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წინათქმა

ზოოლოგიის დარგში მომუშავე სპეციალისტებს, უმაღლესი და საშუალო 
სკოლის ბიოლოგ-პედაგოგებს, ახალგაზრდა მკვლევრებს ხშირად უხდებათ ზო-
ოლოგიურ ტერმინებთან შეხება. მრავალი ტერმინი სპეციფიკურია და ძნელია 
ასეთი ტერმინების დამახსოვრება. ზოგი ტერმინი იმდენად იშვიათად გვხვდება, 
რომ გამოცდილი სპეციალისტიც კი არ იცნობს მას. ყოველივე ამან გვიბიძგა, 
შეგვევსო ეს ხარვეზი და მიგვეწოდებინა მკითხველისათვის „ზოოლოგიური 
ლექსიკონი“.

ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ზოოლოგიური ტერმინები უყურადღებოდ იყო 
მიტოვებული. წიგნის ბოლოს მოტანილ გამოყენებული ლიტერატურის სიაში 
არის ნაშრომები, რომლებიც ამ მხრივ ეხმარებოდნენ დაინტერესებულ პირებს. 
გარდა ამისა, გვინდა აღვნიშნოთ, რომ 2001 წელს გამოიცა ი. ელიავას „მოკლე 
ზოოლოგიური ლექსიკონი“, რომელიც საფუძვლად დაედო ჩვენ მიერ მოწოდე-
ბულ გაფართოებულ ვარიანტს.

მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე სისტემით ცხოველთა სამყაროდან 
გამოყოფილია უმარტივესები, მათი ზოგადი დახასიათებიდან და ბიოლოგი-
იდან გამომდინარე, ისინი ლექსიკონში განიხილება ცხოველებთან ერთად.

იმედს გამოვთქვამთ, რომ ლექსიკონი შეასრულებს თავის დანიშნულებას 
და სასარგებლო იქნება დაინტერესებულ პირთათვის.

მუშაობის პროცესში მნიშვნელოვანი რჩევები მოგვცეს ზოოლოგიის ინს-
ტიტუტის თანამშრომლებმა, სხვა კვლევითი კოლექტივების თანამშრომლებმა, 
რომელთაც მადლიერებით მოვიხსენიებთ.

ლექსიკონი შედგება ორი ნაწილისაგან: I ნაწილი – ტერმინოლოგია და II 
ნაწილი – ცხოველთა სამყაროს ძირითადი ჯგუფები. გარდა ამისა, ლექსიკონს 
აქვს დანართი და გამოყენებული ლიტერატურის სია.

ავტორ-შემდგენლები



ნაწილი I
ტერმინოლოგია
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ა

აბდომენი (ლათ. abdomen – მუცელი) ა-ი-მუცლისა. მაგ. ა-ი ნაწევრი, ა-ი სუნ-
თქვა.

აბერაცია (ლათ. aberrare – გადახრა) – 1. ინდივიდის ნებისმიერი მორფოლოგი-
ური ცვლილება, რომელიც ზოგჯერ სახეობის მთელი არეალის ფარგ-
ლებში გვხვდება. მაგ. მწერების შეფერვის ცვალებადობა; 2. ქრომო-
სომის სტრუქტურული ცვლილებები. 

აბიოგენეზი (ბერძნ. a უარყოფის ნაწილაკი + bios სიცოცხლე + genesis –წარმო-
შობა) – ცოცხალი ორგანიზმებისათვის დამახასიათებელი ორგანული 
ნაერთების წარმოქმნა ორგანიზმის გარეშე. ფართო გაგებით, ცოცხა-
ლის წარმოქმნა არაცოცხალიდან (სიცოცხლის წარმოშობის ერთ-ერთი 
თანამედროვე ჰიპოთეზა).

აბიოტური ფაქტორები (ბერძნ. a უარყოფის ნაწილაკი + bios სიცოცხლე -ლათ. 
factor + მომქმედი მწარმოებელი) – არაცოცხალი ბუნების კომპონენტე-
ბი: ტემპერატურა, ტენიანობა, სხივური ენერგია რელიეფი, გარემოს 
მოძრაობა, ნიადაგი და სხვა, რომლებიც გავლენას ახდენენ ორგანიზ-
მებზე და ბიოტურ ფაქტორებთან ერთად განაპირობებენ ცხოველქ-
მედებას.

აბისალური ზონა (ბერძნ. abyssos) – ზღვის სიღრმე, უძირო. მსოფლიო ოკეანის 
ერთ-ერთი ზონა, რომელიც ოკეანის საგებზე მდებარეობს და კონტი-
ნენტის კალთის დასასრულიდან (300-500მ სიღრმე) მოყოლებული 
მაქსიმალურ სიღრმემდე (11000 მ) ვრცელდება. აქ მობინადრე ორგა-
ნიზმებს აბისლურს უწოდებენ. 

აბისოპელაგიალი (ბერძნ. abyssos – უძირო + ლათ. pelagos – ღია ზღვა) იგივეა 
რაც აფოტური ზონა. 

აბლაბუდა – ობობას მიერ გაბმული ქსელი, რომელსაც ცხოველი სპეციალური 
ჯირკვლების გამონაყოფის (ცილა სერეცინის შემცველი) გამკვრივების 
შედეგად წარმოქმნილი ძაფისაგან ქსოვს („აბლაბუდის ინდუსტრია“)

აბორალური მხარე (ლათ. ab-გან + oralis – პირისა) – ცხოველთა სხეულის პირის 
(ორალური) მხარის საპირისპირო მხარე; კარგადაა გამოხატული უძ-
რავ, ან ნაკლებად მოძრავ ცხოველებში (ზღვის ვარსკვლავები, ზღვის 
ზღარბები).

აბორალური ორგანი (ლათ. ab-გან + oris-პირი) – სავარცხლურები (ნაწლავღ-
რუიანები) წონასწორობის ორგანო.

აბორიგენები (ლათ. ab-გან + origine – დასაწყისიდან) – ამა თუ იმ ტერიტორიის, 
რეგიონის, ქვეყნის მკვიდრი (ადამიანები, ცხოველები, მცენარეები), 
რომლებიც უხსოვარი დროიდან აქ ცხოვრობენ. არაა აუცილებელი, 
რომ ისინი ადგილობრივი წარმოშობისა იყვნენ (იხ. ავტოქტონები).

აბრაზია (ლათ. abrasio – ჩამოფხეკა) – ზღვის, ტბის, წყალსატევების ნაპირების 
რღვევა ტალღებით.
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აბრევიაცია (ლათ. ab-გან + brevio – შემოკლება) – ონტოგენეზის შემოკლება 
ცალკეული სტადიების ამოვარდნის გამო. ამ მოვლენას ადგილი აქვს 
ნეოტენიის და ფერტილიზაციის დროს. ტერმინი ეკუთვნის ბ. მატვეევს 
(1930).

აგამია (ბერძნ. a უარყოფის ნაწილაკი + gamos – შეუღლება) – სქესობრივი 
პროცესის უქონლობა.

აგამეტა (ბერძნ. a უარყოფის ნაწილაკი + gamete – მეუღლე) – გამონტში ჩამო-
ყალიბებული ბირთვების რედუქციული დაყოფის შედეგად წარმოქმ-
ნილი ერთბირთვიანი ჩანასახები. თითოეული უჯრედი თუმცა ჰაპლო-
იდურია, მაგრამ გამეტას არ წარმოადგენს (აქედან – აგამეტა). 

აგამონტი – ფორამინიფერების და ზოგიერთი სხვა უმარტივესების ერთ-ერ-
თი თაობა, რომელიც მიიღება ზიგოტიდან და ივითარებს ნიჟარას (იხ. 
გამონტი).

აგონისტური ბუფერი – ცხოველების ქცევის ფორმა თანასაზოგადოებრიობა-
ში, მიმართული მოწინააღმდეგის აგრესიის დამუხრუჭებისაკენ. მაგ. ამ 
ტერმინის დამფუძნებლები (დიგი და კრუკი, 1971), აღნიშნავენ შემთ-
ხვევას მაკაკებში, როდესაც ხდებოდა აგრესიის ჩაქრობა იმით, რომ 
ერთ-ერთი მოწინააღმდეგე ხელში იყვანდა ნაშიერს.

აგრეგაციული განაწილება – ორგანიზმებისა (ანუ ლაქისებულრი განაწილე-
ბა). ორგანიზმების განაწილების ფორმა, როდესაც ისინი გვხვდებიან 
ჯგუფებად. დისპერსია საშუალოზე მეტია (S2>m).

აგრესიული ქცევა ცხოველების – ქცევა მიმართული იმავე სახეობის წარმო-
მადგენლებზე ან სხვა ცხოველებზე. განარჩევენ ჭეშმარიტ და მოჩვე-
ნებით ბრძოლას. ცხოველების ჭეშმარიტი ბრძოლა ხდება მტაცებელ-
სა და მსხვერპლს შორის. უფრო ხშირია შიდასახეობრივი აგრესიული 
ქცევა, კერძოდ, მამრ მეტოქეებს შორის – მოჩვენებითი (რიტუალუ-
რი) ბრძოლა. თავდასხმას უსწრებს სპეციფიკური გამაფრთხილებელი 
სიგნალური მოძრაობა ან ბგერები, რომელიც იცვლება დაშინებით. ეს 
მოძრაობანი სპეციფიკურია ცხოველის სახეობისათვის და ხორციელ-
დება გარკვეული გენეტიკურად ფიქსირებული თანმიმდევრობით. ა.ქ-ს 
აქვს დიდი ბიოლოგიური მნიშვნელობა: იგი ხელს უწყობს ცხოველების 
გაშორიშორებას ბინადრობის რაიონში, ხოლო ჯოგური ნირის ცხო-
ველებში – ჯოგში ურთიერთობის დალაგებას. აგრეთვე, ა.ქ-ს დიდი 
მნიშვნელობა აქვს სქესობრივ გადარჩევაში.

აგრობიოცენოზი (ბერძნ. agros – მინდორი + bios – სიცოცხლე – koinos – საერ-
თო) – ადამიანის მიერ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მისაღებად 
შექმნილი თანასაზოგადოება. აქვს არამდგრადი დინამიკური თვისე-
ბები და მცირე ეკოლოგიური საიმედოობა.

ადაპტაცია (ლათ. adapto-შეგუება, მოწყობა) – ორგანიზმების შეგუება საარ-
სებო პირობებისადმი, რაც მორფო-ფიზიოლოგიურ, ქცევით და სხვა 
თავისებურებებში გამოიხატება. შეგუების უნარით სახეობები ერთ-
მანეთისაგან განსხვავდებიან.
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ადაპტოგენეზი, ადაპტაციოგენეზი (ადაპტაციომორფოზი) (ლათ. adaptacio- 
შეგუება + ბერძნ. morpha – ფორმა) – სხვადასხვა სახეს შეგუებათა 
ჩამოყალიბების ევოლუციური პროცესი; გამოიხატება ორგანოებისა 
თუ ორგანოთა სისტემების ისეთ გარდაქმნაში, რომელიც ორგანიზმს 
მოცემული გარემოს პირობებში არსებობის საშუალებას აძლევს.

ადაპტური რადიაცია (ლათ. adaptio – შეგუება + radiatio- გამოსხივება) – ევო-
ლუციის პროცესში ერთი სახეობიდან სხვადასხვა სახეობების წარმო-
შობა, რომლებიც შეგუებულნი არიან გარემოს სხვადასხვა პირობებს 
(მაგ. წყლის, ხმელეთის, მეხეური და მთხრელი ბაყაყები).

ადგეზია უჯრედული (cell adhesion) (ლათ. adhaesio – მიწებება) – უჯრედების 
უნარი, მიეწებოს ერთმანეთს და სხვა სუბსტრატებს, რაც განპირობე-
ბულია სპეციფიკური ცილების (ადგეზინები) არსებობით.

ადგილსამყოფელი – ხმელეთის წყალსატევის უბანი, რომელიც ამა თუ იმ სა-
ხეობის პოპულაციას ან პოპულაციის ნაწილს უკავია. ზოგ სახეობას, 
რომელსაც ახასათებს მეტამორფოზი სხვადასხვა სტადიაზე სხვადასხვა 
ადგილსამყოფელი აქვს (მაგ. ზოგიერთი მწერი).

ადვენტიკატორი (ლათ. adventos – მოსული, სტუმარი) – მოცემულ თანასაზო-
გადოებაში შემთხვევით მოხვედრილი სახეობა.

ადვენტურობა, ადვენტური ორგანიზმები (ლათ. advetus – მოსვლა) – სახეობის 
იმიგრაცია სხვა თანასაზოგადოებებიდან ან გავრცელების სხვა ოლქი-
დან. ასეთ სახეობებს ადვენტურს უწოდებენ.

ადიპსია (ბერძნ. a უარყოფის ნაწილაკი + dipsio – წყურვილის გრძნობა) – 
წყლის სმის მოთხოვნილების არქონა, დაკარგვა.

ადოლესკარია (ლათ. adolesko – გაზრდა, მომწიფება) – დიგენეზური მწოველა 
ჭიების განვითარების უკანასკნელი, ინვაზიური ლარვული ფაზა.

ადორალური (ლათ. ad- თან, კენ + oris – პირი, პირისკენ) – სხეულის წინა ნა-
წილთან ახლოს განლაგებული.

ადრენალინი – თირკმელზედა ჯირკვლის ჰორმონი და აგრეთვე ნეირომედი-
ატორი.

აენდემი (ბერძნ. a უარყოფის ნაწილაკი – endemos – ადგილობრივი) – ადგი-
ლობრივი წარმოშობის სახეობა, რომლის არეალი სცილდება წარმო-
შობის ადგილს.

აერობები (ბერძნ. aer – ჰაერი) – ორგანიზმები, რომლებიც თავისუფალი ჟანგ-
ბადის გარეშე ვერ არსებობენ (იხ. ანაერობები).

ავიკულარია (ლათ. avicula – ჩიტი) – ხავსელების, კოლონიის სახეცვლილი 
ინდივიდები, რომლებიც დამცველობით ფუნქციას ასრულებენ.

ავიფაუნა (ლათ. avis – ფრინველი + ფაუნა) – იგივე, რაც ორნოთოფაუნა. 
ავსტრალიის ოლქი – ნოთოგეას ზოოგეოგრაფიული ოლქი. მოიცავს ავსტრა-

ლიის მატერიკს, ტასმანიას, სოლომონის, თიმორის კუნძულებს და ბის-
მარკის არქიპელაგს. ხასიათდება უძველესი და თავისებური ფაუნით 
(ჩანთოსნები და სხვა).


