja. 

wydzielanie korzeniowe, wydzielanie przez korzenie jonów, a prawdopodobnie także 

substancji organicznych (np. aminokwasów) do gleby; umożliwia m.in. wymianę jonów 

wodorowych (H+), węglanowych (HCO+), wapniowych (Ca+) i potasowych (K+) na inne 

(absorpcja wymienna), a także rozwój bakterii i grzybów w strefie przykorzeniowej 

wzbogaconej w substancje organiczne. 

wydzielanie potu, potocznie pocenie się, wzmożone wydzielanie potu przez → gruczoły 

potowe ssaków związane ze wzrostem temperatury otoczenia, parowanie wydzielonego potu 

jest wydajnym sposobem utraty ciepła pozwalającym utrzymywać stałą temperaturę ciała 

mimo niekorzystnych zmian w temperaturze otoczenia; jeden z podstawowych mechanizmów 

termoregulacji u ssaków. 

wydzielina, sekret, substancja będąca przedmiotem → wydzielania. 

wyjście miednicy, → otwór dolny miednicy. 

wykluwanie się, rozbijanie skorupki i opuszczanie jaja przez pisklę z użyciem specjalnych 

struktur pojawiających się czasowo w rozwoju embrionalnym aż do krótkiego okresu po 

opuszczeniu skorupki jaja; są to: → ząb jajowy oraz silny mięsień z tyłu głowy; czas trwania 

w. u większości ptaków wynosi od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. 

wykot, rol. poród u kóz, owiec i niektórych innych ssaków. 

wyleżyska, niewielkie i zwykle dość płytkie zagłębienia leżące powyżej górnej granicy lasu, 

w których śnieg zalega znacznie dłużej niż w terenie płaskim (7–10 miesięcy); struktura 

roślinności wykształcającej się w takich miejscach zależy m.in. od długości zalegania śniegu 

oraz typu podłoża, na którym zalega pokrywa śnieżna; szczególnie w długotrwale okrytych 

śniegiem w. ważną rolę odgrywają rośliny zarodnikowe (mszaki) oraz porosty. 

wylęg, okres wysiadywania i wykluwania się piskląt z jaj u ptaków. 

wylinka, zrzucany podczas linienia u wielu bezkręgowców oskórek lub naskórkowe, 

zrogowaciałe pokrycie ciała u płazów i gadów. 

wymaz, sposób pobrania materiału klinicznego ze skóry lub błony śluzowej do celów 

diagnostycznych. 

wymiana ciepła, proces przekazywania ciepła z ciała cieplejszego do chłodniejszego, w 

odniesieniu do organizmów żywych zwykle mechanizm procesów → termoregulacji. 

wymiana gazowa, 1) zool. ogół procesów składających się na → oddychanie zewnętrzne; 

2) bot. wymiana substancji gazowych między organizmem roślinnym a środowiskiem 

związana z pobieraniem dwutlenku węgla do jego asymilacji w procesie fotosyntezy oraz 

uwalnianiem powstającego w tym procesie tlenu, a także z procesami oddychania roślin oraz 

z transpiracją pary wodnej. 

wymiana Hamburgera, → przesunięcie chlorkowe. 

wymiennik ciepła przeciwprądowy, mechanizm → termoregulacji oparty na mechanizmie 

wymiany ciepła między płynami ustrojowymi o różnej temperaturze przemieszczającymi się 

w przeciwnych kierunkach, np. mechanizm wymiany ciepła między ciepłą krwią dopływającą 

do powierzchni ciała lub kończyn a chłodną krwią odpływającą z tych części ciała u zwierząt 

żyjących w zimnych wodach stanowi mechanizm obrony przed utratą ciepła do otoczenia; w. 

c. p. może być również mechanizmem obrony organizmu przed przegrzaniem. 

wymiennik jonowy, wymieniacz jonowy, białko błonowe transportujące jony przez błonę 

komórkową (lub wewnątrzkomórkową), zwykle dwa różne jony w przeciwnych kierunkach; 

działanie w. j. może być sprzężone z pracą enzymu hydrolizującego ATP, wtedy może 
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stanowić mechanizm aktywnego transportu jonów wbrew gradientowi ich stężeń (por. → 

pompa jonowa aktywna). 

wymiennik przeciwprądowy, wymieniacz przeciwprądowy, mechanizm wymiany energii 

(np. cieplnej w → wymienniku ciepła przeciwprądowym) lub składników (np. w → pętli 

nefronu, w skrzelach ryb kostnoszkieletowych) między cieczami rozdzielanymi 

przepuszczalnymi ścianami, płynącymi w przeciwnych kierunkach, co powoduje, że na 

każdym odcinku powierzchni wymiany między cieczami utrzymywany jest gradient stężeń, 

zapewniający dużą efektywność procesu. 

wymierania masowe, wymierania grupowe, wielkie wymierania, wygaśnięcie wielu, 

niekoniecznie spokrewnionych taksonów w wyniku zadziałania tych samych czynników 

środowiskowych (np. zasadniczych zmian klimatycznych, ruchów tektonicznych, katastrof 

kosmicznych); zidentyfikowano 5 głównych w. m. – w erze paleozoicznej: pod koniec 

ordowiku, pod koniec dewonu i pod koniec permu oraz w erze mezozoicznej: pod koniec 

triasu i pod koniec kredy (→ geochronologia, tabela). 

wymieranie, proces bezpotomnego wyginięcia w toku ewolucji wszystkich przedstawicieli 

danego → taksonu. 

wymieranie filetyczne, → wymieranie szczepów. 

wymieranie grupowe, → wymierania masowe. 

wymieranie szczepów, termin oznaczający wygasanie w toku → ewolucji dużych jednostek 

systematycznych (rodzin, rzędów, a nawet typów), co można stwierdzić na podstawie 

materiałów paleontologicznych; w odróżnieniu od znikania poszczególnych gatunków – 

zjawiska częstego i o stosunkowo niewielkim znaczeniu dla dziejów życia na Ziemi, 

całkowite znikanie jednostek liczących dziesiątki rodzin i tysiące gatunków, dokonujące się w 

krótkim przedziale czasu, miało istotny wpływ na dzisiejszy obraz świata żywego; ważną 

składową w. s. były → wymierania masowe. 

wymioty, odruch obronny organizmu polegający na gwałtownym opróżnianiu początkowych 

odcinków przewodu pokarmowego w kierunku przeciwnym do prawidłowego kierunku 

przesuwania pokarmu; zwykle w odniesieniu do człowieka oznacza odruchowe wyrzucanie 

zawartości żołądka przez jamę ustną, stymulowane obecnością szkodliwych substancji w 

pokarmie lub w wyniku reakcji nerwowych o podłożu psychicznym. 

wymoczki, → orzęski. 

wypieranie ekologiczne, wypieranie konkurencyjne, teoretyczny model stanu nierównowagi 

biocenotycznej, gdy wszystkie gatunki są jednakowe pod względem możliwości 

konkurencyjnych; proces wypierania konkurencyjnego jest powolny i zróżnicowany losowo, 

a zmiany kierunkowe, sukcesyjne nie zachodzą. 

wypluwki, masa pokarmowa zlepiona, nie strawiona, wydalana przez otwór gębowy u 

ptaków, głównie sów i drapieżnych, ale również u niektórych owadożernych; ukształtowana 

jest w żołądku mięśniowym w postaci owalnych lub nieregularnych tworów zawierających 

materiał kostny, pióra, sierść, elementy chitynowe stawonogów, części roślinne; badanie 

szczątków zawartych w w. umożliwia określenie możliwości pokarmowych ptaków oraz 

ocenę fauny bezkręgowców i drobnych kręgowców na obszarze żerowania ptaków. 

wypłonienie, etiolacja, zespół cech rośliny rozwijającej się przy braku światła – jej pęd jest 

pozbawiony chlorofilu, blady i wiotki, międzywęźla łodygi silnie wydłużone, blaszki liściowe 

zredukowane. 

wypotniki, → hydatody. 

wyrazowe mięśnie, → mięśnie wyrazowe. 

wyrostek robaczkowy, zakończenie jelita ślepego u niektórych ssaków, u człowieka w 
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postaci palczastego uchyłka kątnicy; zawiera liczne grudki chłonne należące do narządów 

limfatycznych obwodowych. 

wyrzynanie się zębów, proces przebijania się zębów przez dziąsło; kolejność i czas w. z. są 

różne u różnych ssaków i pełnią ważną rolę w studiach nad ewolucją naczelnych i człowieka. 

wysalanie białek, metoda wytrącania i rozdziału białek polegająca na dodaniu do roztworu 

odpowiedniej ilości siarczanu amonu; w. b. jest procesem odwracalnym, nie powoduje 

denaturacji; białko najłatwiej wysolić w → punkcie izoelektrycznym. 

wysepki Langerhansa, → wyspy trzustkowe. 

wysepki trzustkowe, → wyspy trzustkowe. 

wysiadywanie, oddawanie ciepła jajom złożonym w gnieździe przez ptaki dorosłe; 

stosunkowo wysoka (ok. 34°C) temperatura stymulowana zwykle przez → plamy 

lęgowe konieczna jest do prawidłowego rozwoju zarodkowego. 

wysokoenergetyczne wiązania, → wiązania wysokoenergetyczne. 

wysokoenergetyczne związki, → związki wysokoenergetyczne. 

wysokościowa choroba, → choroba wysokościowa. 

wysokość ciała, wzrost, antr. ze względu na znaczną zmienność genetyczną i dużą 

wrażliwość środowiskową ważny wskaźnik rozwoju fizycznego osobnika, szczególnie 

rozważana w relacji do innych rozmiarów ciała, np. masy. 

wyspa, → płaty mózgu. 

wyspy trzustkowe, wysepki trzustkowe, wysepki Langerhansa, skupiska komórek 

gruczołowych wewnątrzwydzielniczych w obrębie trzustki kręgowców (u człowieka od 200 

tys. do prawie 2 mln), zawierają komórki kwasochłonne (→ komórki A), zasadochłonne (→ 

komórki B) oraz niezróżnicowane (→ komórki D). 

wysychanie, → desykacja. 

wysypisko, obszar składowania odpadów komunalnych wyznaczony przez terenowe zarządy 

administracyjne, odpowiednio zabezpieczony przez służby techniczne. 

wysypka, med. zmiany skórne wywoływane wieloma czynnikami, takimi jak substancje 

chemiczne, np. jod, szczepienia ochronne, lub wysypki związane z chorobami, takimi jak np. 

ospa, płonica i odra. 

wytrącanie, → strącanie. 

wytrysk, →ejakulacja. 

wyższe grzyby, → grzyby wyższe. 

wyższe rośliny, → rośliny wyższe. 

względne datowanie, → datowanie względne. 

wzgórek jajonośny, uwypuklenie do wnętrza dojrzewającego → pęcherzyka 

jajnikowego jego ściany, na szczycie którego znajduje się komórka jajowa wraz z osłonkami. 

wzgórek łonowy, u kobiety wchodząca w skład → sromu niewieściego wyniosłość na 

wysokości spojenia łonowego miednicy, utworzona przez podskórną tkankę tłuszczową, 

pokryta włosami łonowymi. 

wzgórze, thalamus, część → międzymózgowia kręgowców usytuowana po obu stronach III 

komory mózgu; istota szara w., poprzedzielana blaszkami istoty białej, złożona jest z licznych 

jąder; jest ośrodkiem podkorowym, do którego dochodzi wiele włókien nerwowych 

przewodzących impulsy różnego rodzaju czucia (dotyku, czucia głębokiego, bólu, ciepła), 

końcowym punktem dróg czuciowych prowadzących z rdzenia kręgowego i przekaźnikiem 

informacji czuciowych do kory mózgowej; topograficznie i rozwojowo w. dzieli się na 
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nadwzgórze, wzgórze grzbietowe i wzgórze brzuszne. 

wzmacniacz przeciwprądowy, mechanizm zagęszczania moczu w nerce ssaków oparty na 

działaniu wymiennika przeciwprądowego, wzmacniany przez przeciwstawny przepływ 

moczu przez kanaliki nerkowe tworzące → pętlę nefronu i krwi przez równoległe naczynia 

krwionośne (naczynia proste). 

wzmocnienie pozytywne, mechanizm wykształcania → odruchu warunkowego w drodze 

warunkowania istrumentalnego, w trakcie którego dochodzi do wzmacniania reakcji 

odruchowej przez nagradzanie (także brakiem kary) zwierzęcia, u którego wykształcany jest 

odruch. 

wzmocnienie presynaptyczne, wzmocnienie synaptyczne, utrzymujące się wzmocnienie 

transmisji synaptycznej i pobudliwości neuronu wyzwalane przez wielokrotne pobudzanie 

dochodzących do niego zakończeń presynaptycznych seriami słabych bodźców. 

wzór driopitekoidalny, Y-5, charakterystyczny układ bruzd międzyguzkowych na 

powierzchni zgryzowej dolnych zębów trzonowych u małp z 5 guzkami podstawowymi; 

bruzdy międzyguzkowe przyjmują kształt litery "lw;Y"up;, a guzki → metakonidi → 

hypokonid stykają się ze sobą. 

wzór kwiatowy, formuła kwiatowa, symboliczny sposób przedstawienia budowy kwiatu; 

symbole oznaczają: rodzaj symetrii – * kwiaty promieniste (grzbieciste); elementy okwiatu – 

litera P okwiat niezróżnicowany na kielich i koronę, K kielich, C koronę, A pręcikowie, G 

słupkowie; liczbę członów w okółku – cyfry (znak + między cyframi oznacza, że elementy 

okółka nie są rozmieszczone w jednym kręgu); gdy liczba elementów jest bardzo duża, 

stosuje się znak ?; nawias okrągły ( ) oznacza zrośnięcie członów w okółku, nawias 

kwadratowy [ ] zrośnięcie członów należących do różnych okółków, np. pręcików z płatkami 

korony; pozioma kreska nad cyfrą lub pod cyfrą oznacza odpowiednio słupek dolny lub 

górny; wzór kwiatów rozdzielnopłciowych może się też rozpoczynać znakiem określającym 

płeć. 

wzór zębowy, → formuła zębowa. 

wzrok, → zmysł wzroku. 

wzrokowa czerwień, → rodopsyna. 

wzrokowa kora, → kora wzrokowa. 

wzrokowy nerw, → nerwy mózgowe. 

wzrost, 1) proces cechujący większość organizmów żywych, związany z powiększaniem 

rozmiarów liniowych i/lub masy, towarzyszącym rozwojowi od form młodocianych 

organizmu do form dojrzałych; może być odnoszony do organizmu jako całości lub do jego 

części, narządów, tkanek lub komórek (→ allometria, → przeobrażenie, → wzrost roślin); 

2) → wysokość ciała. 

wzrost akrecyjny, → akrecja. 

wzrost akroplastyczny, → wzrost wierzchołkowy. 

wzrost allometryczny, → allometria. 

wzrost interkalarny, → wzrost wstawowy. 

wzrost roślin, nieodwracalny przyrost masy i objętości ciała będący wynikiem podziałów 

komórkowych i objętościowego wzrostu komórek; wzrost organów osiowych (łodyg, korzeni) 

jest nieograniczony dzięki merystemom wierzchołkowym (→ wierzchołek wzrostu) i 

bocznym i trwa przez całe życie rośliny; inne organy (liście, owoce) cechują się wzrostem 

ograniczonym, który trwa tylko do osiągnięcia dojrzałych rozmiarów organu. 

wzrost wierzchołkowy, wzrost akroplastyczny, wzrost powodowany przez merystemy 
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wierzchołkowe (→ wierzchołek wzrostu). 

wzrost wstawowy, wzrost interkalarny, wzrost niektórych łodyg (np. u traw) dzięki 

specjalnym merystemom, które znajdują się ponad nasadą liści, a pochodzą od merystemu 

wierzchołkowego pędu, oddzielone od niego tkankami dojrzałymi i zachowujące przez 

dłuższy czas aktywność merystematyczną. 

wzrostowe substancje, → regulatory rozwoju roślin. 

wzrostowy hormon, → hormon wzrostu. 

wzrostu rośliny forma, → forma wzrostu rośliny. 

wzrostu stożek, → wierzchołek wzrostu. 

wzrostu strefa, → wierzchołek wzrostu. 

wzrostu wierzchołek, → wierzchołek wzrostu. 

X, → chromosom X. 

Xg, → układ grupowy Xg. 

Y, → chromosom Y. 

Y-5, → wzór driopitekoidalny. 

zabójcy, → limfocyty T cytotoksyczne. 

zachorowalność, liczba przypadków nowych zachorowań na daną chorobę w stosunku do 

liczebności populacji (wyrażona często w promilach) w określonym czasie. 

zachowania agonistyczne, etol. termin ogólny obejmujący różne formy zachowań 

wynikających z konfrontacji osobników ubiegających się o te same zasoby, w tym → agresji, 

w szczególności stosowany wtedy, gdy nie można określić, o jaki rodzaj agresji w danym 

przypadku chodzi. 

zachowania epideiktyczne, → zachowania konwencjonalne. 

zachowania konwencjonalne, zachowania, przez które osobniki danego gatunku ujawniają 

swoją obecność i pozwalają innym osobnikom ocenić liczebność i zagęszczenie populacji; 

najbardziej złożone formy takich zachowań noszą nazwę zachowań epideiktycznych. 

zachowania narzędziowe, etol. zachowania polegające na sporządzaniu narzędzi – 

przedmiotów pochodzących spoza ciała zwierzęcia, zwiększających zakres jego 

oddziaływania na elementy środowiska (podwyższających dostosowanie); użycie 

przedmiotów – narzędzi przez zwierzęta zdarza się u wielu gatunków, choć ogranicza się w 

zasadzie do wykorzystania istniejących już cech tych przedmiotów (gałązki, kamyka, kolca 

roślinnego itp.), u małp pojawiają się ślady pierwotnej obróbki – oberwanie liści z gałęzi, 

którą osobnik ma się posłużyć, przygryzienie łodygi trawy, którą wykorzysta jako sondę do 

połowu termitów (szympans), czy podobne modyfikacje, do których wykonania wystarczają 

narządy ciała; wytwarzanie narzędzi przez obróbkę wtórną, tj. z użyciem innych narzędzi, 

pozwalające na znaczne poszerzenie możliwości dostosowawczych, jest cechą specyficznie 

ludzką i pojawiło się wraz z powstaniem rodzaju ludzkiego. 

zachowania płciowe, → zachowania rozrodcze. 

zachowania pokarmowe, zachowania charakterystyczne dla danego gatunku zwierząt, 

czasem także dla różnych kategorii osobników w obrębie gatunku, służące zaspokojeniu 

potrzeb pokarmowych, rozpoczynające się odpowiednim zachowaniem apetencyjnym (→ 

apetencja), mogą obejmować zbieranie (u zwierząt drapieżnych polowanie i uśmiercanie), 

przechowywanie, przetwarzanie i podział pokarmu między osobnikami, kończące się jego 

zjadaniem (działanie spełniające). 

zachowania rozrodcze, sekwencja zachowań prowadzących do wydania potomstwa; mogą 

się na nie składać: wabienie, zaloty, kształtowanie się par lub grup, w których dochodzi do 
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kopulacji, sama kopulacja i zachowania pokopulacyjne; oprócz wymienionych zachowań, 

zwanych również zachowaniami płciowymi, do z. r. zalicza się także zachowania związane z 

opieką nad potomstwem. 

zachowania społeczne, zachowania osobników połączone z wysyłaniem sygnałów 

skierowanych do innych osobników własnego gatunku; podstawowe typy z. s. to → 

agresja, → altruizm i współdziałanie; do z. s. może należeć wiele elementów innych rodzajów 

zachowań, szczególnie → zachowań rozrodczych. 

zachowania terytorialne, wszystkie zachowania zwierzęcia związane ze zdobywaniem, 

wyznaczaniem i obroną → terytorium. 

zachowanie, behawior, dowolnie złożona reakcja ruchowa organizmu, uruchomiona przez 

odpowiedni bodziec wyzwalający. 

zachowanie altruistyczne, etol. zachowanie, w wyniku którego osobnik ponosi stratę 

(zmniejsza swoje dostosowanie), a zyskuje inny osobnik (odbiorca skutków tego zachowania) 

(→ altruizm). 

zachowanie apetencyjne, → apetencja. 

zachowanie eksploracyjne, zachowanie badawcze nie służące zaspokajaniu żadnej 

konkretnej potrzeby zwierzęcia, poza potrzebą poznawczą – uzyskania orientacji w otoczeniu, 

rozmieszczeniu i jakości składników tego otoczenia; rodzaj zachowań charakterystyczny dla 

ssaków. 

zachowanie informacyjne, zachowanie, w wyniku którego powstaje → sygnał. 

zachowanie nieadekwatne, czynność nieadekwatna, zachowanie przemieszczone, etol. 

czynność pojawiająca się w trakcie innego zachowania, nieadekwatna w stosunku do 

bodźców, które je zapoczątkowały; występuje u zwierząt w wyniku nadmiernego pobudzenia 

i przeszkody w realizacji właściwego zachowania; najczęstszą przyczyną z. n. jest konflikt 

między przeciwstawnymi → popędami, np. w czasie walki – konflikt między chęcią ataku i 

ucieczki, inną – zniknięcie bodźców zewnętrznych w trakcie realizacji zachowania, np. 

obiektu, w kierunku którego wymierzona była czynność; z. n. są elementami zachowań 

innych niż wykonywane aktualnie, z reguły częstych i związanych z zaspokajaniem 

podstawowych potrzeb: pokarmowych, pielęgnacyjnych czy odpoczynkowych (dziobanie 

ziemi, jak przy poszukiwaniu pokarmu u ptaków, grzebanie kopytem, iskanie sierści, 

gładzenie piór itp.). Zachowania takie występują także u człowieka w analogicznych 

sytuacjach (drapanie się w głowę, gładzenie włosów, strzepywanie niewidocznych pyłków 

itp.). 

zachowanie przemieszczone, → zachowanie nieadekwatne. 

zachowanie stereotypowe, → stereotyp dynamiczny. 

zachowanie submisywne, → zachowanie informacyjne, za pośrednictwen którego osobnik 

okazuje podporządkowanie osobnikowi dominującemu (→ hierarchia społeczna zwierząt). 

zaćma, med., katarakta, zmętnienie rogówki następujące z wiekiem (z. starcza) lub 

spowodowane działaniem czynników fizycznych (urazowa, cieplna, popromienna itp.) albo 

chorobowych. 

zad, silnie umięśniona tylna (pośladki, część krzyżowa, ogonowa) partia tułowia niektórych 

ssaków (np. kopytnych). 

zadrzewienia śródpolne, skupienia drzew i krzewów pochodzące z nasadzenia (a więc nie 

pozostałości dawnych lasów) i spełniające bardzo ważną rolę biocentyczną oraz 

krajobrazową, m.in., tworząc biologiczne bariery ograniczające migrację różnych związków 

chemicznych i materiałów z pól uprawnych, stanowią ostoje różnorodności biologicznej. 

zagęszczanie moczu, mechanizm wytwarzania moczu hiperosmotycznego w stosunku do 
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płynów ustrojowych w nerce wyższych kręgowców (ptaków, ok. dwukrotnie bardziej 

stężonego niż płyny ustrojowe, i ssaków, zagęszczanego nawet 25-krotnie), związany z 

procesami resorpcji i sekrecji jonów (głównie sodowych) oraz wchłaniania wody w → 

kanalikach nerkowych; u ptaków odwodnienie moczu zachodzi głównie w steku (→ filtracja 

nerkowa, → wymiennik przeciwprądowy, → wzmacniacz przeciwprądowy, → hormon 

antydiuretyczny). 

zagęszczenie, wskaźnik ekologiczny określający liczbę osobników na badanej powierzchni 

lub w jednostce objętości; stopień zajęcia przestrzeni lub objętości przez osobniki określonej 

jednostki ekologicznej (np. populacji, gatunku, zespołu); wartość tego wskaźnika umożliwia 

wnioskowanie o ekologicznych możliwościach, rozwoju, dynamice i efektach działania danej 

jednostki ekologicznej w systemie ekologicznym. 

zagęszczenie ekologiczne, liczba osobników danej jednostki ekologicznej (populacji, 

gatunku, zespołu) egzystująca i eksploatująca przydatną część środowiska, zwykle o 

powierzchni lub objętości mniejszej od areału jej występowania. 

zagniazdowniki, pisklęta ptaków o dużej samodzielności po wykluciu; stosunkowo wcześnie 

uzyskują zdolność widzenia, ciało pokryte jest puchem, zdolne są więc do opuszczenia 

gniazda w poszukiwaniu pokarmu; także gatunki ptaków o takich pisklętach; do z. należą 

kuraki i wiele gatunków wodnych. 

zagnieżdżanie, → implantacja (1). 

zajady, zgrubiałe twory na krawędziach i w kątach dzioba piskląt ptaków wróblowych i 

dudków, jaskrawo ubarwione, zanikają po dorośnięciu; zawierają wiele ciałek dotykowych 

wyzwalających odruch otwarcia dzioba; z. jako sygnał wzrokowy, wraz z głosami piskląt, 

zachęcają dorosłe do karmienia. 

zającokształtne, → zajęczaki. 

zajęczaki, zającokształtne, Lagomorpha, rząd należący do gromady → ssaków, 

reprezentowany przez ok. 80 gatunków, roślinożernych, o wielkości od kilkunastu do 

kilkudziesięciu cm; kosmopolityczne, przystosowane do różnych warunków klimatycznych. 

zakaźne choroby, → choroby zakaźne. 

zakażenie, infekcja, wniknięcie i rozwój drobnoustroju (bakterii, wirusów, grzybów, 

pasożytów) do organizmu człowieka lub zwierzęcia; w zależności od zjadliwości i ilości 

czynnika zakażającego oraz reakcji organizmu zakażanego, a także od miejsca wniknięcia, 

rozwija się choroba zakaźna albo z. przebiega bez objawów choroby (z. nieme) lub dochodzi 

do symbiozy np. z → florą jelitową gospodarza; z z. oportunistycznym mamy do czynienia 

wtedy, gdy organizm wykazuje zmniejszenie odporności immunologicznej i drobnoustroje 

zwykle niechorobotwórcze wywołują chorobę. 

zakończenia nerwowe, zakończenie nerwów w obrębie tkanek; mogą być zakończeniami 

nerwów ruchowych; tworzone przez drzewka końcowe aksonów (→ akson), sploty 

podstawne aksonów współczulnych lub zakończenia nerwów czuciowych (wolne zakończenia 

czuciowe). 

zakres tolerancji, granice możliwości egzystencji organizmu (lub jednostki systematycznej 

czy ekologicznej) w danym zakresie czynników środowiskowych; granice strefy tolerancji 

aktywności i życia organizmu określa zarówno minimalne natężenie danego czynnika (dolny 

punkt krytyczny), jak i największe dopuszczalne natężenie czynnika (górny punkt krytyczny); 

z. t. może być wąski w stosunku do jednego czynnika i szeroki w stosunku do innego; 

organizmy o szerokim z. t. w stosunku do różnych czynników ekologicznych mają na ogół 

szerokie zasięgi geograficzne. 

zakręty kory mózgowej, → bruzdy kory mózgowej. 
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zakwit wody, masowe pojawianie się drobnych glonów oraz sinic w zbiornikach wodnych 

spowodowane wysoką temperaturą oraz dużą zasobnością wody w CO2 i w substancje 

odżywcze; w zależności od składu gatunkowego glonów woda przyjmuje zabarwienie zielone 

lub brunatne. 

zalatujące ptaki, → ptaki zalatujące. 

zalążek, żeński organ rozmnażania płciowego u roślin nasiennych osadzony na owocolistku, 

złożony z → ośrodka (odpowiednika megasporangium) i otaczających go osłonek; na jednym 

biegunie z. w osłonkach znajduje się otwór (okienko), przez które wnika do z. łagiewka 

pyłkowa; u okrytozalążkowych z. znajdują się w zalążni słupka, przyczepione do jej ściany 

sznureczkiem; w ośrodku różnicuje się komórka archesporialna (→ archespor), w której 

zachodzi → mejoza, z 4 haploidalnych → megaspor3 zamierają, a tylko jedna rozwija się w 

żeński gametofit (u okrytozalążkowych w → woreczek zalążkowy); z z. po zapłodnieniu 

rozwija się nasienie. 

zalążnia, rozszerzona , dolna część → słupka, wewnątrz której znajdują się zalążki; po 

zapłodnieniu z z. rozwija się owoc. 

zaleszczotki, Pseudoscorpionidea, rząd drobnych (do 10 mm), drapieżnych, prowadzących 

ukryty tryb życia → pajęczaków, reprezentowany przez ok. 2 tysiące gatunków o 

wyglądzie → skorpionów, pozbawionych kolca jadowego. 

zaloty, etol. składnik → zachowań rozrodczych, jedna z form wewnątrzpłciowej konkurencji 

osobników o partnera przeciwnej płci; konkurujące osobniki (najczęściej, szczególnie wśród 

kręgowców, są to samce) mogą się prezentować pojedynczo lub w grupie, a sama 

konkurencja oraz wybiórczość osobników płci przeciwnej niż konkurująca są czynnikami → 

doboru płciowego. 

założyciela efekt, → efekt założyciela. 

zamarzanie, krystalizacja wody pod wpływem temperatury 0°C i niższej, w odniesieniu do 

organizmów żywych krystalizacja wody ustrojowej pod wpływem temperatury poniżej 0°C, 

zależna od czasu działania takiej temperatury oraz od pojawiania się ośrodków krystalizacji w 

płynach ustrojowych; stanowi zagrożenie dla czynności życiowych w wyniku niszczenia 

struktur komórkowych przez kryształy wody oraz zmiany osmotyczne (szok osmotyczny) 

zachodzące w płynach ustrojowych w wyniku stopniowej krystalizacji rozpuszczalnika, jakim 

jest woda; u organizmów żyjących w środowiskach, w których choćby okresowo temperatura 

ulega obniżeniu poniżej 0°C, muszą występować adaptacje chroniące je przed zamarzaniem. 

zamek, zawias (cardo), element łączący i zamykający muszlę → małży i → ramienionogów; 

zazębiające się twory, ząbki, guzki i zagłębienia o różnorodnej budowie stanowiące istotną 

cechę systematyczną. 

zanercze, nerka właściwa, nerka ostateczna, metanefros, narząd wydalniczy występujący w 

okresie pozazarodkowym u kręgowców wyższych (gadów, ptaków i ssaków) (→ nerka (1)). 

zanieczyszczenie środowiska, nadmierne wprowadzanie substancji niekorzystnych i 

szkodliwych zakłócających równowagę biologiczną w środowisku; są to najczęściej 

substancje chemiczne w postaci nawozów sztucznych i pestycydów, odpady z produkcji 

przemysłowej, gazy emitowane podczas spalania paliw kopalnych lub też emisja substancji 

radioaktywnych. 

zaodwłok, 1) metasoma, sześciosegmentowa, tylna partia odwłoka skorpionów, staroraków i 

wielkoraków; 2) tylna partia odwłoka samców u niektórych muchówek. 

zapachowe gruczoły, → gruczoły zapachowe. 

zapadalność, med. zachorowalność, liczba zachorowań w danym czasie w stosunku do liczby 

ludności na danym terenie; z. ogólna odnosi się do częstości występowania danej choroby na 
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100 tysięcy mieszkańców, z. specyficzna to stwierdzona w określonym czasie liczba nowych 

zachorowań na daną chorobę w stosunku do liczby ludności na określonym terenie. 

zapalenie, → stan zapalny. 

zapalenie opon mózgowych (lub rdzeniowych), meningitis, zapalenie wywołane przez 

bakterie Pneumococcus, Streptococcus, Meningococcus oraz inne, zapalenie opon na tle 

wirusowym (wirusy Herpes), toksycznym lub alergicznym, a także uszkodzenia 

popromienne. 

zapalny stan, → stan zapalny. 

zaplemnienie, wprowadzenie przez samca plemników do ciała (głównie dróg płciowych) 

samicy lub umieszczenie plemników w pobliżu komórek jajowych znajdujących się poza 

ciałem samicy (por. → zapłodnienie zewnętrzne). 

zapłodnienie, fertylizacja, połączenie męskiej komórki rozrodczej (plemnika) z komórką 

żeńską (jajem), fuzja obu komórek to syngamia, obejmująca plazmogamię (połączenie 

cytoplazmy plemnika i jaja) i kariogamię (fuzja jąder plemnika i jaja); u zwierząt wyróżnia 

się z. zewnętrzne (wydzielanie gamet do środowiska, gdzie dochodzi do ich połączenia) i z. 

wewnętrzne, kiedy plemniki zostają wprowadzone do dróg płciowych samicy (zaplemnienie) 

i w ich obrębie dochodzi do syngamii. 

zapłodnienie ektakwatyczne, rodzaj zapłodnienia zewnętrznego, w trakcie którego do 

otwartej toni wodnej wyrzucane są w dużej liczbie gamety (jaja i plemniki); tylko nieliczne z 

nich spotykają się i dochodzi do faktycznej syngamii (→ zapłodnienie). 

zapłodnienie entakwatyczne, rodzaj zapłodnienia zewnętrznego, w trakcie którego gamety 

wydzielane są do ograniczonej przestrzennie jamy (np. jamy płaszczowej mięczaków), co 

zapewnia znaczną efektywność procesu zapłodnienia, dochodzi bowiem do syngamii niemal 

wszystkich jaj z plemnikami. 

zapłodnienie heterogeniczne, zapłodnienie komórki jajowej plemnikiem obcym gatunkowo, 

np. krzyżówka konia z osłem. 

zapłodnienie in vitro, → zapłodnienie pozaustrojowe. 

zapłodnienie podwójne, zjawisko występujące w rozmnażaniu płciowym roślin 

okrytozalążkowych, polegające na uczestnictwie w zapłodnieniu → woreczka zalążkowego 2 

plemników, z których jeden łączy się z komórką jajową, w wyniku czego powstaje zygota, a z 

niej zarodek, drugi zaś z komórką centralną, zawierającą 2 jądra biegunowe, rezultatem czego 

jest triploidalna (3n) komórka, z której rozwija się → bielmo. 

zapłodnienie pozaustrojowe, zapłodnienie in vitro, przeprowadzone w warunkach 

laboratoryjnych zapłodnienie komórki jajowej wyizolowanej z jajników samicy gatunku, u 

którego w warunkach naturalnych zachodzi → zapłodnienie wewnętrzne, uaktywnionymi (→ 

kapacytacja) plemnikami; rozwijający się z otrzymanej zygoty zarodek może być 

wszczepiony na powrót do dróg rodnych samicy lub być obiektem innych badań; z. p. 

stosowane jest jako metoda przezwyciężania niepłodności u kobiet lub rozmnażania zwierząt 

hodowlanych, a także jako technika pozyskiwania zarodków do badań pozaustrojowych. 

zapłodnienie sztuczne, 1) zapłodnienie ssaków hodowlanych (głównie bydła, owiec, świń) 

przez sztuczne wprowadzenie do dróg rodnych samicy plemników pozyskanych uprzednio od 

samca, zwykle o określonych walorach hodowlanych (unasienianie sztuczne, inseminacja 

sztuczna); 2) → zapłodnienie pozaustrojowe. 

zapłodnienie wewnętrzne, wprowadzenie plemników przez samca do dróg rodnych samicy 

za pomocą narządów służących do kopulacji (zaplemnienie wewnętrzne) i połączenie się 

gamet. 

zapłodnienie zewnętrzne, zapłodnienie poza organizmem samicy, np. u ryb i płazów; z. z. 
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wiąże się z wydaleniem plemników i jaj do wody (zaplemnieniem zewnętrznym), gdzie 

następuje zlanie się jaja i plemnika. 

zapylenie, przeniesienie pyłku z pręcika i jego rozwój na znamieniu słupka (u 

okrytozalążkowych) lub wprost na zalążku (u nagozalążkowych); wyróżnia się z. krzyżowe, 

kiedy pyłek zostaje przeniesiony z innej rośliny, oraz samozapylenie, gdy ziarna pyłku są 

skutecznie przenoszone w obrębie tej samej rośliny, a nawet tego samego kwiatu; w naturze 

pyłek jest przenoszony przez wiatr (wiatropylność), wodę (wodopylność) lub zwierzęta 

(zoogamia). 

zapylenie krzyżowe, → zapylenie kwiatu przez pyłek obcy, przeniesiony z innej rośliny. 

zarazki, czynniki chorobotwórcze wywołujące chorobę zakaźną, rozwijające się w 

organizmie gospodarza i powodujące zmiany patologiczne (→ mikroby). 

zarazki PPLO, → mikoplazmy. 

zarazy, masowo występujące i rozpowszechnione choroby zakaźne (epidemie, endemie, 

pandemie) o ciężkim przebiegu. 

zarodek, embrion, 1) organizm zwierzęcy w okresie od podziału partenogenetycznego lub od 

powstania zygoty do momentu opuszczenia osłon jajowych (u jajorodnych) bądź ciała matki 

(u żyworodnych); 2) w embriologii ssaków organizm w okresie od powstania zygoty do 

ukształtowania się zawiązków wszystkich narządów (u człowieka do końca 3 miesiąca ciąży); 

osiąga wówczas stadium → płodu. 

zarodek roślinny, młody zawiązek rośliny wyższej (mszaki, paprotniki, nasienne) 

rozwijający się z zapłodnionej komórki jajowej (z zygoty), zależny w swym rozwoju od 

materiałów pokarmowych pochodzących z tkanek rośliny macierzystej; u roślin nasiennych 

znajduje się w nasieniu. 

zarodkowa tarcza, → tarcza zarodkowa. 

zarodkowe listki, → listki zarodkowe. 

zarodkowy rozwój, → embriogeneza. 

zarodkowy węzeł, → węzeł zarodkowy. 

zarodniki, spory, 1) pojedyncze komórki rozrodcze służące do bezpłciowego rozmnażania się 

roślin lub grzybów (→ mitospory, → mejospory); 2) komórki → sporowców, z których 

powstają sporozoity. 

zarodniki ognikowe, → ognik. 

zarodniki podstawkowe, →bazydiospory. 

zarodniki rdzawnikowe, → uredospory. 

zarodniki workowe, →askospory. 

zarodnikowce, 1) rośliny zarodnikowe, rośliny rozmnażające się za pomocą zarodników; 

polifiletyczna grupa organizmów, do której zalicza się obecnie glony, mszaki, widłakowe, 

skrzypowe i paprociowe; do niedawna wliczano do niej także grzyby i porosty, co w świetle 

aktualnego ujęcia tych grup organizmów nie znajduje uzasadnienia; 2) → sporowce. 

zarodnionośny kłos, → strobil. 

zarodnionośny liść, → liść zarodnionośny. 

zarodniowce, rośliny wytwarzające → zarodnie; pojęcie morfologiczno-rozwojowe 

obejmujące większość roślin, a mianowicie r. niższe – glony, u których zarodnia jest 

najczęściej jednokomórkowa, a także rośliny wyższe (mszaki, paprotniki, nasienne) 

wytwarzające z reguły zarodnie wielokomórkowe. 

zarodziec, plasmodium, Plasmodium, rodzaj należący do pierwotniaków pasożytniczych z 
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typu → sporowców; reprezentowany przez gatunki pasożytujące w krwinkach czerwonych 

gadów, ptaków i ssaków, trzy z nich (P. vivax, P. malariae i P. falciparum), przenoszone 

przez komary, wywołują u człowieka → malarię. 

zaródź, → protoplazma. 

zasada oszczędności, ang. parsimony, użycie jak najmniejszej możliwej liczby założeń w 

wyjaśnieniu zjawiska lub teorii (np. zasada → brzytwy Ockhama); z. o. leży u podstaw 

rekonstrukcji filogenetycznych (→ analiza kladystyczna) i polega na minimalizacji 

transformacji ewolucyjnych przy tworzeniu → kladogramu. 

zasadochłonność, → zasadowość kwasu. 

zasadowość kwasu, liczba atomów wodoru zdolnych do oddysocjowania, zawartych w jednej 

cząsteczce kwasu. 

zasady, substancje dysocjujące w roztworach wodnych na ujemne jony wodorotlenowe i 

dodatnie jony metalu lub amonowe i ich pochodne; wszelkie cząsteczki lub jony wykazujące 

zdolność do przyłączenia protonu; w organizmach ważne są → zasady azotowe. 

zasady azotowe, → puryny i → pirymidyny wchodzące w skład nukleotydów, kwasów 

nukleinowych, związków wysokoenergetycznych, koenzymów i innych związków ważnych 

w metabolizmie komórki. 

zasady nukleinowe, nazwa potoczna puryn i pirymidyn wchodzących w skład kwasów 

nukleinowych (→ zasady azotowe). 

zasięg, geograficzny obszar występowania gatunku lub innej jednostki systematycznej bądź 

ekologicznej uznawany za jedną z cech charakterystycznych dla tej jednostki; wielkość z. 

uzależniona jest od → zakresu tolerancji w stosunku do czynników środowiskowych; z. 

ciągły, uznawany za pierwotny, dotyczy populacji pozostających ze sobą w łączności 

genetycznej i związany jest zwykle z centrum powstania gatunku; z. rozerwany 

(dysjunktywny) związany jest najczęściej z przyczynami historycznymi, np. dysjunkcja 

polodowcowa z. ciągłego; z. rozproszony lub wyspowy dotyczy licznych i izolowanych 

populacji gatunku; gatunki o bardzo szerokim z. nazywane są kosmopolitycznymi, gdy mają 

równocześnie szerokie preferendum ekologiczne i zajmują rozmaite środowiska, są 

gatunkami ubikwistycznymi; gatunek o wąskich preferencjach ekologicznych, ograniczony do 

bardzo małego obszaru, nazywany jest endemicznym. 

zasięgu dysjunkcja, → dysjunkcja zasięgu. 

zasklepki, bot. kalozowe (→ kaloza) czopy zamykające pory → sit w okresie jesienno-

zimowym. 

zasoby przyrody nieodnawialne, → zasoby przyrody wyczerpywalne. 

zasoby przyrody niewyczerpywalne, termin odnoszący się do ekologii człowieka; oznacza 

źródła energii, których eksploatacja przemysłowa nie zagraża wyczerpaniem; za takie zasoby 

uważa się energię światła słonecznego, prądów morskich i płynących wód, pływów i wiatrów. 

zasoby przyrody odnawialne, → zasoby przyrody wyczerpywalne. 

zasoby przyrody wyczerpywalne, termin odnoszący się do ekologii człowieka, oznacza 

źródła energii (paliwa kopalne) i inne surowce (także zasoby wód o odpowiedniej jakości), 

które w wyniku eksploatacji przez człowieka ulegają wyczerpywaniu; dotyczy to także 

zużywanej przez człowieka biomasy żywych organizmów; w zależności od rodzaju zasobów i 

intensywności eksploatacji mogą one zniknąć całkowicie (zasoby przyrody nieodnawialne), 

jak złoża paliw czy surowców mineralnych, lub odnawiać się (zasoby przyrody odnawialne), 

jak żywe organizmy, a także gleby, wody lub powietrze. 

zastawka dwudzielna, → zastawki serca. 

zastawka krętniczo-kątnicza, fałd błony śluzowej w ścianie ujścia krętniczo-kątniczego, tj. 
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w miejscu przejścia jelita krętego do jelita ślepego (kątnicy) w przewodzie pokarmowym 

człowieka; zapobiega cofaniu treści pokarmowej z jelita grubego do jelita cienkiego. 

zastawka mitralna, → zastawki serca. 

zastawka spiralna, spiralnie przebiegający fałd w stożku tętniczym serca ryb dwudysznych i 

płazów (głównie bezogonowych) rozdzielający strumień krwi żylnej od tętniczej. 

zastawka trójdzielna, → zastawki serca. 

zastawki, struktury w obrębie różnych przewodów lub naczyń o charakterze uchylnych 

blaszek, mogące zamykać światło narządu, w którym się znajdują, i tym samym regulują 

kierunek przepływu określonej substancji w tym narządzie; najczęściej związane z układem 

krążenia jako → zastawki serca i zastawki żylne (→ żyły), występują też w → naczyniach 

limfatycznych oraz w przewodzie pokarmowych (→ zastawka krętniczo-kątnicza). 

zastawki serca, → zastawki w ścianie serca różnych zwierząt regulujące przepływ 

hemolimfy lub krwi przez ten narząd; w sercu kręgowców uwypuklenia wsierdzia 

rozdzielające poszczególne części serca, w sercu ssaków wyróżnia się zastawki 

przedsionkowo-komorowe: w lewej części serca między lewym przedsionkiem a lewą 

komorą – zastawka mitralna (dwudzielna, zbudowana z dwóch płatków), a w prawej między 

prawym przedsionkiem a prawą komorą – zastawka trójdzielna (z trzech płatków) oraz 

zastawki półksiężycowate, zbudowane z trzech płatków, znajdujące się przy wyjściach z 

komór głównych tętnic: pnia płucnego i aorty. 

zastępowanie ekologiczne, wikaryzm ekologiczny, wzajemne zastępowanie się blisko 

spokrewnionych gatunków charakteryzujących się różnymi wymaganiami ekologicznymi, 

występujących niekiedy w różnych środowiskach. 

zastojowa populacja, → populacja zastojowa. 

zatoka moczowo-płciowa, miejsce połączenia dróg moczowych i płciowych w układzie 

moczowo-płciowym, u samic wyższych ssaków tworzy przedsionek pochwy. 

zatoka wieńcowa, → żyły serca. 

zatoka żylna, początkowa jama serca niższych kręgowców (kręgoustych, ryb, płazów i 

gadów) zbierająca krew odtlenowaną z żył głównych. 

zatoki przynosowe, w czaszce ssaków puste, wyścielone błoną śluzową przestrzenie w 

kościach sąsiadujących z jamą nosową (szczękowej, czołowej, klinowej i sitowej) i łączące 

się z nią w funkcjonalną całość. 

zatokowe włosy, → wibrysy. 

zatokowo-przedsionkowy węzeł, → węzeł zatokowy. 

zator, embolia,1) zamknięcie drożności naczyń krwionośnych doprowadzających krew 

utlenowaną do danego narządu przez czop utworzony przez np. skrzep, pęcherzyk gazu 

(aeroembolia), krople tłuszczu, pasożyty lub ciała obce przemieszczające się wraz z krwią w 

obrębie naczyń; 2) korek powietrzny w naczyniu u rośliny. 

zatrucie, ostre lub przewlekłe zaburzenie czynności narządów, tkanek i komórek wywołane 

pod wpływem trucizn przedostających się do organizmu przez układ pokarmowy (z. 

pokarmowe), oddechowy, skórę lub błony śluzowe. 

zatułów, metatoraks, trzeci segment tułowia owadów, na którym osadzona jest druga para 

szkrzydeł i para odnóży. 

zauropody, Sauropoda, podrząd gigantycznych, czworonożnych, roślinożernych dinozaurów 

pochodzących z jury i kredy, do których należały m.in. diplodokus, brontozaur, brachiozaur. 

zawał serca, med. ogniskowa martwica tkanek spowodowana ostrym niedoborem tlenu na 

skutek zamknięcia lub zwężenia światła naczynia doprowadzającego krew do serca; może być 
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skutkiem → miażdżycy tętnic wieńcowych; zawał pełnościenny występuje na całej grubości 

ściany serca, podwsierdziowy lub częściowy na niecałej grubości ściany. 

zawiasowe komórki, → komórki zawiasowe. 

zawijka, delikatna osłonka okrywająca → kupki na liściach paproci. 

zawleczenie, przemieszczenie przez człowieka gatunku poza jego areał występowania. 

ząb, → zęby. 

ząb akrodontyczny, → akrodontyzm. 

ząb jajowy, niewielki ostry twór usytuowany na szczycie szczęki górnej ptaka, kształtujący 

się w życiu zarodkowym i zanikający wkrótce po wykluciu; służy do uwalniania się z jaj w 

trakcie wykluwania. 

ząb tekodontyczny, → tekodontyzm. 

ząbkowanie, proces → wyrzynania się zębów mlecznych u dziecka. 

zbieractwo i łowiectwo, → gospodarka. 

zbiornik mleczu, poszerzona, dolna część limfatycznego → przewodu piersiowego, do której 

uchodzą naczynia limfatyczne z jelita, niosące wraz z limfą drobne kropelki tłuszczu (→ 

chylomikrony), co nadaje zawartości zbiornika "lw;mleczny"up; wygląd. 

zbiornik nasienny, spermateka, woreczkowata struktura w obrębie żeńskiego układu 

rozrodczego niektórych bezkręgowców służąca do gromadzenia i przechowywania 

plemników przejętych od partnera w czasie kopulacji, wykorzystywanych do zapładniania jaj 

wydzielanych do jajowodu czasem po długim okresie od kopulacji. 

zbiorowiska dywanowe, zbiorowiska roślin odpornych na czynniki mechaniczne 

(wydeptywanie, nacisk kół różnego typu pojazdów); w skład z. d. wchodzą gatunki 

jednoroczne, dwuletnie, a także trwalsze rośliny zielne, zwykle niskiego wzrostu, o pokroju 

kępkowym lub liściach przyziemnych (rozetkowych); są to m.in. najpospolitsze w naszym 

kraju rośliny kwiatowe: trawy (życica trwała i wiechlina roczna) oraz babki (zwyczajna i 

lancetowata). 

zbiorowisko roślinne, zgrupowanie roślin dziko rosnących wyróżniane na podstawie różnych 

cech: fizjonomicznych, florystycznych, ekologicznych; termin z. r. może oznaczać zarówno 

konkretny fragment roślinności realnie istniejący i wyodrębniony w terenie (→ fitocenoza), 

jak i pewien abstrakcyjny typ roślinności mający określoną rangę w hierarchii systemów 

klasyfikacyjnych, stosowanych w poznawaniu i opisywaniu → szaty roślinnej (np. → 

formacja roślinna, → asocjacja roślinna, → synuzjum, → agregacja roślinna). 

zboża, → rośliny zbożowe. 

zbożowe rośliny, → rośliny zbożowe. 

zdegenerowany kod, → degeneracja kodu genetycznego. 

zdjęcie fitosocjologiczne, zwięzły opis płatu roślinności (→ fitocenozy) obejmujący te jego 

cechy, które można zaobserwować bezpośrednio w terenie; podstawowy schemat z. f. 

obejmuje: 1) informacje porządkowe i topograficzne, 2) opis siedliska, a szczególnie 

ukształtowania terenu i warunków glebowych, 3) spis gatunków roślinnych w poszczególnych 

warstwach fitocenozy z oszacowaniem ilościowości i towarzyskości (każdego z nich według 

umownej skali) oraz z zaznaczeniem fenologicznego stadium rozwoju i uwag dotyczących 

żywotności (szczególnie jeśli jest zmniejszona); z. f. jest formą dokumentacji stanu i struktury 

roślinności i stanowi podstawowy materiał dokumentacyjny w → fitosocjologii; na jego 

podstawie opisuje się → asocjacje roślinne. 

zeatyna, naturalny fitohormon, regulator wzrostu i rozwoju roślin należący do → cytokinin; 

prawdopodobnie bierze udział w regulacji → ekspresji genów. 
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zegar biologiczny, mechanizm sterujący w ośrodkowym układzie nerwowym, endogenny 

oscylator mierzący czas u zwierząt i człowieka, odpowiedzialny za rytmy biologiczne; każda 

komórka ma własny z. b. odmierzający 24-godzinne okresy nasilania i zmniejszania stężenia 

substancji chemicznych oraz ich przemian (patrz też → zegar molekularny). 

zegar molekularny, najnowsza technika → datowania bezwzględnego, która za podstawę 

czasu przyjmuje tempo kumulacji zmian (→ mutacji) w materiale genetycznym, możliwych 

do wykrycia metodami biologii molekularnej; technika ta bazuje na założeniu stałego, więc i 

przewidywanego natężenia i tempa mutacji. 

zeina, białko zapasowe należące do → gliadyn. 

zespólnia, → komórki wielojądrowe. 

zespół, med. syndrom, zespół objawów charakterystycznych dla danej choroby, będących 

podstawą jej rozpoznawania; niektóre dawniej opisane z. noszą nazwiska ich odkrywców lub 

badaczy (np. → zespół Downa). 

zespół chromosomów, komplet chromosomów, garnitur chromosomów, charakterystyczny 

dla gatunku eukariotycznego zestaw chromosomów obecnych w → komórce 

haploidalnej (monoploidalnej) lub pochodząca z jednej gamety przodka połowa zestawu 

chromosomów → komórki diploidalnej; geny zawarte w z. c. tworzą → genom. 

zespół Cushinga, stan chorobowy związany z nadczynnością → kory nadnerczy i przez to 

nadmiernym wydzielaniem glukokortykoidów, a zwłaszcza kortyzolu. 

zespół Downa, mongolizm, trisomia 21, zespół chorobowy spowodowany aberracją 

chromosomową (dodatkowy chromosom pary 21); charakteryzuje się upośledzeniem 

umysłowym o różnym nasileniu i zespołem cech dysmorficznych, jak: nieprawidłowe 

proporcje ciała, niski wzrost, duży język, skośne ustawienie szpar powiekowych, płaska 

twarz, często wrodzone wady serca; ryzyko urodzenia dziecka z z. D. wzrasta z wiekiem 

matki. 

zespół Kartegenera, u człowieka dziedziczna autosomalna choroba przejawiająca się 

patologicznym rozszerzeniem oskrzeli, odwrotnym ułożeniem trzewi, zapaleniem bocznym 

nosa z polipowatością; rzęski nabłonka oskrzeli nie mają zdolności ruchu, co wiąże się z 

niemożnością oczyszczania się płuc z wydzieliny; nieruchome są także witki plemników, co 

powoduje, że mężczyźni z z. K. są bezpłodni. 

zespół Klinefeltera, zespół XXY, zespół chorobowy występujący u mężczyzn, 

charakteryzujący się małymi jądrami, zmianami degeneracyjnymi kanalików nasiennych, 

brakiem spermatogenezy, bezpłodnością; przyczyną z. K. jest → aberracja chromosomowa w 

postaci obecności dodatkowego chromosomu płciowego X (najczęściej kariotyp 47,XXY, 

rzadziej mozaikowatość). 

zespół niedoboru laktazy, → nietolerancja laktozy. 

zespół roślinny, → asocjacja roślinna. 

zespół Turnera, zespół Ullricha–Turnera, zespół X0 (dawniej też zespół dysgenezji gonad), 

zespół chorobowy występujący u kobiet, charakteryzujący się infantylizmem płciowym, → 

dysgenezją gonad, niskim wzrostem (śr. 135–140 cm), licznymi wadami somatycznymi oraz 

bezpłodnością; przyczyną z. T. jest → aberracja chromosomowa w postaci monosomii 

chromosomu płciowego X (kariotyp 45,X0) we wszystkich lub w części komórek osobnika 

(mozaika 45,X0/46,XX). 

zespół Ullricha-Turnera, → zespół Turnera. 

zespół uzależnienia, określenie stanu fizycznego i psychicznego osób, u których wystąpiło 

uzależnienie od substancji chemicznej (lek, alkohol, halucynogen); charakteryzuje się m.in. 

przymusem używania środka, utratą samokontroli i zdolności do przerwania lub zmniejszenia 
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dawki, potrzebą zwiększania dawek, utratą zainteresowania innymi problemami, używaniem 

środka wbrew przeświadczeniu o jego negatywnych skutkach dla zdrowia i sytuacji prawnej 

(por. → narkomania). 

zez, strabismus, nieprawidłowość mechanizmów korygujących ruchy gałek ocznych u 

człowieka i zwierząt o widzeniu dwuocznym, utrzymujących osi widzenia każdego oka w 

pozycji, która zapewnia otrzymywanie obrazów na korespondujących punktach siatkówki 

każdego oka, prowadzi do podwójnego widzenia, a u dzieci do upośledzenia widzenia 

poprzez wykształcanie ubytku w polu widzenia (korygującego podwójne widzenia, ale 

prowadzącego do niedowidzenia w jednym oku). 

zębina, dentyna, zmineralizowana tkanka tworząca główną masę → zębów u większości 

kręgowców, otaczająca grubą warstwą miazgę zęba, powstająca w wyniku mineralizacji 

solami wapniowymi (hydroksyapatytami wapnia z małą domieszką węglanów wapnia oraz 

innych soli) organicznej prazębiny, wydzielanej przez → odontoblasty ulokowane na 

powierzchni miazgi, zorganizowana w koncentryczne warstwy wokół kanalików zębinowych, 

wewnątrz których przebiegają wypustki cytoplazmatyczne odontoblastów; w obrębie korony 

zęba z. pokryta jest szkliwem, natomiast w obrębie korzenia – cementem. 

zębodoły, zagłębienia w wyrostku zębodołowym szczęki oraz części zębodołowej żuchwy 

ssaków, w których osadzone są swymi korzeniami zęby; poszczególne z. oddzielone są od 

siebie blaszkami kostnymi zwanymi przegrodami zębodołowymi. 

zębowa formuła, → formuła zębowa. 

zębowy wzór, → formuła zębowa. 

zęby, twarde, dodatkowe narządy układu pokarmowego niektórych bezkręgowców i 

większości kręgowców znajdujące się z reguły w jamie gębowej i służące do chwytania, 

przytrzymywania i rozdrabniania pokarmu, niekiedy także do ataku, obrony lub (u ssaków) 

czyszczenia sierści; u bezkręgowców z. są chitynowe, u kręgoustych i larw płazów 

bezogonowych – rogowe; z. ryb, płazów i gadów są stożkowate, zbudowane z → zębiny (u 

żółwi i ptaków z. nie występują); u ssaków zróżnicowane na cztery kategorie o różnym 

ukształtowaniu koron i różnej liczbie korzeni – siekacze, kły, z. przedtrzonowe i z. trzonowe 

(→ zęby ssaków). 

zęby guzkowe, zęby trzonowe ssaków mięsożernych i wszystkożernych, których 

powierzchnia żuciowa korony pokryta jest charakterystycznymi wyniosłościami, zwanymi 

guzkami. 

zęby jadowe, zęby jadowitych węży, o dużych wymiarach, z wydrążonym kanalikiem lub 

rynienką, którędy jad spływa do rany ofiary. 

zęby kręgowe, przysadki przednich kręgów piersiowych funkcjonujących jak zęby u węży 

zjadających jaja ptasie. 

zęby mądrości, ostatnie w szeregach zębowych szczęki i żuchwy zęby trzonowe u człowieka, 

które pojawiają się późno, na ogół po 18 roku życia, a pewna część populacji w ogóle jest ich 

pozbawiona. 

zęby mleczne, zęby pierwszej generacji (siekacze, kły i z. przedtrzonowe) osobników 

młodocianych u większości ssaków zastępowane przez zęby stałe. 

zęby pleurodontyczne, → pleurodontyzm. 

zęby policzkowe, zęby przedtrzonowe i trzonowe ssaków. 

zęby przedtrzonowe, → zęby ssaków. 

zęby ssaków, skomplikowane strukturalnie → zęby, złożone z korony i jednego lub kilku 

korzeni osadzonych w → zębodołach, granica między komorą a korzeniem nosi nazwę szyjki; 

wewnątrz zęba znajduje się komora wypełniona miazgą, do której wnikają naczynia 
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krwionośne i nerwy, przechodząca w kierunku wierzchołka korzenia w kanał korzeniowy; 

twarda część zęba zbudowana jest z → zębiny, którą na koronie pokrywa szkliwo, na 

korzeniu zaś cement; zębina i cement mają strukturę podobną do kości, szkliwo zaś jest 

najtwardszą substancją organizmu ssaka i składa się z drobnych kryształów soli wapnia; 

liczba zębów jest stała u poszczególnych gatunków ssaków (u pierwotnych ssaków 

łożyskowych występują zawsze 44 zęby) i jest ważną cechą systematyczną (→ formuła 

zębowa); większość ssaków ma dwa zestawy zębów – zęby mleczne i zęby stałe, a w ciągu 

życia osobnika zachodzi jednorazowa wymiana zębów; kształt z. s. jest ściśle związany z 

dietą. 

zęby stałe, u większości ssaków zęby drugiej generacji (siekacze, kły i zęby przedtrzonowe), 

które zastępują zęby mleczne osobników młodocianych, oraz nie ulegające wymianie zęby 

trzonowe. 

zęby trzonowe, → zęby ssaków. 

zgaga, termin potoczny odnoszony do czucia pieczenia w przełyku wywoływanego 

podrażnieniem jego śluzówki przez cofającą się kwaśną treść żołądka. 

zgeneralizowana cecha, → cecha zgeneralizowana. 

zgodności tkankowej układ, → układ zgodności tkankowej. 

zgodność tkankowa, zdolność do przyjmowania przeszczepów między dawcą a biorcą 

warunkowana tolerancją immunologiczną na antygeny tkanek; pełna z. t. występuje wtedy, 

gdy antygeny tkanek, w tym antygeny krwi dawcy i biorcy, są identyczne (bliźnięta 

jednojajowe) lub bardzo podobne (→ układ zgodności tkankowej). 

zgorzel, med. gangrena, martwica tkanek wywołana niedokrwieniem i/lub uszkodzeniem 

mechanicznym albo termicznym. 

zgorzel gazowa, med. gangrena gazowa, obrzęk złośliwy, szybko rozwijający się obrzęk 

połączony z martwicą tkanki mięśniowej i powstawaniem gazu, w wyniku zakażenia 

bakteriami zgorzeli gazowej (najczęściej zespół różnych gatunków z rodzaju Clostridium). 

zgrupowanie zwierzęce, grupa gatunków występujących obok siebie na określonym obszarze 

lub w określonej objętości. 

zgryz, → okluzja. 

ziarenkowce, ziarniaki, określenie zbiorowe kulistych bakterii, takich jak np. stafylokoki, 

streptokoki, gonokoki, Micrococcus, Planococcus i Stomatococcus; aktywne w warunkach 

tlenowych lub względnie beztlenowych; tolerują w pożywkach znaczne zasolenie; szeroko 

rozpowszechnione jako saprobionty w wodzie, glebie i martwej materii organicznej, niektóre 

są chorobotwórcze. 

ziarna aleuronowe, kuliste struktury zawierające zapasowe białka roślinne, występujące w 

tkance odżywczej nasion wielu roślin; w ziarniakach zbóż komórki wypełnione z. a. tworzą w 

zewnętrznej części bielma → warstwę aleuronową; są zużywane podczas kiełkowania; 

powstają z dużych wakuol w cytoplazmie lub w pewnego typu plastydach nazywanych 

aleuroplastami lub proteinoplastami. 

ziarniak, suchy, niepękający owoc u traw, w którym skórzasta owocnia jest zrośnięta z 

pojedynczym nasieniem. 

ziarniaki, 1) kokcydy (Coccidia), gromada w typie → sporowców, pasożytnicze 

pierwotniaki, do których należą m.in. → krwinkowce; 2) → ziarenkowce. 

ziarnica złośliwa, choroba Hodgkina, choroba rozrostowa układu chłonnego o nieznanej 

etiologii, początkowo ograniczona (najczęściej do węzłów chłonnych), następnie 

przebiegająca z obecnością naciekowych zmian narządowych, głównie w wątrobie i w 

płucach; leczenie radioterapią, cytostatykami lub operacyjnie. 
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ziarnina, młoda, bogato unaczyniona tkanka łączna rosnąca w postaci ziaren w gojących się 

ranach i owrzodzeniach; czasem tworzy tzw. dzikie mięso (ziarnina wybujała), kiedy 

nadmiernie rozwija się i wystaje ponad brzeg rany. 

ziarno, owoce → roślin zbożowych. 

ziarno pyłku, → pyłek. 

zielarstwo, dziedzina wiedzy, a przede wszystkim działalności praktycznej związanej z 

wykorzystaniem niektórych roślin do celów leczniczych i przemysłowych, tzn. z ich uprawą i 

ochroną, pozyskiwaniem ze stanu dzikiego, aklimatyzacją roślin obcego pochodzenia oraz z 

zabezpieczeniem uzyskiwanych surowców; obejmuje też ocenę, standaryzację i problemy 

konserwacji surowca zielarskiego, a także przerób surowca na gotowe preparaty. 

zielenice, Chlorophyta, bogata w gatunki (ok. 9 tys.) gromada eukariotycznych → 

glonów zawierających obok chlorofilu a także chlorofil b, ksantofil, luteinę oraz β-karoten, 

skrobię jako materiał zapasowy, a również celulozę i hemicelulozy jako składniki ściany 

komórkowej; pod względem składu chemicznego z. odróżniają się wyraźnie od innych 

glonów, natomiast nawiązują do → roślin telomowych, dla których stanowią prawdopodobnie 

grupę wyjściową; wśród z. występują jednokomórkowe formy ruchliwe (wiciowcowe), 

unoszące się biernie lub przytwierdzone do podłoża, formy kolonijne, a także organizmy 

plechowate; w zdecydowanej większości organizmy autotroficzne, tylko niektóre formy 

prymitywne pobierają dodatkowo rozpuszczone w wodzie substancje organiczne; rozmnażają 

się zarówno wegetatywnie (podział komórki, jednokomórkowe zarodniki i pływki), jak i 

płciowo na drodze izo-, anizo- i oogamii; u wielu gatunków obserwuje się regularną 

przemianę pokoleń; do z. należą m.in. z. właściwe, których ogólna charakterystyka zbliżona 

jest do opisu całej gromady; w niektórych ujęciach taksonomicznych do z. zaliczane są 

także → ramienice. 

zielne rośliny, → rośliny zielne. 

zielnik, herbarium, zbiór odpowiednio zebranych, sprasowanych i zasuszonych roślin, 

gromadzonych w celach naukowych; pojedynczy zbiór zielnikowy zaopatrzony jest w 

następujące informacje: pełną nazwę gatunku, dane dotyczące miejsca zbioru (stanowisko i 

siedlisko); datę zbioru oraz nazwisko zbieracza i botanika, który oznaczył roślinę lub 

zweryfikował oznaczenie (→ eksykat). 

zielone bakterie, → bakterie zielone. 

zielony gruczoł, → gruczoł czułkowy. 

ziemia okrzemkowa, kopalina pochodząca z osadów utworzonych przez szczątki skorupek 

okrzemek (zawierająca w 1 cm3 ponad 3 mln skorupek); szeroko wykorzystywana do różnych 

celów praktycznych, w tym przemysłowych. 

ziemnopączkowe, geofity, → formy życiowe roślin, których pąki odnawiające ukryte są w 

ziemi (→ kryptofity); wyróżnia się z. kłączowe, pędowo-bulwowe, korzeniowo-bulwowe, 

cebulowe oraz z. z pączkami wyrastającymi na korzeniach. 

ziemnowodne rośliny, → rośliny ziemnowodne. 

zimnica, 1) → malaria; 2) gatunek ryby kostnoszkieletowej (płastugi) z rodziny flądrowatych 

(Limanda limanda). 

zimowanie, przetrzymywanie niesprzyjających życiu warunków zimowych przez organizmy 

roślinne i zwierzęce, związane z uruchamianiem różnych, charakterystycznych dla 

określonych organizmów mechanizmów metabolicznych i fizjologicznych (→ hibernacja, → 

sen zimowy, → zamarzanie, → stałocieplność); w przypadku zwierząt może polegać również 

na migracji w okresie zimowym na obszary o warunkach klimatycznych bardziej korzystnych 

dla organizmu. 
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zimowisko, obszar pobytu ptaków w okresie zimy; z. pokrywa się z → lęgowiskiem u ptaków 

osiadłych, stanowiąc areał występowania gatunku; u ptaków wędrownych zajmuje część 

areału występowania gatunku i nie pokrywa się lub może się pokrywać częściowo z 

lęgowiskiem. 

zimowy sen, → sen zimowy. 

zimozielone rośliny, → rośliny zimozielone. 

zinjantrop, Zinjanthropus boisei, Australopithecus boisei, Paranthropus boisei, kopalny → 

hominid ze wschodniej Afryki (kompletna czaszka bez żuchwy, oznaczona nr katalogowym 

OH 5), odkryta w 1959 roku na stanowisku Olduvai w Tanzanii; datowany na ok. 1,8–1,7 

milionów lat; obecnie zaliczany do → australopiteków typu "lw;masywnego"up;. 

zioła, → rośliny zielne. 

ziołolecznictwo, fitoterapia, metoda leczenia za pomocą leków uzyskanych z → roślin 

leczniczych; w z. wykorzystuje się: wyciągi wodne (odwary i napary) lub alkoholowe 

(nalewki), destylaty, a także tabletki i drażetki; metoda ta zalecana jest przede wszystkim w 

profilaktyce oraz w leczeniu długotrwałym, ponieważ naturalne leki roślinne nie wywołują 

objawów ubocznych. 

ziołorośla, zbiorowiska wysokich → bylin dwuliściennych wykształcające się na niżu oraz w 

górach na siedliskach podmokłych i wilgotnych, głównie nad brzegami cieków (rzek, 

strumieni, potoków); w pierwotnej szacie roślinnej były to prawdopodobnie zbiorowiska 

okrajkowe (→ okrajek) formacji leśno-zaroślowych, po czym wtórnie rozprzestrzeniły się w 

kompleksach łąkowych na wszystkie, dostatecznie wilgotne miejsca nie koszone lub koszone 

wyjątkowo i nieregularnie. 

zjadliwość, zdolność ustrojów chorobotwórczych do wniknięcia, rozmnażania się i 

wywołania objawów chorobowych w zakażonym organizmie. 

zlodowacenia, okresy silnego oziębiania się klimatu, kilkakrotnie występujące w historii 

Ziemi, ostatnie (najbardziej znane) w epoce → plejstocenu; na skutek zmian aktywności 

słońca, ruchów tektonicznych i zmiany cyrkulacji wód oceanicznych, czasowo powiększały 

się lodowce i tworzyły się lądolody pokrywające znaczne obszary powierzchni Ziemi; 

ostatnie zlodowacenie dzieli się na 4 główne okresy z., czyli glacjały (obejmujące stadiały i 

interstadiały): Günz, Mindel, Riss i Würm, oddzielone okresami międzylodowcowymi – → 

interglacjałami. 

złącze szczelinowe, miejsce, w którym błony komórkowe dwóch stykających się komórek 

rozdzielone są bardzo wąską szczelinką i zawierają cząsteczki → białek 

integralnych pełniących funkcje kanału łączącego cytoplazmę obu komórek i 

umożliwiających międzykomórkową wymianę niewielkich cząsteczek (np. cukrów) i jonów. 

złośliwa anemia, → niedokrwistość złośliwa. 

złośliwy nowotwór, → nowotwór. 

zmęczenie, stan zmniejszonej wydolności fizjologicznej organizmu i jego sprawności 

psychofizycznej będący następstwem nasilonego wysiłku fizycznego lub umysłowego oraz 

zużycia rezerw energetycznych i nagromadzenia szkodliwych produktów przemiany materii; 

może mieć charakter względnie krótkotrwały (np. zmęczenie mięśni szkieletowych po 

intensywnej pracy, zmęczenie ośrodkowego układu nerwowego w następstwie wysiłku 

fizycznego i umysłowego) lub być stanem długotrwałym (przemęczenie), w następstwie 

powtarzającego się zmęczenia bez odpowiednio długich okresów wypoczynku, 

regenerujących wydolność organizmu. 

zmianowanie, rol. następstwo uprawianych po sobie roślin, które uwzględnia zarówno 

wymagania samych roślin, jak i ich oddziaływanie na siedlisko; odpowiednia organizacja 
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produkcji polowej w czasie i przestrzeni nazywa się płodozmianem, który, oprócz elementów 

przyrodniczych, musi uwzględniać również elementy ekonomiczno-organizacyjne. 

zmiatacze wolnych rodników, → przeciwutleniacze. 

zmiennocieplność, poikilotermiczność, poikilotermia, zmienność temperatury ciała zwierząt 

(zwanych zmiennocieplnymi) wraz ze zmianami temperatury otoczenia, brak zdolności 

organizmu do zatrzymywania ciepła oraz regulowania temperatury ciała i aktywności 

przemiany materii w stosunku do wahań temperatury w jego środowisku; z. cechuje 

większość zwierząt bezkręgowych oraz ryby, płazy i gady (patrz też → ektotermia, → 

endotermia; por. → stałocieplność). 

zmienność, biol. wariancja, zróżnicowanie, właściwość żywej materii umożliwiająca jej → 

ewolucję, wynikająca: 1) z błędów transkrypcji i translacji kodu genetycznego 

odpowiedzialnego za stałość strukturalną osobników (→ mutacja), 2) u form rozmnażających 

się płciowo – z → rekombinacji materiału dziedzicznego przenoszonego w gametach oraz 3) 

z różnic w rozwoju osobniczym wynikających ze zmienności warunków środowiska, w jakich 

zachodzi; łącznym efektem z. pochodzącej z wymienionych źródeł jest zróżnicowanie 

morfologiczne i funkcjonalne osobników w populacji nazywane z. fenotypową (por. → 

mechanizmy ewolucji). 

zmienność klinowa, → klina. 

zmysł dotyku, jeden z podstawowych zmysłów zwierzęcych (→ zmysły) odpowiedzialny za 

rozpoznawanie bodźców środowiskowych dotykowych, wyzwalających zwykle odkształcenia 

mechaniczne struktur organizmu; narządy z. d. klasyfikowane są zwykle jako → 

eksteroreceptory lub → mechanoreceptory (patrz też → ciałka dotykowe, → ciałka 

zmysłowe). 

zmysł równowagi, jeden z podstawowych zmysłów zwierzęcych (→ zmysły) 

odpowiedzialny za rozpoznawanie środowiskowych bodźców wskazujących na przestrzenne 

położenie organizmu względem środowiska, co umożliwia utrzymywanie odpowiedniej 

postawy zwierzęcia i korygowanie ruchów (patrz też → kanały półkoliste, → narząd 

równowagi, → narządy chordotonalne, → proprioreceptory, → ucho wewnętrzne). 

zmysł słuchu, jeden z podstawowych zmysłów zwierzęcych (→ zmysły) odpowiedzialny za 

rozpoznawanie środowiskowych bodźców akustycznych (dźwiękowych); narządy z. s. 

klasyfikowane są zwykle jako → eksteroreceptory i → telereceptory(patrz też → narząd 

spiralny, → narząd tympanalny, → ucho). 

zmysł smaku, jeden z podstawowych zmysłów zwierzęcych (→ zmysły) odpowiedzialny za 

rozpoznawanie środowiskowych bodźców chemicznych, docierających do organizmu w 

postaci roztworów; narządy z. s. klasyfikowane są zwykle jako → eksteroreceptory lub → 

chemoreceptory (patrz też → kubki smakowe, → narząd smaku). 

zmysł węchu, jeden z podstawowych zmysłów zwierzęcych (→ zmysły) odpowiedzialny za 

rozpoznawanie środowiskowych bodźców chemicznych, docierających w postaci gazowej; 

narządy z. w. klasyfikowane są zwykle jako → eksteroreceptory lub → 

chemoreceptory (patrz też → komórki węchowe, → nabłonek węchowy, → narząd węchu). 

zmysł wzroku, jeden z podstawowych zmysłów zwierzęcych (→ zmysły) odpowiedzialny za 

rozpoznawanie środowiskowych bodźców świetlnych; narządy z. w. klasyfikowane są zwykle 

jako → eksteroreceptory (→ telereceptory) lub → fotoreceptory(patrz też → czopki 

siatkówki, → komórki wzrokowe, → narząd wzroku, → oko, → pręciki siatkówki). 

zmysłowe komórki, → komórki zmysłowe. 

zmysłów narządy, → narządy zmysłów. 

zmysły, zdolności zwierząt do odbierania i reagowania na różnorodne bodźce środowiskowe 
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związane z posiadaniem odpowiednich → narządów zmysłów; w zależności od rodzaju 

rozpoznawanych bodźców wyróżnia się podstawowe z. (dawnej określane terminem zmysły 

zewnętrzne): z. dotyku, z. równowagi, z. słuchu, z. smaku, z. węchu, z. wzroku. 

zmysły wewnętrzne, wyróżniane dawniej, oprócz zmysłów zewnętrznych (→ zmysły), 

właściwości ludzkiej psychiki: osąd, imaginacja, fantazja, pamięć oraz zmysł wspólny 

(koordynacja), obecnie traktowane jako tzw. wyższe czynności układu nerwowego. 

zmysły zewnętrzne, → zmysły. 

znakowanie, 1) wbudowywanie radioizotopu, np. 3H, 14C, 32P, do związku chemicznego w 

celu śledzenia przemian tego związku; emitowane przez radioizotopy promieniowanie może 

być wykrywane i oznakowane bezpośrednio dzięki metodzie → autoradiografii lub po 

ekstrakcji badanych związków w → liczniku scyntylacyjnym (→ związki znakowane); 

2) etol. oznaczanie przez zwierzęta szlaków wędrówek lub granic → terytorium za pomocą 

pozostawianych na nich śladów, najczęściej w postaci substancji zapachowych; niektóre 

zwierzęta znakują zapachowo także swoich partnerów płciowych lub członków własnej 

grupy. 

znakowanie zwierząt, identyfikacja osobników stosowana w wielu dyscyplinach 

biologicznych, głównie jednak w badaniach ekologicznych, przy ocenach rozmiarów 

populacji oraz rozmieszczenia zwierząt; wśród metod z. z. można wyróżnić: obrączkowanie, 

kolczykowanie, znakowanie barwne, znakowanie substancją radioaktywną, stosowanie 

mikronadajników radiowych. 

znamię, med. mniej lub bardziej ograniczona nieprawidłowość rozwojowa skóry powstająca 

zazwyczaj w rozwoju płodowym, choć ujawniająca się w różnym czasie, objawiająca się 

miejscową zmianą struktury i/lub zabarwienia skóry. 

znamię słupka, część słupka będąca rozszerzeniem na szczycie jego szyjki lub też osadzona 

wprost na zalążni (z. siedzące); z. s. przymuje → pyłek i decyduje o jego kiełkowaniu, może 

np. stanowić barierę dla zapylenia obcym gatunkiem rośliny lub decydować o → 

samopłonności. 

znamiona śmierci, kryteria, na podstawie których rozpoznaje się zgon osoby, przede 

wszystkim te, które związane są ze → śmiercią mózgową; do tzw. z. ś. pewnych należą także 

stężenie pośmiertne mięśni i plamy opadowe. 

znieczulenie, 1) → anestezja; 2) → analgezja. 

zniesienie, wszystkie jaja złożone przez samicę ptaka w gnieździe lub w przystosowanym 

specjalnie miejscu, w czasie jednego lęgu; liczba jaj zniesionych i później wysiadywanych 

jest różna (od 1 do ponad 20) i zależy od grupy ptaków, gatunku, fizjologicznych możliwości, 

czasu trwania lęgu, możliwości pokarmowych. 

zoarium, kolonia mszywiołów. 

zöea, → żywik. 

zoecjum, zewnętrzny szkielet osobnika (zooida) mszywiołów. 

zol, układ koloidalny utworzony z rozproszonych w cieczy cząstek koloidalnych; z., w 

którym cząstki koloidalne rozproszone są w gazie, nazywa się aerozolem. 

zoocenologia, dyscyplina ekologii zajmująca się naukowym badaniem zgrupowań, zespołów 

zwierzęcych. 

zoocenoza, zgrupowanie, zespół organizmów zwierzęcych wchodzących w skład → 

biocenozy. 

zoochoria, rozsiewanie diaspor przez zwierzęta; wyróżnia się endozoochorię, gdy diaspory są 

zjadane i wydalane przez zwierzęta, epizoochorię, polegającą na tym, że diaspory 

przyczepiają się do ciała zwierzęcia, oraz synzoochorię, gdy diaspory są przenoszone celowo 
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(np. przez zwierzęta gromadzące zapasy); jednym z przykładów tej ostatniej jest 

myrmekochoria, polegająca na rozsiewaniu nasion przez mrówki. 

zoogamia, zapylanie za pośrednictwem zwierzęt, np. owadów (entomogamia), ptaków 

(ornitogamia) czy nietoperzy (hiropterogamia). 

zoogeografia, geografia zwierząt, dyscyplina biologiczna zajmująca się naukowym badaniem 

rozmieszczenia zwierząt na kuli ziemskiej. 

zooid, osobnik kolonii niektórych bezkręgowców (parzydełkowców, wirków, mszywiołów, 

jelitodysznych, pióroskrzelnych, osłonic). 

zooksantelle, żółte i brunatne komórki → tobołków, a może także kryptofitów (→ glony) 

żyjące w symbiozie z takimi morskimi zwierzętami, jak korzenionóżki, jamochłony i 

koralowce; występując wewnątrz ich komórek z. dostarczają substancji organicznych, 

niewiele natomiast wiadomo na temat uzyskiwanych przez nie korzyści; z. przyczyniają się 

m.in. do przyśpieszenia wzrostu raf koralowych. 

zoologia, wielodyscyplinowy dział biologii, który zajmuje się naukowym badaniem zwierząt. 

zoonozy, choroby odzwierzęce, zakaźne choroby wywoływane infekcjami drobnoustrojów, 

występujące zasadniczo u zwierząt, mogące przenosić się na ludzi (antropozoonozy), np. 

wścieklizna; choroby zakaźne ludzi infekujące również zwierzęta to zooantropozy. 

zooplankton, zespół organizmów zwierzęcych unoszących się biernie na powierzchni i w 

toni wodnej. 

zoopsychologia, psychologia zwierząt, nauka o reakcjach zmysłowych, zachowaniach 

instynktownych oraz – najogólniej – roli układu nerwowego zwierząt w ich zachowaniach; 

termin dzisiaj używany rzadko, ponieważ problematyka z. weszła w skład → etologii. 

zoosemiotyka, nauka o komunikowaniu się zwierząt. 

zoospory, → pływki. 

zootechnika, dyscyplina nauk rolniczych zajmująca się naukowym badaniem chowu i 

hodowli zwierząt udomowionych oraz ich użytkowania. 

zootomia, nauka o metodach lub metoda wykonywania sekcji zwierząt; również dawne 

określenie anatomii zwierząt. 

zoraptery, Zoraptera, rząd → owadów uskrzydlonych reprezentowany przez ok. 20 

gatunków, wielkości 2–3 mm, roślionożernych, żyjących w butwiejącym drewnie, pod korą 

drzew w subtropiku lub tropiku. 

zosterofity, prymitywne, całkowicie wymarłe (dewońskie) rośliny lądowe (→ rośliny 

telomowe), wyodrębnione niedawno z → psylofitów; wyróżniały się przede wszystkim 

zarodniami, które były szerokie (często nerkowate), otwierały się szczeliną wzdłuż górnej 

krawędzi, umieszczone były na krótkich trzoneczkach i zebrane na końcach pędów w luźne 

grona; pędy z. były bezlistne, pokryte drobnymi wyrostkami epidermalnymi, rozgałęziały się 

wprawdzie widlasto, jednak wykazywały też tendencję do wytwarzania osi głównej; młode 

pędy były na końcach pastorałkowato zwinięte. 

zraz, gałązka lub pąk szlachetnej odmiany rośliny, które w celu jej rozmnożenia szczepi się 

na podkładce formy dzikiej. 

zrazik, jednostka strukturalna narządu (z reguły gruczołu), zespół komórek oddzielony od 

innych warstwą tkanki łącznej wiotkiej, mający własne ukrwienie i unerwienie, w przypadku 

gruczołu egzokrynowego – własny przewód wyprowadzający. 

zraziki wątrobowe, jednostki strukturalne i funkcjonalne → wątroby kręgowców tworzone 

przez zespół właściwych komórek wątrobowych (→ hepatocyty) ułożonych wokół naczyń 

włosowatych wątroby. 
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zrosłogłowe, podgromada ryb → chrzęstnoszkieletowych, głównie kopalnych; współcześnie 

żyjące (ok. 30 gatunków) należą do rzędu chimerokształtnych. 

zroślaki, → bliźnięta syjamskie. 

zrzucanie liści, → opadanie liści. 

zwarcica, kolenchyma, tkanka wzmacniająca roślin złożona z komórek żywych, 

wydłużonych, otoczonych celulozowopektynową ścianą o charakterystycznych zgrubieniach, 

biegnących w postaci pasów wzdłuż "lw;kątów"up; komórek (na granicy styku 3 lub więcej 

komórek) lub też w postaci płatów w ścianach stycznych (równoległych do obwodu organu 

osiowego, np. łodygi lub ogonka liściowego). 

zwartokępkowe rośliny, → rośliny zwartokępkowe. 

związki aromatyczne, cykliczne związki organiczne o pierścieniach zawierających 

sprzężony układ wiązań podwójnych. 

związki chelatowe, chelaty, związki kompleksowe wiążące jony metali, np. 

etylenodiaminotetraoctan (EDTA), czyli kwas wersenowy (zwany chelatonem) wiążący 

kationy dwuwartościowe, np. magnezu, stosowany w laboratoriach oraz jako lek przy 

zatruciach jonami metali ciężkich, np. ołowiu; naturalnymi z.ch. są → chlorofile i → hemy. 

związki heterocykliczne, cykliczne związki organiczne zawierające w pierścieniu atomy 

węgla i innych pierwiastków, np. tlenu, siarki i azotu; najprostsze z. h. mają pierścień 

trójczłonowy, najważniejsze – pięcio- i sześcioczłonowe, np. alkaloidy, puryny i pirymidyny. 

związki nienasycone, związki organiczne, w których występują wiązania podwójne lub 

potrójne między atomami węgla, → węglowodory nienasycone i ich pochodne; wykazują 

zdolność do polimeryzacji, są stosowane w produkcji tworzyw i włókien syntetycznych. 

związki nieorganiczne, związki chemiczne wszystkich pierwiastków poza licznymi (ok. 5 

mln) związkami węgla należącymi do → związków organicznych. 

związki organiczne, naturalne i syntetyczne związki węgla z wyjątkiem nielicznych, np. 

tlenków węgla, węglanów, weglików i cyjanków; znanych jest ponad 5 milionów z. o.; 

głównymi z. o. w organizmach są białka, tłuszcze i cukrowce. 

związki wysokoenergetyczne, bogate w energię związki pośrednie, przenośniki energii 

odwracalnie wiążące określone dawki → energii swobodnej w postaci fosforanowych → 

wiązań wysokoenergetycznych; energia ta gromadzona jest w całej cząsteczce, a uwalnia ją 

rozerwanie (hydroliza) tego wiązania; do z. w. należą m.in. ATP i inne trinukleotydy, kwas 

fosfoenolopirogronowy, fosfokreatyna, fosfoarginina. 

związki znakowane, znaczniki promieniotwórcze, związki chemiczne znakowane 

radioizotopami (np. 3H, 14C, 32P), pozwalające na obserwację określonych przemian lub 

zjawisk (→ znakowanie). 

zwierzęca komórka, → komórka zwierzęca. 

zwierzęta, Zoa, Animalia, jedno z czterech królestw organizmów eukariotycznych; 

wielokomórkowce, pozbawione ścian komórkowych, wykazujące wysoki stopień 

zróżnicowania organizacji na poziomie tkanek bądź organów; o złożonym rozwoju 

embrionalnym, ze stadium blastuli i gastruli; heterotrofy wykazujące fagotroficzny sposób 

odżywiania; zwykle o zdolnościach ruchu i ograniczonym wzroście. 

zwierzęta amonoteliczne, zwierzęta wydalające amoniak jako podstawowy produkt końcowy 

przemian azotu pochodzenia aminokwasowego lub purynowego; do z. a. zalicza się 

większość bezkręgowców oraz ryby kostnoszkieletowe i larwy płazów. 

zwierzęta domowe, zwierzęta o cechach wyselekcjonowanych i utrwalonych, korzystnych 

dla człowieka, w różnym stopniu zaadaptowane do warunków przez niego utworzonych. 
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zwierzęta gospodarskie, zwierzęta hodowane przez człowieka w warunkach specjalnie 

utworzonych (ferma, gospodarstwo). 

zwierzęta hodowlane, zwierzęta poddawane zabiegom hodowlanym mającym na celu, przez 

krzyżowanie i odpowiednią selekcję, otrzymanie odmian czy ras o określonych parametrach 

użytkowych. 

zwierzęta laboratoryjne, zwierzęta przeznaczone do badań naukowych lub do celów 

diagnostycznych, hodowane w ściśle określonych warunkach precyzowanych przez wymogi 

doświadczeń i określone przepisy prawno-etyczne; powinny mieć określony status 

genetyczny oraz stan fizjologiczny, zapewniający wiarygodność i powtarzalność wyników 

doświadczeń. 

zwierzęta łowne, ptaki i ssaki objęte prawem łowieckim; prawo to wyznacza okresy polowań 

i okresy ochronne dla lęgu i odchowu młodych. 

zwierzęta makrosmatyczne, zwierzęta o silnie rozwiniętym → zmyśle węchu, dla których 

węch jest głównym zmysłem dostarczającym informacji o otoczeniu. 

zwierzęta mikrosmatyczne, zwierzęta o słabo rozwiniętym zmyśle węchu, zwykle inny ze 

zmysłów (np. zmysł wzroku) jest zmysłem dostarczającym największy zasób informacji o 

otaczającym świecie; do takich zaliczany jest człowiek. 

zwierzęta monoestralne, zwierzęta, których samice przechodzą jeden → cykl płciowy w 

ciągu roku. 

zwierzęta nocne, zwierzęta o przystosowaniach morfologicznych i fizjologicznych (np. 

znacznie lepiej rozwiniętych zmysłach węchu i słuchu niż wzroku), które umożliwiają im 

wykonywanie czynności życiowych, gdy natężenie światła spada do poziomu niższego niż 

panuje w środowiskach otwartych, przy zachodzie lub wschodzie słońca. 

zwierzęta poliestralne, zwierzęta, których samice przechodzą wiele → cykli płciowych w 

ciągu roku; poliestralność może być sezonowa (wiele cykli w określonej porze roku, brak 

cykli w innych); szczególnym przypadkiem jest diestralność (dwa cykle w ciągu roku). 

zwierzęta sulfofilne, zwierzęta siarkolubne, fauna sulfofilna, zwierzęta zaadaptowane do 

życia w środowisku, w którym stężenie siarczków (głównie siarkowodoru) znacznie 

przekracza stężenie letalne dla innych zwierząt; tolerowanie siarczków możliwe jest dzięki 

występowaniu w ich płynach ustrojowych białek wiążących siarczki oraz obecność (w 

tkankach nabłonkowych) enzymów utleniających przenikające do ciała zwierzęcia siarczki do 

mniej toksycznych związków siarki (tiosiarczany, siarczany itp.). 

zwierzęta ureoteliczne, zwierzęta wydalające mocznik jako podstawowy produkt końcowy 

metabolizmu azotowego, syntetyzowany w hepatocytach wątroby w cyklu mocznikowym lub 

powstający w wyniku katabolizmu puryn; do z. u. zaliczane są m.in. ryby 

chrzęstnoszkieletowe (u których wytwarzanie mocznika ma znaczenie osmoregulacyjne), 

płazy (dorosłe) i ssaki. 

zwierzęta urykoteliczne, zwierzęta wydalające kwas moczowy jako podstawowy produkt 

końcowy metabolizmu azotowego, syntetyzowany z reszt aminowych pochodzących z 

aminokwasów lub jako pośredni katabolit przemian puryn; do z. u. zalicza się gady i ptaki 

oraz liczne owady i ślimaki lądowe. 

zwłóknienie torbielowate, → mukowiscydoza. 

zwodniczy kwiat, → kwiat zwodniczy. 

zwoje rdzeniowe, grupy ciał komórek nerwowych (czuciowych) umiejscowione w obrębie 

korzeni grzbietowych → nerwów rdzeniowych; komórki te rozdwojoną wypustką łączą się z 

obwodowymi receptorami z jednej strony, a z rdzeniem kręgowym – drugiej. 

zwoje nerwowe, 1) w układzie nerwowym kręgowców skupienie ciał komórek nerwowych 
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umiejscowione poza ośrodkowym układem nerwowym, z którym komórki zwojowe łączą się 

włóknami dośrodkowymi (→ zwoje rdzeniowe, zwoje nerwów czaszkowych) lub 

docierającymi do zwojów włóknami przedzwojowymi (→ zwoje przykręgowe, → zwoje 

przedkręgowe, zwoje śródścienne); 2) u bezkręgowców skupienia komórek nerwowych 

tworzących ośrodkowy układ nerwowy). 

zwój mózgowy, zwój głowowy, dominujący zwój w układzie nerwowym bezkręgowców, w 

którym wyróżnia się zwoje oraz pnie nerwowe, zwykle umiejscowiony w przedniej części 

zwierzęcia, w obrębie głowy. 

zwój nadprzełykowy, termin odnoszony do → zwoju mózgowego u stawonogów. 

zwój podprzełykowy, mózg brzuszny, zwój nerwowy u stawonogów położony w obrębie 

głowy, połączony ze → zwojem nadprzełykowym komisurami okołoprzełykowymi, 

początkowy zwój brzusznego łańcuszka nerwowego. 

zwyrodnienie, → degeneracja. 

zygospora, występujący u glonów zarodnik o charakterze przetrwalnika, powstający z 

zygoty, która otacza się grubą odporną ścianą. 

zygoten, stadium → mejozy I, w którym zachodzi koniugacja chromosomów 

homologicznych, łączących się w pary – biwalenty. 

zymaza, dawna nazwa enzymów glikolizy i fermentacji alkoholowej. 

zymogeny, → proenzymy. 

żachwy, Ascidiacea, gromada niewielkich (do 15 cm, wyjątkowo większe) bezkręgowców, 

szeroko rozmieszczonych w morzach, należąca do podtypu → osłonic, typu → strunowców, 

reprezentowana przez ok. 1,4 tysiąca gatunków; osiadłe, żyją pojedynczo lub w koloniach, 

odżywiają się planktonem lub resztami organicznymi; okryte rodzajem szkieletu 

zewnętrznego – tuniką. 

żagielek, 1) welum, okrężny, ektodermalny fałd na brzegach tarczy meduzy stułbiopławów, z 

dwoma okrężnymi pierścieniami nerwowymi i mięśniami okrężnymi, dzięki któremu meduza 

może się poruszać pionowo; 2) orzęsiony, dwupłatowy wyrostek u → weligera, drugiej larwy 

mięczaków, przystosowany do pływania. 

żądło, przekształcone → pokładełko, element kłujący aparatu żądłowego, narząd 

przystosowany do kłucia, u samic robotnic błonkówek społecznych; u nasady ż. znajduje się 

gruczoł jadowy wytwarzający kwas mrówkowy oraz gruczoł alkaliczny wydzielający 

substancję potęgującą toksyczność jadu. 

żebra, zool. parzyste łukowato wygięte kości odchodzące od kręgosłupa kręgowców w jego 

części tułowiowej (u ryb, płazów ogoniastych i beznogich, węży) lub części piersiowej 

(wyższe kręgowce), u płazów bezogoniastych (poza nielicznymi wyjątkami) ż. właściwe nie 

występują, płazy ogoniaste mają krótkie ż. górne (homologiczne do ości ryb), a jedynie płazy 

beznogie mają krótkie ż. właściwe; u ryb chrzęstnoszkieletowych i kostnoszkieletowych oraz 

węży ż. są swobodnie zakończone i otaczają z grzbietu i boków jamę ciała, natomiast u 

gadów, ptaków i ssaków przynajmniej część ż. połączona jest mostkiem i tworzy klatkę 

piersiową. 2) bot. wielowarstwowe pasma wydłużonych komórek przebiegające przez środek 

blaszki liściowej mchów, przede wszystkim z grupy prątników, nazywane także nerwami; 

zróżnicowanie przebiegu (długości, sposobu zakończenia, braku lub obecności rozgałęzień) ż. 

wykorzystywane jest w oznaczaniu mchów. 

żebra brzuszne, szereg kostek pochodzenia pokrywowego po brzusznej stronie klatki 

piersiowej niektórych gadów (hatteria, krokodyle), które nie są homologiczne z żebrami 

właściwymi. 

żebra prawdziwe, żebra ssaków połączone z mostkiem (→ żebra). 

http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1477720_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1469257_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1726759_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1726761_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1472898_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478446_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474247_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1476686_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1726761_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1475257_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478435_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478436_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1474958_1.html
http://stareaneksy.pwn.pl/biologia/1478433_1.html


żebra rzekome, żebra ssaków nie połączone z mostkiem (→ żebra). 

żebropławy, Ctenophora, typ morskich zwierząt dwuwarstwowych (→ dwuwarstwowce), 

podwójnie symetrycznych, reprezentowany przez ok. 100 gatunków; morfologicznie nieco 

podobne do meduz, ciało mają zwykle gruszkowate, o dużej rozpiętości rozmiarów, od 

wielkości mikroskopijnych aż do ponad 1 m; dzielą się na dwie gromady: ramieniowe i 

bezramieniowe. 

żel, roztwór o konsystencji galaretowatej, o dużej zawartości cząsteczek koloidowych (→ 

koloid), np. ż. powstający z żelatyny, silikażel stosowany w laboratoriach lub w eksykatorach 

do osuszania powietrza, ż. poliakryloamidowy stosowany w → chromatografii i → 

elektroforezie. 

żelatyna, białko otrzymywane z kości i chrząstek jako produkt częściowej hydrolizy → 

kolagenu, zbudowane głównie z glicyny, proliny i hydroksyproliny; tworzy roztwory 

koloidalne żelujące po obniżeniu temperatury; stosowana w laboratoriach do sporządzania 

pożywek, w przemyśle do wyrobu emulsji fotograficznej i w przemyśle spożywczym. 

żelaziste bakterie, → bakterie żelaziste. 

żelazo, Fe, pierwiastek chemiczny o właściwościach zasadowych; w związkach dwu- i 

trójwartościowy; jest najpospolitszym metalem występującym w czterech odmianach 

alotropowych α, β, χ, δ; w organizmach jest ważnym składnikiem mioglobiny, hemoglobiny, 

pewnych enzymów i cytochromów – przenośników elektronów w łańcuchu oddechowym. 

żeń-szeń, Panax ginseng) roślina wschodnioazjatycka; wyciąg z korzenia stosowany jako 

uniwersalny lek, m.in. pobudzający i tonizujący krążenie, obniżający poziom cholesterolu, 

opóźniający procesy starzenia, środek antydepresyjny i afrodyzjak. 

żerne komórki, → fagocyty. 

żołądek, część przewodu pokarmowego zwierząt, u bezkręgowców wyróżniana jako → 

żołądek żujący; u kręgowców silnie umięśniony narząd, w obrębie którego wyróżnia się 

(różnie wykształcone) część wpustową, dno i część odźwiernikową; w ż. pokarm jest 

rozdrabniany przez silne skurcze mięśni wspomagane niekiedy przez zgrubiały nabłonek oraz 

(u np. niektórych ptaków) przez połykane kamienie (→ gastrolity(2)) i następnie trawiony z 

udziałem enzymów wchodzących w skład → soku żołądkowego wydzielanego przez → 

gruczoły żołądkowe; u niektórych ssaków (np. przeżuwacze, walenie) podzielony na komory 

o różnych funkcjach. 

żołądek mięśniowy, silnie umięśniona część żołądka ptaków roślinożernych i ziarnojadów, 

wyraźnie różna od części gruczołowej; w ż. m. dochodzi do mechanicznego rozdrobnienia 

pokarmu ("lw;trawienie"up; mechaniczne), często za pomocą połkniętych kamieni, które 

działają jak żarna i kompensują brak zębów u ptaków. 

żołądek ssący, część przewodu pokarmowego pająków ulokowana za gardzielą, 

odpowiadająca jelitu przedniemu, przekształcona w narząd ułatwiający wysysanie płynu z 

ciała ofiary. 

żołądek żujący, rozszerzony, umięśniony końcowy odcinek jelita przedniego niektórych 

stawonogów (licznych skorupiaków, owadów), którego ektodermalna wyściółka z 

kutykularnymi wzmocnieniami uczestniczy w rozcieraniu pokarmu. 

żołądkowy sok, → sok żołądkowy. 

żołądź, owoc szupinkowy dębu złożony z orzecha i otaczającej go miseczki, utworzonej z 

przekształconych liści przykwiatowych. 

żołądź prącia, wierzchołkowa część prącia u mężczyzny, rozszerzona część → ciała 

gąbczastego, na którą nasunięty jest → napletek. 

żołnierze, u → owadów społecznych osobniki kast wykonujących funkcje obronne, u 
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mrówek są to samice, u termitów osobniki ze zredukowanymi gonadami obu płci. 

żółciowy pęcherzyk, → pęcherzyk żółciowy. 

żółć, wydzielina będąca produktem czynności zewnątrzwydzielniczych → hepatocytów → 

wątroby kręgowców; jej głównymi składnikami są kwasy żółciowe (chenowy, cholowy, 

deoksycholowy i w małych ilościach inne) – będące produktami katabolizmu cholesterolu, 

barwniki (bilirubina) pochodne rozpadu hemu oraz woda, śluz i sole nieorganiczne; przed 

wydzieleniem do dwunastnicy ż. gromadzona jest w → pęcherzyku żółciowym; kwasy 

żółciowe ułatwiają emulgację tłuszczy w treści pokarmowej, umożliwiając ich trawienie przez 

lipazy. 

żółta febra, → gorączka żółta. 

żółta odmiana człowieka, → odmiany człowieka. 

żółtaczka, zażółcenie powłok skórnych, twardówki oka i błon śluzowych na skutek 

zwiększonego stężenia bilirubiny we krwi; ż. może być wywołana zatruciami np. ołowiem i 

arsenem, hemolizą krwinek czerwonych pod wpływem różnych czynników (→ choroba 

hemolityczna), czynnikami mechanicznymi, takimi jak kamica, nowotwór, stwarzającymi 

przeszkody w odpływie żółci do dwunastnicy, uszkodzeniem komórek wątroby przez 

czynniki zakaźne, toksyny i choroby metaboliczne. 

żółtaczka fizjologiczna, med. żółtaczka fizjologiczna noworodków, umiarkowana żółtaczka 

występująca noworodków w 2–4 dni po urodzeniu i ustępująca w ciągu 1–2 tygodni, 

wyraźniejsza u wcześniaków, spowodowana niedojrzałością wątrobowych układów 

enzymatycznych wiążących bilirubinę powstającą z rozpadających się krwinek czerwonych z 

kwasem glukuronowym. 

żółtaczka zakaźna, nazwa ogólna żółtaczek występujących przy zapaleniach wątroby, 

wywoływanych przez wirusy lub bakterie (→ żółtaczka). 

żółtko, deutoplazma, substancja zapasowa jaja wykorzystywana do odżywiania zarodka, 

zawierająca białka (witellogeniny), tłuszcze i węglowodany. 

żółtkowy gruczoł, → gruczoł żółtkowy. 

żółtkowy woreczek, → woreczek żółtkowy. 

żółwie, Testudines, rząd w gromadzie → gadów reprezentowany przez ok. 300 gatunków, o 

długości od kilku cm do 2,5 m; wodne i lądowe, w większości drapieżne, również 

roślinożerne; ciało pokryte jest ochronnym, kostnym, złożonym z rogowych tarcz, 

dwuczęściowym pancerzem, grzbietowym (karapaks) i brzusznym (plastron), spojonych 

mostem; nie mają zębów, szczęki pokryte rogowymi listwami. 

żuchwa, dolna szczęka u → żuchwowców zbudowana z wielu części u większości ryb, 

płazów, gadów i ptaków; u ssaków jest to parzysta lub zrośnięta w jedną całość kość (kość 

zębowa gadów); powstała ze szkieletu łuku żuchwowego, pierwszego łuku skrzelowego u 

przodków żuchwowców. 

żuchwowce, szczękowce, Gnathostomata, grupa zwierząt, które wykształciły szczęki i mają 

parzyste kończyny, a także trzustkę i jajowody; należy do nich większość kręgowców (→ 

ryby i → czworonogi). 

żucie, proces rozcierania pokarmu, zwykle z użyciem → zębów policzkowych i z pomocą 

języka (wymaga wówczas bocznych ruchów żuchwy). 

żurawiowe, Gruiformes, rząd należący do gromady → ptaków, reprezentowany przez 192 

gatunki, o bardzo zróżnicowanych rozmiarach, budowie i biologii; kosmopolityczne, 

wszystkożerne, żyją w rozmaitych środowiskach, w lasach tropikalnych, na mokradłach i 

terenach otwartych; charakteryzują się nieopierzoną dolną częścią goleni. 

żuwaczki, mandibule, u stawonogów para przydatków usytuowanych po bokach otworu 
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gębowego, z przyśrodkowo ustawionymi ząbkami, które są przystosowane do miażdżenia 

pokarmu; składnik narządów gębowych skorupiaków, owadów i wijów. 

żwacz, 1) jedna z komór żołądka u → przeżuwaczy zawierająca liczne bakterie i 

pierwotniaki, w której świeżo spożyty pokarm ulega w środowisku lekko zasadowym 

fermentacji i wraca następnie do jamy gębowej; następuje w nim również rozkład błonnika i 

skrobi; duży cienkościenny worek, z błoną śluzową pokrytą listkowatymi brodawkami, 

ułatwiającymi mechaniczne rozdrabnianie pokarmu; 2) jeden z → mięśni żwaczowych. 

życia pochodzenie, → biogeneza. 

życia trwanie oczekiwane, → trwanie życia oczekiwane. 

życie, właściwość pewnej klasy przestrzennie ograniczonych i termodynamicznie otwartych 

układów materialnych – istot żywych; nie daje się zdefiniować inaczej, niż przez wyliczanie 

właściwości tych układów; najbardziej podstawową właściwością układów żywych wydaje 

się zdolność zachowywania struktury (uporządkowania, nieulegania → entropii), przy stałej 

wymianie elementów materialnych z otoczeniem, przez czas potrzebny do samoodtworzenia 

na podstawie zawartej w układzie informacji o tej strukturze; trwałość ż. wynika zarówno z 

trwałości replikującej się informacji o strukturze, jak i pewnej tendencji do zmian w zapisie 

tej informacji, która umożliwia → ewolucję ż. (→ biogeneza, → replikacja, → informacja 

genetyczna, → metabolizm). 

żylna krew, → krew żylna. 

żyłki, żyłki pozawłosowate, drobne naczynia żylne położone na początkowym odcinku 

łożyska naczyniowego żylnego zaraz za naczyniami włosowatymi; w ich ścianie występują 

dobrze rozwinięte miocyty gładkie, przez co mogą pełnić rolę naczyń oporowych. 

żyłki liściowe, nerwy liściowe, wiązki przewodzące, elementy tkanki przewodzącej, swoisty 

"lw;szkielet"up; blaszki liściowej (→ użyłkowanie liścia). 

żyły, naczynia żylne, naczynia prowadzące krew z narządów obwodowych w kierunku serca; 

ich średnica zwiększa się wraz ze zbliżaniem się do serca; ściany ż. budowane są przez trzy 

warstwy: 1) wewnętrzną złożoną ze śródbłonka naczyń oraz warstwy sprężystej, niekiedy z 

mięśniami podłużnymi; 2) środkową, która może zawierać mięśnie gładkie, 3) zewnętrzną, 

tworzoną przez tkankę łączną; grubość i składniki poszczególnych warstw ścian ż. mogą być 

różne w zależności od położenia żyły w układzie krążenia, ż. pozbawione mięśniówki zwane 

są ż. typu bezmięśniowego, natomiast zawierające warstwę mięśni to ż. typu mięśniowego; 

liczne ż. zawierają zastawki, uniemożliwiające cofanie się krwi w kierunku narządów 

obwodowych (por. → tętnice). 

żyły czcze, → żyły główne. 

żyły główne, główne naczynia żylne odprowadzające krew do przedsionka serca (poza 

rybami – przedsionka prawego); wyróżnia się: 1) ż. g. przednią (lub górną) zbierającą krew z 

łożyska żylnego głowy, szyi, kończyn przednich (górnych), klatki piersiowej i częściowo 

tylnej ściany brzucha oraz 2) ż. g. tylną (dolną) zbierającą krew z klatki piersiowej, jamy 

brzusznej i kończyn tylnych (dolnych). 

żyły serca, naczynia żylne krążenia wieńcowego odprowadzające krew z mięśnia sercowego; 

do ż. s. człowieka należą zatoka wieńcowa (zbierająca krew z żył: wielkiej, średniej, małej, 

tylnej komory lewej i skośnej przedsionka lewego, uchodząca do prawego przedsionka), żyły 

przednie serca (zbierające krew z mięśnia prawej komory i uchodzące do prawego 

przedsionka) i żyły najmniejsze serca (otwierające się indywidualnie do prawego przedsionka 

i prawej komory). 

żywa skamieniałość, → skamieniałość żywa. 

żywice naturalne, wytwarzane przede wszystkim przez rośliny (głównie iglaste), stałe lub 
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półpłynne, nierozpuszczalne w wodzie, bezpostaciowe lub częściowo krystaliczne substancje 

o dużej masie cząsteczkowej, złożone z kwasów organicznych, ich estrów i terpenów, często 

wydzielane z uszkodzeń na powierzchni rośliny, o znaczeniu obronnym; kopalną ż. n. jest 

m.in. bursztyn; roztwory ż. n. noszą nazwę balsamów. 

żywiciel, gospodarz, organizm, na którym lub w którym bytuje pasożyt. 

żywiciel ostateczny, organizm opanowany przez dojrzałą, rozmnażającą się postać pasożyta. 

żywiciel pośredni, organizm opanowany przez młodociane, nie rozmnażające się stadia 

pasożyta lub jego nie pasożytujące formy. 

żywik, zoëa, wolno pływająca larwa skorupiaków wyższych (zwłaszcza → dziesięcionogów), 

o głowotułowiu pokrytym karapaksem, częściowo segmentowanym tułowiu, odwłoku 

segmentowanym, z oczami złożonymi i 7 parami odnóży. 

żyworodność, 1) sposób rozrodu u niektórych zwierząt polegający na tym, że otoczony 

osłonami zarodek korzysta z materiałów zapasowych zgromadzonych podczas oogenezy, ale 

opuszcza osłony jeszcze przed wydostaniem się z dróg rodnych samicy; występuje u 

niektórych bezkręgowców, rekinów, jaszczurek i węży; 2) forma rozrodu ssaków, w której 

rozwijający się w ciele samicy zarodek korzysta z jej substancji odżywczych. 

źdźbło, łodyga traw, zwykle pusta w międzywęźlach, osłonięta nasadami kolejnych liści, 

wykształconych jako pochwy otaczające łodygę na odcinku całych międzywęźli. 

źrenica, szczelina w przedniej ścianie oka zwierząt, przez którą wnikają do oka promienie 

świetlne biegnące w kierunku komórek światłoczułych siatkówki; u kręgowców szczelina, 

często okrągła, otoczona przez → tęczówkę, skurcze zawartych w niej mięśni (zwieracz i 

rozwieracz ź.) mogą regulować jej rozmiary. 
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