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Aneks 1. ObjaÊnienia
niektórych terminów 

Antropogeniczny – b´dàcy wynikiem dzia∏alnoÊci cz∏owieka.
Guanofor – komórka barwnikowa z wieloma wypustka-

mi, zawierajàca kryszta∏ki guaniny – partie cia∏a
bogate w guanofory odbijajà Êwiat∏o i majà zwykle
barw´ bia∏à lub srebrzystà.

Herpetolog – zoolog specjalizujàcy si´ w badaniach p∏a-
zów i gadów.

Hybrydyzacja – powstawanie mieszaƒców w wyniku
krzy˝owania si´ osobników z ró˝nych gatunków.

Kloaka – wspólne ujÊcie przewodu pokarmowego, dróg
moczowych i p∏ciowych; u samców p∏azów ogonia-
stych w Êcianie kloaki znajdujà si´ gruczo∏y wytwa-
rzajàce Êluzowà podstawk´ spermatoforu; u samic
w uchy∏kach kloaki przechowywane sà plemniki.

Melanofor – komórka barwnikowa z licznymi rozga∏´zie-
niami, zawierajàca ziarna melaniny poch∏aniajàcej
Êwiat∏o, co nadaje tym komórkom barw´ czarnà
lub bràzowà (ziarna melaniny w komórce mogà
rozpraszaç si´ lub skupiaç, powodujàc odpowied-
nio ciemnienie lub rozjaÊnienie fragmentu po-
wierzchni cia∏a z melanoforami).

M∏aka – wilgotne miejsce w niewielkim zag∏´bieniu gór-
skiego stoku, na ∏àkach czy pastwiskach (nieprze-
puszczalne dla wody g∏´bsze warstwy pod∏o˝a po-
wodujà wolne jej sp∏ywanie lub gromadzenie si´
w zag∏´bieniach gruntu).

Modzel – u p∏azów – pokryta rogowym naskórkiem zgru-
bia∏a, szorstka partia skóry na koƒczynach samców
p∏azów, u∏atwiajà utrzymanie samicy w uÊcisku
(modzele godowe u kumaków tworzà ciemnobrà-
zowe lub czarne powierzchnie spodniej strony
przedramienia, kciuka i palców, pokryte drobnymi
rogowymi kolcami).

Siedlisko gatunku – zgodnie z Ustawà o ochronie przy-
rody – obszar wyst´powania osobników danego
gatunku w ciàgu ca∏ego ˝ycia lub w dowolnym sta-
dium ich rozwoju.

Siedlisko przyrodnicze – zgodnie z Ustawà o ochronie
przyrody – obszar làdowy lub wodny, naturalny,
pó∏naturalny lub antropogeniczny, wyodr´bniony
w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne
i biotyczne.

Spermatofor – pakiet plemników na Êluzowej podstawce
sk∏adany na pod∏o˝u przez samca i pobierany
z pod∏o˝a przez samic´ lub te˝ przekazywany bez-
poÊrednio samicy (ale bez u˝ycia narzàdu kopula-
cyjnego).

Toki – zaloty; z∏o˝one zachowania jednej z p∏ci (zazwyczaj
samca) majàce na celu pozyskanie partnera do
rozrodu.

˚ó∏tko – materia∏ znajdujàcy si´ w jaju s∏u˝àcy do od˝y-
wiania zarodka, a tak˝e stanowiàcy rezerw´ po˝y-
wienia dla larw p∏azów, zanim stanà si´ zdolne do
samodzielnego od˝ywiania.


