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Aneks 1. S∏ownik
S∏ownik zawiera najwa˝niejsze terminy fachowe u˝yte
w tekÊcie poradnika, dost´pne przewa˝nie wy∏àcznie
w specjalistycznych s∏ownikach i podr´cznikach. W przypadku, gdy okreÊlony wyraz wyst´puje w j´zyku potocznym, tu podano tylko jego znaczenie stosowane w naukach przyrodniczych i u˝yte w konkretnym kontekÊcie.
Uwaga

Abiotyczny – nieo˝ywiony element Êrodowiska (np. woda,
osady).
Abrazja – niszczenie brzegów przez fale i pràdy wody,
uderzenia fal i zawartego w nich materia∏u skalnego oraz niszczenie przez wiatr i lód.
Acidofity – (acydofity) roÊliny kwasolubne, wyst´pujàce na
pod∏o˝u kwaÊnym.
Agregacja (w odniesieniu do roÊlinnoÊci) – skrajnie
uproszczona fitocenoza, tworzona przez osobniki
jednego gatunku.
Allochtoniczny – obcy, przeciwieƒstwo autochtonicznego
= rodzimego (np. gatunek, zbiorowisko, substancje docierajàce do ekosystemu z zewnàtrz).
Aluwia (poj. aluwium) – osady rzeczne naniesione przez
wody rzeki i osadzone w jej korycie lub na terasie
rzecznej.
Aluwialny – pochodzàcy z aluwiów, wytworzony przez aluwia.
Osady aluwialne, z∏o˝a aluwialne, gleby aluwialne.
Amfibiotyczny (amphibiotyczny) – przystosowany do ˝ycia zarówno na làdzie, jak i w wodzie. Amfibijny,
ziemno-wodny.
Amplituda ekologiczna – zakres warunków Êrodowiskowych, w jakich wyst´puje gatunek (zbiorowisko
roÊlinne).
Antropofity – gatunki obce naturalnej (rodzimej) florze
danego terenu; nale˝à do nich gatunki, które
powsta∏y dzi´ki cz∏owiekowi, przyw´drowa∏y
dzi´ki niemu albo przetrwa∏y na siedliskach antropogenicznych.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Siedliska przyrodnicze w rozumieniu Dyrektywy Siedliskowej (i w Êlad za nià Ustawy o ochronie przyrody) sà to „obszary làdowe lub wodne wyodr´bnione w oparciu o cechy
geograficzne, abiotyczne i biotyczne, zarówno ca∏kowicie
naturalne, jak i pó∏naturalne”.
Termin „siedlisko” pojawiajàcy si´ w niektórych has∏ach
s∏ownika jest stosowany w innym znaczeniu ni˝ „siedlisko
przyrodnicze”. Zgodnie z definicjà stosowanà w ekologii
siedlisko jest to ca∏okszta∏t warunków abiotycznych (wodnych, glebowych, klimatycznych), niezale˝nych od biocenozy. Z ka˝dym typem siedliska, zale˝nym od kombinacji
czynników abiotycznych, jest zwiàzana pewna liczba ekosystemów (mniejsza lub wi´ksza, zale˝nie od lokalnych warunków abiotycznych i dzia∏alnoÊci cz∏owieka). Siedlisko
przekszta∏cone przez biocenoz´ nazywane jest biotopem.

Antropogeniczny – b´dàcy wynikiem dzia∏alnoÊci
cz∏owieka.
Antropopresja – ogó∏ bezpoÊrednich i poÊrednich dzia∏aƒ cz∏owieka prowadzàcych do ró˝norodnych (negatywnych lub pozytywnych) zmian w Êrodowisku
przyrodniczym.
Arenosole – gleby s∏abo wykszta∏cone powsta∏e z piasków.
Astatyczny zbiornik – zbiornik wodny (zwykle niewielki)
o bardzo zmiennym poziomie wody, a˝ do ca∏kowitego wysychania.
Asocjacja roÊlinna – zespó∏ roÊlinny (➜).
Atlantycki (gatunek, element, zespó∏ roÊlinny itp.) –
➜ element atlantycki, atlantyckie zbiorowisko.
Atlantyckie zbiorowisko – zbiorowisko wykszta∏cone na
obszarach b´dàcych pod wp∏ywem klimatu atlantyckiego (zob. klimat atlantycki).
Azonalny (niestrefowy) – niezwiàzany z okreÊlonà strefà
klimatyczno-roÊlinnà, wyst´pujàcy w ró˝nych strefach na w∏aÊciwych dla siebie, cz´sto skrajnych siedliskach (np. roÊlinnoÊç wodna, solniskowa).
Auksochoryczne zbiorowiska – zbiorowiska roÊlinne
rozprzestrzeniajàce si´ pod wp∏ywem cz∏owieka.
Autogeniczne zbiorowiska – zbiorowiska roÊlinne powsta∏e pod wp∏ywem czynników ca∏kowicie niezale˝nych od cz∏owieka; nale˝à do nich z. pierwotne
i z. naturalne (➜).
Autekologia – dzia∏ ekologii zajmujàcy si´ badaniem zale˝noÊci mi´dzy organizmem lub gatunkiem a Êrodowiskiem.
Bakterioplankton – cz´Êç planktonu, ogó∏ bakterii wyst´pujàcych w toni wodnej zbiornika lub cieku.
Baza erozyjna – poziom ujÊcia cieku wodnego; jego
zmiany przyspieszajà lub hamujà erozj´ w korycie cieku.
Bentos – organizmy ˝yjàce na dnie zbiorników wodnych.
Biocenoza – ogó∏ populacji roÊlinnych (fiocenoz) i zwierz´cych (zoocenoz) ˝yjàcych w okreÊlonym ekosystemie.
Biogenne pierwiastki ➜ biogeny.
Biogeny (nutrienty, biopierwiastki) – pierwiastki chemiczne niezb´dne do ˝ycia, które wchodzà w sk∏ad organizmów i uczestniczà w przebiegu procesów ˝yciowych. Dzielà si´ na makroelementy (azot, fosfor,
potas, wapƒ, ˝elazo, magnez) i mikroelementy
(m.in. cynk, miedê, sód, selen, krzem).
Biogeochemia – nauka o krà˝eniu pierwiastków i zwiàzków chemicznych w krajobrazie.
Biomasa – masa organizmów ˝yjàcych w ekosystemie lub
na jednostk´ powierzchni/obj´toÊci (np. osobników, populacji, ca∏kowita).
Bioró˝norodnoÊç (ró˝norodnoÊç biologiczna) – rozmaitoÊç form i struktur ˝ywej materii; dotyczy trzech
poziomów organizacji przyrody i obejmuje: ró˝norodnoÊç wewnàtrzgatunkowà (genetycznà i populacyjnà), ró˝norodnoÊç gatunkowà i ró˝norodnoÊç
ekosystemów.

199

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Siedliska morskie i przybrze˝ne,
nadmorskie i Êródlàdowe solniska i wydmy

200

Biotop – nieo˝ywiona cz´Êç ekosystemu, Êrodowisko ˝ycia
konkretnej biocenozy; zespó∏ czynników abiotycznych, które sà przekszta∏cane przez t´ biocenoz´.
Biotyczny – o˝ywiony (o elemencie ekosystemu – roÊlinach,
zwierz´tach).
Bonitacja – w leÊnictwie: miara ˝yznoÊci siedliska z punktu
widzenia potrzeb okreÊlonego gatunku drzewa, oparta na ocenie wysokoÊci, do jakiej drzewa tego gatunku dorastajà na tym siedlisku w okreÊlonym wieku.
Biochora – wycinek przestrzeni zaj´tej przez jednà fitocenoz´.
Borealny (gatunek, element, zespó∏ roÊlinny itp.) ➜ element borealny
Bryoflora (brioflora) – flora mszaków (➜)
Butwina (próchnica surowa, próchnica nadk∏adowa) –
poziom próchniczny utworzony ze s∏abo roz∏o˝onych szczàtków organicznych, wyst´pujàcy w postaci brunatnej masy pod Êció∏kà w∏aÊciwà, g∏ównie w lasach iglastych.
Byliny – wieloletnie roÊliny zielne (➜), które na zim´ tracà
ca∏kowicie lub cz´Êciowo p´dy nadziemne i odnawiajà si´ z pàków podziemnych lub zimujàcych
przy powierzchni ziemi.
Charakterystyczny gatunek – gatunek znajdujàcy
optymalne warunki ˝ycia (wyra˝one najcz´stszym
wyst´powaniem, najlepszym rozwojem itp.)
w okreÊlonym syntaksonie (➜), cz´sto wy∏àcznie
w nim wyst´pujàcy.
Czynnik edaficzny – poj´cie z zakresu ekologii roÊlin
dotyczàce wymagaƒ glebowych roÊliny lub zbiorowiska roÊlinnnego (➜).
Czynnik orograficzny – w ekologii roÊlin poj´cie obejmujàce zakres wysokoÊci, rzeêby terenu i ekspozycji.
Degeneracja – uproszczenie lub rozchwianie struktury
i funkcji ekosystemu lub fitocenozy (➜), zwykle
pod wp∏ywem dzia∏aƒ cz∏owieka, inwazji gatunku
obcego itp.
Delta wsteczna – nagromadzenie osadów tworzàce system kana∏ów, wysepek i mielizn w ujÊciowym odcinku rzeki, tworzony przez wody morskie wpychane
do rzeki w czasie sztormowej pogody (tzw. cofki).
Deluwium (mn. deluwia) – materia∏ glebowy zmyty ze
zboczy i osadzony u ich podnó˝y.
Deluwialny – powsta∏y z deluwiów.
Deniwelacja – ró˝nica wysokoÊci pomi´dzy punktem najwy˝ej po∏o˝onym na danym terenie a jego punktem najni˝szym.
Denudacja – proces niszczenia wynios∏oÊci oraz wyrównywania powierzchni Ziemi wskutek m.in. erozji,
wietrzenia, sp∏ukiwania.
Diaspory – twory (tj. nasiona, zarodniki, rozmnó˝ki wegetatywne) umo˝liwiajàce przemieszczanie si´ roÊliny
na odleg∏oÊç.
Dolinka – (na torfowisku wysokim lub przejÊciowym) jeden z elementów mikrorzeêby powierzchni torfowiska, sk∏adnik kompleksu k´pkowo-dolinkowego;

mikrosiedlisko w formie p∏askiego, podtopionego
obni˝enia, zasiedlone przez gatunki wymagajàce
stale wysokiego poziomu wody.
Dràgowina – w leÊnictwie: faza rozwoju jednogatunkowego drzewostanu pomi´dzy fazà m∏odnika a dojrza∏ym drzewostanem; termin stosowany do drzewostanów iglastych.
Dysjunkcja – przerwa w zasi´gu (obszarze wyst´powania) gatunków roÊlin lub zwierzàt.
Dystroficzne (jezioro) – jezioro o wodzie zasobnej
w zwiàzki humusowe.
Epifityczny – rosnàcy na innych roÊlinach, np. na ga∏´ziach drzew.
Fenologia – nauka o rytmice sezonowej przyrody.
Edaficzne (warunki) – warunki pokarmowe.
Ekosystem – uk∏ad obejmujàcy wszystkie organizmy ˝ywe
˝yjàce na okreÊlonym obszarze (biocenoz´), materi´ organicznà i Êrodowisko nieo˝ywione (biotop).
Biocenoza i biotop powiàzane sà funkcjonalnie poprzez obieg materii i przep∏yw energii.
Ekoton – przejÊciowy pas mi´dzy dwoma ekosystemami,
w którym wyst´pujà elementy obu z nich.
Ekotyp – populacja w obr´bie gatunku, w wyniku ewolucji przystosowana do specyficznych warunków Êrodowiskowych.
Ekstrazonalny – obcy dla danej strefy klimatyczno-roÊlinnej, wyst´pujàcy w jej obr´bie tylko w specjalnych warunkach, w∏aÊciwy dla innej strefy.
Element atlantycki – poj´cie z zakresu fitogeografii,
dotyczàce zasi´gu wyst´powania gatunku lub
zbiorowiska obejmujàcego obszary w bezpoÊredniej strefie oddzia∏ywania klimatu atlantyckiego.
W Europie element atlantycki najliczniej reprezentowany jest w zachodniej i pó∏nocno-zachodniej
cz´Êci kontynentu.
Element borealny – poj´cie z zakresu fitogeografii, dotyczàce zasi´gu wyst´powania gatunku lub zbiorowiska obejmujàcego obszary w strefie oddzia∏ywania klimatu borealnego. W Europie element borealny najliczniej reprezentowany jest w pó∏nocnej
i pó∏nocno-wschodniej cz´Êci kontynentu.
Element kontynentalny – poj´cie z zakresu fitogeografii, dotyczàce zasi´gu wyst´powania gatunku lub
zbiorowiska obejmujàcego obszary w bezpoÊredniej strefie oddzia∏ywania klimatu kontynentalnego. W Europie element kontynentalny najobficiej
reprezentowany jest we wschodniej i Êrodkowo-wschodniej cz´Êci kontynentu.
Element subatlantycki – poj´cie z zakresu fitogeografii,
dotyczàce zasi´gu wyst´powania gatunku lub zbiorowiska obejmujàcego obszary w strefie oddzia∏ywania klimatu atlantyckiego si´gajàcego w g∏àb
kontynentu. W Europie element subatlantycki najsilniej reprezentowany jest w zachodniej i Êrodkowo-zachodniej cz´Êci kontynentu.
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Fitoplankton – ogó∏ drobnych roÊlin unoszàcych si´ w toni wodnej; mo˝e stanowiç pokarm dla innych grup
organizmów wodnych.
Fitocenoza, p∏at – realnie istniejàce zbiorowisko roÊlinne
b´dàce cz´Êcià konkretnego ekosystemu.
Fitofilny – gatunek zwierz´cy ˝yjàcy w zbiorowiskach
roÊlinnych.
Fitogeografia (=geografia roÊlin) – nauka o rozmieszczeniu geograficznym roÊlin i ich zbiorowisk oraz
o prawach rzàdzàcych tym rozmieszczeniem.
Fluwialny – rzeczny, zwiàzany z rzekà. Erozja fluwialna,
formy fluwialne, osady fluwialne, flora i fauna
fluwialna.
Formy fluwialne – formy rzeêby terenu powsta∏e z utworów geologicznych osadzonych przez wody rzeczne.
Flora – ogó∏ gatunków roÊlin ˝yjàcych na jakimÊ obszarze.
Fluwiogeniczny – pochodzàcy z procesów zachodzàcych
pod wp∏ywem wód rzecznych.
Fosylny – od „fosylia” = kopalne, skamienia∏e szczàtki organizmów pochodzàcych z dawnych epok
geologicznych.
Geofity – roÊliny ziemnopàczkowe, czyli takie, których
pàki zimujà pod powierzchnià ziemi; w naszej florze roÊliny z podziemnymi k∏àczami, cebulami
i bulwami.
Generatywny (osobnik) – zdolny do rozmna˝ania, b´dàcy w fazie kwitnienia, owocowania lub rozsiewania nasion.
Glacjalny – zwiàzany z okresem lodowcowym.
Gleba szkieletowa – gleba z du˝à zawartoÊcià od∏amków skalnych.
Gleby gruntowoglejowe – gleby, w których zachodzà
procesy glejowe pod wp∏ywem wód gruntowych.
Gleby hydrogeniczne – gleby, których fizykochemiczne
i biologiczne w∏aÊciwoÊci sà kszta∏towane przez
wod´ jako czynnik dominujàcy.
Gleby opadowoglejowe – gleby, w których zachodzà
procesy glejowe pod wp∏ywem wody opadowej.
Glony makroskopowe – glony tworzàce widoczne go∏ym okiem plechy, kilkucentymetrowej wielkoÊci lub
wi´ksze, cz´sto rozpoznawalne bez u˝ycia mikroskopu; mogà nale˝eç do ró˝nych grup taksonomicznych (w wodach s∏odkich przedstawiciele zielenic, ramienic, krasnorostów i sinic).
Gytia detrytusowa – drobnoczàsteczkowy osad denny
pochodzenia organiczno-mineralnego, zawierajàcy jednak pewnà iloÊç nieroz∏o˝onych szczàtków
organicznych – detrytusu.
Gytiowisko – pok∏ad osadów zgromadzonych w Êrodowisku wodnym w procesie sedymentacji, ods∏oni´ty
od powierzchni lub przykryty p∏ytkà (do 0,5 m)
warstwà torfu lub innych osadów.
Halofilny – s∏onolubny (zob. halofity, halofile).
Halofile – organizmy wymagajàce do rozwoju podwy˝szonej
zawartoÊci soli w pod∏o˝u. ➜ halofity
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Element subkontynentalny – poj´cie z zakresu fitogeografii, dotyczàce zasi´gu wyst´powania gatunku lub
zbiorowiska obejmujàcego obszary w s∏abszej strefie
oddzia∏ywania klimatu kontynentalnego. W Europie
element subkontynentalny najsilniej reprezentowany
jest w Êrodkowo-wschodniej cz´Êci kontynentu.
Elodeidy – roÊliny wodne o p´dach ca∏kowicie zanurzonych w toni wodnej, np. moczarka (Elodea), rdestnice, rogatek itp.
Endemit (gatunek endemiczny) – gatunek roÊliny lub
zwierz´cia, o zasi´gu ograniczonym do ÊciÊle okreÊlonego obszaru, zazwyczaj niewielkiego.
Endogeniczny – wyrastajàcy lub pochodzàcy z ca∏ego organizmu lub systemu, w przypadku jaskiƒ – ze Êrodowiska podziemnego.
Eoliczny (proces) – zachodzàcy pod wp∏ywem dzia∏alnoÊci wiatru, który powoduje wywiewanie (czyli deflacj´) drobnego materia∏u mineralnego i organicznego lub jego nagromadzenie, czyli akumulacj´.
W efekcie p.e. na siedliskach wydmowych nast´puje odwiewanie lub zasypywanie piaskiem i tworzenie si´ wydm i zag∏´bieƒ mi´dzywydmowych.
Epilimnion – górna (zwykle kilkumetrowa) warstwa wody
w g∏´bokim jeziorze lub zbiorniku zaporowym, zak∏adajàca si´ póênà wiosnà i w ciàgu lata charakteryzujàca si´ wyrównanà temperaturà w przekroju
pionowym, w obr´bie której nast´puje ciàg∏e mieszanie wód. Brak pionowego zró˝nicowania termicznego i chemicznego odró˝nia epilimnion od
ni˝ej le˝àcej warstwy – metalimnionu z pionowym
gradientem temperatury. Ten podzia∏ na warstwy
(stratyfikacja) zanika jesienià w wyniku och∏odzenia powierzchniowych warstw i cyrkulacji mas wody w ca∏ym jeziorze.
Erozja – mechaniczne niszczenie powierzchni ziemi (ska∏,
gleby), po∏àczone z usuwaniem zerodowanego materia∏u, powodowane g∏ównie przez wody (m.in.
erozja rzeczna, abrazja) i wiatr (m.in. deflacja).
Eulitoral – czeÊç strefy brzegowej zbiornika okresowo zalewana wodà, w obr´bie wahaƒ poziomu wody.
Od strony brzegu sàsiaduje ona z wàskà strefà falowania (supralitoralem), a od strony toni wodnej
ze stale zalanym wodà infralitoralem.
Eutrofilny – organizm wymagajàcy ˝yznych, bogatych
w sk∏adniki od˝ywcze siedlisk.
Eutrofizacja – wzrost ˝yznoÊci, proces nagromadzania si´
substancji pokarmowych, g∏ównie azotu i fosforu.
Ewapotranspiracja – ubytek wody z powierzchni gleby
do atmosfery wskutek parowania bezpoÊredniego
z gleby i oddawania wody przez roÊliny.
Fanerofity – roÊliny jawnopàczkowe, wg form ˝yciowych
Raunkiaera, roÊliny o pàczkach odnawiajàcych,
umieszczonych wysoko na p´dach nadziemnych;
do fanerofitów zalicza si´ wi´kszoÊç gatunków
drzew i krzewów liÊciastych.
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Halofity (s∏onoroÊla) – roÊliny przystosowane do ˝ycia na
pod∏o˝u zasolonym, przesyconym rozpuszczalnymi
solami, g∏ównie chlorkami: sodowym, wapniowym
i magnezowym oraz w´glanami – sodowym i magnezowym.
Heliofity – roÊliny Êwiat∏o˝àdne, wymagajàce pe∏nego
oÊwietlenia s∏onecznego.
Helofity – roÊliny wodno-b∏otne o p´dach wystajàcych
ponad lustro wody, np. trzcina pospolita.
Higrofilny – poj´cie z zakresu ekologii roÊlin dotyczàce
wymagaƒ wilgotnoÊciowych roÊliny lub zbiorowiska. W tym wypadku poj´cie to oznacza, ˝e gatunek do swojego rozwoju wymaga du˝ej wilgotnoÊci.
Hipertroficzny (rzadziej hypertroficzny) – inaczej: prze˝yêniony; zob. te˝: jezioro politroficzne.
Hodowla sadzowa – hodowla ryb polegajàca na
umieszczeniu w zbiorniku p∏ywajàcych pojemników
z rybami, tzw. sadzy. Efektem ubocznym jest zazwyczaj znaczny wzrost ˝yznoÊci zbiornika w wyniku
dokarmiania ryb paszami itp.
Humotorf – silnie roz∏o˝ony torf niezawierajàcy rozpoznawalnych szczàtków roÊlin.
Hydrofity – inaczej: roÊliny wodne.
Hypolimnetyczne –➜ wody hypolimnetyczne.
Ichtiofauna – wszystkie gatunki ryb ˝yjàce w okreÊlonym
ekosystemie.
Isoetidy (izoetydy) – roÊliny wodne nie-kwiatowe – du˝e
plechowate glony, mszaki, paprotniki – tworzàce
zwarte „∏àki podwodne” lub darnie. Na dnie czystych zbiorników budujà najg∏´biej schodzàcà
stref´ roÊlinnà.
Jezioro politroficzne – jezioro o du˝ej lub bardzo du˝ej
zawartoÊci pierwiastków biogennych i znacznej ˝yznoÊci – wy˝szej od eutrofii. Gdy procesy rozk∏adu
nagromadzonej materii organicznej zaczynajà dominowaç nad procesami produkcji – powodujàc
widoczne zaburzenia w funkcjonowaniu ekosystemu – mówimy raczej o hipertrofii. Wg niektórych
autorów politrofia = hipertrofia.
Juwenalizacja – odm∏odzenie, nadanie cech w∏aÊciwych dla wieku m∏odego lub eliminacja cech w∏aÊciwych dla wieku starszego; w geobotanice forma degeneracji lasu polegajàca na wyst´powaniu wy∏àcznie m∏odych (w poj´ciu ekologicznym)
drzewostanów.
Juwenilny (osobnik) – b´dàcy w fazie m∏odocianej, ró˝niàcy si´ cz´sto pokrojem od osobnika doros∏ego,
niezdolny jeszcze do rozmna˝ania, niewykszta∏cajàcy p´dów generatywnych z nasionami.
Kad∏ubowe zbiorowiska – zbiorowiska zubo˝a∏e florystycznie, najcz´Êciej na skutek silnej, jednostronnej
antropopresji, pozbawione gatunków charakterystycznych i cz´sto wskutek tego niedajàce si´ zaklasyfikowaç do okreÊlonego zespo∏u, a jedynie do
jednostek wy˝szej rangi (zwiàzku lub nawet rz´du).

Kem – pagór powsta∏y w otwartych szczelinach w obr´bie
lodowca lub martwego lodu z materia∏u transportowanego przez wody z topniejàcego lodu.
Kenofity – gatunki obce naturalnej florze danego terenu,
przyby∏e po XV wieku, trwale zadomowione.
K´pka (na torfowisku wysokim lub przejÊciowym) – element mikrorzeêby powierzchnia torfowiska, sk∏adnik kompleksu k´pkowo-dolinkowego w formie
wyniesienia od kilku do kilkudziesi´ciu cm i Êrednicy do 2 m; mikrosiedlisko zasiedlone przez gatunki umiarkowanie wilgociolubne.
Klasa zespo∏ów – wysoka jednostka systematyki zbiorowisk roÊlinnych, cz´sto odpowiadajàca tak˝e podstawowym grupom ekologicznym zbiorowisk roÊlinnych, jak np. bory, olsy, ∏àki.
Klimaks – hipotetyczne stabilne zbiorowisko typowe dla
lokalnego klimatu, b´dàce ostatecznym stadium
sukcesji (jest to jedna z wielu definicji stosowanych
w literaturze; w niniejszym przewodniku poj´cie jest
stosowane zgodnie z powy˝ej cytowanà definicjà).
Klimat morski, atlantycki – ∏agodny, o niewielkich wahaniach temperatury i doÊç wysokich opadach; typowy g∏ównie dla strefy umiarkowanej.
Kolmatacja – namulanie, uszczelnianie powierzchni osadów dennych w wyniku sedymentacji zawiesiny
drobnoczàsteczkowej lub masowego rozwoju mikroorganizmów dennych. Proces ten ogranicza
przewodnictwo hydrauliczne osadów i intensywnoÊç
wymiany wód koryta rzeki z wodami hyporeicznymi.
Kontynentalizacja – zmiana klimatu w gradiencie czasowym lub geograficznym, polegajàca na dominacji cech klimatu kontynentalnego (ostre zimy, suche
i goràce lata).
Kontynentalny (gatunek, element, zespó∏ roÊlinny itp.)
➜ element kontynentalny.
Kopu∏a (torfowiska wysokiego) – z∏o˝e torfu o wypuk∏ej
sylwetce; najwy˝sza cz´Êç kopu∏y – wierzchowina –
jest zwykle doÊç p∏aska, zbocza kopu∏y nachylone
sà w ró˝nym stopniu.
Korytarz ekologiczny – obszar umo˝liwiajàcy migracj´ roÊlin, zwierzàt lub grzybów. K.e. ma zawyczaj kszta∏t
wyd∏u˝ony. Funkcj´ k.e. cz´sto pe∏nià doliny rzeczne.
Kryptodepresja – wyst´puje, gdy dno Êródlàdowego
zbiornika wodnego znajduje si´ poni˝ej poziomu
morza.
Krzewinka – roÊlina wieloletnia o zdrewnia∏ych p´dach,
nieprzekraczajàca 0,5 metra wysokoÊci, cz´sto
o licznych rozga∏´zieniach i p∏o˝àcych p´dach.
Kserofilny – „lubiàcy susze” – o gatunku, a tak˝e o zbiorowisku roÊlinnym z∏o˝onym z kserofitów (➜).
Kseromorficzny (gatunek) – przystosowany do ˝ycia na
siedliskach suchych dzi´ki wydajnemu gospodarowaniu wodà przez obni˝enie transpiracji lub dzi´ki
magazynowaniu wody w ró˝nych organach, jak
np. ∏odygi, liÊcie lub korzenie.
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M∏odoglacjalny – zwiàzany z niedawnym (w geologicznym poj´ciu) zlodowaceniem.
Morena czo∏owa – materia∏ skalny nagromadzony
u czo∏a lodowca podczas jego postoju.
Mszaki – grupa roÊlin, w sk∏ad której wchodzà mchy w∏aÊciwe, mchy torfowce i wàtrobowce.
Mszar – zbiorowisko roÊlinnoÊci torfowiskowej, któremu
charakterystyczny wyglàd nadaje darƒ mchów
torfowców.
Nalot – wyst´pujàce w wi´kszej iloÊci siewki i m∏ode osobniki drzew na dnie lasu lub na innym gruncie, wyros∏e spontanicznie z nasion, do czasu gdy wyrosnà ponad warstw´ roÊlin zielnych.
Naturalne zbiorowisko – zbiorowisko, które powsta∏o
z gatunków rodzimych bez udzia∏u cz∏owieka; uleg∏o wp∏ywom gospodarki cz∏owieka, ale zachowa∏o swój pierwotny sk∏ad florystyczny.
Neofity, neofityzacja – gatunki obcego pochodzenia,
przyby∏e po 15. wieku, trwale zadomowione na
pierwotnych siedliskach, wchodzàce do zbiorowisk
naturalnych. Neofityzacja – jedna z form degeneracji zbiorowisk roÊlinnych, polegajàca na wkraczaniu i zadomawianiu si´ obcych gatunków
w zbiorowiskach naturalnych.
Neutrofilny – preferujàcy pod∏o˝e o oboj´tnym odczynie.
Nitrofilny – poj´cie z zakresu ekologii roÊlin, dotyczàce wymagaƒ troficznych roÊliny lub zbiorowiska.
W tym wypadku poj´cie to oznacza, ˝e gatunek
do swojego rozwoju wymaga du˝ej iloÊci azotu
w glebie.
Nitrofit – gatunek wyst´pujàcy i preferujàcy do ˝ycia i rozwoju miejsca o du˝ym st´˝eniu azotu w glebie.
Ni˝ówka – okres niskich stanów wód w rzece, spowodowanych ograniczeniem zasilania koryta rzecznego
w wod´ ze zlewni w wyniku suszy lub zimà, tak˝e
jako efekt przemarzni´cia gruntu na obszarze
zlewni; w okresach ni˝ówek rzeka zasilana jest wy∏àcznie przez wody podziemne.
Nutrienty ➜ biogeny.
Nymfeidy – roÊliny wodne o liÊciach p∏ywajàcych po powierzchni wody, od ∏aciƒskiej nazwy grzybieni
Nymphaea.
Ochrona bierna – ochrona prowadzona bez stosowania
zabiegów.
Ochrona ex situ – ochrona roÊlin i zwierzàt drogà przeniesienia ich w inne miejsce: do ekosystemów zast´pczych, w których mogà ˝yç w warunkach naturalnych, lub do Êrodowisk sztucznie stworzonych
(np. ogrodów botanicznych), w których wymagajà
sta∏ej opieki cz∏owieka. Nale˝à tu tak˝e banki nasion i banki genów.
Ochrona in situ – ochrona roÊlin i zwierzàt w miejscu ich
naturalnego wyst´powania.
Ochrona renaturalizacyjna (renaturalizacja) – przywracanie do stanu bardziej naturalnego
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Ksenospontaniczne zbiorowiska – zbiorowiska antropogeniczne opanowujàce siedliska niezdegradowane lub nieznacznie zdegradowane; w przewadze sà zbudowane z gatunków obcych, które wypierajà sk∏adniki zastanego zbiorowiska.
Kserofit – roÊlina zwiàzana ze Êrodowiskiem suchym, odporna na susze.
Lej depresyjny – obni˝enie zwierciad∏a wód gruntowych
wokó∏ miejsca ich poboru (np. uj´cia wody).
Lichenoflora – flora porostów.
Litoral – strefa przejÊciowa pomi´dzy làdem i wodà. W∏àcza si´ do niej p∏ytkie dno morskie, brzeg i cz´Êç
làdu zalewanà okresowo przez wod´.
Litosole – gleby inicjalne skaliste, szkieletowe, wytworzone ze ska∏y masywnej; na ogó∏ w górach.
Makrofity – du˝e makroskopowe (widoczne „go∏ym
okiem”) roÊliny wodne.
Makroglony – wodne, wielokomórkowe (plechowe) roÊliny zarodnikowe. Osiàgajà cz´sto znaczne rozmiary.
Makrozoobentos – ˝yjàce na dnie zbiorników wodnych
makroskopowe zwierz´ta bezkr´gowe o rozmiarach cia∏a wi´kszych ni˝ 1 mm.
Mada – gleba aluwialna (nap∏ywowa), utworzona z osadów rzecznych z domieszkà substancji organicznych, o warstwowanym profilu, z regu∏y bardzo ˝yzna. OkreÊlenie odnosi si´ zarówno do gatunku
gleby (wówczas w zale˝noÊci od sk∏adu mechanicznego wyró˝nia si´ mady lekkie, Êrednie, ci´˝kie),
jak i typu gleby (w zale˝noÊci od procesu glebotwórczego: próchniczne, czarnoziemne, brunatne).
Makromorfologia z∏o˝a torfowego – ogólny kszta∏t
z∏o˝a torfowego.
Malakofauna – fauna mi´czaków.
Mechowisko – typ zbiorowiska torfotwórczego, którego
fizjonomi´ okreÊla dominujàcy udzia∏ mchów brunatnych tworzàcych zwarte darnie lub k´py.
Mezofilny (gatunek, zbiorowisko roÊlinne) – wyst´pujàcy
w Êrodowisku o umiarkowanym nat´˝eniu czynników ekologicznych (np. temperatury, wilgotnoÊci).
Mi´kkowodny – o zbiornikach wodnych charakteryzujàcych si´ s∏abo zmineralizowanymi wodami,
z ma∏à zawartoÊcià wapnia (zazwyczaj poni˝ej
20 mgCa/l).
Mikromorfologia torfowiska – zró˝nicowanie powierzchni torfowiska na k´pki i dolinki.
Mikrorelief – niewielkie ró˝nicowanie (cz´sto lokalne)
rzeêby terenu na powierzchni wi´kszych jednostek
geomorfologicznych.
Minerotroficzne (torfowisko) – torfowisko zasilane
przez wody kontaktujàce si´ uprzednio z pod∏o˝em
mineralnym.
Misa deflacyjna – obszar na ty∏ach ruchomej wydmy
powsta∏y wskutek wywiania piasku; majà ró˝nà
wielkoÊç i kszta∏t, najwi´ksze nazywamy polami
deflacyjnymi.
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Siedliska morskie i przybrze˝ne,
nadmorskie i Êródlàdowe solniska i wydmy
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Ochrona Êcis∏a (ca∏kowita, zupe∏na) – zakaz wszelkiej ingerencji w warunki ˝ycia organizmów i funkcjonowanie ekosystemów na obszarze chronionym.
Ochrona zachowawcza – rodzaj ochrony biernej, lecz
w odró˝nieniu od ochrony Êcis∏ej dopuszczajàca
mo˝liwoÊç ingerencji.
Okrajek – pas roÊlinnoÊci zielnej na skraju lasu.
Okrajek torfowiska – wkl´s∏e, cz´sto silnie podtopione
obrze˝e torfowiska, do którego sp∏ywajà wody
z torfowiska i z jego bezpoÊredniego otoczenia.
Oligotroficzny – ubogi w substancje pokarmowe.
Ombrogeniczne torfowisko – torfowisko, które powsta∏o w warunkach ombrotrofii.
Ombrotroficzny – zasilany przez wody pochodzàce
z opadów atmosferycznych.
Oogamia – sposób rozmna˝ania p∏ciowego polegajàcy na zap∏odnieniu du˝ego jaja przez ma∏y ruchomy plemnik. Wyst´puje np. u ramienic, gdzie
komórki jajowe powstajà w tzw. l´gniach, a komórki plemnikowe w plemniach, podczas gdy
w innych grupach glonów cz´sta jest izo- (obie
gamety jednakowe) i anizogamia (gamety ró˝nià
si´ tylko wielkoÊcià).
Oospory – zarodniki u niektórych grzybów i glonów, np.
ramienic, powstajàce w wyniku zap∏odnienia komórki jajowej.
Oportunistyczny – gatunek s∏abo wyspecjalizowany, mogàcy ˝yç w ró˝nych siedliskach i ∏atwo przystosowujàcy si´ do zmian warunków Êrodowiskowych.
Orograficzny ➜ czynnik orograficzny
Oszyjek – pas krzewów na skraju lasu.
Paludyfikacja – bezpoÊrednie zabagnianie gruntu mineralnego; powstawanie torfowiska pod wp∏ywem
sta∏ego, bardzo wysokiego uwilgotnienia powierzchni gruntu, które jest przyczynà osiedlania
si´ roÊlinnoÊci torfotwórczej: w pierwszych fazach
rozwojowych g∏ównie turzyc, mchów brunatnych
i mchów torfowców.
Pas ekologiczny – tu: cyklicznie pozostawiany bez koszenia kilkumetrowy pas roÊlinnoÊci ∏àkowej, spe∏niajàcy rol´ ochronnà dla gniazdujàcych ptaków lub
zachowujàcy ˝erowiska, jest to tak˝e miejsce
umo˝liwiajàce pe∏ny rozwój gatunkom roÊlin, póêno kwitnàcych i wykszta∏cajàcych nasiona.
Perdochoryczne zbiorowiska – zbiorowiska naturalne,
utrzymujàce si´ na siedliskach niezdegradowanych, zmniejszajàce swój area∏ pod wp∏ywem gospodarki cz∏owieka.
PierÊnica – Êrednica drzewa na umownej wysokoÊci
130 cm od ziemi.
Pierwotne zbiorowiska – zbiorowiska roÊlinne powsta∏e z gatunków rodzimych, bez Êladów degeneracji
spowodowanej dzialalnoÊcià cz∏owieka.
Piezometr – urzàdzenie (zwykle rurka o ma∏ej Êrednicy)
do pomiaru poziomu wód podziemnych.

Plecha – wegetatywne cia∏o glonów, Êluzowców, grzybów
lub porostów.
P∏o mszarne – ko˝uch zbudowany z ˝ywych i cz´Êciowo
obumar∏ych roÊlin (g∏ównie mchów torfowców),
nasuwajàcy si´ od brzegu na lustro wody, szczególnie jezior dystroficznych.
Podrost – m∏ode pokolenie drzew o wysokoÊci ponad
50 cm, wyros∏e pod okapem lasu, które w przysz∏oÊci wchodziç b´dzie w sk∏ad górnej warstwy
drzewostanu.
Podszyt – dolna warstwa zbiorowiska leÊnego sk∏adajàca
si´ z gatunków krzewów oraz drzew o wysokoÊci od
50 cm do 4 m.
Podzespó∏ – syntakson hierarchicznie ni˝szy od zespo∏u,
wyró˝niany na podstawie obecnoÊci pewnych gatunków (wyró˝niajàcych) jako odzwierciedlenia odr´bnoÊci lokalnosiedliskowych lub regionalnych.
Polimiktyczny – o p∏ytkim zbiorniku wodnym mieszajàcym si´ wielokrotnie w ciàgu roku.
Pó∏naturalne zbiorowiska – zbiorowiska powsta∏e
wskutek dzia∏alnoÊci cz∏owieka, zbudowane
z gatunków rodzimych, z niewielkim udzia∏em
gatunków obcych, które jednak nie wykazujà redukcyjnego stosunku do innych sk∏adników
zbiorowiska.
Procesy glejowe – biochemiczne procesy redukcji ró˝nych glebowych zwiàzków mineralnych (˝elaza,
manganu itp.) przebiegajàce w warunkach utrudnionego dost´pu powietrza.
Przebudowa – przekszta∏canie struktury gatunkowej (rzadziej struktury przestrzennej, wysokoÊciowej, wiekowej) drzewostanu, najcz´Êciej w celu jego unaturalnienia lub pe∏niejszego wykorzystania mo˝liwoÊci produkcyjnych siedliska.
Prze∏owienie – nast´pstwa nieracjonalnego rybo∏ówstwa
wyra˝ajàce si´ przede wszystkim w zmniejszeniu liczebnoÊci stad po∏awianych gatunków ryb. Nast´pstwem tego jest zazwyczaj rozwój populacji gatunków ryb nieu˝ytkowych, a w konsekwencji zmiany w strukturze fauny ryb.
Przemywna gospodarka wodna – poj´cie z zakresu
gleboznawstwa, obejmujàce opis sposobu zaopatrywania gleby w wod´. Ten typ gospodarki wodnej
wyst´puje g∏ównie na glebach piaszczystych i piaskach i polega na pionowym ruchu wody w dó∏
(przemywaniu gleb).
Psammofilny – przystosowany do ˝ycia na siedliskach
piaszczystych.
Psammofity – roÊliny rosnàce na piasku, dla których
piaszczyste pod∏o˝e jest naturalnym siedliskiem.
PSU (Practical Salinity Unit) – stosowana obecnie miara
zasolenia wody, odpowiadajàca promilom
(1 PSU=1g soli w litrze wody).
Ranker – poj´cie z zakresu gleboznawstwa oznaczajàcy
typ gleby mineralnej, s∏abo wykszta∏conej.
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R´bnia stopniowa – sposób u˝ytkowania i odnowienia
lasu polegajàcy na stosowaniu ró˝nego rodzaju
ci´ç odnowieniowych, które prowadzà do nierównomiernego, roz∏o˝onego w czasie przerzedzenia
drzewostanu, czego efektem sà drzewostany mieszane, ró˝nowiekowe, o zró˝nicowanej strukturze
przestrzennej.
R´bnia przer´bowa (ciàg∏a) – sposób u˝ytkowania
i odnowienia lasu, który polega na ciàg∏ym prowadzeniu ci´ç jednostkowych lub grupowych i nieprzerwanym odnawianiu lasu, dzi´ki czemu m∏ode pokolenie drzew trwale korzysta z os∏ony drzewostanu.
RoÊlinnoÊç – ogó∏ zbiorowisk roÊlinnych wyst´pujàcych
na pewnym obszarze.
RoÊliny naczyniowe – roÊliny posiadajàce wyspecjalizowanà tkank´ do przewodzenia wody (nale˝à tu paprotniki i roÊliny nasienne).
RoÊliny zielne – roÊliny o ∏odygach niezdrewnia∏ych.
Ró˝norodnoÊç biologiczna – zob. bioró˝norodnoÊç.
Ruderalne zbiorowiska – zbiorowiska wyst´pujàce na
siedliskach wtórnych, stosunkowo silnie zmienionych przez cz∏owieka, cz´sto na zanieczyszczonych
glebach, nara˝one na gwa∏towne zmiany.
Runo – dwie najni˝sze warstwy zbiorowiska leÊnego: warstwa zielna (zió∏) oraz warstwa porostowo-mszysta
(przyziemna).
Ryby dwuÊrodowiskowe (w´drowne)– gatunki ryb sp´dzajàce cz´Êç ˝ycia w morzu, a cz´Êç w wodach
s∏odkich (np. w´gorz, troç, certa).
Sandr – piaszczysta równina (ÊciÊle – sto˝ek nap∏ywowy)
powsta∏a w okresie zlodowacenia w wyniku akumulacji wodnolodowcowej przed czo∏em lodowca.
Powierzchnia sandru mo˝e byç równa lub urozmaicona ró˝nej genezy zag∏´bieniami i dolinami.
Saproksyliczne owady – owady wykorzystujàce do ˝ycia, przynajmniej w pewnych fazach swojego rozwoju, rozk∏adajàce si´ drewno.
Seralny – przejÊciowy; o zbiorowisku roÊlinnym: stanowiàcy nietrwa∏e stadium sukcesji (zbiorowisko seralne).
Seston – zawiesina utrzymujàca si´ w toni wodnej. Sk∏ada si´ zarówno z materii organicznej (˝ywej oraz
martwej), jak i nieorganicznej.
Siewka – m∏ody osobnik roÊliny. Poj´cie dotyczy zw∏aszcza
roÊlin drzewiastych i oznacza m∏odà roÊlin´ z liÊcieniami, w pierwszym roku ˝ycia, po wykie∏kowaniu.
S∏onoroÊla ➜ halofity.
Spàg (torfowiska) – dolna warstwa torfu stykajaca si´ z innym rodzajem utworu, np. mineralnym pod∏o˝em.
Stratyfikacja termiczna – zob. epilimnion.
Strefa fotyczna – powierzchniowa warstwa wody, do której przenika Êwiat∏o s∏oneczne, umo˝liwiajàc proces fotosyntezy i tym samym prze˝ycie oraz rozwój
organizmów autotroficznych (roÊlin).
Subatlantycki (gatunek, element, zespó∏ roÊlinny itp.) –
zob. element subatlantycki.
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Refugium (ostoja) – obszar (zwykle niewielki), na którym
dzieki korzystnym warunkom mog∏y przetrwaç roÊliny lub zwierz´ta, które gdzie indziej wygin´∏y.
Refulacja (namulanie) – odbudowa zniszczonego (np.
sztormami, pràdami) brzegu morskiego poprzez
sztuczne zasilanie materia∏em wydobywanym
z dna morza (np. usypywanie pla˝y).
Regosole – luêne gleby inicjalne o bardzo ma∏ej iloÊci
materii organicznej, wykszta∏cone w wyniku erozji
lub dzia∏aƒ eolicznych.
Relikt, reliktowy – gatunek roÊliny lub zwierz´cia zachowany w danym regionie na ograniczonym, zwykle
niedu˝ym obszarze, niegdyÊ szerzej rozmieszczony;
okreÊlenie zwykle stosuje si´ w odniesieniu do populacji, które przetrwa∏y w okresie zlodowaceƒ;
najcz´Êciej w wysokich po∏o˝eniach górskich.
Reofilny (pràdolubny) – organizmy pràdolubne, zasiedlajàce cieki o szybkim przep∏ywie wody, przystosowane do ˝ycia w takim Êrodowisku i unikajàce wód
stojàcych lub wolno p∏ynàcych.
Retencja wodna – gromadzenie si´ wody opadowej
(tak˝e Êniegu i lodu) w gruncie, w rzekach, w jeziorach oraz magazynowanie jej w sztucznych zbiornikach. Retencja rzeczna, jeziorna, gruntowa, leÊna, naturalna, sztuczna, przeciwpowodziowa;
zbiornik retencyjny, retencja bagien, dolin i koryt
rzecznych; zmniejszyç lub zwi´kszyç retencj´.
Regeneracja – w odniesieniu do zbiorowisk roÊlinnych:
proces spontanicznej odbudowy zbiorowiska, które
wczeÊniej uleg∏o procesowi degeneracji, czyli zniekszta∏ceniom polegajàcym na zaburzeniach struktury i funkcji oraz wymianie sk∏adu florystycznego.
Resuspensja – inaczej: ponowne zmàcenie, naruszenie
osadów zalegajàcych na dnie zbiornika spowodowane np. falowaniem. Mo˝e byç wewn´trznym êród∏em wzbogacenia toni wodnej w biogeny zgromadzone w osadach.
R´bnia – sposób u˝ytkowania (pozyskania drewna z lasu)
i jednoczesnego odnowienia lasu.
R´bnia gniazdowa – sposób u˝ytkowania i odnowienia
lasu polegajàcy na wycinaniu grup drzew, w wyniku czego powstajà tzw. gniazda, na których pojawia si´ lub jest wprowadzane odnowienie.
R´bnia cz´Êciowa – sposób u˝ytkowania i odnowienia
lasu polegajàcy na kilkukrotnym, w stosunkowo
krótkim okresie, przerzedzeniu drzewostanu, a˝ do
jego ca∏kowitego usuni´cia. Stopniowe przerzedzanie ma najcz´Êciej na celu spowodowanie powstania odnowienia naturalnego, które zajmie miejsce
starego drzewostanu.
R´bnia zupe∏na – sposób u˝ytkowania i odnowienia lasu polegajàcy na jednoczesnym wyci´ciu wszystkich drzew na stosunkowo du˝ej powierzchni tzw.
zr´bu zupe∏nego, najcz´Êciej na takiej powierzchni
póêniej sadzi si´ nowe pokolenie drzew.
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Siedliska morskie i przybrze˝ne,
nadmorskie i Êródlàdowe solniska i wydmy
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Subarktyczny – wyst´pujàcy w obszarach sàsiadujàcych
z Arktykà (lub bardzo przypominajàcy obiekty tam
si´ znajdujàce).
Subfosylny – od „subfosylia” = kopalne szczàtki roÊlin
i zwierzàt z okresu holoceƒskiego.
Subkontynentalny (gatunek, element, zespó∏ roÊlinny
itp.) – zob. element subkontynentalny.
Sublitoral – dno morskie poni˝ej strefy litoralu. W odró˝nieniu od litoralu (strefa styku morza z làdem), dno
sublitoralu jest zawsze zanurzone pod wodà.
Sukcesja – kierunkowe zmiany roÊlinnoÊci polegajàce na
nast´powaniu po sobie zbiorowisk roÊlinnych (ekosystemów) ró˝niàcych si´ strukturà i sk∏adem gatunkowym. Sukcesja rozpoczyna si´ od stadium inicjalnego, po którym nast´pujà stadia przejÊciowe,
a koƒczy najbardziej trwa∏ym stadium koƒcowym,
odpowiednim dla okreÊlonych warunków siedliskowych, tzw. klimaksem.
Sukcesja naturalna – sukcesja odbywajàca si´ spontanicznie, tzn. bez wp∏ywu cz∏owieka na jej przebieg.
Sukcesja pierwotna – sukcesja odbywajàca si´ w miejscach, które nie by∏y wczeÊniej zaj´te przez roÊliny,
ich szczàtki lub inne formy materii organicznej.
Sukcesja wtórna – sukcesja odbywajàca si´ w miejscach, w których wyst´pujàca poprzednio roÊlinnoÊç uleg∏a zniszczeniu.
Sukulenty – roÊliny gruboszowate, wyst´pujàce na siedliskach suchych i skrajnie suchych, o silnie zgrubia∏ych liÊciach lub ∏odygach przystosowanych do magazynowania wody.
Synantropijne gatunki – towarzyszàce cz∏owiekowi gatunki rodzime lub obce, wyst´pujàce przede wszystkim na siedliskach sztucznych.
Synantropijne zbiorowiska – zbiorowiska powsta∏e
i utrzymujàce si´ dzi´ki cz∏owiekowi, zbudowane
g∏ównie z gatunków obcych.
Syntakson – ogólna nazwa ka˝dej jednostki systematyki
zbiorowisk roÊlinnych (podzespó∏, zespó∏, zwiàzek,
rzàd, klasa zespo∏ów itd.).
Syntaksonomia – nauka o systematyce zbiorowisk roÊlinnych.
Synuzjum – drobnopowierzchniowe ugrupowanie roÊlin
b´dàce cz´Êcià jakiegoÊ zbiorowiska roÊlinnego,
z∏o˝one z gatunków nale˝àcych do tej samej formy
˝yciowej lub/i zachowujàcych podobne w∏aÊciwoÊci
ekologiczne.
Szata roÊlinna – flora i zbiorowiska roÊlinne (∏àcznie).
Ârednia woda – woda najcz´Êciej przep∏ywajàca. Koryto
Êredniej wody – koryto o morfologii kszta∏towanej
przez wody najcz´Êciej przep∏ywajàce.
Âwie˝y – dotyczy okreÊlenia wilgotnoÊci, oznaczajàc gleby ani suche, ani wilgotne.
Takson – ogólna nazwa ka˝dej jednostki systematyki organizmów ˝ywych (podgatunek, gatunek, rodzaj,
rodzina, rzàd itd.).

Terofity – roÊliny prze˝ywajàce niekorzystne pory roku
w postaci nasion.
Terasa akumulacyjna – terasa rzeczna utworzona
w wyniku akumulacji aluwiów.
Termofilny – ciep∏olubny (zob. termofity).
Termofity – roÊliny ciep∏olubne, wyst´pujàce w miejscach
ciep∏ych, cz´sto nagrzanych przez s∏oƒce (np. na
po∏udniowych i zachodnich zboczach wzniesieƒ).
Torfowisko emersyjne – torfowisko, którego powierzchnia jest stale wynurzona i dostosowuje si´ do aktualnego po∏o˝enia lustra wody.
Torfowisko imersyjne – torfowisko, którego powierzchnia jest okresowo zalewana, a roÊlinnoÊç w znaczym stopniu zanurzona w wodzie.
Torfowisko niskie – torfowisko zasilane przez wody
podziemne lub powierzchniowe, zawierajàce
znacznà lub umiarkowanà iloÊç od˝ywczych substancji mineralnych.
Torfowisko przejÊciowe – torfowisko zasilane w znacznej cz´Êci przez wody opadowe lub bardzo ubogie
w zwiàzki od˝ywcze wody powierzchniowe.
Torfowisko wysokie – torfowisko zasilane wy∏àcznie
przez wody z opadów atmosferycznych, skrajnie
ubogie w zwiàzki od˝ywcze.
Transekt – linia, wzd∏u˝ której wykonuje si´ obserwacje,
wyd∏u˝ona powierzchnia badawcza s∏u˝àca do rejestracji zró˝nicowania badanej cechy w gradiencie
Êrodowiskowym.
Trofia – inaczej: ˝yznoÊç.
Trzebie˝, ci´cie trzebie˝owe – zabieg z zakresu hodowli lasu polegajàcy na usuni´ciu z drzewostanu
pewnej liczby drzew, by stworzyç lepsze warunki do
wzrostu pozosta∏ym; celem trzebie˝y mo˝e byç tak˝e poprawienie sk∏adu gatunkowego drzewostanu
przez wyeliminowanie niepo˝àdanych drzew (tzw.
trzebie˝ przebudowujàca).
Wariant – w systematyce fitosocjologicznej: jednostka ni˝sza od podzespo∏u, wyró˝niana na podstawie
obecnoÊci pewnych gatunków (wyró˝niajàcych) jako efektu zró˝nicowania lokalnosiedliskowego.
Wododzia∏ – linia lub strefa rozdzielajàca dwie zlewnie.
Wody hypolimnetyczne – przydenne warstwy wody
w g∏´bokim, stratyfikowanym termicznie latem jeziorze lub zbiorniku zaporowym (zob. epilimnion),
odizolowane od kontaktu z wodami powierzchniowymi stabilnà warstwà o pionowym gradiencie
temperatury. Charakteryzujà si´ niskà temperaturà
latem i zwykle niskà zawartoÊcià (lub brakiem) tlenu, wysokimi st´˝eniami CO2 i zwiàzków biogennych oraz brakiem ˝ywego fitoplanktonu.
Wody hyporeiczne – wody p∏ynàce w przepuszczalnych
(aluwialnych lub szczelinowych) utworach geologicznych doliny rzecznej, tworzàce stref´ kontaktu (mieszania) i ciàg∏ej wymiany wód koryta rzecznego
i w∏aÊciwych (pochodzàcych z obszaru wysoczyzny

Aneks 1. S∏ownik

Zjuwenalizowany – pozbawiony cech zwiàzanych z wiekiem dojrza∏ym, wykazujàcy w starszym wieku cechy w∏aÊciwe dla wieku m∏odego.
Zlewnia bezpoÊrednia – obszar, z którego pochodzà
sp∏ywy wód powierzchniowych zasilajàcych obiekt.
Zooplankton – ogó∏ drobnych zwierzàt ˝yjàcych w toni
wodnej; od˝ywiajà si´ drobniejszym bakterio- i fitoplanktonem, same mogà stanowiç pokarm np.
dla ryb planktono˝ernych.
Zonacja – pasowe nast´pstwo roÊlinnoÊci w przestrzeni, wywo∏ane zró˝nicowaniem lokalnosiedliskowym zgodnie
z okreÊlonym gradientem (kierunkiem zmian) czynników siedliskowych, np. na górskich zboczach, na
brzegu cieków i zbiorników wodnych, na skraju lasu.
Zràb zupe∏ny – sposób u˝ytkowania i odnowienia drzewostanu polegajàcy na jednoczesnym wyci´ciu
wszystkich drzew na wi´kszej (zwykle kilka ha,
w Polsce obecnie nie wi´cej ni˝ 4 ha) powierzchni.
èródlisko – zespó∏ êróde∏.
èród∏o – samoczynny, naturalny, skoncentrowany wyp∏yw
wody podziemnej na powierzchni terenu lub
w dnie zbiornika wodnego.
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lub g∏´biej po∏o˝onych utworów geologicznych) wód
podziemnych; odró˝niajà si´ sk∏adem chemicznym
i temperaturà (oraz gradientem przestrzennym tych
parametrów) zarówno od wód powierzchniowych,
jak i w∏aÊciwych wód podziemnych.
Wskaêniki (liczby ekologiczne) Ellenberga – wskaêniki
okreÊlajàce preferencje poszczególnych gatunków
roÊlin w odniesieniu do najistotniejszych czynników
Êrodowiskowych (m.in. odczyn gleby, iloÊç azotu,
Êwiat∏o, wilgotnoÊç, temperatura) okreÊlone przez
niemieckiego botanika Heinza Ellenberga
(1913–1997).
Wydma brunatna – ustabilizowana wydma z cienkà
warstwà gleby (regosolu lub arenosolu), poroÊni´ta przez wrzosowiska i niektóre postaci boru nadmorskiego.
Wydma paraboliczna – wydma w kszta∏cie ∏uku lub pó∏ksi´˝yca o ramionach skierowanych pod wiatr.
Wys∏adzanie – w odniesieniu do siedlisk zasolonych:
zmniejszanie zasolenia wód w efekcie wyp∏ukania
soli przez wody s∏odkie, najcz´Êciej opadowe. BezpoÊrednà przyczynà jest odci´cie od wp∏ywu wód zasolonych wskutek melioracji odwadniajàch lub regulacji rzek, lokalnie tak˝e zanik s∏onych êróde∏.
Wysoczyzna polodowcowa – rozleg∏y, nieco wzniesiony
i doÊç wyrównany obszar zbudowany z osadów lodowcowych i niekiedy wodnolodowcowych, zwykle
gliny osadzonej podczas jednego stadia∏u.
Wyspowe stanowisko – izolowane miejsce wyst´powania gatunku roÊliny lub zwierz´cia, oderwane od
jego g∏ównego zasi´gu.
Wysi´k – s∏abe powierzchniowe wysàczanie si´ wody
podziemnej, bez widocznego odp∏ywu na zewnàtrz, powodujàce zawilgocenie terenu.
Zast´pcze zbiorowiska – zbiorowiska roÊlinne powsta∏e pod wp∏ywem gospodarki cz∏owieka i zajmujàce
miejsce zbiorowisk naturalnych.
Zbiorowisko roÊlinne – powtarzajàca si´ kombinacja
rosnàcych razem gatunków roÊlin.
Zdj´cie fitosocjologiczne – sposób opisu zbiorowiska
roÊlinnego polegajàcy na spisaniu wszystkich gatunków rosnàcych na okreÊlonej powierzchni próbnej wraz z ocenà iloÊci ka˝dego z nich.
Zespó∏ roÊlinny (asocjacja roÊlinna) – powtarzajàca si´
kombinacja rosnàcych razem gatunków roÊlin majàca przynajmniej jeden gatunek charakterystyczny.

207

