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abiotic (factor) = ααζμηζηυξ (πανάβςκ), o. Αοηυξ πμο ζπεηί-

γεηαζ ιε ιδ αζμθμβζηά (θοζζηά, πδιζηά, βεςθμβζηά) ζημζπεί-

α ημο μζημζοζηήιαημξ ( biotic*). 

abyssal = ααοζζαίμξ, o. Αοηυξ πμο απακηά ζημ πζμ ααεφ 

ηιήια ημο ςηεακμφ, ηάης απυ 2.000 ιέηνα. 

acclimatization = εβηθζιαηζζιυξ, μ. Πνμζανιμζηζηή ακηίδ-

ναζδ, πμο δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζε έκακ μνβακζζιυ κα ακ-

ηέλεζ ηζξ αθθαβέξ ζημ πενζαάθθμκ* ημο. 

acid = μλφ, ημ. Οοζία πμο, υηακ δζαθφεηαζ ζε κενυ, δζαπςνίγε-

ηαζ ζε ιζηνυηενμ ή ιεβαθφηενμ ααειυ ζε ζυκηα*. οκήεςξ 

είκαζ δζαανςηζηυ ηαζ έπεζ pH* ιζηνυηενμ απυ 7.  

acid deposition = υλζκδ απυεεζδ. Απυεεζδ μλέςκ ή πδιζηχκ 

εκχζεςκ πμο πανάβμοκ μλέα πάκς ζημ έδαθμξ ή ημοξ 

μνβακζζιμφξ. 

acid precipitation = υλζκδ ηαηαηνήικζζδ. λζκδ ανμπή ή πζυ-

κζ. 

acid rain = υλζκδ ανμπή. Βνμπή πμο πενζέπεζ μλέα. Σα μλέα 

αοηά ζπδιαηίγμκηαζ ζηδκ αηιυζθαζνα* απυ ηδ ιεηαηνμπή 

ημο δζμλεζδίμο ημο εείμο* ηαζ μλεζδίςκ ημο αγχημο* ζε 

εεζζηυ μλφ* ηαζ κζηνζηυ μλφ ακηίζημζπα. 

acid rock = υλζκμ πέηνςια. Πονζβεκέξ πέηνςια πμο πενζέπεζ 

πενίπμο 60% μλείδζμ ημο πονζηίμο. 

acid soil = υλζκμ έδαθμξ. Έδαθμξ ιε pH* ιζηνυηενμ απυ 7. 

acid, humic = πμοιζηυ μλφ. Δονφ θάζια μνβακζηχκ μλέςκ 

πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ απμζφκεεζδ μνβακζηήξ φθδξ* 

ζημ έδαθμξ.  humus 

acidophilous = μλζκυθζθμξ, μ. Ονβακζζιυξ* πμο εοδμηζιεί ζε 

υλζκα πενζαάθθμκηα.  

acids, organic  organic acids 

acrotelm = αηνυηεθια, ημ. Σμ ακχηαημ ζηνχια εκυξ ηονθχ-

κα*, υπμο δ μνβακζηή φθδ* απμζοκηίεεηαζ ιε αενυαζεξ* 

δζενβαζίεξ. 

actinids = αηηζκίδεξ, μζ. Οιάδα ζημζπείςκ ιε αημιζημφξ ανζε-

ιμφξ απυ 89 έςξ 103, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο μονακί-

μο ηαζ ημο πθμοηςκίμο.  

acute = μλφξ, μ. Γζενβαζία πμο θηάκεζ ζε ηαπεία ηνίζδ (  
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chronic*). 

adaptation = πνμζανιμβή, δ. Γζενβαζία (ή ηεθζηή ηαηάζηα-

ζδ) εκανιυκζζδξ εκυξ μνβακζζιμφ ιε ηζξ θεζημονβίεξ ημο 

πενζαάθθμκημξ*. 

adaptive breakthrough = πνμζανιμζηζηυ επίηεοβια. δ-

ιακηζηή ελεθζηηζηή ιεηααμθή ιέζς ιζαξ ζδζαίηενδξ πνμζαν-

ιμβήξ*, πμο επζηνέπεζ ζε έκα πθδεοζιυ* κα ηζκδεεί απυ 

ιζα γχκδ πνμζανιμβήξ ζε άθθδ. ηδκ πζμ αηναία ημοξ 

ιμνθή, ηέημζμο είδμοξ ιεηαηζκήζεζξ ιπμνεί κα είκαζ απυ ημ 

κενυ ζηδκ λδνά ή απυ ηδκ λδνά ζημκ αένα. 

adaptive pathway = πνμζανιμζηζηή πμνεία δζαδνμιή, δ. 

Κζα ζεζνά απυ ιζηνά πνμζανιμζηζηά αήιαηα πμο μδδβεί 

απυ ιζα γχκδ πνμζανιμβήξ* ζε ιζα άθθδ. 

adaptive radiation = πνμζανιμζηζηή δζαθμνμπμίδζδ. Γζα-

θμνμπμίδζδ ιζαξ ηονίανπδξ ελεθζηηζηήξ μιάδαξ ζε έκα 

ιεβάθμ ανζειυ εοβαηνζηχκ ηφπςκ, πνμζανιμζιέκςκ ζε 

πζμ πενζμνζζηζημφξ ηνυπμοξ γςήξ ιέζα ζηδκ ηθίιαηα ηδξ 

εονφηενδξ μιάδαξ. 

adaptive threshold = ηαηχθθζ πνμζανιμβήξ. Σμ υνζμ πμο 

επζαάθθεηαζ ζηδκ πνμζανιμβή ιζαξ ηαλζκμιζηήξ μιάδαξ, 

ιέζα ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ γχκδ πνμζανιμβήξ*. 

adaptive type = πνμζανιμζηζηυξ ηφπμξ. Πθδεοζιυξ* ή ηαλζ-

κμιζηή μιάδα* ιε παναηηδνζζηζηά πνμζανιμζηζηά βκςνίζ-

ιαηα, πμο αθμνμφκ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ εκδζαίηδια* ή 

ηνυπμ γςήξ. 

adaptive value = πνμζανιμζηζηή αλία. Σμ ζφκμθμ ηςκ βεκε-

ηζηχκ πθεμκεηηδιάηςκ, πμο ηαεμνίγεζ ηδκ ζηακυηδηα εκυξ 

μνβακζζιμφ ή βεκυηοπμο κα επζαζχζεζ ηαζ κα ακαπαναπεεί 

ζε έκα δεδμιέκμ πενζαάθθμκ*. 

adaptive zone  zone, adaptive 

aerobic = αενυαζμξ μ. Αοηυξ πμο γεζ ή θαιαάκεζ πχνα πανμο-

ζία μλοβυκμο ( anaerobic*). 

aeropalynology = αενμπαθοκμθμβία, δ. Ζ ιεθέηδ ηςκ ηυη-

ηςκ βφνδξ ηαζ ζπμνίςκ ζηδκ αηιυζθαζνα. 

aerophyte = αενυθοημ, ημ ( hydrophyte*).  

aerosol = αενμγυθ, αενυθοια, ημ. Θμθθμεζδήξ μοζία, θοζζηή 

ή ηεπκδηή, πμο αζςνείηαζ ζημκ αένα ελαζηίαξ ηδξ πμθφ αν-

βήξ πηχζδξ ηςκ ζςιαηζδίςκ ηδξ. 

aesthetic forest  forest, aesthetic 

aesthetic nuisance  nuisance, aesthetic 

aesthetic pollution  pollution, aesthetic 

aestivation = εενζκή κάνηδ. Θαηάζηαζδ ζηδκ μπμία πενζπίπ-

ημοκ ιενζηά γχα ζε ζοκεήηεξ λδναζίαξ ηαζ ορδθχκ εεν-
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ιμηναζζχκ. 

afforestation = δάζςζδ, δ. Γζαδζηαζία δδιζμονβίαξ δάζμοξ 

(θοζζηή ή ηεπκδηή). 

agar = άβαν, ημ. φκεεηδ γεθαηζκχδδξ μοζία πμο ελάβεηαζ 

απυ μνζζιέκα εαθάζζζα θφηδ* (αβανυθοηα). 

aggressive behaviour  behaviour, aggressive 

agricultural discharges/runoff = βεςνβζηέξ απμννμέξ. Ιζ-

πάζιαηα* ηαζ βεςνβζηά θάνιαηα, υπςξ παναζζημηηυκα*, 

εκημιμηηυκα*, γζγακζμηηυκα* η.θπ., πμο δζαθεφβμοκ απυ 

βεςνβζηέξ ηαθθζένβεζεξ ηαζ εζζένπμκηαζ ζηα οδαηζηά μζημ-

ζοζηήιαηα* ιε απμηέθεζια ηδ νφπακζή* ημοξ. 

agroforestry = αβνμδαζμημιία, δ· αβνμδαζμπμκία, δ. φζηδ-

ια πανάθθδθδξ αβνμηαθθζένβεζαξ ηαζ δαζμπμκίαξ ζημοξ 

ηνμπζημφξ. Πενζθαιαάκεζ εκαθθαζζυιεκα ηιήιαηα ηαθθζ-

ένβεζαξ δέκηνςκ ηαζ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ. Δλαζθαθίγεζ 

ηδκ παναβςβή ηνμθίιςκ ηαζ πνμζηαζία απυ ηδ δζάανςζδ 

ηαζ ηδκ οπμαάειζζδ ημο εδάθμοξ. 

agrometeorology = αβνμιεηεςνμθμβία, δ. Δπζζηδιμκζηυξ 

ηθάδμξ πμο ενεοκά ηδ ζπέζδ ιεηαλφ επζθακεζαηχκ ζηνς-

ιάηςκ ηδξ αηιυζθαζναξ ηαζ εδάθμοξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ επίδ-

ναζή ηδξ ζηδ βεςνβία. 

air pollution  pollution, air 

air quality = πμζυηδηα ημο αένα. νμξ πμο ακαθένεηαζ ζοκή-

εςξ ζηδ ζοβηέκηνςζδ νφπςκ* ζημκ αένα.  

alarm response = ακηίδναζδ ζοκαβενιμφ. Πνμεζδμπμζδηζηά 

ζήιαηα πμο εηπέιπεζ έκα γχμ πνμξ άθθα, ζε ζπέζδ ιε εκ-

δεπυιεκμ ηίκδοκμ*. 

alarm substance = μοζία ζοκαβενιμφ. Οοζία πμο απεθεοεε-

νχκεηαζ απυ ημ ζχια εκυξ γχμο πμο ανίζηεηαζ ζε (ή ακηζ-

θαιαάκεηαζ) ηίκδοκμ ηαζ πνμεζδμπμζεί ηα άθθα γχα χζηε 

κα πνμθοθαπεμφκ.  

aldehydes = αθδεΰδεξ, μζ. Ονβακζηέξ εκχζεζξ πμο πνδζζιμ-

πμζμφκηαζ εονέςξ ζηδ αζμιδπακία πνςιάηςκ. Δίκαζ βκςζ-

ηέξ ςξ νφπμζ*, επεζδή έπμοκ δοζάνεζηδ μζιή ηαζ ενεείγμ-

οκ ιφηδ ηαζ ιάηζα. Πμθθέξ αθδεΰδεξ είκαζ ημλζηέξ. 

aldrin = αθκηνίκ, ημ. Γεςνβζηυ εκημιμηηυκμ* πμο απμηεθεί 

ζδιακηζηυ νφπμ* θυβς ημο υηζ αζμζοζζςνεφεηαζ* ηαζ 

ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ηανηίκμ.  

algae = θφηδ, ηα (ηα ιμκμηφηηανα μκμιάγμκηαζ άθβδ). Θαηχ-

ηενμζ θςημζοκεέημκηεξ θοηζημί μνβακζζιμί, πςνίξ δζαθμ-

νμπμζδιέκμοξ ζζημφξ (εαθθυθοηα). Οζ πενζζζυηενμζ είκαζ 

οδνυαζμζ. 

algae, blue-green = ηοακμθφηδ, ηοακυθοηα, ηα. Σα πθέμκ 

πνςηυβμκα απυ ηα θφηδ. Γεκ έπμοκ πονήκα ( πνμηανοχ-
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ηεξ) ηαζ ζοββεκεφμοκ ιε ηα ααηηήνζα*. ( cyanophyta*)  

algae, brown = θαζμθφηδ, θαζυθοηα, ηα. Φφηδ πμο δζαεέημ-

οκ θαζμπνςζηζηέξ μοζίεξ. ( phaeophyta*) 

algae, green = πθςνμθφηδ, πθςνυθοηα, ηα. Φφηδ πμο δζα-

εέημοκ ιυκμ πθςνμθφθθδ*. ( chlorophyta*) 

algae, red = νμδμθφηδ, νμδυθοηα, ηα. Φφηδ πμο δζαεέημοκ 

νμδμπνςζηζηέξ μοζίεξ. ( rhodophyta*) 

algae/algal bloom = πθδεοζιζαηή έηνδλδ θοηχκ. ε οπεν-

αμθζηυ ααειυ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ 

«ενοενάξ παθίννμζαξ» (red tide*). 

alien, species  species, alien 

alkaline = αθηαθζηυξ, μ. Οοζία ιε pH ιεβαθφηενμ απυ 7. Οο-

δεηενμπμζεί ηα μλέα*.  

alkalinity = αθηαθζηυηδηα, δ. Ζ ζηακυηδηα ημο οδαηζημφ δζα-

θφιαημξ κα μοδεηενμπμζεί μλέα*. 

allopatric = αθθμπάηνζμξ, o. Ακαθένεηαζ ζε ζοββεκζηά είδδ ή 

πθδεοζιμφξ* πμο δζααζμφκ ζε εκδζαζηήιαηα* δζαθμνεηζ-

ηχκ βεςβναθζηχκ ηυπςκ ηαζ δεκ ζοκοπάνπμοκ ζε θοζζηέξ 

ζοκεήηεξ. 

allopatric speciation = αθθμπάηνζμξ εζδμβέκεζδ, δ. Ζ δδιζμ-

ονβία κέςκ εζδχκ πνμενπμιέκςκ απυ πνμβμκζηά είδδ, πμο 

πςνίζηδηακ βεςβναθζηά ηαζ δέπηδηακ δζαθμνεηζηέξ πενζ-

ααθθμκηζηέξ επζδνάζεζξ. 

allopatry = αθθμπαηνία, δ. Ζ ειθάκζζδ ζοββεκζηχκ εζδχκ ή 

πθδεοζιχκ ζε δζαθμνεηζηέξ βεςβναθζηέξ πενζμπέξ. 

alluvial = αθθμοαζαηυξ, πνμζπςζζβεκήξ, πνμζπςιαηζηυξ, o. O 

δδιζμονβμφιεκμξ απυ πνμζπχζεζξ. 

alluvial plane = αθμοαζαηυ πεδίμ, ημ. Πενζμπή ζημκ ηάης 

νμο ηςκ πμηαιχκ πμο ζπδιαηίγεηαζ απυ πνμζπχζεζξ. 

alocline = αθμηθίκδ, δ· αθμηθζκέξ, ημ. ηνχια ηςκ εαθαζζί-

ςκ οδάηςκ ζημ μπμίμ δ αθαηυηδηα* ιεηααάθθεηαζ απυημ-

ια ζε ζπέζδ ιε ημ αάεμξ. 

alpha-particle = ζςιαηίδζμ άθθα. Θεηζηά θμνηζζιέκμ ζςια-

ηίδζμ, απμηεθμφιεκμ απυ δφμ πνςηυκζα ηαζ δφμ κεηνυκζα. 

alpha-radiation = αηηζκμαμθία άθθα. Ραδζεκενβυξ αηηζκμαμ-

θία πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ εηπμιπή ζςιαηζδίςκ άθθα*, 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ πονδκζηήξ ακηίδναζδξ. Πνμηαθεί 

ορδθυ ζμκζζιυ*. 

alpine (zone) = αθπζηή (γχκδ), δ. Εχκδ ηςκ αμοκχκ, δ μπμί-

α ανίζηεηαζ ζε ιεβάθμ ορυιεηνμ, πάκς απυ ημ μπμίμ δεκ 

ιπμνμφκ κα ακαπηοπεμφκ δέκηνα, πανά ιυκμ παιδθή ή 

πμχδδξ αθάζηδζδ. 

ammoniacal nitrogen  nitrogen, ammoniacal 
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