Active indicationActive indication	aktywne zaznaczanie - jeden z typów zaznaczania przez psy zgodności zapachowej w ciągu selekcyjnym, np.: drapanie.
AdaptacjaAdaptacja	zdolność przystosowania się narządu węchu                do bodźca zapachowego działającego przez dłuższy czas.
Alifatyczne kwasyAlifatyczne kwasy	lotne kwasy tłuszczowe. Przyjmuje się, że mają one największe znaczenie w odbiorze wrażeń zapachowych (zapachu człowieka). Do grupy tej należą m.in. następujące kwasy: octowy, propionowy, masłowy, walerianowy, kapronowy, kaprylowy.
Analizator węchowyAnalizator węchowy 	zespół neuronówzespół neuronów biorących udział                               w przewodzeniu impulsów i ich dokładnej końcowej analizie. Zachodzi w nim analiza czucia                           i w zależności od pobudzonych receptorów powstają odpowiednie odczucia (wrażeniawrażenia), będące odbiciem materialnej sytuacji działającego na organizm środowiska.
AtestAtest	dokument wydawany przez Komendanta Centrum Szkolenia PolicjiCentrum Szkolenia Policji, dopuszczający psa do badań osmologicznych
AtraktantAtraktant 	molekuły zapachowemolekuły zapachowe występujące w materiale zapachowym stanowiące przeszkodę w jego prawidłowej pracy.
Badanie zgodności zapachowej Badanie zgodnościzapachowej	kolejne próby z zabezpieczonymi materiałami dowodowymi i porównawczymi przeznaczonymi            do identyfikacji.
BodziecBodziec 	zmiana środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego (zmiana fizyczna lub chemiczna) prowadząca                do pobudzenia swoistego receptora.
CertyfikatCertyfikat	dokument wydawany przez Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, zezwalający na prowadzenie badań osmologicznych w danej pracowni.
ChemoreceptorChemoreceptor	receptor pobudzany wyłącznie przez zmiany składu chemicznego środowiska.
Ciąg selekcyjny Ciąg selekcyjny	odpowiednio ustawione pojemniki z umieszczonym wewnątrz materiałem przygotowanym do badań zgodności zapachowej. Może występować w różnych odmianach, np.: szeregu, kręgu, „ściany zapachowej”. 
Czytelność śladówCzytelność śladów zapachowych 	zdolność do wywołania reakcji węchowej                  u psa identyfikującego śladyślady zapachowe. Związana z naukowym pojęciem wartości progowej - czyli minimalnej liczby cząstek zapachowych zdolnych do wzbudzenia receptorów nabłonka węchowego                  i wywołania reakcji węchowej.
Deprywacja sensorycznaDeprywacja sensoryczna	stan izolacji bodźcowej.
Efekt “RosenthalaEfekt Rosenthala” 	zwany również często efektem eksperymentatoraEfekt eksperymentatora lub efektem „mądrego HansaEfekt mądrego Hansa” oznacza możliwość, nawet nieświadomego, sugerowania przez przewodnika poszczególnych wskazań psom.
Ekspert osmologiiEkspert osmologii	osoba posiadająca uprawnienia do samodzielnego wykonywania ekspertyz i wydawania opinii                      z zakresu badań śladów zapachowych ludzi.
EngramEngram 	ślad pamięciowy, powstały w mózgu człowieka               lub zwierzęcia pod wpływem bodźców działających na jego zmysły
EtalonEtalon	(wzorzec) w osmologii - odpowiednik materiału, który psy otrzymują do nawęszenia, umieszczany           w ciągu selekcyjnym.
EtologiaEtologia 	nauka o zachowaniu się zwierząt. Nazwa                   ta wywodzi się z greckich słów ethos = zwyczaj, obyczaj i logos = słowo, myśl, nauka.
FizjologiaFizjologia	nauka o funkcjonowaniu organizmu.
Generalizacja zapachu 	umiejętność wyróżniania (wyodrębniania) przez psy zapachu ludzkiego bez względu na typ, czy rodzaj podłoża, na który zapach ten został naniesiony.
Grupowy dobór materiałuGrupowy dobór materiału	dotyczy materiału kontrolnego i uzupełniającego           do materiału badanego (dowodowego lub porównawczego - w zależności od przyjętego wariantu badania) - zmierzający do maksymalnego ujednolicenia warunków rozpoznawania materiałów umieszczonych w ciągu selekcyjnym; przy czy kryterium doboru stanowić powinny m.in.: wiek, rasa i płeć osób przybranych, czas pobrania materiału, metoda pobrania, okolice ciała, z których pobierano materiał, rodzaj zastosowanych pochłaniaczy.
Interakcje MD=>MPInterakcje MD=>MP	występować mogą między materiałem dowodowym a porównawczym w sytuacji, gdy zabezpieczenia materiału dowodowego i porównawczego dokonuje jedna i ta sama osoba, np.: technik kryminalistyki. W sytuacji takiej, oraz braku faktycznej zgodności zapachowej między oboma materiałami (dowodowym a porównawczym), może dojść do jej ustalenia wyłącznie na podstawie zapachu osoby zabezpieczającej – jest to tzw. fałszywie pozytywny łącznik zapachowyłącznik zapachowy.
Kontrola negatywnaKontrola negatywna	dotyczy prób kontrolnych - jeden z układów,               w którym psy otrzymują do nawęszenia materiał zapachowy, a jego odpowiednika brakuje w ciągu selekcyjnym; odmianą kontroli negatywnej jest próba bez nawęszenia. Prawidłowo pracujący pies nie powinien zaznać żadnego z materiałów w ciągu, a zwłaszcza materiału porównawczego.
Kontrola pozytywnaKontrola pozytywna	dotyczy prób kontrolnych - jeden z układów,               w którym psy otrzymują do nawęszenia materiał zapachowy, którego odpowiednik znajduje się               w ciągu selekcyjnym (materiał kontrolny).                W kontroli pozytywnej materiał kontrolny musi być umieszczony zawsze za materiałem porównawczym. Prawidłowo pracujący pies powinien ustalić zgodność zapachową obu materiałów i nie wskazać innego z materiałów znajdujących się w ciągu,                  a zwłaszcza materiału porównawczego.
LotnośćLotność	cecha substancji chemicznej polegająca                       na przechodzeniu w fazę gazową, związana                     z wyrównywaniem stężeń między ośrodkami.   
Makrosmatyczne zwierzętaMakrosmatyczne zwierzęta	tzn. posiadające bardzo czuły zmysł powonienia. 
Maskowanie 	Maskowaniezanik określonego wrażeniawrażenia węchowego pod wpływem zadziałania innej substancji chemicznej.
Materiał dowodowy 	Materiał dowodowyśladyślady zapachowe zabezpieczone z wytypowanych miejsc i przedmiotów.
Materiał kontrolnyMateriał kontrolny	specjalnie pobrany materiał zapachowy, o znanej charakterystyce, stosowany do prób kontrolnych.
Materiały osmologiczne	(zapachowe) materiały używane do badań osmologicznych: dowodowe, porównawcze, kontrolne i uzupełniające.
Materiał porównawczyMateriał porównawczy	zapachy pobrane i zabezpieczone od osób, bądź             z przedmiotów z nimi związanych, w stosunku, do których prowadzi się badania zgodności zapachowej.
Materiał uzupełniający	Materiał uzupełniającydodatkowe materiałyślady zapachowe używane                    do tworzenia ciągu selekcyjnego.
Metoda „K”Metoda K 	tzw. konserw zapachowych - metoda wykorzystująca zabezpieczone w opakowaniach szklano-metalowych śladyślady z miejsc zdarzeń                     i materiały porównawcze od osób. Odnosiła się ona bardziej do początkowych etapów w rozwoju osmologii. Nazwa obecnie bardzo rzadko używana.
Metoda „O-P”Metoda O-P 	(osoba - przedmiot) - metoda rozpoznawania zapachów wykorzystująca zabezpieczone                       na miejscach zdarzeń przedmioty i przedmioty pobrane od podejrzanych, z których konstruowano budowano szereg przedmiotów. „O-P” wskazywała na kierunek rozpoznawania. Odnosiła się ona do początkowych etapów w rozwoju osmologii, dziś już niestosowana w policyjnych laboratoriach. Jej odmianą była metoda odwrotna „P-O” (przedmiot - osoba).
Metoda „P-O”Metoda P-O	patrz metoda „O-P”.
MHC/HLAMHC/HLA 	jest to główny kompleks zgodności tkankowej/ludzki antygen leukocytalny.
Mikrosmatyczne zwierzętaMikrosmatyczne zwierzęta	tzn. mające stosunkowo mniej rozwinięty                     i sprawny zmysł węchuzmysł węchu.
Molekuła zapachowa Molekuła zapachowa	jest to umowna, elementarna cząstka zapachu.
Nawyk pozycyjnyNawyk pozycyjny	skłonność psa, będąca efektem błędu tresurowego, do sygnalizowania z większą częstotliwością wybranych stanowisk ciągu selekcyjnego.
Neutralizacja zapachowaNeutralizacja zapachowa	zespół czynności technicznych zmierzających pozbawienia przedmiotów i narzędzi zarówno zapachów własnych, jak i pochodzących                      ze środowiska. Czynności te wielokrotnie mylnie utożsamiane są ze sterylizacją.
Obiekt-nośnik zapachuObiekt-nośnik zapachu	przedmiot lub podłoże, z którego pobiera  się                 i zabezpiecza następnie śladyślady zapachowe.
OdruchOdruch 	reakcją organizmu na podrażnienie określonych receptorów zewnętrznych lub wewnętrznych, zachodzącą przy udziale ośrodkowego układu nerwowego.
Okrąg sekcyjnyOkrąg sekcyjny	jedna z odmian ciągu sekcyjnego, stosowana                w Rosji i marginalnie jak do tej pory w Polsce. Patrz również ciąg selekcyjny.
OlfaktrometrOlfaktrometr	przyrząd do badania czułości węchu.
Olfaktronika Olfaktronika 	metoda laboratoryjnej analizy ilościowej                     i jakościowej lotnych substancji chemicznych.
Opóźnienie Opóźnienie	przypuszczalny czas, jaki upłynął od zaistnienia zdarzenia do momentu pobrania śladu osmologicznego.
Osmologia	Osmologiadział kryminalistyki, którego przedmiotem jest identyfikacja człowieka na podstawie śladu osmologicznego.
Pamięć węchowaPamięć węchowa	zdolność do zapamiętywania określonych kompleksów zapachowych.
Passive indicationPassive indication	pasywne zaznaczanie - jeden z typów zaznaczania przez psy zgodności zapachowej w ciągu selekcyjnym, np.: warowanie.
Pies do badań osmologicznych	pies wytresowany do badania zgodności zapachowej w ciągu selekcyjnym.
Pobranie zapachuPobranie śladu zapachowego	zespół czynności mających na celu przeniesienie molekuł zapachowych na pochłaniacze.
PochłaniaczPochłaniacz	tkanina o podwyższonej chłonności wykorzystywana do przenoszeniu zapachów z podłoża. Powinien charakteryzować się on zarówno dobrą zdolnością pochłaniania zapachów, jak i ich uwalniania. Od 1998 r. do większości laboratoriów osmologicznych wprowadzono standardowe pochłaniacze TZMO                - tzw. tampony zapachowe produkowane specjalnie do tego celu przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych.
PróbaPróba	przejście psa przez ciąg selekcyjny do momentu,            w którym zostanie zinterpretowane zachowanie psa.
Próba ślepaPróba ślepa	pojęcie wynikające z „Wytycznych...” Wytyczne dotyczące zabezpieczania, przechowywania i rozpoznawania śladów zapachowych ludzi metodą „K”, - załącznik do Zarządzenia nr 19/92 Komendanta Głównego Policji z dnia 12.10.1992 r.  w sprawie psów służbowych Policji – nie publikowane.., próba polegająca na nie umieszczaniu w ciągu selekcyjnym zapachu wcześniej zidentyfikowanego przez psa.
Próba zerowa Próba zerowa	- termin zgodny z „Metodyką…” Metodyka pobierania, zabezpieczania, przechowywania i rozpoznawania zabezpieczonych śladów zapachowych ludzi – wprowadzona do stosowania decyzją dyrektora CLK KGP  16 czerwca 1998 r. – nie publikowane. obowiązującą          w latach 1998-2003 - próba stosowana w szkoleniu i przy atestacji psów, w trakcie której, w ciągu selekcyjnym celowo nie umieszcza się śladu zapachowego zgodnego z materiałem podanym psu do nawęszenia.
Próby kontrolne Próby kontrolne	próby w trakcie, których w ciągu selekcyjnym znajduje się materiał kontrolny, stosowany                  w celu ustalenia:
	czy w ciągu selekcyjnym nie znajduje się  zapach(-y) zaburzający(-e) pracę  psa,

czy pies w dniu badania pracuje prawidłowo.
Próba w układzie kontroli negatywnejPróba w układzie kontroli negatywnej	(próba zerowa) – jedna z prób kontrolnych,             w trakcie której celowo nie umieszcza się materiału zapachowego zgodnego z materiałem podanym psu do nawęszenia. 
Próba w układzie kontroli pozytywnejPróba w układzie kontroli pozytywnej	jedna z prób kontrolnych, w trakcie której                w ciągu selekcyjnym znajduje się materiał zgodny z materiałem podanym psu do nawęszenia.
Próg węchowyPróg węchowy 	minimalna ilość molekuł zapachowych, która jest wystarczająca do wywołania widocznej reakcji            u psa.
Przeniesienie zapachuPrzeniesienie zapachu	błąd tresurowy występujący najczęściej u psów bardzo aktywnych, polegający na sygnalizowaniu stanowiska następnego w ciągu niż zidentyfikowany (tzn. z którym istnieje zgodność zapachowa).
ReceptoryReceptory 	wyspecjalizowane komórki lub zakończenia włókien nerwowych, które odbierają bodźce i przekształcają je w pobudzenia nerwowe. Budowa receptorów zależy od typu energii, jaką są pobudzane.
RepelentRepelent 	molekuły zapachowemolekuły zapachowe występujące w materiale zapachowym, stanowiące przeszkodę w prawidłowej pracy psa, będące bodźcem silnie odpychającym.
RozpoznawalniaRozpoznawalnia 	specjalne pomieszczenie w pracowni osmologicznej, w którym przeprowadza się badania osmologiczne.
Sprawność użytkowa psaSprawność użytkowa psa	zdolność do wykonywania zadań, do których wytresowano psa.
SterylizacjaSterylizacja	pojęcie mylnie utożsamiane z neutralizacją zapachową (patrz - neutralizacja zapachowa).
Ściana zapachowaŚciana zapachowa	jedna z odmian ciągu selekcyjnego, stosowana np.: w Holandii i Niemczech. Patrz również - ciąg selekcyjny.
Ślad zapachowyŚlad zapachowy	molekuły zapachowemolekuły zapachowe pobrane i zabezpieczone na miejscu zdarzenia, w laboratorium lub bezpośrednio od osób.
Technik osmologiiTechnik osmologii	przewodnik psa do identyfikacji śladów zapachowych, osiadający przeszkolenie w tym zakresie.
Technika termo-próżniowej 
ekstrakcji	jedna z technik laboratoryjnego zabezpieczania śladów zapachowych, opracowana w Instytucie Ekspertyz Kryminalistycznych w Moskwie.
Telereceptor Telereceptor	receptor pobudzany bodźcem działającym                  z pewnej odległości.
Wartość progowaWartość progowa 	minimalna liczba cząstek zapachowych zdolna do wzbudzenia receptorów nabłonka węchowego                i wywołania reakcji węchowej.
Zabezpieczenie śladuZabezpieczenie śladu	zespół czynności zmierzających do technicznego                 i procesowego zabezpieczenia śladu zapachowego.
Zanieczyszczenie śladuZanieczyszczenie śladu	naniesienie innych molekuł na materiał zapachowy, mogących utrudnić lub uniemożliwić identyfikację.
Zdolność identyfikacyjnaZdolność identyfikacyjna	właściwość materiału zapachowego, związana najczęściej z ilością zapachu na pochłaniaczu, pozwalająca na jego identyfikację.
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