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Agrocenozy – zespó∏ wszystkich organizmów zamieszku-
jàcych teren rolniczy.

Antropogeniczny – czynnik wynikajàcy z dzia∏alnoÊci
cz∏owieka, poÊredniej i bezpoÊredniej.

Antropopresja – oddzia∏ywanie cz∏owieka na Êrodowi-
sko w rozumieniu negatywnym, zarówno bezpo-
Êrednie oddzia∏ywanie na zwierz´ta (zabijanie), jak
i poÊrednie poprzez obecnoÊç cz∏owieka w Êwiecie
zwierzàt (stres).

Bariera antropogeniczna – sztuczny element w Êrodo-
wisku (najcz´Êciej liniowy–drogi, autostrady, inne
ciàgi komunikacyjne) ograniczajàcy przemieszcza-
nie si´ zwierzàt.

Behawior – zachowanie si´ – zespó∏ reakcji zwierz´cia
(przyjmowanie charakterystycznych postaw, wyda-
wanie dêwi´ków, mimika, oddawanie moczu i ka-
∏u, wydzielanie feromonów; zachowanie rozrod-
cze, zachowanie seksualne, zachowanie instynkto-
we, zachowanie opiekuƒcze i inne.

Dymorfizm p∏ciowy – widoczne zewn´trzne ró˝nice
w budowie, wielkoÊci ubarwieniu mi´dzy samcem
i samicà tego samego gatunku.

Ekosystem – dowolny uk∏ad z∏o˝ony z elementów ˝ywych
lub ˝ywych i nieo˝ywionych, po∏àczonych dowolny-
mi relacjami.

Etologia – nauka o zachowaniu si´ (behawiorze) zwierzàt.
Gonady – gruczo∏y p∏ciowe.

Inbred – kojarzenie krewniacze.
Introdukcja – Êwiadome wprowadzanie gatunku na te-

ren le˝àcy poza geograficznym area∏em jego wy-
st´powania.

Migracja – przemieszczanie si´ zwierzàt z jednego obsza-
ru na drugi; mo˝e dotyczyç pojedynczych osobni-
ków, jak i ca∏ych populacji.

Populacja – grupa osobników tego samego gatunku,
w obr´bie której mo˝liwa jest wymiana genów (np.
w wyniku rozmna˝ania p∏ciowego), zasiedlajàca
pewien obszar i silniej lub s∏abiej izolowana od in-
nych podobnych grup.

Reintrodukcja – ponowne wprowadzenie gatunku na je-
go pierwotne stanowisko naturalne, na którym
uznano go za wymar∏y.

Siedlisko gatunku (siedlisko roÊlin, zwierzàt lub grzy-
bów) – zgodnie ustawà o ochronie przyrody ob-
szar wyst´powania osobników danego gatunku
w ciàgu ca∏ego ˝ycia lub w dowolnym stadium ich
rozwoju.

Siedlisko przyrodnicze – zgodnie z ustawà o ochronie
przyrody obszar làdowy lub wodny, naturalny, pó∏na-
turalny lub antropogeniczny, wyodr´bniony w opar-
ciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne.

Synantropijny – towarzyszàcy cz∏owiekowi – okreÊlenie
dotyczy organizmów zwierz´cych i roÊlinnych przy-
stosowanych do ˝ycia w pobli˝u cz∏owieka i wyko-
rzystujàcych zmienione przez niego Êrodowisko.

˚erowanie – wszystkie formy zachowania si´ zwiàzane ze
zdobywaniem po˝ywienia przez zwierz´ta (aktywne
poszukiwanie pokarmu, poÊcig za zdobyczà).


