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Levenloos
Levenloze milieufactoren zoals: licht, temperatuur, water, bodem, lucht
Ontleden, onderzoeken
Het water dat in ballasttanks van schepen wordt vervoerd om de
diepgang, stabiliteit en sterkte van het schip te verbeteren wanneer het
schip niet (volledig) geladen is.
Een document waarin is vastgelegd hoe er met een bepaalde zaak wordt
omgegaan.
Rijkdom van het leven. De variatie aan soorten, de genetische variatie
binnen een soort en de variatie tussen ecosystemen.
Een karakteristiek organisme voor specifieke milieuomstandigheden of
specifieke natuurtypen. De aan- of afwezigheid van deze soort zegt iets
over de toestand van milieu en natuur.
Het kan ook een soort zijn die bepaalde stoffen uit het milieu opneemt en
dan een duidelijk meetbare reactie vertoont. De mossel is bijvoorbeeld
een indicator van giftige stoffen die zich aan het slib hechten.
Een organisme dat organische en chemische afvalstoffen uit het water
haalt.
Een `biosensor` is een apparaat voor het opsporen van moleculen. Het
apparaat bevat een biologische component als gevoelig element en
combineert dat met een fysico-chemische uitlezing.
Levend
Andere soorten/organismen die invloed kunnen uitoefenen op een
soort/organisme.
Het abiotische deel van een ecosysteem. De omgeving van een
ecosysteem, zonder de daarin levende organismen.
Vleeseter
Wedijver, competitie. Als meerdere individuen hetzelfde proberen te
veroveren.
Gevolgen
De schade die exoten veroorzaken doordat inheemse soorten in de
verdrukking raken of zelfs helemaal verdwijnen.
Een ecosysteem is een geheel van biotische (planten, dieren, en andere
organismen) en abiotische factoren die als eenheid (systeem) kunnen
worden opgevat. De Noordzee en de Waddenzee zijn twee verschillende
ecosystemen.
Een soort die eerst niet in Nederland voorkwam, maar hier door menselijk
handelen wel terecht is gekomen.
Dierenwereld
Plantenwereld
Leefomgeving van een bepaald organisme. Deze omgeving voldoet aan
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alle biotische en abiotische factoren die het organisme nodig heeft om te
kunnen overleven, groeien en voortplanten. In bijvoorbeeld het biotoop
bos is de bodem de habitat voor de pissebed.
Planteneter
Van nature voorkomende soort in een land of deel van de wereld. Niet
door de mens geïmporteerd.
Een soort van vreemde oorsprong die zich massaal verbreidt in zijn nieuwe
omgeving.
Eieren leggen
Winstgevend, voordelig
Zakenman of vrouw, iemand met een eigen bedrijf
Opkomen
Levend wezen
Paren en kuit schieten
Een organisme dat zich ten koste van een ander organisme in stand houdt
en vermenigvuldigt.
Ongeremde vermenigvuldiging van een bepaald soort organisme.
Het doden en als voedsel gebruiken van dieren.
Reeks van opeenvolgende stappen om een doel te bereiken.

