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MAGICC/SCENGEN е софтверски пакет лесен за
користење кои како инпут користи сценарија за
емисии на стакленички гасови, реактивни гасови и
сулфур диоксид и ја дава глобалната средна
температура, зголемување на нивото на морињата
како и регионалната клима како резултат. MAGICC е
двоен климатски модел со цикслусот на гасот. Се
користи во сите извештаи на IPCC за предвидување
на промените во идната глобана средна температура
и промените во нивото на морињата, и сегашната
верзија ги репродуцира резултатите кои се дадени во
Третиот изештај за оценка (TAR ) на IPCC. MAGICC
може да се користи за проширување на резлтатите
кои се дадени во IPCC TAR за сценарија со други
емисии. SCENGEN алгоритам за регионализација кој
користи метод на скалирање за да произведе
информации за климата и климатските промени во
мрежа од 5° должина и 5° ширина. Регионалните
резултати се засноваат врз резултатите од 17 двојни
атмосфера - океан општи модели за циркулација
(AOGCMs), кои можат да се користат поединечно
или во друга комбинација дефинирана од
корисникот.

MAGICC/SCENGEN is a user-friendly software
package that takes emissions scenarios for
greenhouse gases, reactive gases, and sulfur dioxide
as input and gives global-mean temperature, sea level
rise, and regional climate as output. MAGICC is a
coupled gas-cycle/climate model. It has been used in
all IPCC reports to produce projections of future
global-mean temperature and sea level change, and
the present version reproduces the results given in the
IPCC Third Assessment Report (TAR). MAGICC
can be used to extend results given in the IPCC TAR
to other emissions scenarios.
SCENGEN is a regionalization algorithm that uses a
scaling method to produce climate and climate change
information on a 5° latitude by 5° longitude grid. The
regional results are based on results from 17 coupled
atmosphere-ocean general circulation models
(AOGCMs), which can be used individually or in any
user-defined combination.

Montreal Protocol

Монтреалскиот протокол за супстанциите кои ја
oсиромашуваат озонската обвивка беше усвоен во
1987 година, а последователно беше приспособуван
и надополнуван во Лондон (1990. г.), Копенхаген
(1992 година), Виена (1995 година), Монтреал (1997
година) и Пекинг (1999 година). Тој ги ограничува
потрошувачката и производството на хемиските
супстанци што содржат хлор и бром кои го
уништуваат стратосферскиот озон, како што се
хлорофлуоројаглеродите (ЦФЦ-ите),
метилхлороформот, јаглерод тетрахлоридот и многу
други.

The Montreal Protocol on substances that deplete
the ozone layer was adopted in Montreal in 1987, and
subsequently adjusted and amended in London
(1990), Copenhagen (1992), Vienna (1995), Montreal
(1997), and
Beijing (1999). It controls the consumption and
production of chlorine- and bromine-containing
chemicals that destroy stratospheric ozone, such as
chlorofluorocarbons (CFCs), methyl chloroform,
carbon tetrachloride, and many others.

WRE profiles

Профили за концентрациите на јаглерод диоксидот The carbon dioxide concentration profiles leading to
што доведуваат до стабилизирање дефинирано од stabilization defined by Wigley, Richels, and
Вигли, Ричелс и Едмондс (1996), и нивните
Edmonds (1996) whose initials provide the acronym.
иницијали ја сочинуваат кратенката. Овие профили For any given stabilization level, these profiles span a
опфаќаат голем број можности, за секое дадено ниво
wide range of possibilities.
на стабилизација.

А интегрирани дозволи

A integrated permits

А интегрираните дозволи - се во надлежност на
А integrated permits are under the competence of the
Министерството за животна средина и просторно
Ministry of Environment and Physical Planning. In
планирање, односно органот на државната управа order to obtain such permit, the installations would
надлежен за работите од областа на животната
have to meet the requirements of the ВАТ ( Best
средина .Овие инсталации ќе треба да ги исполнат Avilaible Tehniques)
барањата за најдобри достапни техники ( НДТ ).

автоматизирани
метеоролошки станици
агроедафични параметри
агроклиматско зонирање
адаптација без жалење

automated meteorological
stations
agroedaphic parameters
agro-climatic zoning
no regrets adaptation

аеробен третман

aerobic treatment

MAGICC/SCENGEN

MAGICC/SCENGEN

Министерство за животна Ministry of Environment
and Physical Planning
средина и просторно
планирање (МЖСПП)
(MOEPP)

Монтреалски протокол

WRE профил

аеросоли

aerosols

азотни ѓубрива

nitrogenous fertilisers

азотни оксиди (NOx)

nitrogen oxides (NOx)

аквифер, водоносен слој аquifer

аклиматизирање

acclimatization

Збир на лебдечки цврсти или течни честички во
воздухот, со типична големина меѓу 0,01 и 10 мм,
кои престојуваат во атмосферата најмалку неколку
часа. Аеросолите можат да бидат од природно или
од антропогено потекло. Аеросолите може да влијаат
врз климата на два начина: директно, преку
расејување и апсорпција на зрачењето, и
индиректно, преку улогата на кондензационо јадро
за формирање облаци, или преку менување на
оптичките својства и на животниот век на облаците.
Погледнете во индиректни ефекти на аеросолите.

A collection of airborne solid or liquid particles, with
a typical size between 0.01 and 10 mm that reside in
the atmosphere for at least several hours. Aerosols
may be of either natural or anthropogenic origin.
Aerosols may influence climate in two ways: directly
through scattering and absorbing radiation, and
indirectly through acting as condensation nuclei for
cloud formation or modifying the optical properties
and lifetime of clouds. See indirect aerosol effect.

Некој од неколкуте оксиди на азотот.

Any of several oxides of nitrogen.

Слој на пропустлива карпа што држи вода.
Незатворениот аквифер се полни со вода директно A stratum of permeable rock that bears water. An
од врнежите дожд, од реките и од езерата. Стапката unconfined aquifer is recharged directly by local
rainfall, rivers, and lakes, and the rate of recharge will
на полнењето ќе зависи од пропустливоста на
карпите и почвата кои го опкружуваат. Затворениот be influenced by the permeability of the overlying
rocks and soils. A confined aquifer is characterized
аквифер се одликува со горен слој што е
непропустлив така што локалните врнежи од дожд не by an overlying bed that is impermeable and the local
rainfall does not influence the aquifer.
влијаат врз аквиферот.
Физиолошко приспособување на климатските
варијации
Серија чекори кои мора да се преземат, или пак

акциски план

action Plan

алатки за известување

reporting tools

албедо

albedo

алпска зона

alpine

алпско планинско
климатско подрачје
(hs > 2250м)

alpine mountainous climate
(h s >
region
2250м)

алтернативна енергија

alternative energy

активности кои мора да се извршат, за да се исполни
определена стратегија. Акцискиот план има три
главни елементи (1) Конкретни задачи: кои се
активностите и кој ќе ги изврши. (2) Временска
рамка: кога ќе се изврши определена активност. (3)
Алокација на ресурси: кои конкретни средства се
достапни за конкретни активности.

Дел од сончевото зрачење рефлектирано од
површина или од објект, обично изразено во
проценти. Површините покриени со снег имаат
високо албедо; албедото на почвите се движи од
високо до ниско; површините покриени со растенија
и океаните имаат ниско албедо. Албедото на земјата

The physiological adaptation to climatic variations.

A sequence of steps that must be taken, or activities
that must be performed well, for a strategy to
succeed. An action plan has three major elements (1)
Specific tasks: what will be done and by whom. (2)
Time horizon: when will it be done. (3) Resource
allocation: what specific funds are available for
specific activities.

The fraction of solar radiation reflected by a surface
or object, often expressed as a percentage. Snow
covered surfaces have a high albedo; the albedo of

soils ranges from high to low; vegetation covered
surfaces and oceans have a low albedo. The Earth’s
albedo varies mainly through varying cloudiness,
главно варира со варијациите на облачноста, на
snow, ice,
снегот, мразот, на областа покриена со лисја и со
leaf area, and land cover changes.
промените во покривката на земјиштето.
Биогеографска зона составена од падини над
шумската граница која се карактеризира со
присуство на тревести растенија, кои формираат
розета и ниски бавнорастечки
грмушки.

The biogeographic zone made up of slopes above
timberline and characterized by the presence of
rosette-forming herbaceous plants and low shrubby
slow-growing woody plants.

Енергија добиена од нефосилни горива која ниту Energy derived from non-fossil-fuel sources that
троши природни ресурси, ниту ѝ штети на животната neither spends natural resources, nor it is harmful for
средина.
the environment.

алтернативни извори на alternative energy sources
енергија

алтернативни патишта на alternative development
paths
развој

анаеробен третман
анаеробна дигестија
анаеробни дигестори

anaerobic treatment
anaerobic digestion
anaerobic digesters

анализа за ублажување на climate change mitigation
analysis
климатските промени
Анекс 1
антропогени фактори
апсолутни минимални
температури
атмосферска депозиција

Annex 1
anthropogenic factors
absolute minimum
temperatures
atmospheric deposition

Се однесува на разновидните можни сценарија за
општествените вредности и на стиловите на
производство и потрошувачка во сите држави,
вклучуваќи го, но и не
ограничувајќи се на продолжувањето на денешниот
тренд

Refer to a variety of possible scenarios for societal
values and consumption and production patterns in all
countries, including, but not limited to, a continuation
of today’s trends.

база на климатолошки
податоци (CLIDATA)

climatological database
(CLIDATA)

основна температура

base temperature

Системот Clidata е примарно наменет за архивирање The Clidata system is primary intended for archiving
на климатолошки податоци, управување со
климатолошки станици и набљудување на мерните of climatology data and for administration of
climatology stations and station observations. It is
станици. Го користи Управата за
used by the National Hydrometeorological Service
хидрометеоролошки работи на РМ.

баланс на зрачење

radiative balance

Во просек низ долги временски периоди
енергетскиот буџет на климатскиот систем, мора да
биде во рамнотежа. Бидејќи климатскиот систем ја
добива сета своја енергија од Сонцето, оваа
рамнотежа значи дека на глобално ниво,
количеството сончево зрачење што влегува во
системот мора да биде, во просек, еднакво на збирот
на количеството рефлектирано
сончево зрачење кое го напушта системот и
количеството инфрацрвено зрачење што го напушта
системот емитирано од климатскиот систем.
Пореметувањето на оваа глобална рамнотежа,
предизвикано од човекот или природно, се нарекува
промена на билансот на зрачењето.

бариера

barrier

бензин

Бариера е секоја пречка за постигнување цел која A barrier is any obstacle to reaching a potential
може да биде надмината преку политики, програми that can be overcome by a policy, program, or
или мерки.
measure.

gasoline

биогас

biogas

биодизел

biodiesel

биоенергија
биоинформатика
биокоридори

bioenergy
bioinformatics
bio-corridors

Averaged over the globe and over longer time
periods, the energy budget of the climate system must
be in balance. Because the climate system derives all
its energy from the Sun, this balance implies that,
globally, the amount of incoming solar radiation must
on average be equal to the sum of the outgoing
reflected solar radiation and the outgoing infrared
radiation emitted by the climate system. A
perturbation of this global radiation balance, be it
human-induced or natural, is called radiative forcing.

биолошка разновидност biodiversity

Бројност и релативна изобилност на различни гени The numbers and relative abundances of different
(генетска разновидност), видови и екосистеми
genes (genetic diversity), species, and ecosystems
(заедници) во определена област
(communities) in a particular area.

биолошко гориво

biofuel

Гориво произведено од сува органска материја или
согорливи масла произведени од растенија. Примери
за биогориво се алкохолот (од ферментиран шеќер),
црната течност од процесот на производство на
хартија, дрвото и маслото од семки од соја.

биом

biome

Групирање на слични растителни или животински A grouping of similar plant and animal communities
заедници во пошироки пределни едници кои се into broad landscape units that occur under similar
јавуваат под исти услови во животната средина. environmental conditions.

биомаса

biomass

биосфера (копнена и

biosphere (terrestrial and

морска)

marine)

биот

biota

биотехнологија

biotechnology

Согласно Директивата на ЕУ 2003/30/ЕС, член 2,
биомаса е биоразградлива фракција на производот,
отпадот и остатоците од земјоделството (
вклучувајќии растителни и животински супстанции),
шумарството и дрвната индустрија, како и
биоразградливи фракции од комуналниот и
индустрискиот отпад чие користење во енергетиката
е допуштено во склад со соодветните прописи од
областа на заштита на животната средина.

A fuel produced from dry organic matter or
combustible oils produced by plants. Examples of
biofuel include alcohol (from fermented sugar), black
liquor from the paper manufacturing process, wood,
and soybean oil.

According to article 2 of the EU Directive
2003/30/ЕС, biomass is biodegradable fraction of
products, waste and residues from agriculture
(including vegetal and animal substances), forestry
and related industries, as well as the biodegradable
fraction of industrial and municipal waste which use
in energy production is permitted in agreement wth
relevant environmental protection principles.

Дел од Земјиниот систем кој ги опфаќа сите
The part of the Earth system comprising all
екосистеми и живи организми во атмосферата, во
ecosystems and living organisms in the atmosphere,
почвата (копнената биосфера), или во океаните on land (terrestrial biosphere), or in the oceans
(морска биосфера), вклучувајќи ја произведената
(marine biosphere), including derived dead organic
мртва органска материја како што се ѓубрето,
matter such as litter, soil organic matter, and oceanic
почвената органска материја и океанската мртва
detritus.
органска материја.
Сите живи организми во една област; флората и All living organisms of an area; the flora and fauna
фауната земени како целина.
considered as a unit.

брзина на ветерот

wind speed

Збир на бруто додадената вредност, при куповни
цени, од сите резидентни и нерезидентни
производители во економијата, плус сите давачки и The sum of gross value added, at purchasers’ prices,
by all resident and non-resident producers in the
минус сите субвенции што не се вклучени во
economy, plus any taxes and minus any subsidies not
вредноста на производите во земјата или во
бруто домашен производ Gross Domestic Product
(БДП)

(GDP)

бруто домашен производ
(БДП) по жител
бруто примарно
производство (GPP)
бука
бунари за наводнување
буџетски период
варовник
вегетациска карта
вегетациска покривка
вектори на болести
вертикално и
хоризонтално
прераспределување

Gross Domestic Product
(GDP) per capita
Gross Primary Production
(GPP)
beech
irrigation wells
budget period
limestone
vegetational map
vegetation cover
vectors of diseases

included in the value of the products in a country or a
geographic region for a given period of time, normally
1 year. It is calculated without deducting for
depreciation of fabricated assets or depletion and
degradation of natural resources. GDP is an often
used but incomplete measure of welfare.

Количество јаглерод апсорбирано од атмосферата The amount of carbon fixed from the atmosphere
преку фотосинтеза.
through photosynthesis.

vertical and horizontal
redistribution

ветерни електрани

wind power plants

вештачки ѓубрива
видови
видови отпорни на суша
винско грозје
Виртуелен центар за

fertilizers
species
drought resistant species
wine grapes

климатските промени на
Југоисточна Европа
(SEEVCCC)
висока социјална
ранливост
високопланински појаси
високоризични периоди
високостеблести шуми
вклучување на
климатските промени во
политиките на државата
вкупна инсталирана
моќност
вкупни годишни врнежи
влажност на почвата
влекач

географскиот регион, во определен временски
период, обично од една година. Тој се пресметува
без да се одзема депресијацијата на
производствените
средства или истрошувањето и нарушувањето на
квалитетот на природните ресурси. БДП често се
користи, но не е комплетна единица за мерење на
благосостојбата.

Ветерни електрани се електрани кои ја претвораат
енергијата од ветрот во корисна форма на енергија,
со употреба на турбини за производство на
електрична енергија, ветерници за механичка
енергија, ветерни пумпи за испумпување на вода или
за одводување, или пак едра за придвижување на
бродови.

Wind power plant is the power plant converting wind
energy into a useful form of energy, by using wind
turbines to make electrical power, windmills for
mechanical power, windpumps for water pumping or
drainage, or sails to propel ships.

South East European
Virtual Climate Change
Centre (SEEVCCC)
high social vulnerability
high mountain belts
high risk periods
high forrests
climate mainstreaming
total installed capacity
total annual precipitation
soil moisture
reptile

Земање предвид на климатските промени во други Taking climate change into account in other
меѓународни или национални политики.
international or national efforts/policies.

внатрешна променливост internal variability

внатрешна стапка на
поврат

Променливоста на климата се однесува на промените
на средната состојба и на другите статистички
Climate variability refers to variations in the mean
параметри (како на пример, на стандардните
девијации, појава на екстремни временски настани state and other statistics (such as standard deviations,
the occurrence of extremes, etc.) of the climate on all
итн.) на климата во сите временски и просторни
temporal and spatial scales beyond that of individual
рамки кои не се поединечни временски настани.
weather events. Variability may be due to natural
Променливоста може да се должи на природните
internal processes within the climate system (internal
внатрешни процеси во климатскиот систем
variability), or to variations in natural or
(внатрешна променливост) или на промените во
anthropogenic external forcing (external variability).
природните или антропогените надворешни
притисоци (надворешна променливост). Видете, исто See also climate change.
така, климатски промени.

Internal Rate of Return
(IRR)

внесени видови

introduced species

Видови кои се јавуваат во област надвор од нивните A species occurring in an area outside its historically
историски граници на распространетост како
known natural range as a result of accidental dispersal
резултат на нивното случајно раселување од страна by humans (also referred to as “exotic species” or
на луѓето (исто така, познати како „егзотични
alien species”).
видови“или „туѓи видови“).

внесување, апсорпција

uptake

Дополнување резервоар со определена супстанција.
Внесувањето супстанции што содржат јаглерод
диоксид, а особено јаглероден диоксид често се
нарекува (јаглеродно) заробување.

вода за пиење
воден потенцијал

drinking water
water potential

воден стрес

water stress

водна култура

aquaculture

водни ресурси
водни/мочуришни
екосистеми
водостој (на реки)
водотек
возен парк

Земјата е под воден стрес ако нема доволно
достапната слатка вода во однос на водата што се
повлекува и тоа претставува значително
ограничување за развојот. Повлекувањата кои
надминуваат 20% од обновливите извори вода се
знак за водниот стрес.
Размножување и одгледување риби, школки и
ракови, итн. или одгледување растенија за храна во
посебни езерца

The addition of a substance of concern to a reservoir.
The uptake of carbon-containing substances, in
particular carbon dioxide, is often called (carbon)
sequestration.

A country is water-stressed if the available freshwater
supply relative to water withdrawals acts as an
important constraint on development Withdrawals
exceeding 20% of renewable water supply has been
used as an indicator of water stress.
Breeding and rearing fish, shellfish, etc., or growing
plants for food in special ponds.

water resources
aquatic/wetland ecosystems
stream water level
streamflow
vehicle fleet

Вода во коритото на реката, обично изразена во Water within a river channel, usually expressed in m
3
м sec-1
sec -1 .
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Времето на одговор или времето на приспособување

време на одговор/реакција response time

е времето кое му е потребно на климатскиот систем The response time or adjustment time is the time
или на неговите компоненти да постигнат нова
рамнотежна состојба, по влијанија кои се резултат на needed for the climate system or its components to reнадворешните и внатрешните процеси или повратни equilibrate to a new state, following a forcing
resulting from external and internal processes or
врски. Тоа е многу различно за различните
feedbacks. It is very different for various components
компоненти на климатскиот систем. Времето на
of the climate system. The response time of the
одговор на тропосферата е релативно кратко, се
движи од денови до недели, додека стратосферата troposphere is relatively short, from days to weeks,
доаѓа во состојба на рамнотежа за неколку месеци. whereas the stratosphere comes into equilibrium on a
time scale of typically a few months. Due to their
Заради нивниот голем топлински капацитет,
океаните имаат многу подолги времиња на одговор, large heat capacity, the oceans have a much longer
обично децении, но и векови и милениуми. Времето response time, typically decades, but up to centuries
на одговор на силно спрегнатиот систем површина- or millennia. The response time of the strongly
тропосфера е, оттаму, бавно во споредба со тоа на coupled urfacetroposphere system is, therefore, slow
compared to that of the stratosphere, and mainly
стратосферата и главно зависи од океаните.
Биосферата може да одговори брзо на наметнатите determined by the oceans. The biosphere may
промени (на пр., на сушите), но, исто така, и многу respond fast (e.g., to droughts), but also very slowly
to imposed changes. See lifetime for a different
бавно. За различните дефиниции на времето на
definition of response time pertinent to the rate of
одговор кое се однесува на стапката на процесите
processes affecting the concentration of trace gases.
кои влијаат врз концентрацијата на гасовите во
траги, погледнете во животен век.

време на приспособување adjustment time

Видете животен век, исто така и време на одговор. See Lifetime; see also Response time.

врзување, заробување

sequestration

врнежи
Втор национален
еколошки акциски план

precipitation
Second national
environmental action plan

Процес на зголемување на содржината на јаглерод во
јаглероден резервоар, при што резервоарот не е
атмосферата. Биолошките приоди кон заробувањето
го вклучуваат директното отстранување на
јаглеродниот диоксид од атмосферата преку промена
во
употребата на земјиштето, пошумувањето,
повторното пошумување и преку практиките што го
зголемуваат почвениот јаглерод во земјоделството.
Физичките
приоди го вклучуваат одделувањето и одлагањето на
јаглерод диоксидот од издувните гасови или од
обработката на фосилните горива во производството
на фракциите богати со водород и со јаглерод
диоксид и долгорочното складирање на јаглерод
диоксидот во подземјето во исцрпените резервоари
на нафта и на гас, во јагленовите наслаги и во
солените аквифери.

The process of increasing the carbon content of a
carbon reservoir other than the atmosphere.
Biological approaches to sequestration include direct
removal of carbon dioxide from the atmosphere
through land-use change, afforestation, reforestation,
and practices that enhance soil carbon in agriculture.
Physical proaches include separation and disposal of
carbon dioxide from flue gases or from processing
fossil fuels to produce hydrogen- and carbon dioxiderich fractions and long-term storage in underground in
depleted oil and gas reservoirs, coal seams, and saline
aquifers.

Втор национален план за Second National
Communication on Climate
климатски промени
Change (SNC)
fungi
габи
gasification
гасификација
gaseous fuels
гасни горива
gas pipeline
гасовод
географски информатички geographic information
систем (GIS)
system (GIS)

геоинженерство

geo-engineering

геологија
геолошка стратиграфија
геоморфологија
геотермален систем
геотермална енергија

geology
geological stratigraphy
geomorphology
geothermal system
geothermal energy

Напори за стабилизирање на климатскиот систем
Efforts to stabilize the climate system by directly
преку директно управување со енергетската
рамнотежа на Земјата, на тој начин надминувајќи го managing the energy balance of the Earth, thereby
overcoming the enhanced greenhouse effect.
засилениот стакленички ефект.

геотермални топлински geothermal heat pumps
пумпи
glacial lakes
глацијални езера
glacial phases
глацијални фази
глацијално потекло

глечер, ледник

Глобален фонд за
животна средина

глобална површинска
температура

глобални климатски
модели (GCMs)
глобални климатски
промени
глобално затоплување
Години живот
приспособени поради
инвалидитет (DALY)

glacial origin

glacier

Маса на копнен лед што се движи надолу (преку
внатрешна деформација и преку лизгањето на
основата) и ограничена од топографијата што ја
опкружува (на пр., страните на долината или
врвовите што го опкружуваат); каменестата
топографија е главното нешто што влијае врз
динамиката и површинската косина на глечерот.
Глечерот се одржува преку акумулирање на снегот
на големите надморски височини, наспроти
топењето на ледот на малите надморски височини
или неговото влевање во морето.

A mass of land ice flowing downhill (by internal
deformation and sliding at the base) and constrained
by the surrounding topography (e.g., the sides of a
valley or surrounding peaks); the bedrock topography
is the major influence on the dynamics and surface
slope of a glacier. A glacier is maintained by
accumulation of snow at high altitudes, balanced by
melting at low altitudes or discharge into the sea.

Global Environmental
Facility (GEF)

global surface temperature

global climate models
(GCMs)
global climate changes
global warming
Disability Adjusted Life
Year (DALY)

годишен дозволен обем на annual allowed logging
volume
сеча
annual growth
годишен раст

Глобалната површинска температура е просек во
однос на некоја област на (а) површинската
температура на океаните (односно, најголемиот дел
од подповршинската температура во првите неколку
метри од океаните) и (б) температурата на
површинскиот воздух над копното на 1,5 м над
земјата.

The global surface temperature is the areaweighted
global average of (i) the sea surface temperature over
the oceans (i.e., the sub-surface bulk temperature in
the first few meters of the ocean), and (ii) the surface
air temperature over land at 1.5 m above the ground.

годишна стапка на развој annual growth rate
годишна честота на
топлотни бранови
годишни времиња
годишни врнежи
годишни култури
големина на популација
гориво произведено од
отпад (RDF)
горско континентално
планинско климатско
подрачје (1300-1650 м)
град
градежен отпад

annual frequency of heat
waves
seasons
annual precipitation
annual crops
population size
refuse derived fuel (RDF)
forest continental
mountainous climate region
(1300-1650m )
hail
construction waste

граници на справување coping range

Варијација на климатските поттикнувања што може The variation in climatic stimuli that a system can
да ги апсорбира системот без да настанат значителни absorb without producing significant impacts.
ефекти

грешки во
приспособувањето

Било кои промени во природните или во човековите
системи кои ненамерно ја зголемуваат ранливоста од Any changes in natural or human systems that
климатските поттикнувања; приспособување што не inadvertently increase vulnerability to climatic
stimuli; an adaptation that does not succeed in
успева во намалувањето на ранливоста туку наместо
reducing vulnerability but increases it instead.
тоа, ја зголемува.

maladaptation

густо населени градови densely populated cities
даб

oak

даб прнар

kermes oak

данок за емисија

emission tax

данок за енергија
даноци за јаглеродот

energy tax
carbon taxes

движење на маса

mass movement

Двогодишен ревидиран Biennial Update Reports
извештај (BUR)
(BUR)

Давачка наметната од влада на секоја единица на
еквиваленти на CO2 од извор кој подлежи на
оданочување. Бидејќи практично сиот јаглерод од
фосилните горива на крај се емитира во форма на
јаглероден диоксид, воведувањето данок за
содржината на јаглеродот во фосилните горива- на
данок за јаглерод - е еднакво на данокот на емисиите
предизвикани од согорувањето на фосилните горива.
Данокот за енергија - данокот за количеството
енергија содржана во горивото - го намалува
побарувањето за енергија и исто така ги намалува
емисиите на јаглерод диоксидот од фосилните
горива. Екоданокот се утврдува со цел да се влијае
врз човековото однесување (особено економското
однесување) за да мотивира однесување кое не и
штети на животната средина. Меѓународниот данок
за емисија/јаглерод/енергија е данок наметнат од
интернационална агенција врз определени извори во
државите учеснички. Приходот се распределува или
се искористува како што е определено од државите
учеснички или од меѓународната агенција.

Levy imposed by a government on each unit of CO2
–equivalent emissions by a source subject to the tax.
Since virtually all of the carbon in fossil fuels is
ultimately emitted as carbon dioxide, a levy on the
carbon content of fossil fuels—a carbon tax—is
equivalent to an emissions tax for emissions caused
by fossil-fuel combustion. An energy tax—a levy on
the energy content of fuels—reduces demand for
energy and so reduces carbon dioxide emissions from
fossil-fuel use. An ecotax is designated for the
purpose of influencing human behavior (specifically
economic behavior) to follow an ecologically benign
path. International emissions/carbon/energy tax is a
tax imposed on specified sources in participating
countries by an international agency. The revenue is
distributed or used as specified by participating
countries or the international agency.

See emissions tax.
Видете данок на емисија
See emissions tax.
Видете даноци за емисја
Се применува за сите единични движења на
копнениот материјал придвижуван и контролиран од Applies to all unit movements of land material
propelled and controlled by gravity.
гравитацијата.
Извештај кој што државата задолжително го
доставува до УНФЦЦЦ секои две години.
Извештајот содржи поглавја за инветар на
стакленички гасови, ублажување на климатските
промени, ситем за мониторинг, известување и
верификација и трансфер на технологија.

Mandatory report that the country should submit to
UNFCCC every two years regarding matters related
to climate change.The reports should contain chapters
on GHG inventory, climate change mitigation, MRV
and transfer of technology.

double dividend

Ефект на инструментите за генерирање приход, како
што се даноците на јаглеродот или дозволите за
емисија добиени преку наддавање (со кои може да се
тргува), кои
можат да: (а) ги ограничат или намалат емисиите на
стакленичките гасови (б) барем делумно да ги
неутрализираат потенцијалните загуби во
благосостојбата од климатските политики преку
враќањето на приходите повторно во економијата
(нивно рециклирање) за да се намалат другите
давачки кои може да го нарушат пазарот. Во светот
каде што има недоброволна невработеност,
усвоените политики за климатските промени може
да имаат ефект (позитивна или негативна “трета
дивиденда”) врз вработеноста. Слаба двојна
дивиденда се јавува се додека постои ефектот на
рециклирање на приходите, што значи, се додека
приходите се рециклираат преку намалување на
маргиналните стапки на нарушувачките даноци.
Силна двојна дивиденда бара ефектот од
рециклирањето на приходите (полезниот) да направи
баланс меѓу комбинацијата од примарните трошоци
и, во овој случај, нето-трошоците за намалување на
емисиите се негативни.

денга

dengue fewer

Инфективно вирусно заболување кое го шират
комарците често нарекувано треска на слабинските An infectious viral disease spread by mosquitoes
often called breakbone fever because it is
коски бидејќи се карактеризира со јаки болки во
зглобовите и кичмата. Неколкукратни инфекции со characterized by severe pain in joints and back.
тој вирус можат да доведат до хеморалгична денгина Subsequent infections of the virus may lead to dengue
треска (DHF) и до денгин шоков синдром (DSS) кои haemorrhagic fever (DHF) and dengue shock
syndrome (DSS), which may be fatal.
може да бидат смртоносни

денови со мраз
денови со слана
депонии

ice days
frost days
landfills

двојна дивиенда

The effect that revenue-generating instruments, such
as carbon taxes or auctioned (tradable) carbon
emission permits, can (i) limit orreduce greenhouse
gas emissions and (ii) offset at least part of the
potential welfare losses of climate policies through
recycling the revenue in the economy to reduce other
taxes likely to be distortionary. In a world with
involuntary unemployment, the climate change policy
adopted may have an effect (a positive or negative
“third dividend”) on employment. Weak double
dividend occurs as long as there is a revenue
recycling effect—that is, as long as revenues are
recycled through reductions in the marginal rates of
distortionary taxes. Strong double dividend requires
that the (beneficial) revenue recycling effect more
than
offset the combination of the primary cost and, in this
case, the net cost of abatement is negative.

депонии за отстранување solid waste disposal sites
цврст отпад (SWDS)
(SWDS)

диазотоксид (N2O)

nitrous oxide (N2O)

дигестивен процес

digestive process

дизел
Директива за големи
постројки за согорување
директни стакленички
гасови

diesel
Large Combustion Plant
Directive
direct greenhouse gases
(GHGs)

дистрибутивни мрежи

distribution networks

Силен стакленички гас кој се испушта при обработка
на почвата, особено при користењето на
A powerful greenhouse gas emitted through soil
комерцијални и органски ѓубрива, преку
cultivation practices, especially the use of commercial
согорувањето на
and organic fertilizers, fossil-fuel combustion, nitric
фосилни горива, преку производството на азотна
acid production, and biomass burning. One of the six
киселина и преку горење на биомаса. Еден од шестте greenhouse gases to be curbed under the Kyoto
гасови кои го предизвикуваат ефектот на стаклената Protocol.
градина и кои се oграничени со Протоколот од
Kjото.

длабочински формации deepwater formation

Се јавуваат кога морската вода се замрзнува во
Occurs when seawater freezes to form sea ice. The
морски мраз. Локалното испуштање на солта и
зголемувањето на густината на водата доведува до local release of salt and consequent increase in water
формирање солена студена вода, која потонува кон density leads to the formation of saline coldwater that
sinks to the ocean floor.
океанското дно.

дневен температурен
интервал

Разлика меѓу максималната и минималната
температура во текот на денот.

diurnal temperature range

доброволен договор

voluntary agreement

додадена вредност

value added

The difference between the maximum and minimum
temperature during a day.

Договор на меѓувладино тело со една или со повеќе An agreement between a government authority and
приватни страни, како и унилатерално
самообврзување кое е признаено од јавниот орган, за one or more private parties, as well as a unilateral
постигнување цели кои се однесуваат на животната commitment that is recognized by the public
authority, to achieve environmental objectives or to
средина или се насочени кон подобрување на
improve environmental performance beyond
квалитетот на животната средина повеќе од
compliance.
законските барања.
Нето-производ на некој сектор по собирање на сите The net output of a sector after adding up all outputs
производи и одземање на вложувањата.
and subtracting intermediate inputs.

доделени количества (АА- assigned amounts (AAs)
и)

дожд со ветер

Според Протоколот од Кјото, доделено количество е Under the Kyoto Protocol, the total amount of
вкупното количество емисии на стакленичките
гасови за кои секоја држава од Анексот Б прифатила greenhouse gas emissions that each Annex B country
has agreed that its emissions will not exceed in the
да биде максимално ниво на емисии во првиот
first commitment period (2008 to 2012) is the
период на обврска (2008 до 2012 год.). Тој е
assigned amount. This is calculated by multiplying the
пресметан преку множење на
country’s total greenhouse gas emissions in 1990 by
вкупните емисии на стакленички гасови на државата five (for
од 1990 год. со пет (за 5-годишен период на
the 5-year commitment period) and then bythe
обврска), а потоа и со процентот со кој таа се има
percentage it agreed to as listed in Annex B of the
согласено, како што е
наведено во Анексот Б на Протоколот од Кјото (на Kyoto Protocol (e.g., 92% for the European Union,
пр., 92% за Европската заедница, 93% за САД). 93% for the USA).

wind-driven rain

дозволи за емисија

emissions permit

долгорочни климатски
промени

long-term climate change

Дозвола за емисија е право кое е непреносливо или An emissions permit is the non-transferable or
tradable allocation of entitlements by an
со кое може да се тргува, доделено од властите
(меѓувладина организација, централна или локална administrative authority (intergovernmental
владина агенција на регионален (држава, на локално organization, central or local government agency) to a
regional (country, sub-national) or a sectoral (an
ниво) или секторски (одделна фирма) субјект за да individual firm) entity to emit a specified amount of a
емитира определено количество супстанција.
substance.

долгорочни предвидувања long-term projections
долгорочни трендови
домаќинства

long-term trends
households

домаќинства со едно лице single person households

домашни животни

дополнителност

достапни површински
води
достапност на водата за
дрвјата
дрвна биомаса
државен завод за
статистика

livestock

additionality

available surface water
water availability for the
trees
wood biomass
state statistical office

Намалувањето на емисиите по извори и
засилувањето на отстранувањето по апсорбенти што
е дополнително на сите други што би се јавиле без
проектните активности на Заедничката
имплементација или на Механизмот за чист развој,
како што е дефинирано во членовите на Протоколот
од Кјото за Заедничка имплементација и
Механизмот за чист развој. Оваа дефиниција
понатаму може да биде проширена за да ги вклучи
финансиските, инвестиционите и технолошките
дополнителни намалувања. Според “финансиски
дополнителни намалувања”, финансирањето на
проектната активност треба да биде дополнително на
постојната финансиска помош од Глобалниот
еколошки фонд, на други финансиски
обврски на Страните од Анексот I, Официјалната
помош за развој и другите системи на соработка.
Според “инвестиција за дополнително намалување”,
вредноста на
единицата за намалување/потврдено намалување на
емисиите значително ќе ја подобри финансиската
и/или комерцијалната остварливост на проектната
активност.
Според “технологија на дополнително намалување”,
технологијата која се користи во проектната
активност треба да биде најдобрата достапна,
земајки ги предвид
околностите кај Страната-домаќин.

Reduction in emissions by sources or enhancement
of removals by sinks that is additional to any that
would occur in the absence of a Joint Implementation
or a Clean Development Mechanism project activity
as defined in the Kyoto Protocol Articles on Joint
Implementation and the Clean Development
Mechanism. This definition may be further broadened
to include financial, investment, and technology
additionality. Under “financial additionality,” the
project activity funding shall be additional to existing
Global Environmental Facility, other financial
commitments of Parties included in Annex I, Official
Development Assistance, and other systems of
cooperation. Under “investment additionality,” the
value of the Emissions Reduction Unit/Certified
Emission Reduction Unit shall significantly improve
the financial and/or commercial viability of the
project activity. Under “technology additionality,” the
technology used for the project activity shall be the
best available for the circumstances of the host Party.

Група држави вклучени во Анексот II на Рамковната
конвенција на Обединетите нации за климатски

држави од Анексот II

Annex II countries

Group of countries included in Annex II to the United
промени, вклучувајќи ги сите развиени држави од Nations Framework Convention on Climate Change,
Организацијата
including all developed countries in the Organisation
за економска соработка и развој. Според член 4.2(а) for Economic Cooperation and Development. Under
на Конвенцијата, овие држави се очекува да
Article 4.2(g) of the Convention, these countries are
обезбедат финансиски средства за помагање на
expected to provide financial resources to assist
државите во развој во придржувањето кон своите
developing countries to comply with their obligations,
обврски, како што е подготвувањето на нивните
such as preparing national reports. Annex II countries
национални извештаи. Од државите од Анексот II се are also expected to promote the transfer of
очекува, исто така, да го поттикнуваат трансферот на environmentally sound technologies to developing
технологиите што не се
countries. See also Annex I, Annex B, non-Annex I,
штетни за животната средина во државите во развој. and non-Annex B countries/Parties.
Исто така, видете Анекс I, Анекс Б, држави кои не се
во Анексот I и држави кои не се во Анексот Б.
Група држави вклучени во Анексот Б на Протоколот
од Кјото, вклучувајќи ги сите држави од Анексот I Group of countries included in Annex B in the Kyoto
(дополнет во 1998 година), кои се согласиле за Protocol that have agreed to a target for their

држави од анексот Б

Annex B countries/Parties

ограничување на своите емисии на стакленичките
гасови, освен Турција и Белорусија. Видете исто така
во држави од Анексот II, држави кои не се во Анекс I
и држави
што не се во Анекс Б.

greenhouse gas emissions, including all the Annex I
countries (as amended in 1998) but Turkey and
Belarus. See also Annex II, non-Annex I, and nonAnnex B countries/Parties.

Annex I countries/Parties

Group of countries included in Annex I (as amended
Група држави вклучени во Анексот I (како што е
in 1998) to the United Nations Framework
дополнет во 1998 г.) на Рамковната конвенција на
Convention on Climate Change, including all the
Обединетите нации за климатски промени,
developed countries in the Organisation for Economic
вклучувајќи ги сите развиени држави од
Cooperation and
Организацијата за економска соработка и развој и Development, and economies in transition. By
државите во транзиција. По правило, другите држави default, the other countries are referred to as nonсе нарекуваат држави кои не се во Анексот I. Според Annex I countries. Under Articles 4.2(a) and 4.2(b) of
член 4.2(а) и член 4.2(б) на Конвенцијата, државите
the Convention, Annex I countries commit themselves
од Анексот I посебно се обврзуваат на целта, било specifically to the aim of returning individually or
поединечно или здружено, враќање на нивните
jointly to their 1990 levels of greenhouse gas
емисии на стакленичките гасови на нивоата од 1990
emissions by the year 2000. See also Annex II,
година до 2000 г.. Видете исто така Анекс II, Анекс Annex B,
Б, и држави кои не се во Анексот Б.
and non-Annex B countries.

држави што не се во
Анексот I

non Annex I
countries/Parties

Државите кои ја имаат ратификувано или имаат
The countries that have ratified or acceded to the
пристапено на Рамковната конвенција на
Обединетите нации за климатски промени кои не се United Nations Framework Convention on Climate
вклучени во Анексот I на Климатската конвенција. Change that are not included in Annex I of the
Climate Convention. See also Annex I countries.
Видете, исто така, држави од Анексот I.

држави што не се во
Анексот Б

аon-Annex B
countries/Parties

Државите што не се вклучени во Анексот Б на
The countries that are not included in Annex B in the
Протоколот од Кјото. Видете, исто така, држави
Kyoto Protocol. See also Annex B countries.
вклучени во Анексот Б.

ѓубрење со азот

nitrogen fertilization

Засилено растење на растенијата преку додавање
азотни соединенија. Во процените на ИПЦЦ ова
обично се однесува на ѓубрење од антропогени
извори на азот, како што се ѓубривата направени од
човекот и азотните оксиди кои се испуштаат преку
горењето на фосилните горива.

евапотранспирација

еvapotranspiration

Комбиниран процес на испарување од Земјината The combined process of evaporation from the
површина и на транспирација од растенијата.
Earth’s surface and transpiration from vegetation.

Европска агенција за
животна средина
Европска енергетска
заедница

European Environmental
Agency
European Energy
Community

држави од Анексот I

европска црвена листа на European Red Data List
податоци
европски геокапацитети
Европски регистар на
загадувачи и пренос на
загадувачи
европско сценарио за
информации за шумите
(EFISCEN)

EU Geo Capacity
European Pollutant Release
and Transfer Register PRTR
European Forest
Information Scenario
(EFISCEN)

Enhancement of plant growth through the addition of
nitrogen compounds. In IPCC assessments, this
typically refers to fertilization from anthropogenic
sources of nitrogen such as human-made fertilizers
and nitrogen oxides released from burning fossil
fuels.

евстатска промена на
морското дно

eustatic sea level change

егзотични видови

exotic species

единица за доделено
количество (AAU)

assigned amount unit
(AAU)

единица за намалување на Emission Reduction Unit
емисија (ERU)
(ERU)

единица за потврдени
Certified Emission
намалувања на емисија
Reduction (CER) unit
(CER)
унифициран
метеоролошки
набљудувачки систем

системи

systems

еколошка мрежа
еколошки даноци

ecological network
ecological taxes

еколошки јавен превоз

eco-friendly public transport

еколошки куќи
еколошки минимум
еколошки полимерски
композитни градежни
материјали
еколошки хиерархиски
систем

eco-houses
ecological minimum
eco-friendly polymer
composite construction
materials
ecological hierarchical
system

environmental law

economies in transition
економии во транзиција (EITs)
економија со ниски
емисии на јаглерод

Еднакво на 1 метрички тон CО2 еквиваленти што се
намалени или заробени преку проект на Механизмот
за чист развој, пресметани со помош на
Потенцијалите за глобално затоплување. Исто така,
видете единица за намалување на емисија.

Equal to 1 tonne (metric ton) of CO 2 -equivalent
emissions reduced or sequestered through a Clean
Development Mechanism project, calculated using
Global Warming Potentials. See also Emissions
Reduction Unit.

Unified Meteorological
Monitoring System

единствени и загрозени unique and threatened

еколошко право

Промена на глобалното просечно морско ниво
предизвикано од менувањето на волуменот на
светските океани. Тоа може да биде предизвикано од A change in global average sea level brought about
промените на густината на водата или од промената by an alteration to the volume of the world ocean.
This may be caused by changes in water density or in
на вкупната маса
на водата. Во дискусијата за промените во геолошко the total mass of water. In discussions of changes on
време овој израз понекогаш исто така ги вклучува geological time scales, this term sometimes also
includes changes in global average sea level caused
промените во глобалното просечно морско ниво
by аn alteration to the shape of the ocean basins.
предизвикани од менувањето на обликот на
In this report, the term is not used in that sense.
океанските базени. Во овој извештај изразот не е
користен во таа смисла.
Видете внесени видови.
See introduced species.
Еднакво на 1 метрички тон на CО2 еквиваленти Equal to 1 tonne (metric ton) of CO 2 -equivalent
пресметани со користење на Глобалниот потенцијал emissions calculated using the Global Warming
за затоплување.
Potential.
Еднакво на 1 метрички тон емисии на јаглерод
диоксид, што се намалени или заробени преку Equal to 1 tonne (metric ton) of carbon dioxide
проект на Заедничка имплементација (дефиниран во emissions reduced or sequestered arising from a Joint
член 6 од Протоколот од
Implementation (defined in Article 6 of the Kyoto
Кјото) пресметано преку користење на Потенцијалот Protocol) project calculated using Global Warming
за глобално затоплување. Видете, исто така, во Potential. See also Certified Emission Reduction Unit
Количество потврдено намалување на емисија и and emissions trading.
трговија со емисии.

Заедници што се ограничени во релативно тесни
географски граници но што може да влијаат врз
Entities that are confined to a relatively narrow
други, често големи заедници надвор од своите
geographical range but can affect other, often larger
граници; тесните географски граници укажуваат на entities beyond their range; narrow geographical
нивната осетливост
range points to sensitivity to environmental variables,
во однос на променливите во животната средина,
including climate, and therefore attests to potential
вклучувајќи ја и климата, и на тој начин ја
vulnerability to climate change.
потврдуваат нивната ранливост на климатските
промени.

Еколошкото право е колективен терм со кој се
опишуваат меѓународните спогодби (конвенции),
статути, регулативи или вообичаени практики и
национално законодавство (кога е применливо) чија
цел е да се регулира интеракцијата помеѓу луѓето и
природната средина, со цел да се намали влијанието
предизвикано од човековите активности.

Environmental law is a collective term describing
international treaties (conventions), statutes,
regulations, and common law or national legislation
(where applicable) that operates to regulate the
interaction of humanity and the natural environment,
toward the purpose of reducing the impacts of human
activity.

Држави со национални економии во процес на

Countries with national economies in the process

премин од систем на планска економија кон пазарна of changing from a planned economic system to a
економија.
market economy

low-carbon economy
Критериум што специфицира дека технологијата или
мерката испорачува стока или производ со еднаков A criterion that specifies that a technology or measure

економично (трошковно cost-effective
ефективно)

или помал трошок, отколку сегашната практика, или delivers a good or service at equal or lower cost than
барем по
current practice, or the leastcost alternative for the
цена на најниската алтернатива за постигнување на achievement of a given target.
дадената цел.

Економскиот потенцијал е дел од технолошкиот
потенцијал за намалување на емисиите на
стакленичките гасови или за подобрување на
енергетската ефикасност. Тој може да биде
постигнат на економичен начин преку
воспоставување пазари, преку намалување на
пазарните недостатоци, или
преку зголемени финансиски и технолошки
трансфери. Постигнувањето на економскиот
потенцијал бара дополнителни политики и мерки за
уривање на пазарните бариери. Видете, исто така,
пазарен потенцијал, општествено-економски
потенцијал и технолошки потенцијал

Economic potential is the portion of technological
potential for greenhouse gas emissions reductions or
energy efficiency improvements that could be
achieved cost-effectively through the creation of
markets, reduction of market failures, or increased
financial and technological transfers. The
achievement of economic
potential requires additional policies and measures
to break down market barriers. See also market
potential, socio-economic potential, and technological
potential.

економски потенцијал на economic mitigation
potential
ублажување

Потенцијал на ублажување кој ги зема во предвид
трошоците за производство и екстерналиите и
нивната сегашната вредност на идни парични износи
(рефлектирајќи ги можностите на општеството, овие
стапки се пониски од оние што се користат од
приватните инвеститори) под претпоставка дека
пазарната ефикасност е подобрена со политики и
мерки и нема бариери.

Mitigation potential that takes into account social
costs and benefits and social discount rates (reflecting
the perspective of society; social discount rates are
lower than those used by private investors, assuming
that market efficiency is improved by policies and
measures, and barriers are removed

екосистем

ecosystem

Систем на живи организми кои заемно дејствуваат
меѓусебно и со нивното физичко опкружување.
Границите на тоа што може да се нарече еколошки
систем се понекогаш субјективни, во зависност од
фокусот на
интересирањето или на истражувањето. На тој начин,
големината на еден екосистем може да се движи од
многу мали просторни рамки до, на крај, целата
Земја.

A system of interacting living organisms together
with their physical environment. The boundaries of
what could be called an ecosystem are somewhat
arbitrary, depending on the focus of interest or study.
Thus, the extent of an ecosystem may range from
very small spatial scales to, ultimately, the entire
Earth.

екосистеми на сува
земја/треви

dryland/grassland
ecosystems

екосистемски услуги

ecosystem services

екотуризам

ecotourism

економски потенцијал

експеримент на
рамнотежна и преодна
клима

експертска група за
трансфер на технологии
екстракција
екстракција на гас
екстраполација

екстремен временски
настан

economic potential

equilibrium and transient
climate experiment

Еколошки процеси или функции што имаат
вредност за поединците или за општеството.
Екотуризам е форма на туризам, која подразбира
посети на недопрени и релативно непроменети
природни предели, и целта е самите туристички
активности да немаат големо влијание врз пределот,
за разлика од стандардниот комерцијален масовен
туризам.

Ecological processes or functions that have
value to individuals or society.
Ecotourism is a form of tourism involving visiting
fragile, pristine, and relatively undisturbed natural
areas, intended as a low-impact and often small scale
alternative to standard commercial (mass) tourism.

“Експеримент на рамнотежна клима ” е експеримент An “equilibrium climate experiment” is an experiment
во кој му се дозволува на климатскиот модел во
in which a climate model is allowed to fully adjust to
целост да се приспособи на промената на зрачењето. a change in radiative forcing. Such experiments
Ваквите експерименти даваат информација за
provide information on the difference between the
разликата меѓу почетните и крајните состојби на
initial and final states of the model, but not on the
моделот, но не и за временски зависниот одговор.
Ако се дозволи притисокот да се развива постапно, time-дependent response. If the forcing is allowed to
според пропишаното сценарио за емисија, може да evolve gradually according to a prescribed emission
scenario, the time-dependent response of a climate
биде анализиран временски-зависниот одговор на
климатскиот модел. Ваков експеримент се нарекува model may be analyzed. Such an experiment is called
“експеримент на преодна клима”. Исто така, видете a “transient climate experiment.” See also climate
projection.
климатски проекции.

Expert Group on
Technology Transfer
extraction
gas extraction
extrapolation

extreme weather event

Екстремен временски настан е случување кое е ретко
во неговата статистички референтна распределба на
определено место. Дефиницијата на “ретко” варира,
но екстремно временско случување би било исто
така ретко или поретко од десеттиот или
деведесеттиот процент. По дефиниција,
карактеристиките на тоа што се нарекува екстремно

An extreme weather event is an event that is rare
within its statistical reference distribution at a
particular place. Definitions of “rare” vary, but an
extreme weather event would normally be as rare as
or rarer than the 10th or 90th percentile. By

definition, the characteristics of what is called
extreme weather may vary from place to place. An
временско случување може да варираат од место до
место. Екстремно климатско случување е просек од extreme climate event is an
average of a number of weather events over a certain
поголем број временски случувања во текот на
period of time, an average which is itself extreme
определен временски период, каде што и самиот
просек е екстрем (на пр., врнежи во текот на сезона). (e.g., rainfall over a season).

екстремни температури extreme temperatures
еластичност (отпорност) resilience
електрани

power plants

Количество промена што може да ја претрпи систем, Amount of change a system can undergo without
а да не дојде до промена на неговата состојба. changing state.

електрани на гас

gas-fired power plants

електрани на јаглен
(термоелектрани)

coal-fired power plants

електрани со комбиниран combined cycle power
циклус (CCPPs)
plants (CCPPs)
Во контекстот на климатските промени, емисиите се
однесуваат на испуштањето на стакленичките гасови
и/или на нивните претходници и на аеросолите во
emissions
емисии
атмосферата
над одредена област и во определен временски
период.
Емисии на јаглероден диоксид како резултат од
емисии на CO2
fossil CO2 (carbon dioxide) согорувањето на горивата од фосилните наслаги на
(јаглероден диоксид) од emissions
јаглерод, како што се нафтата, природниот гас и
фосилни горива
јагленот.
емисии на CO2 од
мобилни извори
емисии на азотен диоксид
(N2 O)
емисии на азотен диоксид
(N2O)од земјоделските
почви

Emissions of carbon dioxide resulting from the
combustion of fuels from fossil carbon deposits such
as oil, natural gas, and coal.

CO2 emissions from Mobile
Combustion
nitrogen dioxide (N2О)
emissions
nitrogen dioxide (N2O)
emissions from agricultural
soil

емисии на азотни оксиди Nitrogen oxides (NОx)
(NОx)
emissions
емисии на јаглерод
диоксид (CO2)
емисии на јаглерод
моноксид (CO)
емисии на метан (CH4)

In the climate change context, emissions refer to the
release of greenhouse gases and/or their precursors
and aerosols into the atmosphere over a specified area
and period of time.

NOx е генерички термин за група на високо
NOx is the generic term for a group of highly reactive
реактивни гасови, кои содржат азот и кислород во gases, all of which contain nitrogen and oxygen in
различни износи.
varying amounts.

CO2 emissions
CO emissions
methane (CH4) emissions

емисии на метан (CH4) од methane(CH4) emissions
from Solid Waste Disposal
депониите за
отстранување цврст отпад Sites
ентерична ферментација from Enteric Fermentation
емисии на стакленички Greenhouse gass emissions
гасови (GHG)
(GHG)
емисии на стакленички greenhouse gasses (GHG)
гасови од меѓународниот emissions from international
воздухопловен сообраќај aviation
емисии на сулфур диоксид
(SO2)
емисии од
воздухопловството
емисии од домаќинства

sulfur dioxide (SO2)
emissions
emissions from aviation
residential emissions

емисии од согорување на fuel combustion emissions
горивата

емисионен фактор

emission factor

емисиони фактори
специфични за земјата
емисиони фактори според
тип на гориво
емисиони фактори според
тип на гориво и видови
фактори според вид на
согорување
ендемични видови

country-specific emission
factors
fuel-specific emission
factors
combustion-specific
emission factors
endemics

ендемично

endemic

ендогејски инсект

endogean insect

енергетска ефикасност

energy efficiency

енергетска интензивност energy intensity

Ограничено или особено/единствено за локалитет
или за регион. Во однос на човековото здравје,
ендемско може да се однесува на болестите или
агенсите што се секогаш
присутни, или вообичаено преовладуваат во некоја
популација или во географски регион.

Restricted or peculiar to a locality or region. With
regard to human health, endemic can refer to a
disease or agent present or usually prevalent in a
population or geographical area at all times.

Однос меѓу излезната енергија од процесот на
конверзија или од системот и вложената енергија
Енергетска интензивност е односот меѓу
потрошената енергија и економскиот или физичкиот

Ratio of energy output of a conversion process or of a
system to its energy input.
Energy intensity is the ratio of energy consumption
to economic or physical output. At the national level,

енергетска
ревизија/контрола
енергетска стратегија
енергетски ефикасни
возила
енергетски
карактеристики
енергетски услуги

energy auditing
energy strategy
energy efficient vehicles
energy performance
energy service

Примена на корисната енергија за работи што ги The application of useful energy to tasks desired
посакува потрошувачот, како што се транспорт, by the consumer such as transportation, a warm room,
греење или осветлување.
or light.

енергетско управување energy management
енергија од ветер

wind power

ентерична ферментација enteric fermentation
entropy
ентропија

epidemic

Ненадејно јавување во јасно поголем број од
вообичаено очекуваниот, важи посебно за заразните
болести, но исто така, се применува и за секоја
болест, повреда или друго случување поврзано со
здравјето што се јавува во ваквите избувнувања.

Occurring suddenly in numbers clearly in excess of
normal expectancy, said especially of infectious
diseases but applied also to any disease, injury, or
other health-related event occurring in such
outbreaks.

ерозија

erosion

Процес на отстранување и пренос на почва и камења
преку изложување на временски непогоди, масовни
разрушувања и дејства на порои, глечери, бранови,
ветрови и на подземни води.

The process of removal and transport of soil and rock
by weathering, mass wasting, and the action of
streams, glaciers, waves, winds, and underground
water.

ерозија на почвата
ерозија од ветер

soil erosion
wind erosion

ерозија од вода

water erosion

eutrophication

Процес преку кој некое водено тело (обично плитко)
станува (било природно или преку загадување)
богато со растворени хранливи материи со сезонски
недостиг од растворен кислород.

The process by which a body of water (often shallow)
becomes (either naturally or by pollution) rich in
dissolved nutrients with a seasonal deficiency in
dissolved oxygen

spill over effect

Економски ефект врз други држави или сектори од
национални или секторски мерки за ублажување. Во
овој извештај не е направена процена на ефектите на
“прелевање” врз животната средина. Ефектите на
“прелевање” може да бидат позитивни или
негативни и ги вклучуваат ефектите врз трговијата,
врз “истекувањето” на јаглеродот, врз трансферот и
врз ширењето на технологии што не се штетни за
животната средина, и врз други прашања

The economic effects of domestic or sectoral
mitigation measures on other countries or sectors. In
this report, no assessment is made on environmental
spillover effects. Spillover effects can be positive or
negative and include effects on trade, carbon leakage,
transfer, and diffusion of environmentally sound
technology and other issues.

епидемија

extreme heat
есктремна топлина
пакет на ЕУ за енергетика EU Energy and Climate
Package
и клима

еутрофикација

ефект на "прелевање"

Резултат или последици од заемното дејство на
политичките инструменти за климатски промени со
постојните домашни системи на давачки,

ефект на заемно дејство interaction effect

ефект на заемно дејство tax interaction effect
меѓу даноците

вклучувајќи ги заемното дејство од давачките што ги
зголемуваат трошоците и заемното дејство од
ефектот на намалувањето на трошоците поради
рециклирањето на приходите. Последното го
одразува влијанието што може да го имаат
стакленичките гасови врз функционирањето на
пазарите на трудот и на капиталот преку нивните
ефекти врз остварените плати и врз
оствареното враќање на капиталот. Со ограничување
на дозволените емисии на стакленичките гасови, на

The result or consequence of the interaction of

Видете ефект на заемно дејство

See interaction effect.

climate change policy instruments with existing
domestic tax systems, including both cost-increasing
tax interaction and cost-reducing revenue-recycling
effect. The former reflects the impact that greenhouse
gas policies can have on the functioning of labor and
capital markets through their effects on real wages

and the real return to capital. By restricting the
allowable greenhouse gas emissions, permits,
regulations, or a carbon tax raise the costs of
дозволите, на одредбите или со зголемување на
production and the prices of output, thus
данокот за јаглеродот, растат трошоците на
reducing the real return to labor and capital. For
производство и цените на производите и, на тој
policies that raise revenue for the government—
начин, се намалува реалното враќање на трудот и
капиталот. За политиките кои остваруваат приходи carbon taxes and auctioned permits-the revenues can
be recycled to reduce existing distortionary taxes. See
за владата – даноците за јаглеродот и дозволите
also double dividend.
добиени преку наддавање – приходите може да
бидат рециклирани за да ги намалат постојните
нарушувачки даноци. Видете, исто така, двојна
дивиденда.

ефект на отскок

ефекти врз трговијата

rebound effect

trade effects

Се јавува поради, на пример, подобрувањето на
ефикасноста на моторите со што се намалува
чинењето за возење еден километар; тој има
непожелен ефект со тоа што поттикнува повеќе
патувања.
Економски влијанија на промените во моќноста на
државата да купи пакет увозна стока преку
извезување пакет стока преку своите трговски
партнери. Климатските политики ги менуваат
односните производствени трошоци и можат да ги
сменат условите на пазарот во доволна мера за да се
смени крајната економска стабилност
Зголемување на јаглеродот преку фотосинтеза по
единица загубена вода преку процесот на

ефикасност на
water use efficiency
искористување на водата

ефлуент

effluent

жаришна точка

hotspot

железни легури

ferro-alloys

живеалиште

habitat

живина

poultry

евапотранспирација. На краткорочна основа може да
се изрази како сооднос меѓу
зголемувањето на јаглеродот преку фотосинтеза по
единица загубена вода преку транспирација, или на
сезонска основа, како сооднос меѓу нето-примарното

Occurs because, for example, an improvement in
motor efficiency lowers the cost per kilometer driven;
it has the perverse effect of encouraging more trips.
Economic impacts of changes in the purchasing
power of a bundle of exported goods of a country for
bundles of goods imported from its trade partners.
Climate policies change the relative production costs
and may change terms of trade substantially enough
to change
the ultimate economic balance.

Carbon gain in photosynthesis per unit water lost in
evapotranspiration. It can be expressed on a short-

term basis as the ratio of photosynthetic carbon gain
per unit transpirational water loss, or on a seasonal
basis as the ratio of net primary production or
производство или меѓу земјоделскиот принос, и аgricultural yield to the amount of available water.
количеството расположлива вода.

The particular environment or place where an
Особено опкружување или место каде што
вообичаено живее организмот или видот; локално organism or species tend to live; a more locally
ограничен дел од вкупното опкружување.
circumscribed portion of the total environment.
временски скали кои ја карактеризираат стапката на
процесите кои влијаат врз концентрацијата на
гасовите присутни во траги. Обично, животниот век
означува просеч на должина на време што го
поминува атомот или молекулата во даден резервоар,
како што се атмосферата или океаните. Може да се
разликуваат следниве времиња на живот:
· “Времето на престој” (Т) или “атмосферски
животен век” е однос меѓу масата М на резервоарот
(на пр., гасната компонента во атмосферата) и
вкупната брзина на отстранување С од резервоарот:
Т=М/С. Времињата на престој може да бидат
определени за секој процес на отстранување
одделно. Во биологијата на јаглеродот во почвата
ова е познато како Средно време на престој.·
“Времето на приспособување“, “времето на одговор”
или “животниот век на нарушувањето” (Та) се
временски рамки карактеристични за разложувањето
на моментниот влезен импулс во резервоарот.
Изразот “време на приспособување” се користи, исто
така, за карактеризирање на усогласувањето на
масата на резервоарот што настанува од постапната
промена во силата на изворот. Времето на полуживот
или константата на распаѓањето се користи за
квантификување до прв ред на големина на процесот
на експоненецијалното распаѓање. Видете време на
одговор за различните дефиниции во врска со

characterizing the rate of processes affecting the
concentration of trace gases. In general, lifetime
denotes the average length of time that an atom or
molecule spends in a given reservoir, such as the
atmosphere or oceans. The following lifetimes may be
distinguished:
· “Turnover time” (T) or “atmospheric lifetime” is the
ratio of the mass M of a reservoir (e.g., a gaseous
compound in the atmosphere) and the total rate of
removal S from the reservoir:
T = M/S. For each removal process separate turnover
times can be defined. In soil carbon biology, this is
referred to as Mean Residence Time.
· “Adjustment time,” “response time,” or
“perturbation
lifetime” (T a ) is the time scale characterizing the
decay of an instantaneous pulse input into the
reservoir. The term adjustment time is also used to
characterize the adjustment of the mass of a reservoir
following a step change in the source strength. Halflife or decay constant is used to quantify a firstorder
exponential decay process. See response time for a
different definition pertinent to climate variations. Th
term “lifetime” is sometimes used, for simplicity, as a
surrogate for “adjustment time.” In simple cases,
where the global removal of the compound is directly
proportional to the total mass of the reservoir, the

климатските варијации Изразот “животен век”

adjustment time equals the turnover time

Видете животен век

See lifetime.

загадување од неточкести
non point-source pollution
извори

Загадување од извори што не може да бидат
дефинирани како дискретни точки, како што се
областите за производство на земјоделски култури,
на дрвото за градба, површинските рудници,
одлагањето на отпадот и градежништвото. Видете,
исто така, загадување од точкести извори.

Pollution from sources that cannot be defined as
discrete points, such as areas of crop production,
timber, surface mining, disposal of refuse, and
construction. See also point-source pollution.

загадување од точкести
point source pollution
извори

Загадување што резултира од некој ограничен,
Pollution resulting from any confined, discrete source
изолиран извор, како што е одводна цевка, канал,
such as a pipe, ditch, tunnel, well, container,
тунел, извор, контејнер, концентрирана исхрана на concentrated animal-feeding operation, or floating
животните или од пловен објект. Видете загадување craft. See also non-point-source pollution.
од неточкести извори.

животен век

животен век на
нарушувањето
животна средина
загадување
загадување на воздухот

Lifetime

perturbation lifetime
environment
pollution
air pollution

загадувачи

загрозени растителни
видови
заедници
заедничка земјоделска
политика (CAP)

pollutants

endangered plant species
communities
Common Agrocultural
Policy (CAP)
Механизам на пазарно заснована имплементација

Заедничка
имплементација (JI)

Joint Implementation (JI)

дефиниран во Член 6 од Протоколот од Кјото кој им A market-based implementation mechanism defined
овозможува на државите од Анексот I или на
компаниите од тие држави да ги имплементираат на in Article 6 of the Kyoto Protocol, allowing Annex I
countries or companies from these countries to
заеднички начин проектите што се стремат кон
намалување или ограничување на емисиите или кон implement projects jointly that limit or reduce
emissions, or enhance sinks, and to share the
засилување на апсорбентите, а и да ги делат
меѓусебно количествата за намалување на емисиите. Emissions Reduction Units. JI activity is also
Активноста на JI е, исто така, дозволена според Член permitted in Article 4.2(a) of the United Nations
Framework Convention on Climate Change. See also
4.2(а) од Рамковната конвенција на Обединетите
Activities Implemented Jointly and Kyoto
нации за климатски промени. Видете, исто
Mechanisms.
така, Заеднички имплементирани активности и
Механизми од Кјото.

Заеднички истражувачки EU Joint Research Center
центар на ЕУ (JRC)
(JRC)

Закон за води

Law on Water

Закон за животна средина Law on Environment
Закон за земјоделство и
рурален развој
законодавство на ЕУ
залихи

Запис од Маракеш

Law on Agriculture and
Rural Development
EU acquis communautaire
stock

Marrakesh Accord

заразни болести

infectious diseases

засегнати страни

stakeholders

заштита на шумите

forest protection

заштитени подрачја

protected areas

заштитно орање

conservation tillage

Видете резервоар.

See reservoir.

Запис-Договори постигнати на COP-7 (седма
конференција на страните) кои дефинираат различни
правила за спроведување на посложените одредби на
Протоколот од Кјото. Меѓу другото, Записите
содржат детали за воспоставување на систем за
тргување со емисии на стакленички гасови;
спроведување и мониторинг на Механизмот за чист
развој од Протоколот; и поставување и работа со три
фонда со цел да се поддржат напорите за адаптирање
на климатските промени.

Agreements reached at COP-7 which set various rules
for "operating" the more complex provisions of the
Kyoto Protocol. Among other things, the accords
include details for establishing a greenhouse-gas
emissions trading system; implementing and
monitoring the Protocol's Clean Development
Mechanism; and setting up and operating three funds
to support efforts to adapt to climate change.

Секоја болест која може да биде пренесена од едно
лице на друго. Тоа може да се јави преку директен Any disease that can be transmitted from one person
to another. This may occur by direct physical contact,
физички контакт, преку ракување со предмет што
by common handling of an object that has picked up
има насобрано
заразни организми, преку преносител на болеста или infective organisms, through a disease carrier, or by
spread of infected droplets coughed or exhaled into
преку ширење искашлани или издишани заразни
the air.
капки во воздухот.
Физичко лице или субјект што има грантови,
Person or entity holding grants, concessions, or any
концесии или некој друг тип вредност што може да other type of value that would be affected by a
биде засегната од определена активност или
particular action or policy.
политика.

збирни влијанија

aggregate impacts

здравје на шумите
здравствено-еколошки
прашања
здравство

forest health

Вкупни влијанија собрани по сектори и/или региони.
Здружувањето на влијанијата бара познавање на (или
претпоставки околу) релативната важност на
влијанијата врз различните сектори или региони.
Мерките за заедничките влијанија ги вклучуваат, на
пример, вкупниот број луѓе погодени од влијанијата,
промената во нето-примарната продуктивност,
бројот на системи кои трпат
промени, или вкупните економски трошоци.

Total impacts summed up across sectors and/or
regions. The aggregation of impacts requires
knowledge of (or assumptions about) the relative
importance of impacts in different sectors and
regions. Measures of aggregate impacts include, for
example, the total number of people affected, change
in net primary productivity, number of systems
undergoing
change, or total economic costs.

environmental health issues
human health

Здружение на единиците
на локалната самоуправа Association of Units of
на Република Македонија Local Self-Government of
the Republic of Macedonia
(ЗЕЛС)
земјоделски отпад
земјоделски практики

agriculture waste
agricultural practices

земјоделство

agriculture

зимзелени видови дрвја coniferous tree species
зоопланктон

избелување на корали

zooplankton

Животински форми на планктонот. Тие се хранат со The animal forms of plankton. They consume
фитопланктонот или со другите форми зоопланктон. phytoplankton or other zooplankton. See also
Погледни во фитопланктон.
phytoplankton.

coral bleaching

Избледување на бојата на коралите како резултат од
губењето на симбиотските алги. Избелувањето се
јавува како реакција на физиолошкиот стрес како
одговор на нагли промени на температурата,
соленоста и на проѕирноста на водата.

The paling in color of corals resulting from a loss of
symbiotic algae. Bleaching occurs in response to
physiological shock in response to abrupt changes in
temperature, salinity, and turbidity.

Извештај за прелиминарна
Prliminary Impact
оцена на влијанието и
можности за адаптација Assessment and Adaptation
кон климатските промени Options Report (PIAAOR)
(PIAAOR)
Извештај на
Меѓувладиниот панел за
климатски промени за
насоките за добри
практики и управување со
несигурностите во
националните инвентари
на стакленички гасови
(2000)

IPCC Report on Good
Practice Guidance and
Uncertainty Management in
National Greenhouse Gas
Inventories (2000)

извирање

upwelling

Транспортот на подлабоките води кон површината,
обично предизвикан од хоризонталните движења на Transport of deeper water to the surface, usually
caused by horizontal movements of surface water.
површинската вода.

извор

source

Било кој процес, активност или механизам што Any process, activity, or mechanism that releases a
испушта во атмосферата стакленички гас, аеросол greenhouse gas, an aerosol, or a precursor of a
или прекурсор на стакленички гас или на аеросол. greenhouse gas or aerosol into the atmosphere.

извори
недвижно наследство

springs
built heritage

изложеност

exposure

изложеност на УВ

uv exposure

изолација

insulation

Природа и степен до кој системот е изложен на
значителни климатски варијации.
Ултравиолетовиот индекс или УВ индексот е
меѓународна стандардна мерка за силината на
ултравиолетовото здрачење од сонцето на конкретно
место во конкретно време.

The nature and degree to which a system is exposed
to significant climatic variations
The ultraviolet index or UV Index is an international
standard measurement of the strength of the
ultraviolet radiation from the sun at a particular place
on a particular day.

Изостатиката се однесува на начинот на кој

изостатски движења на isostatic land movements
земјиштето

изумирање

extinction

литосферата и покривката одговараат на промените Isostasy refers to the way in which the lithosphere
на површинските оптоварувања, кога е сменет
and mantle respond to changes in surface loads.
притисокот врз покривката
When the loading of the lithosphere is changed by
преку менувањето на копнената ледена маса, преку alterations in land ice mass, ocean mass,
менувањето на океанските маси, таложењето,
sedimentation, erosion, or mountain building, vertical
ерозијата или преку менувањето на растењето на
isostatic adjustment results, in order to balance the
планините, преку менувањето на резултатите од
вертикалните изостатски усогласувања, со цел да се new load.
избалансира новото оптоварување.
Целосно исчезнување на цели видови.

The complete disappearance of an entire species.

implementation

Имплементацијата се однесува на акциите
(законодавни или регулативни, судски одлуки или
други акции) кои ги преземаат владите за
вклучување на меѓународните
спогодби во домашното право и во домашните
политики. Таа ги вклучува и оние случувања и
активности што се јавуваат по издавањето на
политичките упатства од
државните власти, кои поразбираат напори за нивна
примена и за вистински влијанија врз луѓето и врз
случувањата. Важно е да се прави разлика меѓу
правната
имплементација на меѓународните обврски (во
националното право) и ефективната имплементација
(мерките кои поттикнуваат промени во однесувањето
на целните групи). Придржувањето (исполнување на
обврските) е прашање дали и во колкав степен
државите навистина се држат до одредбите од
спогодбата. Придржувањето не се фокусира само на
тоа дали мерките се дел од практиката, но исто така,
и на тоа дали има придржување со
имплементационите дејства. Придржувањето го мери
степенот до кој учесниците, чие однесување е цел на
спогодбата: локалните влади, корпорациите,
организациите или поединците, ги почитуваат
мерките и обврските на имплементацијата.

invasive species

Инвазивни видови се воведени видови кои можат да
постојуваат во подрачја надвор од подрачјето во кое Invasive species are introduced species that can thrive
in areas beyond their natural range of dispersal. These
природно се јавуваат. Овие видови се обично
адаптибилни, агресивни и имаат висок капацитет за species are characteristically adaptable, aggressive,
and have a high reproductive capacity.
репродукција.

инвентар за емисии на
стакленички гасови

greenhouse gass (GHG)
inventory

Инвентар на стакленички гасови е броење на
стакленичките гасови кои се емитираат или се
отстрануваат од атмосферата во определен
временски период. Носителите на политики ги
користат инвентарите за да им послужат како основа
за следење на состојбата со емисиите, изработка на
стратегии и политики за ублажување и за оценување
на напредокот.

инвентари по сектори
индекс за должина на
топол бран (HWDI)
индекс за суша според Де
Мартон

sectoral inventories
Heat Wave Duration Index
(HWDI)
De Marthone index of
aridity and dryness

индекс на социјална
ранливост (SoVI)

social vulnerability index
(SoVI)

индекс на траење на
студен бран (CWDI)

Cold Wave Duration Index
(CWDI)

имплементација

инвазивни видови

индикатори за климатски
промени и влијанија од climate change and impact
indicators
климатските промени
индиректни емисии на
диазот оксид (N20) од
земјоделски почви

indirect N2O emissions from
agricultural soil

Implementation refers to the actions (legislation or
regulations, judicial decrees, or other actions) that
governments take to translate international accords
into domestic law and policy. It includes those events
and activities that occur after the issuing of
authoritative public policy directives, which include
the effort to administer and the substantive impacts on
people and events. It is important to distinguish
between the legal implementation of international
commitments (in national law) and the effective
implementation (measures that induce changes in the
behavior of target groups). Compliance is a matter of
whether and to what extent countries do adhere to the
provisions of the accord. Compliance focuses on not
only whether implementing measures are in effect, bu
also on whether there is compliance with the
implementing actions. Compliance measures the
degree to which the actors whose behavior is targeted
by the agreement, whether they are local government
units, corporations, organizations, or individuals,
conform to the implementing measures and
obligations

A greenhouse gas inventory is an accounting of
greenhouse gases (GHGs) emitted to or removed
from the atmosphere over a period of time. Policy
makers use inventories to establish a baseline for
tracking emission trends, developing mitigation
strategies and policies, and assessing progress.

индиректни ефекти од
аеросолите

indirect aerosol effects

индиректни стакленички indirect greenhouse gases
(GHGs)
гасови
industry
индустрија

Индустриска револуција industrial revolution

индустриски култури

industrial crops

индустриски отпад

industrial waste

инерција

inertia

инкрементални
специфични трошоци за incremental specific
reduction cost
намалување
Инспекторат за шумарство Forestry Inspectorate
climate change-related
институционална и
политичка рамка поврзана institutional and policy
со климатските промени framework
институционални
аранжмани
Инструмент за
претпристапна помош
(IPA)

institutional arrangements
Instrument for PreAccession Assistance (IPA)

Instrument for PreИнструмент за
претпристапна помош и Accession Assistance and
Rural Development
рурален развој (IPARD)
(IPARD)
интегриран систем за рано integrated early warning
system
предупредување

пореметување на зрачењето од климатскиот систем
бидејќи се однесуваат како јадро за кондензација или
преку модифицирањето на оптичките својства и на
животниот век на облаците.
Се разликуваат два индиректни ефекта:
· Првиот индитектен ефект: Влијание врз билансот
на зрачењето поттикнато од зголемувањето на
антропогените аеросоли што предизвикува почетно
зголемување на концентрацијата на капките и
намалување на големината на капките за определено
количество вода во течна состојба, доведувајќи до
зголемување на албедото на облаците. Овој ефект е
исто така познат како “ефектот на Twomey”.
Понекогаш се нарекува ефект на албедото на
облаците. Сепак, ова во
голема мера доведува до заблуда, бидејќи вториот
индиректен ефект исто така доведува до менување на
албедото на облаците.
· Вториот индиректен ефект: Пореметување на
зрачењето поттикнато од зголемувањето на
антропогените аеросоли што предизвикува
намалување на големината на капките,
а со тоа и намалување на ефикасноста на врнежите и
на тој начин се модифицира содржината на течната
вода, дебелината на облаците и животниот век на
облаците. Овој ефект е исто така познат како “ефект
на животниот век на облаците” или како “ефектот на

Aerosols may lead to an indirect radiative forcing of
the climate system through acting as condensation
nuclei or modifying the optical properties and lifetime
of clouds. Two indirect effects are distinguished: First
indirect effect:
A radiative forcing induced by an increase in
anthropogenic aerosols which cause an initial
increase in droplet concentration and a decrease in
droplet size for fixed liquid water content, leading to
an increase of cloud albedo. This effect is also known
as the “Twomey effec”.This is sometimes referred to
as the cloud albedo effect. However this is highly
misleading
since the second indirect effect also alters cloud
albedo. Second indirect effect: A radiative forcing
induced by an increase in anthropogenic aerosols
which cause a decrease in droplet size, reducing the
precipitation efficiency, thereby modifying the liquid
water content, cloud thickness, and cloud lifetime.
This effect is also known as the “cloud lifetime
effect” or “Albrecht effect.”

Период на брзо индустриско растење со далекусежни
општествени и економски последици. Почнала во
Англија во втората половина од осумнаесеттиот век
и се проширила во Европа, а подоцна и во другите
држави, вклучувајќи ги Соединетите Држави.
Пронаоѓањето на парната машина било основа за
овој индустриски развој. Индустриската револуција
го означува почетокот на силното зголемување на
користењето на фосилните горива и особено на
емисијата на фосилниот јаглерод диоксид. Изразите
“прединдустриски” и “индустриски”, во овој
извештај се однесуваат, по малку произволно, на
периодите пред и по 1750 година.

A period of rapid industrial growth with farreaching
social and economic consequences, beginning in
England during the second half of the 18th century
and spreading to Europe and later to other countries
including the United States. The invention of the
steam engine was an important trigger of this
development.
The Industrial Revolution marks the beginning of a
strong increase in the use of fossil fuels and emission
of, in particular, fossil carbon dioxide. In this report,
the terms “pre-industrial” and “industrial” refer,
somewhat arbitrarily, to the periods before and after
the year 1750, respectively.

Доцнење, бавност или отпор во реакцијата на
промените во климатските, биолошките или
човековите системи на факторите кои ги менуваат
нивните стапки на менување,
а го подразбира и продолжувањето на промената во
системот откако е отстранета причината за таа
промена.

Delay, slowness, or resistance in the response of the
climate, biological, or human systems to factors that
alter their rate of change, including continuation of
change in the system after the cause of that change
has been removed.

Албрецхт”

интегрирана процена

integrated assessment

интегрирани еколошки
дозволи

integrated environmental
permits

Метод за анализа кој ги комбинира резултатите и
моделите од физичките, биолошките, економските и A method of analysis that combines results and
општествените науки и заемните дејства меѓу овие models from the physical, biological, economic, and
social sciences, and the interactions between these
компоненти, во една конзистентна рамка, за да се
проценат состојбите и последиците од промените во components, in a consistent framework, to evaluate
животната средина и од политиките на одговор кон the status and the consequences of environmental
change and the policy responses to it.
нив.

Интегрирано спречување Integrated Pollution
Prevention and Control
и контрола на
загадувањето (ИСКЗ)
(IPPC)
интегрирано управување integrated water resources
management
со водните ресурси
интерглацијални фази interglacial phases

инфраструктура

infrastructure

Основна опрема, комунални услуги, производствени
претпријатија, капацитети, институции и услуги од
основно значење за развојот, работењето и растењето
на некоја организација, град или држава.
На пример, патиштата, училиштата, електричната

The basic equipment, utilities, productive enterprises,
installations, institutions, and services essential for
the development, operation, and growth of an

organization, city, or nation. For example, roads;
schools; electric, gas, and water utilities;
енергија, гасот и снабдувањето со вода, транспортот, transportation; communication; and legal systems
комуникациите и правниот систем може да се
would be all considered as infrastructure.
сметаат како инфраструктура.
Зрачење емитирано од површината на Земјата, од

инфрацрвено зрачење

infrared radiation

инцинератор
испарување

incinerator
evaporation

истекување

leakage

истекување на јаглерод carbon leakage

атмосферата и од облаците. Тоа е исто така познато Radiation emitted by the Earth’s surface, the
како копнено или долгобраново зрачење.
Инфрацрвеното зрачење има карактеристичен опсег atmosphere, and clouds. It is also known as terrestrial
or long-wave radiation. Infrared radiation has a
на бранови долdistinctive range of wavelengths (“spectrum”) longer
жини (“спектар”) подолги од брановите должини на than the wavelength of the red color in the visible part
црвената боја во видливиот дел од спектарот.
of the spectrum. The spectrum of infrared radiation is
Спектарот на инфрацрвеното зрачење е практично practically distinct from that of solar or shortwave
различен од тој на сончевото или краткобрановото radiation because of the difference in temperature
зрачење поради
разликата во температурите меѓу Сонцето и системот between the Sun and the Еarthatmosphere system.
Земја-атмосфера.
Процес преку кој течноста станува гас.

The process by which a liquid becomes a gas.

Дел од намалувањата на емисиите во државите од
Анексот Б кои може да бидат компензирани преку
зголемување на емисиите во државите што немаат
ограничувања за емисии над нивните основни нивоа.
Ова може да се јави преку (а) преместување на
енергетски-интензивното производство во регионите
кои немаат ограничувања; (б) зголемената
потрошувачка на фосилните горива во тие региони резултат на опаѓањето на меѓународната цена на
нафтата и гасот поттикнато од намалената
побарувачка за таквите видови енергија; и (в) преку
промените во приходите (и, оттаму, на
побарувачката на енергија) поради подобрите услови
за трговија. Истекувањето се однесува, исто така, на
ситуација во која активноста на заробување јаглерод
(на пр., садење дрвја) на парче земјиште, ненамерно,
директно или индиректно поттикнува активност, која
целосно или делумно, дејствува наспроти
јаглеродните ефекти на првата активност.

The part of emissions reductions in Annex B
countries that may be offset by an increase of the
emission in the non-constrained countries above their
baseline levels. This can occur through (i) relocation
of energy-intensive production in non-constrained
regions; (ii) increased consumption of fossil fuels in
these regions through decline in the international price
of oil and gas triggered by lower demand for these
energies; and (iii) changes in incomes (thus in energy
demand) because of better terms of trade. Leakage
also refers to the situation in which a carbon
sequestration activity (e.g., tree planting) on one
piece of land inadvertently, directly or indirectly,
triggers an activity, which in whole or part,
counteracts the carbon effects of the initial аctivity.

Видете истекување.

See leakage.

Научно и/или техничко истражување и креирање

истражување, развој и
демонстрација

research development and
demonstration

исушување на
живеалиштата

drying of habitats

исчезнување

extirpation

јаглен

coal

нови производствени процеси или производи, заедно
со анализите и мерките што даваат информации до
потенцијалните корисници во врска со примената на
новиот производ или процес; пробни тестирања; и
применливоста на овие призводствени процеси преку
пробни фабрики и преку други предкомерцијални
примени.

Scientific and/or technical research and development
of new production processes or products,coupled
with analysis and measures that provide information
to potential users regarding the application of the new
product or process; demonstration tests; and
feasibility of applying these products processes via
pilot plants and other pre-commercial applications.

Исчезнување на видот од дел на неговото протегање; Extinction of a species from a certain area where it
локално исчезнување.
was distributed; local extinction

Гас што постои во природата, но исто така е и

јаглерод диоксид (CO2)

carbon dioxide (CO2)

јаглерод диоксид СO2
еквиваленти

equivalent carbon dioxide
СO2

јаглерод моноксид

carbon monoxide (CO)

јаглеродни аеросоли

carbonaceous aerosols

јаглеродно финансирање carbon finance
јаглеродно-интензивни
carbon intensive fuels
горива
јужна осцилација

southern oscilation

производ од согорувањето на фосилните горива и на
биомасата, како и производ од промените во
користењето на земјиштето и од другите
индустриски процеси. Тој е главниот антропоген
стакленички гас и влијае врз Земјиниот биланс на
зрачењето. Тој е референтен гас со кој се мерат
другите стакленички гасови и поради тоа има
потенцијал за
глобално затоплување еднаков на 1.
Концентрацијата на јаглерод диоксид што би
предизвикала иста промена на билансот на
зрачењето, како определена мешавина од јаглерод
диоксид и други стакленички гасови.

A naturally occurring gas, and also a by-product of
burning fossil fuels and biomass, as well as land-use
changes and other industrial processes. It is the
principal anthropogenic greenhouse gas that affects
the Earth’s radiative balance. It is the reference gas
against which other greenhouse gases are measured
and therefore has a Global Warming Potential of 1.
The concentration of carbon dioxide that would cause
the same amount of radiative forcing as a given
mixture of carbon dioxide and other greenhouse
gases.

Аеросол кој содржи главно органски супстанци и Aerosol consisting predominantly of organic
различни форми на црн јаглен (Карлсон и
сubstances and various forms of black carbon
Хеинценберг, 1995).
(Charlson and Heintzenberg, 1995).

Видете Јужна осцилација Ел Нињо.

See El Niño Southern Oscillation.

Ел Нињо, во своето првично сначење е топла водена
струја што периодично поминува по должината на
бреговите на Еквадор и Перу, нарушувајќи го
локалниот
риболов. Овој океански феномен е придружен со
флуктуација на режимот на меѓутропскиот
површински притисок и на циркулацијата во
Индискиот и на Тихиот Океан, наречена јужна
осцилација. Овој здружен атмосферско-океански

El Niño, in its original sense, is a warmwater current
that periodically flows along the coast of Ecuador and
Peru, disrupting the local fishery. This oceanic event
is associated with a fluctuation of the intertropical
surface pressure pattern and circulation in the Indian
and Pacific Oceans, called the Southern Oscillation.
This coupled atmosphere-ocean phenomenon is
феномен заеднички е познат како Јужна осцилација collectively known as El Niño Southern Oscillation,
јужна осцилација Ел Нињо El Nino Southern Oscilation на Ел Нињо, или ЕНСО. За време на Ел Нињо, or ENSO. During an El Niño event, the prevailing
(ЕНСО)
(ENSO)
трговските ветрови кои преовладуваат се послаби а trade winds weaken and the equatorial countercurrent
се засилува екваторијалната спротивна струја,
strengthens, causing warm surface waters in the
поради што топлите површински води од областа на Indonesian area to flow eastward to overlie the cold
Индонезија течат кон исток за да ги прекријат
waters of the Peru current. This event has great
студените води од струјата на Перу. Овој феномен impact on the wind, sea surface temperature, and
има силно влијание врз режимот на ветровите, врз recipitation patterns in the tropical Pacific. It has
температурата на површината и врз режимот на
climatic effects throughout the Pacific region and in
врнежите во тропскиот дел на Пацификот. Тоа
many other parts of the world. The opposite of an El
предизвикува климатски ефекти низ целиот регион Niño event is called La Niña.
на Тихиот Океан и во многу други делови од светот.
Феноменот кој е спротивен на Ел Нињо се нарекува
Ла Ниња.

капацитет за адаптација adaptive capacity

Способност на системот да се приспособи на
климатските промени (како и на климатска
променливост и екстремите) за да ги ублажи
потенцијалните оштетувања, да ги искористи
можностите или да се соочи со последиците.

The ability of a system to adjust to climate change
(including climate variability and extremes) to
moderate potential damages, to take advantage of
opportunities, or to cope with consequences

капацитет за апсорпција carbon sink capacity
на јаглерод
карта за сувост на
vegetation dryness map
вегетација
карта со индекси за
погодност на временската
состојба за појава на
пожари
карта со шумска
вегетација
картографски алатки
катастар на постоечки
бунари за наводнување
квалитет на воздухот

Fire Weather Index Map

forest vegetation map
mapping tools
inventory of existing
irrigation wells
air quality

Квантифицирана обврска Quantified Emission
за ограничување и
Limitation and Reduction
намалување на емисиите Commitment (QELRC)
(QELRC)

Во протоколот од Кјото, дозволените емисии,
In the Kyoto Protocol, the permitted emissions, in
пресметани во еквиваленти на CO2 за време на
период на обврска. Се пресметува со употреба на CO2 equivalents, during a commitment period. It is
calculated using the Quantified Emission Limitation
Обврската за квантифицирано ограничување и
and Reduction Commitment (QELRC), together with
намалување на емисии (QELRC), заедно со
правилата кои наведуваат како и кои емисии ќе се rules specifying how and what emissions are to be
counted.
пресметуваат.

квота за емисии

Дел од вкупните дозволени емисии доделени на
држава или на група држави во рамките на
максималните дозволени емисии и на обрзувачката
распределба на ресурсите.

emissions quota

The portion or share of total allowable emissions
assigned to a country or group of countries within a
framework of maximum total emissions and
mandatory allocations of resources.

клима

climate

климатолошки станици

climatological stations

климатска варијабилност, climate variability
колебање

Климата во тесна смисла обично се дефинира како
„просечни временски услови” или построго, како
статистички опис на средна вредност или
променливост на релевантните количества во текот
на месеци па се до илјадници или милиони години.
Вообичаениот период е 30 години, како што е
дефинирано според Светската метеоролошка
организација (WMO). Овие релевантни количества се
најчесто променливи вредности на површината како
што се температурата, количеството врнежи и
ветерот. Климата во поширока смисла е состојбата и
статистичкиот опис на климатскиот систем.

Climate in a narrow sense is usually defined as the
“average weather” or more rigorously as the
statistical description in terms of the mean and
variability of relevant quantities over a period of time
ranging from months to thousands or millions of
years. The classical period is 30 years, as defined by
the World Meteorological Organization (WMO).
These relevant
quantities are most often surface variables such as
temperature, precipitation, and wind. Climate in a
wider sense is the state, including a statistical
description, of the climate system.

Климатската варијабилност се однесува на
промените на средната состојба и на другите
статистички параметри (како на пример, на
стандардните девијации, појавувањето на
екстремните климатски случувања, итн.) на климата
во сите временски и просторни рамки надвор од оние
на поединечните временски случувања.

Climate variability refers to variations in the mean
state and other statistics (such as standard deviations,
the occurrence of extremes, etc.) of the climate on all
temporal and spatial scales beyond that of individual
weather events. Variability may be due to natural

Варијабилноста може да се должина природните
внатрешни процеси во климатскиот систем
(внатрешна варијабилност) или на промените во
природните или антропогените надворешни
притисоци (надворешна варијабилност). Видете, исто
така, климатски промени.

internal processes within the climate system (internal
variability), or to variations in natural or
anthropogenic external forcing (external variability).
See also climate change.

Во процените на ИПЦЦ, “рамнотежната климатска
осетливост” се однесува на рамнотежната промена
на глобалната површинска температура која го следи
удвојувањето на атмосферската концентрација на
CО2 (еквиваленти). Поопшто кажано, рамнотежната
климатска осетливост се однесува на рамнотежната
промена на температурата на површинскиот воздух
која ја следи единичната промена на зрачењето
(ºС/њm-2). Во
практиката, процената на климатската осетливост на
рамнотежата бара многу долги симулации со врзани
модели на општа циркулација. “Ефективната
климатска
осетливост” е сродна мерка што го заобиколува ова
барање. Таа е проценета од резултатите на моделите
за развивање на нерамнотежни услови. Таа е мерка
на силата на повратните врски во определено време
и
варира со историјата на притисокот врз зрачењето и
со климатската состојба. Видете климатски модел.

In IPCC assessments, “equilibrium climate
sensitivity” refers to the equilibrium change in global
mean surface temperature following a doubling of the
atmospheric (equivalent) CO2 concentration. More
generally, equilibrium climate sensitivity refers to the
equilibrium change in surface air temperature
following a unit change in radiative forcing (°C/Wm 2 ).
In practice, the evaluation of the equilibrium
climate sensitivity requires very long simulations with
coupled general circulation models.
The “effective climate sensitivity” is a related
measure that circumvents this requirement. It is
evaluated from model output for evolving nonequilibrium conditions. It is a measure of the
strengths of the feedbacks at a
particular time and may vary with forcing history
and climate state. See climate model.

климатска повратна врска climate feedback

Механизмот на заемно дејство меѓу процесите во
климатскиот систем се нарекува климатска повратна
врска, кога резултатот на почетниот процес
предизвикува промени во вториот процес, кој од
друга страна влијае
врз почетниот. Позитивната повратна врска го
засилува оригиналниот процес, а негативната
повратна врска го намалува.

An interaction mechanism between processes in the
climate system is called a climate feedback, when the
result of an initial process triggers changes in a
second process that in turn influences the initial one.
A positive feedback intensifies the original process,
and a negative feedback reduces it.

климатска проекција

Проекција на одговорот на климатскиот систем на
сценаријата за емисија или за концентрација на
A projection of the response of the climate system to
стакленичките гасови и на аеросолите или на
emission or concentration scenarios of greenhouse
сценаријата за зрачењето кои се често засновани врз gases and aerosols, or radiative forcing scenarios,
симулациите
often based upon simulations by climate models.
преку климатски модели. Климатските проекции се Climate projections are distinguished from climate
разликуваат од климатските предвидувања со цел да
predictions in order to emphasize that climate
се нагласи дека климатските проекции зависат од
projections depend upon the
користеното сценарио за емисија/концентрација/
нарушување на билансот на зрачењето, кои од друга emission/concentration/radiative forcing scenario
страна се засновани врз претпоставки, како што се на used, which are based on assumptions, concerning,
for example, future socio-economic and technological
пример идните општествено-економски и
developments that may or may not be realized, and
технолошки случувања кои можат, а не мора да
are therefore subject to substantial uncertainty.
бидат остварени и поради тоа се предмет на
значителна несигурност.

климатска осетливост

climate sensitivity

climate projection

климатска процена

climate assessment

процена на влијанието на climate impact assessment
климата

Последиците од климатските промени врз
природните системи и врз човекот. Во зависност
како се зема предвид адаптацијата
(приспособувањето), може да се направи разлика
меѓу потенцијалните влијанија и другите влијанија:
· Потенцијални влијанија: Сите влијанија што може
да се јават земајќи ги предвид проектираните
промени на климата, без да се зема предвид
адаптацијата
· Други влијанија: Влијанијата од климатските
промени што би се јавиле по адаптацијата. Видете,
исто така, вкупни влијанија, пазарни влијанија и
непазарни влијанија.

Consequences of climate change on natural and
human systems. Depending on the consideration of
adaptation, one can distinguish between potential
impacts and residual impacts. Potential impacts: All
impacts that may occur given a projected change in
climate, without considering adaptation. Residual
impacts: The impacts of climate change that would
occur after adaptation. See also aggregate impacts,
market impacts, and non-market impacts.

Практика на идентификување и оценување на The practice of identifying and evaluating the
штетните и на полезните последици од климатските detrimental and beneficial consequences of climate
промени врз природните и врз човековите системи. change on natural and human systems.

климатска чувствителност climate sensitivity
климатски закани
климатски индикатори

climate threats
climatic indicators
Претставување на климатскиот систем со броеви врз
основа на физичките, хемиските и биолошките
својства на неговите составни делови, нивните
заемни дејства и процесите на повратна врска и,
земањето предвид на
сите или на дел од неговите познати својства.
Климатскиот систем може да биде претставен преку

климатски модел
(хиерархија)

climate model (hierarchy)

A numerical representation of the climate system
based on the physical, chemical, and biological
properties of its components, their interactions and
feedback processes, and accounting for all or some of

its known properties. The climate system can be
represented by models of varying complexity—that
модели со варијабилна сложеност, што значи, за
секоја компонента или комбинација на компоненти is, for any one component or combination of
може да се идентификуваат “хиерархија” на модели components a “hierarchy” of models can be
identified, differing in such aspects as the number of
кои се разликуваат во такви аспекти, како што е
spatial dimensions, the extent to which physical,
бројот на просторните димензии, обемот во кој
експлицитно се претставени физичките, хемиските chemical or biological processes are explicitly
или биолошките процеси, или според нивото на кое represented, or the level at which empirical
parametrizations are involved. Coupled
се вклучени емпириските параметризации.
Поврзаните општи модели на циркулација засновани atmosphere/ocean/sea-ice general circulation models
на атмосферата/океаните/морскиот мраз (АОГЦМ- (AOGCMs) provide a comprehensive representation
и)даваат сеопфатен приказ на климатскиот систем. of the climate system. There is an evolution towards
Постои пробив кон посложени системи со активна more complex models with active chemistry and
biology. Climate models are applied, as a research
хемија и биологија. Климатските модели се
tool, to study and simulate the climate, but also for
применуваат како алатка во истражувањето и
симулирањето на климата, но исто така и за работни operational purposes, including monthly, seasonal,
процеси, вклучувајќи ги месечните, сезонските и and interannual climate predictions.
годишните климатски предвидувања.

климатски настани
климатски параметри

climatic events
climate parameters

климатски политики на
Европска Унија

EU climate policies

климатски промени

climate change

климатски променливи

climatic variables

Климатските промени се однесуваат на статистички
значајната варијација или на средната состојба на
климата или на нејзината варијабилност кои
опстојуваат во подолг временски период (обично
децении или подолго). Климатските промени може
да се должат на природните внатрешни процеси, или
на надворешните нарушувања, или на долготрајните
антропогени менувања на составот на атмосферата
или на промените во употребата на земјиштето.
Треба да се забележи дека Рамковната конвенција на
Обединетите нации за климатски промени
(УНФЦЦЦ), во членот 1, ги дефинира “климатските
промени” како: “промена на климата која се
припишува директно или индиректно на човековите
активности кои го менуваат составот на глобалната
атмосфера, што е дополнителна промена на
природната климатска варијабилност која е
забележана во споредливи временски периоди”. На
тој
начин, УНФЦЦЦ прави разлика меѓу “климатските
промени” што може да им се припишат на
човековите активности и “климатските промени”
што може да им се припишат на
природните причини. Видете, исто така, и климатска
варијабилност.

Climate change refers to a statistically significant
variation in either the mean state of the climate or in
its variability, persisting for an extended period
(typically decades or longer). Climate change may be
due to natural internal processes or external forcings,
or to persistent anthropogenic changes in the
composition of the atmosphere or in land use. Note
that the United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC), in its Article 1, defines
“climate change” as: “a change of climate which is
attributed directly or indirectly to human activity that
alters the composition of the global atmosphere and
which is in addition to natural climate variability
observed over comparable time periods.” The
UNFCCC thus makes a distinction between “climate
change” attributable to human activities altering the
atmospheric composition, and “climate variability”
attributable to natural causes. See also climate
variability.

климатски региони
климатски режим

климатски систем

climatic regions
climate regime

climate system

Климатскиот систем е многу сложен систем што се
состои од пет главни составни делови: атмосферата,
хидросферата, криосферата, површината на земјата и The climate system is the highly complex system
consisting of five major components: the atmosphere,
биосферата, како и од заемните дејства меѓу нив.
the hydrosphere, the cryosphere, the land surface and
Климатскиот систем еволуира со текот на времето the biosphere, and the interactions between them. The
под влијание на сопствената динамика и поради
climate system evolves in time under the influence of
надворешните притисоци, како што се вулканските its own internal dynamics and because of external
ерупции, варијациите во сончевото зрачење и поради forcings such as volcanic eruptions, solar variations,
притисоците предизвикани
and human-induced forcings such as the changing
од човекот, како што е промената на составот на
composition of the atmosphere and land-use change.
атмосферата и промената во користењето на
земјиштето.

климатско предвидување climate prediction

Климатското предвидување или климатската
прогноза е резултат на обидот да се произведе
најверојатниот опис или процена на вистинската
еволуција на климата во иднина (на пр., во сезонски,
меѓугодишни или долгорочни временски рамки).
Видете климатска проекција и сценарио за
климатските промени.

климатско сценарио

climate scenario

Веродостојно и често упростено претставување на
идната клима, засновано врз интерно конзистентен
комплет климатолошки поврзаности, што беше
конструирано исклучиво за користење во
истражувањето на потенцијалните последици од
антропогените климатски промени, а често служи
како влезна информација за моделите за влијанието.
Климатските проекции често
служат како необработен материјал за конструирање
на климатските сценарија, но климатските сценарија
обично бараат дополнителна информација, како на
пример за
сегашната клима. “Сценарио за климатски промени”
е разликата меѓу климатското сценарио и сегашната
клима.

клинкер

clinker

A climate prediction or climate forecast is the result
of an attempt to produce a most likely description or
estimate of the actual evolution of the climate in the
future (e.g., at seasonal, interannual, or long-term
time-scales). See also climate projection and climate
(change) scenario.

A plausible and often simplified representation of the
future climate, based on an internally consistent set of
climatological relationships, that has been constructed
for explicit use in investigating the potential
consequences of anthropogenic climate change, often
serving as input to impact models. Climate
projections
often serve as the raw material for constructing
climate scenarios, but climate scenarios usually
require additional information such as about the
observed current climate. A “climate change
scenario” is the difference between a climate scenario
and the current climate.

клучни сектори на емисии key source categories

секторите кои допринесуваат 95% од националните sectors that contribute to 95% of the total national
greenhouse gas emissions
емисии на стакленички гасови

ко-генерација

co- generation

Користење на отпадната топлина од производството
на електричната енергија, како на пример отпадната The use of waste heat from electric generation, such
топлина од гасните турбини, за индустриски потреби as exhaust from gas turbines, for either industrial
purposes or district heating.
или за централно греење.

колера

cholera

комерцијален сектор
компост
компостирање
компримиран природен
гас (КПГ)
комунален отпад
цврст отпад
конверзија на енергијата

Цревно заболување што резултира со чести водени An intestinal infection that results in frequent watery
столици, грчеви во стомакот и можна смрт од
stools, cramping abdominal pain, and eventual
дехидрација.
collapse from dehydration.

commercial sector
compost
composting
compressed natural gas
(CNG)
municipal waste
solid waste
energy conversion

регулаторни мерки

regulatory measures

Видете трансформација на енергија.
See energy transformation.
Правилници или закони донесени од владите што
Rules or codes enacted by governments that mandate
обврзуваат на определени спецификации на
product specifications or process performance
производите или на определени карактеристики на characteristics. See also standards.
процесите. Видете, исто така, стандарди.
Највисокото тело на Рамковната конвенција на
Обединетите нации за климатски промени
(УНФЦЦЦ), кое се состои од државите кои ја
ратифувале или и пристапиле на УНФЦЦЦ. Се

Конференција на страните Conference of the Parties
(СОР)

(COP)

среќава еднаш годишно за да го разгледа напредокот
на Конвенцијата. Зборот „конференција“ не се
користи во смисла на состанок, туку повеќе како
здружување. „Конференцијата“ се среќава на сесии,
така на пример постои „четврта сесија на
Конференцијата на страните“. Видете, исто така,
Собир на Страните .

The supreme body of the United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC),
comprising countries that have ratified or acceded to
the UNFCCC. It currently meets once a year to
review the Convention's progress. The word
"conference" is not used here in the sense of
"meeting" but rather of "association". The
"Conference" meets in sessional periods, for example,
the "fourth session of the Conference of the Parties.

CORINE е европска програма започната во 1985 од CORINE is a European programme initiated in 1985
страна на Европската комисија, чија цел е да собере by the European Commission, aimed at gathering
Coordination of Information информации во врска со животната средина, но во information relating to the environment on certain
Координација на
определени области кои се приоритетни за ЕУ
priority topics for the European Union (air, water,
информации за животната on the Environment
(воздух, вода, почва, земјишна покривка, крајбрежна soil, land cover, coastal erosion, biotopes, etc.). Since
средина (CORINE)
(CORINE)
ерозија, биотопи исл). Од 1994, Европската агенција 1994, the European Environment Agency (EEA)
за животна средина (EEA) ја интегрираше CORINE
integrated CORINE in its work programme.
во својата работка програма.
користење на шумите

forest utilisation

користење, употреба на land use
земјиште

крајна енергија

final energy

крајречни живеалишта

riparian habitats

криосфера

cryosphere

култури кои задржуваат
азот
културно наследство
кумулативни емисии
кумулативни трошоци за
целокупниот систем

nitrogen fixing crops

Збир од подготовки, активности и вложувања
преземени врз определен тип земјишна покривка The total of arrangements, activities, and inputs
(редица човекови активности). Општествените и undertaken in a certain land cover type (a set of
економските цели поради
human actions). The social and economic purposes
кои се искористува земјиштето (на пр., ливади за for which land is managed (e.g., grazing, timber
пасење добиток, искористување на градежното дрво extraction, and conservation).
и заштита на шумите).
Енергија доставена и на располагање на
Energy supplied that is available to the consumer to
потрошувачот за да се претвори во корисна енергија be converted into usable energy (e.g., electricity at
(на пр., електричната енергија од приклучок во
the wall outlet).
ѕидот).
Составен дел од климатскиот систем кој се состои од The component of the climate system consisting of all
снег, мраз и од пермафрост на и под површината на
земјата и на океаните. Видете, исто така, ледници и snow, ice, and permafrost on and beneath the surface
of the earth and ocean. See also glacier and ice sheet.
ледени покривки.

cultural heritage
cumulative emissions
cumulative total system
costs

кумулативно намалување cumulative GHG reduction
на стакленички гасови
Ла Ниња
лагунски арни системи

La Nina
lagoon systems

Видете Ел Нињо Јужна осцилација.

See El Niño Southern Oscillation.

A floating ice sheet of considerable thickness

леден гребен

ice shelf

Пловечка ледена покривка со значителна дебелина
врзана за брегот (обично со голем хоризонтален
обем со рамна или благо брановидна површина);
обично продолжение на ледените покривки во
правец на морето.

ледена капа

ice cap

Ледена маса во форма на купола што покрива
планинска област; значително помала во споредба со A dome shaped ice mass covering a highland area
that is considerably smaller in extent than an ice sheet
големината на ледената покривка.

ледена покривка

ice sheet

Маса на копнен лед која е доволно длабока да го
покрие поголемиот дел од основната каменеста
топографија, така што нејзиниот облик е главно
определен од нејзината внатрешна динамика
(движењето на мразот при внатрешно деформирање
и лизгање во својата основа). Ледената покривка се
движи нанадвор од висока централна висорамнина
со мала просечна површинска косина. Краевите се
стрмни и мразот излегува низ ледени
потоци што течат брзо, или низ ледници што
излегуваат во некои случаи во морето, а понекогаш
во ледени гребени што пловат по морето. Постојат
само два големи ледени
гребена во современиот свет и тоа, на Гренланд и на
Антарктикот, со тоа што антарктичкиот гребен е
поделен од Трансантарктичките Планини на источен
и на западен
гребен; за време на ледените периоди постоеле и
други.

летна температура
летни денови

summer temperature
summer days

леќа од слатка вода

freshwater lens

Леќовидно тело на слатка подземна вода што лежи A lenticular fresh groundwater body that underlies
под океански остров. Под него лежи солена вода. an oceanic island. It is underlain by saline water.

ливади и пасишта

rangeland

Unimproved grasslands, shrublands, savannahs,
and tundra.

лигнит

Природните ливади, земјиштата покриени со
грмушки, саваните и тундрите.

lignite

лизгање на земјиште

land slide

Маса материјал која се лизнала под дејство на
гравитацијата, често потпомогната од водата кога
материјалот е заситен; брзо движење на маса почва,
камења или искршен материјал низ надолнина.

A mass of material that has slipped downhill by
gravity, often assisted by water when the material is
saturated; rapid movement of a mass of soil, rock, or
debris down a slope.

листопадни видови дрвја deciduous tree species

attached to a coast (usually of great horizontal extent
with a level or gently undulating surface); often a
seaward extension of ice sheets.

A mass of land ice that is sufficiently deep to cover
most of the underlying bedrock topography, so that its
shape is mainly determined by its internal dynamics
(the flow of the ice as it deforms internally and slides
at its base). An ice sheet flows outward from a high
central plateau with a small average surface slope.
The margins slope steeply, and the ice is discharged
through fast-flowing ice streams or outlet glaciers, in
some cases into the sea or into ice shelves floating on
the sea. There are only two large ice sheets in the
modern world, on Greenland and Antarctica, the
Antarctic ice sheet being divided into East and West
by the Transantarctic Mountains; during glacial
periods
there were others.

литосфера

litosphere

лозарство
лозја

viticulture
vineyards

Локална агенда 21

Local agenda 21

Горна обвивка на цврстиот дел од земјата, на
континенталниот и на океанскиот дел, која е
изградена скоро во целост од карпите на Земјината
кора и од ладниот, главно еластичен дел од
најгорната обвивка. Вулканската активност, иако
претставува дел од литосферата, не е земена предвид
како дел од климатскиот систем, туку таа се зема
како надворешен фактор кој влијае врз зрачењето.

The upper layer of the solid Earth, both continental
and oceanic, which is composed of all crustal rocks
and the cold, mainly elastic, part of the uppermost
mantle. Volcanic activity, although part of the
lithosphere, is not considered as part of the climate
system, but acts as an external forcing factor.

Локалните агенди 21 се локални планови за
животната средина и развој кои треба да ги спроведе
секоја локална власт преку консултативен процес со
нејзиното население, со посебно внимание да се
опфатат жените и младината. Многу локални власти
имаат изработено Локални агенди 21 преку
консултативни процеси како средство за
пренасочување на нивните политики, планови и
активности кон постигнување на целите на
одржливиот развој. Изразот доаѓа од главата 28 од
Агендата 21 – документ формално одобрен од сите
претставници на владите кои учествувале на
Конференцијата за животната средина и развојот
(исто така позната како Самит за Земјата) во Рио де
Жанеиро во 1992 година.

Local Agenda 21s are the local plans for environment
and development that each local authority is meant to
develop through a consultative process with their
populations, with particular attention paid to
involving women and youth. Many local authorities
have developed Local Agenda 21s through
consultative processes as a means of reorienting their
policies,
plans, and operations towards the achievement of
sustainable development goals. The term comes from
Chapter 28 of Agenda 21—the document formally
endorsed by all government representatives attending
the United Nations Conference on Environment and
Development (also known as the Earth Summit) in
Rio de Janeiro in 1992.

Привремено зголемување на морското ниво на
определена локација поради екстремни
надоаѓање на морето

storm surge

The temporary increase, at a particular locality, in the
height of the sea due to extreme meteorological
метеоролошки услови (низок атмосферски притисок conditions (low atmospheric pressurе and/or strong
и/или силни ветрови). Надоаѓањето на морето се
winds). The storm surge is defined as being the
дефинира како надминување на очекуваното морско excess above the level expected from the tidal
ниво, резултат само на варијациите на плимата на
variation alone at that time and place.
тоа место и во тоа време.

Macedonian Forest Fire
Македонски
информативен систем за Information System
шумски пожари (MKFFIS) (MKFFIS)

маларија

malaria

мали фарми

small farms

Ендемска или епидемска паразитска болест
Endemic or epidemic parasitic disease caused by
предизвикана од видот од родот на Пласмодиум
species of the genus Plasmodium (protozoa) and
(протозоа), а ја пренесуваат комарците од родот
transmitted by mosquitoes of the genus Anopheles;
Анофелес; доведува до висока треска и до системски produces high fever attacks and systemic disorders,
нарушувања, а усмртува приближно 2 милиони луѓе and kills approximately 2 million people every year.
секоја година.

маргинални трошоци за marginal abatement costs
ублажување
матрица за ризици од
impact matrix of risks
влијанија
clinical waste
медицински отпад
Меѓувладин панел за
климатски промени

Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC)

Меѓународна агенција за International Energy
енергија (IEA)
Agency (IEA)

Енергетски форум со седиште во Париз, основан во
1974 година. Тој е поврзан со Организацијата за
економска соработка и развој и има за цел да им
овозможи на државите-членки да преземат здружени
мерки за да одговорат на кризните ситуации при
снабдувањето со нафта, да ги споделат
информациите околу енергијата, да ги усогласат
своите енергетски политики и да соработуваат во
изградбата на рационални енергетски програми.

Paris-based energy forum established in 1974.
It is linked with the Organisation for Economic
Cooperation and Development to enable member
countries to take joint measures to meet oil supply
emergencies, to share energy information, to
coordinate their energy policies, and to cooperate in
the development of rational energy programs.

Меѓународна база за
енергетика

International Energy
Database
International Bank for
Меѓународна банка за
Reconstruction and
обнова и развој (IBRD)
Development (IBRD)
Меѓународна програма за International Cooperative
соработка (ICP)
Programme (ICP)
international bunkers
меѓународни бункери
меѓународни стандарди за international product and/or
производи и/или за
for technology standards
Видете стандарди.
технологија
меѓународни даноци за International
емисии/јаглерод/енергија emission/carbon/energy tax Видете даноци за емисии.

See standards.

See emissions tax.

меѓусекторски ангажман inter-sectoral engagement
меморирани емисии

memo Items

менување на горивото

fuel switching

Политика креирана за намалување на емисиите на Policy designed to reduce carbon dioxide emissions
јаглерод диоксидот преку премин кон горива со
by switching to lower carbon-content fuels, such as
помала содржина на јаглерод, како на пример, од
from coal to natural gas.
јагленот кон природниот гас.

tide gauge

Опрема лоцирана покрај брегот (и на некои локации
каде што морето е длабоко) што постојано го мери A device at a coastal location (and some deep sea
locations) which continuously measures the level of
морското ниво во однос на соседното копно.
Морското ниво измерено на овој начин и неговиот the sea with respect to the adjacent land. Timeвременски просек ги даваат емпириските релативни averaging of the sea level so recorded gives the
observed relative sea level secular changes.
статистички промени на морското ниво.

мерач на плима

мерење на потрошена
топлина
мерки за адаптација
мерки за штедење на
водата
мерни станици

heat metering
adaptation measures
water saving measures
metering stations

метан (CH4)

methane (CH4)

метаногени
метеоролошка мрежа

methanogens
meteorological network

Јаглеводород во гасна форма и стакленички гас кој A hydrocarbon that is a greenhouse gas produced
се јавува при анаеробните (без кислород) распаѓања through anaerobic (without oxygen) decomposition of
на отпадот во подземните депонии, преживање на waste in landfills, animal digestion, decomposition of
животните, производство и дистрибуција на
animal wastes, production and distribution of natural
природниот гас и на нафтата, производство на јаглен gas and oil, coal production, and incomplete fossilкако и при некомплетно согорување на фосилните fuel combustion. Methane is one of the six
горива. Метанот е еден од шестте стакленички
гасови чии емисии треба да бидат намалени според greenhouse
gases to be mitigated under the Kyoto Protocol.
Протоколот од Кјото.

метеоролошки параметри meteorological parameters
метеоролошки радарски meteorological radar centres
центри
метеоролошки станици meteorological stations
методлогии од повисоко higher Tier methodologies
ниво
механизам за технологии technology mechanism
Дефиниран во член 12 од Протоколот од Кјото,

механизам за чист развој Clean development
(CDM)
Mechanism (CDM)

Defined in Article 12 of the Kyoto Protocol, the
Механизмот за чист развој има за цел да исполни две Clean Development Mechanism is intended to meet
цели: (1) да им помогне на Страните што не се
вклучени во Анексот I да постигнат одржлив развој и two objectives: (1) to assist Parties not included in
да ја постигнат крајната цел на конвенцијата; и (2) да Annex I in achieving sustainable development and in
contributing to the ultimate objective of the
им помогне на Страните во Анекс I да се
convention; and (2) to assist Parties included in
придржуваат на ограничувањата на нивните
Annex I in achieving compliance with their quantified
квантифицирани емисии како и да ги намалат.
Потврдените единици на намалување емисија преку emission limitation and reduction commitments.
проекти од Механизмот за чист развој преземени во Certified Emission Reduction Units from Clean
Development Mechanism projects undertaken in nonдржавите што не се во Анексот I, кои ги
Annex I countries that limit or reduce greenhouse gas
ограничуваат или намалуваат емисиите на
emissions, when certified by operational entities
стакленичките гасови, кога се потврдени од
оперативните тела назначени од Конференцијата на designated by Conference of the Parties/ Meeting of
Страните/Собирот на Страните може да се соберат the Parties, can be accrued to the investor
кај инвеститорот (влада или индустрија) од членките (government
во Анексот Б. Дел од придобивките од потврдените or industry) from Parties in Annex B. A share of the
proceeds from the certified project activities is used
проектни активности се користи за покривање на
административните трошоци, како и за помагање на to cover administrative expenses as well as to assist
државите-членки во развој, кои се посебно подложни developing country, parties that are particularly
на негативните ефекти на климатските промени, за vulnerable to the adverse effects of climate change to
покривање на нивните трошоци за приспособување. meet the costs of adaptation.

Механизми на Кјото

механизми на
флексибилност
механички третман (МТ)
механичко-биолошки
третман (MBT)

Kyoto Mechanisms

Економски механизми засновани врз пазарни
принципи што може да ги користат Страните на
Протоколот од Кјото во обидот за намалување на
економските ефекти на барањата за намалување на
емисиите на стакленичките гасови. Тука влегуваат

flexibility mechanisms

Видете во Механизми на Кјото.

mechanical treatment (MT)
mechanical and biological
treatment (MBT)

Economic mechanisms based on market principles
that Parties to the Kyoto Protocol can use in an

attempt to lessen the potential economic impacts of
greenhouse gas emissionreduction requirements. They
include Joint Implementation (Article 6), the Clean
Заедничката имплементација (Член 6), Механизмот Development Mechanism (Article 12), and Emissions
за чист развој (Член 12) и Трговијата
Trading (Article 17).
со емисии (Член 17).
See Kyoto Mechanisms

мешан слој

mixed layer

микро и макро локации
микро наводнување
микроклима
минерал

micro and macro locations
micro irrigation
microclimate
mineral

Горниот регион на океаните добро измешан преку The upper region of the ocean well-mixed by
заемното дејство со атмосферата над него.
interaction with the overlying atmosphere.

Ministry of Agriculture,
Министерство за
земјоделство, шумарство и Forestry and Water
Management
водостопанство
Министерство за
транспорт и врски
млекодајни
мов

Ministry of Transport and
Communications
dairy
moss

модел за биланс на водите water balance model
модел на општа
циркулација (GSM)

General Circulation Model Видете климатски модел.
(GSM)

модели од горе надолу

top down models

модели од долу нагоре

bottom-up models

Изразите “горе” и “долу” се кратенки за збирните и
за разделените модели. Ознаката „од горе надолу”
потекнува од начинот на кој креаторите на моделите
ги применуваат макроекономската теорија и
економетриските техники врз историските податоци
за потрошувачката, цените, приходите и факторните
трошоци со цел да ја моделираат крајната
потрошувачка на стоките, како и услугите и
снабдувањето од основните сектори, како што се
енергетскиот сектор, транспортот, земјоделството и
индустријата. На тој начин, моделите „од горе
надолу” го проценуваат системот од гледна точка на
збирните економски променливи во споредба со
разделените модели од типот “од долу нагоре” што
ги земаат предвид технолошките опции или проектспецифичните политики за ублажување на
климатските
промени. Некои технолошки податоци сепак беа
вклучени во анализите од типот „од горе надолу”,
така што разликата меѓу овие два пристапи не е
толку строга.

See climate model.

The terms “top” and “bottom” are shorthand for
aggregate and disaggregated models. The top-down
label derives from how modelers applied macroeconomic theory and econometric techniques to
historical data on consumption, prices, incomes, and
factor costs to model final demand for goods and
services, and supply from main sectors, like the
energy sector, transportation, agriculture, and
industry.
Therefore, top-down models evaluate the system from
aggregate economic variables, as compared to bottom
up models that consider technological options or
project specific climate change mitigation policies.
Some technology data were, however, integrated into
top-down analysis and so the distinction is not that
clear-cut.

A modeling approach that includes technological and
Моделски приод кој ги вклучува во анализата
технолошките и инженерските детали. Видете, исто engineering details in the analysis. See also top-down
така, модели “ од горе надолу”.
models.

моделирање на ефектите modelling the effects of
од климатските промени climate change
можни цели за
ограничување или
намалување на
стакленички гасови

possible greenhouse gases
emissions
limitation/reduction targets

можност

opportunity

Можност е ситуација или околност за намалување на An opportunity is a situation or circumstance to
меѓупросторот меѓу пазарниот потенцијал на некоја decrease the gap between the market potential of any
технологија или некоја практика и економскиот
потенцијал, општествено-економскиот потенцијал technology or practice and the economic potential,
socio-economic potential or technological potential.
или технолошкиот потенцијал.

можности без-жалење

no regret opportunities

Видете политики “без-жалење”.

See no-regrets policy.

mole fraction

Молските делови, или односот на мешањето, е однос
меѓу бројот на моловите на состојката во даден
волумен и сите состојки во тој волумен. Обично се
објавува за сувиот воздух. Типичните вредности за
стакленичките гасови со долг животен век се од
редот на големина на ммол/мол (делови на милион:
ппм), нмол/мол (делови на милијарда: ппб) и
фмол/мол (делови на билион: ппт). Молските
делови се разликуваат од волуменскиот однос на
мешање, којшто често се изразува во ппмв, итн.,
според корекциите за неидеалноста на гасовите.
Оваа корекција е значителна во однос на
прецизноста на мерењето за многу стакленички
гасови (Schwartz and Warneck, 1995).

Mole fraction, or mixing ratio, is the ratio of
the number of moles of a constituent in a given
volume to the total number of moles of all
constituents in that volume. It is usually reported for
dry air. Typical values for long-lived
greenhouse gases are in the order of mmol/
mol (parts per million: ppm), nmol/mol (parts
per billion: ppb), and fmol/mol (parts per trillion:
ppt). Mole fraction differs from volume
mixing ratio, often expressed in ppmv, etc.,
by the corrections for non-ideality of gases.
This correction is significant relative to measurement
precision for many greenhouse gases
(Schwartz and Warneck, 1995).

молски делови

мониторинг на емисии во Emissions Monitoring in
индустријата (EMI)
Industry (EMI)
pollen monitoring
мониторинг на полен

monsoon

Ветер во општата атмосферска циркулација
кој се одликува со сезонска постојаност на правецот
на ветерот и со нагласена промена на правецот на
ветерот од сезона на сезона.

Wind in the general atmospheric circulation
typified by a seasonal persistent wind direction and
by a pronounced change in direction from one season
to the next.

montane

Биогеографска зона составена од релативно влажни,
свежи планински косини под линијата на растење на
дрвјата и карактеризирана со присуство на големи
зимзелени дрвја како доминантна животна форма.

The biogeographic zone made up of relatively moist,
cool upland slopes below timberline and
characterized by the presence of large evergreen trees
as a dominant life form.

Монте Карло алгоритам Monte Carlo algorithm

Во компјутерската наука, алгоритамот Монте Карло
е алгоритам на случајни вредности чие време на
извршување е детерминистичко, но чиј резултат
може да има грешка со определена веројатност.

In computing, a Monte Carlo algorithm is a
randomized algorithm whose running time is
deterministic, but whose output may be incorrect with
a certain probability

морбидитет

morbidity

Стапка на јавување на болест или на друго
Rate of occurrence of disease or other health
здравствено нарушување кај населението, кое ги
зема предвид стапките на морбидитет на определена disorder within a population, taking account
of the age-specific morbidity rates. Health outcomes
возраст. Здравствените исходи ја вклучуваат
include chronic disease incidence/prevalence, rates of
честотата на појавување/преовладувањето на
hospitalization, primary
хроничните болести, стапките на хоспитализирање, care consultations, disability-days (i.e., days
јавувањето за примарна грижа, деновите на
when absent from work), and prevalence of
боледување (односно, деновите на отсуство од
symptoms.
работа) и преовладувањето на симптомите.

морска биолошка
разновидност

marine biodiversity

морски ѕид

seawall

Ѕид направен од човекот, или насип по должината на A human-made wall or embankment along a
брегот за да ја спречи ерозијата предизвикана од
shore to prevent wave erosion.
брановите.

mortality

Стапка на јавување на смртност кај населението во Rate of occurrence of death within a population
определен временски период; пресметувањето на
within a specified time period; calculation of
морталитетот ги зема предвид стапките на умирање mortality takes account of age-specific death rates,
на определена возраст, со што дава мерки за
and can thus yield measures of life expectancy and
должината на човечкиот живот и за степенот на
the extent of premature death.
прераното умирање.

мрежа на рано
предупредување и
реагирање

early warninг network

Министерството за здравство и Институтот за јавно
здравје воведоа мрежа на рано предупредување и
реагирање (EwARN) врз база на клинички описи, со
цел откривање епидемии. Во оваа мрежа учествуваат
општите лекари од сите институции за здравствена
заштита во примарното здравство. И покрај тоа што
моментално не постои интегриран здравствен
информатички систем, главни извори на информации
во врска со здравството се Државниот завод за
статистика (за податоци за морталитет); Институтот
за јавно здравје (за податоци за морбидитет), Фондот
за здравствено осигурување и регионалните центри
за јавно здравје и здравствени установи.

навлажнета органска
материја

wetted organic matter

монсун

монтана

морталитет, смртност

навлегување на солената saltwater
intrusion/encroachment
вода

The Ministry of Health and the Public Health Institute
intriduced an early warning and response network
(EwARN) based on clinical descriptions, in order to
detect epidemics. Part of the network are all general
practicioners in all primary health care institutions.
Altough currently there is no integrated health care
information system, main sources of health related
information are the National Statistics Office
(mortality data); Public Helath Institute (morbidity
data), Helath Insurance Fund and the regional public
health centers and other health care institutions.

Истиснување на слатката површинска или подземна Displacement of fresh surfacewater or groundwater
вода од страна на солената вода поради нејзината
by the advance of saltwater due to its greater density,
поголема густина, обично во крајбрежните и
usually in coastal and estuarine areas.
естуарските области.

наводнување „капка по
drip irrigation
капка“
наводнување со бразди furrow irrigation
наводнување со прскалки sprinkler irrigation
надворешна трговија
надворешни притисоци
назначен национален
орган
највисоки средни месечни
температури

foreign trade
external forcing
Designated National
Authority (DNA)
highest mean monthly
temperatures

намалување на врнежите decrease in precipitations
намалување на загубите во
дистрибутивната мрежа distribution losses reduction
намалување на ризициод disaster risk reduction
катастрофи
наплата според
consumption based billing
потрошувачка

Видете климатски систем.

See climate system.

напоредни придобивки

co-benefits

население

population

насип

groin

нафтени продукти

oil products

Придобивки од политиките што се применети од
различни причини во исто време, вклучувајќи го и
ублажувањето на климатските промени, со напомена
дека повеќето политики креирани за ублажување на
климатските промени имаат исто така и друга, често
во најмала рака еднакво важна оправданост (на пр.,
поврзана со целите на развојот, одржливоста и
еднаквоста). Исто така, изразот напоредно влијание
се користи во поопшта смисла за да ги покрие и
позитивните и негативните страни на придобивките.
Видете придружни придобивки.

The benefits of policies that are implemented for
various reasons at the same time—including climate
change mitigation— acknowledging that most
policies designed to address greenhouse gas
mitigation also have other, often at least equally
important, rationales
(e.g., related to objectives of development,
sustainability, and equity). The term co-impact is also
used in a more generic sense to cover both the
positive and negative sides of the benefits. See also
ancillary benefits

Низок, тесен насип што обично оди вертикално кон
брегот, изграден за да го заштити брегот од ерозија
предизвикана од водените струења, од плимата или
од брановите, или за да го задржи песокот за
доградба или правење плажа.

A low, narrow jetty, usually extending roughly
perpendicular to the shoreline, designed to protect the
shore from erosion by currents, tides, or waves, or to
trap sand for the purpose of building up or making a
beach.

Национален акциски план National Action Plan
Националниот комитет за климатски промени е The National Climate Change Committee is a
Национален комитет за National Climate Change
климатски промени
Committee (NCCC)
(NCCC)

платформа во која учествуваат многу засегнати
страни, чија цел е да обезбеди поддршка на високо
ниво и да дава насоки за глобалните политики за
климатски промени во земјата.

platform in which many stakeholders are represented,
which aim is to ensure high level support and to give
directions on global climate change policies in the
country.

A document submitted in accordance with the
Convention (and the Protocol) by which a Party informs
other Parties of activities undertaken to address climate
National Communication on change. Most developed countries have now submitted
Climate Change
their fifth national communications; most developing
countries have completed their first national
communication and are in the process of preparing their
second.

A document submitted in accordance with the
Convention (and the Protocol) by which a Party
informs other Parties of activities undertaken to
address climate change. Most developed countries
have now submitted their fifth national
communications; most developing countries have
completed their first national communication and are
in the process of preparing their second.

Личност одговорна за комуникација со УНФЦЦЦ за
National Focal Point to the теми поврзани со климатски промени. Во
United Nations Framework Македонија: Д-р. Теодора Обрадовиќ Грнчаровска,
Convention on Climate
Државен советник во Министерство за животна
Change (UNFCCC)
средина и просторно планирање.

Person responsible for communication with the
UNFCCC for matters related to climate change. In
Macedonia: Teodora Obradovic Grncarovska PhD,

Национален комитет за National Committee for
климатски промени и
Climate Change and Health
здравје
Национален патоказ за
воведување на систем за
следење, известување и
верификација на емисиите
на стакленички гасови
согласно системот за
тргување со емисии во
Република Македонија

Roadmap for introduction of
the monitoring, reporting
and verification of the GHG

Национален план за
управување со отпад

National Waste
Management Plan (NWMP)

Национален систем за
прибирање податоци
потребни за инвентарот на
стакленички гасови
Национален совет за
одржлив развој
Национален центар за
климатски технологии

Национален план
(комуникација) за
климатски промени

национална личност за
контакт кон Рамковната
конвенција на
Обединетите нации за
климатски промени
(UNFCCC)
Национална стратегија за
адаптација на
земјоделството кон
климатските промени
Национална стратегија за
адаптација на секторот
здравство кон
климатските промени

emissions under EU ETS in
the Republic of Macedonia

National system for GHG
inventory data collection
National Council for
Sustainable Development
National Climate
Technology Centre and
Network

National Strategy for
Climate Change Adaptation
in Agriculture
National Climate Change
Health Adaptation Strategy

Национална стратегија за National Biodiversity
биолошка разновидност Strategy

State Counselor on Climate change in the Ministry of
Environment and Physical Planning

Национална стратегија за
енергетска ефикасност во
Република Македонија до
2020

National Strategy for
Energy Efficiency in the
Republic of Macedonia till
2020

Национална стратегија за
земјоделство и рурален
развој 2007-2013
Национална стратегија за
инвестиции во животната

National Agriculture and
Rural Development Strategy
2007-2013

Национална стратегија за
апроксимација во
животната средина
национални емисии по
жител
Национални назначени
органи (NDEs)
национални паркови

National Environmental

National Environmental
Investments Strategy
средина
Национална стратегија за National Strategy for
Sustainable Development
одржлив развој
Approximation Strategy
national emissions per
capita
Nationally Designated
Entities (NDEs)
national parks

Национално соодветни
мерки за ублажување на Nationally Appropriate
Mitigation Actions
климатските промени
(NAMAs)
(NAMAs)

Национални студии на
случај

National Case Studies

надворешен трошок

externality

негативни влијанија од
климатските промени

negative climate change
effects

На 16-тата конференција на страните (COP 16) во
Канкун во 2010 година, владите одлучија да
Nationally appropriate mitigation actions (NAMAs)
формираат регистар во кој ќе се евидентираат At COP 16 in Cancun in 2010, Governments decided
национално соодветните мерки за ублажување за кои
се бара меѓународна поддршка, за да се олесни
усогласувањето на поддршката во форма на
финансиски средства, технологија и градење
капацитети со овие активности, како и да се признаат
други NAMAs

Видете чинење на надворешните трошоци (екстерни See external cost.
трошоци).

Ситуација кога луѓето немаат сигурен пристап до

несигурност на
достапноста на храна

неенергетски сектори

food insecurity

to set up a registry to record nationally appropriate
mitigation actions seeking international support, to
facilitate the matching of finance, technology and
capacity-building support with these actions, and to
recognize other NAMAs

одредено количество здрава и квалитетна храна кое е
доволно за развој и водење активен и здрав живот.
Таа може да биде предизвикана од недостапноста на
храната, недоволната куповна моќ, несоодветната
распределба или од несоодветното користење на
храната на ниво на домаќинство. Несигурноста на
достапноста на храната може да биде хронична,
сезонска или привремена.

A situation that exists when people lack secure access
to sufficient amounts of safe and nutritious food for
normal growth and development and an active and
healthy life. It may be caused by the unavailability of
food, insufficient purchasing power, inappropriate
distribution, or inadequate use of food at the
household level. Food insecurity may be chronic,
seasonal, or transitory.

non energy sectors

неквантифицирани
активности за ублажување non quantified mitigation
на климатските промени actions
неклиматски параметри non climate parameters
неконтролирана употреба uncontrolled use of
на хемикалии и пестициди chemicals and pesticides

нелинеарност

non linearity

Процесот се нарекува “нелинеарен” кога нема
едноставна пропорционална релација меѓу
причината и последицата. Климатскиот систем
содржи многу вакви нелинеарни процеси, поради
што тој е систем со потенцијално многу сложено
однесување. Таквата сложеност може да доведе до
брзи климатски промени.

неметански испарливи
органски соединенија
(NMVOC)
немлекодајни
неодговарачки климатски
услови

A process is called “non-linear” when there is no
simple proportional relation between cause and effect.
The climate system contains many such non-linear
processes, resulting in a system with a potentially
very complex behavior. Such complexity may lead to
rapid climate change.

Non Methane Volatile
Organic Compounds
(NMVOC)
non dairy
unsuitable climate
conditions

неодржлива експлоатација unsustainable exploitation
неоргански системи

non organic systems

непазарни влијанија

non market impacts

неповолни климатски
услови

unfavourable climatic
conditions

Влијанија што ги погодуваат екосистемите или
Impacts that affect ecosystems or human welfare, but
човековата благосостојба, но не се директно
that are not directly linked to market
поврзани со пазарните трансакции – на пример,
transactions—for example, an increased risk of
зголемен ризик од прерана смрт. Видете и пазарни premature death. See also market impacts.
влијанија.

нерегулирана употреба на unregulated use of surface
површинските и
and groundwater
подземните води
несемејни домаќинства non family households

несигурност

uncertainty

нестанбени објекти

non residential buildings

нестандардни депонии

non compliant landfills

Изразување на степенот до кој некоја вредност (на
пр., идната состојба на климатскиот систем) е
непозната. Несигурноста може биде резултат од
немањето информации или од несогласувањето
околу тоа што се знае или што може да се осознае.
Таа може да има многу причини, почнувајќи од
грешките во податоците што може да се
квантифицираат, се до нејасно дефинираните
концепти или терминологии, или несигурните
проекции во врска со човековото однесување.
Оттаму, несигурноста може да биде претставена со
квантитативни мерки
(на пр., со рамките во кои се движат вредностите
пресметани од различни модели) или со
квалитативни изјави (на пр., што ги одразуваат
мислењето на тим експерти). Видете Moss и Scheider
(2000).

An expression of the degree to which a value (e.g.,
the future state of the climate system) is unknown.
Uncertainty can result from lack of information or
from disagreement about what is known or even
knowable. It may have many types of sources, from
quantifiable errors in the data to ambiguously defined
concepts or
terminology, or uncertain projections of human
behavior. Uncertainty can therefore be represented by
quantitative measures (e.g., a range of values
calculated by various models) or by qualitative
statements (e.g., reflecting the judgment of a team of
experts). See Moss and Schneider (2000).

нето емисии на јаглерод net carbon dioxide
emissions
диоксид

нето производство на
биомот (NBP)

Разлика меѓу изворите и апсорбентите на јаглерод Difference between sources and sinks of carbon
диоксид во даден временски период, во специфична dioxide in a given period and specific area or region.
област или регион.
Нето-добивка или нето-загуба на јаглерод од
Net gain or loss of carbon from a region. NBP is
регионот. НБП е еднаков на нето-производството на equal to the Net Ecosystem Production minus the
net biome production (NBP) екосистемот минус јаглеродот загубен поради
carbon lost due to a disturbance (e.g., a forest fire or
нарушување (на пр., шумски пожар или шумска
a forest harvest).
сеча).
Нето-добивка или нето-загуба на јаглерод од еден Net gain or loss of carbon from an ecosystem. NEP is
екосистем. НЕП е еднаков на нето-примарното
equal to the Net Primary Production minus the carbon
производство минус јаглеродот загубен преку
lost through heterotrophic respiration.
хетеротрофната респирација.

нето производство на
екосистем (NEP)

net ecosystem production
(NEP)

нето сегашна вредност
(NPV)

net present value (NPV)

нето-примарно
производство (НПП)

net primary production
(NPP)

Зголемувањето на растителната биомасаили на
јаглеродот по единица земјиште. НПП изнесува
бруто примарното производство минус загубениот
јаглерод преку автотрофната респирација.

The increase in plant biomass or carbon of a unit of a
landscape. NPP is equal to the Gross Primary
Production minus carbon lost through autotrophic
respiration.

undernutrition

Резултат од земањето недоволно количество храна за
постојано задоволување на енергетските потреби, од
слабата апсорпција и/или од слабото биолошко
искористување на консумираните хранливи материи.

The result of food intake that is insufficient to meet
dietary energy requirements continuously, poor
absorption, and/or poor biological use of nutrients
consumed.

Тоа е индекс од скала на 4 степени (високо, средно,
ниско и многу ниско) креирана за да се определи
степенот на научното разбирање на агенсите кои
влијаат врз зрачењето и влијаат врз климатските
промени. За секој агенс, индексот претставува
субјективен суд за исправноста
на процената во врска со неговото влијание,

This is an index on a 4-step scale (High, Medium,

неухранетост

level of scientific
ниво на научно разбирање understanding

Low, and Very Low) designed to characterize the
degree of scientific understanding of the radiative
forcing agents that affect climate change. For each
agent, the index represents a subjective judgement

about the reliability
of the estimate of its forcing, involving such factors as
the assumptions necessary to evaluate the forcing, the
претпоставки за да се процени влијанието, степенот degree of knowledge of the physical/chemical
на познавањето на физичко/хемиските механизми
mechanisms determining the forcing, and the
што го определуваат влијанието, и несигурностите uncertainties surrounding the quantitative estimate.
кои се поврзани со квантитативната процена.
опфаќајки ги факторите како што се потребните

низински блата
низински појас

lowland wetlands
lowland belt

ниска социјална ранливост low social vulnerability
low viscosity lubricants
нисковискозни масла
нискојаглеродни горива low carbon fuels
coppice forests
нискостеблести шуми
нитрификација

nitrification

обезбедување (хеџинг)

hedging

обилни врнежи
обновлива енергија

heavy rainfall
renewable energy

Во контекстот на ублажувањето на климатските
промени, обезбедувањето се дефинира како
балансирање меѓу ризиците од пребавно и од
пребрзо дејствување и тоа зависи од ставот на
општеството спрема ризиците.

In the context of climate change mitigation, hedging i
defined as balancing the risks of acting too slowly
against acting too quickly, and it depends on society’s
attitude towards risks.

обновливи извори на
енергија

renewables

обработлива почва
образование за
климатските промени
огрев
огревно дрво
однос на мешање

arable soil

одржлив развој

sustainable development

Енергетски извори кои се, во куси временски рамки
мерено во однос на природните циклуси на Земјата, Energy sources that are, within a short time frame
relative to the Earth’s natural cycles, sustainable, and
одржливи и што ги поразбираат нејаглеродните
include non-carbon technologies such as solar energy,
технологии, како што се сончевата енергија,
hydropower, and wind, as well as carbon-neutral
хидроенергијата и ветерот, а исто така и јаглеродtechnologies such as biomass.
неутралните технологии, како што е биомасата.

climate change education
firewood
wood fuel
mixing ratio

Видете молски делови.

See mole fraction.

Развој што ги задоволува потребите на сегашноста, Development that meets the needs of the present
без да ја загрози способноста на идните генерации да without compromising the ability of future
ги задоволи сопствените потреби.
generations to meet their own needs.

одржливо земјоделство sustainable agriculture
одржливо прибирање
sustainable data collection
податоци

озон (О3)

ozone (O3)

Озонот, триатомската форма (О 3) на кислородот, е
составен дел на атмосферата во гасна форма. Во
тропосферата тој се создава природно или преку
фотохемиска реакција во која учествуваат гасовите
кои се
резултат на човековите активности (“фотохемискиот
смог”). Во високи концентрации,тропосферскиот
озон може да биде штетен за голем број живи
организми. Тропосферскиот озон се однесува како
стакленички гас. Во стратосферата озонот се гради
преку заемното дејство на сончевото ултравиолетово
зрачење и молекуларниот кислород (О2).
Стратосферскиот озон има решавачка улога во
стратосферскиот биланс на зрачењето. Неговата
концентрација е највисока во озонската обвивка.
Осиромашувањето на стратосферскиот озон, поради
хемиските реакции што може да се зголемат
благодарение на климатските промени, резултира во
зголемено количество на ултравиолетовото Б
зрачење на површината на Земјата. Видете, исто
така, Монтреалски
протокол и озонска обвивка.

озонска дупка

ozone hole

Видете озонска обвивка.

See ozone layer.

ozone layer

Стратосферата содржи слој во кој концентрацијата
на озонот е најголема, така наречената озонска
обвивка. Обвивката се протега од 12 до 40 км.
Концентрацијата на
озонот достигнува максимум меѓу 20 и 25 км. Оваа
обвивка се осиромашува од човековите емисии на
соединенија на хлорот и на бромот. Секоја година,
во текот на пролетта
на јужната полутопка, се случува многу значајно
осиромашување на озонската обвивка над регионот
на Антарктикот, предизвикано, исто така, од
соединенијата на хлорот и бромот што се
произведени од човекот во
комбинација со специфичните метеоролошки услови
на тој регион. Овој феномен е познат како озонска
дупка.

The stratosphere contains a layer in which the
concentration of ozone is greatest, the socalled
ozone layer. The layer extends from about 12 to 40
km. The ozone concentration reaches a maximum
between about 20 and 25 km. This layer is being
depleted by human emissions of chlorine and bromine
compounds.
Every year, during the Southern Hemisphere spring, a
very strong depletion of the ozone layer takes place
over the Antarctic region, also caused by humanmade chlorine and bromine compounds in
combination with
the specific meteorological conditions of that region.
This phenomenon is called the ozone hole.

озонска обвивка

океански преносен појас ocean conveyor belt
олово
оперативна цена за
единица

Ozone, the triatomic form of oxygen (O3), is a
gaseous atmospheric constituent. In the troposphere it
is created both naturally and by photochemical
reactions involving gases resulting from human
activities (photochemical “smog”). In high
concentrations, tropospheric ozone can be harmful to
a wide-range of living organisms. Tropospheric ozone
acts as a
greenhouse gas. In the stratosphere, ozone is created
by the interaction between solar ultraviolet
radiation and molecular oxygen (O2). Stratospheric
ozone plays a decisive role in the stratospheric
radiative balance. Its concentration is highest in the
ozone layer. Depletion of stratospheric ozone, due to
chemical reactions that may be enhanced by climate
change, results in an increased ground-level flux of
ultraviolet-B radiation. See also Montreal Protocol
and ozone layer.

Теоретска патека по која циркулира водата околу The theoretical route by which water circulates
целиот светски океан, придвижувана од ветерот и од around the entire global ocean, driven by wind and
the thermohaline circulation.
термохалинската циркулација

lead
operational unit price

определување на цената
на маргиналните трошоци marginal cost pricing

Определување на цените на пазарните стоки и услуги
на начин цената да е еднаква на дополнителните
трошоци што настануваат од проширување на
производството за една дополнителна единица.

The pricing of commercial goods and services such
that the price equals the additional cost that arises
from the expansion of production by one additional
unit.

confidence range
опсег на доверливост
опсег на температурата temperature range
оптимална политика

optimal policy

Политиката се смета за “оптимална” доколку
A policy is assumed to be “optimal” if marginal
маргиналните трошоци за ублажувањето се
израмнети за сите држави, минимизирајќи ги на тој abatement costs are equalized across countries,
thereby minimizing total costs.
начин вкупните трошоци.

burden

Вкупна маса на конкретна гасовита супстанца во The total mass of a gaseous substance of concern
атмосферата.
in the atmosphere.

опустинување

desertification

Нарушување на квалитетот во сувите, полусувите и
сувите-полувлажни области што е резултат на
различни фактори, вклучувајки ги климатските
варијации и човековите активности. Понатаму,
Конвенцијата на Обединетите нации за борба против
дезертификацијата го дефинира нарушувањето на Land degradation in arid, semi-arid, and dry subhumid areas resulting from various factors, including
квалитетот на земјиштето како намалување или
climatic variations and human activities. Further, the
губење на биолокшата, или на економската
United Nations Convention to Combat Desertification
продуктивност во сувите, полусувите и сувитеdefines land degradation as a reduction or loss in arid,
полувлажни области и на сложеноста на
земјоделските земјишта наводнувани преку врнежите semiarid, and dry sub-humid areas of the biological or
economic productivity and complexity of rain-fed
од дожжд, наводнуваните земјоделски површини,
cropland, irrigated cropland, or range, pasture, forest,
или планинските масиви, пасиштата, шумите и
and woodlands resulting from land uses or from a
шумовидните земјишта како резултат од
process or combination of processes, including
користењето на земјиштето, или од процеси или од rocesses arising from human activities and habitation
комбинација на процеси, вклучувајки ги ипроцесите patterns, such as: (i) soil erosion caused by wind
кои настануваат поради човековите активности и
nd/or water; (ii) deterioration of the physical,
поради режимите на домување, како што се: (а)
chemical, and biological or economic properties of
ерозијата на
soil; and (iii) long-term loss of natural vegetation.
почвата предизвикана од ветерот и/или водата; (б)
намалувањето на физичките, хемиските и на
биолошките особини на почвите; и (в) долготрајното
губење на
природната вегетација

опции без-жалење

no regret options

Видете политики “без-жалење”.

оптоварување

општа циркулација

general circulation

Општествен трошок

social cost

општествено економски
socio economic potential
потенцијал

Организација за храна и Food and Agriculture
земјоделство

Organization (FAO)

See no-regrets policy.

Големи движења на атмосферата и на океаните како The large scale motions of the atmosphere and the
последица на диференцијалното затоплување на
ocean as a consequence of differential heating on a
Земјата што ротира, со цел да се поврати
rotating Earth, aiming to restore the energy balance of
енергетскиот баланс преку пренос на топлината и на the system through transport of heat and momentum.
импулс.
Општествениот трошок на некоја активност ја
вклучува вредноста на сите ресурси што таа ги The social cost of an activity includes the value of all
кориси. Дел од ресурсите имаат цена, а дел не. the resources used in its provision. Some of these are
Ресурсите на коишто не им е определена цената се priced and others are not. Nonpriced resources are
нарекуваат екстерналности. Сумата на вредностите referred to as externalities. It is the sum of the costs
of these externalities and the priced resources that
на овие екстерналности и на вредноста на
валоризираните ресурси го сочинува општествениот makes up the social cost. See also private cost and
трошок. Погледни во приватни трошоци и во вкупни total cost.
трошоци.
Општествено-економскиот потенцијал го
претставува нивото на ублажување на стакленичките The socio-economic potential represents the level of
гасови до кое би се доближиле преку надминување greenhouse gas mitigation that would be approached
by overcoming social and cultural obstacles to the use
на општествените и
културните пречки поставени пред користењето на of technologies that are cost-effective. See also
трошковно-ефективни технологии. Видете и
economic potential, market potential, and technology
економски потенцијал, пазарен потенцијал и
potential.
технолошки потенцијал.
Агенцијата за храна и земјоделство на ОН (FAO) е
агенција на ОН која прави меѓународни напори да се
елиминира гладот. Работејќи и во развиените и во
земјите во развој, FAO делува како неутрален форум
каде сите држави се среќаваат како еднакви за да

The Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO) is an agency of the United Nations
that leads international efforts to defeat hunger.
Serving both developed and developing countries,

преговараат договори или да дебатираат политики.
FAO исто така е извор на знаење и информации и им
помага на земјите во развој и на земјите во
транзиција да го модернизираат и да го подобрат
земјоделството, шумарството и рибарсвото, со цел да

FAO is also a source of knowledge and information,
and helps developing countries and countries in

FAO acts as a neutral forum where all nations meet as
equals to negotiate agreements and debate policy.

transition modernize and improve agriculture, forestry
and fisheries practices, ensuring good nutrition and
има добра исхрана и доволно храна за сите. Нивното food security for all. Its Latin motto, fiat panis,
мото на латински е fiat panis, што значи нека има леб translates into English as "let there be bread".
за сите.
органска аеросол

organic aerosol

органска материја
органски ѓубрива
органски остаток
органски отпад
органски системи
органско земјоделство
органско производство
оризови полиња
оросување

organic matter
organic fertilizers
organic residue
organic waste
organic systems
organic farming
organic production
rice fields
spraying

Честички на аеросол составени пред се од органски
соединенија, главно од C, H и О и од помали
количества други елементи (Charlson и Heitzenberg,
1995). Видете јаглеродна аеросол.

Aerosol particles consisting predominantly of organic
compounds, mainly C, H, and O, and lesser amounts
of other elements (Charlson and Heintzenberg, 1995).
See carbonaceous aerosol.

Основен инвентар на
емисии во воздухот
(CORINAIR)
основни метали
основни подрачја

Core Inventory of Air
Emissions (CORINAIR)
basic metals
core areas

основно ниво

baseline

основно сценарио
остатоци од посеви

baseline scenario
crop residues

остров на жештина

heat island

Основното ниво (или референтното ниво) е датум со
кој се споредува промената. Тоа може да биде
сегашно основно ниво и во тој случај ги претставува
сегашните услови. Исто така може да биде и идно
основно ниво, кое е проекција на идни услови кои го
исклучуваат конкретниот движечки фактор.
Алтернативните толкувања на референтните услови
можат да произведат различни основни нивоа.

The baseline (or reference) is any datum against
which change is measured. It might be a “current
baseline,” in which case it represents observable,
present-day conditions. It might also be a “future
baseline,” which is a projected future set of
conditions excluding
the driving factor of interest. Alternative
nterpretations
of the reference conditions can give rise to multiple
baselines.

Област во урбана средина карактеризирана со
амбиентални температури повисоки од оние на
околината поради апсорпцијата на сончевата
енергија од материјалите, како што е асфалтот.

An area within an urban area characterized by
ambient temperatures higher than those of the
surrounding area because of the absorption of solar
energy by materials like asphalt.

отворено горење на отпад open burning of waste

откривање и припишување detection and attribution

отпад
отпад од индустријата за
термичка обработка
отпадна топлина

отскок по ледениот
период

Климата варира непрекинато во сите временски
Climate varies continually on all time scales.
рамки. Откривањето на климатските промени е
Detection of climate change is the process of
процес на докажување дека климата се сменила во demonstrating that climate has changed in some
некоја статистички дефинирана смисла, не давајќи defined statistical sense, without providing a reason
причина за промената. Припишувањето на
for that change. Attribution of causes of climate
причините за климатските промени е процес на
change is the process of еstablishing the most likely
востановување на најверојатните причини за
causes for the detected
откриената промена со определено дефинирано
change with some defined level of confidence.
ниво на сигурност.

waste
waste from thermal
processing industry
waste heat

post-glacial rebound

Вертикално движење на основите на континентите и
на морското дно по снемувањето и намалувањето на
ледените покривки - на пример, по последниот
Глацијален максимум (пред 21.000 години).
Отскокот е изостатско движење на копното.

The vertical movement of the continents and sea floor
following the disappearance and shrinking of ice
sheets—for example, since the Last Glacial
Maximum (21 ky BP). The rebound is an isostatic
land movement.

Дел од економскиот потенцијал за намалување на
емисиите на стакленичките гасови или за
подобрување на енергетската ефикасност што може
да се постигне според прогнозираните пазарни
услови, под претпоставка дека ќе нема нови
политики и мерки. Видете, исто така, економски
потенцијал, општествено-економски потенцијал, и
технолошки потенцијал.

The portion of the economic potential for greenhouse
gas emissions reductions or energy-efficiency
improvements that could be achieved under forecast
market conditions, assuming no new policies and
measures. See also economic potential, socioeconomic potential and technological potential.

disposal
отстранување
отстранување и
согорување на комунален disposal and incineration of
municipal solid waste
цврст отпад
uncertainty estimation
оцена на неизвесност
vulnerability assessment
оцена на ранливоста
Оценување на
економските влијанија од Assessing the Economic
Impact of Climate Change
климатските промени
очекувани кумулативни expected cumulative
emissions
емисии
очекувано траење на
life expectancy at birth
живот при раѓање

пазарен потенцијал

market potential

пазарен потенцијал на
ублажување

Потенцијал на ублажување кој се базира на
трошоците за производство и сегашната вредност на
идните парични износи (дисконтирање/дисконтна
стапка) – кој ги рефлектира можностите на
market mitigation potential поединците и компаниите, кој може да се очекува
дека ќе се случи според предвидувањата на
пазарните околности, вклучувајќи постоечки
политики и мерки, земајќи во предвид дека постојат
лимитирачки бариери.

пазарни бариери

market barriers

Во контекстот на ублажувањето на климатските
промени, услови кои го спречуваат или го
попречуваат ширењето на трошковно-ефективни
технологии или практики што би ги ублажиле
емисиите на стакленичките гасови.

Mitigation potential based on private costs and
private discount rates (reflecting the perspective of
private consumers and companies), which might be
expected to occur under forecast market conditions,
including policies and measures currently in place,
noting that barriers limit actual uptake

In the context of mitigation of climate change,
conditions that prevent or impede the diffusion of cost
effective technologies or practices that would mitigate
greenhouse gas emissions

market impacts

Влијанија што се поврзани со пазарните трансакции
и директно влијаат врз бруто домашниот производ
(националните билански) – на пример, промените во
снабдувањето и во цените на земјоделските стоки.
Видете, исто така, непазарни влијанија.

пазарно засновани
поттикнувања

market based incentives

палење

Мерките со кои се користат пазарните механизми (на Measures intended to use price mechanisms (e.g.,
пр., давачки и дозволи за емисија со кои може да се
тргува) за да се намалат емисиите на стакленичките taxes and tradable permits) to reduce greenhouse gas
emissions.
гасови.

flaring

пазарни влијанија

параметризација

parameterization

парето критериум/парето pareto criterion/pareto
optimum
оптимум

Во климатските модели овој израз се однесува на
техниката на претставување процеси, што не може да
бидат експлицитно разрешени со просторната или со
временската резолуција на моделот (процеси на ниво
под осетливоста на мржата), преку врските меѓу
просторно или временско усреднетиот ефект на
таквите процеси со мала резолуција и поголемиот
проток.
Барање или состојба кога благосостојбата на некој
поединец не може да биде дополнително подобрена
без да се направи полоша состојбата на другите во
општеството.

паритетна куповна моќ
(РРР)

purchasing power parity
(PPP)

пасишта

pastures

Impacts that are linked to market transactions and
directly affect Gross Domestic Product (a country’s
national accounts)—for example, changes in the
supply and price of agricultural goods. See also nonmarket impacts.

In climate models, this term refers to the technique
of representing processes, that cannot be explicitly
resolved at the spatial or temporal resolution of the
model (sub-grid scale processes), by relationships
between the area- or time-averaged effect of such subgrid-scale processes and the larger scale flow.

A requirement or status that an individual’s welfare
could not be further improved without making others
in the society worse off.

Процените за бруто-домашниот производ засновани Estimates of Gross Domestic Product based on the
повеќе врз куповната моќ на валутите, а не врз
курсевите на валутите. Таквите процени се спој на purchasing power of currencies rather than on current
exchange rates. Such estimates are a blend of
екстраполирани
extrapolated and regressionbased numbers, using the
опаѓачки броеви, користејќи ги резултатите на
Програмата за меѓународна споредба. Процените на results of the International Comparison Program. PPP
estimates tend to lower per capita GDPs in
PPP се стремат да го намалат БДП по жител во
индустријализираните држави и да го покачат БДП industrialized countries and raise per capita GDPs in
developing countries. PPP is also an acronym for
по жител во државите во развој. PPP е, исто така,
polluter-pays-principle.
кратенка за Принципот загадувачот плаќа.

патогени микроорганизми pathogenic microorganisms
педологија

pedology

пермафрост, вечен мраз permafrost

перфлуорјаглероди (PFCи)
perfluorocarbons (PFCs)

песок движен од ветер
песочни бури

Постојано смрзнато земјиште што се јавува на места Perennially frozen ground that occurs wherever the
каде температурата се одржува под 0 °С неколку
temperature remains below 0°C for several years.
години.
Спаѓа меѓу шесте стакленички гасови што треба да
бидат ограничени според Протоколот од Кјото. Тие
се придружен резултат на топењето на алуминиумот
и на збогатувањето на ураниумот. Исто така, тие ги
заменуваат хлорфлуорјаглеродите во производството

Among the six greenhouse gases to be abated under

the Kyoto Protocol. These are by-products of
aluminum smelting and uranium enrichment. They
also replace chlorofluorocarbons in manufacturing
semiconductors. The Global Warming Potential of
на полуспроводниците. Потенцијалот за глобално
PFCs is 6,500–
затоплување на ПФЦите изнесува 6500-9200 пати
9,200 times that of carbon dioxide.
повеќе од оној на јаглерод диоксидот.

wind driven sand
sandstorms

Петти извештај за оцена Fifth Assesstment Report
(AR5)
(AR5)
планински блата
планински венци
планински екосистеми
планински појас
планински потоци

mountain wetlands
mountain ranges
mountain ecosystems
mountain belt
mountain streams

планктон

plankton

planning model
плански модел
плодност (наѓубрување)
предизвикана од јаглерод CO2 fertilization
диоксид CO2

Fifth Assessment Report (AR5)
Петти извештај за оцена (AR4)
Петтиот извештај за оцена на Меѓувладиниот панел The Fifth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change, released
за климатски промени, објавен во 2013 година.
in 2013.

Водени организми што пловат или слабо пливаат. Aquatic organisms that drift or swim weakly. See also
Видете фитопланктон и зоопланктон.
phytoplankton and zooplankton.
Видете плодност (наѓубрување) предизвикана од
јаглерод диоксидот (CO2 ).

See carbon dioxide (CO 2 ) fertilization.

плодност (наѓубрување)
предизвикано од јаглерод carbon dioxide (CO2)
fertilization
диоксид (CО2)

Засилено растење на растенијата како резултат на
зголемената атмосферска концентрација на јаглерод
диоксид. Во зависност од нивните механизми за
фотосинтеза, одредени видови растенија се
почувствителни на промени во атмосферските
концентрации на јаглерод диоксид. Особено
растенијата што во текот на фотосинтезата
произведуваат 3-јаглеродно соединение (C3),
вклучувајќи ги мнозинството дрвја и земјоделските

The enhancement of the growth of plants as a result
of increased atmospheric carbon dioxide
concentration. Depending on their mechanism of
photosynthesis, certain types of plants are more
sensitive to changes in atmospheric carbon dioxide
concentration. In particular, plants that produce a
three-carbon compound (C3) during
photosynthesis—including most

култури, како оризот, пченицата, сојата, компирот и
зеленчукот, главно покажуваат поголема реакција од
растенијата што произведуваат 4-јаглеродни
соединенија (C4) во текот на фотосинтезата, главно
од тропско потекло, вклучувајќи ги тревите и
земјоделските значајни култури: пченката,
шеќерната трска, просото и кинеската шеќерна
трска.

trees and agricultural crops such as rice, wheat,
soybeans, potatoes, and vegetables— generally show
a larger response than plants that produce a fourcarbon compound (C4) during
photosynthesis—mainly of tropical origin, including
grasses and the agriculturally important crops maize,
sugar cane, millet, and sorghum.

Видете климатска повратна врска.

See climate feedback.

површинско истекување surface runoff

Површинско истекување е воден тек кој се јавува
кога почвата е целосно заситена и вишокот вода од
дожд, топење на сенгот или од други извори
истекува од земјиштето.

Surface runoff is the water flow that occurs when the
soil is infiltrated to full capacity and excess water
from rain, meltwater, or other sources flows over the
land.

повторно искористување methane recovery
на метанот

Метод според кој се заробуваат емисиите на метанот Method by which methane emissions (e.g., from coal
(на пр., од рудниците за јаглен или од депониите за
смет), а потоа се користат повторно како гориво или mines or waste sites) are captured and then reused
за некоја друга економска цел (на пр., реинјектирање either as a fuel or for some other economic purpose
(e.g., reinjection in oil or gas reserves).
во резервоарите на нафта или гас)

повторно пошумување

Садење шуми на земја што била покриена со шуми, а Planting of forests on lands that have previously
потоа била пренаменета за друга употреба. Околу
contained forests but that have been converted
терминот шума и сродните изрази, како што се
пошумување, повторно пошумување и уништување to some other use. For a discussion of the term forest
and related terms such as afforestation, reforestation,
на шумите видете во Посебниот извештај за
and deforestation, see the IPCC Special Report on
користењето на земјиштето, за промените во
користењето на земјиштето и за шумарството (IPCC, Land Use, Land-Use Change, and Forestry (IPCC,
2000b).
2000б).

плодност на почвата
побарувачка на енергија
ниво на методологија
повратна врска
површина под шуми
површинска рецесија
површински води

soil fertility
energy demand
tier
feedback
forest areas
surface recession
surface water

reforestation

подгорско континентално sub forest continental
mountainous climate region
планинско климатско
подрачје (1100-1300м)
(1100-1300m)
groundwater
подземни води
подрачја за реставрација restoration areas
познати технолошки
опции

known technological
options

политика за животната
средина

environmental policy

политики без жалење

no regrets policy

политики за климатски
промени

climate change policies

Упатува на технологии кои денес постојат во
употреба или се во фаза на пробно користење. Тие не
вклучуваат никакви други нови технологии кои
побаруваат драстични технолоки пробиви.

Refer to technologies that exist in operation or pilot
plant stage today. It does not include any new
technologies that will require drastic technological
breakthroughs

Политики што би произвеле нето-општествени
придобивки без оглед дали имало климатски
промени или не. Можностите на политиките “без
жалење” за намалување на емисиите на
стакленичките гасови се дефинирани како можности
чии придобивки, како што се намалените трошоци за
енергија и намалените емисии на
локалните/регионалните загадувачки материи, се
еднакви или ги надминуваат трошоците на
општеството, несметајќи ги придобивките од
избегнатата климатска промена. Потенцијалот на
политиките “без жалење” е дефиниран како разлика
меѓу пазарниот потенцијал и општественоекономскиот потенцијал.

One that would generate net social benefits whether
or not there is climate change. No-regrets
opportunities for greenhouse gas emissions reduction
are defined as those options whose benefits such as
reduced energy costs and reduced emissions of
local/regional pollutants equal or exceed their costs to
society, excluding the benefits of avoided climate
change. No-regrets potential is defined as the gap
between the market potential and the socio-economic
potential.

политики и мерки

policies and measures

политики кои налагаат
ниски емисии на јаглерод low-carbon policies

полнење на подземните groundwater recharge
води

полусуви региони

semi-arid regions

Во реториката на Рамковната конвенција на
Обединетите нации за климатски промени,
“политиките” се акции кои може да бидат преземени
или наметнати од влада - често здружено со
бизнисот и со индустријата во рамките на
сопствената држава, а исто така и со другите држави за да се забрзаат примената и користењето на
мерките за контролирање на емисиите на
стакленичките гасови. “Мерките” се технологии,
процеси и практики што се користат за
имплементирање на политиките, кои, доколку се
применат, би ги намалиле емисиите на
стакленичките гасови под идните предвидени нивоа.
Примери може да бидат давачките за јаглеродот или
другите енергетски давачки, стандардите за
ефикасно искористување на горивата од
автомобилите, итн. “Заеднички и координирани” или
“усогласените” политики се однесуваат на оние што
се заеднички усвоени од Страните.

In United Nations Framework Convention on Climate
Change parlance, “policies” are actions that can be
taken and/or mandated by a government—often in
conjunction with business and industry within its own
country, as well as with other countries—to
accelerate the application and use of measures to curb
greenhouse gas emissions. “Measures” are
technologies, processes, and practices used to
implement policies, which, if employed, would reduce
greenhouse gas emissions below anticipated future
levels. Examples might include carbon or other
energy taxes, standardized fuel-efficiency standards
for automobiles, etc. “Common and coordinated” or
“harmonized” policies refer to those adopted jointly
by Parties.

Политики кои наметнуваат реална или имплицитна
цена на емисиите на стакленички гасови - на пример
со воспоставување на систем за тргување со емисии
или данок за јаглеродни емисии - би можело да се
мотивираат производителите и потрошувачите да
инвестираат повеќе во производи, технологии и
процеси кои генерираат ниски емисии на
стакленички гасови

Policies that impose a real or implicit price on GHG
emissions – for example establishing an emissions
trading system or a tax on carbon emissions - could
create incentives for producers and consumers to
invest significantly in products, technologies and
processes generating low GHG emissions

Процес преку кој надворешната вода се додава во The process by which external water is added to the
зоната на заситување на аквиферот, директно во zone of saturation of an aquifer, either directly into a
формацијата или преку друга формација.

formation or indirectly by way of another formation.

Екосистеми што примаат повеќе од 250мм врнежи Ecosystems that have more than 250 mm precipitation
годишно, но кои не се високопродуктивни; обично се per year but are not highly productive; usually
класифицирани како пасишта.
classified as rangelands.

понори (абсорбенти) на carbon sinks
јаглерод
floods
поплави

пораст на морското ниво sea level rise

Пораст на средното ниво на океанот. Евстатскиот
пораст на морското ниво е промена во глобалното
средно морско ниво поради промената на волуменот
на светскиот океан.Релативниот пораст на морското
ниво се јавува каде што постои нето-пораст на
нивото на океанот во однос на локалните движења на
копното. Тие што ги прават климатските модели
главно се концентрираат на процената на евстатската
промена на морското ниво. Истражувачите на
влијанијата се фокусираат врз релативната промена
на морското ниво.

An increase in the mean level of the ocean. Eustatic
sea-level rise is a change in global average sea level
brought about by an alteration to the volume of the
world ocean. Relative sea-level rise occurs where
there is a net increase in the level of the ocean
relative to
local land movements. Climate modelers largely
concentrate on estimating eustatic sealevel change.
Impact researchers focus on relative sea-level change.

Посебен извештај на
Меѓувладиниот панел за IPCC Special Report on
Emissions Scenarios
климатски промени за
(SRES)
сценарија на емисии
Постепено одлучување што се стреми кон

последователно
одлучување

посредни (индиректни)
податоци

Stepwise decision making aiming to identify shortидентификување на краткорочните стратегии имајќи term strategies in the face of long-term uncertainties,
sequential decision making ги предвид долгорочните несигурности, преку
вклучување дополнителни информации со текот на by incorporating additional information over time and
making mid-course corrections.
времето и преку правење попатни корекции.

proxy

постапување со отпадни wastewater handling
води
потенцијал без жалење no regrets potential

Посреден климатски индикатор е локален податок
што е толкуван со употреба на физички и
биофизички принципи, за претставување некоја
комбинација на варијациите поврзани со климата во
минатото. Податоците изведени на овој начин а се во
врска со климата се познати како
индиректни/посредни податоци. Примери за
индиректни податоци се забелешките на прстењата
на дрвјата,
карактеристиките на коралите и голем број
информации изведени од ледниците.

A proxy climate indicator is a local record that is
interpreted, using physical and biophysical principles,
to represent some combination of climate-related
variations back in time. Climate-related data derived
in this way are referred to as proxy data. Examples of
proxies are tree ring records, characteristics of corals,
and various data derived from ice cores.

Видете политики “без-жалење”.

See no-regrets policy.

потенцијал на глобално Global Warming Potential
затоплување (GWP)
(GWP)

Индекс, што ги опишува радиативните
карактеристиките на добро измешаните стакленички
гасови, кои го претставуваат комбинираниот ефект
од различните времиња на престој на тие гасови во
атмосферата и од нивната релативна ефективност во
апсорбирањето на инфрацрвеното зрачење што ја
напушта атмосферата. Овој индекс го апроксимира
ефектот на временски интегрираното затоплување на
единица маса на даден стакленички гас во денешната
атмосфера во однос на оној од јаглерод диоксидот.

An index, describing the radiative characteristics of
well-mixed greenhouse gases, that represents the
combined effect of the differing times these gases
remain in the atmosphere and their relative
effectiveness in absorbing outgoing infrared radiation.
This index approximates the time-integrated warming
effect of a unit mass of a given greenhouse gas in
today’s atmosphere, relative to that of carbon dioxide.

Концептот на потенцијал на ублажување беше
потенцијал на ублажување mitigation potential

потенцијални мерки за
адаптација

развиен за да се процени обемот на намалување на
стакленички гасови што може да се оствари, во
однос на основното ниво на емисии, за одредено
ниво на цена на јаглерод (изразена во цена по
единица мерка на јаглероден диоксид еквиваленти на
избегнатите или намалени емисии).

Assess the scale of GHG reductions that could be

Пораст на нивото на водата во однос на копното така
што областите на претходно суво копно стануваат
потопени; тоа е резултат или на тонењето на копното
или од порастот на морското ниво.

A rise in the water level in relation to the land, so that
areas of formerly dry land become inundated; it
results either from a sinking of the land or from a rise
of the water level.

made, relative to emission baseline, for a given level
of carbon price (expressed in cost per unit of carbon
dioxide equivalent emissions avoided or reduced

potential adaptation
measures

потопување

submergence

потрошувачка на вода

water consumption

потрошувачка на енергија energy consumption
поттикнувања (поврзани stimuli (climate related)
со климата)

Сите елементи на климатските промени, вклучувајќи All the elements of climate change, including mean
ги и просечните климатски карактеристики,
climate characteristics, climate variability and the
климатската варијабилност и честотата и големината
frequency and magnitude of extremes.
на екстремните настани.

почвена влага

soil moisture

Вода складирана во или на површината на земјата Water stored in or at the land surface and available
што може да испарува.
for evaporation.

afforestation

Садење нови шуми на земјишта кои историски
немале шуми. За разгледување на поимот шума и на Planting of new forests on lands that historically
have not contained forests. For a discussion of the
поврзаните изрази, како пошумување, повторно
пошумување и уништување на шумите погледнете во term forest and related terms such as afforestation,
Специјалниот извештај на ИПЦЦ за користење на reforestation, and deforestation, see the IPCC Special
Report on Land Use, Land-Use Change, and Forestry
земјиштето, за промените во употребата на
(IPCC, 2000b).
земјиштето и за шумарството (IPCC, 2000б).

пошумување

First National
Прва национална
Communication on Climate
комуникација за
климатски промени (FNC) Change (FNC)
предвидени промени во predicted changes in air
температурата на воздухот temperature
предели

landscapes

прединдустриско

pre industrial

Видете Индустриска револуција.

See Industrial Revolution.

ruminant animals
преживари
прекурсори на пропионат propionate precursors
преносител

vector

Организам, како на пример инсект, што пренесува An organism, such as an insect, that transmits a
патогени организми од еден домаќин на друг.
pathogen from one host to another. See also vectorВидете, исто така, преносливи болести.
borne diseases.

преносливи болести

vector borne diseases

Болести пренесенувани преку организам преносител, Disease that is transmitted between hosts by a vector
како што е, на пример, комарецот или крлежот (на organism such as a mosquito or tick (e.g., malaria,
пр., маларијата, денга треската и леисхманиасис-от) dengue fever, and leishmaniasis).

преносни мрежи

transmission network

преоден климатски
одговор

transient climate response

Зголемување на глобалната просечна површинска
температура на воздухот, во период од 20 години,
центрирано во времето на удвојување на вредноста
на CО2 (односно, во седумдесеттата година од
комбинираниот експеримент на еднопроцентно
годишно зголемување на CО2 со придружниот
глобален климатски модел).

The globally averaged surface air temperature
increase, averaged over a 20-year period, centered
at the time of CО2 doubling (i.e., at year 70 in a 1%
per year compound CО2 increase experiment with a
global coupled climate model).

прескокнување

leapfrogging

претходници/прекурсори precursors

Развитокот со прескокнување (или, технолошкото Leapfrogging (or technological leapfrogging) refers to
прескокнување) се однесува на можностите за
the opportunities in developing countries to bypass
државите во развој да прескокнат неколку фази од several stages of technology development, historically
технолошкиот развој низ кои историски поминале observed in industrialized countries, and apply the
индустриски развиените држави, и да ги применат most advanced presently available technologies in the
најнапредните расположливи технологии во
energy and other economic sectors, through
енергетскиот и во другите сектори преку
investments in technological development and
инвестирање во технолошкиот развој и во
capacity building.
зајакнување на способностите.
Атмосферски соединенија кои самите не се
стакленички гасови или аеросоли, а кои имаат ефект Atmospheric compounds which themselves are not
greenhouse gases or aerosols, but which have an
врз концентрациите на стакленичките гасови и на
аеросолите преку учество во физичките и хемиските effect on greenhouse gas or aerosol concentrations by
taking part in physical or chemical processes
процеси што ги регулираат стапките на нивното
egulating their production or destruction rates.
создавање или на нивното разградување

пречистителни станици wastewater treatment plants

приватни трошоци

private cost

Категории трошоци што влијаат врз одлучувањето на Categories of costs influencing an individual’s
поединецот се нарекуваат приватни трошоци.
Видете, исто така, општествени трошоци и вкупни decision making are referred to as private costs. See
also social cost and total cost.
трошоци.

придобивки од
адаптацијата

adaptation benefits

The avoided damage costs or the accrued benefits
Избегнати трошоци од штети или стекнати
придобивки по усвојувањето и имплементацијата на following the adoption and implementation of
мерките за приспособување.
adaptation measures.

придонесувач за емисии contributor to GHG
на стакленички гасови emissions
Дополнителните ефекти од политиките што се
стремат исклучиво кон ублажување на климатските
промени. Таквите политики имаат влијание не само
врз емисиите на стакленичките гасови туку исто така
и врз ефикасноста во искористувањето на ресурсите,
како на пример, врз намалувањето на емисиите на
локалните и на регионалните загадувачи на воздухот

придружни придобивки

ancillary benefits

The ancillary, or side effects, of policies aimed
exclusively at climate change mitigation. Such
policies have an impact not only on greenhouse
gas emissions, but also on resource use efficiency,
like reduction in emissions of local and regional air
pollutants associated with fossil-fuel use, and on
issues such as transportation, agriculture, land-use
practices, employment, and fuel security. Sometimes
these benefits are referred to as “ancillary impacts” to

кои се поврзани со користењето на фосилните
горива, како и врз прашањата, како што се
транспортот, земјоделството, практиките во
користењето на земјиштето, вработувањето и
oбезбедувањето на горива. Понекогаш, овие
придобивки се нарекуваат “придружни влијанија” за reflect that in some cases the benefits may be
negative. From the perspective of policies directed
да се изрази дека во некои случаи придобивките
at abating local air pollution, greenhouse gas
може да бидат негативни. Од перспектива на
mitigation may also be considered an ancillary
политиките кои се насочени кон намалување на
локалното загадување на воздухот, ублажувањето на benefit, but these relationships are not considered in
ефектите од стакленичките гасови може да се смета this assessment.
за придружна придобивка, но во оваа процена овие
врски не се разгледани.

придружување

compliance

Видете имплементација

See implementation

приспособување,
адаптација

adaptation

Приспособување во природните или човековите
системи кон нова или променлива средина.
Приспособувањето кон климатскте промени се
однесува на приспособување во природните или
човековите системи како реакција на вистинските
или очекуваните климатски поттикнувања или на
нивните ефекти, со што се ублажува штетата или се
искористуваат поволните можности. Адаптацијата
може да биде од различни видови како,
антиципаторна и импулсивна, приватна и
општествена, како и автономна и планирана.

Adjustment in natural or human systems to a new or
changing environment. Adaptation to climate change
refers to adjustment in natural or human systems in
response to actual or expected climatic stimuli or their
effects, which moderates harm or exploits beneficial
opportunities. Various types of adaptation can be
distinguished, including anticipatory and reactive
adaptation, private and public adaptation, and
autonomous and planned adaptation.

примарна енергија

primary energy

Енергија вградена во природните ресурси (на пр.,
Energy embodied in natural resources (e.g., coal,
јагленот, суровата нафта, сончевата светлина,
crude oil, sunlight, uranium) that has not undergone
ураниумот) која нема поминато низ некаква
any anthropogenic conversion or transformation.
антропогена конверзија или трансформација.

примарни мерки за
адаптација
приноси

primary adaptive measures
yields

Овие приоди ги анализираат емисиите на

приод на “прифатливи
прозорци”

стакленичките гасови како да ќе бидат ограничени These approaches analyze greenhouse gas emissions
од долгорочна климатска цел, а не од цел за
стабилизирање на концентрациите на стакленичките as they would be constrained by adopting a long-term
climate—rather than greenhouse gas concentration
гасови (на пр. изразено преку температурните
stabilization—target (e.g., expressed in terms of
промени и промените на морското ниво или преку temperature or sea level changes or the rate of such
tolerable windows approach стапката на тие промени). Основна цел на овие
приоди е да ги проценат импликациите од таквите changes). The main objective of these approaches
долгорочни цели за краткорочни или среднорочни is to evaluate the implications of such long-term
targets for short-or medium-term “tolerable” ranges
“прифатливи” граници во кои би се движеле
глобалните емисии на стакленичките гасови. Исто of global greenhouse gas emissions. Also referred to
as safe-landing approaches.
така, познати се и како приоди за “безбедно
приземјување”.

приод на безбедно
приземјување
приоритетни мерки за
адаптација кон
климатските промени
припишување

safe landing approach

Видете приод на “прифатливи прозорци”.

See tolerable windows approach.

Видете откривање и припишување.

See detection and attribution.

priority adaptation measures
attribution

Core Inventory AIR
прирачник на EMEP/EEA emissions (CORINAIR)
за инвентаризација на
Emission Inventory
емисии во воздухот
Guidebook

Овој Прирачник е подготвен од експертските
комисии на Работната група за инвентаризацја и
This Guidebook has been prepared by the expert
предвидување на емисии на UNECE/EMEP и е
panels of the UNECE/EMEP Task Force on Emission
објавен од страна на Европската агенција за животна Inventories and Projections and is published by the
средина (EEA).
European Environment Agency (EEA).
Целта на Прирачникот е да послужи како референтен The Guidebook is intended for general reference and,
материјал и, заедно со ревидираните Насоки за
in conjunction with the revised Reporting Guidelines
известување (Насоки за известување на емисии
(Emission Reporting Guidelines ECE/EB.AIR/80),
ECE/EB.AIR/80), да се користи од страните на
for use by parties to the Convention on Long Range
Конвенцијата за далекусежно прекугранично
загадување на воздухот (LRTAP) кои имаат обврска Transboundary Air Pollution (LRTAP) for reporting
да известуваат до Секретаријатот на UNECE во to the UNECE Secretariat in Geneva.
Женева.

природен гас
природен прираст
природни катастрофи
приспособливи
земјоделски практики
приспособливост,
адаптибилност

natural gas
natural increase
natural disasters
adaptive agricultural
practices
adaptability

Видете способност за приспособување

пробив на пазарот

market penetration

пробиотици

Пробив на пазар е делот од дадениот пазар кој е Market penetration is the share of a given market that
покриен со определена стока или услуга во некој is provided by a particular good or service at a given
момент.
time.

probiotics

Програма за животната United Nations
средина на Обединетите Enviromental Programme
Нации (UNEP)
(UNEP)

Програма за развој на
Обединетите Нации

United Nations
Development Programme
(UNDP)

продуктивност на шумите forest productivity
Проект за дигитализација
на историски
метеоролошки и
климатски податоци
(DARE)

Project to digitalize
historical meteorological
and climatological data
rescue (DARE)

проекти поврзани со
истражување и развој во Climate change-related
Reseach and Development
врска со климатските
(R&D) projects
промени
Проектна канцеларија за Climate Change Project
Office
климатски промени

See Adaptive capacity.

Програмата за животна средина на Обединетите
нации (UNEP) е агенција на ОН која ги координира
акивностите поврзани со животната средина, и им
помага на земјите во развој да спроведуваат
политики и практики кои се безбедни за животната
средина. Основана е како резултат на

The United Nations Environment Programme (UNEP
is an agency of the United Nations that coordinates its
environmental activities, assisting developing
countries in implementing environmentally sound
policies and practices. It was founded as a result of
the United Nations Conference on the Human

Конференцијата на ОН за човековата средина во јуни
1972 година и има седиште во Најроби, Кенија.
UNEP исто така има шест регионални канцеларии и
канцеларии во различни земји.

Environment in June 1972 and has its headquarters in
the Gigiri neighborhood of Nairobi, Kenya. UNEP
also has six regional offices and various country
offices.

The United Nations Development Programme
Програмата за развој на Обединетите нации (UNDP) (UNDP) is the United Nations' global development
е глобална мрежа за развој на ОН, чие седиште е во network.
Њујорк. UNDP се залага за промени и им
Headquartered in New York City, UNDP advocates
овозможува на земјите пристап до знаења, искуство for change and connects countries to knowledge,
и ресурси за да им помогне на луѓето да изградат
experience and resources to help people build a better
подобар живот. Дава експертски совети, обуки и
life. It provides expert advice, training, and grant
поддршка со грантови за земјите во развој, а се
support to developing countries, with increasing
повеќе се фокусира на обезбедување помош на
emphasis on assistance to the least developed
најнеразвиените земји.
countries.

проекции за идни можни climate change projections
промени на климата

проекција (општо
значење)

projection (generic)

Проекција е потенцијална идна промена на
A projection is a potential future evolution of a
квантитетот или на комплетот квантитети, често
пресметувана со помош на модели. Проекциите се quantity or set of quantities, often computed with the
aid of a model. Projections are distinguished from
разликуваат од “предвидувањата” со цел да се
нагласи дека во проекциите влегуваат претпоставки “predictions” in order to emphasize that projections
involve assumptions concerning, for example, future
во однос, на пример, на идните општественоsocio-economic and technological developments that
економски и технолошки настани кои може, а не
мора да бидат остварени и поради тоа кај нив постои may or may not be realized, and are therefore
значителна несигурност. Видете климатски проекции subject to substantial uncertainty. See also climate
projection and climate prediction.
и климатски предвидувања.

производство на
electricity generation
електрична енергија
производство на енергија power generation
rice production
производство на ориз

промена во користење на land use change
земјиштето

промена на билансот на radiative forcing
зрачење

промена на морското ниво sea level secular change
промени во врнежите
промени во
распространувањето
промени во фенологијата
просечна густина

A change in the use or management of land by
humans, which may lead to a change in land cover.
Land cover and land-use change may have an impact
on the albedo, evapotranspiration, sources, and sinks
of greenhouse gases, or other properties of the
climate system, and may thus have an impact on

другите својства на климатскиот систем и на тој
начин може да влијаат врз климата на локално и на climate,
глобално ниво. Видете, исто така, Посебен извештај locally or globally. See also the IPCC Special Report
on Land Use, Land-Use Change, and Forestry (IPCC,
за користењето на земјиштето, за промените во
2000b).
користењето на земјиштето и за шумарството на
IPCC (IPCC, 2000б).
Промената на билансот на зрачењето е промена на
нето-вертикалното озрачување (изразено во Wm-2)
на тропопаузата поради внатрешна промена, или
поради промената на надворешните влијанија врз
климатскиот
систем, како што е, на пример, промената на
концентрациите на јаглерод диоксидот или

Radiative forcing is the change in the net vertical
irradiance (expressed in Wm -2 ) at the tropopause
due to an internal change or a change in the external
forcing of the climate system, such as, for example, a
change in the concentration of carbon dioxide or the
output of the Sun. Usually radiative forcing is

промените на сончевото зрачењето. Обично,
промената на билансот на зрачењето се пресметува
откако ќе им се овозможи на стратосферските
температури да се приспособат на рамнотежното
зрачење, при што сите тропосферски параметри се
држат фиксирани на нивните ненарушени вредности.

computed
after allowing for stratospheric temperatures to
readjust to radiative equilibrium, but with all
tropospheric properties held fixed at their unperturbed
values.

Долготрајни промени во релативното морско ниво
предизвикани од еустатските промени (на пр.,
предизвикани од топлинското ширење) или од
промените во вертикалните движења на копното.

Long-term changes in relative sea level caused by
either eustatic changes (e.g., brought about by
thermal expansion) or changes in vertical land
movements.

Просечното акумулирање на топлина често се
нарекува Растечки степен денови (Growing Degree
Days (GDD). Сумата на растечките степен денови се
користи за разни споредби, помеѓу региони, помеѓу
различни години и слично.

Average heat accumulation is often refereed to as
Growing Degree Days (GDD). The summation of
daily GDD units can be used for a variety of things:
comparing one region to another, comparing one
season to another.

precipitation changes
distribution changes
phenological changes
average density

просечна сума на растечки average sum of growing
degree days
степен денови

просечни врнежи
просечни месечни
температури

Промени во начинот на кој луѓето го употребуваат
или стопанисуваат со земјиштето што може да
доведат до промена во покривката на земјиштето.
Промените на земјишната покривка и на начинот на
употреба на земјиштето може да влијаат врз албедо
ефектот, евапотранспирацијата, врз изворите и врз
апсорбентите на стакленичките гасови, како и врз

average precipitation
average monthly
temperatures

просечни температури на average air temperatures
воздухот

просторни и временски
рамки

просторно планирање

Климата може да варира во голем број просторни и
временски рамки. Просторните рамки може да бидат Climate may vary on a large range of spatial and
2
локални (помалку од 100 000 км ), регионалните (100 temporal scales. Spatial scales may range from local
2
spatial and temporal scales 000 до 10 милиони км ) и континентални (10 до 100 (less than 100,000 km2), through regional (100,000 to
2

10 million km2) to continental (10 to 100 million

милиони км ). Временските рамки може да бидат km2). Temporal scales may range from seasonal to
сезонски и геолошки временски рамки (до стотици geological (up to hundreds of millions of years).
милиони години).
physical planning

Протокол од Кјото

профил

Kyoto Protocol

profile

процена на адаптацијата adaptation assessment

Протоколот од Кјото на Рамковната конвенција на
Обединетите нации за климатски промени
(УНФЦЦЦ) беше усвоен на Третото заседание на
Конференцијата на Страните на УНФЦЦЦ во 1997
година во Кјото, Јапонија. Тој содржи правно
обврзувачки заложби дополнителни на оние
содржани во УНФЦЦЦ. Државите вклучени во

The Kyoto Protocol to the United Nations Framework

Благо менувачки комплет концентрации што го
претставува можниот пат кон стабилизирањето.
Зборот “профил” се користи за да се разликуваат
таквите патеки од патеките на емисиите што обично
се нарекуваат “сценарија”.

A smoothly changing set of concentrations
representing a possible pathway towards stabilization.
The word “profile”is used to distinguish such
pathways from emissions pathways, which are usually
referred to as “scenarios.”

Постапка на идентификување опции за
приспособување на климатските промени и нивно
проценување според критериуми, како што се
достапноста, придобивките, трошоците,
ефективноста, ефикасноста и остварливоста.

The practice of identifying options to adapt to climate
change and evaluating them in terms of criteria such
as availability, benefits, costs, effectiveness,
efficiency, and feasibility.

Convention on Climate Change (UNFCCC) was
adopted at the Third Session of the Conference of the
Parties to the UNFCCC in 1997 in Kyoto, Japan. It
contains legally binding commitments, in addition to
those included in the UNFCCC. Countries included in
Annex B of the Protocol (most countries in the
Анексот Б на Протоколот (мнозинството држави од Organisation for Economic Cooperation and
Организацијата за економска соработка и развој, и
државите со економии во транзиција) се согласија да Development, and countries with economies in
transition) agreed to reduce their anthropogenic
ги намалат своите антропогени емисии на
greenhouse gas emissions (carbondioxide, methane,
стакленичките гасови (јаглеродниот диоксид,
метанот, диазотоксидот, перфлуорјаглеводородите и nitrous oxide, hydrofluorocarbons, perfluorocarbons,
and sulfur hexafluoride) by at least 5% below 1990
сулфурхексафлуоридот), во текот на периодот на
обврска од 2008 до 2012 година, за најмалку 5 % под levels in the commitment period 2008 to 2012.
нивоата од 1999 година.

процена на ублажувањето mitigation assessment
процес на инвентаризација inventory process
птици
пулвиометриски режим

birds
pluviometric regimes

пустина

desert

пченица
пченка
работна сила
равенка на регресија
радионуклиди

wheat
maize
workforce
regression equation
radionuclides

развивање способности /
capacity building
градење капацитети

Процесот на инвентаризација на стакленички гасови A greenhouse gas inventory is an accounting of
подразбира броење на стакленичките гасови кои се greenhouse gases (GHGs) emitted to or removed
испуштаат или отстрануваат од атмосферата во
from the atmosphere over a period of time.
определен период.

Екосистем со количество врнежи помало од 100 мм An ecosystem with less than 100 mm precipitation
годишно.
per year.

Во контекстот на климатските промени, развивање
на капацитетите е процес на градење на технички
вештини и институционални способности во
државите во развој и во државите со економии во
транзиција за да им се овозможи да учествуваат во
сите аспекти на приспособувањето на климатските
промени, на ублажувањето на климатските промени
и на истражувањето во врска со климатските
промени, како и на имплементацијата на
Механизмите од Кјото и така натаму.

разградлив органски
јаглерод (DOC)
разградлива органска
содржина (DOC)
размени

Рамка за биофизичко
моделирање (BioMA)

In the context of climate change, capacity building is
a process of developing the technical skills and
institutional capability in developing countries and
economies in transition to enable them to participate
in all aspects of adaptation to, mitigation of, and
research on climate change, and the implementation
of the Kyoto Mechanisms, etc.

degradable organic carbon
(DOC)
Degradable Organic
Content (DOC)
trade offs

Biophysical Model
Applications (BioMA)
framework

BioMA – Апликација за биофизичко моделирање е
модуларна софтверска платфрома со која се вршат
моделирања во однос на просторно дефинирана база
на податоци. BioMA е изработена од JRC во
последните години и во моментов се користи во
студии/анализи за земјоделството и климатските
промени во кои се врши био-физичко моделирање
заеднички со Одделението за мониторинг на
земјоделски ресурси во JRC.

BioMA – Biophysical Model Application is a
modular software platform to run modeling solutions
against a spatially defined database. BioMA has been
developed at JRC in the last years and is currently
used in studies/analysis on agriculture and climate
change involving bio-physical modelling within the
Monitoring Agricultural Resources Unit of JRC.

Конвенцијата беше усвоена на 9 мај 1992 година во
Њујорк и беше потпишана од повеќе од 150 држави и
од Eвропската заедница на Самитот за Земјата во
Рио де Жанеиро во 1992 година. Крајна цел на
Конвенцијата е “стабилизирање на концентрациите
на стакленичките гасови во атмосферата на
Рамковна конвенција на
определено ниво со што би се спречило опасното
Обединетите нации за United Nations Framework антропогено влијание врз климатскиот систем”.
Convention on Climate
Таа содржи обврски за сите Страни. Според
климатски промени
Change (UNFCCC)
(УНФЦЦЦ)
Конвенцијата, Страните вклучени во Анексот I се
стремат до 2000 година своите емисии на
стакленички гасови што не се ограничени според
Протоколот од Монтреал да ги вратат на нивоата од
1990 година. Конвенцијата стана правносилна во
март 1994 година. Видете Протокол од Кјото и
Kонференција на Страните (COP).

The Convention was adopted on 9 May 1992 in New
York and signed at the 1992 Earth Summit in Rio de
Janeiro by more than 150 countries and the European
Community. Its ultimate objective is the “stabilization
of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at
a level that would prevent dangerous anthropogenic
interference with the climate system.” It contains
commitments for all Parties. Under the Convention,
Parties included in Annex I aim to return greenhouse
gas emissions not controlled by the Montreal Protocol
to 1990 levels by the year 2000. The Convention
entered
into force in March 1994. See also Kyoto Protocol
and Conference of the Parties (COP).

рамковни програми на ЕУ EU Framework Programmes
ранливи видови
ранливи живеалишта

vulnerable species
vulnerable habitats

vulnerability

Границите до кои системот е подложен или не е во The degree to which a system is susceptible to, or
состојба да се справи со негативните ефекти од
unable to cope with, adverse effects of climate
климатските промени, вклучувајќи ја и климатската change, including climate variability and extremes.
променливост и екстремните климатски настани.
Vulnerability is a function of the character,
Ранливоста е функција од карактерот, големината и magnitude, and rate of climate variation to which a
стапката на климатските варијации на кои бил
system is exposed, its sensitivity and its adaptive
изложен системот, неговата чувствителност и
capacity.
неговата способност за приспособување.

распаѓање од прв ред
(FOD)

First Order Decay (FOD)

ФОД методологијата (метода на распаѓање од прв FOD methodology (first order decay method) is used
ред) за пресметка на емисиите кои се создаваат
in order to calculate the emissions generated due to
поради отстранување на отпадот на депониите. Оваа disposal of waste on landfills. This method takes into
метода ги зема предвид количините на отпад
consideration waste landfilled in the time interval of
одложени на депонии во временски интервал од 50
50 years.
години.

распаѓање на дрвото
расположливост на водни
ресурси
распространување

wood decay
availability of water
resources
distribution

ранливост

ниско јаглероден развој low carbon growth
растворувач

solvent

растечки степен денови
(GDD)
рачно наводнување
рбетници
реален годишен обем на
сеча

growing degree days (GDD) Види просечна сума на растечки степен денови See average sum od growing degree days
hand irrigation
vertebrates
annual actual logging
volume
Реалната стапка на економски раст е начин за

реална стапка на раст на real GDP growth rate
БДП

The real economic growth rate is a measure of the
мерење на стапката на промени која се случува кај rate of change that a nation's gross domestic product
бруто домашниот производ на една земја помеѓу
(GDP) experiences from one year to another.
една и друга година.

Ревидирани упатства на
Меѓувладиниот панел за Revised IPCC Guidelines
климатски промени за
подготовка на национални for National Greenhouse
инвентари на стакленички Gas Inventories 1996
гасови од 1996 година

регенерација

regeneration

регионален извештај за
оцена на климата
Регионална мрежа за
животна средина за
пристапување кон ЕУ
(RENA)

regional climate assessment
report
Regional Environmental
Network for Accession
(RENA)

Обновување на живеалиштето на дрвјата преку
природни средства (преку паѓање на семето врз
самата локација или врз околните живеалишта или
паѓање на семето носено од ветерот, од птиците или
од животните) или преку вештачки средства (преку
посадување садници или преку директно садење).

The renewal of a stand of trees through either natural
means (seeded onsite or adjacent stands or deposited
by wind, birds, or animals) or artificial means (by
planting seedlings or direct seeding).

Види ECRAN

See ECRAN

ECRAN (Регионална мрежа животна средина и
Environmental and Climate клима), е финансирана од ЕУ, а со неа управува
Регионална мрежа за
Европската комисија, им помага на учесниците да
животна средина и клима Regional Accession
(ECRAN)
Network (ECRAN)
разменат информации и искуства поврзани со
подготовките за прием во ЕУ.
regional landfills
регионални депонии

ECRAN (Environment and Climate Regional
Accession Network), financed by EU and managed
by the European Commission, assists the
beneficiaries in exchange of information and
experience related to preparation for accession.

регионални климатски
модели (RCMs)
региони за управување со
отпад

regional climate models
(RCMs)
waste management regions
(WMRs)

регулирање на протокот flux adjustment

редовни (климатолошки) regular (climatological)
stations
станици
precipitation regime
режим на врнежи
режим на нарушување

disturbance regime

резерви

reserves

резервоар

reservoir

релативна влажност

relative humidity

релативно морско ниво relative sea level
реликтни видови

relict species

реосигурување

reinsurance

респирација

respiration

За да се избегне сведувањето на врзаните
атмосферско-океански општи модели за
циркулацијата во некои нереални климатски
состојби, може да се применат некои услови на
регулирање на атмосферско-океанските протоци на
топлина и на влага (и понекогаш површинските
стресови кои се резултат од ефектот на ветерот врз
океанските површини) пред тие протоци да се
применат во моделот за океаните и за атмосферата.
Бидејќи тие регулации се претходно пресметани и на
тој начин независни од интегрирањето во врзаните
модели, тие не се во корелација со аномалиите што
настануваат за време на интегрирањето.

To avoid the problem of coupled atmosphere-ocean
general circulation models drifting into some
unrealistic climate state, adjustment terms can be
applied to the atmosphere-ocean fluxes of heat and
moisture (and sometimes the surface stresses resulting
from the effect of the wind on the ocean surface)
before these fluxes are imposed on the model ocean
and atmosphere. Because these adjustments are precomputed and therefore independent of the
coupled model integration, they are uncorrelated to
the anomalies that develop during the integration.

Честотата, интензитетот и типовите на неповолни
настани како што се пожари, појава на инсекти и на
штетници, поплави и суши.
Се однесува на случаите што се идентификувани и
оценети како економски и технички обновливи во
услови на денешните технологии и цени. Видете,
исто така, ресурси

Frequency, intensity, and types of disturbances, such
as fires, inspect or pest outbreaks, floods, and
droughts.
Refer to those occurrences that are identified and
measured as economically and technically
recoverable with current technologies and prices. See
also resources.

Компонента на климатскиот систем, освен
атмосферата, која има способност да чува, да
акумулира или да испушта определена супстанција
(на пр., јаглерод, стакленички гас или прекурсор).
Океаните, почвите и шумите се примери за
резервоари на јаглеродот. Базен е еквивалентен израз
(треба да се забележи дека во дефиницијата за базен
често се вклучува и атмосферата). Апсолутното
количество на конкретната супстанција содржано во
резервоарот во определен момент, се нарекува
резерва. Изразот, исто така, значи вештачко или
природно место за складирање на водата, како што е
езеро, рибник или аквифер, место од кое може да се
црпи водата за различни цели, како што се
наводнувањето или снабдувањето со вода.

A component of the climate system, other than the
atmosphere, which has the capacity to store,
accumulate, or release a substance of concern (e.g.,
carbon, a greenhouse gas or a precursor). Oceans,
soils, and forests are examples of reservoirs of
carbon. Pool is an equivalent term (note that the
definition of pool often includes the atmosphere). The
absolute quantity of substance of concerns, held
within a reservoir at a specified time, is called the
stock. The term also means an artificial or natural
storage place for water, such as a lake, pond, or
aquifer, from which the water may be withdrawn for
such purposes as irrigation, water supply or irrigation.

Морското ниво мерено со помош на мерач на плима Sea level measured by a tide gauge with respect to
во однос на копното на кое е лоциран мерачот. the land upon which it is situated. See also Mean Sea
Видете, исто така, средно морско ниво.
Level.
Пренесување на дел од основното осигурување од
ризици на второстепената стапка на осигурувачи
(реосигурувачи); всушност “осигурување за
осигурувачите”.
Процес преку кој живите организми ја претвораат
органската материја во јаглерод диоксид, испуштајќи
енергија и трошејќи кислород.

The transfer of a portion of primary insurance risks to
a secondary tier of insurers (reinsurers); essentially
“insurance for insurers.”
The process whereby living organisms converts
organic matter to carbon dioxide, releasing energy
and consuming oxygen.

ресурси

resources

Resources are those occurrences with less certain
Ресурсите се оние појави со помалку јасни геолошки geological and/or economic characteristics, but which
и/или економски карактеристики, но се сметаат за
are considered potentially recoverable with
потенцијално обновливи со можниот развој на
foreseeable technological and economic
технологијата и економијата.
developments.

ресурсна основа

resources base

Resource base includes both reserves and resources.

референтен период
референтна точка
референтни нивоа
референтно сценарио
рефугијални подрачја
рефугиуми
рециклирање
рециклирање на
приходите
речни сливови
риби
родови
ротирање на културите
рударство
рурален туризам

Ресурсната основа ги вклучува и резервите и
ресурсите.

reference period
point of reference
reference levels
reference scenario
refugial areas
refugia
recycling

Видете основно ниво.

See baseline.

revenue recycling

Видете ефект на заемно дејство.

See interaction effect.

river basins
fish
genera
crop rotation
mining industry
rural tourism

рурална економија
рурални заедници
рурални области

rural economy
rural communities
rural areas

С профили

S profiles

Профили на концентрацијата на јаглерод диоксидот
што доведуваат до стабилизирање дефинирано во
процената на IPCC од 1994 година (Ентинг и
другите, 1994; Schimel и другите, 1995) За секое
дадено ниво на стабилизација, овие профили
опфаќаат голем број можности. Ѕ е поради
Стабилизирање”. Видете и WRE -профили.

салинизација

salinization

Акумулација на соли во почвите.

Светска здравствена
организација (СЗО)

Светската здравствена организација е
специјализирана агенција на Обединетите нации
(ОН) кој работи на меѓународното јавно здравје.
Формирана е на 7 април 1948, со седиште во Женева,
Швајцарија. СЗО е управен и координирачки орган
за здравство во системот на Обединетите Нации. Таа
World Health Organization е одговорна за обезбедување лидерство на глобални
(WHO)
здравствени прашања, обликување на агендата за
истражувања во здравството, поставување норми и

The carbon dioxide concentration profiles leading to
stabilization defined in the IPCC 1994 assessment
(Enting et al., 1994; Schimel et al., 1995). For any
given stabilization level, these profiles span a wide
range of possibilities. The S stands for
“Stabilization.” See also
WRE profiles.
The accumulation of salts in soils.
The World Health Organization (WHO) is a
specialized agency of the United Nations (UN) that is
concerned with international public health. It was
established on 7 April 1948, with its headquarters in
Geneva, Switzerland.
WHO is the directing and coordinating authority for
health within the United Nations system. It is

responsible for providing leadership on global health
matters, shaping the health research agenda, setting
стандарди, артикулирање на опции на политики
засновани на докази, обезбедување техничка помош norms and standards, articulating evidence-based
за разни земји и следење и оценување на трендовите policy options, providing technical support to
countries and monitoring and assessing health trends.
во здравството.

The World Meteorological Organization (WMO) is a
specialized agency of the United Nations. It is the UN
system's authoritative voice on the state and
behaviour of the Earth's atmosphere, its interaction
with the oceans, the climate it produces and the
resulting distribution of water resources.
WMO has a membership of 191 Member States and
Territories (on 1 January 2013). It originated from the
International Meteorological Organization (IMO),
which was founded in 1873. Established in 1950,
WMO became the specialized agency of the United
Nations in 1951 for meteorology (weather and
climate), operational hydrology and related
geophysical sciences.
As weather, climate and the water cycle know no
national boundaries, international cooperation at a
global scale is essential and WMO provides the
framework for such international cooperation.

Forests of pine, spruce, fir, and larch stretching
from the east coast of Canada westward to Alaska
and continuing from Siberia westward across the
entire extent of Russia to the European Plain.

Светска метеоролошка
организација

World Meteorological
Organization (WMO)

Светската метеоролошка агенција е специјализирана
агенција на ОН. Таа е институцијата на ОН која
искажува ставови за состојбата и однесувањето на
атмосферата на Земјата, нејзината интеракција со
океаните, климата која ја произведува и секако
дистрибуцијата на водните ресурси. Во СМО
лленуваат 191 земја и територии (на 1 јануари 2013
година). Таа потекнува од Меѓународната
метеоролошка организација која била основана во
1873. СМО е формирана во 1950 година и таа стана
специјализирана агенција на ОН во 1951 за
метеорологија (време и клима), оперативна
хидрологија и геофизика. Бидејки времето, климата
и циклусот на водата немаат национални граници,
најважана е меѓународната соработка на светско
ниво која се обезбедува преку СМО.

северни шуми

boreal forest

Шуми на борот, омориката, елката и аришот што се
протегаат од источното крајбрежје на Канада кон
запад до Алјаска и продолжуваат од Сибир кон запад
преку цела Русија до европската рамнина.

Северноатлантска
осцилација (NAO)

North Atlantic Oscilations
(NAO)

Северноатлантската осцилација се состои од
противставени промени на барометарскиот притисок The North Atlantic Oscillation consists of opposing
близу до Исланд и во близина на Азорските Острови. variations of barometric pressure near Iceland and
Во просек, западната морска струја меѓу исландската near the Azores. On average, a westerly current,
between the Icelandic low pressure area and the
област на низок притисок и азорската област на
Azores high pressure area, carries cyclones with their
висок притисок, носи циклони заедно со нивните
придружни фронтални системи кон Европа. Сепак, associated frontal systems towards Europe. However,
разликата во притисоците меѓу Исланд и Азорските the pressure difference between Iceland and the
Острови флуктуира од денови до децении, а може Azores fluctuates on time scales of days to decades,
and can be reversed at times. It is the dominant mode
понекогаш и да ја смени насоката. Тоа е
доминантниот начин на варирање на климата во зима of winter climate variability in the North Atlantic
region, ranging from central North America to
во регионот на северниот Атлантик, којшто се
протега од централна Северна Америка до Европа. Europe.

сегашна вредност

present value cost

сезона на полен
сезона на растење
сеизмитет

Сума на сите трошоци низ сите временски периоди, The sum of all costs over all time periods, with future
со дисконтирани идни трошоци.
costs discounted.

pollen season
growing season
seismicity

Секретаријат на
Рамковната конвенција на UNFCCC Secretariat
ОН за климатски промени
сектор земјоделство
сектор транспорт
секундарни мерки за
адаптација
семејни фарми

agriculture sector
transport sector
secondary adaptive
measures
family farms

Секретаријат на УНФЦЦЦ е името на Секретаријатот UNFCCC secretariat is the name of the United
на ОН кој е задолжен да ја поддржува работата на Nations Secretariat charged with supporting the
конвенцијата и седиштето му е во Бон.
operation of the Convention, with offices in Bonn.

семенски материјал /
садници
сеча
сив терцијарен песочник
сиже
синтетички ѓубрива
синџир на вредности
синџир на исхрана

seedlings
logging
grey tertiary sandstone
storyline
synthetic fertilisers
value chain
food chain

Видете СРЕС сценарија

See SRES scenarios.

Се состои од 19 примарни метеоролошки станици, 2
метеоролошки радарски центри со присуство на
персонал во текот на 24 часа; 12 климатолошки
станици, 116 станици за мерење на врнежите, 24
фенолошки станици со персонал со половина
работно време и 14 автоматизирани метеоролошки

It consists of 19 primary meterological stations, 2

систем за алармирање на
загаденоста на воздухот air pollution alert system
Систем на критични
контролни точки за
анализа на опасности
(HACCP system)
систем за известување
систем за интегрирано
управување и контрола
(IACS)
систем за метеоролошко
следење/мониторинг
Систем за мониторинг,
известување и
верификација (MRV)
систем за рано
предупредување од
поплави
систем за рано тревожење
за поплави

Hazard Analysis Critical
Control Point System
(HACCP system)
reporting system
Integrated Administration &
Control System (IACS)
meteorological monitoring
system
Monitoring, Reporting and
Verification system (MRV)
flood early warning system
early warning system for
flooding

систем за систематско systematic climate
набљудување на климата observation system

станици.

meteorological radar centers attended 24 hours a day;
12 climatological stations, 116 percipitation
measuring stations, 24 phenological stations staffed
for 4 working hours and 14 automated weather
stations.

систем за следење на
заразните болести кои ги vector borne communicable
diseases monitoring system
пренесуваат вектори
систем за управување со Animal Waste Management
животински отпад
System (AWMS)
(AWMS)
систем на вложување и
deposit-refund system
враќање на средствата

Ги комбинира вложувањето или оданочувањето со Combines a deposit or fee (tax) on a commodity
враќањето на средствата или стимулирањето
with a refund or rebate (subsidy) for implementation
(субвенционирање) откако ќе се спроведе
определено активност. Видете и даноци за емисија. of a specified action. Se also emissions tax.

систематско набљудување systematic observation
системи за греење
системи за испуштање
отпадни води
системи за ладење
системи за наводнување
системи за прибирање
води

депозит на квоти на
емисии

heating systems
wastewater discharge
systems
cooling systems
irrigation systems
water collection systems

banking

Според Протоколот од Кјото [Член 3(13)], Страните According to the Kyoto Protocol [Article 3(13)],
вклучени во Анексот I на Рамковната конвенција на Parties included in Annex I to the United Nations
Обединетите нации за климатски промени може да Framework Convention on Climate Change may save
excess emissions allowances or credits from the first
ги зачуваат прекумерните емисии или поени од
commitment period for use in subsequent
првиот период на обврска за да ги искористат во
commitment
периодите на обврска што следуваат (по 2012).
periods (post-2012).

следење/мониторинг на environmental monitoring
животната средина
слив

catchment

Област што ја собира и ја пренесува дождовницата. An area that collects and drains rainwater.

снабдување со енергија energy supply
снабдување со
compressed air supply
компресиран воздух
snow
снег
снежи санти

snow packs

снежна безбедност
снежна покривка

snow security
snow cover

Сезонска акумулација на снег, што се топи бавно. A seasonal accumulation of slow-melting snow.

Собир на Страните (на
Протоколот од Кјото)

согорување на горива
согорување на
земјоделски остатоци
согорување на отпад
соларни бојлери
соларни електрани
соларни системи

Конференцијата на Страните на
Рамковнатаконвенција на Обединетите нации за
климатски промени ќе служи како Собир на
Meeting of the Parties (to
Страните (МОР), врховно тело на Протоколот од
the Kyoto Protocol) (MOP) Кјото, но само Страните на Протоколот од Кјото

The Conference of the Parties of the United Nations
Framework Convention on Climate Change will serve
as the Meeting of the Parties (MOP), the supreme
body of the Kyoto Protocol, but only Parties to the
Kyoto Protocol may participate in deliberations and
може да учествуваат во дискусиите и да одлучуваат. make decisions. Until the Protocol enters into force,
Се додека Протоколот не стапи во сила, МОП не
MOP cannot meet.
може да се состане.

burning of fuels
agricultural residue burning
waste incineration
solar water heaters
solar power plants
solar systems

сончев (11 годишен)
циклус

solar (11 year) cycle

сончева активност

solar activity

сончева енергија

solar power

Квази-редовна модулација на сончевата активност со A quasi-regular modulation of solar activity with
варирачка амплитуда и со период меѓу 9 и 13 години. varying amplitude and a period of between 9 and 13
years.
Сонцето поминува низ периоди на висока активност
во кои има голем број сончеви дамки, а исто така и The Sun exhibits periods of high activity observed in
numbers of sunspots, as well as radiative output,
зголемено зрачење во просторот, зголемена
магнетска активност и емисија на високоенергетски magnetic activity, and emission of high energy
честички. Овие варијации се случуваат во временски particles. These variations take place on a range of
рамки од милион години до минути. Видете сончев time scales from millions of years to minutes. See
also solar cycle.
циклус.

sun spots

Мали темни области на Сонцето. Бројот на
сончевите дамки е поголем во текот на зголемената Small dark areas on the Sun. The number of sunspots
сончева активност и варира, особено со сончевиот is higher during periods of high solar activity, and
varies in particular with the solar cycle.
циклус.

сончево зрачење

solar radiation

Зрачење емитирано од Сонцето. Познато, исто така,
како краткобраново зрачење. Сончевото зрачење има
посебен опсег на бранови должини (спектар)
определен со
температурата на Сонцето. Видете и инфрацрвено
зрачење.

сончоглед
сорти
состав на почвата

sunflower
varieties
soil composition
socio economic
development
socio economic
vulnerability

сончеви дамки

социоекономски развој
социоекономска
ранливост

Запис од Копенхаген

Copenhagen Accord

способност за ублажување mitigative capacity
средна годишна
температура
средна месечна
температура
средна социјална
ранливост
средна температура на
воздухот

Записот (Договорот) од Копенхаген е документ за кој
учесниците на 15-тата сесија на Конференцијата на
страните (COP 15) на Рамковната конвенција на ОН
за климатски промени, се согласија „да го земат
предвид“ на последната пленарна сесија на 18
декември 2009 година.

Radiation emitted by the Sun. It is also referred to as
short-wave radiation. Solar radiation has a distinctive
range of wavelengths (spectrum) determined by the
temperature of the Sun. See also infrared radiation.

The Copenhagen Agreement is a document that
delegates at the 15th session of the Conference of
Parties (COP 15) to the United Nations Framework
Convention on Climate Change agreed to "take note
of" at the final plenary on 18 December 2009.

Општествените, политичките и економските
структури и состојби што се потребни за ефективно The social, political, and economic structures and
conditions that are required for effective mitigation.
ублажување.

mean annual temperature
mean monthly temperature
medium social vulnerability
mean air temperature

средно морско ниво (MSL) mean sea level (MSL)

Средното морско ниво обично се дефинира како
просечно релативно морско ниво во некој временски
период, како што е месец или година, доволно долг
за да може да се изведе просек од непостојаните
вредности какви што се брановите. Видете, исто
така, растење на морското ниво.

Mean Sea Level is normally defined as the average
relative sea level over a period, such as a month or a
year, long enough to average out transients such as
waves. See also sea-level rise.

СРЕС (SRES)сценарија

SRES Scenarios

стабилизирање

stabilization

стадиуми на раст

growing stages

СРЕС сценаријата се емисиони сценарија
направени од Накиценовиц и другите (2000) и
искористени, меѓу другото, како основа за
климатските проекции во прилогот на IPCC
WGI кон Третиот извештај за процена (IPCC, 2001а).
Следниве изрази се потребни за подобро разбирање
на структурата и за користењето на СРЕС
сценаријата:
· Семејство (сценарија): Сценаријата што имаат
слични демографски, општествени, економски и
технолошки сижеа на промена. Четири семејства на
сценарија го сочинуваат комплетот на СРЕС
сценаријата: А1, А2, Б1 и Б2.
· Група (на сценарија): Сценаријата во семејство
кои ги отсликуваат конзистентните варијации на
сижето. Семејството сценарија А1 вклучува четири
групи именувани
како А1Т, А1В, А1Г и А1Б што ги истражуваат
алтернативните структури на идните енергетски
системи. Во Резимето за креаторите на политиките
од Накиценовиц и другите (2000), групите А1Ц и
А1Г беа комбинирани во една “ФосилноИнтензивна” група на сценарија (група сценарија
А1ФИ). Секое од останатите три семејства на
сценарија се состои од по една група. Оттаму,
комплетот на СРЕС сценарија презентиран во
Резимето за креаторите на политиките од
Накиценовиц и другите (2000) се состои од шест
Постигнување стабилизација на атмосферските
концентрации на еден или повеќе стакленички
гасови (на пр., јаглерод диоксидот или на CO 2еквивалентната кошница стакленички гасови).

SRES scenarios are emissions scenarios developed
by Nakicenovic et al. (2000) and used, among others,
as a basis for the climate projections in the IPCC
WGI contribution to the Third Assessment Report
(IPCC, 2001a). The following terms are relevant for a
better understanding of the structure and use of the
set of SRES scenarios:
· (Scenario) Family: Scenarios that have a similar
demographic, societal, economic, and technical
change storyline. Four scenario families comprise the
SRES scenario set: A1, A2, B1, and B2.
· (Scenario) Group: Scenarios within a family that
reflect a consistent variation of the storyline. The A1
scenario family includes four groups designated as
A1T, A1C, A1G, and A1B
that explore alternative structures of future energy
systems. In the Summary for Policymakers of
Nakicenovic et al. (2000), the A1C and A1G groups
have been combined into one “Fossil-Intensive” A1FI
scenario group. The other three scenario families
consist of one group each. The SRES scenario set
reflected in the Summary for Policymakers of
Nakicenovic et al. (2000) thus consist of six distinct
scenario groups, all of which are equally sound and
together capture the range of uncertainties associated
with driving forces and emissions.
· Illustrative Scenario: A scenario that is illustrative
for each of the six scenario groups reflected in the
The achievement of stabilization of atmospheric
concentrations of one or more greenhouse gases (e.g.,
carbon dioxide or a CO2 - equivalent basket of
greenhouse gases).

Стакленичките гасови се составни делови на
атмосферата, природни и антропогени, кои
апсорбираат и емитираат зрачење со специфични
бранови должини од спектарот на инфрацрвеното
зрачење емитирано од Земјината површина, од
атмосферата и од облаците. Оваа особина го
предизвикува ефектот на стаклената градина.
Водената пара (H2О), јаглерод диоксидот (CO2),

Greenhouse gases are those gaseous constituents
of the atmosphere, both natural and anthropogenic,
that absorb and emit radiation at specific wavelengths
within the spectrum of infrared radiation emitted by
the Earth’s surface, the atmosphere, and clouds. This
property causes the greenhouse effect. Water vapor
(H2O), carbon dioxide (CO2 ), nitrous oxide (N2О),

диазотоксидот (N2О), метанот (CH4) и озонот (О3) се methane (CH4 ), and ozone (O3 ) are the primary

стакленички гас

greenhouse gas

greenhouse gases in the Earth’s atmosphere.
основните стакленички гасови во атмосферата на
Земјата. Освен тоа, постои поголем број стакленички Moreover there are a number of entirely human-made
greenhouse gases in the atmosphere, such as the
гасови кои во целост потекнуваат од човекот и од
halocarbons and other chlorine- and bromineнеговите активности, како на пример
халојаглеродите и другите супстанци што содржат containing substances, dealt with under the Montreal
хлор или бром, кои се регулират со Монтреалскиот Protocol. Besides CO2 , N2O, and CH4 , the Kyoto
Protocol deals with the greenhouse gases sulfur
протокол. Покрај CО2, N2О и CH4, Протоколот од
hexafluoride (SF6 ), hydrofluorocarbons (HFCs), and
Кјото се занимава со стакленичките гасови:
сулфурхексафлуоридот (SF6), флуорјаглеводородите perfluorocarbons
(PFCs).
(HFC-и) и перфлуорјаглеродите (PFC-и).

стакленички ефект

greenhouse effect

Стакленичките гасови ефективно го апсорбираат
инфрацрвеното зрачење кое се емитува од
површината на Земјата, од самата атмосфера
благодарение на истите гасови, и од облаците.
Атмосферското зрачење се емитира на сите страни,
вклучувајќи и надолу кон површината на Земјата. На
тој начин, стакленичките гасови ја заробуваат
топлината во рамките на системот површинатропосфера. Ова се нарекува “природен стакленички
ефект”. Атмосферското зрачење е во силна спрега со
температурата на нивото од кое што тоа се емитира.
Во тропосферата, температурата главно опаѓа со
височината. Практично, инфрацрвеното зрачење што
се емитира во вселената потекнува од надморска
височина со температура во просек од -19ºС, во
рамнотежа со нетосончевото зрачење што доаѓа,
додека површината на Земјата е на многу повисока
температура, во просек од +14ºС. Зголемувањето на
концентрацијата на стакленичките гасови доведува
до зголемена непровидност за инфрацрвеното
зрачење од атмосферата и поради тоа до зрачење во
вселената од повисока надморска височина а со
пониска температура. Тоа предизвикува нарушување
на балансот на зрачењето, нерамнотежа што може
единствено да се компензира преку зголемување на
температурата на системот површина тропосфера.
Ова е “засилениот ефект на стаклената градина”.

Greenhouse gases effectively absorb infrared
radiation, emitted by the Earth’s surface, by the
atmosphere itself due to the same gases, and by
clouds. Atmospheric radiation is emitted to all sides,
including downward to the Earth’s surface. Thus
greenhouse gases trap heat within the surfacetroposphere system. This is called the “natural
greenhouse effect.” Atmospheric radiation is strongly
coupled to the temperature of the level at which it is
emitted. In the troposphere, the temperature generally
decreases with height. Effectively, infrared radiation
emitted to space originates from an altitude with a
temperature of, on average, -19°C, in balance with
the net incoming solar radiation, whereas the Earth’s
surface is kept at a much higher temperature of, on
average, +14°C. An increase in the concentration of
greenhouse gases leads to an increased infrared
opacity of the atmosphere, and therefore to an
effective radiation into space from a higher altitude at
a lower temperature. This causes a radiative forcing,
an imbalance that can only be compensated for by an
increase of the temperature of the surface-troposphere
system. This is the “enhanced greenhouse effect.”

residential sector
станбен сектор
стандарден метод маса default mass balance
method
биланс
Комплет правила или кодови кои обврзуваат на
работни карактеристики на производите или ги

стандарди

standards

Set of rules or codes mandating or defining product
дефинираат тие карактеристики (на пр., квалитетот, performance (e.g., grades, dimensions,
димензиите, карактеристиките, методите за
тестирање и правилата на употреба). Стандардите за characteristics, test methods, and rules for use).
International product and/or technology or
меѓународен производ и/или технологија или
performance standards establish minimum
стандарди за работните карактеристики ги
определуваат минималните барања за производите requirements for affected products and/or
и/или технологиите што им подлежат на стандардите technologies in countries where they are adopted.
The standards reduce greenhouse gas emissions
во државите каде што се усвоени тие стандарди.
associated with the manufacture or use of the
Стандардите ги намалуваат емисиите на
стакленичките гасови поврзани со производството products and/or application of the technology. See
или со употребата на производите и/или примената also regulatory measures.
на технологијата. Видете контролни мерки.

стандарди за енергетска
ефикасност
стандарди за енергетска
ефикасност во
резиденцијалните објекти
и опремата
станици за мерење на
количеството врнежи
стапка на невработеност
стапка на продирање
стапка на смртност

energy efficiency standards

energy efficiency standards
in buildings and equipment
rain metering stations
unemployment rate
penetration rate
mortality rate

староседелци

indigenous people

Луѓе чии предци населувале место или држава кога
лица кои се од друго културно или етничко потекло
дошле на тоа место и станале доминантни преку
освојување, населување или преку други средства, а
кои денес живеат повеќе во согласност со своите
сопствени општествени, економски и културни
обичаи и традиции отколку со тие на државата чиј
дел се сега (исто така се познати како “домородни”,
“абориџински” или “племенски” народи).

степен-денови на
заладување

cooling degree days

Интеграл на температурите над 18ºС во текот на
денот (на пр., ден со просечна дневна температура од
20ºС се смета како 2 степенденови на заладување).
Видете, исто така, степен-денови на затоплување.

The integral over a day of the temperature above
18°C (e.g., a day with an average temperature of
20°C counts as 2 cooling degree days). See also
heating degree days.

степен-денови на
затоплување

heating degree days

Интеграл на температурите под 18ºС во текот на
денот (на пр., ден со просечна температура од 16ºС
се смета за 2 степен-денови на затоплување). Видете,
исто така, степенденови на заладување.

The integral over a day of the temperature below
18°C (e.g., a day with an average temperature of
16°C counts as 2 heating degree days). See also
cooling degree days.

Стопанска комора
сточарство

Chamber of Commerce
livestock breeding

People whose ancestors inhabited a place or a
country when persons from another culture or ethnic
background arrived on the scene and dominated them
through conquest, settlement, or other means and who
today live more in conformity with their own social,
economic and cultural customs and traditions than
those of the country of which they now form a part
(also referred to as “native,” “aboriginal,” or “tribal”
peoples).

Стратегија за развој на
енергетиката во Република
Македонија за периодот
2008-2020 со визија до
2030
Стратегија за
комуникација за
климатски промени и
акциски план
Стратегија за обновливи
извори на енергија во
Македонија до 2020
стратегиски план за
адаптација

Strategy for energy
development in the
Republic of Macedonia for
the period 2008-2020 with a
Vision to 2030

стратосфера

stratosphere

стрес од топлина

heat stress

структурна промена

студени бранови

Climate Change
Communications Strategy
and Action Plan
Renewable Energy Sources
Strategy of Macedonia till
2020
strategic adaptation plan
Многу слоевит дел од атмосферата над тропосферата
што се протега од околу 10км (движејќи се во просек
во граници од 9км во високите географски широчини
до 16км во тропските региони) до околу 50 км.

The highly stratified region of the atmosphere above
the troposphere extending from about 10 km (ranging
from 9 km in high latitudes to 16 km in the tropics on
average) to about 50 km.

structural change

Промени во, на пример, релативното учество во
бруто-домашниот производ на индустрискиот,
земјоделскиот или услужниот сектор од економијата;
или, поопшто, системски трансформации со чија
помош се заменуваат некои компоненти или
потенцијално се заменети од другите компоненти.

Changes, for example, in the relative share of Gross
Domestic Product produced by the industrial,
аgricultural, or services sectors of an economy; or
more generally, systems transformations whereby
some components are either replaced or potentially
substituted by other ones.

cold waves

Студен бран е климатолошка појава која се
карактеризира со ладење на воздухот. Конкретно,
студениот бран претставува нагло паѓање на
температурата во рок од 24 часа. Прецизниот
критериум за студениот бран се определува од
брзината на падот на температурата, како и од
минималната температура што ќе ја достигне.

A cold wave is a weather phenomenon that is
distinguished by a cooling of the air. Specifically, a
cold wave is a rapid fall in temperature within a 24
hour period. The precise criterion for a cold wave is
determined by the rate at which the temperature falls,
and the minimum to which it falls.

студено континентално cold continental climate
климатско подрачје (900region(900- 1100m)
1100м)
Студиите од горе надолу вршат проценка на
можностите за ублажување низ целата екомонија.
top down studies (mitigation Тие користат глобално конзистентни рамки и збирни
potential)
информации за можностите за ублажување и ги
земаат во предвид макроекономските и пазарните
информации.
Студиите оддолу нагоре се засноваат врз проценка
на можностите за ублажување, со посебен осврт кон
студии од долу нагоре
специфичните технологии и прописи. Тие се во
bottom-up studies
(потенцијал на
(mitigation potential)
основа секторски студии кои макроекономските
ублажување)
категории ги земаат како непроменливи (константни
вредности) .
sub alpine mountainous
субалпско планинско
климатско подрачје (1650- climate region (16502250м)
2250m)
Директно плаќање од влада на субјект, или
намалување на давачката за тој субјект со цел да се
имплементира практика што владата сака да ја
поттикне. Емисиите на стакленичките гасови може
да се намалат со снижување на постојните субвенции
субвенција, финансиски subsidy
што предизвикуваат раст на емисиите, како што се
стимул
субвенциите за користење на фосилните горива, или
со давање субвенции за практики што намалуваат
емисии или засилуваат апсорбенти (на пр., за
топлинска изолација на објектите или за садење
дрвја).
subirrigation
субиригација
субмедитеранско
sub mediterranean climate
климатско подрачје (50region (50-500 m)
500 м)
sulphur dioxide (SO2)
сулфур диоксид (SO2)
Еден од шесте стакленички гасови што треба да биде
ограничен со Протоколот од Кјото. Тој главно се
користи во тешката индустрија за изолација на
високонапонската
сулфурхексафлуорид (SF6) sulfur hexafluoride (SF6)
опрема и како помошник во производството на
системите за ладење на каблите. Неговиот
Потенцијал за глобално затоплување изнесува 23
900.
crude oil
сурова нафта
студии од горе надолу
(потенцијал на
ублажување)

Assess the economy-wide potential of mitigation
options. They use globally consistent frameworks and
aggregated information about mitigation optionsand
capture macro-economic and market feedbacks.

Are based on assessment of mitigation options,
emphasizing specific technologies and regulations.
They are typically sectoral studies taking the macroeconomy as unchanged.

Direct payment from the government to an entity or a
tax reduction to that entity, for implementing a
practice the government wishes to encourage.
Greenhouse gas emissions can be reduced by
lowering existing subsidies that have the effect of
raising emissions, such as subsidies to fossil-fuel use,
or by providing subsidies for practices that reduce
emissions or enhance sinks (e.g., for insulation of
buildings or planting trees).

One of the six greenhouse gases to be curbed under
the Kyoto Protocol. It is largely used in heavy
industry to insulate high-voltage equipment and to
assist in the manufacturing of cable-cooling systems.
Its Global Warming Potential is 23,900.

суши

drought

Феномен што постои кога количеството врнежи е
The phenomenon that exists when precipitation has
значително под вообичаените нивоа, со што се
предизвикуваат сериозни хидролошки нарушувања been significantly below normal recorded levels,
кои негативно влијаат врз земјишните системите за causing serious hydrological imbalances that
adversely affect land resource production systems.
производство на ресурси.

сушни области

arid regions

сушни периоди

Екосистеми со количество годишни врнежи помало Ecosystems with less than 250 mm precipitation per
од 250 мм.
year.

dry periods

сценарија за емисии

emissions scenario

Веродостојни претставувања на идните движења на
емисиите на супстанциите кои се потенцијално
активни во смисла на билансот на зрачењето (на пр., A plausible representation of the future development
of emissions of substances that are potentially
стакленичките
гасови, аеросолите), кои се засноваат врз кохерентен radiatively active (e.g., greenhouse gases, aerosols),
и внатрешно конзистентен комплет претпоставки во based on a coherent and internally consistent set of
врска со факторите кои ги определуваат (како што се assumptions about driving forces (such as
демографскиот и општествено-економскиот развој, demographic and socio-economic development,
промената на технологијата) и врз нивните клучни technological change) and their key relationships.
Concentration scenarios, derived from emissions
поврзаности. Сценаријата за концентрациите,
scenariosare used as input into a climate model
изведени од сценаријата за емисиите, се користат
како влезна информација во климатските модели за to compute climate projections. In IPCC (1992), a set
пресметување на климатските проекции. Комплетот of emissions scenarios were used as a basis for the
сценарија за емисии во IPCC (1992), беше користен climate projections in IPCC (1996). These emissions
scenarios are referred to as the IS92 scenarios. In the
како основа за климатските проекции во IPCC
IPCC Special Report on Emissions Scenarios
(1996). Тие сценарија за емисии се нарекуваат
сценарија IS92. Во Посебниот извештај на IPCC за (Nakicenovic et al., 2000), new emissions cenarios,
сценаријата за емисиите (Nacikenovic и други, 2000), the
so-called SRES scenarios—were published. For the
беа објавени новите сценарија за емисии,
meaning of some terms related to these scenarios, see
таканаречените SRES сценарија. За значењето на
SRES scenarios.
некои изрази поврзани со тие сценарија, видете
SRES сценарија.

сценарија за климатските climate change scenarios
промени
сценарија со моделирање modelling scenarios
сценарија со отстапување Business As Usual (BAU)
од основното сценарио
Deviation scenarios
(BAU)

сценарио (општо значење) scenario (generic)]

Верен и често упростен опис на тоа како може да се
одвива иднината, заснован врз кохерентен и
внатрешно конзистентен комплет претпоставки во
врска со клучните поттикнувачки сили (на пр.,
стапката на технолошките промени, цените) и
односи. Сценаријата не се ниту предвидувања, ниту
се прогнози, и понекогаш може да се засноваат врз
“наративно сиже”. Сценаријата може да се изведат
од проекциите, но често се засноваат врз
дополнителните информации од други извори.
Видете СРЕС сценарија, климатско сценарио и
сценарија за емисиите.

A plausible and often simplified description of how
the future may develop, based on a coherent and
internally consistent set of assumptions about key
driving forces (e.g., rate of technology change, prices)
and relationships. Scenarios are neither predictions
nor forecasts and sometimes may be based on a
“narrative storyline.” Scenarios may be derived from
projections, but are often based on additional
information from other sources. See also SRES
scenarios, climate scenario, and emission scenarios.

Верно претставување на идните развивања на

сценарио за промената на radiative forcing scenario
билансот на зрачењето

промената на билансот на зрачењето поврзани со, на A plausible representation of the future development
пример, промените во атмосферскиот состав или со of radiative forcing associated, for example, with
промените во користењето на земјиштето или со
changes in atmospheric composition or land-use
надворешните фактори како што се варијациите во change, or with external factors such as variations in
сончевата активност. Сценаријата за влијанието врз solar activity. Radiative forcing scenarios can be used
балансот на зрачењето може да се користат као
влезна информација за поедноставените климатски as input into simplified climate models to compute
climate projections.
модели за пресметување
на климатските проекции.

табели за инвентаризација inventory tables
тампон/заштитни зони

Табели во кои се внесува ратата на активност и Tables presenting the activity rate and the emission
емисионите фактори по сектори за да се добијат factors against sectors in order to obtain GHG
емисиите на стакленички гасови.
emissions.

buffer zones

температура на воздухот air temperature
температурни шокови

thermal shocks

термокарст

thermokarst

Ридеста топографија со неправилна форма во
замрзнатата почва која се формира од топењето на Irregular, hummocky topography in frozen ground
caused by melting of ice.
мразот.

термохалинска
циркулација

thermohaline circulation

техники за орање

tillage techniques

Циркулација од големи димензии предизвикана од Large-scale density-driven circulation in the ocean,
густината во океаните и од разликите во
температурата и соленоста. Во северниот Атлантик, caused by differences in temperature and salinity. In
the North Atlantic, the thermohaline circulation
термохалинската циркулација се состои од топла
consists of warm surface water flowing northward
површинска вода што тече кон север и од студена
длабинска вода што тече кон југ, што предизвикува and cold deepwater flowing southward, resulting in a
net poleward transport of heat. The surface water
нето транспорт на топлина во насока на полот.
Површинската вода потонува во строго ограничените sinks in
highly restricted sinking regions located in high
подрачја на потонување лоцирани во високите
latitudes.
географски широчини.

технологии што не се
штетни за животната
средина

Environmentally Sound
Technologies (ESTs)

Технологии што ја заштитуваат животната средина,
кои се помалку загадувачки, кои ги користат сите
ресурси на одржлив начин, кои рециклираат поголем
дел од нивниот отпад и од нивните производи, и
управуваат со остатокот од отпадот на многу
поприфатлив начин отколку технологиите за кои тие
биле замена и се компатибилни со национално
определените општествено-економски,
културни приоритети и со приоритетите за
животната средина. ЕСТ-ите во овој извештај ги
претпоставуваат технологиите за ублажување и
приспособување, тврди и меки технологии.

технологија

technology

Опрема или техника за извршување пределена A piece of equipment or a technique for performing a
активност.
particular activity.

технолошки стандард или technology or performance Видете стандарди
стандард на перформанси standard

технолошки потенцијал technological potential

течен нафтен гас
течни горива

liquefied petroleum gas
liquid fuels

тиња

silt

тонење на земјиштето

subsidence

топлинска ерозија

thermal erosion

Износ за кој е можно да се намалат емисиитена
стакленичките гасови или да се подобри
енергетската ефикасност преку воведување
технологија или практика која е веќе испробана.
Видете, исто така, економски потенцијал, пазарен
потенцијал и општествено-економски потенцијал.

топло континентално
климатско подрачје (600900м)
топлотен бран
топлотна изолација

thermal expansion

See standards.
The amount by which it is possible to reduce
greenhouse gas emissions or improve energy
efficiency by implementing a technology or practice
that has already been demonstrated. See also
economic potential, market potential and socioeconomic potential.

Незацврстен или раскашавен таложен материјал чии Unconsolidated or loose sedimentary material whose
каменести составни честички се поситни од зрнце constituent rock particles are finer than grains of sand
песок, а поголеми од честичките на глината.
and larger than clay particles.
Ненадејно тонење или постапно слегнување на
Земјината површина со мало хоризонтално движење
или без него.
Ерозија на пермафрост богат со мраз преку
комбинирана топлинска или механичка активност на
вода што се движи.
Во врска со морското ниво, тоа се однесува на

топлинско ширење

Technologies that protect the environment, are less
polluting, use all resources in a more sustainable
manner, recycle more of their wastes and products,
and handle residual wastes in a more acceptable
manner than the technologies for which they were
substitutes and are compatible with nationally
determined socio-economic, cultural, and
environmental priorities.
ESTs in this report imply mitigation and adaptation
technologies, hard and soft technologies.

The sudden sinking or gradual downward settling
of the Earth’s surface with little or no
horizontal motion.
The erosion of ice-rich permafrost by the combined
thermal and mechanical action of moving water.

In connection with sea level, this refers to the
зголемувањето на волуменот (и на намалувањето на increase in volume (and decrease in density) that
густината) што е резултат на затоплената вода.
Затоплувањето на океаните доведува до ширење на results from warming water. A warming of the ocean
волуменот на океаните и оттаму до зголемување на leads to an expansion of the ocean volume and hence
an increase in sea level.
морското ниво.

warm continental climate
region (600-900m)
heat wave
thermal insulation

топлотни бранови

heat waves

топографија
топографска карта
традиционално
земјоделство
транспарентност на
крошните

topography
topographic map
conventional agriculture
crown transparency

Топлотен бран е подолг временски период на
прекумерно топло време, а истовремено може да се
јави и висока влажност на воздухот. Иако постојат
различни дефиниции, топлотниот бран се мери во
однос на вообичаеното време во тој регион и во
однос на вообичаените температури во тоа годишно
време.

A heat wave is a prolonged period of excessively hot
weather, which may be accompanied by high
humidity. While definitions vary, a heat wave is
measured relative to the usual weather in the area and
relative to normal temperatures for the season.

трансфер на технологија technology transfer

Голем број процеси што се однесуваат на размената
на знаењето, парите и стоките меѓу различни
засегнати страни што доведуваат до ширење на
технологијата за приспособување на климатските
промени или за нивно ублажување. Како општ
концепт, изразот се користи за да ги опфати
ширењето на технологиите и технолошката
соработка меѓу државите и во рамките на самите
држави.

трансформација на
енергија

energy transformation

Промената од една форма на енергија, како што е The change from one form of energy, such as the
енергијата вградена во фосилните горива, во друга, energy embodied in fossil fuels, to another, such as
како што е електричната енергија.
electricity.

emission trading

Пазарен приод кон постигнувањето цели за
животната средина што им овозможува, на оние што
ги намалуваат емисиите на стакленичките гасови под
бараното ниво, да го користат вишокот намалувања,
или да тргуваат со нив за да ги
неутрализираат/компензираат емисиите од некој
друг извор во самата држава или надвор од неа.
Трговијата може да се јави, главно, на ниво на
самата
компанија, на ниво на држава и на меѓудржавно
ниво. Вториот извештај за процена на IPCC усвои
конвенција за користење “дозволи”за домашните
системи на трговија и “квоти” за меѓународните
системи на трговија. Трговијата со емисии според
членот 17 од Протоколот од Кјото е систем на квоти
со кои може да се тргува, заснован врз
доделените количества пресметани од обврските за
намалување и за ограничување на емисиите наведени
во Анексот Б од Протоколот. Видете, исто така,
единица на
потврдено намалување на емисија и механизам за
чист развој.

трговија со емисии

The broad set of processes that cover the exchange
of knowledge, money, and goods among different
stakeholders that lead to the spreading of technology
for adapting to or mitigating climate change. As a
generic concept, the term is used to encompass both
diffusion of technologies and technological
cooperation across and within countries.

A market-based approach to achieving environmental
objectives that allows, those reducing greenhouse gas
emissions below what is required, to use or trade the
excess reductions to offset emissions at another
source inside or outside the country. In general,
trading can occur at the intracompany, domesti, and
international levels. The IPCC Second Assessment
Report adopted the convention of using “permits” for
domestic trading systems and “quotas” for
international trading systems. Emissions trading under
Article 17 of the Kyoto Protocol is a tradable quota
system based on the assigned amounts calculated
from the emission reduction and limitation
commitments listed in Annex B of the Protocol. See
also Certified Emission Reduction Unit and Clean
Development Mechanism.

Слабо исушена област богата со акумулиран
тресетиште

bog

A poorly drained area rich in accumulated plant
растителен материјал, која често опкружува некоја material, frequently surrounding a body of open water
отворена водена површина и има карактеристична and having a characteristic flora (such as sedges,
флора (како што се рогозината,вресот и мовотheaths, and sphagnum).
спагнум).

Трет национален план за Third National
Communication on Climate
климатски промени
Change
третман на отпадни води waste water treatment
tropopause

Границата меѓу тропосферата и стратосферата

The boundary between the troposphere and the
stratosphere.

тропосфера

troposphere

Најдолниот дел од атмосферата кој почнува од
површината приближно до 10км надморска височина
во средните географски широчини (се движи во
граници во просек од 9км, во високите географски
широчини, до 16км во тропските области) каде што
се јавуваат појави познати како облаци и “време”. Во
тропосферата, температурите главно опаѓаат со
надморската височина.

The lowest part of the atmosphere from the surface to
about 10 km in altitude in mid-latitudes (ranging from
9 km in high latitudes to 16 km in the tropics on
average) where clouds and “weather” phenomena
occur. In the troposphere, temperatures generally
decrease with height.

тропски ноќи

tropical nights

трошоци за адаптација

adaptation costs

Чинење на планирањето, подготвувањето,
Costs of planning, preparing for, facilitating and
опремувањето и спроведувањето на мерките за
implementing adaptation measures, including
приспособување, вклучувајќи го и трошокот на
transition costs.
преминот

трошоци за
имплементација

implementation costs

Трошоци врзани за спроведувањето на опциите за Costs involved in the implementation of mitigation
ублажување. Овие трошоци се врзани за
options. These costs are associated with the
неопходните институционални промени, со
потребите за информации, со големината на пазарот, necessary institutional changes, information
requirements, market size, opportunities for
со можностите за стекнување технологија и за
учењето, и со потребните економски поттикнувања technology gain and learning, and economic
incentives needed (grants, subsidies and taxes).
(грантови,субвенции и давачки).

трошоци на можноста

opportunity costs

трпезно грозје

Чинењето на економската активност откажана за The cost of an economic activity forgone by the
сметка на друга активност.
choice of another activity.

table grapes

тундра

tundra

тропопауза

Бездрвна, рамна или лесно брановидна рамнина
A treeless, level, or gently undulating plain
карактеристична за арктичките и субарктичките
characteristic of arctic and subarctic regions.
региони.

Во контекст на климатските промени, тоа е човечка
интервенција чија цел е да се намалат изворите или
да се засилат понорите на стакленички гасови. Тоа
може да значи употреба на поефикасно користење на
фосилни горива за индустриски процеси или
прозводство на електрична енергија, промена кон
сончева енергија или енергија од ветер, подобрување
на изолацијата во објектите и проширување на
шумите и на другите понори со цел да се отстранат
поголемите количества на јаглероден диоксид од
атмосферата.

In the context of climate change, a human
intervention to reduce the sources or enhance the
sinks of greenhouse gases. Examples include using
fossil fuels more efficiently for industrial processes or
electricity generation, switching to solar energy or
wind power, improving the insulation of buildings,
and expanding forests and other "sinks" to remove
greater amounts of carbon dioxide from the
atmosphere.

climate change mitigation

види ублажување

see mitigation

uv radiation

Види ултравиолетово зрачење

See ultraviolet radiation

ув мрежи

uv nets

Мрежи кои се употребуваат во земјоделството и ги Nets used in agriculture which protect plants from
заштиттуваат растенијата од ултравиолетово зрачење UV radiation.

угар
улично осветлување

fallow
street lighting

ублажување

ублажување на
климатските промени
ув зрачење

mitigation

ултравиолетово зрачење ultraviolet radiation

Сончево зрачење во опсег на бранови должини од
280 до 320нм, од кое поголемиот дел се апсорбира Solar radiation within a wavelength range of 280-320
nm, the greater part of which is absorbed by
од стратосферата преку стратосферскиот озон.
stratospheric ozone. Enhanced UVB radiation
Зголеменото УВ-Б зрачење го оневозможува
suppresses the immune system and can have other
имунолошкиот систем и може да има други
adverse effects on living organisms.
негативни ефекти врз живите организми.

умерено континентално moderate-continental-subсубмедитеранско
климатско подрачје (до Mediterranean climate
region (to 600 m)
600 м)

уништување на шумите deforestation

Упатство за добри
практики на IPCC за
употреба на земјиштето,
промените во употребата
на земјиштето и
шумарство
Упатство за добри
практики на
Меѓувладиниот панел за
климатски промени
употреба на водите

Конверзија на шумите во нешуми. Во врска со
дискусијата околу изразот и сродните изрази, како Conversion of forest to non-forest. For a discussion of
the term forest and related terms such as
пошумување, повторно пошумување и уништување afforestation, reforestation, and deforestation,
на шумите видете во Посебниот извештај на IPCC за see the IPCC Special Report on Land Use, Land-Use
користењето на земјиштето, промена во користењето Change, and Forestry (IPCC, 2000b).
на земјиштето и шумарството (IPCC, 2000б).

IPCC Good Practice
Guidance for LULUCF

Intergovernmental Panel on
Climate Change Good
Practice Guidance
water use
Употреба на земјиштето, промени во употребата на

Употреба на земјиштето,
промени во употребата на Land use, land use change
земјиштето и шумарство and forestry (LULUCF)
(LULUCF)

земјиштето и шумарство (LULUCF) се дефинира од
страна на Секретаријатот на ОН за климатски
промени како "Сектор за инвентаризација на
стакленички гасови кој опфаќа емисии и
отстранување на стакленички гасови кои се резултат
на директна употреба на земјиштето предизвикана од

Land use, land-use change and forestry (LULUCF) is
defined by the United Nations Climate Change

Secretariat as "A greenhouse gas inventory sector that
covers emissions and removals of greenhouse gases
resulting from direct human-induced land use, landлуѓето, промени во употребата на земјиштето и use change and forestry activities".
шумарски активности".

Hydrometeorological
Управа за
хидрометролошки работи Service
управување со арско ѓубре manure management
управување со водите

water management

управување со животната environmental management
средина
управување со остатоци од crop residues management
житни култури
управување со отпад и waste and waste water
management
отпадни води

управување со
побарувачка

demand-side management

Политики и програми креирани со определена цел за
да влијаат врз побарувањето на потрошувачот за
стоки и/или услуги. Во енергетскиот сектор, на
пример, тоа се однесува на политиките и програмите
креирани за намалување на побарувачката на
електрична енергија и други енергетски извори. Тоа
помага во намалувањето на емисиите на
стакленичките гасови.

Policies and programs designed for a specific purpose
to influence consumer demand for goods and/or
services. In the energy sector, for instance, it refers to
policies and programs designed to reduce consumer
demand for electricity and other energy sources. It
helps to reduce greenhouse gas emissions.

управување со ризици
управување со шумите
урбани NAMA

урбанизација

risk management
forest management
urban NAMAs

urbanization

NAMAs за градско подрачје (види NAMAs)
Пренамена на земјиштето од неговата природна
состојба, или од неговата природна состојба со која
се управува (како што е земјоделството) во градови;
процес поттикнуван од нето-миграцијата село-град

The conversion of land from a natural state or
managed natural state (such as agriculture) to
cities; a process driven by net rural-to-urban
migration through which an increasing percentage of
преку која голем број население во некоја држава
the population in any nation or region come to live in
или регион доаѓа да живее во населби наречени
settlements that are defined as “urban centres.”
“урбани центри”.

Прави државите учеснички да ги оданочуваат истите
извори со иста стапка. Секоја држава може да ги
задржи даночните приходи што таа ќе ги собере.
harmonized
усогласен данок на
Усогласениот данок не бара државите нужно да
емисии/јаглерод/енергија emissions/carbon/energy tax наметнат даноци со еднакви стапки, но
применувањето различни стапки низ државите нема
да биде економично. Видете даноци на емисија.

установени технологии и lock-in technologies and
practices
практики

фактори на конверзија
фенологија
фенолошки подрачја
фенолошки промени
фенолошки станици

Технологии и практики што имаат пазарни
предности кои потекнуваат од постојните
институции, услугите, инфраструктурата и од
расположливите ресурси; многу е тешко да се сменат
поради нивната распространета
употреба и присуството на придружната
инсфраструктура и на општествено-економските
структури.

Commits participating countries to impose a tax at a
common rate on the same sources. Each country can
retain the tax revenue it collects. A harmonized tax
would not necessarily require countries to impose a
tax at the same rate, but imposing different rates
across countries would not be cost-effective. See also
emissions tax.

Technologies and practices that have market
advantages arising from existing institutions,
services, infrastructure, and available resources;
they are very difficult to change because of their
widespread use and the presence of associated
infrastructure and sociocultural patterns.

conversion factors
phenology
phenological fields
phenological changes
phenological stations

фитопланктон

phytoplankton

флуктуации

fluctuations

флуорјаглероводороди
(HFC)

NAMAs for urban areas (see NAMAs)

Растителни форми на планктонот (на пр.,
The plant forms of plankton (e.g., diatoms).
диатомите). Фитопланктоните се доминантни
растенија во морето и се специфична алка во целиот Phytoplankton are the dominant plants in the sea, and
are the bast of the entire marine food web. These
морски синџир на исхрана.
Овие едноклеточни организми се основните агенси single-celled organisms are the principal agents for
photosynthetic carbon fixation in the ocean. See also
за фотосинтетското врзување на јаглеродот во
zooplankton.
океаните.

Меѓу честите стакленички гасови што треба да бидат
ограничени со Протоколот од Кјото. Тие се
произведуваат за пазарот како замена за
hydrofluorocarbons (HFCs) хлорофлуоројаглеродите. ХФЦ-ите главно се
користат во ладењето и во производството на
полуспроводници. Нивниот потенцијал за глобално

Among the six greenhouse gases to be curbed under
the Kyoto Protocol. They are produced commercially
as a substitute for chlorofluorocarbons. HFCs largely
are used in refrigeration and semiconductor
manufacturing. Their Global Warming Potentials

затоплување се движи во граници од 1300 до 11 700. range from 1,300 to 11,700.
Форум за адаптација на
климатските промени на South Eastern Europe
Forum on Climate Change
Југоисточна Европа
Adaptation (SEEFCCA)
(SEEFCCA)
фосилни горива

flossil fuels

фотонапонски панели

photovoltaic panels (PV)

фотосинтеза

photosynthesis

Горива врз основа на јаглерод кој потекнува од
Carbon-based fuels from fossil carbon deposits,
наслагите на фосилниот јаглерод, како што се
including coal, oil, and natural gas.
јагленот, нафтата и природниот гас.

Процес преку кој растенијата го земаат јаглеродниот
диоксид (СО2) од воздухот (или бикарбонатите од
водата) за да изградат јагленохидрати испуштајќи го
кислородот (О2) во процесот. Постојат неколку
начини за фотосинтеза со при што концентрациите
на атмосферскиот СО2 различно реагираат. Исто

The process by which plants take carbon dioxide
(CO2) from the air (or bicarbonate in water) to build
carbohydrates, releasing oxygen (O2) in the process.
There are several pathways of photosynthesis with
different responses to atmospheric CO2
concentrations.

така, видете зголемување на плодноста преку СО2. See also carbon dioxide fertilization.
фрагментација на
живеалиштата
фугитивни емисии
фуражни култури

fragmentation of habitats
fugitive emissions
fodder crops

халогени јаглероди

halocarbons

халофитни (солени)
заедници
хартија и картон

halophytic (saline)
communities
paper and cardboard

Соединенија кои содржат јаглерод и или хлор, бром
или флуор. Ваквите соединенија може да се
однесуваат како силни гасови кои предизвикуваат
ефект на стаклена градина во атмосферата.
Халогените јаглероди кои
содржат хлор или бром се исто така предизвикуваат
осиромашување на озонската обвивка.

Compounds containing carbon and either chlorine,
bromine, or fluorine. Such compounds can act as
powerful greenhouse gases in the atmosphere. The
chlorine- and bromine-containing halocarbons are
also involved in the depletion of the ozone layer.

хетеротрофна респирација heterotrophic respiration
хибридни автобуси
хидрауличен модел
хидрографија
хидроелектрани
хидролошки модел
хидролошки параметри
хидролошки флуктуации
хидрометеорологија
хидросфера

Постапка на претворање на органската материја во The conversion of organic matter to CO2 by
СО2 од страна на сите организми, освен од

растенијата.

organisms other than plants.

Компонента на климатскиот систем составена од
течна површинска и подземна вода, како што се, на
пример, океаните, морињата, реките, слатководните
езера, подземните води итн.

The component of the climate system composed of
liquid surface and subterranean water, such as
oceans, seas, rivers, freshwater lakes, underground
water, etc.

Видете климатски модел.

See climate model.

Стакленички гасови кои се опфатени со
Монтреалскиот протокол од 1987 година, а се
користат за ладење, климатизирање на воздухот,
пакување, изолација, во растворувачи и за
истиснувачи на аеросолите. Бидејќи не се

Greenhouse gases covered under the 1987 Montreal
Protocol and used for refrigeration, air conditioning,
packaging, insulation, solvents, or aerosol
propellants. Since they are not destroyed in the lower

hybrid busses
hydraulic model
hydrography
hydro power plants
hydrologic model
hydrological parameters
hydrological fluctuations
hydrometeorology
hydrosphere

hydro power plant
хидроцентрала
хиерархија на моделите model hierarchy

хлорфлуорјаглероди (CFC- chlorofluorocarbons (CFCs) разградуваат во ниската атмосфера, тие лебдат кон
и)
горната атмосфера каде што, доколку има погодни
услови, го разградуваат озонот. Овие гасови се
заменети со други соединенија, како што се
флуорјаглеводородите и хлорфлуорјаглеводородите,
кои се стакленички гасови покриени со Протоколот
од Кјото.
homeothermic animals
хомеотермни животни
chronic diseases
хронични заболувања
Репродуктивна експлозија на алгите во езерата, во
algal blooms
цветање на алгите
реките или во океаните.
flowering plants
цветни растенија
targets
цели
цели за
ограничување/намалување targets for GHG emissions
на емисии на стакленички limitation/reduction
гасови
целосно полимерски
all-polymer solar thermal
соларни термални
collectors
колектори
cement industry
цементна индустрија
Climate Service Center
Центар за климатски
(CSC)
услуги
Центар за промовирање Centre for Promotion of
Sustainable Agricultural
одржливи практики во
Practices and Rural
земјоделството и
Development
руралниот развој
(CEPROSARD)
(CEPROSARD)
Центар за управување со Centre for Crisis
Management
кризи
central year
централна година
central point
централна точка
innovation centres
центри за иновација
Изразот е искористен за опишување на текот на
јаглеродот (во различни форми, како на пример во
carbon cycle
циклус на јаглеродот
форма на јаглерод диоксид) низ атмосферата,
океаните, копнената биосфера и низ литосферата.
циклуси на мрзнењеfreeze thaw cycles
топење
zinc
цинк
mammals
цицачи
red data list of fungi
црвена листа на габи

црн јаглен

black carbon

црпење на водата
челик

water withdrawal
steel

atmosphere, CFCs drift into the upper atmosphere
where, given suitable conditions, they break down
ozone. These gases are being replaced by other
compounds, including hydrochlorofluorocarbons and
hydrofluorocarbons, which are greenhouse gases
covered under the Kyoto Protocol.

A reproductive explosion of algae in a lake, river or
ocean.

The term used to describe the flow of carbon (in
various forms such as as carbon dioxide) through the
atmosphere, ocean, terrestrial biosphere and
lithosphere.

Во климатологијата црниот јаглен или BC е агенс кој Black carbon - In climatology black carbon or BC is a
влијае врз климата. Црниот јаглен ја затоплува
climate forcing agent. Black carbon warms the Earth
Земјата преку апсорбирање на топлината во
by absorbing heat in the atmosphere and by reducing
атмосферата и кога тој се таложи врз снегот и мразот albedo, the ability to reflect sunlight, when deposited
го намалува албедото, способноста за рефлексија на on snow and ice. Black carbon stays in the
сончевата светлина. Црниот јаглен останува во
atmosphere for only several days to weeks, whereas
атмосферата само неколку дена до неколку недели, carbon dioxide (CO2) has an atmospheric lifetime of
додека јаглеродниот диоксид (CO2) има животен век more than 100 years
во атмосферата од повеќе од 100 години.
Количество вода екстрахирано од водните тела. Amount of water extracted from water bodies.

честички на саѓе

soot particles

Четврт извештај за оцена Forth Assisstment Report
(AR4)
(AR4 )

Particles formed during the quenching of gases at the
Честички формирани за време на ладењето на
гасовите од органските испарувања на надворешниот outer edge of flames of organic vapors, consisting
predominantly of carbon, with lesser amounts of
крај на огнот, составени главно од јаглерод, со
oxygen and hydrogen present as carboxyl and
помали количества кислород и водород во вид на
карбоксилни и фенолни групи кои имаат несовршена phenolic groups and exhibiting an imperfect graphitic
графитна структура (Чарлсон и Хеинтзенберг, 1995). structure (Charlson and Heintzenberg, 1995). See
also black carbon.
Fourth Assessment Report (AR4)
Четврт извештај за оцена (AR4)
Четвртиот извештај за оцена на Меѓувладиниот The Fourth Assessment Report of the
панел за климатски промени, објавен во 2007 година. Intergovernmental Panel on Climate Change, released
in 2007.
Се користи за дефинирање на трошоците кои се
Used to define the costs arising from any human
резултат на некоја човечка активност, кога
activity, when the agent responsible for the activity
вршителот на активноста не ги зема целосно предвид does not take full account of the impacts on others of
влијанијата врз другите. Еднакво, кога влијанијата се his or her actions. Equally, when the impacts are
позитивни, и не се предвидени со дејствата на
positive and not accounted for in the actions of the
одговорниот вршител, тие тогаш се нарекуваат
придобивки за другите. Емисиите на загадувачките agent responsible they are referred to as external
benefits. Emissions of particulate pollution from a
честички од термоцентрала влијаат врз луѓето во
околината, но тоа не се зема често предвид, или пак power station affect the health of people in the
не е соодветно согледано во приватното одлучување vicinity, but this is not often considered, or is given
inadequate weight, in private decision making and
и не постои пазар за таквите влијанија. Ваквиот
феномен е познат како „екстерналија“ а трошоците there is no market for such impacts. Such a
phenomenon is referred to as an “externality,” and the
што ги наметнува тоа се познати како екстерни
costs it imposes are referred to as the external costs.
трошоци.

екстерни трошоци

external cost

чинители
човечки активности

stakeholders
human activities

Шема на Европската
Унија за тргување со
емисии (EU ETS)

Системот за тргување со емисии на ЕУ (EU ETS) е
основата на политиката на ЕУ за борба против
климатските промени и е клучен инструмент за
трошковно-ефикасно намалување на емисиите на
Emissions Trading System стакленички гасови од индустријата. Првиот и до
(EU ETS)
сега се уште најголемиот меѓународен систем за
тргување со дозволени емисии на стакленички
гасови, EU ETS вклучува повеќе од 11 000 електрани
и индустриски постројки во 31 земја, како и авио
компании.

The EU emissions trading system (EU ETS) is a
cornerstone of the European Union's policy to combat
climate change and its key tool for reducing industrial
greenhouse gas emissions cost-effectively. The first and still by far the biggest - international system for
trading greenhouse gas emission allowances, the EU
ETS covers more than 11,000 power stations and
industrial plants in 31 countries, as well as airlines.

Шема на ЕУ за
споделување на емисиите EU effort-sharing scheme
како дел од шемата за for emission reductions
намалување на емисиите
штетници

pests

шума

forest

шумарство
шумски пожари
шумски ресурси
шумски екосистеми
шумско земјиште

forestry
forest fires
forest resources
forest ecosystems
forest land

Тип на вегетација во кој преовладуваат дрвјата. Во
светот се употребуваат многу дефиниции на изразот
шума, одразувајќи ги разликите во биогеографските
услови, општествената структура и во економијата.
За разгледување на изразот шума и на сродните
изрази, како што се пошумувањето, повторното
пошумување и уништувањето на шумите, видете во
Посебниот извештај за користење на земјиштето,
промената во користење на земјиштето и за
шумарството на IPCC (IPCC, 2000б).

A vegetation type dominated by trees. Many
definitions of the term forest are in use throughout the
world, reflecting wide differences in bio-geophysical
conditions, social structure, and economics. For a
discussion of the term forest and related terms such as
afforestation, reforestation, and deforestation. See the
IPCC Special Report on Land Use, Land-Use
Change, and Forestry (IPCC, 2000b).

Одгледувањето и грижа за шумите

Development and care of forests.

