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background level

ფონური დონე

фоновый уровень

background noise

ფონური ხმაური

фоновый шум

background radiation

ფონური რადიაცია

фоновый уровень радиации

bacterial bed

ბაქტერიული ფენა

бактериальный слой

bactericide

ბაქტერიციდი

бактерицид

bacteriological pollution

ბაქტერიოლოგიური დაბინძურება

бактериологическое загрязнение

bacteriology

ბაქტერიოლოგია

бактериология

bacterium

ბაქტერიები

бактерии

balance (economic)

ბალანსი (ეკონომიკური)

баланс (экономический)

balance of matter

მატერიის წონასწორობა (მატერიალური ბალანსი)

баланс материи

balancing of interests

ინტერესთა თანაფარდობა

баланс интересов

bank (land)

ნაპირი

берег

bank protection

ნაპირის დაცვა

защита берегов

banking

საბანკო საქმე

банковские операции

barium

ბარიუმი

барий

barrier beach

ქვიშის ისარა

песчаная коса

barrier reef

მღობავი რიფი

барьерный риф

base (chemical)

ფუძე (ქიმიური)

основа (хим.)

baseline monitoring

საბაზო მონიტორინგი (ატმოსფეროს საბაზო მონიტორინგი)

базовый мониторинг

basic food requirement

კვების მინიმალური დონე

потребности в основных продуктах питания

basicity

ფუძიანობა

основность (хим.)

basidiomycete

ბაზიდიომიცეტები

базидиомицеты

bastardisation of fauna

ფაუნის გადაგვარება

вырождение фауны

bastardisation of flora

ფლორის გადაგვარება

вырождение флоры

batch process

სერიული პროცესი(პერიოდული პროცესი}

периодический процесс

bathing freshwater

საბანაო მტკნარი წყალი

пресная вода, пригодная для купания

bathing seawater

საბანაო ზღვის წყალი

морская вода, пригодная для купания

bathing water

საბანაო წყლები

водоемы для купания

battery

ბატარეა (აკუმულატორი}

аккумулятор

battery disposal

ბატარეის განადგურება (გამოყენებული აკუმალატორების უტილიზაცია)

утилизация использованных аккумуляторов

bay

უბე

бухта

beach

პლაჟი

пляж

beach cleansing

პლაჟის გასუფთავება

очистка побережья

beaching

გამორიყვა(ზღვის ცხოველთა გამორიყვა)

выброс на берег морских животных

bee

ფუტკარი

пчела

bee conservation

ფუტკრის მოვლა

охрана пчел

beef cattle

სახორცე საქონელი

мясной скот

beetle

ხოჭო

жук

behaviour

ქცევა

поведение

behaviour of substances

ნივთიერებათა თვისებები

свойства веществ

behaviour pattern

ქცევის მანერა

манера поведения

behavioural science

მეცნიერება ქცევის შესახებ

наука о поведении живых организмов

beneficial organism

სასარგებლო ორგანიზმი

полезный организм

benthic division

ბენთოსური ფენა

слой бентоса

benthic ecosystem

ბენთოსის ეკოსისტემა

экосистема бентоса

benthos

ბენთოსი

бентос

benzene

ბენზინი

бензин

benzopyrene

ბენზოპირენი (ბენზოპირანი)

бензопирен

beryllium

ბერილიუმი

бериллий

beta radiation

ბეტა გამოსხივება (ბეტა- გამოსხივება)

бета-излучение

beverage

სასმელი

напиток

beverage industry

სასმელების მრეწველობა

производство напитков

bibliographic information

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

библиографическая информация

bibliographic information system

ბიბლიოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა

библиографическая информационная система

bibliography

ბიბლიოგრაფია

библиография

bicycle

ველოსიპედი

велосипед

big game

დიდი ნანადირევი

крупное животное как объект охоты

bilateral convention

ორმხრივი კონვენცია

двусторонняя конвенция

bilge oil

ტრიუმის ნავთობი

трюмная нефть

bilge water

ტრიუმის წყალი

трюмная вода

bioaccumulation

ბიოდაგროვება

бионакопление

bioaccumulative pollutant

ბიოდაგროვილი დამაბინძურებელი

бионакопительное загрязняющее вещество

bio-availability

ბიოსარგებლიანობა

биополезность

biochemical method

ბიოქიმიური მეთოდი

биохимический метод

biochemical oxygen demand

ჟანგბადის ბიოქიმიური მოხმარება

биохимическое потребление кислорода

biochemical process

ბიოქიმიური პროცესი

биохимический процесс

biochemical substance

ბიოქიმიური ნივთიერება

биохимическое вещество

biochemistry

ბიოქიმია

биохимия

biocide

ბიოციდი

биоцид

bioclimatology

ბიოკლიმატოლოგია

биоклиматология

biocoenosis

ბიოცენოზი

биоценоз

bioconcentration factor

ბიოკონცენტრაციის ფაქტორი

биоконцентрирующий фактор

biodegradability

ბიოდაშლის უნარი

способность к биодеградации

biodegradable pollutant

ბიოდაშლადი დამბინძურებელი (დაშლადი ბიოდამაბინძურებელი)

биодеградирующее загрязняющее вещество

biodegradation

ბიოდაშლა

биодеградация

biodiversity

ბიომრავალფეროვნება

биоразнообразие

bioethics

ბიოეთიკა

биоэтика

biofiltration

ბიოფილტრაცია

биофильтрация

biofuel

ბიოსაწვავი

биотопливо

biogas

ბიოაირი

биогаз

biogeochemical cycle

ბიოქიმიური ციკლი

биохимический цикл

biogeochemistry

ბიოგეოქიმია

биогеохимия

biogeographical region

ბიოგეოგრაფიული რეგიონი

биогеографический регион

biogeography

ბიოგეოგრაფია

биогеография

biological activity

ბიოლოგიური აქტივობა

биологическая активность

biological analysis

ბიოლოგიური ანალიზი

биологический анализ

biological attribute

ბიოლოგიური თვისება

биологические свойства

biological contamination

ბიოლოგიური დაბინძურება

биологическое заражение

biological cycle

ბიოლოგიური ციკლი

биологический цикл

biological development

ბიოლოგიური განვითარება

биологическое развитие

biological effect

ბიოლოგიური ზემოქმედება

биологический эффект

biological effect of pollution

დაბინძურების ბიოლოგიური ზემოქმედება

биологический результат загрязнения

biological engineering

ბიოინჟინერია

биоинженерия

biological heritage

ბიოლოგიური მემკვიდრეობა

биологическое наследие

biological indicator

ბიოლოგიური ინდიკატორი

биологический индикатор

biological monitoring

ბიოლოგიური მონიტორინგი

биологический мониторинг

biological nitrogen fixation

აზოტის ბიოლოგიური ფიქსაცია

биологическое связывание азота

biological pest control

მავნებლების ბიოლოგიური კონტროლი (მავნებლებთან ბრძოლის
ბიოლოგიური საშუალებები)

биологические меры борьбы с вредителями

biological pollutant

ბიოლოგიური დამბინძურებელი

биологическое загрязняющее вещество

biological pollution

ბიოლოგიური დაბინძურება

биологическое загрязнение

biological process

ბიოლოგიური პროცესი

биологический процесс

biological production

ბიოლოგიური წარმოება

биологическое производство

biological reserve

ბიოლოგიური ნაკრძალი

биологический заповедник

biological resource

ბიოლოგიური რესურსი

биологический ресурс

biological test

ბიოლოგიური ცდა

биологический опыт

biological treatment

ბიოლოგიური დამუშავება

биологическая обработка

biological waste gas purification

ნარჩენი აირის ბიოლოგიური გაწმენდა (ნამუშევარი აირის ბიოლოგიური
გაწმენდა)

биологическая очистка отработанного газа

biological waste treatment

ნარჩენების ბიოლოგიური დამუშავება(ნარჩენების ბიოლოგიური გამოყენება)

биологическая утилизация отходов

biological wastewater treatment

ნარჩენი წყლის ბიოლოგიური დამუშავება

биологическая переработка жидких отходов

biological water balance

წყლის ბიოლოგიური ბალანსი

биологический баланс воды

biological weapon

ბიოლოგიური იარაღი

биологическое оружие

biology

ბიოლოგია

биология

bioluminescence

ბიონათება

биолюминесценция

biomarker

ბიომარკერი

биоиндикатор

biomass

ბიომასა

биомасса

biomass energy

ბიომასის ენერგია

энергия биомассы

biophysics

ბიოფიზიკა

биофизика

bioreactor

ბიორეაქტორი

биореактор

biorhythm

ბიორითმი

биоритм

biosafety

ბიოუსაფრთხოება

биобезопасность

biosphere

ბიოსფერო

биосфера

biosphere reserve

ბიოსფერული ნაკრძალი

биосферный заповедник

biosynthesis

ბიოსინთეზი

биосинтез

biotechnological hazard

ბიოტექნოლოგიური ხიფათი

биотехнологическая угроза

biotechnology

ბიოტექნოლოგია

биотехнология

biotic factor

ბიოტური ფაქტორი

биотический фактор

biotic index

ბიოტიკური ინდექსი

биотический индекс

biotope

ბიოტოპი

биотоп

biotope network

ბიოტოპური ქსელი

система биотопов

biotope order

ბიოტოპური ბრძანებულება

законодательный акт по вопросам биотопа

biotope protection

ბიოტოპის დაცვა

защита биотопов

bird

ფრინველი

птица

bird of prey

მტაცებელი ფრინველი

хищная птица

bird sanctuary

ფრინველთა ნაკრძალი

заповедник для птиц

bird species

ფრინველთა ჯიშები

виды птиц

birth control

შობადობის კონტროლი

контроль за рождаемостью

bitumen

ბიტუმი

битум

black coal

ქვანახშირი

черный уголь

Black Sea

შავი ზღვა

Черное море

blast furnace

ბრძმედი

доменная печь

bleaching agent

მათეთრებელი აგენტი

отбеливающий реагент

bleaching clay

მათეთრებელი თიხა

отбеливающая глина

bleaching process

გათეთრების პროცესი

процесс отбеливания

blood (tissue)

სისხლი (ქსოვილი)

кровь (ткань)

blue-green alga

ლურჯ-მწვანე წყალმცენარეები

сине-зеленые водоросли

boating

სანაოსნო სპორტი

лодочный спорт

bocage

ბოკაჟი

бокаж

bog

ჭანჭრობი

трясина

boiler

ქვაბი

котел

boiling point

დუღილის წერტილი

точка кипения

book

წიგნი

книга

bookkeeping

ბუღალტერია

бухгалтерия

border

საზღვარი

граница

boron

ბორი

бор

botanical conservatory

ბოტანიკური ნაკრძალი

ботанический заповедник

botanical garden

ბოტანიკური ბაღი

ботанический сад

botany

ბოტანიკა

ботаника

bottle cap

ბოთლის თავსახური

крышка для бутылки

boundary crossing

საზღვრის გადაკვეთა

пересечение границы

boundary layer

ზღვრული ფენა

пограничный слой

bovid

მსხილფეხა რქოსანი პირუტყვი (ღრურქიანები)

бычий

bovine

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი

бычий

brackish water

მომლაშო წყალი

солоноватая вода

bradyseism

ბრადისეისმურობა

брадисейсмы

branch of activity

საქმიანობის მიმართულება

отрасль хозяйственной или коммерческой деятельности

breast milk

დედის რძე

грудное молоко

breeding

გამოყვანა

разведение растений и животных

breeding bird

ფრინველი გამრავლების პერიოდში

птица в период размножения

breeding technique

მეცხოველეობის ხერხი

методы животноводства

brewing industry

ლუდის მრეწველობა

пивоваренная промышленность

brick

აგური

кирпич

bridge

ხიდი

мост

broad-leaved tree

ფართოფოთლოვანი ხე

широколиственное дерево

bromine

ბრომი

бром

brooding

კრუხობა (გამოჩეკა)

высиживание яиц

brook

ნაკადული

ручей

brushwood

ბუჩქნარი

кустарниковые заросли

bryophyte

ხავსისნაირები (ხავსისნაირნი)

бриофиты (мхи и печеночники)

bubble policy (emissions trading)

გაფრქვევათა ურთიერთჩათვლა

политика зачета уровней выброса

budget

ბიუჯეტი

бюджет

budget policy

საბიუჯეტო პოლიტიკა

бюджетная политика

bug

ბაღლინჯო

клоп

building

შენობა

здание

building area

სამშენებლო მოედანი

строительные площади

building component

სამშენებლო კონსტრუქცია

строительный элемент

building destruction

შენობის აღება

снос зданий

building industry

სამშენებლო მრეწველობა

строительная индустрия

building land

სამშენებლო ნაკვეთი

земля под строительство

building material

საშენი მასალა

строительный материал

building materials industry

საშენ მასალათა მრეწველობა

промышленность стройматериалов

building permit

მშენებლობის ლიცენზია

разрешение на строительство

building planning

მშენებლობის დაგეგმვა

планирование строительства

building regulation

სამშენებლო კანონმდებლობა

нормативный документ в области строительства

building restoration

შენობის რესტავრაცია

реконструкция зданий

building service

სამშენებლო მომსახურება

строительная услуга

building site

სამშენებლო ობიექტი

строительная площадка

building site preparation

სამშენებლო ობიქტის მომზადება

подготовка строительной площадки

building technology

სამშენებლო ტექნოლოგია

строительная технология

building waste

სამშენებლო ნარჩენები

отходы строительства

built drainage system

სადრენაჟე სისტემა (სადრენაჟო სისტემა)

система дренажа

built environment

შექმნილი გარემო

созданная среда

built structure

ნაგებობა

строение

built-up area

განაშენიანებული არე (ფართობი)

застроенная территория

bulb cultivation

ბოლქვების გამოყვანა

культивация луковиц

bulky waste

დიდი ზომის ნარჩენები

крупногабаритные мусор и отходы

bulletin board system

ელექტრონულ განცხადებათა სისტემა

электронная доска объявлений

bureaucratisation

ბიუროკრატიზაცია

бюрократизация

bus

ავტობუსი

автобус

bus station

ავტოსადგური

автобусная остановка

bush clearing

ბუჩქების გაკაფვა

вырубка кустарников

business

ბიზნესი

бизнес

business activity

ბიზნეს-საქმიანობა

вид хозяйственной или коммерческой деятельности

business classification

ბიზნესის კლასიფიკაცია

классификация бизнеса

business economics

ბიზნესის ეკონომიკა

экономика предпринимательства

business organisation

ბიზნესის ორგანიზება

организация бизнеса

business policy

ბიზნეს პოლიტიკა

политика в области развития бизнеса

butterfly

პეპელა

бабочка

button-cell battery

ღილაკისებური ბატარეა( ღილაკისებრი ბატარეა)

элемент питания

by-catch

თანმდევი ნადავლი(ნათევზავების თანმდევი)

сопутствующий улов

by-product

თანმდევი ნაწარმი(საწარმოო პროცესის თანმდევი პროდუქტი)

сопутствующий продукт

