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Svarbesnių su endobiontiniais 
vabzdžiais susijusių terminų aiškinimai

V. Sruoga, J. R. Stonis, A. Auksoriūtė

Terminų žodyne vartojamos santrumpos: dgs. – daugiskaita; ∆ – straipsnyje atstoja 
visą antraštinį žodį; * – angliškas termino atitikmuo.

abipùsė minà – augalo lapo pažeidimas, kai vabzdžio lerva išgraužia visas 
minkštąsias lapo dalis, tačiau palieka apatinį ir viršutinį epidermį

 *full-depth mine
akiẽs gaubtuvlis – kai kurių drugių (suaugėlių) (pvz., Nepticuloidea) išplatėjęs 

antenos pagrindas, iš dalies dengiantis akį (1 pav.)
 *eye cap

Akies gaubtuvėlis

1 pav. Išplatėjęs antenos pagrindas (pirmasis segmentas)

amfipaleárktinė chorològinė grùpė – organizmų (nebūtinai giminiškų) grupė, 
kurios visoms rūšims būdingas paplitimas tik vakarinėje žemyno dalyje (Europoje) ir 
rytinėje dalyje (Rytų Azijoje)

          *Amphi-Palaearctic
anãlinė paplė – suaugusio drugio patelės pilvelio gale esanti viena iš poros silpnai 

sklerotizuotų, ovalo ar trikampio formos skiaučių; paprastai būna su plaukeliais ar 
šereliais

 *papilla analis (dgs. papillae anales)
anãlinė plokštẽlė – drugio patino įvairios formos porinis skleritas, kuris jungiasi 

su uodeginiu nugarinio lanko kraštu ir tęsiasi pilvinio užpakalinio krašto link; ∆ daž-
nai sudarytas iš centrinės plokštelės ir uodeginių (kartais ir priekinių) ataugų; kartais 
∆ ataugų tolimieji galai susijungia, suformuodami „V“ ar „Y“ formos darinį

 *gnathos (dgs. gnathi)
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androkònija – drugio patino žvynelis arba apsiuvų plaukelis, turintis specialias 
liaukas, išskiriančias feromonus, kurie vilioja tos pačios rūšies pateles; dažniausiai 
∆ yra keliskart smulkesnė už kūną dengiančius žvynelius; išsiskiria savo spalva, 
androkonijos būna susitelkusios į grupes ant priekinių ar (ir) užpakalinių sparnų, 
kartais dengia beveik visą užpakalinio sparno viršutinį ar (ir) apatinį paviršių; patelės 
androkonijų neturi

 *androconium (dgs. androconia)
antenà – vienas iš dviejų segmentuotų judrių vabzdžio galvos ūselių; jame gali 

būti daugybė (kartais iki dešimčių tūkstančių) įvairių sensilų, atliekančių lytėjimo, 
uoslės ir kitas funkcijas; vabzdžių antenos sudarytos iš pėdelės (arba gaubtuvėlio, 
Nepticulidae), stiebelio, žiedelio (gali nebūti), požiedžio (gali nebūti) ir botagėlio, 
susidedančio iš daug segmentų

 *antenna (dgs. antennae)
añtšeimis – taksono rangas, aukštesnis už šeimą; tai sistematinė kategorija, 

apimanti keletą giminiškų šeimų, pvz., labai artimos mažųjų drugių šeimos – 
Nepticulidae ir Opostegidae – yra jungiamos į Nepticuloidea antšeimį; antšeimio 
lotyniškas pavadinimas visada turi baigmenį -oidea

 *superfamily
apatnė minà – augalo lapo pažeidimas, kai vabzdžio lerva išgraužia tik apatinėje 

lapo dalyje esančią puriąją parenchimą, o apatinis epidermis, statinė parenchima ir 
viršutinis epidermis lieka nepažeisti

           *underside mine
apatnės lpos čiuopklis – viena iš dviejų vabzdžio apatinės lūpos išaugų 

(sudaryta iš 2–5 segmentų), atliekančių jutimo funkciją
 *labial palpus (dgs. labial palpi)
apatnio žándo čiuopklis – vabzdžio apatinio žando maža šoninė išauga, 

sudaryta iš kelių segmentų (iki 5); atlieka jutimo funkciją
 *maxillary palpus (dgs. maxillary palpi)
apatnis žándas – antrosios vabzdžio žandų poros žandas; sudėtingos sandaros, 

sudarytas iš kelių segmentų
 *maxilla (dgs. maxillae)
apýkaklė – apskrita arba pusiau apskrita juostos pavidalo struktūra, esanti už galvos 

arba prieš krūtinę; kai kurių kolembolų (Collembola: Entomobryidae) šerelių grupė, 
išsidėsčiusi išilgai priekinio vidukrūtinio krašto

 *collar
apikãlinis – žr. viršūninis
apomòrfinis póžymis – pagal kladistinės (filogenetinės) teorijos sampratą – tai 

evoliucijos metu atsiradęs naujas požymis; jis nustatomas lyginant du homologiškus 
požymius, iš kurių vienas yra tiesiogiai kilęs iš kito; požymis, kuris atsirado vėliau ir 
yra evoliuciškai pakitęs lyginant su protėviniu, vadinamas apomorfiniu

 *apomorphy
areãlas – kurio nors organizmų sistematinio vieneto (pvz., rūšies, genties, šeimos) 

paplitimo plotas
 *geographical range, range
aspirãtorius, eksháusteris – prietaisas, kuriuo, naudojantis įsiurbiamu oru, renkami 

vabzdžiai (paprastai labai smulkūs)
 *aspirator
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augaldis – vabzdys ar kt. gyvūnas, mintantis tik augalais
 *phytophagous
bicklis výstymasis – žr. dviciklis vystymasis 
biològinė įvairóvė – visų organizmų rūšių, gyvenančių visose ekosistemose, 

buveinių ir genetinė įvairovė
 *biodiversity
blakstienlių lnija – ant sparno blakstienėlių esanti linija, sudaryta iš žvynelių, 

kurių galai tamsūs 
 *cilia-line
blakstienlės (spano) – drugio sparno pakraštyje esančių labai plonų, siūlo 

pavidalo žvynelių eilė 
 *fringe scales, fringe, cilia
blauzdà – ketvirtas vabzdžio kojos segmentas
 *tibia
botaglio segmeñtas, flagelomèras – vabzdžio antenos trečias ar tolimesnis 

segmentas
 *flagellomere
botaglis – pagrindinė vabzdžio antenos dalis, sudaryta iš daugelio segmentų 

(flagelomerų), išskyrus pirmuosius du antenos segmentus – kotelį ir stiebelį
 *flagellum, funiculus
būrỹs – sistematinė kategorija, jungianti artimas (giminiškas) šeimas (gali būti viena 

arba daugiau); klasės dalis
 *order
chitnas – organinė medžiaga, iš kurios susideda vabzdžių ir kitų nariuotakojų 

gyvūnų skeletas ir kutikulė; tai elastingas, atsparus cheminiam poveikiui 
polisacharidas, susidedantis iš N-acetilgliukozamino liekanų

 *chitin
chorològija – mokslas, tiriantis organizmų (taksonų) paplitimo dėsnius ir sritis 

(arealus)
 *chorology
dalnė metamorfòzė – vabzdžio metamorfozė, kai iš kiaušinėlio išsirita lerva, 

labai panaši į suaugėlį, tik gerokai mažesnė ir be sparnų; tokia lerva augdama neriasi 
kelis kartus ir palaipsniui tampa suaugusiu vabzdžiu (nėra lėliukės stadijos); 
∆ būdinga lašalams, žirgeliams, tiesiasparniams ir kt.

 *incomplete metamorphosis
daugiacklis výstymasis – vabzdžio vystymasis, kai per metus būna daugiau nei 

dvi kartos, t. y. daugiau kaip du kartus per metus vabzdžiai tampa suaugėliais
           *multivoltine
dmiškoji minà – vientisa, apvali ar ovali dėmės pavidalo mina
 *blotch mine, stigmatonome
diapáuzė – laikina organizmų (vabzdžių, erkių) kurios nors stadijos (kiaušinėlio, 

lervos, lėliukės) vystymosi pertrauka; diapauzę reguliuoja aplinkos veiksniai (šviesa, 
šiluma ir kt.) ir medžiagų apykaitos pokytis; vabzdžiai dažnai sustoja vystytis žiemą, 
t. y. įvyksta diapauzė, o paatogrąžiuose – sausu, karštu periodu

 *diapauze
disjùnkcinis areãlas – į nesusisiekiančias dalis perskirtas arealas 
 *disjunct range
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disjùnkcinis oligofãgas – augalėdis vabzdys, mintantis dviejų ar daugiau 
negiminiškų šeimų augalais (kai kuriais arba daugeliu jų)

 *disjunct oligophagous
distãlinis – žr. tolimasis
dorsãlinis – žr. nugarinis
drùgio minà – mina, kurią drugio vikšras išgraužia augalo lape
 *lepidopteronome
dvicklis výstymasis – vabzdžio vystymasis, kai per metus būna dvi kartos, t. y. du 

kartus per metus vabzdžiai tampa suaugėliais
 *bivoltine
ekosistemà – abipusiais ryšiais susijęs, funkciškai pastovus gyvosios ir negyvosios 

gamtos komponentų, tarp kurių vyksta medžiagų ir energijos apykaita, kompleksas
           *ecosystem
ekskremeñtai – vabzdžio (dažniausiai lervos, vikšro) išmatos
           * excrement, frass
endobiòntinis vabzdỹs – smulkus, augalų audinių viduje gyvenantis vabzdys, 

pvz., minuojantieji vabzdžiai
 *endobiotic (endobiontic) insect
entomològinis smeigtùkas – apie 4,3 cm ilgio smeigtukas vabzdžiams smaigstyti, 

numeruojami pagal storį: „000“ (patys ploniausi), „00“ (truputį storesni), 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 (storiausi)

 *entomological pin, insect pin
entomològinis tinklẽlis – įrankis skraidantiems vabzdžiams gaudyti; sudarytas 

iš plonos, tvirtos tinkliškos medžiagos (pvz., „malūno šilko“) maišo, tvirtinamo prie 
30–40 cm skersmens plieninės vielos lanko ir koto

 *insect net
epidèrminė minà – augalo lapo pažeidimas vabzdžio lervai mintant ir gyvenant 

tik lapo epidermyje, po kutikule; parenchima lieka nepažeista
           *epidermal mine
epifzis – daugelio drugių šeimų suaugėlių ant priekinių kojų blauzdų esanti pailgo 

lapelio ar pentino formos atauga, skirta išsilaisvinti iš lėliukės išnaros arba antenoms 
valyti

 *epiphysis
etanòlis – etilo alkoholis, CH3CH2OH; skaidrus skystis, lengvai maišosi su 

vandeniu įvairiomis proporcijomis; darant mikroskopinius preparatus ∆ dažniausiai 
naudojamas audiniams fiksuoti, vandeniui pašalinti iš audinių

 *ethanol, ethyl alcohol
etikètė – entomologijoje tai paprastai balto, standaus popieriaus (apie 1,5 × 1 cm 

dydžio) lapelis, kuriame užrašoma informacija apie vabzdį; ∆ persmeigiama tuo pačiu 
smeigtuku, kuriuo persmeigtas etiketės informaciją atitinkantis vabzdys

 *label
etlo alkohòlis – žr. etanolis
etilacetãtas – acto rūgšties etilo esteris, CH3COOC2H5; bespalvis, lakus, 

nuodingas skystis, entomologijoje naudojamas vabzdžiams marinti
 *ethyl acetate
etlo acetãtas – žr. etilacetatas
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euparãlis – nuolatiniams morfologiniams mikropreparatams gaminti naudojama 
stingstanti medžiaga

 *Euparal
eurifãgas – gyvūnas, mintantis įvairiu maistu (pvz., daugelio rūšių augalais); 

pasižymintis didele mitybinių ryšių įvairove
 *euryphagous
euromediterãninė chorològinė grùpė – organizmų (nebūtinai giminiškų) 

grupė, kurios visoms rūšims būdingas ne tik paplitimas (arealas) Europos 
nemoraliniame regione, bet ir mediteraniniame regione (pietiniuose Ispanijos, 
Italijos, Graikijos rajonuose, dažniausiai įskaitant ir Viduržemio jūros salas, o neretai 
ir Šiaurės Afrikoje)

*Euro-Mediterranean
euronemorãlinė chorològinė grùpė – organizmų (nebūtinai giminiškų) grupė, 

kurios visoms rūšims būdingas paplitimas (arealas) tik Europos nemoraliniame 
regione

*Euro-Nemoral
eurosibirnė chorològinė grùpė – organizmų (nebūtinai giminiškų) grupė, 

kurios visoms rūšims būdingas paplitimas (arealas) nuo Europos iki Sibiro
*Euro-Siberian

eurosubmediterãninė chorològinė grùpė – organizmų (nebūtinai giminiškų) 
grupė, kurios visoms rūšims būdingas paplitimas (arealas) ne tik Europos 
nemoraliniame regione, bet ir vyravimas Europos submediteraniniame regione 
(įskaitant Portugalijos ir Ispanijos šiaurines sritis, Balkanus, vakarinį Kaukazą)

*Euro-Submediterranean
fakultatỹvinis minúotojas – vabzdys, kurio lerva minuoja tik pradinių vystymosi 

stadijų (pirmųjų ūgių) metu
 *facultative leaf-miner
fáuna – istoriškai susiformavusi tam tikros geografinės erdvės gyvūnų rūšių 

visuma; ∆ gali būti skirstoma pagal sistematines gyvūnų grupes, pvz., pagal geologinį 
laikotarpį – kainozojaus, ledynmečio, pagal gyvenamąją vietą – dirvožemio, ežero, 
pagal gyvūnų praktinę reikšmę – parazitų ∆

 *fauna
filogenèzė – organizmų (jų sistematinių grupių: tipų, klasių, būrių, eilių, šeimų, 

genčių ir rūšių) evoliucinė raida nuo pat gyvybės atsiradimo Žemėje
 *phylogeny
filogènija – žr. filogenezė
flagelomèras – žr. botagėlio segmentas
frenùliumas – tvirtas daugelio drugių šerelis (patinų) ar tvirti šereliai (patelių) 

ant užpakalinio sparno pamato priekinio krašto, reikalingi užpakaliniams sparnams 
sukabinti su priekiniais (ypač svarbu skrendant)

 *frenulum
frontãlinis – žr. priekinis
galnė plokštẽlė – drugio patino sklerotizuota nugarinė plokštelė (dažnai 

dviskiautė), pamatine puse prisitvirtinusi prie nugarinio lanko
 *uncus
galvà – vabzdžio kūno priekinė (pirma) dalis (tegma)
 *head
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generãcija – žr. karta
genitãlijos – vabzdžio kopuliaciniai organai; jų sandara dažnai turi rūšiai būdingų 

bruožų, todėl jais remiamasi sistematikoje, pvz., apibūdinant rūšis ar analizuojant 
taksonų giminiškumą

 *genitalia
genitãlinė kãpsulė – sudėtingas, iš įvairių skleritų sudarytas karkasas, apgaubiantis 

sėklos išmetamojo kanalo sklerotizuotąją dalį – kopuliacinį organą (aedeagus) (jei jo 
nėra – tai sėklos išmetamojo kanalo tolimąją dalį)

 *genital capsule
genitãlinis žedas – pagrindinis genitalinės kapsulės karkasas, kurį sudaro 

susijungę ar visiškai suaugę pilvinis ir nugarinis lankai
 *annulus
gents – sistematinė kategorija, jungianti giminiškas rūšis ir esanti šeimos dalis; 

∆ gali būti sudaryta iš vienos arba daugiau rūšių
 *genus (dgs. genera)
gilióji minà – augalo lapo pažeidimas, kai vabzdžio lerva išgraužia lapo 

parenchimą, nepriartėdama prie epidermio; tokios minos būdingos storesnius lapus 
minuojantiems vikšrams

 *inter-parenchymal mine
gýsla – vabzdžio sparno pailgas briaunos pavidalo sustandėjimas, kurio viduje yra 

trachėja
 *vein
gyslotùmas – vabzdžio sparno visų gyslų išsidėstymas; gyslų išsidėstymo ypatumais 

dažnai remiamasi sistematikoje
 *venation, wing venation
gyvãtiškoji minà – siaura ir ilga, daugiau ar mažiau vingiuota mina
 *linear mine, ophionome
graužiameji burnõs òrganai – burnos organai su kramtyti pritaikytais 

viršutiniais žandais; būdingi daugumai vabalų, tarakonams, tiesiasparniams ir kt.
 *chewing mouthparts
holárktinė chorològinė grùpė – organizmų (nebūtinai giminiškų) grupė, kurios 

visoms rūšims būdingas platus paplitimas Holarkties regione: tiek Palearkyje, tiek 
Nearktyje (t. y. tiek Europoje ir Azijoje, išskyrus pietinius Azijos regionus, tiek 
Šiaurės Amerikoje)

*Holarctic
homològiški póžymiai – tos pačios kilmės požymiai: 1) trys ar daugiau požymių 

yra homologiški, jeigu kiekvienas iš jų yra dalis evoliucijos proceso, kuriame 
požymiai kinta viena kryptimi; 2) toks pats dviejų ar daugiau taksonų požymis (jeigu 
jų filogenetiškai artimiausias protėvis taip pat turėjo tokį patį požymį)

 *homologous
imãgas – žr. suaugėlis
šmatos – atliekos, išstumiamos per vabzdžio išangę
 *feces, excrement, frass
šnara – kūno danga, iš kurios išsinėrė vabzdys arba kitas nariuotakojis

*exuviae (vns. ir dgs.)
išornis skelètas, egzoskelètas – vabzdžių ir kitų nariuotakojų išorinis skeletas, 

sudarytas iš sukietėjusio kūno išorinio dangalo
 *exoskeleton
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išpūstóji minà – mina, susidariusi dėminės minos epidermiui išsipūtus dėl 
atsiradusių dujų arba lervos gyvybinės veiklos

*physonome
kaičióji minà – mina, kai keičiantis vikšro ūgiui, pasikeičia ir minos forma, pvz., 

iš pradžių būna gyvatiškoji, vėliau dėminė mina
 *linear-blotch mine, ophistigmatonome
kartà – grupė tos pačios vabzdžių rūšies individų, išsiritusių apytikriai tuo pačiu 

metu; vabzdžio vystymosi periodas nuo vienos iki kitos, tokios pačios, vystymosi 
stadijos, dažniausiai nuo kiaušinėlio iki kiaušinėlio

 *generation
kaudãlinis – žr. uodeginis
kenkjas – vabzdys ar kitas organizmas, darantis žalą žmogui (sveikatai ir pan.), jo 

daiktams, auginamiems pasėliams, augalams, gyvuliams ir pan.
 *pest
kiaũšdėtė – pakitęs, ištįsęs patelės pilvelio galas, paprastai VIII ir IX segmentai, 

pritaikyti kiaušinėliams dėti
 *ovipositor
kiaušinlis – vabzdžio apvaisinta lytinė ląstelė, apsupta maisto medžiagomis ir 

apsauginiu apvalkalėliu (chorionu); dažniausiai būna apvalus arba ovalus; kartais 
kiaušinėlis susidaro ir be apvaisinimo

 *egg
kladzmas – 1950 m. Vilio Henigo (Willy Hennig) pasiūlyta teorija apie 

organizmų filogenetinius ryšius ir filogenetinių schemų sudarymą
 *cladistics
kladogramà – besišakojanti diagrama, paremta sinapomorfiniais požymiais ir 

rodanti organizmų giminiškumą
 *cladogram
klõstinė minà – tokia mina susidaro, kai vikšras, išgraužęs dėminę miną, sutraukia 

ją šilko siūlais, dėl to lapas raukšlėjasi, o ant minos epidermio susidaro viena ar kelios 
klostės; tokias minas formuoja Phyllonorycter (Gracillariidae) genties vikšrai

 *ptychonome
kokònas – šilko siūlų, kuriuos išskiria kai kurių rūšių drugių vikšrai ar kitų vabzdžių 

lervos (tam, kad apsivyniotų jais prieš virsdamos lėliukėmis), maišelis (2 pav.)
 *cocoon

2 pav. Nepticulidae kokonas ant sudžiūvusio lapo gabalėlio (su išsivertusia skaidria lėliukės išnara)
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kombinúotoji minà – žr. kaičioji mina
kopuliãcija – dviejų individų susijungimas lytinio akto metu
 *copulation
kopuliãcijos maišẽlis – vabzdžio patelės bendrojo kiaušintakio maišelio pavida-

lo išauga, į kurią kopuliacijos metu patenka spermatozoidai, o iš jo – į kiaušintakį; 
drugių ∆ sudarytas iš platesnio kopuliacijos maišelio kūno ir siauresnio kopuliacijos 
maišelio latako

 *bursa copulatrix
kopuliãcijos maišẽlio kaklẽlis – drugio (Lepidoptera) patelės kopuliacijos mai-

šelio sritis tarp kopuliacijos maišelio latako ir kopuliacijos maišelio kūno; dažnai ant 
kopuliacijos maišelio kaklelio būna įvairių sklerotizuotų darinių arba raukšlių

 *cervix bursae
kopuliãcijos maišẽlio knas – drugio (Lepidoptera) patelės kopuliacijos maišelio 

tolimoji, platesnė, maišo pavidalo dalis
 *corpus bursae
kopuliãcijos maišẽlio latãkas – drugio patelės vamzdelis, jungiantis kopuliacijos 

angą su kopuliacijos maišelio kūnu
 *ductus bursae
krūtnė – vabzdžio kūno vidurinė dalis, esanti tarp galvos ir pilvelio; ∆ sudaryta iš 

3 segmentų: prieškrūtinio, vidukrūtinio ir pakrūtinio
 *thorax
kubitãlinė gýsla – išilginė vabzdžio sparnų gysla (dažnai su 2–3 atšakomis), esanti 

užpakalinėje sparno dalyje; ∆ žymima raidėmis Cu
 *cubital vein
kutkulė – viršutinis trisluoksnis epitelinių ląstelių darinys, dengiantis gyvūno 

kūno paviršių; ∆ yra pusiau pralaidi, elastinga, tanki, atlieka apsauginę funkciją
 *cuticle
kvapnė – vabzdžių (t. p. šimtakojų ir voragyvių) kūno paviršiuje esanti anga, pro 

kurią oras patenka į trachėją
 *spirale
kvėptùkas – žr. kvapinė
laterãlinis – žr. šoninis
lėliùkė – vabzdžio, kuriam vystantis įvyksta pilnutinė metamorfozė, pereinamoji 

individualaus vystymosi stadija; būna po lervos stadijos; jos metu vabzdys nesimaiti-
na, dažniausiai nejuda, bet organizmas keičiasi ir virsta suaugėliu

 *pupa (dgs. pupae)
lérva – pogemalinė vabzdžio vystymosi stadija (dar vadinama faze); lervų išorė 

daugiau ar mažiau skiriasi nuo suaugėlių; dažnai gyvena skirtingomis sąlygomis ir 
minta kitokiu maistu nei suaugę tos pačios rūšies individai (dalis lervų vadinama 
vikšrais – taip pat žr. vikšras)

 *larva (dgs. larvae)
makslė – žr. apatinis žandas
mandbulė – žr. viršutinis žandas
minà – žaliajame (asimiliaciniame) augalo audinyje vabzdžio lervos išgraužta ert mė, 

kurią dengia epidermis ar bent kutikulė
 *mine, hyponome
minològija – mokslas apie minuojančius vabzdžius
 *minology
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minùcija – trumpas ir labai plonas entomologinis smeigtukas, skirtas kolekcionuo-
jamiems labai mažiems drugiams persmeigti

 *minuten
minúojantysis vabzdỹs – lervos stadijos vabzdys (pirmo ar visų ūgių), gyvenantis 

ir besimaitinantis asimiliaciniame augalo audinyje
 *mining insect, leaf-miner, leaf miner
minúotojas – žr. minuojantysis vabzdys
 *metamorphosis
mitýbinis áugalas – augalas, kurio audiniais minta augalėdžiai, pvz., vabzdžiai
 *host-plant
monocklis výstymasis – žr. vienaciklis vystymasis 
monofãgas – gyvūnas, mintantis tik vienos rūšies maistu, pvz., vienos rūšies augalu
 *monophagous
monoflija – bendra filogenetinė kilmė
 *monophyly
narẽlis – žr. segmentas
morfològija – mokslas, tiriantis organizmų formą ir sandarą
 *morphology
naujà ršis, naujà mókslui ršis – pirmą kartą įvardyta, pavadinta moksliniu, t. y. 

lotynišku vardu, ir paskelbta mokslinėje publikacijoje organizmo rūšis; naujos rūšies 
paskelbimas galioja tik tada, jeigu rūšies mokslinis aprašymas ir publikacija, kurioje 
skelbiama nauja rūšis, atitinka visus Tarptautinio nomenklatūros kodekso reikalavimus

*new species
nėrmasis – 1) procesas, kai, vabzdžiui augant, keičiantis jo ūgiams ir formuojantis 

naujam išoriniam skeletui, numetama išorinė lervos, nimfos ar najadės kūno danga; 
2) procesas, kai lerva, nimfa ar najadė pereina iš vienos vystymosi stadijos į kitą

 *molt, moult, ecdysis
netaisyklngoji minà – apibrėžtos formos neturinti mina; tokios minos forma pri-

klauso nuo minuojamo lapo formos ir dydžio
 *pantonome
netikràsis frenùliumas – ant kai kurių suaugusių drugių (Lepidoptera) užpakali-

nių sparnų priekinio krašto, už frenuliumo, esantys papildomi šereliai
 *pseudofrenulum
nugarlė – vabzdžio krūtinės viršutinė dalis
 *notum (dgs. nota)
nugarnis, dorsãlinis – nukreiptas į nugaros pusę, esantis ant nugaros ar susijęs su 

vabzdžio nugaros puse
*dorsal

nugarnis lañkas – nugarinėje drugių genitalinės kapsulės uodeginiame gale esan-
tis skleritas, kilęs iš IX tergito; ∆, prisitvirtinęs prie nugarinių pilvinio lanko kraštų, 
kartu su juo sudaro pagrindinį genitalinės kapsulės karkasą

 *tegumen (dgs. tegumina)
nuodytùvas – bet koks sandariai uždaromas indas, kurio dugne yra vatos ar kitos 

medžiagos sluoksnis, iš apačios suvilgytas nuodingu skysčiu, arba po kuriuo yra nuo-
dingųjų medžiagų kristalų

 *killing bottle
objèktinis stiklẽlis – stiklelis, ant kurio dedamas pro mikroskopą stebimas daiktas
 *objective glass
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dengiamàsis stiklẽlis – plonas, nedidelis stiklelis, kuriuo uždengiamas ant objek-
tinio stiklelio esantis mikroskopu stebimas objektas

 *cover slip
obligãtinis minúotojas – minuojantysis vabzdys, kurio lerva minuoja visą savo 

vystymosi laiką
 *obligate leaf-miner
oligofãgas – gyvūnas, mintantis tik kelių rūšių organizmais, dažniausiai priklau-

sančiais vienai, dviem ar kelioms labai giminiškoms (tik retkarčiais negiminiškoms) 
gentims

 *oligophagous
pakaitnė galnė plokštẽlė – įvairios formos ir dydžio nugarinio lanko išauga 

patino genitalinėje kapsulėje; skirtingai negu galinė plokštelė, ∆ nėra savarankiškas 
skleritas, nes nėra atskirtas nuo nugarinio lanko siūle

 *pseuduncus
pakáušis – vabzdžio galvos dalis, esanti už viršugalvio
 *occiput
pakrūtinỹs – vabzdžio krūtinės trečiasis (paskutinis) segmentas
 *metathorax
Paleárktis, Paleárktinė srits (regionas) – Holarktinės zoogeografinės srities rytinė 

dalis, apimanti visą Europą, Aziją į šiaurę nuo Himalajų (be Indijos ir Indokinijos) ir 
Afriką į šiaurę nuo Sacharos (3 pav.); dažnai laikoma savarankiška sritimi (zoogeogra-
finiu regionu)

 *Palaearctic Region

3 pav. Žemės zoogeografinis skirstymas. Palearktinė sritis – vienas didžiausių Žemės zoo-
geografinių regionų
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papldomoji genitãlinė liaukà – liauka, atsiverianti patelės pilvelio IX segmento 
pilvinėje pusėje, išskirianti lipnią medžiagą, kuri sudaro uždangą ar dėklą kiaušinė-
liams (ooteka); patino liauka, atsiverianti į sėklos išmetamąjį lataką

 *accessory sac
paraztas – organizmas, nuolatos arba laikinai gyvenantis kito organizmo kūno 

paviršiuje (išorinis parazitas) arba viduje (vidinis parazitas) ir mintantis jo ląstelėmis, 
audiniais ar žarnyno turiniu

 *parasite
parazitzmas – dviejų skirtingų rūšių organizmų tarpusavio santykių forma – vie-

nas organizmas (parazitas) naudojasi kitu (šeimininku) kaip gyvenamąja aplinka ir 
maisto šaltiniu, dažniausiai jam kenkdamas

 *parasitism
patẽlė – individas, turintis tik tuos lytinius organus, kurie produkuoja kiaušinėlius
 *female
pãtinas – individas, turintis tik tuos lytinius organus, kurie produkuoja spermato-

zoidus
 *male
Pètri lėkštẽlė – skaidri, neaukštais stačiais kraštais stiklo arba plastiko lėkštelė
 *Petri dish
pilvẽlis – paskutinė vabzdžio kūno dalis už krūtinės; dažniausiai ∆ sudarytas iš 

9–10 aiškiai matomų segmentų
 *abdomen
pilvnis, ventrãlinis – esantis arčiau pilvo arba nukreiptas į pilvo pusę
 *ventral
pilvnis lañkas – paprastai didelis, pilvinėje pusėje esantis plokščias drugio patino 

genitalijų skleritas, kilęs iš IX pilvelio segmento sternito; nugarinėje pusėje jungiasi 
su nugariniu lanku

 *vinculum (dgs. vincula)
platùsis oligofãgas – augalėdis vabzdys, mintantis dviejų ar daugiau rūšių auga-

lais, kurie priklauso dviem ar kelioms vienos šeimos augalų gentims, t. y. giminiš-
koms gentims

 *broad oligophagous
plesiomòrfinis póžymis – pagal kladistinės (filogenetinės) teorijos sampratą – tai 

protėvinis, senovinis požymis; jis nustatomas lyginant du homologiškus požymius, 
kurių vienas yra kilęs tiesiogiai iš kito; tas, iš kurio kilo evoliuciškai pakitęs homolo-
ginis požymis, vadinamas plesiomorfiniu; visi požymiai kažkada buvo apomorfiniai, 
tačiau dėl tolesnės nenutrūkstančios evoliucijos, lyginant su palikuonių požymiais, jie 
jau yra senoviniai, t. y. plesiomorfiniai

 *plesiomorphic
plviškasis pãmušalas – vabzdžio patino kopuliacijos organo vidinis membraninis 

maišelis (vamzdelio pavidalo), gali būti su įvairiais tvirtais dariniais (dygliukais, korio 
formos struktūromis ar pan.)

 *vesica (dgs. vesicae)
pógentė – organizmų sistematikos vienetas – genties dalis, jungianti giminiškų rū-

šių grupę
 *subgenus
policklis výstymasis – žr. daugiaciklis vystymasis 



188 189

polifãgas – gyvūnas, mintantis labai įvairiu maistu; parazitas, besinaudojantis dau-
geliu organizmų (šeimininkų)

 *polyphagous
populiãcija – biologinės rūšies individų grupė, užimanti tam tikrą arealo dalį (erd-

vę arba teritoriją); nuo kitų tokių pačių grupių dažnai skiriasi morfologiniais, geneti-
niais ar kitais požymiais 

 *population
pórinė plokštẽlė – porinis plokštelės pavidalo pilvinis skleritas; dažnai didelis, 

(ir) su skiautėmis, išaugomis, viršūnėje siaurėjantis ar smailėjantis arba suapvalėjęs ir 
platus

 *valva (dgs. valvae)
póšeimis – taksono rangas, jungiantis dvi ar daugiau giminiškų tribų arba genčių; 

žemesnis už šeimą; lotyniškas pošeimio pavadinimas visada baigiasi galūne -inae
 *subfamily
póžiedis – kai kurių plėviasparnių (suaugėlių) antenos IV segmentas ir botagėlio 

II segmentas (žiedelį sudarantis II segmentas)
 *postannellus
pridėtnė plokštẽlė – sklerotizuota įvairių formų plokštelė (ar kitokios formos da-

rinys) tarp porinių plokštelių arba šalia jų ir po kopuliaciniu organu (edeagus) (arčiau 
pilvinės pusės), kurį padeda prilaikyti

 *juxta
preangis – lašalų (Ephemeroptera) patelių pilvelio įlinkis už VII segmento sterni-

to, kuris sudaro nedidelį maišelį, į kurį atsiveria kiaušintakis; termitų (Isoptera) pa-
telių pilvelio sienelės įlinkis, sudarantis ertmę už (virš) VII arba VIII sternito; drugių 
(Lepidoptera) patelių nedidelė praplatėjusi bendrojo kiaušintakio ertmė

 *vestibulum (dgs. vestibula)
priebaltijnė chorològinė grùpė – organizmų (nebūtinai giminiškų) grupė, ku-

rios visų rūšių pagrindinė arealo dalis daugiausia driekiasi palei Baltijos jūros pakran-
tes

*Sub-Baltic
prekaktis – vabzdžio galvos priekinė dalis, esanti žemiau kaktos
 *clypeus
prekinė išauglė – drugio patelės pilvelio VIII segmento porinės išaugos, nu-

kreiptos kūno priekinio galo link; gali būti labai ilga arba išsišakojusi; prie jos tvirti-
nasi raumenys

 *apophysis anterior (dgs. apophyses anteriores)
prekinis – esantis priekinėje pusėje
 *frontal
prekinis spanas – vabzdžio vidukrūtinio šone esantis pirmosios sparnų poros 

sparnas
 *forewing
preškrūtinis – vabzdžio krūtinės pirmasis segmentas
 *prothorax
prognãtinė galvà – horizontaliai orientuota vabzdžio galva su į priekį nukreiptais 

burnos organais
*prognathous head
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pronmfa – 1) Nepticuloidea ar panašių mažųjų drugių vystymosi stadija, išoriš-
kai panaši į vikšrą. Šios stadijos metu vabzdžiai nesimaitina ir yra visiškai nejudrūs. 
Pasibaigus stadijai vabzdžiai virsta lėliukėmis; dažnai vidutinių platumų Nepticulidae 
būdami šios stadijos žiemoja; kitais atvejais ši stadija labai trumpa ir gali būti apibū-
dinta lervos virsmu lėliuke; 2) daugumos erkių vystymosi stadija po lervos; 3) dalinės 
metamorfozės vabzdžio, kuris vystosi sausumoje, jauniklis, pvz., tarakono, žiogo ir kt.

*pronymph
redùkcija – organų arba jų dalių visiškas arba dalinis sunykimas dėl funkcijos pra-

radimo
 *reduction
ršies pavadnimas – mokslinis rūšies rango taksono pavadinimas
 *species name
ršių apibdinimas – organizmų rūšių nustatymas, atpažinimas, jas lyginant ar 

gretinant pagal esminius taksonominius požymius
 *identification
ršių identifikãvimas – žr. rūšių apibūdinimas
sąlygnis oligofãgas – augalėdis vabzdys, mintantis dviejų ar daugiau giminiškų 

šeimų augalais (kai kuriais arba daugeliu jų) 
 *very broad oligophagous
segmeñtas – vienas iš daugelio panašių dalių (segmentų), iš kurių susideda vabz-

džio (ir kai kurių kitų gyvūnų) kūnas arba kai kurie organai
 *segment
sėklãtakio plokštẽlė – kai kurių primityvių drugių (Lepidoptera: Nepticulidae) 

ruožuotas sėklos išmetamojo latako pamato sustorėjimas
 *cathrema
sklos pūslẽlė – vabzdžio sėklatakio praplatėjimas, kuriame kaupiasi spermatozoi-

dai
*vesicula seminalis (dgs. vesiculae seminales), seminal vesicle

sėklãtakis – vabzdžio vyriškosios lytinės sistemos latakas, jungiantis sėklidę su sėk-
los pūslele

 *vas deferens (dgs. vasa deferentia)
sėkldė – paprastai porinė patino lytinė liauka, sudaryta iš daugybės folikulų; sėkli-

dėje formuojasi vyriškosios lytinės ląstelės – spermatozoidai
 *testis (dgs. testes)
sklos išmetamàsis latãkas – vabzdžio patino lytinės sistemos neporinis latakas, 

kuriuo spermatozoidai vabzdžiams poruojantis iš lytinės sistemos patenka į išorę arba 
į patelės lytinės sistemos latakus

*ductus ejaculatorius (dgs. ducti ejaculatorii), ejaculatory duct
sklos priimtùvas – vabzdžio patelės lytinės sistemos dalis; maišelio, vamzdelio 

formos talpykla, į kurią kopuliacijos metu patenka spermatozoidai; čia jie gali išbūti 
gyvybingi iki kelerių metų

 *spermatheca (dgs. spermathecae)
sklos priimtùvo latãkas – vabzdžio patelės lytinės sistemos latakas, kuriuo sper-

matozoidai iš vaginos arba kopuliacijos maišelio patenka į sėklos priimtuvą arba kitą 
homologinę struktūrą

 *ductus spermathecae, spermathecal duct
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sensilà – daugelio bestuburių gyvūnų pagrindinis jutimo elementas, sudarytas iš 
epitelio ląstelių kauburėlio ar juntamojo plaukelio, susijusio su nervine ląstele ir ner-
viniu centru

 *sensillum (dgs. sensilla)
sesernė grùpė – pagal kladizmo teoriją – tai filogenetiškai artimiausi bet kokio 

taksonominio rango organizmai, kilę iš vieno artimiausio protėvio
 *sister group
siauràsis oligofãgas – augalėdis vabzdys, mintantis dviejų ar daugiau rūšių auga-

lais, kurie tarpusavyje yra artimai giminiški, t. y. priklauso vienai augalų genčiai
 *narrow oligophagous 
signà – įvairios formos (koriškas, spyglių, dantytų plokštelių ir pan.) stipriai sklero-

tizuotas darinys ant drugių patelės kopuliacinio maišelio sienelės
 *signum (dgs. signa)
sinapomòrfinis póžymis – pagal kladistinės (filogenetinės) teorijos sampratą – tai 

požymis, įgytas dviem (ar daugiau) giminiškiems taksonams evoliucionuojant kartu; 
lyginant su protėvio požymiu, šis požymis yra pakitęs; sinapomorfiniai požymiai pade-
da nustatyti filogenetinius ryšius, nes tik jie parodo bendrą taksonų evoliucijos istoriją

 *synapomorphic
sinonmas – sistematikų pripažintos rūšies kitas (kiti) mokslinis pavadinimas (vardas), 

susijęs su ta pačia organizmo rūšimi, tačiau nevartotinas, norint išvengti nomenklatūros 
painiavos; sinoniminiai pavadinimai atsiranda dėl to, kad tą pačią organizmo rūšį skir-
tingi autoriai (kartais ir tas pats autorius) aprašo kaip naują daugiau nei vieną kartą ir 
taip suteikia tai pačiai rūšiai skirtingus pavadinimus; pvz., Elachista contaminatella Zel-
ler, 1847 ir E. fadella Milliére, 1876 yra tos pačios rūšies sinoniminiai pavadinimai

 *synonym
sistemãtinis srašas – kurio nors regiono organizmų grupės rūšių mokslinis sąra-

šas, sudarytas remiantis rūšių giminystės principu
*systematic list

siūl – vabzdžio išoriniame skelete esantis griovelis, žymintis dviejų anksčiau (evo-
liuciniu požiūriu) atskirų skleritų suaugimo vietą

 *suture
skeletúotojas – vabzdys, kurio lerva minta (išgraužia) augalų lapų mezofiliu, o 

gyslas palieka
 *skeletoniser
skleistùvas – preparavimo įrenginys, skirtas vabzdžių (ypač drugių) sparnams įtvir-

tinti tokia padėtimi, kokia norima, kad jie sudžiūtų
 *spreading board
sklertas – vabzdžių ar kitų nariuotakojų gyvūnų kietas, įvairių formų (labai siau-

ras, spyglių formos, su kabliukais ir t. t.) chitininis skydelis, plokštelė; skleritai for-
muoja išorinį skeletą

 *sclerite
sklerotizãcija – kutikulės sustandėjimas, sukietėjimas; sklerotizuota kutikulė pa-

tamsėja
 *sclerotization
spindulnė gýsla – išilginė vabzdžio sparno gysla, esanti žemiau tarpinės gyslos; 

∆ išsišakoja į 2 pagrindines atšakas
 *radial vein, radius
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spirãlinė minà – gyvatiška, spirališkai susisukusi mina
 *serpentine mine, heliconome
stãdija – tam tikra raidos pakopa, išsivystymo tarpsnis, pvz., lerva, lėliukė
 *stage
stãdijos iki suáugėlio – visos vabzdžio vystymosi stadijos iki suaugėlio – nuo 

kiaušinėlio iki lėliukės ar nimfos, jeigu vabzdžiui būdinga dalinė metamorfozė
 *preimaginal, immature
stenofãgas – gyvūnas, mintantis tik kai kuriuo maistu (pvz., kai kuriomis augalų 

rūšimis); būdingas stiprus mitybinių ryšių ribotumas
 *olygophagous

4 pav. Kaštoninio keršasparnio minos paprastojo kaštono lapuose. Ši grakščiųjų keršaspar-
nių (Gracillariidae) rūšis yra stenofagas, o dar tiksliau – oligofagas (žr. knygos 20 psl.), nes 
minta tik kaštonų ir kai kurių klevų lapais
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sterntas – vabzdžio ar kito nariuotakojo gyvūno krūtinės ar pilvelio chitininės ku-
tikulės apatinis skydelis

 *sternite
stiebẽlis – vabzdžio antenos II segmentas; plonas latakas, jungiantis ovariolę su 

kiaušintakiu
 *pedicel, pedicellus (dgs. pedicelli)
stigmà – žr. kvapinė
straubliùkas – bet koks vabzdžio burnos organų ištįsimas
 *proboscis 
suáugėlis – suaugęs, lytiškai subrendęs ir galintis daugintis vabzdys (arba kitoms 

sistematinėms grupėms priklausantys organizmai); dažnai ir išplitimo stadija
 *imago (dgs. imagines)
šeimà – sistematinė kategorija, jungianti artimas (giminiškas) gentis; būrio dalis; 

lotyniškas šeimos pavadinimas visada baigiasi galūne -idae
 *family
šóninis, laterãlinis – nutolęs nuo kūno vidurio
 *lateral
šviesnė gaudỹklė – gaudyklė, kurios šviesa (paprastai ultravioletinė) privilioja 

vabzdžius; ∆ naudojama naktiniams vabzdžiams rinkti
 *light trap
šviesõs gaudỹklė – žr. šviesinė gaudyklė
taksònas – įvardyta bet kokio sistematinio rango (rūšies, genties, šeimos, būrio, kla-

sės ar pan.) organizmų grupė, pvz., indinė gyvalazdė, vaiduoklinių gyvalazdžių šeima, 
gyvalazdinių antšeimis, gyvalazdžių būrys, vabzdžių klasė, nariuotakojų tipas ir pan.

 *taxon (dgs. taxa)
taksonòmija – biologijos mokslo šaka, nagrinėjanti organizmų klasifikacijos prin-

cipus, metodus, taisykles (organizmų klasifikacijos teorija ir praktika); pirmą kartą šį 
terminą pavartojo biologas De Kandolis (1813 m.); dažniausiai biologai taksonomijos 
ir sistematikos terminus laiko sinonimiškais, tačiau rekomenduotina atsižvelgti į tai, 
kad terminas taksonomija dažniausiai yra siauresnės reikšmės (klasifikacijos metodų 
ar pačių organizmų grupių atžvilgiu), pvz., galime kalbėti apie kurios nors drugių 
genties ar šeimos taksonomiją, bet nederėtų vartoti šio termino, kai kalbame apie 
vabzdžių klasę ar dar stambesnius taksonus, šiuo atveju paprastai sakoma: „drugių sis-
tematika“, „vabzdžių sistematika“, „bestuburių gyvūnų sistematika“ (rečiau „sistema“)

 *taxonomy
tárpinė gýsla – vabzdžio sparno išilginė gysla, esanti priekinėje sparno dalyje tarp 

priekinės ir spindulinės gyslos; ∆ dažniausiai išsišakoja į 2 dalis
 *subcostal vein, subcosta
Tarptautnis zoològijos nomenklatros kòdeksas – nuo 1973 m. leidžiamas 

oficialus tarptautinis, su zoologijos nomenklatūra susijusių taisyklių ir rekomendacijų 
rinkinys

 *International Code of Zoological Nomenclature
tegmà – viena vabzdžio kūno dalių; yra trys tegmos: galva, krūtinė, pilvelis
 *tagma (dgs. tagmata)
tentòriumas – vabzdžio galvoje esančių tentoriumo apodemų (2–3 poros) visuma; 

∆ sutvirtina galvos kapsulę iš vidaus, palaiko galvos smegenis ir priekinę žarnyno 
dalį; prie tentoriumo tvirtinasi kai kurie galvos raumenys

 *tentorium (dgs. tentoria)
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tentòriumo apodemà – vabzdžio galvoje esanti vidinė kūno dangos (išorinio ske-
leto) išauga; visos tentoriumo apodemos sudaro tentoriumą

 *tentorial arm
tergtas – vabzdžio ar kito nariuotakojo gyvūno krūtinės ar pilvelio segmentų nu-

garinis chitininės kutikulės skydelis
 *tergum
tiltẽlis – sklerotizuota, paprastai siaura plokštelė (su šoninėmis išaugomis ar be jų), 

esanti genitalinėje kapsulėje aukščiau porinių plokštelių (žiūrint iš nugarinės pusės) ir 
jungianti kairiąją porinę plokštelę su dešiniąja

 *transtilla (dgs. transtillae)
tolimàsis, distãlinis – esantis toliau nuo kūno centro arba vidurio linijos
 *distal
trachja – daugumos vabzdžių (t. p. šimtakojų ir voragyvių) kvėpavimo organas; 

plonas, kūno viduje besišakojantis vamzdelis; į išorę ∆ dažniausiai atsiveria kūno šo-
nuose esančia kvapine

*trachea
transpaleárktinė chorològinė grùpė – organizmų (nebūtinai giminiškų) grupė, 

kurios visoms rūšims būdingas dažniausiai nepertrauktas arealas nuo Europos iki Rytų 
Azijos

*Trans-Palaearctic
tribà – sistematinis (taksonominis) vienetas, jungiantis artimas genčių grupes, t. y. 

klasifikacinės hierarchijos pereinamasis (nepagrindinis) sistematinis rangas, aukštesnis 
už gentį, bet žemesnis už pošeimį ar šeimą, jeigu pošeimiai toje organizmų grupėje 
nėra išskirti

 *tribe
tròfinis – mitybos, mitybinis
 *trophic
gis – lervos nėrimosi periodas, pvz., pirmojo ūgio lerva – periodas nuo lervos išsi-

ritimo iš kiaušinėlio iki pirmojo nėrimosi, antrojo ūgio lerva – periodas nuo pirmojo 
iki antrojo lervos nėrimosi ir t. t.; dažnai žymimas L1, L2, L3 ir t. t.

 *instar
uodegnis – esantis arčiau uodegos arba pilvelio galo
 *caudal
ūsẽlis – žr. antena
užpakalnė išauglė – drugio patelės pilvelio IX segmento porinės išaugos, nu-

kreiptos kūno priekinio galo link; ∆ gali būti labai ilga arba šakota; prie jos tvirtinasi 
raumenys

 *apophysis posterior (dgs. apophyses posteriores)
užpakalnis spanas – vabzdžio pakrūtinio šonuose esantis vienas iš dviejų antro-

sios poros sparnų
 *hind wing
vaginà − vabzdžio patelės vamzdelio pavidalo genitalinės ertmės dalis, esanti ar-

čiausiai bendrojo kiaušintakio; vabalų (Coleoptera) patelių bendrojo kiaušintakio to-
limoji dalis; vienaangių drugių (Lepidoptera: Monotrysia) bendrojo kiaušintakio dalis 
tarp prieangio ir kiaušintakio angos; drugių (Lepidoptera) visas bendrasis kiaušinta-
kis, esantis už sėklos kanalo atsivėrimo vietos

 *vagina (dgs. vaginae)



194 195

véidas – suaugusių dvisparnių (Diptera) kaktos dalis žemiau antenų, šonuose ri-
bojasi su sudėtinėmis akimis, o pilvinėje pusėje su kaktos ir priekakčio siūle, o jei 
tokios nėra, tai ties priekinėmis tentoriumo įdubomis

 *face
vakar paleárktinė chorològinė grùpė – organizmų (nebūtinai giminiškų) 

grupė, kurios visoms rūšims būdingas paplitimas (arealas) nuo Europos iki Centrinės 
Azijos

*West-Palaearctic
ventrãlinis – žr. pilvinis
vidukrūtnis – vabzdžio krūtinės antrasis (vidurinis) segmentas
 *mesothorax
vidurnė gýsla – vabzdžio sparno išilginė gysla, einanti žemiau spindulinės gyslos; 

dažniausiai išsišakoja į 4 atšakas
 *medial vein, media
vienaañgės genitãlijos – genitalijos, būdingos suaugusioms vienaangių drugių 

(Lepidoptera: Monotrysia) patelėms; yra tik viena lytinės sistemos anga, skirta ir ko-
puliacijai, ir kiaušinėliams dėti

 *monotrysian type of genitalia
vienacklis výstymasis – toks vystymasis, kai per metus užauga tik viena suaugė-

lių vabzdžių karta;
 *univoltine
vkšras – kirmėliškai atrodanti drugio ir pjūklelio lerva; ∆ turi galvą, tris poras krū-

tinės kojų ir 2–5 poras pilvelio kojų (retai 8)
*caterpillar

viršùgalvis – vabzdžio galvos priekinė dalis, esanti už akių
 *vertex
viršninė (kopuliãcinio òrgano) šauga – įvairios formos (dažniausiai pailgos) ko-

puliacinio organo išaugos kopuliacinio organo viršūninėje dalyje; beveik visada pori-
nės, dažniausiai 2 arba 6

 *carina (dgs. carinae)
viršutnė minà – augalo lapo pažeidimas, kai vabzdžio lerva išgraužia tik viršuti-

nėje lapo dalyje esančią statinę parenchimą, o viršutinis epidermis, purioji parenchi-
ma ir apatinis epidermis lieka nepažeisti

*upperside mine
viršninis, apikãlinis – susijęs su morfologinės struktūros viršūne, nukreiptas aukštyn
 *apical
viršutnis žándas – vienas žandas iš vabzdžio žandų pirmosios poros; dažniausiai 

skirtas maistui smulkinti; tai nesegmentuota, labai kieta, dantyta plokštelė, kurią ju-
dina raumenys

 *mandible
žiedẽlis – suaugusio vabzdžio falokriptos arba falotekos vidinės sienelės skleroti-

zuota dalis, dažnai sudaranti žiedą arba vamzdelį aplink edeaguso pagrindą; drugių 
(Lepidoptera) patinų sklerotizuota struktūra, palaikanti ir dažnai supanti galinę edea-
guso dalį; kai kurių plėviasparnių suaugėlių labai mažas (vienas ar daugiau), žiedo 
pavidalo antenos segmentas, esantis už stiebelio; juo prasideda antenos botagėlis

*anellus (dgs. anelli)
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žvagždiškoji minà – tako arba dėmės pavidalo mina su šoninėmis atšakomis; pri-
mena žvaigždę

 *digitate mine, star mine, asteronome
žvynẽlis – plokščia vienaląstė vabzdžio kūno išauga, dažniausiai tai pakitęs šerelis (5 pav.)
 *scale
žvynẽlių kúokštas – ant suaugusio drugio (Lepidoptera) sparno esantis žvynelio 

kuokštas, kuris yra iškilęs virš bendro žvynelių sluoksnio
 *scale tuft

5 pav. Nepticulidae žvyneliai


