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bioload

Het aantal en soort dieren dat een aquarium bevat.

biomimicry

Het toepassen van lessen die we leren van planten en dieren voor het
ontwikkelen van gezondere en duurzamere technologieën voor mensen.

bondgenoten (allies)

Mensen, landen of andere groepen die zich verenigd hebben voor een
speciaal doel.

conserveren / behouden

De verzorging en bescherming van dieren en andere natuurlijke
hulpbronnen zoals bossen en water.

dier

In de ANIMAL ALLIESsm challenge is een dier ieder lid van het
wetenschappelijke dierenrijk – met uitzondering van mensen – dat nog
in leven is.

dierenrijk

Wetenschappers verdelen alle levende dingen in zogenaamde ‘rijken’.
Deze rijken helpen ons beter inzicht te krijgen in de verscheidenheid van
leven op aarde. Het dierenrijk is de groep waartoe de meeste levende
wezens die we tegenkomen, behoren: zoogdieren, reptielen, vogels,
insecten en vele andere.

ecosysteem

De fysieke omgeving en alle dieren en planten die daar leven.

feces

Poep van een dier. Wordt ook wel fecaliën, mest, keutels, drollen, ontlasting,
uitwerpselen, stront of guano genoemd, afhankelijk van het dier.

leefgebied / habitat

De plaats of het gebied waar een dier of plant leeft of groeit.
Het natuurlijke leefgebied van een dier is het gebied waar een dier
normaal zou leven zonder tussenkomst van de mens.

mest

Uitwerpselen van grootvee zoals koeien en paarden.

plasticiteit / kneedbaarheid, vormbaarheid
aanpassingsvermogen

Geeft aan hoe goed een dier zich kan aanpassen aan veranderingen in
zijn omgeving of hoe groot zijn vermogen is zich te verplaatsen tussen
verschillende omgevingen.

prothese

Een hulpmiddel dat ontworpen is om een bepaald lichaamsdeel te
vervangen of om een deel van het lichaam beter te laten werken.

taxonomie

Is de wetenschap van het in groepen indelen van levende wezens die
dezelfde eigenschappen met elkaar gemeen hebben.

vee / veestapel

Dieren die op een boerderij worden gehouden ten behoeve van het welzijn
van mensen. Bijvoorbeeld koeien, paarden, varkens en schapen.

verrijking/ verrijkende
activiteiten

Fysieke en mentale activiteiten en uitdagingen die worden toegevoegd
aan de routine van dieren om hun leven beter te maken. Het vinden van
de juiste verrijkende activiteiten voor verschillende diersoorten kan een
grote uitdaging zijn.
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