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पर्यावरणयतील मूलभूत संज्ञय/Basic Terminology of Environment
खाली दिलेल्या सारणी मध्ये पर्ाा वरणातील काही मूलभू त संज्ञा िे ण्यात आलेले आहे त.
The table below gives some basic terms for the environment.
No.

संज्ञय

पररभयषय
हा िोन प्रजातींमधील परस्परसंवािाचा एक प्रकार आहे दजथे एकाला इजा

1

अमेन्सॅदलझम/Amensalism

होते आदण इतर अप्रभादवत राहतात. उिाहरणाथा , पेदनदसदलन आदण
बॅक्टेररर्ा.

2

अजैदवक घटक/Abiotic

पररसंस्थेतील दनजीव आदण अजैदवक घटक माती, पाणी, हवा, सूर्ाप्रकाश

components

इत्यािी अजैदवक घटक बनतात.
वातावरण हे वातावरणातील वार्ू , पाण्याची वाफ आदण दनलंदबत कणां चे

3

वातावरण/Atmosphere

भौदतक दमश्रण आहे जे पृ थ्वीला सवा बाजूंनी वेढलेले आहे . हे पृथ्वीच्या
गुरुत्वाकर्ाणाने पृष्ठभागावर बां धलेले आहे
जे जीव CO2 आदण पाण्यासारख्या अजैदवक पिाथाां पासून स्वतः चे अन्न

4

स्वर्ंपोर्ी/Autotrophs

तर्ार करतात त्यां ना स्वर्ंपोर्ी म्हणतात. त्यां ना प्राथदमक उत्पािक म्हणूनही
ओळखले जाते.

5

स्वर्ं पर्ाा वरणशास्त्र/Auto ecology

6

बेंदथक प्राणी/Benthic animals

पर्ाा वरणाच्या संिभाा त दवदशष्ट व्यक्ती दकंवा प्रजातींचा पर्ाा वरणीर् अभ्यास
स्वर्ं पर्ाा वरणशास्त्र म्हणून ओळखला जातो.
जे प्राणी पाण्याच्या तळाशी राहतात ते बेंदथक प्राणी आहे त.
हवा, पाणी इत्यािी बाह्य वातावरणाशी तुलना करता ही दवदशष्ट जीवाच्या

7

जैवसंचर्/Bioaccumulation

शरीरात दवर्ारी घटकां ची एकाग्रता वाढवण्याची प्रदिर्ा आहे (म्हणजेच
एखाद्या घटकाने अन्नसाखळीत प्रथम प्रवे श कसा केला र्ाचा संिभा िे ते)
आदण सवासाधारणपणे , अशा प्रिू र्कां चे प्रमाण शरीरात जास्त होते.
दवर्ारी घटकां चे प्रमाण सलग टर ॉदफक स्तरां वर वाढते. र्ा कारणामुळे

8

जैव प्रवधान/Biomagnification

दवर्ारी घटक शोर्ले जाऊ शकत नाहीत आदण त्याच वे ळी ते सलग उच्च
टर ॉदफक स्तरां वर हस्तां तररत केले जातात पररणामी उच्च टर ॉदफक स्तरावर
दवर्ारी घटकां चे प्रमाण अदधक होते.
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सवा वनस्पती, प्राणी आदण सूक्ष्मजीव र्ां ची एकूण बेरीज पररसंस्थेच्या
9

जैवदवदवधता/Biodiversity

जैवदवदवधतेचे प्रदतदनदधत्व करते. हे पररसं स्थेच्या जैदवक घटकां च्या
आं तरप्रजाती आदण अंतजाा तीच्या दभन्नतेच्या दृष्टीने िे खील प्रस्तुत केले जाते.

10

जैव-रासार्दनक चि/Bio-

ज्या गोलाकार मागाां मधून नार्टर ोजन, काबान इत्यािी आवश्यक घटक

Geochemical cycles

जीवां पासून पर्ाा वरणाकडे दफरतात त्यां ना जैव-रासार्दनक चि म्हणतात.
नैसदगाक जंगले आदण गवताळ प्रिे श जे हवामानाशी दकंवा सूर्ाप्रकाश,

11 बार्ोम/Biome

तापमान आदण पावसाच्या दवतरणाशी जोडलेले असतात त्यां ना बार्ोम
म्हणतात.

12 जैवमास/Biomass

एखाद्या सजीवामध्ये ठरादवक वेळी अस्तस्तत्वात असलेल्या सजीव पिाथाा चे
प्रमाण त्या जीवाचे बार्ोमास म्हणून ओळखले जाते.
ही पृथ्वीच्या पृ ष्ठभागावरील सवाा त मोठी पररसंस्था आहे आदण दतची

13 जीवमंडल/Biosphere

उपस्तस्थती पृथ्वीच्या तीनही क्षेत्ां मध्ये सतत परस्परसंवाि आदण
परस्परावलंबन िशावते - वातावरण,जलमंडल आदण मृिावरण.

14 जैदवक घटक/Biotic component
15 ब्रूड परजीवी/Brood parasitism

16 मां साहारी/Carnivores

17 हवामान बिल/Climate change

18 पररसीमा/Climax

19 सह-दवलुप्त होणे/Co-extinctions

पररसंस्थेतील सजीव घटक पररसंस्थेच्या जैदवक घटकां चा भाग बनतात.
पक्ष्ां मध्ये परजीवीपणाचा एक अनोखा प्रकार आहे जेथे परजीवी पक्षी
र्जमानाच्या घरट्यात अंडी घालतो आदण र्जमानां ना ते हाकलून िे तो.
तृणभक्षी दकंवा अन्न आदण उजेसाठी प्राथदमक ग्राहकां वर अवलंबून
असलेले प्राणी मां साहारी म्हणून ओळखले जातात.
हवामान आदण हवामानाच्या पॅरामीटसाच्या बिलत्या पद्धतीमुळे ते
अदनदित, अप्रत्यादशत आदण चढ-उतार होते. हा हवामान बिल आहे .
उत्तरादधकाराच्या प्रदिर्ेचा हा शेवटचा टप्पा आहे . ज्या प्रजातींवर प्रदिर्ा
समाप्त होते ती पररसीमा समुिार् म्हणून ओळखली जाते.
ही अशी पररस्तस्थती आहे की जेव्हा एखािी प्रजाती नामशेर् होते तेव्हा
दतच्याशी संबंदधत वनस्पती आदण प्राण्यां च्या प्रजाती िे खील नामशेर् होतात.
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20 कंपोस्तटंग/Composting

एरोदबक पररस्तस्थतीत (ऑस्तिजनच्या उपस्तस्थतीत) सेंदिर् घनकचऱ्र्ाचे
दवघटन कंपोस्तटंग म्हणून ओळखले जाते.
िोन प्रजातींमधील परस्परसं वािाचा प्रकार जेव्हा एखाद्या जीवाला फार्िा

21 कॉमन्सॅदलझम/Commensalism

22 स्पधाा /Competition

23 संवधान/Conservation

24 िार्ोस्फीअर/Cryosphere
25 डे दटर व्हसा/Detrivores
26 दवघटनकताा /Decomposer

होतो आदण इतर एखाद्या सं घटनेत तटस्थ राहतात. उिाहरणाथा , एदपफाइट
आदण आं बा; व्हे लच्या पाठीवर वाढणारी बानॅा कल्स.
िोन प्रजातींमधील परस्परसं वािाचा प्रकार जेथे िोन्हीवर नकारात्मक
पररणाम होतो (हानी). उिाहरण- वनस्पती आदण शाकाहारी प्राणी.
नैसदगाक संसाधनां चा (सजीव आदण दनजीव िोन्ही) दववे कपूणा वापर
जेणेकरून ते गमावले जाणे , वार्ा जाणे दकंवा नामशेर् होण्यापासून रोखणे.
पृथ्वीच्या पृष्ठभागाने बफा आदण दहमनद्याने व्यापलेले क्षेत् िार्स्तस्फर्र
म्हणून ओळखले जाते.
डे दटर टसचे दवघटन करणारे सूक्ष्मजीव डे दटर व्हसा आहे त.
जीवाणू , बुरशी इत्यािी जीवाणू जे मृत वनस्पती आदण प्राण्यां च्या जैव
दवघटनामध्ये गुंतलेले असतात त्यां ना दवघटन करणारे म्हणतात.

27 पानझडी/Deciduous

दवदशष्ट कालावधीसाठी सवा पाने गळणारी झाडे .

28 लोकसंख्या/Demography

मानवाच्या लोकसंख्येच्या आकाराचा सां स्तख्यकीर् अभ्यास.

29 डीडीटी/DDT

30 पर्ाा वरणशास्त्र/Ecology

31 पर्ाा वरण/Environment

ऑगेनोक्लोरीन रसार्न कृर्ी वापरात कीटकनाशक/कीटकनाशक म्हणून
वापरले जाते. आता, त्याच्या वापरामुळे जैवसंचर्मुळे कहर झाला आहे .
सजीवां च्या एकमेकां शी तसे च त्यां च्या पर्ाा वरणाशी असलेल्या संबंधां चा
वैज्ञादनक अभ्यास. ए.जी. टन्सले र्ां नी पर्ाा वरणशास्त्राची संकल्पना मां डली.
कोणत्याही जीवाच्या अस्तस्तत्वावर त्याच्या आर्ुष्यभर प्रत्यक्ष दकंवा
अप्रत्यक्षपणे प्रभाव टाकणारी कोणतीही गोष्ट पर्ाा वरणाची रचना करते.
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पररसंस्था एखाद्या क्षेत्ाच्या जैदवक आदण अजैदवक घटकां मधील
32 पररसंस्था/Ecosystem

परस्परसंवाि आदण परस्परावलंबन िशावते जे वस्तुमान आदण उजेचा
प्रवाह सुदनदित करते.

33

पाररस्तस्थदतक प्रणाली सेवा/Ecosystem
services

34 इकोटोन/Ecotone

35 इकोटाइप/Ecotype

पररसंस्थाद्वारे िे ऊ केलेल्या आदथाक, पर्ाा वरणीर् आदण सौंिर्ादवर्र्क वस्तू
आदण सेवां ची दवस्तृत श्रेणी पाररस्तस्थदतक प्रणाली सेवा म्हणून ओळखली
जाते.
िोन दकंवा अदधक दवदवध पररसंस्थां मधील जंक्शनचा झोन. उिाहरणाथा ,
मुहाने , गवताळ प्रिे श इ.
एक वनस्पती दकंवा प्राणी प्रजाती जी स्थादनक पर्ाा वरणीर् पररस्तस्थतीशी
जुळवून घेत दवदशष्ट दनवासस्थान व्यापते.
पर्ाा वरणीर् ग्रेदडर्ंटसह एका पररसंस्थेतून िु सऱ्र्ा पररसंस्थेमध्ये प्रजातींच्या

36 इकोक्लाईन/Ecocline

रचनेत हळू हळू आदण सतत बिल, िोन्हीमध्ये कोणताही स्पष्ट फरक
नसतो. हे एक भौदतक संिमण क्षेत् आहे .

37

38

इकोलॉदजकल नीचेस/Ecological
niche

जाते. एखाद्या जीवाच्या त्याच्या पर्ाा वरणातील जैदवक तसेच अजैदवक
घटकां शी असलेल्या सवा सं बंधां ची ही बेरीज आहे .

पर्ाा वरणीर् उत्तरादधकार/Ecological

हे दिलेल्या क्षेत्ाच्या प्रजातींच्या रचनेत हळू हळू आदण बऱ्र्ापैकी अंिाजे

succession

बिल आहे .

39 इकोफेन/Ecophene
पर्ाा वरणीर् कार्ाक्षमता/10%
40 कार्िा/Ecological efficiency/10%
law

41

इकोदसटमच्या जीवाद्वारे कार्ाा त्मक आदण पर्ाा वरणीर् भूदमका बजावली

पर्ाा वरणीर् पाऊलखुणा/Ecological
footprint

जी लोकसंख्या समान जीनोटाइपने वैदशष्ट्ट्यीकृत आहे परं तु दवदशष्ट
अदधवासात दभन्न दफनोटाइप आहे ती इकोफेन म्हणून ओळखली जाते.
एका टर ॉदफक स्तरावरून िु सऱ्र्ा स्तरावर वस्तु मान आदण ऊजाा
हस्तां तरणाचा िर मागील स्तराच्या फक्त 10% आहे . हा 10% ऊजाा
कार्िा आहे जो इकोदसटमची पर्ाा वरणीर् कार्ाक्षमता िशावतो.
हे पर्ाा वरणाची वहन क्षमता दकंवा पर्ाा वरणाची पुनदनादमाती करण्याच्या
क्षमतेच्या संिभाा त नैसदगाक आदण पर्ाा वरणीर् संसाधनां चा वापर आदण
शोर्ण िशावते.
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42

स्थादनक जैवदवदवधता/Endemic
biodiversity

43 सुपोर्ण/Eutrophication

44

45

46

भौगोदलक पररस्तस्थतीशी जोडलेल्या प्रिे शाच्या जैवदवदवधतेला स्थादनक
जैवदवदवधता म्हणतात.
नार्टर े ट्स आदण फॉस्फेट् सच्या अत्यदधक एकाग्रतेमुळे पाण्याच्या स्रोतां चे
जास्त प्रमाणात फलन होणे ज्यामुळे अल्गल ब्लूम होते हे सुपोर्ण आहे .

र्ुरीफॅदजक जीव/Euryphagic

ज्या वनस्पती आदण प्राण्यां मध्ये अन्नासाठी मोठ्या प्रमाणात सहनशीलता

organisms

असते ते र्ुरीफॅदगक असतात.

र्ुरीथमाल जीव/Eurythermal

ज्या वनस्पती आदण प्राणी तापमानासाठी दवस्तृत सहनशीलता आहे त ते

organisms

र्ुररथमाल आहे त.

र्ुरीहार्दडरक जीव/Euryhydric

ज्या वनस्पती आदण प्राण्यां मध्ये पाण्याची व्यापक प्रमाणात सहनशीलता

organisms

असते ते र्ुरीहार्दडरक असतात.

47 EIA

48

पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर मर्ाा दित दवतरण असलेल्या दवदशष्ट आदण दवदशष्ट

बदहस्थाने संरक्षण/Ex-situ
conservation

दवकास प्रकल्पां मुळे पर्ाा वरणावर होणाऱ्र्ा पररणामां चे दवश्लेर्ण म्हणजे
पर्ाा वरणीर् प्रभाव मूल्यां कन (EIA).
जेव्हा एखािी प्रजाती दतच्या नैसदगाक अदधवासाच्या बाहे र संरदक्षत केली
जाते तेव्हा दतला बदहस्थाने संरक्षण असे म्हणतात. उिाहरणाथा प्राणीसंग्रहालर्ातील संवधान, वनस्पदत उद्यान इ.

49 वनस्पदत/Flora

एखाद्या प्रिे शातील वनस्पती समुिार् म्हणजे त्या क्षेत्ाची वनस्पती.

50 जीवसृष्टी/Fauna

एखाद्या प्रिे शातील प्राणी समुिार् हा त्या क्षेत्ाचा प्राणी असतो.

51 अन्न साखळी/Food chain

पररसंस्थेमध्ये वस्तुमान आदण उजेचा रे खीर् आदण अनु िदमक प्रवाह

