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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 przy-
padku, gdy okreÊlony wyraz wyst´puje w j´zyku potocz-
nym, tu podano tylko jego znaczenie stosowane w na-
ukach przyrodniczych i u˝yte w konkretnym kontekÊcie.

Uwaga
Siedliska przyrodnicze w rozumieniu Dyrektywy Siedlisko-
wej (i w Êlad za nià Ustawy o ochronie przyrody) sà to „ob-
szary 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 (wod-
nych, glebowych, klimatycznych), niezale˝nych od bioce-
nozy. Z ka˝dym typem siedliska, zale˝nym od kombinacji
czynników abiotycznych, jest zwiàzana pewna liczba eko-
systemów (mniejsza lub wi´ksza, zale˝nie od lokalnych wa-
runków abiotycznych i dzia∏alnoÊci cz∏owieka). Siedlisko
przekszta∏cone przez biocenoz´ nazywane jest biotopem.

Abiotyczny – nieo˝ywiony element Êrodowiska (np. woda,
osady).

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, substan-
cje docierajàce do ekosystemu z zewnàtrz).

Aluwia (poj. aluwium) – osady rzeczne naniesione
przez wody rzeki i osadzone w jej korycie lub na te-
rasie 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 Êrodowi-
skowych, w jakich wyst´puje gatunek (zbiorowisko
roÊlinne).

Antropofity – gatunki obce naturalnej (rodzimej) florze
danego terenu; nale˝à do nich gatunki, które po-
wsta∏y dzi´ki cz∏owiekowi, przyw´drowa∏y dzi´ki
niemu albo przetrwa∏y na siedliskach antropoge-
nicznych.

Antropogeniczny – b´dàcy wynikiem dzia∏alnoÊci
cz∏owieka.

Antropopresja – ogó∏ bezpoÊrednich i poÊrednich dzia-
∏aƒ cz∏owieka prowadzàcych do ró˝norodnych (ne-
gatywnych lub pozytywnych) zmian w Êrodowisku
przyrodniczym.

Atlantycki (gatunek, element, zespó∏ roÊlinny itp.)
➜ element atlantycki, atlantyckie zbiorowisko.

Atlantyckie zbiorowisko – zbiorowisko wykszta∏cone na
obszarach b´dàcych pod wp∏ywem klimatu atlan-
tyckiego (➜ 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, sol-
niskowa).

Auksochoryczne zbiorowiska – zbiorowiska roÊlinne
rozprzestrzeniajàce si´ pod wp∏ywem cz∏owieka.

Autogeniczne zbiorowiska – zbiorowiska roÊlinne po-
wsta∏e pod wp∏ywem czynników ca∏kowicie nieza-
le˝nych od cz∏owieka; nale˝à do nich z. pierwotne
i z. naturalne (➜).

Autekologia – dzia∏ ekologii zajmujàcy si´ badaniem za-
le˝noÊci mi´dzy organizmem lub gatunkiem a Êro-
dowiskiem.

Biocenoza – ogó∏ populacji roÊlinnych (fiocenoz) i zwie-
rz´cych (zoocenoz) ˝yjàcych w okreÊlonym ekosys-
temie.

Biogeny (nutrienty, biopierwiastki) – pierwiastki chemicz-
ne niezb´dne do ˝ycia, które wchodzà w sk∏ad or-
ganizmów i uczestniczà w przebiegu procesów ˝y-
ciowych. Dzielà si´ na makroelementy (azot, fosfor,
potas, wapƒ, ˝elazo, magnez) i mikroelementy
(m.in. cynk, miedê, sód, selen, krzem).

Biomasa – masa organizmów ˝yjàcych w ekosystemie lub
na jednostk´ powierzchni/obj´toÊci (np. osobni-
ków, populacji, ca∏kowita).

Bioró˝norodnoÊç (ró˝norodnoÊç biologiczna) – roz-
maitoÊç form i struktur ˝ywej materii; dotyczy trzech
poziomów organizacji przyrody i obejmuje: ró˝no-
rodnoÊç wewnàtrzgatunkowà (genetycznà i popu-
lacyjnà), ró˝norodnoÊç gatunkowà i ró˝norodnoÊç
ekosystemów.

Biotop – nieo˝ywiona cz´Êç ekosystemu, Êrodowisko ˝ycia
konkretnej biocenozy; zespó∏ czynników abiotycz-
nych, które sà przekszta∏cane przez t´ biocenoz´.

Biotyczny – o˝ywiony (o elemencie ekosystemu – roÊli-
nach, zwierz´tach).

Biochora – wycinek przestrzeni zaj´tej przez jednà fitoce-
noz´.

Borealny (gatunek, element, zespó∏ roÊlinny itp.)
➜ element borealny.

Bryoflora (brioflora) – flora mszaków (➜).
Byliny – wieloletnie roÊliny zielne (➜), które na zim´ tracà

ca∏kowicie lub cz´Êciowo p´dy nadziemne i odna-
wiajà 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.

Chasmofity – wyspecjalizowane ekologicznie gatunki
roÊlin, rosnàce g∏ównie lub wy∏àcznie w szczeli-
nach skalnych (zarówno ska∏ wapiennych, jak
i krzemianowych).

Czynnik edaficzny – poj´cie z zakresu ekologii roÊlin,
dotyczàce wymagaƒ glebowych roÊliny lub zbioro-
wiska roÊlinnnego (➜).

Czynnik orograficzny – w ekologii roÊlin poj´cie obejmu-
jàce 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 obce-
go itp.

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 naj-

wy˝ej po∏o˝onym na danym terenie a jego punk-
tem najni˝szym.

Denudacja – proces niszczenia wynios∏oÊci oraz wyrów-
nywania powierzchni Ziemi wskutek m.in. erozji,
wietrzenia, sp∏ukiwania.

Diaspory – twory (tj. nasiona, zarodniki, rozmnó˝ki wege-
tatywne) umo˝liwiajàce przemieszczanie si´ roÊliny
na odleg∏oÊç.

Dysjunkcja – przerwa w zasi´gu (obszarze wyst´powa-
nia) gatunków roÊlin lub zwierzàt.

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´), mate-
ri´ organicznà i Êrodowisko nieo˝ywione (biotop).
Biocenoza i biotop powiàzane sà funkcjonalnie po-
przez 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 ewolu-
cji przystosowana do specyficznych warunków Êro-
dowiskowych.

Ekstrazonalny – obcy dla danej strefy klimatyczno-ro-
Êlinnej, wyst´pujàcy w jej obr´bie tylko w specjal-
nych warunkach, w∏aÊciwy dla innej strefy.

Element atlantycki – poj´cie z zakresu fitogeografii, doty-
czàce zasi´gu wyst´powania gatunku lub zbiorowi-
ska obejmujàcego obszary w bezpoÊredniej strefie
oddzia∏ywania klimatu atlantyckiego. W Europie ele-
ment atlantycki najliczniej reprezentowany jest w za-
chodniej i pó∏nocno-zachodniej cz´Êci kontynentu.

Element borealny – poj´cie z zakresu fitogeografii, do-
tyczàce zasi´gu wyst´powania gatunku lub zbioro-
wiska obejmujàcego obszary w strefie oddzia∏ywa-
nia klimatu borealnego. W Europie element bore-
alny najliczniej reprezentowany jest w pó∏nocnej
i pó∏nocno-wschodniej cz´Êci kontynentu.

Element kontynentalny – poj´cie z zakresu fitogeogra-
fii, dotyczàce zasi´gu wyst´powania gatunku lub
zbiorowiska obejmujàcego obszary w bezpoÊred-
niej strefie oddzia∏ywania klimatu kontynentalne-
go. W Europie element kontynentalny najobficiej
reprezentowany jest we wschodniej i Êrodkowo-
-wschodniej cz´Êci kontynentu.

Element sarmacki – poj´cie z zakresu fitogeografii, do-
tyczàce zasi´gu wyst´powania gatunku lub zbioro-
wiska obejmujàcego obszary Wy˝yny Lubelskiej
i zachodniej Ukrainy.

Element subatlantycki – poj´cie z zakresu fitogeografii,
dotyczàce zasi´gu wyst´powania gatunku lub zbio-
rowiska obejmujàcego obszary w strefie oddzia∏y-
wania klimatu atlantyckiego si´gajàcego w g∏àb
kontynentu. W Europie element subatlantycki naj-
silniej reprezentowany jest w zachodniej i Êrodko-
wo-zachodniej cz´Êci kontynentu.

Element subkontynentalny – poj´cie z zakresu fitoge-
ografii, dotyczàce zasi´gu wyst´powania gatunku
lub zbiorowiska obejmujàcego obszary w s∏abszej
strefie oddzia∏ywania klimatu kontynentalnego.
W Europie element subkontynentalny najsilniej re-
prezentowany jest w Êrodkowo-wschodniej cz´Êci
kontynentu.

Endemit (gatunek endemiczny) – gatunek roÊliny lub
zwierz´cia o zasi´gu ograniczonym do ÊciÊle okre-
Êlonego obszaru, zazwyczaj niewielkiego.

Eoliczny (proces) – zachodzàcy pod wp∏ywem dzia∏al-
noÊci wiatru, który powoduje wywiewanie (czyli
deflacj´) drobnego materia∏u mineralnego i or-
ganicznego lub jego nagromadzenie, czyli aku-
mulacj´. W efekcie p.e. na siedliskach wydmo-
wych nast´puje odwiewanie lub zasypywanie
piaskiem i tworzenie si´ wydm i zag∏´bieƒ mi´-
dzywydmowych.

Erozja – mechaniczne niszczenie powierzchni Ziemi (ska∏,
gleby), po∏àczone z usuwaniem zerodowanego ma-
teria∏u, powodowane g∏ównie przez wody (m.in.
erozja rzeczna, abrazja) i wiatr (m.in. deflacja).

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,
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Murawy, ∏àki, zio∏oroÊla, wrzosowiska, zaroÊla



umieszczonych wysoko na p´dach nadziemnych;
do fanerofitów zalicza si´ wi´kszoÊç gatunków
drzew i krzewów liÊciastych.

Fitocenoza, p∏at – realnie istniejàce zbiorowisko roÊlinne
b´dàce cz´Êcià konkretnego ekosystemu.

Fitofilny – gatunek zwierz´cy ˝yjàcy w zbiorowiskach ro-
Êlinnych.

Fitogeografia (=geografia roÊlin) – nauka o rozmiesz-
czeniu geograficznym roÊlin i ich zbiorowisk oraz
o prawach rzàdzàcych tym rozmieszczeniem.

Fluwialny – rzeczny, zwiàzany z rzekà. Erozja fluwialna, for-
my fluwialne, osady fluwialne, flora i fauna fluwialna.

Formy fluwialne – formy rzeêby terenu powsta∏e z utwo-
rów geologicznych osadzonych przez wody rzeczne.

Flora – ogó∏ gatunków roÊlin ˝yjàcych na jakimÊ obszarze.
Fluwiogeniczny – pochodzàcy z procesów zachodzàcych

pod wp∏ywem wód rzecznych.
Geofity – roÊliny ziemnopàczkowe, czyli takie, których pàki

zimujà pod powierzchnià ziemi; w naszej florze ro-
Êliny z podziemnymi k∏àczami, cebulami i bulwami.

Generatywny (osobnik) – zdolny do rozmna˝ania, b´-
dàcy w fazie kwitnienia, owocowania lub rozsiewa-
nia nasion.

Glacjalny – zwiàzany z okresem lodowcowym.
Gleba szkieletowa – gleba z du˝à zawartoÊcià od∏am-

ków 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 mikro-
skopu; mogà nale˝eç do ró˝nych grup taksono-
micznych (w wodach s∏odkich przedstawiciele ziele-
nic, ramienic, krasnorostów i sinic).

Go∏oborze – rumowisko skalne na zboczu góry.
Halofilny – s∏onolubny (zob. halofity).
Halofity (s∏onoroÊla) – roÊliny przystosowane do ˝ycia

na pod∏o˝u zasolonym, przesyconym rozpuszczal-
nymi solami, g∏ównie chlorkami: sodowym, wap-
niowym i magnezowym oraz w´glanami – sodo-
wym i magnezowym.

Higrofilny – poj´cie z zakresu ekologii roÊlin, dotyczà-
ce wymagaƒ wilgotnoÊciowych roÊliny lub zbioro-
wiska. W tym wypadku poj´cie to oznacza, ˝e
gatunek do swojego rozwoju wymaga du˝ej wil-
gotnoÊci.

Juwenilny (osobnik) – b´dàcy w fazie m∏odocianej, ró˝-
niàcy si´ cz´sto pokrojem od osobnika doros∏ego,
niezdolny jeszcze do rozmna˝ania, niewykszta∏ca-
jàcy p´dów generatywnych z nasionami.

Kad∏ubowe zbiorowiska – zbiorowiska zubo˝a∏e flory-
stycznie, najcz´Êciej na skutek silnej, jednostronnej
antropopresji, pozbawione gatunków charaktery-
stycznych i cz´sto wskutek tego niedajàce si´ zakla-
syfikowaç do okreÊlonego zespo∏u, a jedynie do
jednostek wy˝szej rangi (zwiàzku lub nawet rz´du).

Kalcyfity – roÊliny wapieniolubne, wyst´pujàce na gle-
bach o du˝ej zawartoÊci zwiazków wapnia.

Kem – pagór powsta∏y w otwartych szczelinach w obr´bie
lodowca lub martwego lodu z materia∏u transpor-
towanego przez wody z topniejàcego lodu.

Kenofity – gatunki obce naturalnej florze danego terenu,
przyby∏e po XV wieku, trwale zadomowione.

Klasa zespo∏ów – wysoka jednostka systematyki zbioro-
wisk roÊlinnych, cz´sto odpowiadajàca tak˝e pod-
stawowym grupom ekologicznym zbiorowisk ro-
Êlinnych, 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 wa-
haniach temperatury i doÊç wysokich opadach; ty-
powy g∏ównie dla strefy umiarkowanej.

Kontynentalizacja – zmiana klimatu w gradiencie cza-
sowym lub geograficznym, polegajàca na domina-
cji cech klimatu kontynentalnego (ostre zimy, suche
i goràce lata).

Kontynentalny (gatunek, element, zespó∏ roÊlinny itp.)
➜ element kontynentalny.

Korytarz ekologiczny – obszar umo˝liwiajàcy migracj´
roÊlin, zwierzàt lub grzybów. K.e. ma zazwyczaj
kszta∏t wyd∏u˝ony. Funkcj´ k.e. cz´sto pe∏nià doliny
rzeczne.

Kreda jeziorna – gytia wapienna o zawartoÊci w´glanu
wapnia przekraczajàcej 80%.

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 zbio-
rowisku roÊlinnym z∏o˝onym z kserofitów (➜).

Kseromorficzny (gatunek) – przystosowany do ˝ycia na
siedliskach suchych dzi´ki wydajnemu gospodaro-
waniu wodà przez obni˝enie transpiracji lub dzi´ki
magazynowaniu wody w ró˝nych organach, np.
w ∏odygach, liÊciach lub korzeniach.

Ksenospontaniczne zbiorowiska – zbiorowiska antro-
pogeniczne opanowujàce siedliska niezdegrado-
wane lub nieznacznie zdegradowane; w przewa-
dze sà zbudowane z gatunków obcych, które wy-
pierajà sk∏adniki zastanego zbiorowiska.
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Kserofit – roÊlina zwiàzana ze Êrodowiskiem suchym, od-
porna na susze.

Lichenoflora – flora porostów.
Litosole – gleby inicjalne skaliste, szkieletowe, wytworzo-

ne ze ska∏y masywnej; na ogó∏ w górach.
Makrozoobentos – ˝yjàce na dnie zbiorników wodnych

makroskopowe zwierz´ta bezkr´gowe o rozmia-
rach cia∏a wi´kszych ni˝ 1 mm.

Mada – gleba aluwialna (nap∏ywowa), utworzona z osa-
dów rzecznych z domieszkà substancji organicz-
nych, o warstwowanym profilu, z regu∏y bardzo ˝y-
zna. OkreÊlenie odnosi si´ zarówno do gatunku
gleby (wówczas w zale˝noÊci od sk∏adu mechanicz-
nego wyró˝nia si´ mady lekkie, Êrednie, ci´˝kie),
jak i typu gleby (w zale˝noÊci od procesu glebo-
twórczego: próchniczne, czarnoziemne, brunatne).

Makromorfologia z∏o˝a torfowego – ogólny kszta∏t
z∏o˝a torfowego.

Malakofauna – fauna mi´czaków.
Mezofilny – (gatunek, zbiorowisko roÊlinne) – wyst´pujà-

cy w Êrodowisku o umiarkowanym nat´˝eniu czyn-
ników ekologicznych (np. temperatury, wilgotno-
Êci).

Mikrorelief – niewielkie ró˝nicowanie (cz´sto lokalne)
rzeêby terenu na powierzchni wi´kszych jednostek
geomorfologicznych.

M∏odoglacjalny – zwiàzany z niedawnym (w geologicz-
nym 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∏a-
Êciwe, mchy torfowce i wàtrobowce.

Nalot – wyst´pujàce w wi´kszej iloÊci siewki i m∏ode osob-
niki drzew na dnie lasu lub na innym gruncie, wy-
ros∏e spontanicznie z nasion, do czasu, gdy wyro-
snà ponad warstw´ roÊlin zielnych.

Naturalne zbiorowisko – zbiorowisko, które powsta∏o
z gatunków rodzimych bez udzia∏u cz∏owieka; ule-
g∏o wp∏ywom gospodarki cz∏owieka, ale zachowa-
∏o swój pierwotny sk∏ad florystyczny.

Nekromasa – obumar∏e, s∏abo roz∏o˝one szczàtki orga-
nizmów, odk∏adajàce si´ na powierzchni gleby
(cz´Êciowo pokrywa si´ z poj´ciem Êció∏ki w lasach.

Neofity, neofityzacja – gatunki obcego pochodzenia,
przyby∏e po XV wieku, trwale zadomowione na
pierwotnych siedliskach, wchodzàce do zbiorowisk
naturalnych. Neofityzacja – jedna z form degene-
racji zbiorowisk roÊlinnych polegajàca na wkracza-
niu i zadomawianiu si´ obcych gatunków w zbioro-
wiskach naturalnych.

Neutrofilny – preferujàcy pod∏o˝e o oboj´tnym odczynie.
Nitrofilny – poj´cie z zakresu ekologii roÊlin, dotyczàce wy-

magaƒ troficznych roÊliny lub zbiorowiska. W tym
wypadku poj´cie to oznacza, ˝e gatunek do swoje-
go rozwoju wymaga du˝ej iloÊci azotu w glebie.

Nitrofit – gatunek wyst´pujàcy i preferujàcy do ˝ycia i roz-
woju miejsca o du˝ym st´˝eniu azotu w glebie.

Ni˝ówka – okres niskich stanów wód w rzece, spowodo-
wanych 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.
Ochrona bierna – ochrona prowadzona bez stosowania

zabiegów.
Ochrona ex situ – ochrona roÊlin i zwierzàt drogà prze-

niesienia ich w inne miejsce: do ekosystemów za-
st´pczych, w których mogà ˝yç w warunkach natu-
ralnych lub do Êrodowisk sztucznie stworzonych
(np. ogrodów botanicznych), w których wymagajà
sta∏ej opieki cz∏owieka. Nale˝à tu tak˝e banki na-
sion i banki genów.

Ochrona in situ – ochrona roÊlin i zwierzàt w miejscu ich
naturalnego wyst´powania.

Ochrona renaturalizacyjna (renaturalizacja) – przy-
wracanie do stanu bardziej naturalnego.

Ochrona Êcis∏a (ca∏kowita, zupe∏na) – zakaz wszelkiej
ingerencji w warunki ˝ycia organizmów i funkcjo-
nowanie 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.
Oligotroficzny – ubogi w substancje pokarmowe.
Oportunistyczny – gatunek s∏abo wyspecjalizowany, mo-

gàcy ˝yç w ró˝nych siedliskach i ∏atwo przystosowu-
jàcy si´ do zmian warunków Êrodowiskowych.

Orograficzny ➜ czynnik orograficzny.
Oszyjek – pas krzewów na skraju lasu.
Oz – piaszczysto-˝wirowy wa∏ powsta∏y w szczelinach i tu-

nelach lodowców czynnych, z materia∏u transpor-
towanego przez wody wewnàtrz lodowca.

Pas ekologiczny – tu: cyklicznie pozostawiany bez kosze-
nia kilkumetrowy pas roÊlinnoÊci ∏àkowej, spe∏nia-
jàcy rol´ ochronnà dla gniazdujàcych ptaków lub
zachowujàcy ˝erowiska, jest to tak˝e miejsce
umo˝liwiajàce pe∏ny rozwój gatunkom roÊlin póê-
no kwitnàcych i wykszta∏cajàcych nasiona.

Perdochoryczne zbiorowiska – zbiorowiska naturalne,
utrzymujàce si´ na siedliskach niezdegradowa-
nych, zmniejszajàce swój area∏ pod wp∏ywem go-
spodarki cz∏owieka.

Petryfikacja – proces przemiany w kamieƒ, np. osadu
w twardà ska∏´.

Pierwotne zbiorowiska – zbiorowiska roÊlinne powsta-
∏e z gatunków rodzimych, bez Êladów degeneracji
spowodowanej dzialalnoÊcià cz∏owieka.

Pi´tro alpejskie (pi´tro halne) – pas roÊlinnoÊci w wyso-
kich górach (zwykle powy˝ej 1600–1800 m n.p.m.),
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w którym dominujà wysokogórskie murawy. W Polsce
wytworzy∏o si´ tylko w Tatrach, na Babiej Górze
i w Karkonoszach.

Pi´tro subalpejskie (pi´tro kosodrzewiny) – pas ro-
ÊlinnoÊci górskiej o charakterze przejÊciowym mi´-
dzy lasami górnego regla, a murawami pi´tra al-
pejskiego. W Tatrach na wysokoÊci 1550–1850 m
n.p.m., w pozosta∏ych górach ni˝ej. W naszych
warunkach dominujà w nim zaroÊla kosodrzewi-
ny (w Karpatach Zachodnich i w Sudetach) lub
zaroÊla olchy kosej, jarz´biny i wierzby Êlàskiej
(Bieszczady).

Pi´tro subniwalne (pi´tro turniowe) – pas roÊlinnoÊci
wysokogórskiej, ponad pi´trem halnym; w Polsce
tylko w Tatrach powy˝ej 2200–2300 m n.p.m.;
tworzà je niewielkie p∏aty luênych muraw naskal-
nych i porostów.

Plecha – wegetatywne cia∏o glonów, Êluzowców, grzybów
lub porostów.

Podrost – m∏ode pokolenie drzew o wysokoÊci ponad 50 cm,
wyros∏e pod okapem lasu, które w przysz∏oÊci wcho-
dziç b´dzie w sk∏ad górnej warstwy drzewostanu.

Podzespó∏ – syntakson hierarchicznie ni˝szy od zespo∏u,
wyró˝niany na podstawie obecnoÊci pewnych ga-
tunków (wyró˝niajàcych) jako odzwierciedlenia od-
r´bnoÊci lokalnosiedliskowych lub regionalnych.

Pó∏naturalne zbiorowiska – zbiorowiska powsta∏e
wskutek dzia∏alnoÊci cz∏owieka, zbudowane z ga-
tunków rodzimych, z niewielkim udzia∏em gatun-
ków obcych, które jednak nie wykazujà redukcyjne-
go stosunku do innych sk∏adników zbiorowiska.

Procesy glejowe – biochemiczne procesy redukcji ró˝-
nych glebowych zwiàzków mineralnych (˝elaza,
manganu itp.), przebiegajàce w warunkach utrud-
nionego dost´pu powietrza.

Przemywna gospodarka wodna – poj´cie z zakresu
gleboznawstwa, obejmujàce opis sposobu zaopa-
trywania gleby w wod´. Ten typ gospodarki wodnej
wyst´puje g∏ównie na glebach piaszczystych i pia-
skach 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.

Ranker – poj´cie z zakresu gleboznawstwa oznaczajàcy
typ gleby mineralnej, s∏abo wykszta∏conej.

Refugium (ostoja) – obszar (zwykle niewielki), na którym
dzieki korzystnym warunkom mog∏y przetrwaç ro-
Êliny lub zwierz´ta, które gdzie indziej wygin´∏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 zacho-
wany w danym regionie na ograniczonym, zwykle

niedu˝ym obszarze, niegdyÊ szerzej rozmieszczony;
okreÊlenie zwykle stosuje si´ w odniesieniu do po-
pulacji, które przetrwa∏y w okresie zlodowaceƒ;
najcz´Êciej w wysokich po∏o˝eniach górskich.

Retencja wodna – gromadzenie si´ wody opadowej
(tak˝e Êniegu i lodu) w gruncie, w rzekach, w jezio-
rach oraz magazynowanie jej w sztucznych zbior-
nikach. Retencja rzeczna, jeziorna, gruntowa, le-
Êna, 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 znie-
kszta∏ceniom polegajàcym na zaburzeniach struktu-
ry i funkcji oraz wymianie sk∏adu florystycznego.

RoÊlinnoÊç – ogó∏ zbiorowisk roÊlinnych wyst´pujàcych
na pewnym obszarze.

RoÊliny naczyniowe – roÊliny posiadajàce wyspecjalizo-
wanà tkank´ do przewodzenia wody (nale˝à tu pa-
protniki 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 zmienio-
nych przez cz∏owieka, cz´sto na zanieczyszczonych
glebach, nara˝one na gwa∏towne zmiany.

Runo – dwie najni˝sze warstwy zbiorowiska leÊnego: war-
stwa zielna (zió∏) oraz warstwa porostowo-mszysta
(przyziemna).

Sandr – piaszczysta równina (ÊciÊle – sto˝ek nap∏ywowy)
powsta∏a w okresie zlodowacenia w wyniku aku-
mulacji wodnolodowcowej przed czo∏em lodowca.
Powierzchnia sandru mo˝e byç równa lub urozma-
icona ró˝nej genezy zag∏´bieniami i dolinami.

Sarmacki ➜ element sarmacki
Seralny – przejÊciowy; o zbiorowisku roÊlinnym: stanowià-

cy nietrwa∏e stadium sukcesji (zbiorowisko seralne).
Siewka – m∏ody osobnik roÊliny. Poj´cie dotyczy zw∏aszcza

roÊlin drzewiastych i oznacza m∏odà roÊlin´ z liÊcie-
niami, w pierwszym roku ˝ycia, po wykie∏kowaniu.

S∏onoroÊla ➜ halofity.
Soliflukcja – powolne osuwanie si´ (spe∏zywanie) zwie-

trzeliny nasyconej wodà po przemarzni´tym pod∏o-
˝u na stoku; zjawisko obserwowane w wysokich
górach i w obszarach polarnych.

Sp∏yw powierzchniowy – sp∏yw wody opadowej lub roz-
topowej po powierzchni stoku (na powierzchni
gruntu).

Sp∏yw Êródpokrywowy – powolny (najcz´Êciej) ruch wo-
dy pod powierzchnià gruntu, w obr´bie luênego
materia∏u skalnego, czyli pokryw stokowych (zwie-
trzelin, deluwiów, pokryw blokowych, itp.).

Subatlantycki (gatunek, element, zespó∏ roÊlinny itp.)
– zob. element subatlantycki.
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Subarktyczny – wyst´pujàcy w obszarach sàsiadujàcych
z Arktykà (lub bardzo przypominajàcy obiekty tam
si´ znajdujàce).

Subkontynentalny (gatunek, element, zespó∏ ro-
Êlinny itp.) – zob. element subkontynentalny.

Sukcesja – kierunkowe zmiany roÊlinnoÊci polegajàce na
nast´powaniu po sobie zbiorowisk roÊlinnych (eko-
systemów) ró˝niàcych si´ strukturà i sk∏adem ga-
tunkowym. Sukcesja rozpoczyna si´ od stadium ini-
cjalnego, po którym nast´pujà stadia przejÊciowe,
a koƒczy najbardziej trwa∏ym stadium koƒcowym,
odpowiednim dla okreÊlonych warunków siedlisko-
wych, tzw. klimaksem.

Sukcesja naturalna – sukcesja odbywajàca si´ sponta-
nicznie, tzn. bez wp∏ywu cz∏owieka na jej przebieg.

Sukcesja pierwotna – sukcesja odbywajàca si´ w miej-
scach, które nie by∏y wczeÊniej zaj´te przez roÊliny,
ich szczàtki lub inne formy materii organicznej.

Sukcesja wtórna – sukcesja odbywajàca si´ w miej-
scach, w których wyst´pujàca poprzednio roÊlin-
noÊç uleg∏a zniszczeniu.

Sukulenty – roÊliny gruboszowate, wyst´pujàce na siedli-
skach suchych i skrajnie suchych, o silnie zgrubia-
∏ych liÊciach lub ∏odygach przystosowanych do ma-
gazynowania wody.

Synantropijne gatunki – towarzyszàce cz∏owiekowi ga-
tunki rodzime lub obce, wyst´pujàce przede wszyst-
kim 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 gle-
by ani suche, ani wilgotne.

Takson – ogólna nazwa ka˝dej jednostki systematyki or-
ganizmów ˝ywych (podgatunek, gatunek, rodzaj,
rodzina, rzàd itd.).

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 niskie – torfowisko zasilane przez wody podziem-
ne lub powierzchniowe, zawierajàce znacznà lub umiar-
kowanà iloÊç od˝ywczych substancji mineralnych.

Torfowisko przejÊciowe – torfowisko zasilane w znacz-
nej 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 re-
jestracji zró˝nicowania badanej cechy w gradiencie
Êrodowiskowym.

Trofia – inaczej: ˝yznoÊç.
Wariant – w systematyce fitosocjologicznej: jednostka ni˝-

sza od podzespo∏u, wyró˝niana na podstawie
obecnoÊci pewnych gatunków (wyró˝niajàcych) ja-
ko efektu zró˝nicowania lokalnosiedliskowego.

Wododzia∏ – linia lub strefa rozdzielajàca dwie zlewnie.
Wskaêniki (liczby ekologiczne) Ellenberga – wskaê-

niki okreÊlajàce preferencje poszczególnych gatun-
ków roÊlin w odniesieniu do najistotniejszych czyn-
ników 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 nad-
morskiego.

Wyle˝yska Ênie˝ne – miejsca d∏ugotrwa∏ego zalegania
pokrywy Ênie˝nej w wysokich górach; po∏o˝one
w zag∏´bieniach pod Êcianami skalnymi lub w nie-
wielkich, zimnych dolinkach.

Wyspowe stanowisko – izolowane miejsce wyst´powa-
nia 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 ze-
wnàtrz, 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 ga-
tunków rosnàcych na okreÊlonej powierzchni prób-
nej wraz z ocenà iloÊci ka˝dego z nich.

Zespó∏ roÊlinny (asocjacja roÊlinna) – powtarzajàca si´
kombinacja rosnàcych razem gatunków roÊlin, ma-
jàca przynajmniej jeden gatunek charakterystyczny.

Zjuwenalizowany – pozbawiony cech zwiàzanych z wie-
kiem dojrza∏ym, wykazujàcy w starszym wieku ce-
chy w∏aÊciwe dla wieku m∏odego.
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Zonacja – pasowe nast´pstwo roÊlinnoÊci w przestrzeni, wy-
wo∏ane zró˝nicowaniem lokalnosiedliskowym zgodnie
z okreÊlonym gradientem (kierunkiem zmian) czynni-
ków siedliskowych, np. na górskich zboczach, na brze-
gu cieków i zbiorników wodnych, na skraju lasu.

èród∏o – samoczynny, naturalny, skoncentrowany wyp∏yw
wody podziemnej na powierzchni terenu lub
w dnie zbiornika wodnego.
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