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абиотическая среда

აბიოტიკური გარემო

abiotic environment

абиотический фактор

აბიოტური ფაქტორი

abiotic factor

абсорбция

აბსორბცია (შთანთქმა)

absorption (exposure)

абсорбция загрязняющих веществ

დამბინძურებლების შთანთქმა (დამაბინძურებლების შთანთქმა)

pollutant absorption

аварийное загрязнение

ავარიული დაბინძურება

sudden load

аварийное убежище

თავშესაფარი საგანგებო სიტუაციისას

emergency shelter

авария

უბედური შემთხვევა (ავარია)

accident

авария на дороге

საგზაო შემთხვევა

traffic accident

авария на море

საზღვაო ავარია

shipping accident

авария на производстве

უბედური შემთხვევა (ავარია) წარმოებაში

work accident

авария, связанная с разливом нефти

ნავთობური კატასტროფა

oil disaster

авифауна

ავიაფაუნა (კონკრეტული რეგიონის ფრინველები)

avifauna

автобус

ავტობუსი

bus

автобусная остановка

ავტოსადგური

bus station

автоклав

ავტოკლავი

digester

автоматическое обнаружение

ავტომატური გამოვლენა

automatic detection

автомобиль

ავტომანქანა

car

автомобиль

ძრავიანი ტრანსპორტი

motor vehicle

автомобиль для сбора мусора

სანაგვე ავტომანქანა

refuse collection vehicle

автомобиль, направляемый на переплавку

ჩამოწერილი ავტომანქანა

scrap vehicle

автомобильная промышленность

ავტომშენებლობა (ავტომრეწველობა)

motor vehicle industry

автомобильная промышленность

საავტომობილო მრეწველობა

automobile industry

автомобильная стоянка

მანქანების გასაჩერებელი ადგილი (ავტოსადგომი)

car park

автомобильная шина

ავტომანქანის საბურავი

car tyre

автомобильные выхлопы

ძრავიანი ტრანსპორტის გაფრქვევა (ემისია)(ავტომობილის გამონაბოლქვი)

motor vehicle emission

автопокрышка

საბურავი

tyre

автохтонные леса

ძირძველი ტყე

indigenous forest

автоэкология

ავტოეკოლოგია

autoecology

агентство по защите окружающей среды

გარემოს დაცვის სააგენტო

environmental protection agency

агроиндустрия

აგრომრეწველობა

agroindustry

агролесоводство

სასოფლო-სამეურნეო მეტყევეობა (სოფლის მეურნეობის მეტყევეობა)

agroforestry

агрометеорология

აგრომეტეოროლოგია

agrometeorology

агрономия

აგრონომია

agronomy

агросистема

აგროსისტემა

agrosystem

агротехника

აგროტექნიკა

agricultural engineering

агротехнические методы

სასოფლო-სამეურნეო მეთოდი

agricultural method

агротехнические приемы для засушливых районов

მშრალი რაიონების სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები

dry farming

агрохимикат

აგროქიმიური ნივთიერება (აგროქიმკატები)

agrochemical

адаптация к изменению климата

სამოქალაქო უსაფრთხოება

climate change adaptation

адаптирующиеся виды

ადაპტირებადი ჯიშები

adaptable species

адгезивные вещества

შემკვრელი (მჭიდა ნივთიერებები)

adhesive

административная граница

ადმინისტრაციული საზღვარი

administrative boundary

административная должность

ადმინისტრაციული საქმიანობა

administrative occupation

административная организация

ადმინისტრაციული ორგანიზაცია

administrative organisation

административная подготовка

ადმინისტრციული ინსტრუქცია

administrative instructions

административная процедура

მმართველობითი (ადმინისტრაციული) პროცედურა

administrative procedure

административная санкция

მმართველობითი (ადმინისტრაციული) სანქცია

administrative sanction

административная юрисдикция

მმართველობითი (ადმინისტრაციული) იურისდიქცია

administrative jurisdiction

административное здание

არასაცხოვრებელი შენობა(ადმინისტრაციული შენობა)

non-residential building

административное право

მმართველობითი (ადმინისტრაციული) კანონმდებლობა

administrative law

административное учреждение, занимающееся вопросами окружающей среды

გარემოსდაცვითი ადმინისტრირების დაწესებულება

environmental administration institution

административный орган

მმართველობითი (ადმინისტრაციული) ორგანო

administrative body

административный приказ

მმართველობითი (ადმინისტრაციული) ბრძანებულება

administrative fiat

административный суд

ადმინისტრაციული სასამართლო

administrative court (administration)

адсорбция

ადსორბცია (გამოყოფა)

adsorption

Азия

აზია

Asia

азот

აზოტი

nitrogen

азотное удобрение

აზოტოვანი სასუქი

nitrogenous fertiliser

азотный цикл

აზოტური ციკლი

nitrogen cycle

азотсодержащее органическое соединение

აზოტშემცველი ორგანული ნაერთი

organonitrogen compound

айсберг

აისბერგი

iceberg

аквакультура

აკვაკულტურა

aquaculture

акведук

აკვედუკი

aqueduct

аккумулятор

ბატარეა(აკუმულატორი}

battery

аккумулятор

ელექტრული ბატარეა

electric battery

аккумуляторная батарея

აკუმულატორი

accumulator

акт

აქტი

act

активированный уголь

გააქტიურებული ნახშირბადი

activated carbon

активное участие

აქტიური ჩართულობა

active participation

активный ил

გააქტიურებული შლამი

activated sludge

актиниды

აქტინიდები

actinide

актиний

აქტინიუმი

actinium

акустика

აკუსტიკა

acoustics

акустические свойства

აკუსტიკური თვისებები

acoustic property

акустический комфорт

აკუსტიკური კომფორტი

acoustic comfort

акустический фильтр

ხმის ფილტრი (აკუსტიკური ფილტრი)

acoustic filter

акустическое свойство

აკუსტიკური ხარისხი

acoustical quality

акциз

აქციზი

excise

алгицид

ალგიციდი

algicide

алифатический углеводород

ალიფატური ნახშირწყალბადი

aliphatic hydrocarbon

алифатическое соединение

ალიფატური ნაერთი

aliphatic compound

алициклический углеводород

ალიციკლური ნახშირწყალბადი

alicyclic hydrocarbon

алициклическое соединение

ალიციკლური ნაერთი

alicyclic compound

алкан

ალკანი

alkane

алкильное соединение

ალკილური ნაერთი

alkyl compound

алкоголь

ალკოჰოლი

alcohol

аллерген

ალერგენი

allergen

аллергия

ალერგია

allergy

аллювиальная равнина

ალუვიური დაბლობი

alluvial plain

альвеола

ალვეოლი

alveolus

альпинизм

მთამსვლელობა (ალპინიზმი)

mountaineering

альтернативная технология

შემცვლელი ტექნოლოგია (ალტერნატიული ტექნოლოგია)

alternative technology

альтернативное топливо

ალტერნატიული საწვავი

alternative fuel

альтернативный материал

შემცვლელი მასალა (ალტერნატიული მასალა)

alternative material

альфа-излучение

ალფა - გამოსხივება

alpha radiation

алюминиевая промышленность

ალუმინის მრეწველობა

aluminium industry

алюминиевый контейнер

ალუმინის კონტეინერი

aluminium container

алюминий

ალუმინი

aluminium

амальгама

ამალგამა

amalgam

Америка

ამერიკა

Americas

амин

ამინი

amine

аминокислота

ამინმჟავა

amino acid

аммиак

ამიაკი

ammonia

аммоний

ამონიუმი

ammonium

аммонификация

ამიაკიზაცია(ამონიფიკაცია)

ammonification

амфибии

ამფიბია

amphibian

анализ

ანალიზი

analysis

анализ безопасности

უსაფრთხოების ანალიზი

safety analysis

анализ воды

წყლის ანალიზი

water analysis

анализ готовности платить

გადახდისადმი მზადყოფნის ანალიზი (გადახდაზე თანხმობის ანალიზი,
გადახდისუნარიანობის ანალიზი)

willingness-to-pay analysis

анализ данных

მონაცემთა ანალიზი

data analysis

анализ загрязняющих веществ

დამბინძურებლების ანალიზი (დამაბინძურებლების ანალიზი)

pollutant analysis

анализ опасности

საფრთხის ანალიზი

danger analysis

анализ остатков

ნარჩენების ანალიზი

residue analysis

анализ отходов

ნარჩენების ანალიზი

waste analysis

анализ отходящего газа

ნარჩენი აირის შესწავლა

waste gas examination

анализ почвы

ნიადაგის ანალიზი

soil analysis

анализ природного риска

ბუნებრივი რისკის ანალიზი

natural risk analysis

анализ процессов

პროცესის ანალიზი

process analysis

анализ риска

რისკის ანალიზი

risk analysis

анализ чувствительности

სენსიტიურობის ანალიზი

sensitivity analysis

анализ шума

ხმაურის ანალიზი

noise analysis

анализ экосистем

ეკოსისტემის ანალიზი

ecosystem analysis

анализ эффективности

ხარჯის და მოგების ანალიზი (ეფექტურობის ანალიზი)

cost-benefit analysis

аналитическая химия

ანალიზური ქიმია

analytical chemistry

аналитический метод

ანალიზის მეთოდი

analytical method

аналитический обзор в области окружающей среды

გარემოს შესწავლა

environmental study

аналитическое оборудование

საანალიზო აღჭურვილობა

analytical equipment

анатомия

ანატომია

anatomy

анаэробная обработка

არააერობული დამუშავება (ანაერობული დამუშავება)

anaerobic treatment

анаэробные условия

ანაერობული პირობები

anaerobic condition

анаэробный процесс

ანაერობული პროცესი

anaerobic process

английский сад

ინგლისური ბაღი

English garden

анион

ანიონი

anion

антагонизм

ანტაგონიზმი

antagonism

антагонистический эффект токсичных веществ

ტოქსიკური ნივთიერებების უკუზემოქმედება

antagonistic effect of toxic substances

Антарктика

ანტარქტიდა

Antarctica

Антарктический (Южный) океан

ანტარქტიდის ოკეანე

Antarctic Ocean

Антарктический регион

ანტარქტიკის რეგიონი

Antarctic region

антибиотик

ანტიბიოტიკი

antibiotic

антиводорослевый реагент

წყალმცენარეების საწინააღმდეგო რეაგენტი (წყალმცენარესაწინღო რეაგენტი)

antifouling agent

антисейсмические нормативы

ანტისეისმური წესები

antiseismic regulation

антитело

ანტისხეული

antibody

антропогенный фактор

ანთროპოგენური ფაქტორი

anthropogenic factor

антропологический заповедник

ანთროპოლოგიური ნაკრძალი

anthropologic reserve

апелляция

აპელაცია

appeal

аппарат респираторной защиты

სუნთქვის დამცავი აპარატი (სასუნთქი აპარატი)

respiratory protection apparatus

ареал потенциального загрязнения

შესაძლო დაბინძურების არე

area of potential pollution

аренда

ქირავნობა

lease

аридные (засушливые) земли

მშრალი მიწები

arid land

Арктический регион

არქტიკის რეგიონი

Arctic region

ароматические соединения

არომატული ნაერთი

aromatic compound

ароматический углеводород

არომატული ნახშირწყალბადი

aromatic hydrocarbon

ароматическое вещество

არომატული ნივთიერება

aromatic substance

артроподы

ფეხსახსრიანები

arthropod

археологическая площадка

არქეოლოგიური ობიექტი (არქეოლოგიური უბანი)

archaeological site

археология

არქეოლოგია

archaeology

архипелаг

არქიპელაგი

archipelago

архитектура

არქიტექტურა

architecture

асбест

აზბესტი

asbestos

асбестоз

აზბესტოზი

asbestosis

асбестоцемент

აზბესტოცემენტი(აზბესტცემენტი)

asbestos cement

АСЕАН

ასეან (სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ერთა გაერთიანება)(სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების გაერთიანება )

ASEAN

ассимиляция

ასიმილაცია

assimilation

ассоциация

ასოციაცია

association

ассоциация по защите окружающей среды

გარემოს დამცავთა ასოციაცია

environmental protection association

астронавтика

ასტრონავტიკა

astronautics

астрономия

ასტრონომია

astronomy

атлас

ატლასი

atlas

атмосфера

ატმოსფერო

atmosphere

атмосферная инверсия

ატმოსფერული ინვერსია

atmospheric inversion

атмосферная частица

ატმოსფერული ნაწილაკი

atmospheric particulate

атмосферные осадки

ატმოსფერული ნალექი

atmospheric precipitation

атмосферный аэрозоль

ატმოსფერული აეროზოლი

atmospheric aerosol

атмосферный выброс

ატმოსფერული გაფრქვევა

atmospheric emission

атмосферный озон

ატმოსფერული ოზონი

atmospheric ozone

атмосферный процесс

ატმოსფერული პროცესი

atmospheric process

атомная электростанция

ატომური ელექტროსადგური

nuclear power plant

атразин

ატრაზინი

atrazine

атрибут

ატრიბუტი

attribute

атрибуция

ატრიბუცია

attribution

аудиовизуальное оборудование

აუდიოვიზუალური აღჭურვილობა

audiovisual equipment

аудиовизуальное представление

აუდიოვიზუალური წარდგენა

audio-visual presentation

аудиовизуальные средства

აუდიოვიზუალური საშუალებები

audiovisual media

аудит

აუდიტი

audit

Африка

აფრიკა

Africa

аэрация

აერაცია

aeration

аэрация воды

წყლის აერაცია

water aeration

аэробиология

აერობიოლოგია

aerobiology

аэробная обработка

აერობული დამუშავება

aerobic treatment

аэробные условия

აერობული პირობები

aerobic condition

аэробный процесс

აერობული პროცესი

aerobic process

аэродинамический шум

აეროდინამიკური ხმაური

aerodynamic noise

аэрозоль

აეროზოლი

aerosol

аэрозольный баллончик

ჭავლური აეროზოლი

spray can

аэрокосмическое планирование

აეროკოსმოსური დაგეგმარება (აეროკოსმოსური დაგეგმვა)

airspace planning

аэропорт

აეროპორტი

airport

аэрофотоснимок

ავიაფოტო (ავიაფოტოსურათი)

aerial photograph

аэрофотосъемка

აეროფოტოგადაღება

aerial photography

