Э

RUS

GEO

ENG

эволюция

ევოლუცია

evolution

эволюция в процессе истории

ისტორიული ევოლუცია

historical evolution

эволюция загрязнения

დამბინძურებლის განვითარება

pollutant evolution

эвтрофикация

ევტროფიკაცია

eutrophication

экваториальный климат

ეკვატორული კლიმატი

equatorial climate

эквивалентная доза

ეკვივალენტური დოზა

equivalent dose

экзотический вид

ეკზოტიკური ჯიშები

exotic species

экобаланс

ეკობალანსი

eco-balance

экозона

ეკოზონა

ecozone

экологическая авария

გარემოსდაცვითი უბედური შემთხვევა

environmental accident

экологическая адаптация

ეკოლოგიური ადაპტაცია (ეკოლოგიური შეგუება)

ecological adaptation

экологическая безопасность

გარემოსდაცვითი უშიშროება

environmental security

экологическая война

ეკოლოგიური ომი

environmental warfare

экологическая деятельность

გარემოსდაცვითი საქმიანობა

environmental performance

экологическая емкость

ეკოლოგიური ტევადობა

ecological carrying capacity

экологическая емкость земли

მიწის გამძლეობის კოეფიციენტი

land carrying capacity

экологическая инвентаризация

ეკოლოგიური ინვენტარიზაცია

ecological stocktaking

экологическая катастрофа

ეკოკატასტოფა

ecocatastrophe

экологическая концепция

გარემოსდაცვითი კონცეპცია

concept of environment

экологическая маркировка

ეკომარკირება

ecolabelling

экологическая маркировка в ЕС

ევროკავშირის ეკომარკირება

EC ecolabel

экологическая медицина

გარემოსდაცვითი წამალი (გარემოსდაცვითი მედიცინა)

environmental medicine

экологическая ниша

ეკოლოგიური ნიშა

ecological niche

экологическая озабоченность

გარემოსდაცვითი შეშფოთება

environmental anxiety

экологическая ответственность

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობა

environmental liability

экологическая оценка

ეკოლოგიური შეფასება

ecological assessment

экологическая программа

გარემოსდაცვითი პროგრამა

environmental programme

экологическая психология

გარემოსდაცვითი ფსიქოლოგია

environmental psychology

экологическая санитария

გარემოსდაცვითი სანიტარია

environmental sanitation

экологическая статистика

გარემოსდაცვითი სტატისტიკა

environmental statistics

экологическая торговля

ეკომარკეტინგი

ecomarketing

экологическая угроза

გარემოსდაცვითი საფრთხე

environmental hazard

экологическая хронология

გარემოს ისტორია

environmental history

экологическая экспертиза (местн.)

ეკოლოგიური ექსპერტიზა (ადგილობრივი)

EIA (local)

экологическая этика

გარემოსდაცვითი ეთიკა

environmental ethics

экологически нестабильная природная зона

სენსიტიური ბუნებრივი არე

sensitive natural area

экологически нестабильный регион

ეკოლოგიურად სენსიტიური არე (ეკოლოგიურად არასტაბილური რაიონი)

ecologically sensitive area

экологически ответственная гражданская позиция

მოქალქეობრივი გარემოსდაცვითი პოზიცია

environmental citizenship

экологически ответственный менеджмент

გარემოსთვის არამავნე მენეჯმენტი (გარემოსთვის სასარგებლო მენეჯმენტი)

environmentally friendly management

экологически устойчивая архитектура

მდგრადი გარემოსდაცვითი არქიტექტურა (გარემოს დაცვის მყარი აგებულება) environmental sustainable architecture

экологически чистый продукт

გარემოსთვის არამავნე ნაწარმი (გარემოსთვის სასარგებლო ნაწარმი)

environmentally friendly product

экологические преступления

გარემოს მიმართ დანაშაული (გარემოსდაცვითი დანაშაული)

environmental criminality

экологический анализ

გარემოს ანალიზი

environmental analysis

экологический аспект населенных пунктов

ადამიანური დასახლების გარემოსდაცვითი ასპექტი (დასახლებების
გარემოსდაცვითი პრობლემები)

environmental aspect of human settlements

экологический баланс

ეკოლოგიური ბალანსი

ecological balance

экологический вандализм

გარემოს მიმართ ვანდალიზმი (გარემოსდაცვითი ვანდალიზმი)

environmental vandalism

экологический объект

გარემოსდაცვითი მიზანი

environmental target

экологический параметр

ეკოლოგიური პარამეტრი

ecological parameter

экологический принцип

გარემოს დაცვის საგანი (გარემოს დაცვის საფუძვლები)

environmentalism

экологический приоритет

გარემოსდაცვითი პრიორიტეტი

environmental priority

экологический риск

გარემოსდაცვითი რისკი

environmental risk

экологический фактор

ეკოლოგიური ფაქტორი

ecological factor

экологическое изобилие

ეკოლოგიური სიუხვე

ecological abundance

экологическое лицензирование

გარემოსდაცვითი ლიცენზია

environmental licence

экологическое неравенство

ეკოლოგიური უთანასწორობა

ecological inequality

экологическое образование

გარემოსდაცვითი განათლება

environmental education

экологическое обучение

გარემოსდაცვითი სწავლება

environmental teaching

экологическое преступление

გარემოსდაცვითი დანაშაული

environmental crime

экологическое прогнозирование

მიზნის დასახვა

target setting

экологическое развитие

გარემოსდაცვითი განვითარება (გარემოს დაცვის განვითარება)

environmental development

экологическое сообщество

გარემოს მკვიდრები (ეკოლოგიური ერთობა)

ecological community

экологическое убежище

თავშესაფარი

refuge

экологическое учреждение

გარემოსდაცვითი დაწესებულება

environmental enterprise

экологичная технология

გარემოსდაცვითი ტექნოლოგია

environmental technology

экологичная экономика частных компаний

ფირმების გარემოსდაცვითი ეკონომიკა

environmental economics of firms

экология

ეკოლოგია

ecology

экология водной среды

წყლის ეკოლოგია

aquatic ecology

экология животных

ცხოველთა ეკოლოგია

animal ecology

экология земли

მიწის ეკოლოგია

land ecology

экология как наука

მეცნიერული ეკოლოგია

scientific ecology

экология ландшафта

ლანდშაფტის ეკოლოგია

landscape ecology

экология лесов

ტყის ეკოლოგია

forest ecology

экология моря

საზღვაო ეკოლოგია

marine ecology

экология популяции

პოპულაციის ეკოლოგია

population ecology

экология растений

მცენარეთა ეკოლოგია

plant ecology

экология сельского хозяйства

სასოფლო-სამეურნეო ეკოლოგია

agricultural ecology

экология сообществ

სინეკოლოგია

synecology

экология человека

ადამიანის ეკოლოგია

human ecology

экомузей

ეკომუზეუმი

ecomuseum

экономика

ეკონომია

economy

экономика (наука)

ეკონომიკა

economics

экономика лесного хозяйства

სატყეო მეურნეობის ეკონომიკა

forestry economics

экономика окружающей среды

გარემოსდაცვითი ეკონომიკა (გარემოს დაცვის ეკონომიკა)

environmental economics

экономика предпринимательства

ბიზნესის ეკონომიკა

business economics

экономика промышленности

სამრეწველო ეკონომიკა

industrial economics

экономика рыболовства

თევზჭერის ეკონომიკა

fishery economics

экономика сельского хозяйства

სასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკა

agricultural economics

экономико-экологическая эффективность

ეკონომიკურ-ეკოლოგიური ეფექტურობა

economical-ecological efficiency

экономическая география

ეკონომიკური გეოგრაფია

economic geography

экономическая деятельность

ეკონომიკური ეკოლოგია (ეკონომიკური საქმიანობა)

economic activity

экономическая жизнеспособность

ეკონომიკური სიცოცხლისუნარიანობა

economic viability

экономическая конкуренция

ეკონომიკური კონკურენცია

economic competition

экономическая оценка природоохранной деятельности

გარემოს დაცვის ეკონომიკური შეფასება

environmental economic valuation

экономическая политика

ეკონომიკური პოლიტიკა

economic policy

экономическая помощь

ეკონომიკური მხარდაჭერა

economic support

экономическая система

ეკონომიკური სისტემა

economic system

экономическая ситуация

ეკონომიკური სიტუაცია

economic situation

экономическая структура

ეკონომიკური სტრუქტურა

economic structure

экономическая тенденция

ეკონომიკური ტენდენცია

economic trend

экономическая теория

ეკონომიკური თეორია

economic theory

экономически активное население

აქტიური მოსახლეობა

active population

экономические данные

ეკონომიკური მონაცემები

economic data

экономические права

ეკონომიკური უფლებები

economic rights

экономические стимулы к природоохранной деятельности

გარემოს დაცვის სტიმულირება

environmental incentive

экономический анализ

ეკონომიკური ანალიზი

economic analysis

экономический инструмент

ეკონომიკური საშუალებები

economic instrument

экономический план

ეკონომიკური გეგმა

economic plan

экономический регион

ეკონომიკური რეგიონი

economic region

экономический рост

ეკონომიკური ზრდა

economic growth

экономический сектор

ეკონომიკური სექტორი

economic sector

экономический стимул

ეკონომიკური სტიმული

economic incentive

экономическое планирование

ეკონომიკური დაგეგმვა

economic planning

экономическое прогнозирование

ეკონომიკური პროგნოზირება

economic forecasting

экономическое процветание

წარმატებულობა (ეკონომიკური აღმავლობა)

prosperity

экономическое развитие

ეკონომიკური განვითარება

economic development

экономическое районирование

ეკონომიკური ზონირება (მიწათგამოყენების ეკონომიკური დაგეგმვა)

economic zoning

экономия воды

წყლის დაზოგვა

water saving

экономия энергии

ენერგიის დაზოგვა

energy saving

экопедиатрия

ეკო პედიატრია (ეკოპედიატრია)

eco-paediatrics

экоразвитие

ეკოგანვითარება

ecodevelopment

экосистема

ეკოსისტემა

ecosystem

экосистема Антарктики

ანტარქტიდის ეკოსისტემა

Antarctic ecosystem

экосистема аридных (засушливых) земель

მშრალი მიწების ეკოსისტემა

arid land ecosystem

экосистема Арктики

არქტიკის ეკოსისტემა

Arctic ecosystem

экосистема бентоса

ბენთოსის ეკოსისტემა

benthic ecosystem

экосистема вечной мерзлоты

მუდმივი მზრალობის ეკოსისტემა

permafrost ecosystem

экосистема города

ქალაქის ეკოსისტემა

urban ecosystem

экосистема леса

ტყის ეკოსისტემა

forest ecosystem

экосистема лугов и пастбищ

ტრამალების ეკოსისტემა (საძოვრების ეკოსისტემა)

grassland ecosystem

экосистема международного значения

საერთაშორისო მნიშვნელობის ეკოსისტემა

internationally important ecosystem

экосистема переувлажненных земель

დატბორილი მიწის ეკოსისტემა

wetlands ecosystem

экосистема полузасушливых земель

ნახევრადმშრალი მიწების ეკოსისტემა

semi-arid land ecosystem

экосистема полярной области

პოლარული ეკოსისტემა

polar ecosystem

экосистема региона с умеренным климатом

ზომიერი სარტყლის ეკოსისტემა

temperate ecosystem

экосистема редколесья

ტყის ეკოსისტემა

woodland ecosystem

экосистема субтропиков

სუბტროპიკული ეკოსისტემა

subtropical ecosystem

экосистема суши

სახმელეთო ეკოსისტემა

terrestrial ecosystem

экосистема тропиков

ტროპიკული ეკოსისტემა

tropical ecosystem

экосистема тропических лесов

ტროპიკული ტყის ეკოსისტემა

tropical forest ecosystem

экосистема холодной зоны

ცივი ზონის ეკოსისტემა

cold zone ecosystem

экосистемы высокогорий

მაღალი მთიანეთის ეკოსისტემა (მაღალმთიანეთის ეკოსისტემა)

highland ecosystem

экосистемы эстуариев

ესტუარის ეკოსისტემა

estuarine ecosystem

экотип

ეკოტიპი

ecotype

экотоксикологическая оценка

ეკოტოქსიკურობის შეფასება

ecotoxicological evaluation

экотоксикология

ეკოტოქსიკოლოგია

ecotoxicology

экотоксичность

ეკოტოქსიკურობა

ecotoxicity

экотуризм

ეკოტურიზმი

ecotourism

экофизиология

ეკოფიზიოლოგია

ecophysiology

экоэтикетка

ეკომარკირება

ecolabel

экранирование

სკრინინგი

screening

экскременты животных

ცხოველის ექსკრემენტი

animal excrement

экспедитор

გადაზიდვების აგენტი (ექსპედიტორი)

forwarding agent

эксперимент

ექსპერიმენტი

experiment

экспериментальное изучение

ექსპერიმენტული შესწავლა

experimental study

эксперименты над животными

ექსპერიმენტები (ცდები) ცხოველებზე

animal experiment

экспертная система

საექსპერტო სისტემა

expert system

эксплуатация лесных ресурсов

ტყის ექსპლუატაცია

forest exploitation

эксплуатация подземных водных ресурсов

მიწისქვეშა წყლების ექსპლუატაცია

exploitation of underground water

эксплуатация ресурсов

რესურსის ექსპლუატაცია

resource exploitation

эксплуатация ресурсов океана

ოკეანის ექსპლუატაცია

ocean exploitation

экспонат

გამოფენა

exhibit

экспорт

ექსპორტი

export

экспорт опасных отходов

სახიფათო ნარჩენების ექსპორტი

export of hazardous wastes

экспорт опасных химических веществ

სახიფათო ქიმიური ნივთიერებების ექსპორტი

hazardous chemical export

экспорт отходов

ნარჩენების ექსპორტი

waste export

экспортная лицензия

ექსპორტის ლიცენზია

export licence

экспресс-анализ

სწრაფი ტესტი

rapid test

экспроприация

ჩამორთმევა

expropriation

экстенсивные методы ведения фермерского хозяйства

ფართო მესაქონლეობა (ფართო ფერმერული მეურნეობა )

extensive cattle farming

эластичность

მოქნილობა

elasticity

электрическая компания

ენერგეტიკული კომპანია (ენერგოკომპანია)

power company

электричество

ელექტროობა(ელექტრობა)

electricity

электрокинетика

ელექტროკინეტიკა

electrokinetics

электролиз

ელექტროლიზი

electrolysis

электромобиль

ელექტრომობილი

electric vehicle

электроника

ელექტრონიკა

electronics

электронная доска объявлений

ელექტრონულ განცხადებათა სისტემა

bulletin board system

электронная информационная сеть

ელექტრონული საინფორმაციო ქსელი

electronic information network

электронная почта

ელექტროფოსტა

electronic mail

электросмог

ელექტროსმოგი

electrosmog

электростанция

ელექტროსადგური

electric power plant

электростанция

ელექტროსადგური

power station

электростанция, использующая энергию ветра

ქარის ელექტროსადგური

wind power station

электростанция, работающая на отходах

ნარჩენებზე მომუსავე ელექტროსადგური

waste-fed power station

электростанция, работающая на энергии прилива

მოქცევის ელექტროსადგური

tidal power station

электростанция, работающая от энергии солнца

მზის ელექტროსადგური

solar power station

электротехника

ელექტროტექნიკა

electrical engineering

электротехническая промышленность

ელექტროტექნიკური მრეწველობა

electrotechnical industry

электротехническое оборудование

ელექტროტექნიკური აღჭურვილობა

electrotechnical equipment

электроэнергетика

ელექტრომმარაგებელი მრეწველობა (ენერგეტიკა)

electricity supply industry

электроэнергетическая компания

ელექტროკომპანია

electricity company

элемент в следовом количестве

დანიშნული ელემენტი

trace element

элемент питания

ღილაკისებური ბატარეა (ღილაკისებრი ბატარეა)

button-cell battery

элемент питания (техн.)

კვების ელემენტი (ელექტრობაში)

cell (energy)

элемент ядерного топлива

ბირთვული საწვავის ელემენტი

nuclear fuel element

эмансипация

ემანსიპაცია

emancipation

эмбриогенез

ემბრიოგენეზი

embryogenesis

эмбрион

ჩანასახი (ემბრიონი)

embryo

эмульсия

ემულსია

emulsion

эндемические виды

ენდემური ჯიშები

endemic species

эндокринная система

ენდოკრინული სისტემა

endocrine system

эндокринология

ენდოკრინოლოგია

endocrinology

энергетика

ენერგეტიკა

energy economics

энергетическая политика

ენერგეტიკული პოლიტიკა

energy policy

энергетическая технология

ენერგეტიკული ტექნოლოგია

energy technology

энергетический баланс

ენერგეტიკული ბალანსი

energy balance

энергетический процесс

ენერგეტიკული პროცესი

energy process

энергетический ресурс

ენერგორესურსები

energy resource

энергия

ენერგია

energy

энергия биомассы

ბიომასის ენერგია

biomass energy

энергия ветра

ქარის ენერგია

wind power

энергия воды

წყლის ენერგია

water power

энергия волны

ტალღის ენერგია

wave energy

энергия ГЭС

ჰიდროელექტროენერგია

hydroelectric energy

энергия прилива

მოქცევის ენერგია

tidal power

энергоноситель

ენერგომატარებელი (ენერგიამატარებელი)

energy source material

энзим

ენზიმი

enzyme

энтеровирус

ენტეროვირუსი

enterovirus

энциклопедия

ენციკლოპედია

encyclopaedia

эпидемиология

ეპიდემიოლოგია

epidemiology

эпидемия

ეპიდემია

epidemic

эргономика

ერგონომიკა

ergonomics

эрозия

ეროზია

erosion

эрозия почвы

ნიადაგის ეროზია

soil erosion

эстетика

ესთეტიკა

aesthetics

эстуарий

ესტუარი

estuary

этанол

ეთანოლი

ethanol

этика

ეთიკა

ethics

этнология

ეთნოლოგია

ethnology

этология

ეთოლოგია

ethology

эфир

ეთერი

ether

эффект (воздействие)

ზემოქმედება

effect

эффект от радиации

რადიაციული ზემოქმედება

radiation effect

эффект от уровня занятости

დასაქმებულობის დონის ზემოქმედება

employment level effect

эффект переноса

გატარების ეფექტი (დამაბინძურებლების ზემოქმედების შედეგი)

carry-over effect

эффективность использования энергии

ენერგოეფექტურობა

energy efficiency

