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ტაიფუნი

typhoon

тайфун

ტალღის ენერგია

wave energy

энергия волны

ტანინი

tannin

танин

ტანკერი (ავტომანქანა)

tanker (truck)

грузовик для перевозки жидких грузов или газов

ტანკერი (გემი)

tanker (ship)

танкер

ტანსაცმელი

clothing

одежда

ტანსაცმლის მრეწველობა

clothing industry

производство одежды

ტარაკანი

cockroach

таракан

ტარის დაბრუნების მოწესრიგება(ტარის დაბრუნების ხელშეკრულება)

arrangement for a deposit on packaging

депозит за возвратную тару

ტარიფი

tariff

тариф

ტაქსონომია

taxonomy

таксономия

ტბა

lake

озеро

ტბის აუზი

lake basin

озерный бассейн

ტბის დაბინძურება

lake pollution

загрязнение озер

ტბორი

pond

пруд

ტელევიზია

television

телевидение

ტელემატიკა

telematics

телематика

ტელემეტრია

telemetry

телеметрия

ტემპერატურა

temperature

температура

ტენდენცია

trend

тенденция

ტენი

moisture

влага

ტერასული ბაღი

terraced garden

террасовый сад

ტერასული ლანდშაფტი

terraced landscape

террасированный ландшафт

ტერატოგენეზზე შემოწმება

teratogenesis screening

проверка на тератогенез

ტერატოგენეზი

teratogenesis

тератогенез

ტერატოგენეზურობა

teratogenicity

тератогенность

ტერატოგენი

teratogen

тератоген

ტერატოგენური ნივთიერება

teratogenic substance

тератогенное вещество

ტერიტორია

territory

территория

ტერიტორიული მთავრობა

territorial government

правительство территории

ტერიტორიული პოლიტიკა

territorial policy

территориальная политика

ტერიტორიული საზოგადოება

territorial community

территориальное сообщество

ტერმინთა ლექსიკონი

glossary

глоссарий

ტერმინოლოგია

terminology

терминология

ტერმიტი

termite

термит

ტერფზე მოსიარულეები(ტერფმავალი)

plantigrade

стопоходящие

ტესტი; ცდა

test

тест

ტესტირების მეთოდი

testing method

метод тестирования

ტესტირების სახელმძღვანელო

testing guideline

руководство для проведения тестов

ტექნიკური ინსტრუქცია

technical instruction

техническое обучение

ტექნიკური ინფორმაცია

technical information

техническая информация

ტექნიკური მარილი

road salt

техническая соль

ტექნიკური მითითება

technical regulation

техническое руководство

ტექნიკური მცენარე (ორგანიზმი)

industrial plant (organism)

техническая сельскохозяйственная культура

ტექნიკური სახელმძღვანელო სახიფათო ნივთიერებებისთვის

technical regulation for dangerous substances

техническое руководство по обращению с опасными веществами

ტექნიკური წყალი

process water

техническая вода

ტექნოლოგია

technology

технология

ტექნოლოგიის გადაცემა

technology transfer

передача технологии

ტექნოლოგიის დანერგვა

technology acceptance

внедрение технологий

ტექნოლოგიის შერჩევა

selection of technology

выбор технологии

ტექნოლოგიის შეფასება

evaluation of technology

оценка технологии

ტექნოლოგიის შეფასება

technology assessment

оценка технологии

ტექნოლოგიური განვითარება

technological development

технологическое развитие

ტექნოლოგიური კატასტროფა

technological accident

техногенная авария

ტექნოლოგიური პროცესი

technological process

технологический процесс

ტექნოლოგიური საფრთხე

technological hazard

технологическая угроза

ტექნოლოგიური ცვლილება

technological change

технологическое изменение

ტექტონიკა

tectonics

тектоника

ტიტანი

titanium

титан (хим.)

ტიტანის ორჟანგი

titanium dioxide

диоксид титана

ტკიპა

mite

клещ

ტკიპისებრები (ტკიპისებრნი)

chelicerate

клешневидный

ტომი (ბიოლოგიური)

stock (biological)

племя (биол.)

ტორნადო (ქარბორბალა)

tornado

торнадо

ტორფი

peat

торф

ტორფის მოპოვება

peat extraction

добыча торфа

ტოქსიკოლოგია

toxicology

токсикология

ტოქსიკოლოგიური გამოცდა

toxicological testing

токсикологическое испытание

ტოქსიკოლოგიური შეფასება

toxicological assessment

токсикологическая оценка

ტოქსიკური დაბინძურება

toxic pollution

загрязнение токсичными веществами

ტოქსიკური ზემოქმედება

toxic effect

токсичный эффект

ტოქსიკური მეტალი

toxic metal

токсичный металл

ტოქსიკური ნარჩენები

toxic waste

токсичные отходы

ტოქსიკური ნაწარმი

toxic product

токсичный продукт

ტოქსიკური ნივთიერება

toxic substance

токсичное вещество

ტოქსიკური ნივთიერებების ერთიანი ზემოქმედება

synergistic effect of toxic substances

совместный эффект загрязняющих веществ

ტოქსიკური ნივთიერებების უკუზემოქმედება

antagonistic effect of toxic substances

антагонистический эффект токсичных веществ

ტოქსიკურობა

toxicity

токсичность

ტოქსინი

toxin

токсин

ტრადიციული არქიტექტურა

traditional architecture

традиционная архитектура

ტრადიციული ელექტროენერგია (ტრადიციული ენერგიის წყაროები)

conventional energy

традиционный источник энергии

ტრადიციული კულტურა

traditional culture

традиционная культура

ტრაექტორია

trajectory

траектория

ტრამალები (საძოვრი სავარგულები)

grassland

пастбищные угодья

ტრამალების ეკოსისტემა (საძოვრების ეკოსისტემა)

grassland ecosystem

экосистема лугов и пастбищ

ტრანსპირაცია

transpiration

транспирация

ტრანსპორტი

vehicle

транспортное средство

ტრანსპორტირება

transportation

транспортировка

ტრანსპორტირება მილსადენით

transportation by pipeline

трубопроводный транспорт

ტრანსპორტის გამონაბოლქვი აირი

vehicle exhaust gas

выхлопной газ транспортных средств

ტრანსპორტის დაგეგმვა

transport planning

транспортное планирование

ტრანსპორტის დანიშნულების პუნქტი

destination of transport

пункт назначения при транспортировке

ტრანსპორტის ზემოქმედება გარემოზე

environmental impact of transport

воздействие транспорта на окружающую среду

ტრანსპორტის ტექდათვალიერება

vehicle inspection

техосмотр автомобилей

ტრანსპორტმშენებლობა

vehicle manufacturing industry

производство транспортных средств

ტრანსსასაზღვრო დაბინძურება

transboundary pollution

трансграничное загрязнение

ტრიაზინი

triazine

триазин

ტრიტიუმი

tritium

тритий

ტრიუმის ნავთობი

bilge oil

трюмная нефть

ტრიუმის წყალი

bilge water

трюмная вода

ტროპიკები

tropics

тропики

ტროპიკული ეკოსისტემა

tropical ecosystem

экосистема тропиков

ტროპიკული კლიმატი

tropical climate

тропический климат

ტროპიკული მხენარე

tropical plant

тропическое растение

ტროპიკული ტყე

tropical forest

тропический лес

ტროპიკული ტყის ეკოსისტემა

tropical forest ecosystem

экосистема тропических лесов

ტროპიკული წვიმიანი ტყე

tropical rain forest

тропический дождевой лес

ტროპოსფერო

troposphere

тропосфера

ტროპოსფერული ოზონი

tropospheric ozone

тропосферный озон

ტროფიკული დონე

trophic level

трофический уровень

ტროფიკული ეკოლოგია

trophic ecology

трофическая экология

ტუმბო

pump

насос

ტუნდრა

tundra

тундра

ტურბინა

turbine

турбина

ტურიზმი

tourism

туризм

ტურიზმის ზემოქმედება გარემოზე (ტურიზმის ინდუსტრიის ზემოქმედება
გარემოზე)

environmental impact of tourism

воздействие туризма на окружающую среду

ტურისტული დასწრება

tourist attendance

участие туристов

ტურისტული ზონა

touristic zone

туристическая зона

ტურისტული მარშრუტი

touristic route

туристический маршрут

ტურისტული მომსახურებები

tourist facility

туристические услуги

ტურისტული ობიექტი

touristic unit

туристический объект

ტურისტული საქმიანობის მართვა

touristic activity management

управление туристической деятельностью

ტუტე ბატარეა

alkaline battery

щелочной элемент питания

ტუტე მიწა

alkali land

щелочные земли

ტუტე ნაერთი(თუთქი)

lye

щелок

ტუტე ნიადაგი

alkali soil

щелочная почва

ტყავეულის მრეწველობა

leather industry

кожевенная промышленность

ტყავი (მასალა)

leather

кожа (техн.)

ტყე

wood

лес

ტყე

forest

лес

ტყვია

lead

свинец

ტყვიით დაბინძურება

lead contamination

загрязнение свинцом

ტყვიის ნაერთი

lead compound

соединение свинца

ტყის ბიოლოგიური ნაკრძალი

forest biological reserve

лесной биологический заповедник

ტყის გამეჩხერება

forest deterioration

истощение лесных ресурсов

ტყის გაჩანაგება

deforestation

сведение лесов

ტყის დაზიანების აღწერა

inventory of forest damage

инвентаризация ущерба, нанесенного лесам

ტყის დაცვა

forest protection

защита лесов

ტყის ეკოლოგია

forest ecology

экология лесов

ტყის ეკოსისტემა

woodland ecosystem

экосистема редколесья

ტყის ეკოსისტემა

forest ecosystem

экосистема леса

ტყის ექსპლუატაცია

forest exploitation

эксплуатация лесных ресурсов

ტყის ზიანი

forest damage

ущерб, нанесенный лесам

ტყის კონსერვაცია

forest conservation

сохранение лесов

ტყის მავნებლები

forest pest

лесной вредитель

ტყის რესურსები

forest resource

лесные ресурсы

ტყის რესურსების შეფასება

forest resource assessment

оценка лесных ресурсов

ტყის საფარის განადგურება

forest cover destruction

разрушение лесного покрова

ტყის ჭრა

woodland clearance

рубка леса

ტყის ხანძარი

forest fire

лесной пожар

ტყის ხანძრების თავიდან აცილება

prevention of forest fires

предотвращение лесных пожаров

