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бабочка

პეპელა

butterfly

база данных

მონაცემთა ბაზა

data base

базидиомицеты

ბაზიდიომიცეტები

basidiomycete

базовый мониторинг

საბაზო მონიტორინგი (ატმოსფეროს საბაზო მონიტორინგი)

baseline monitoring

бактериальный слой

ბაქტერიული ფენა

bacterial bed

бактерии

ბაქტერიები

bacterium

бактериологическое загрязнение

ბაქტერიოლოგიური დაბინძურება

bacteriological pollution

бактериология

ბაქტერიოლოგია

bacteriology

бактерицид

ბაქტერიციდი

bactericide

баланс (экономический)

ბალანსი (ეკონომიკური)

balance (economic)

баланс интересов

ინტერესთა თანაფარდობა

balancing of interests

баланс интересов личности и общества

გარიყულობა, შეუთანხმებლობა

externality

баланс материи

მატერიის წონასწორობა (მატერიალური ბალანსი)

balance of matter

баланс окружающей среды

გარემოს წინასწორობა (გარემოსდაცვითი წინასწორობა

environmental balance

баланс отходов

ნარჩენების ბალანსი

waste balance

банк генов

გენების ბანკი (გენეტიკური მასალის საცავი)

gene bank

банк образцов природных элементов

გარემოს ჯიშების ბანკი

environmental specimen bank

банковские операции

საბანკო საქმე

banking

банковский процент

საბანკო პროცენტი

interest

барда

დისტილაციური ნარჩენი

vinasse

барий

ბარიუმი

barium

барьерный риф

მღობავი რიფი

barrier reef

бедность

სიღატაკე

poverty

бедствие, наносящее вред сельскому хозяйству

სასოფლო-სამეურნეო კატასტროფა

agricultural disaster

бедствия, вызванные деятельностью человека

ადამიანისმიერი დაზიანება

human-made disaster

беженец

დევნილი

refugee

безоборотная тара

დაუბრუნებელი კონტეინერი (ერთჯერადი ტარა)

non-returnable container

безопасность

უსაფრთხოება

safety

безопасность промышленных установок

დანადგართა უსაფრთხოება

security of installations

безопасность реактора

რეაქტორის უსაფრთხოება

reactor safety

безотходное производство и потребление

უნარჩენო წარმოება

waste avoidance

безработица

უმუშევრობა

unemployment

белковый продукт

ცილური პროდუქტი

protein product

белок

ცილა

protein

бензин

ბენზინი

benzene

бензиновый двигатель

ბენზინის ძრავა

gasoline engine

бензопирен

ბენზოპირენი(ბენზოპირანი)

benzopyrene

бензоспирт

ბენზოსპირტი(ბენზინსპირტი)

gasohol

бентос

ბენთოსი

benthos

берег

ნაპირი

bank (land)

берег

სანაპირო

coast

береговая зона

სანაპირო ზონა

coastal area

береговая растительность

მდინარის ნაპირის მცენარეულობა

riverside vegetation

береговая эрозия

ნაპირის ეროზია

coastal erosion

бериллий

ბერილიუმი

beryllium

беспозвоночное

უხერხემლოები

invertebrate

бесшумная технология

უხმაურო ტენოლოგია

noise-free technology

бета-излучение

ბეტა გამოსხივება(ბეტა- გამოსხივება)

beta radiation

бетон

ბეტონი

concrete

библиографическая информационная система

ბიბლიოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა

bibliographic information system

библиографическая информация

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

bibliographic information

библиография

ბიბლიოგრაფია

bibliography

библиотека

ბიბლიოთეკა

library

библиотечное обслуживание

საბიბლიოთეკე მომსახურება

library service

бизнес

ბიზნესი

business

биобезопасность

ბიოუსაფრთხოება

biosafety

биогаз

ბიოაირი

biogas

биогаз

სანაგვე ორმოს აირი

landfill gas

биогеографический регион

ბიოგეოგრაფიული რეგიონი

biogeographical region

биогеография

ბიოგეოგრაფია

biogeography

биогеохимия

ბიოგეოქიმია

biogeochemistry

биодеградация

ბიოდაშლა

biodegradation

биодеградирующее загрязняющее вещество

ბიოდაშლადი დამბინძურებელი (დაშლადი ბიოდამაბინძურებელი)

biodegradable pollutant

биоиндикатор

ბიომარკერი

biomarker

биоинженерия

ბიოინჟინერია

biological engineering

биоклиматология

ბიოკლიმატოლოგია

bioclimatology

биоконцентрирующий фактор

ბიოკონცენტრაციის ფაქტორი

bioconcentration factor

биологическая активность

ბიოლოგიური აქტივობა

biological activity

биологическая дифференциация

დიფერენციაცია (ბიოლოგიური დიფერენციაცია)

differentiation

биологическая конкуренция

კონკურენცია (ბიოლოგიური)

competition (biological)

биологическая обработка

ბიოლოგიური დამუშავება

biological treatment

биологическая очистка отработанного газа
биологическая переработка (стоков)

ნარჩენი აირის ბიოლოგიური გაწმენდა( ნამუშევარი აირის ბიოლოგიური
გაწმენდა)
ბიოლოგიური გადამუშავება (საკანალიზაციო წყლის) (კანალიზაციის წყლის
ბიოლოგიური გადამუშავება)

biological waste gas purification
digestion (sewage)

биологическая переработка жидких отходов

ნარჩენი წყლის ბიოლოგიური დამუშავება

biological wastewater treatment

биологическая переработка ила

შლამის ათვისება

sludge digestion

биологическая стерилизация

სტერილიზაცია (ბიოლოგიური)

sterilisation (biological)

биологическая утилизация отходов

ნარჩენების ბიოლოგიური დამუშავება(ნარჩენების ბიოლოგიური გამოყენება)

biological waste treatment

биологически неразлагаемое загрязняющее вещество

არაშლადი დამბინძურებელი

non-biodegradable pollutant

биологически переработанный осадок сточных вод
биологические меры борьбы с вредителями

ბიოლოგიურად გადამუშავებული შლამი (კანალიზაციის წყლების
digested sludge
ბიოლოგიურად გადამუშავებული ლექი)
მავნებლების ბიოლოგიური კონტროლი(მავნებლებთან ბრძოლის ბიოლოგიური
biological pest control
საშუალებები)

биологические ресурсы суши

სახმელეთო ბიოლოგიური რესურსი

terrestrial biological resource

биологические свойства

ბიოლოგიური თვისება

biological attribute

биологический анализ

ბიოლოგიური ანალიზი

biological analysis

биологический баланс воды

წყლის ბიოლოგიური ბალანსი

biological water balance

биологический заповедник

ბიოლოგიური ნაკრძალი

biological reserve

биологический индикатор

ბიოლოგიური ინდიკატორი

biological indicator

биологический мониторинг

ბიოლოგიური მონიტორინგი

biological monitoring

биологический опыт

ბიოლოგიური ცდა

biological test

биологический процесс

ბიოლოგიური პროცესი

biological process

биологический результат загрязнения

დაბინძურების ბიოლოგიური ზემოქმედება

biological effect of pollution

биологический ресурс

ბიოლოგიური რესურსი

biological resource

биологический цикл

ბიოლოგიური ციკლი

biological cycle

биологический эффект

ბიოლოგიური ზემოქმედება

biological effect

биологическое развитие

ბიოლოგიური განვითარება

biological development

биологическое загрязнение

ბიოლოგიური დაბინძურება

biological pollution

биологическое загрязняющее вещество

ბიოლოგიური დამბინძურებელი

biological pollutant

биологическое заражение

ბიოლოგიური დაბინძურება

biological contamination

биологическое наследие

ბიოლოგიური მემკვიდრეობა

biological heritage

биологическое оружие

ბიოლოგიური იარაღი

biological weapon

биологическое производство

ბიოლოგიური წარმოება

biological production

биологическое связывание азота

აზოტის ბიოლოგიური ფიქსაცია

biological nitrogen fixation

биология

ბიოლოგია

biology

биология животных

ცხოველთა ბიოლოგია

animal biology

биология почвы

ნიადაგის ბიოლოგია

soil biology

биология пресной воды

მტკნარი წყლის ბიოლოგია

freshwater biology

биология растений

მცენარეთა ბიოლოგია

plant biology

биология человека

ადამიანის ბიოლოგია

human biology

биология эстуариев

ესტუარის ბიოლოგია

estuarine biology

биолюминесценция

ბიონათება

bioluminescence

биомасса

ბიომასა

biomass

бионакопительное загрязняющее вещество

ბიოდაგროვილი დამაბინძურებელი

bioaccumulative pollutant

бионакопление

ბიოდაგროვება

bioaccumulation

биополезность

ბიოსარგებლიანობა

bio-availability

биоразнообразие

ბიომრავალფეროვნება

biodiversity

биореактор

ბიორეაქტორი

bioreactor

биоритм

ბიორითმი

biorhythm

биосинтез

ბიოსინთეზი

biosynthesis

биосфера

ბიოსფერო

biosphere

биосферный заповедник

ბიოსფერული ნაკრძალი

biosphere reserve

биотехнологическая угроза

ბიოტექნოლოგიური ხიფათი

biotechnological hazard

биотехнология

ბიოტექნოლოგია

biotechnology

биотехнология в области здоровья

ჯანდაცვითი ბიოტექნოლოგია

health-related biotechnology

биотический индекс

ბიოტიკური ინდექსი

biotic index

биотический фактор

ბიოტური ფაქტორი

biotic factor

биотоп

ბიოტოპი

biotope

биотопливо

ბიოსაწვავი

biofuel

биофизика

ბიოფიზიკა

biophysics

биофильтр

ბიოფილტრი

trickling filter

биофильтрация

ბიოფილტრაცია

biofiltration

биохимический метод

ბიოქიმიური მეთოდი

biochemical method

биохимический процесс

ბიოქიმიური პროცესი

biochemical process

биохимический цикл

ბიოქიმიური ციკლი

biogeochemical cycle

биохимическое вещество

ბიოქიმიური ნივთიერება

biochemical substance

биохимическое потребление кислорода

ჟანგბადის ბიოქიმიური მოხმარება

biochemical oxygen demand

биохимия

ბიოქიმია

biochemistry

биоценоз

ბიოცენოზი

biocoenosis

биоцид

ბიოციდი

biocide

биоэтика

ბიოეთიკა

bioethics

битум

ბიტუმი

bitumen

битуминозный песок

კუპროვანი ქვიშა

tar sand

блоха

რწყილი

flea

блочное здание

ანაკრები სახლი(ასაწყობი სახლი)

prefabricated building

бойня

სასაკლაო

slaughterhouse

бокаж

ბოკაჟი

bocage

болезни животных

ცხოველთა დაავადებები

animal disease

болезни человека

ადამიანური დაავადება

human disease

болезни, обусловленные воздействием окружающей среды

გარემოსთან დაკავშირებული დაავადება (გარემოს ზემოქმედებით
გამოწვეული დაავადება)

environmentally related disease

болезнь

დაავადება

болезнь растения

მცენარის დაავადება

plant disease

болезнь рыб

თევზების დაავადება

fish disease

болезнь Шагаса

შაგასის დაავადება

Chagas' disease

болото

ჭაობი

marsh

болото

ჭაობი

swamp

больница

საავადმყოფო

hospital

большой город с пригородами

ქალაქი გარეუბნებით

conurbation

боновое заграждение

ნავთობის გადამღობი

oil boom

бор

ბორი

boron

борьба с вредителями химическими методами

მავნებლების ქიმიური კონტროლი (მავნებლებთან ბრძოლის ქიმიური
საშუალებები)

chemical pest control

борьба с засухой

გვალვის კონტროლი

drought control

борьба с наводнениями

წყალდიდობის კონტროლი

flood control

ботаника

ბოტანიკა

botany

ботанический заповедник

ბოტანიკური ნაკრძალი

botanical conservatory

ботанический сад

ბოტანიკური ბაღი

botanical garden

ботанический сад

ბოტანიკური ბაღი

arboretum

брадисейсмы

ბრადისეისმურობა

bradyseism

браконьерство

ბრაკონიერობა

poaching

бриофиты (мхи и печеночники)

ხავსისნაირები (ხავსისნაირნი)

bryophyte

бром

ბრომი

bromine

брошенный автомобиль

მიტოვებული (გადაგდებული,) ავტომობილი

abandoned vehicle

брюхоногие

მუცელფეხიანი(მუცელფეხიანები)

gastropod

бумага

ქაღალდი

paper

бумага из отходов

განახლებული ქაღალდი (ნარჩენებისგან მიღებული ქაღალდი)

recycled paper

бумажная промышленность

ქაღალდის მრეწველობა

paper industry

бурелом

ნალეწი

windfall

бурение

ბურღვა

drilling

бурение нефтяных скважин

ნავთობის ჭაბურღილების ბურღვა

drilling for oil

буровая установка

საბურღი მოწყობილობა

drilling installation

(ავადმყოფობა)

disease

бухгалтерия

ბუღალტერია

bookkeeping

бухгалтерский учет

ბუღალტერია

accounting

бухгалтерский учет природоохранной деятельности

ეკოლოგიური ბუღალტერია

ecological bookkeeping

бухта

უბე

bay

бухта

უბე

harbour

бытовое жидкое топливо

საყოფაცხოვრებო გამათბობლების თხევადი საწვავი (საყოფაცხოვრებო
თხევადი საწვავი)

domestic fuel oil

бытовое топливо

საყოფაცხოვრებო საწვავი

domestic fuel

бытовой мусор

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები

domestic waste

бытовой прибор

საყოფაცხოვრებო ხელსაწყო

domestic appliance

бытовой химикат

საყოფაცხოვრებო ქიმიკატი

household chemical

бытовой шум

საყოფაცხოვრებო ხმაური

domestic noise

бытовые жидкие отходы

საყოფაცხოვრებო ჩამონადენი წყალი

domestic waste water

бытовые отходы

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები

consumer waste

бытовые товары

საყოფაცხოვრებო საქონელი

household goods

бычий

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი

bovine

бычий

მსხილფეხა რქოსანი პირუტყვი

bovid

бюджет

ბიუჯეტი

budget

бюджет Сообщества

ევროკავშირის ბიუჯეტი

Community budget

бюджетная политика

საბიუჯეტო პოლიტიკა

budget policy

бюрократизация

ბიუროკრატიზაცია

bureaucratisation

