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лаборатория

ლაბორატორია

laboratory

лаборатория ГИС

GIS-ის ლაბორატორია

GIS laboratory

лабораторное исследование

ლაბორატორიული კვლევა

laboratory research

лабораторный метод

ლაბორატორიული ხერხი

laboratory technique

лабораторный опыт

ლაბორატორიული ცდა

laboratory test

лабораторный эксперимент

ლაბორატორიული ექსპერიმენტი

laboratory experiment

лавина

ზვავი

avalanche

лагерь

ბანაკი

camp

лагуна

ლაგუნა

lagoon

лагуна кораллового рифа

მარჯნის რიფის ლაგუნა

coral reef lagoon

лазер

ლაზერი

laser

лазерный диск

CD-დისკი

CD-ROM

лак

ლაქი

lacquer

лак

ლაქი

varnish

лампа

ნათურა

lamp

ландшафт

ლანდშაფტი

landscape

ландшафт земной поверхности после завершения горных работ

ლანდშაფტი სამთო სამუშაოების შემდეგ

landscape after mining

ландшафтная архитектура

ლანდშაფტური არქიტექტურა

landscape architecture

ластоногие

ფარფლფეხიანები

pinniped

лебеди, гуси и утки

(წყლის ფრინველები (გედები, ბატები და იხვები)

swans, geese and ducks

легковоспламеняющееся вещество

აალებადი ნივთიერება (ადვილაალებადი ნივთიერება)

inflammable substance

лед

ყინული

ice

ледник

მყინვარი

glacier

ледяная корка

ყინულის ქერქი

glaze

лейкемия

ლეიკემია

leukaemia

лекарственное растение

სამკურნალო მცენარე

medicinal plant

лекарство

წამალი

drug (medicine)

лексикон

ლექსიკონი

lexicon

лес

ტყე

wood

лес

ტყე

forest

лес (материал)

ხე-ტყე (მასალა)

timber

лес умеренной климатической зоны

ზომიერი სარტყლის ტყე

temperate forest

лес, принадлежащий государству

სახელმწიფო ტყე

state forest

лесная промышленность

ხე-ტყის მრეწველობა

forest industry

лесная промышленность

ხე-ტყის მრეწველობა

timber industry

лесное хозяйство

სატყეო მეურნეობა

forestry

лесной биологический заповедник

ტყის ბიოლოგიური ნაკრძალი

forest biological reserve

лесной вредитель

ტყის მავნებლები

forest pest

лесной заповедник

სატყეო ნაკრძალი

forest reserve

лесной питомник

სანერგე

tree nursery

лесной пожар

ტყის ხანძარი

forest fire

лесные ресурсы

ტყის რესურსები

forest resource

лесоводство

მეტყევეობა

forestry practice

лесовосстановление

ხელახალი გატყიანება (ტყის განახლება)

reforestation

лесопродукция

ხე-ტყის ნაწარმი

forest product

летательный аппарат

საფრენი აპარატი

aircraft

летучая зола

მფრინავი ნაცარი (განატაცი ნაცარი)

fly ash

летучее вещество

აქროლადი ნივთიერება

volatile substance

летучее органическое соединение

აქროლადი ორგანული ნაერთი

volatile organic compound

летучесть

აქროლადობა

volatility

либерализация

შემსუბუქება (ლიბერალიზაცია)

deregulation

лигнит

ლიგნიტი

lignite

лизиметрия

ლიზიმეტრია

lysimetry

ликеро-водочная промышленность

დისტილირებული სასმელების წარმოება

distilling industry

лимит иммиссии

იმისიის (შეწოვის) ზღვარი

immission limit

лимнология

ლიმნოლოგია

limnology

лимфатическая система

ლიმფატური სისტემა (ლიმფური სისტემა)

lymphatic system

линейный источник

ხაზური წყარო

line source

линейный источник звука

ბგერის ხაზური წყარო

linear source of sound

линия вектора

ხაზი

line

линия электропередачи

ელექტროხაზები

electric line

липид

ლიპიდი

lipid

липофильное вещество

ლიპოფილური ნივთიერებები

lipophilic substance

лист (бот.)

ფოთოლი

leaf

листва

შეფოთვლა (ფოთლეული)

foliage

лиственное дерево

ფოთლოვანი ხე

deciduous tree

лиственный лес

ფოთლოვანი ტყე

deciduous forest

литература

ლიტერატურა

literature

литературный банк данных

ლიტერატურულ მონაცემთა ბაზა

literature data bank

литораль

ლიტორალი

littoral

литосфера

ლითოსფერო

lithosphere

лицензирование

ლიცენზირება

licencing

лицензия на охоту

ნადირობის ლიცენზია

hunting licence

лицензия на рыбную ловлю

თევზაობის ლიცენზია

fishing licence

личное домашнее хозяйство

კერძო სამოსახლო

private household

личный огород

შინაური ბაღი

home garden

лишайник

ლიქენები

lichen

лишение должника права выкупа заложенного им имущества

გამოსყიდვის აკრძალვა

foreclosure

лодочный спорт

სანაოსნო სპორტი

boating

локальное климатическое изменение

მოკლე კლიმატური ცვლილება (ლოკალური კლიმატური ცვლილება)

climatic alteration

локомотив

ლოკომოტივი

locomotive

лошадиный

ცხენისებრი

equine

лошадь

ცხენი

horse

луг

მდელო

meadow

луг, затопляемый морской водой

მარილიანი მდელო

salt meadow

лучевая болезнь

სხივური დაავადება

radiation sickness

лыжный курорт

ზამთრის კურორტი

winter sports resort

лыжный спорт

სათხილამურო სპორტი

skiing

лыжня

სათხილამურე დისტანცია

ski run

любовь к природе

ბუნების სიყვარული

feeling for nature

лягушка

ბაყაყი

frog

