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"אקולוגיה" צרפתי>עברי מונחון  

Vocabulaire de l’écologie
français>hébreu

abondance שפע
acclimatation ]אקלימטיזציה[ התאקלמות
adaptation התאמה
agriculture biologique ביולוגית חקלאות
algues אצות
aliment transgénique ; aliment 
génétiquement modifié

גנטי מהונדס מזון

alimentation en eau מים אספקת
allélopathie אללופאתיה
allocation des ressources ; 
répartition des ressources

משאבים הקצאת

allopatrique אלופטרי
alternance autogène אוטוגנית סוקצסיה
altruisme תאלטרואיסטי התנהגות
aménagement durable בר-קיימא ממשק
amiante אסבסט
amplitude écologique סובלנות תחום
annuel חד-שנתי
appauvrissement הידלדלות
atmosphère (sphère de l’air)  אטמוספרה
augmentation de la température הטמפרטורה עליית
autotrophe אוטוטרופי
autotrophie עצמית] [הזנה אוטוטרופיה
autotrophie [אוטוטרופיה] עצמית הזנה
azote חנקן
banque de semences זרעים מאגר
bassin d’oxydation חמצון אגן
bassin de drainage ניקוז אגן
bilan énergétique האנרגיה מאזן



biocénose (communauté d’espèces) [ביוסנוז] ביולוגית חברה
biodégradable מתכלה
biodiversité ; diversité biologique ביולוגי מגוון
biogénétique להתהוות [השייך ביוגנטי

החיים]
biogéographie ביוגיאוגרפיה
biome non durable קיימה-בר לא ביום
biomes (écozones) ביום
biosphère תפוצת [אזור ביוספירה

הארץ] כדור פני על החיים
biotechnologie במדע [ענף ביוטכנולוגיה

והנדסה ביולוגיה המשלב

גנטית]
biotope ; espace vital גידול בית
bonification des terres  הקרקע הכשרת
boue בוצה
capacité biotique/de charge נשיאה כושר
capacité d’adaptation התאמה יכולת
carnivores בשר אוכלי
catastrophe écologique אקולוגית קטסטרופה
cellule photovoltaïque  פוטואלקטרי/חשמלורי תא
cellule solaire סולרי תא
cellules photovoltaïques פוטואלקטרי תא
centrale énergétique כוח תחנת
chaîne alimentaire מזון] [שרשרת מזון מארג
chaîne alimentaire מזון שרשרת
changement climatique האקלים שינוי
chlorophylle כלורופיל
classification מיון
climax קלימקס
coévolution  משותפת אבולוציה
coexistence בצוותא קיום
cohabitation יחד קיום
cohorte קבוצה
colonisation התנחלות



communauté חברה
communauté biotique ביטית חברה
compétition interférentielle הפרעה של תחרות
compétition interspécifique בין-מינית תחרות
compétition intraspécifique מינית-תוך תחרות
composante abiotique אביוטי מרכיב
composante biotique ביוטי מרכיב
composés radioactifs רדיואקטיביים חומרים
compost אורגני פסולת חומר
concurrence vitale תחרות
condition physique, chances de 
survie

כשירות

conditions écologiques אקולוגיים תנאים
conditions optimales מיטביים תנאים
conservation  שימור
consommateur primaire (grains et 
légumes)

ראשוני צרכן

consommateur secondaire 
(carnivores)

שניוני צרכן

consommateur tertiaire (omnivores)  שלישוני צרכן
consommateur, usager צרכן
consommation de combustible דלק צריכת
contamination זיהום
contaminer לזהם
continuité רצף
contrôle biologique ; lutte 
biologique

 ביולוגית בקרה

couche d’ozone האוזון שכבת
croissance גדילה
croissance exponentielle מעריכי גידול
croissance naturelle טבעית גדילה
cycle biogéochimique ביו-גיאוכימי מחזור
cycle de l’azote החנקן מחזור
cycle du carbone הפחמן מחזור
cycle hydrologique המים מחזור
cycles des matières החומרים מחזור
de deuxième ordre שניוני



décharge, dépottoir מזבלה
déchets אשפה; זבל
déchets פסולת
déchets industriels תעשייה שופכי
déchets nucléaires גרעינית נשורת
déchets solides מוצקה פסולת
décomposeurs מפרקים

]מיקרואורגניזמים[
décomposition פירוק
défenseur de l’environnement אקולוג
déforestation יערות בירוא
densité צפיפות
dérive génétique גנטית סחיפה
désastre écologique אקולוגי אסון
désastre naturel  טבע אסון
déséquilibre משקל שיווי אי
désertification  מדבור
désherbant  עשבים משמיד
dessalement de l’eau מים התפלת
destruction הרס
déterministe דטרמיניסטי
détersif ניקוי חומר
détritivore דטריטיבור
détritus פסולת
développement non durable קיימה בר לא פיתוח
développement durable קיימה-בר פיתוח
déverser לשפוך
digestion anaérobie  אנארובי פירוק
disparition d’habitat גידול בתי אובדן
dispersion agrégative מקובץ פיזור
dissémination du pollen האבקה פיזור
distribution aléatoire אקראי פיזור
diversité des espèces המינים מגוון
diversité génétique  גנטי מגוון
diversité intraspécifique מיני תוך מגוון



diversité spécifique des espèces המינים עושר
dominance מינים שלטון
dose létale קטלנית מנה
durable  קיימא-בר
eau potable  לשתייה מים
eaux d’égouts ; eaux usées ביוב מי
eaux usées ; eaux d’égouts שפכים מי
échapper לפלוט
éco-agriculture אקולוגית חקלאות
écologie ] הסביבה תורת[ אקולוגיה
écologie [אקולוגיה] הסביבה תורת
écologie du paysage הנוף של אקולוגיה
écologique אקולוגי
écologue לאקולוגיה מומחה

[אקולוג]
économiseur d’énergie אנרגיה חוסך
écosystème אקולוגית מערכת 
écosystème d’eau douce מים של אקולוגית מערכת

מתוקים
écosystème marin ימית אקולוגית מערכת
écotone ; zone de transition אקוטון
écotype ; race écologique אקוטיפ
effet de serre החממה אפקט
égout ביוב
égouts שפכים
émission פליטה
empoisonner להרעיל
endémique אנדמי
énergie אנרגיה
énergie alternative/de rechange  חלופית אנרגיה
énergie éolienne הרוח אנרגיית
énergie fossile פוסילי/מאובנים דלק
énergie géothermique גיאותרמלית אנרגיה 
énergie hydraulique מים כוח
énergie lumineuse האור אנרגיית



בפוטוסינתיזה
énergie propre, énergie verte ירוקה אנרגיה
énergie renouvelable מתחדשת אנרגיה
énergie solaire השמש אנרגית
énergie solaire סולרית /השמש אנרגית
enfouir לטמון
enfouissement הטמנה
engrais דשן
environnement סביבה
environnement abiotique  אביוטית סביבה
environnementalisme/écologisme  סביבתיות
éolienne רוח טורבינת
équilibre משקל שיווי
équilibre écologique אקולוגי משקל שיווי
équitabilité ; régularité שוויוניות
érosion סחף
espèces ביולוגי מין
espèces clé מפתח מין
espèces en voie de disparition בסיכון מינים
espèces invasives פולש מין
espèces menacées מאוים מין
espèces protégées מוגן מין
eutrophique אויטרופי
évolution biologique חיים מהלך
exclusion compétitive תחרותית/ בתחרות דחיקה
expansion, dispersion הפצה
exploitation différentielle des 
ressources

דיפרנציאלי משאבים ניצול

exploiter לנצל
extinction הכחדה
extinction d’espèces  נעלמים מינים
facilitation הקלה
facteur abiotique אביוטי גורם
facteur abiotique  אביוטי גורם
facteur biotique ביוטי גורם
facteur écologique abiotique אביוטי אקולוגי גורם



facteur écologique biotique ביוטי אקולוגי גורם
facteur limitant/contraignant מגביל גורם
facteurs écologiques אקולוגיים גורמים
faire durer לקיים
fait d’être carnivore בשר אכילת
faune חיים בעלי
ferme éolienne טורבינות חוות
filtreur מסנן
fixation de l’azote חנקן קיבוע
fongicide  פטריות קוטל
forêt tropicale humide גשם יער
forme de croissance גידול צורת
forme de vie חיים צורת
frugivore מפירות הניזון יצור
gaz גז
génie génétique  גנטית הנדסה
génotype גנוטיפ
granivore מזרעים הניזון יצור

]גרניבור[
habitat גידול בית
herbicide כימי הדברה חומר
herbivore (adj.) צמחים אכילת

]הרביבוריה[
herbivore (nom) צמחים אוכלי
hétérotrophe הטרוטרופי
homéostasie הומואסטזיס
homologue הומולוגי
humus ; boue humique רקבוביות
hydrosphère (sphère de l’eau) ]הידרוספרה[ המים סביבת
indépendant de la densité תלוי-צפיפות לא
inhibition עיכוב
insecticide חרקים קוטל
interaction entre espèces מינים בין גומלין פעולת
interférence הפרעה
intervalle de tolérance écologique אקולוגי סובלנות תחום



ionosphère יונוספרה
la faune et la flore והצומח החי
lithosphère (sphère du sol) [ליטוספרה] הקרקע ספרת
macro-évolution מאקרואבולוציה
macroparasite מאקרופרזיט
maquis ים-תיכוני חורש
marée noire הים זיהום
matière organique אורגני חומר
matière organique riche en énergie אנרגיה עתיר אורגני חומר
mercure כספית
métapopulation אוכלוסיית-על
microclimat מיקרואקלים
microhabitat גידול בית מיקרו
micro-organisme décomposeur מפרק
migration / הגירהנדידה
mimétisme חקיינות
modèle écologique אקולוגי מודל
monophage מונופגי
mosaïque écologique אקולוגי פסיפס
mutation מוטציה
mutualisme ]הדדיות[ מוטואליזם
mutualité הדדיות
nappe נפט כתם
nappes souterraines תהום מי
nécromasse נקרומסה
niche écologique אקולוגית גומחה
niche écologique אתר מיקרו
niche fondamentale בסיסית נישה
niche réalisée ממומשת גומחה
nitrifiant מחנקן
nitrification ]ניטריפיקציה[ חינקון
nitrifier לחנקן
niveau tropique טרופית רמה
niveau tropique de la chaîne 
alimentaire

שרשרת של טרופית רמה

המזון



nocif מזיק
norme d’émission פליטה תקן
nuisible מזיק
oligotropique אוליגוטרופי
omnivores כל אוכלי
ordures זבל
organisme [אורגניזם] יצור
organisme modulaire מודולרי יצור
organisme représentant une 
originalité génétique

ג'נט

organisme unicellulaire יחידני יצור
ozone אוזון
panneau solaire שמש קולט
parasite טפיל
parasitisme טפילות
partage référentiel des ressources משאבים הפרדת
particule חלקיק
particules en suspension מרחפים] [חלקיקים רחופת
pathogène למחלה גורם
pêche intensive יתר דייג
perturbation הפרעה
pesticide הדברה חומר
pétrole brut גולמי נפט
pétrolier נפט מכלית
phénologie פנולוגיה
phosphates PO4 זרחות
photosynthèse תהליך[ פוטוסינתיזה

חומרים של היווצרותם

]אורגניים
phytogénèse הצמח תולדות
phytogéographie צמחים של גיאוגרפיה
phytophage צמחים אוכל
pic de pollution שיא זיהום
plancton ובעלי [צמחים פלנקטון

בימי הצפים זעירים חיים

וכו'] הימים



plastique dégradable מתכלה פלסטיק
plomb עופרת
pluie acide חומצי גשם
pollinisation האבקה
polluant מזהם גורם
polluant מזהם
polluer לזהם
pollution זיהום
pollution atmosphérique/de l’air אוויר זיהום
pollution de l’eau המים זיהום
pollution de l’environnement הסביבה זיהום
pollution industrielle  תעשייתי זיהום
pollution marine/des océans יםה זיהום
pollution nucléaire גרעיני זיהום
pollution thermique ; caléfaction des
eaux

תרמי זיהום

polyphage פוליפגי
population אוכלוסייה
populations animales et végétales והצומח החי אוכלוסיית
poussière אבק
préclimax קיימא חברת
prédateur טורף
prédation טריפה
préservation de l’environnement הסביבה איכות שמירת
prisûre ; succession primaire ראשונית סוקצסיה
procréation הולדה
producteur יצרן
producteurs primaires ראשוניים יצרנים
production nette נטו ייצור
production primaire brute גולמי ראשוני ייצור
production secondaire שניוני ייצור
productivité יצרניות
productivité primaire ראשונית יצרניות
productivité secondaire שניונית יצרניות
produit chimique כימי חומר
protection de la nature ; sauvegarde טבעה שימור



de la nature
pulvérisation ריסוס
pulvériser לרסס
qualité de l’air ambiant אוויר זיהום תקן
qualité de l’environnement הסביבה איכות
radiation קרינה
radiation ultraviolette סגולה אולטרה קרינה
radioactif קרינה] [פולט רדיואקטיבי
radioactivité קרינה פליטת

] רדיואקטיביות[
rayons ultraviolets סגול אולטרה קרני
réchauffement de la planète  גלובלית התחממות
récif שונית
récif frangeant  חוגרת שונית
recyclable למחזר שאפשר
recyclage חומרים מחזור
recycler למחזר
reforestation מחדש יעור
région biogéographique ביוגיאוגרפי אזור
rejet radioactif רדיואקטיבית פליטה
relations interspéfiques (entre 
espèces différentes)

בין גומלין יחסי

אורגניזמים
relations intraspécifiques (entre 
individus de la même espèce)

תוך-מיניים גומלין יחסי

rendement énergétique האנרגיה יעילות
rendement équilibré קיימא-בר גידול
réseau alimentaire מזון מארג
réseau d’assainissement טיהור מערכת
réserve naturelle טבע שמורת
résidu שארית
résilience הדירות
résistance עמידות
respecte l’environnement לסביבה ידידותי
ressource משאב
restauration ; régénération שחזור
retombée נשורת



retraiter מחדש לעבד
rétroaction négative  במערכת שלילי משוב
rétro-activation ; rétroaction positive במערכת חיובי משוב
réutilisation חוזר שימוש
révolution verte ירוקה מהפכה
salinité מליחות
salinité du sol קרקע מליחות
sans plomb עופרת ללא
sciences de l’environnement הסביבה מדעי
se multiplier להתרבות
sélection de parentèle ל- סלקציה[ שארים ברירת

K[
sélection directionnelle מכוונת סלקציה
sélection divergente מפצלת סלקציה
sélection indirecte עקיפה סלקציה
sélection naturelle טבעית ברירה
seuil écologique אקולוגי סף
site d’enfouissement הטמנה אתר
sous-optimal תת-מיטבי
stabilité יציבות
station d’épuration טיהור תחנת
stockage אגירה
stocker לאגור
stratification  שכוב
stress עקה
stress environnemental ; agression 
environnementale

סביבתית עקה

structure analogue אנלוגי מבנה 
substance nutritive ; élément nutritif  דשן חומר
substances secondaires שניוניים מריםוח
substrat מצע
succession allogénique אלוגנית סוקצסיה
succession secondaire שניונית סוקצסיה
sulfures גופרית מלחי
superprédateurs על טורפי
surexploitation יתר ניצול



surpopulation יתר אוכלוסיית
symbiose שיתוף [חיי סימביוזה

הדדית] תועלת מתוך
système de refroidissement קירור מערכת
tache כתם
territoire שטח
tolérance סובלנות
toxique רעיל
trace עקיבה
traitement עיבוד
traiter לעבד
traiter לעבד
transgénique ; génétiquement 
modifié

גנטי מהונדס

transpiration  דיות
trou dans la couche d’ozone האוזון בשכבת חור
trouble עכירות
uranium enrichi  מעשר אורניום
végétaux ]ראשניים יצרנים[ צמחונים
vie ביו- [חיים]
zonation חיגור
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coévolution  משותפת אבולוציה
poussière אבק
stockage אגירה
bassin d’oxydation חמצון אגן
bassin de drainage ניקוז אגן
disparition d’habitat גידול בתי אובדן
ozone אוזון
autotrophe אוטוטרופי
autotrophie עצמית] [הזנה אוטוטרופיה
eutrophique אויטרופי
phytophage צמחים אוכל
population אוכלוסייה
populations animales et végétales והצומח החי אוכלוסיית
surpopulation יתר אוכלוסיית
métapopulation אוכלוסיית-על
carnivores בשר אוכלי
omnivores כל אוכלי
herbivore (nom) צמחים אוכלי
oligotropique אוליגוטרופי
uranium enrichi  מעשר אורניום
région biogéographique ביוגיאוגרפי אזור
atmosphère (sphère de l’air)  אטמוספרה
déséquilibre משקל שיווי אי
qualité de l’environnement הסביבה איכות
fait d’être carnivore בשר אכילת
herbivore (adj.) צמחים אכילת

]הרביבוריה[
allopatrique אלופטרי
allélopathie אללופאתיה
endémique אנדמי
énergie אנרגיה
énergie géothermique גיאותרמלית אנרגיה 
énergie alternative/de rechange  חלופית אנרגיה



énergie propre, énergie verte ירוקה אנרגיה
énergie renouvelable מתחדשת אנרגיה
énergie lumineuse האור אנרגיית

בפוטוסינתיזה
énergie éolienne הרוח אנרגיית
énergie solaire השמש אנרגית
énergie solaire סולרית /השמש אנרגית
amiante אסבסט
désastre écologique אקולוגי אסון
désastre naturel  טבע אסון
alimentation en eau מים אספקת
effet de serre החממה אפקט
algues אצות
écotone ; zone de transition אקוטון
écotype ; race écologique אקוטיפ
défenseur de l’environnement אקולוג
écologique אקולוגי
écologie ] הסביבה [תורת אקולוגיה
écologie du paysage הנוף של אקולוגיה
déchets אשפה; זבל
site d’enfouissement הטמנה אתר
boue בוצה
vie ביו- [חיים]
égout ביוב
biogéographie ביוגיאוגרפיה
biogénétique להתהוות [השייך ביוגנטי

החיים]
biotechnologie במדע [ענף ביוטכנולוגיה

והנדסה ביולוגיה המשלב

גנטית]
biomes (écozones) ביום
biome non durable קיימה-בר לא ביום
biosphère תפוצת [אזור ביוספירה

הארץ] כדור פני על החיים
déforestation יערות בירוא



biotope ; espace vital גידול בית
habitat גידול בית
faune חיים בעלי
contrôle biologique ; lutte 
biologique

 ביולוגית בקרה

sélection naturelle טבעית ברירה
sélection de parentèle ל- סלקציה[ שארים ברירת

K[
durable  קיימא-בר
croissance גדילה
croissance naturelle טבעית גדילה
niche écologique אקולוגית גומחה
niche réalisée ממומשת גומחה
facteur abiotique אביוטי גורם
facteur abiotique  אביוטי גורם
facteur écologique abiotique אביוטי אקולוגי גורם
facteur écologique biotique ביוטי אקולוגי גורם
facteur biotique ביוטי גורם
pathogène למחלה גורם
facteur limitant/contraignant מגביל גורם
polluant מזהם גורם
facteurs écologiques אקולוגיים גורמים
gaz גז
phytogéographie צמחים של גיאוגרפיה
rendement équilibré קיימא-בר גידול
croissance exponentielle מעריכי גידול
génotype גנוטיפ
organisme représentant une 
originalité génétique

ג'נט

pluie acide חומצי גשם
exclusion compétitive תחרותית/ בתחרות דחיקה
détritivore דטריטיבור
déterministe דטרמיניסטי
transpiration  דיות
pêche intensive יתר דייג
énergie fossile פוסילי/מאובנים דלק



engrais דשן
pollinisation האבקה
mutualité הדדיות
résilience הדירות
procréation הולדה
homéostasie הומואסטזיס
homologue הומולוגי
autotrophie [אוטוטרופיה] עצמית הזנה
la faune et la flore והצומח החי
enfouissement הטמנה
hétérotrophe הטרוטרופי
appauvrissement הידלדלות
extinction הכחדה
bonification des terres  הקרקע הכשרת
génie génétique  גנטית הנדסה
expansion, dispersion הפצה
partage référentiel des ressources משאבים הפרדת
interférence הפרעה
perturbation הפרעה
facilitation הקלה
allocation des ressources ; 
répartition des ressources

משאבים הקצאת

destruction הרס
adaptation התאמה
acclimatation ]אקלימטיזציה[ התאקלמות
réchauffement de la planète  גלובלית התחממות
altruisme תאלטרואיסטי התנהגות
colonisation התנחלות
dessalement de l’eau מים התפלת
ordures זבל
contamination זיהום
pollution זיהום
pollution atmosphérique/de l’air אוויר זיהום
pollution nucléaire גרעיני זיהום
marée noire הים זיהום
pollution marine/des océans יםה זיהום



pollution de l’eau המים זיהום
pollution de l’environnement הסביבה זיהום
pic de pollution שיא זיהום
pollution industrielle  תעשייתי זיהום
pollution thermique ; caléfaction des
eaux

תרמי זיהום

phosphates PO4 זרחות
communauté חברה
biocénose (communauté d’espèces) [ביוסנוז] ביולוגית חברה
communauté biotique ביטית חברה
préclimax קיימא חברת
annuel חד-שנתי
ferme éolienne טורבינות חוות
matière organique אורגני חומר
matière organique riche en énergie אנרגיה עתיר אורגני חומר
substance nutritive ; élément nutritif  דשן חומר
pesticide הדברה חומר
herbicide כימי הדברה חומר
produit chimique כימי חומר
détersif ניקוי חומר
compost אורגני פסולת חומר
composés radioactifs רדיואקטיביים חומרים
substances secondaires שניוניים מריםוח
économiseur d’énergie אנרגיה חוסך
trou dans la couche d’ozone האוזון בשכבת חור
maquis ים-תיכוני חורש
zonation חיגור
nitrification ]ניטריפיקציה[ חינקון
particule חלקיק
azote חנקן
mimétisme חקיינות
éco-agriculture אקולוגית חקלאות
agriculture biologique ביולוגית חקלאות
éolienne רוח טורבינת
prédateur טורף
superprédateurs על טורפי



parasite טפיל
parasitisme טפילות
prédation טריפה
respecte l’environnement לסביבה ידידותי
ionosphère יונוספרה
relations interspéfiques (entre 
espèces différentes)

בין גומלין יחסי

אורגניזמים
relations intraspécifiques (entre 
individus de la même espèce)

תוך-מיניים גומלין יחסי

production nette נטו ייצור
production primaire brute גולמי ראשוני ייצור
production secondaire שניוני ייצור
capacité d’adaptation התאמה יכולת
reforestation מחדש יעור
rendement énergétique האנרגיה יעילות
forêt tropicale humide גשם יער
organisme [אורגניזם] יצור
granivore מזרעים הניזון יצור

]גרניבור[
frugivore מפירות הניזון יצור
organisme unicellulaire יחידני יצור
organisme modulaire מודולרי יצור
stabilité יציבות
producteur יצרן
productivité יצרניות
productivité primaire ראשונית יצרניות
productivité secondaire שניונית יצרניות
producteurs primaires ראשוניים יצרנים
énergie hydraulique מים כוח
capacité biotique/de charge נשיאה כושר
chlorophylle כלורופיל
mercure כספית
condition physique, chances de 
survie

כשירות

tache כתם
nappe נפט כתם



indépendant de la densité תלוי-צפיפות לא
stocker לאגור
empoisonner להרעיל
se multiplier להתרבות
contaminer לזהם
polluer לזהם
nitrifier לחנקן
enfouir לטמון
sans plomb עופרת ללא
recycler למחזר
exploiter לנצל
traiter לעבד
traiter לעבד
retraiter מחדש לעבד
échapper לפלוט
faire durer לקיים
pulvériser לרסס
déverser לשפוך
banque de semences זרעים מאגר
bilan énergétique האנרגיה מאזן
macro-évolution מאקרואבולוציה
macroparasite מאקרופרזיט
réseau alimentaire מזון מארג
chaîne alimentaire מזון] [שרשרת מזון מארג
structure analogue אנלוגי מבנה 
biodiversité ; diversité biologique ביולוגי מגוון
diversité génétique  גנטי מגוון
diversité des espèces המינים מגוון
diversité intraspécifique מיני תוך מגוון
désertification  מדבור
sciences de l’environnement הסביבה מדעי
transgénique ; génétiquement 
modifié

גנטי מהונדס

évolution biologique חיים מהלך
révolution verte ירוקה מהפכה
modèle écologique אקולוגי מודל



mutualisme ]הדדיות[ מוטואליזם
mutation מוטציה
écologue לאקולוגיה מומחה

[אקולוג]
monophage מונופגי
décharge, dépottoir מזבלה
polluant מזהם
aliment transgénique ; aliment 
génétiquement modifié

גנטי מהונדס מזון

nocif מזיק
nuisible מזיק
cycle biogéochimique ביו-גיאוכימי מחזור
cycles des matières החומרים מחזור
cycle de l’azote החנקן מחזור
cycle hydrologique המים מחזור
cycle du carbone הפחמן מחזור
recyclage חומרים מחזור
nitrifiant מחנקן
eaux d’égouts ; eaux usées ביוב מי
eaux usées ; eaux d’égouts שפכים מי
nappes souterraines תהום מי
classification מיון
eau potable  לשתייה מים
espèces ביולוגי מין
espèces menacées מאוים מין
espèces protégées מוגן מין
espèces clé מפתח מין
espèces invasives פולש מין
espèces en voie de disparition בסיכון מינים
extinction d’espèces  נעלמים מינים
niche écologique אתר מיקרו
microhabitat גידול בית מיקרו
microclimat מיקרואקלים
pétrolier נפט מכלית
sulfures גופרית מלחי
salinité מליחות



salinité du sol קרקע מליחות
aménagement durable בר-קיימא ממשק
dose létale קטלנית מנה
filtreur מסנן
écosystème אקולוגית מערכת 
écosystème marin ימית אקולוגית מערכת
écosystème d’eau douce מים של אקולוגית מערכת

מתוקים
réseau d’assainissement טיהור מערכת
système de refroidissement קירור מערכת
micro-organisme décomposeur מפרק
décomposeurs מפרקים

]מיקרואורגניזמים[
substrat מצע
composante abiotique אביוטי מרכיב
composante biotique ביוטי מרכיב
ressource משאב
rétro-activation ; rétroaction positive במערכת חיובי משוב
rétroaction négative  במערכת שלילי משוב
désherbant  עשבים משמיד
biodégradable מתכלה
migration / הגירהנדידה
surexploitation יתר ניצול
exploitation différentielle des 
ressources

דיפרנציאלי משאבים ניצול

niche fondamentale בסיסית נישה
pétrole brut גולמי נפט
nécromasse נקרומסה
retombée נשורת
déchets nucléaires גרעינית נשורת
environnement סביבה
environnement abiotique  אביוטית סביבה
hydrosphère (sphère de l’eau) ]הידרוספרה[ המים סביבת
environnementalisme/écologisme  סביבתיות
tolérance סובלנות
alternance autogène אוטוגנית סוקצסיה



succession allogénique אלוגנית סוקצסיה
prisûre ; succession primaire ראשונית סוקצסיה
succession secondaire שניונית סוקצסיה
dérive génétique גנטית סחיפה
érosion סחף
symbiose שיתוף [חיי סימביוזה

הדדית] תועלת מתוך
sélection directionnelle מכוונת סלקציה
sélection divergente מפצלת סלקציה
sélection indirecte עקיפה סלקציה
seuil écologique אקולוגי סף
lithosphère (sphère du sol) [ליטוספרה] הקרקע ספרת
plomb עופרת
diversité spécifique des espèces המינים עושר
traitement עיבוד
inhibition עיכוב
trouble עכירות
augmentation de la température הטמפרטורה עליית
résistance עמידות
stress עקה
stress environnemental ; agression 
environnementale

סביבתית עקה

trace עקיבה
photosynthèse תהליך[ פוטוסינתיזה

חומרים של היווצרותם

]אורגניים
polyphage פוליפגי
distribution aléatoire אקראי פיזור
dissémination du pollen האבקה פיזור
dispersion agrégative מקובץ פיזור
décomposition פירוק
digestion anaérobie  אנארובי פירוק
développement durable קיימה-בר פיתוח
développement  non durable קיימה בר לא פיתוח
émission פליטה
rejet radioactif רדיואקטיבית פליטה



radioactivité קרינה פליטת

] רדיואקטיביות[
plancton ובעלי [צמחים פלנקטון

בימי הצפים זעירים חיים

וכו'] הימים
plastique dégradable מתכלה פלסטיק
phénologie פנולוגיה
déchets פסולת
détritus פסולת
déchets solides מוצקה פסולת
mosaïque écologique אקולוגי פסיפס
interaction entre espèces מינים בין גומלין פעולת
forme de croissance גידול צורת
forme de vie חיים צורת
végétaux ]ראשניים יצרנים[ צמחונים
densité צפיפות
consommation de combustible דלק צריכת
consommateur, usager צרכן
consommateur primaire (grains et 
légumes)

ראשוני צרכן

consommateur tertiaire (omnivores)  שלישוני צרכן
consommateur secondaire 
(carnivores)

שניוני צרכן

cohorte קבוצה
insecticide חרקים קוטל
fongicide  פטריות קוטל
panneau solaire שמש קולט
catastrophe écologique אקולוגית קטסטרופה
fixation de l’azote חנקן קיבוע
coexistence בצוותא קיום
cohabitation יחד קיום
climax קלימקס
radiation קרינה
radiation ultraviolette סגולה אולטרה קרינה
rayons ultraviolets סגול אולטרה קרני
radioactif קרינה] [פולט רדיואקטיבי



particules en suspension מרחפים] [חלקיקים רחופת
pulvérisation ריסוס
niveau tropique טרופית רמה
niveau tropique de la chaîne 
alimentaire

שרשרת של טרופית רמה

המזון
toxique רעיל
continuité רצף
humus ; boue humique רקבוביות
recyclable למחזר שאפשר
résidu שארית
équitabilité ; régularité שוויוניות
récif שונית
récif frangeant  חוגרת שונית
déchets industriels תעשייה שופכי
restauration ; régénération שחזור
territoire שטח
équilibre משקל שיווי
équilibre écologique אקולוגי משקל שיווי
conservation  שימור
protection de la nature ; sauvegarde 
de la nature

טבעה שימור

réutilisation חוזר שימוש
changement climatique האקלים שינוי
couche d’ozone האוזון שכבת
stratification  שכוב
dominance מינים שלטון
réserve naturelle טבע שמורת
préservation de l’environnement הסביבה איכות שמירת
de deuxième ordre שניוני
égouts שפכים
abondance שפע
chaîne alimentaire מזון שרשרת
cellule solaire סולרי תא
cellules photovoltaïques פוטואלקטרי תא
cellule photovoltaïque  פוטואלקטרי/חשמלורי תא
phytogénèse הצמח תולדות



écologie [אקולוגיה] הסביבה תורת
amplitude écologique סובלנות תחום
intervalle de tolérance écologique אקולוגי סובלנות תחום
station d’épuration טיהור תחנת
centrale énergétique כוח תחנת
concurrence vitale תחרות
compétition interspécifique בין-מינית תחרות
compétition interférentielle הפרעה של תחרות
compétition intraspécifique מינית-תוך תחרות
conditions écologiques אקולוגיים תנאים
conditions optimales מיטביים תנאים
qualité de l’air ambiant אוויר זיהום תקן
norme d’émission פליטה תקן
sous-optimal תת-מיטבי


