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Aneks 1. ObjaÊnienia
niektórych terminów 

Diapauza – stan zawieszonego rozwoju (spoczynku), któ-
ry mo˝e wystàpiç w niektórych stadiach cyklu ˝ycio-
wego jako zapobiegawcza odpowiedê na nieko-
rzystne warunki klimatyczne lub pokarmowe (typo-
wy przyk∏ad – diapauza zimowa)

Dymorfizm p∏ciowy – ró˝nice w budowie zewn´trznej
pomi´dzy samcami i samicami

Foreza – rozprzestrzenianie si´ drobnych organizmów
zwierz´cych poprzez bierne przebywanie na ciele
innych zwierzàt

Glochidium – jedno ze stadiów larwalnych ma∏˝y. Sà one
paso˝ytami ryb, do których skóry i skrzeli zwykle si´
przyczepiajà. W ten sposób larwy ma∏˝y mogà po-
konywaç du˝e odleg∏oÊci (patrz „Foreza”) 

Kambiofagi – owady od˝ywiajàce si´ ∏ykiem, ˝erujàce
pod korà

Ksylofagi (drewno˝ercy) – owady od˝ywiajàce si´
drewnem

Larwa – stadium rozwojowe wielu bezkr´gowców, zwykle
silnie ró˝niàce si´ od osobnika dojrza∏ego. W nie-
których przypadkach wyst´puje szereg stadiów lar-
walnych wyraênie ró˝niàcych si´ od siebie.

Maska – narzàd u larw wa˝ek, powsta∏y z przekszta∏cenia
wargi dolnej, s∏u˝àcy do chwytania ofiar, wyrzuca-
ny w tym celu z wielkà pr´dkoÊcià ku przodowi. Wi-
doczny jest na spodniej stronie g∏owy i przodu tu-
∏owia, w postaci p∏ytki (niekiedy o bardzo wàskim
i wyd∏u˝onym trzonku), p∏askiej lub ∏y˝kowatej
(w tym drugim przypadku obejmujàcej cz´Êciowo
przód g∏owy), która zaopatrzona jest na koƒcu
w par´ ruchomych haków.

Przedplecze (pronotum) – cz´Êç tu∏owia chrzàszczy
bezpoÊrednio sàsiadujàca z g∏owà

Pterostigma – barwna plamka (komórka) znajdujàca si´
przy górnej kraw´dzi w przyszczytowej partii ka˝-
dego skrzyd∏a wa˝ki.

Sfagnowe torfowiska/obrze˝a – to takie torfowiska,
których dominujàcym rysem i cechà charaktery-
stycznà jest obfita obecnoÊç mchów torfowców
Sphagnum (torfowiska wysokie i przejÊciowe).

Siedlisko gatunku oznacza Êrodowisko okreÊlone przez
konkretne czynniki abiotyczne i biotyczne, w którym
gatunek ten ˝yje, w dowolnym stadium swego cy-
klu rozwoju biologicznego.

Stan ochrony gatunków oznacza sum´ oddzia∏ywaƒ na
te gatunki, mogàcych mieç wp∏yw na ich d∏ugofa-
lowe rozmieszczenie i wielkoÊç ich populacji w ob-
r´bie terytorium. Stan ochrony mo˝na uznaç za
„sprzyjajàcy”, jeÊli:
– dane o dynamice liczebnoÊci populacji rozpatrywa-

nych gatunków wskazujà, ˝e populacje te utrzymujà
si´ jako trwa∏y sk∏adnik swoich naturalnych siedlisk;

– naturalny zasi´g gatunków nie zmniejsza si´ ani
te˝ prawdopodobnie nie ulegnie zmniejszeniu
w dajàcej si´ przewidzieç przysz∏oÊci, oraz 

– istnieje i prawdopodobnie b´dzie istnieç w przy-
sz∏oÊci siedlisko wystarczajàco du˝e, aby utrzy-
maç ich populacje przez d∏u˝szy czas.

Syfon – narzàd ma∏˝y s∏u˝àcy cyrkulacji wody wewnàtrz
jamy p∏aszczowej. Woda pobierana jest syfonem
wlotowym, nast´pnie na skrzelach odfiltrowywane
sà z niej sk∏adniki sta∏e – glony, pierwotniaki itp.
Jadalne transportowane sà do uk∏adu pokarmo-
wego, zaÊ niejadalne zlepiane i wydalane wraz
z wodà przez syfon wylotowy („wyrzutowy”). Zwykle
syfony wystajà nieco z nieznacznie uchylonej musz-
li, jednak w przypadku niebezpieczeƒstwa sà one
chowane, a muszla domyka si´.

Aneks1. ObjaÊnienia niektórych terminów


