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 zmys∏y
receptory [∏ac.], biol. 1) struktury:
komórki zmys∏owe lub zakoƒczenia
nerwowe wra˝liwe na okreÊlone bodêce;
np. bodêce Êrodowiska zewn´trznego
(eksteroreceptory) i wewn´trznego
(interoreceptory), zwiàzane z narzàdami
ruchu (proprioreceptory); podzia∏ ze
wzgl´du na odleg∏oÊç êród∏a bodêca:
kontaktoreceptory (blisko) i telereceptory
(z daleka), na charakter pobudzenia r.:
wzrokowe, s∏uchowe, smakowe, w´chowe,
dotykowe, bólowe; pobudzane przez
bodêce mechaniczne (mechanoreceptory),
chemiczne (chemoreceptory), termiczne
(termoreceptory), osmotyczne
(osmoreceptory), Êwiat∏o (fotoreceptory),
ciÊnienie (baroreceptory); 2) miejsca
dzia∏ania biologiczne aktywnych zwiàzków,
np. w b∏onie komórkowej wyst´pujà:
r. jonotropowe i r. metabotropowe oraz
r. o w∏asnej aktywnoÊci enzymatycznej

bodziec podnieta, fizjol. czynnik
wywo∏ujàcy pobudzenie receptorów;
np. dla receptorów wzroku w siatkówce
oka cz∏owieka b. jest Êwiat∏o o d∏ugoÊci
fali 400–750 nm; w szerszym znaczeniu
wszelkie czynniki podra˝niajàce tkanki

biol. zdolnoÊç zwierzàt i cz∏owieka do odbioru i analizy informacji ze Êrodowiska
zewn´trznego
Tradycyjnie u cz∏owieka rozró˝nia si´ 5 zmys∏ów: wzrok, s∏uch, dotyk, w´ch i smak.
Odbiór informacji zachodzi w narzàdach zmys∏owych wyposa˝onych w  receptory wra˝liwe

na  bodêce okreÊlonej kategorii (modalnoÊci). Pobudzenie receptorów powoduje pobudzenie
(albo niekiedy hamowanie) komórek zwojowych skupionych w zwojach nerwowych (dla dotyku,
s∏uchu i smaku), w siatkówce oka dla wzroku i w opuszce w´chowej dla w´chu; aksony komórek zwojowych docierajà do oÊrodków podkorowych, z których informacja wst´pnie opracowana jest przesy∏ana drogami nerwowymi do specyficznych obszarów kory mózgu. Zgodnie z prawem swoistej
energii zmys∏u wysuni´tej w XIX w. przez J. Müllera pobudzenie receptorów w narzàdzie zmys∏owym
jakimkolwiek bodêcem, równie˝ nieadekwatnym (np. mechanicznym) albo podra˝nienie, np. przez
proces chorobowy, drogi nerwowej zwiàzanej z danym narzàdem zmys∏owym wywo∏uje doznanie
charakterystyczne dla tego zmys∏u, np. uderzenie ga∏ki ocznej powoduje odczucie Êwiat∏a. Rozró˝nia
si´ obszary kory mózgu projekcyjne, których pobudzenie wywo∏uje doznania typu prostych wra˝eƒ,
oraz obszary asocjacyjne — siedlisko fizjologicznych mechanizmów percepcji (spostrzeganie)
i  pami´ci. Wed∏ug koncepcji J. von Uexkülla ka˝de zwierz´ ma indywidualny, charakterystyczny dla gatunku i osobnika Êwiat otaczajàcy, którego bodêce, zale˝nie od ich wa˝noÊci, pobudzajà

odpowiednie zmys∏y. Dlatego organizm mo˝e ˝ywo reagowaç na s∏abe sygna∏y wa˝ne biologicznie,
a ignorowaç silne, lecz nieistotne bodêce.

1 Receptory:
a) zakoƒczenie nerwowe jako
receptor;
b) komórka receptorowa narzàdu
s∏uchu
2 Receptory komórkowe
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ZOBACZ TE˚
pami´ç
s∏uch
smak
w´ch
wzrok

2

 zoologia
[gr. zo∑–on ‘zwierz´’, lógos ‘s∏owo’,
‘poj´cie’]

zoologiczny ogród zoo,
placówka naukowo-dydaktyczna
eksponujàca zwierz´ta pochodzàce
z ró˝nych regionów geograficznych;
zwykle na terenie o charakterze parkowym,
udost´pnianym dla zwiedzajàcych

PORÓWNAJ
botanika
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biologia
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nauka o zwierz´tach, stanowiàca cz´Êç  biologii
W najw´˝szym i najstarszym znaczeniu obejmuje systematyk´ oraz morfologi´ i anatomi´ (zw∏aszcza porównawczà), w szerszym — równie˝ zoogeografi´, paleozoologi´, fizjologi´ zwierzàt, histologi´ i cytologi´ zwierzàt, etologi´; mo˝na tak˝e uwa˝aç za wchodzàce w zakres zoologii, traktujàce
o zwierz´tach, cz´Êci takich nauk biologicznych, jak ekologia, hydrobiologia, ewolucjonizm, a nawet
genetyka, biochemia lub biofizyka. Zale˝nie od badanej grupy zwierzàt rozró˝nia si´ m.in.: helmintologi´, entomologi´ (a w jej obr´bie np. lepidopterologi´, koleopterologi´), arachnologi´, malakologi´, ichtiologi´, herpetologi´, ornitologi´, teriologi´; nieco odr´bnà pozycj´ zajmuje parazytologia, jako nauka o zwierz´tach paso˝ytniczych, a zarazem o zjawisku paso˝ytnictwa i jego prawid∏owoÊciach.
Klasyfikacja nauk zoologicznych wià˝e si´ z licznymi i obszernymi zagadnieniami pogranicznymi,
a tak˝e z medycynà, weterynarià, zootechnikà, rolnictwem, leÊnictwem; na ich styku powstajà dyscypliny o bezpoÊrednim zastosowaniu praktycznym, np. entomologia rolnicza lub leÊna, parazytologia
lekarska czy weterynaryjna.
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zwi
 Zulusi

Zulu, lud afrykaƒski z grupy Bantu, mieszkajàcy g∏ównie w RPA, poza
tym w Lesotho, Suazi, Mozambiku
J´zyk zulu z grupy bantu; nale˝à do KoÊcio∏ów afrochrzeÊcijaƒskich; przez podboje i asymilacj´
m.in. Suazi, Tsonga, Venda i Khosa stworzyli w poczàtkach XIX w. wiele militarnych paƒstw na po∏udniu Afryki (Gaza, Matabele, Suazi); pod wodzà  Czaki stawiali opór Burom (Afrykanerzy)
i Brytyjczykom; po kl´sce 1879 wi´kszoÊç terytoriów Zulusów zosta∏a w∏àczona do Zwiàzku Po∏udniowej Afryki; tradycyjna organizacja spo∏eczna by∏a oparta na strukturze rodowej i patriarchalnych
klanach, wyst´powa∏a poligynia; Zulusi zajmujà si´ hodowlà, uprawà roÊlin, sà te˝ robotnikami
w przemyÊle i w kopalniach.

LICZBA LUDNOÂCI
ok. 9,5 mln

Czaka

Shaka, ok. 1787–1828,
wódz zuluski; brat przyrodni Dingaana;
twórca (1816) i w∏adca paƒstwa Zulusów
w Natalu (obecnie w RPA), które stawia∏o
opór Brytyjczykom i Burom

Zulusi podczas taƒca rytualnego (Republika Po∏udniowej Afryki)
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Republika Po∏udniowej Afryki (RPA)

ROZK¸ADÓWKA
Afryka

 zwiàzek

chemiczny

substancja jednorodna zbudowana z identycznych czàsteczek, w sk∏ad których wchodzà po∏àczone w okreÊlony sposób atomy 2 lub
wi´cej pierwiastków chemicznych, zwykle w ÊciÊle okreÊlonych proporcjach, majàca
odmienne w∏aÊciwoÊci od w∏aÊciwoÊci tworzàcych jà sk∏adników
Istniejà równie˝ zwiàzki majàce w pewnych granicach zmienny sk∏ad iloÊciowy (tzw. bertolidy). Termin „zwiàzek chemiczny” jest poj´ciem makroskopowym, odnoszàcym si´ do zbioru czàsteczek;
zwiàzki chemiczne okreÊla si´ jako substancje z∏o˝one, w odró˝nieniu od substancji prostych — pierwiastków chemicznych. Zwiàzek chemiczny zachowuje sta∏y sk∏ad iloÊciowy niezale˝nie od sposobu
otrzymywania i od dokonywanych na nim operacji z wyjàtkiem reakcji chemicznych, w których bierze udzia∏. Dany zwiàzek chemiczny wykazuje w okreÊlonych warunkach zawsze taki sam charakterystyczny dla niego zespó∏ w∏aÊciwoÊci fizycznych i chemicznych (jak masa czàsteczkowa, temperatura topnienia, temperatura wrzenia, g´stoÊç, wspó∏czynnik za∏amania Êwiat∏a, budowa krystaliczna).
Sk∏ad i budow´ zwiàzku chemicznego przedstawia si´ za pomocà wzoru chemicznego
(chemiczne wzory). Zjawisko wyst´powania czàsteczek zwiàzków o identycznych wzorach su-

marycznych, a ró˝niàcych si´ sposobem lub kolejnoÊcià powiàzania atomów albo rozmieszczeniem
atomów w przestrzeni jest zwane  izomerià. Dany zwiàzek krystaliczny mo˝e tworzyç odmiany
ró˝niàce si´ strukturà i niektórymi w∏aÊciwoÊciami ( polimorfizm ). W zale˝noÊci od rodzaju
wyst´pujàcego w zwiàzku chemicznym  wiàzania chemicznego rozró˝nia si´ zwiàzki jonowe
(np. chlorek sodu NaCl), kowalencyjne (np. woda H2O) — zwykle jednak w zwiàzku chemicznym
wyst´pujà wiàzania majàce cz´Êciowo charakter jonowy, cz´Êciowo kowalencyjny, oraz — zwiàzki
koordynacyjne (np. heksacyjano˝elazian(II) potasu K4[Fe(CN)6]). Tradycyjnie zwiàzki chemiczne
dzieli si´ na  zwiàzki nieorganiczne i  zwiàzki organiczne. Podstawy wspó∏czesnych
poglàdów na zwiàzki chemiczne sformu∏owali: J.L. Proust, J. Dalton, A. Avogadro.

izomeria [gr.], zjawisko polegajàce
na wyst´powaniu izomerów; rozró˝nia si´:
i. konstytucyjnà, zwiàzanà z ró˝nym
sposobem i kolejnoÊcià powiàzania
atomów w czàsteczkach, i stereoizomeri´
(i. przestrzennà), polegajàcà na ró˝nym
przestrzennym rozmieszczeniu atomów
(lub grup atomów, w tym wolnych par
elektronów) w czàsteczkach zwiàzków
o tej samej konstytucji

polimorfizm

[gr.],

wielopostaciowoÊç, krystal. wyst´powanie
danej substancji w ró˝nych odmianach,
ró˝niàcych si´ strukturà krystalicznà
(budowà wewn´trznà), zewn´trznà
postacià krystalograficznà, w∏aÊciwoÊciami
fizycznymi i niektórymi w∏aÊciwoÊciami
chemicznymi
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wiàzanie chemiczne
wzór chemiczny
zwiàzki nieorganiczne
zwiàzki organiczne
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