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Eurovoc-Euskaraz

5206 ingurumen-politika

hondakinen kudeaketa
RT hondakina (5216)
RT hondakinen esportazioa (5216)
RT zarrastelkeriaren aurkako borroka (5206)
NT1 hondakinak biltegiratzea
NT2 hondakinak lurpean biltegiratzea
NT1 hondakinen birziklapena
RT birziklapenaren teknologia (6411)
RT hondakin berreskuraezina (5216)
RT paper-orearen eta paperaren industria (6836)
RT produktu kutsatzailearen ziozko gordailua
(5206)
RT teknologia garbia (6411)
RT zur-hondakina (6836)
NT1 hondakinen ezabaketa
RT biodegradagarritasuna (5206)
NT2 hondakinen errausketa
NT2 hondakinen urperaketa
RT itsasoaren kutsadura (5216)

ingurumen-politika
RT baso-politika (5636)
RT ekologia (3606)
RT garapen iraunkorra (1606)
RT inguru fisikoa (5211)
RT mugimendu ekologista (0431)
NT1 arriskuen prebentzioa
RT arretaren printzipioa (6416)
RT istripu nuklearra (6621)
RT istripuzko kutsadura (5216)
RT nekazaritzako ekoizpen-politika (5611)
RT zindinika (3606)
NT2 arrisku naturala
RT hondamendi naturala (5216)
RT uholdea (5216)
NT2 industria-arriskua
RT gizakiak eragindako hondamendia (5216)
RT industriak eragindako kutsadura (5216)
NT1 baliabideen kudeaketa
RT baliabide naturala (5211)
NT2 baliabideen ebaluazioa
NT2 baliabideen ordezpena
NT2 baliabideen ustiapena
NT3 baliabideak agortzea
RT baliabide berriztagarria (5211)
RT labore bakarreko laborantza (5621)
RT meatzaritza (6611)
RT nekazaritza intentsiboa (5621)
NT3 baliabideen gehiegizko ustiapena
NT3 itsas hondoen ustiapena
2007-02-05

RT itsaspeko baliabide minerala (5211)
NT3 itsasoen ustiapena
RT ekonomia-eremu esklusiboa (1231)
RT itsas baliabidea (5211)
RT itsas hondoa (5211)
RT itsasoari buruzko zuzenbidea (1231)
NT1 Erkidegoaren ingurumen-politika
RT Erkidegoaren politika (1016)
NT1 ingurumen-eragina
RT eraginari buruzko azterlana (1631)
NT1 ingurumen-hezkuntza
NT1 ingurumen-zuzenbidea
NT2 ingurumen-araua
RT kalitate-araua (6411)
NT3 arau biologikoa
RT biologia (3606)
RT oztopo teknikoa (2021)
NT2 ingurumenari egindako kalteengatiko
erantzukizuna
RT delitu ekologikoa (1216)
RT erantzukizun kriminala (1216)
RT erantzukizun zibila (1211)
RT nazioarteko erantzukizuna (1231)
RT zeinek kutsatu, hark ordaindu printzipioa
(5206)
NT1 ingurumenaren ekonomia
RT ekonomia (1621)
NT1 ingurumenaren kalitatea
RT bizi-kalitatea (2821)
NT1 ingurumenaren zaintza
RT Europako Ingurumen Agentzia (1006)
NT1 ingurumenari buruzko ikerketa
RT arrantza-ikerketa (5641)
RT ekologia (3606)
NT2 ingurumenari buruzko estatistikak
RT estatistika (1631)
RT ingurumenaren babesa (5206)
NT1 ingurumenerako ekonomia-tresna
NT2 kutsatzeko baimen negoziagarria
RT kutsadura-gradua (5206)
NT2 produktu kutsatzailearen ziozko gordailua
RT hondakinen birziklapena (5206)
RT ontziraketa-produktua (2031)
NT2 zerga ekologikoa
RT zeinek kutsatu, hark ordaindu printzipioa
(5206)
NT1 kutsaduraren kostua
RT kutsadura (5216)
NT1 lekuaren kudeaketa
RT berdegunea (2846)
RT hirigintza (2846)
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NT1 zarrastelkeriaren aurkako borroka
RT hondakinen kudeaketa (5206)
RT zarrastelkeria (2026)

NT1 uren babesa
RT uraren kudeaketa (5206)
RT uraren kutsadura (5216)

ingurumenaren babesa
RT gizakiak eragindako hondamendia (5216)
RT ingurumen-lankidetza (0811)
RT ingurumenari buruzko estatistikak (5206)
RT lurzoruaren babesa (5621)
RT oreka ekologikoa (5211)
NT1 baliabideen artapena
RT arrantzaren artapena (5641)
RT lurzoruaren babesa (5621)
NT1 eremu babestua
RT espezie babestua (5211)
RT lurraren araubidea (5616)
RT lurzoruaren babesa (5621)
NT2 natur erreserba
NT2 parke nazionala
NT1 faunaren babesa
RT animalia-baliabidea (5211)
RT animalia-jatorriko gaia (6011)
RT espezie babestua (5211)
RT fauna (5211)
NT2 animalien babesa
RT abere transgenikoa (6411)
RT animalia-ekoizpena (5631)
RT animaliekin egiten den ikuskizuna (2826)
RT animalien garraioa (4811)
RT animalien ongizatea (5631)
RT parke zoologikoa (2826)
NT2 ehizari buruzko arauak
RT ehiza (2826)
NT1 floraren babesa
RT baso-politika (5636)
RT basoen babesa (5636)
RT flora (5211)
NT1 intsektuen aurkako borroka
RT gaixotasun endemikoa (2841)
RT gaixotasun tropikala (2841)
RT gaixotasun-transmisorea (2841)
RT intsektua (5211)
RT laboreen suntsiketa (5216)
RT nekazaritzako hondamendia (5216)
NT1 itsasertzaren babesa
NT1 lurrikaren prebentzioa
RT lurrikara (5216)
RT sismologia (3606)
NT1 paisaiaren babesa
RT berdegunea (2846)
NT1 suteen aurkako borroka
RT basoen babesa (5636)
RT produktu sukoia (5216)
RT sutea (5216)

kutsaduraren aurkako borroka
RT energia biguna (6626)
RT itsasoari buruzko zuzenbidea (1231)
RT teknologia biguna (6411)
NT1 kutsaduraren kontrola
NT2 kutsadura-gradua
RT kutsatzeko baimen negoziagarria (5206)
RT zarata-maila (5216)
NT3 gas-isurketak gutxitzea
RT berotegi-efektua (5216)
NT1 kutsaduraren prebentzioa
NT2 biodegradagarritasuna
RT biokimika (3606)
RT hondakinen ezabaketa (5206)
RT nekazaritzako hondakina (5216)
RT ontziratzea (2031)
NT2 kutsaduraren aurkako gailua
RT errekuntza-gasa (5216)
NT1 kutsatzen ez duen ibilgailua
RT berunik gabeko gasolina (6616)
RT errekuntza-gasa (5216)
NT1 saneamendua
NT1 zarataren aurkako babesa
RT kutsadura akustikoa (5216)
RT lan-baldintza (4416)
RT zarata (5216)
NT1 zeinek kutsatu, hark ordaindu printzipioa
RT ingurumenari egindako kalteengatiko
erantzukizuna (5206)
RT kalte-ordaina (1211)
RT zerga ekologikoa (5206)

2007-02-05

uraren kudeaketa
RT baliabide hidraulikoa (5211)
RT uraren kutsadura (5216)
RT uren babesa (5206)
NT1 ur-beharrizanak
RT oinarrizko beharrizanak (1611)
NT1 ur-kontsumoa
RT edateko ura (5211)
RT janari-kontsumoa (2026)
NT1 uraren analisia
NT1 uraren erabilera
RT ura (5211)
NT1 uraren tratamendua
RT arazketa-lohiak (5216)
RT hondakin-ura (5216)
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5211 natur ingurunea

baliabide naturala
RT baliabide ekonomikoa (1611)
RT baliabideen kudeaketa (5206)
NT1 animalia-baliabidea
RT animalia-ekoizpena (5631)
RT azienda (5626)
RT dibertsitate biologikoa (5211)
RT fauna (5211)
RT faunaren babesa (5206)
NT1 baliabide berriztagarria
RT baliabideak agortzea (5206)
RT energia berriztagarria (6626)
NT1 baliabide energetikoa
RT energia-baliakizunak (6606)
RT energia-politika (6606)
RT energiaren kokapena (6606)
RT erregaia (6606)
RT labore energetikoa (5631)
NT1 baliabide hidraulikoa
RT hidrologia (3606)
RT ur-hornidura (2846)
RT uraren kudeaketa (5206)
NT1 baliabide minerala
RT meatzaritza (6611)
RT meatzaritzako produktua (6611)
RT meatze-prospekzioa (6611)
RT mineralogia (3606)
NT1 itsas baliabidea
RT arrantza-baliabidea (5641)
RT itsas arrantza (5641)
RT itsas hondoa (5211)
RT itsasoen ustiapena (5206)
RT itsasoko zulaketa (6611)
RT marea-energia (6626)
RT olatuen energia (6626)
RT ozeanografia (3606)
RT petrolioa (6616)
NT1 itsaspeko baliabide minerala
RT itsas hondoen ustiapena (5206)
RT meatze-prospekzioa (6611)
NT1 landare-baliabidea
RT dibertsitate biologikoa (5211)
NT1 lurreko baliabidea
RT lurraren hobekuntza (5621)
RT lurren esleipena (5611)
RT lurzoruaren zientzia (3606)

basa-bizitza
NT1 espezie babestua
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RT eremu babestua (5206)
RT faunaren babesa (5206)
RT parke zoologikoa (2826)
RT zoologia (3606)
NT1 fauna
RT animalia-baliabidea (5211)
RT faunaren babesa (5206)
RT zoologia (3606)
NT2 hegaztia
NT2 intsektua
RT intsektizida (5626)
RT intsektuen aurkako borroka (5206)
NT2 narrastia
NT2 ugaztun basatia
NT3 itsasoko ugaztuna
NT4 balea
NT4 foka
NT3 karraskaria
NT3 larrugintzarako animalia
RT larrugintza (6841)
NT3 martsupiala
NT3 tximinoa
NT1 flora
RT botanika (3606)
RT floraren babesa (5206)
NT2 landare kaltegarria
NT1 itsasoko espeziea
RT itsas ingurunea (5211)

inguru fisikoa
RT ingurumen-politika (5206)
RT Lurraren zientziak (3606)
NT1 atmosfera
RT airearen kutsadura (5216)
NT2 ozonoa
NT1 biosfera
NT2 dibertsitate biologikoa
RT animalia-baliabidea (5211)
RT landare-baliabidea (5211)
NT1 ekosistema
RT biomasa (6411)
RT ekologia (3606)
NT2 biotopoa
NT2 itsasoko ekosistema
NT2 lurreko ekosistema
NT1 oreka ekologikoa
RT ekologia (3606)
RT ingurumenaren babesa (5206)
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NT1 ur-ingurunea
NT2 itsas ingurunea
RT itsasoko espeziea (5211)
NT3 itsas hondoa
RT itsas baliabidea (5211)
RT itsasoen ustiapena (5206)
RT ozeanografia (3606)
NT4 kostako hondoa
RT itsasbazterreko arrantza (5641)
RT kostako eskualdea (1616)
NT4 zapalda kontinentala
RT itsas eremua (1231)
NT3 itsasertza
RT kostako eskualdea (1616)
NT2 ura
RT antolamendu hidraulikoa (6831)
RT energia hidraulikoa (6626)
RT garaztapena (5621)
RT hidrologia (3606)
RT uraren erabilera (5206)
RT uraren kutsadura (5216)
NT3 bainu-ura
RT turismoa (2826)
NT3 edateko ura
RT ur-kontsumoa (5206)
NT3 infiltrazio-ura
NT3 izotza
NT3 lurpeko ura
RT hidrogeologia (3606)
NT3 lurrazaleko ura
NT3 ur gazia
NT3 ur geldia
NT3 ur geza
RT hidrologia (3606)

ingurune geofisikoa
NT1 aintzira
NT1 basamortua
NT1 eskualde polarra
NT2 Antartika
NT2 Artikoa
NT1 estuarioa
NT1 itsasoa
NT2 Itsaso Beltza
NT2 Itsaso Gorria
NT2 Kaspiar itsasoa

2007-02-05

NT2 Mediterraneo itsasoa
NT3 Egeo itsasoa
NT3 Itsaso Adriatikoa
NT3 Itsaso Jonikoa
NT3 Liguriako itsasoa
NT3 Tirreniar itsasoa
NT1 mendia
NT1 ordokia
NT1 ozeanoa
NT2 Indiako ozeanoa
NT2 Ozeano Antartikoa
NT2 Ozeano Artikoa
NT2 Ozeano Atlantikoa
NT3 Ipar itsasoa
NT3 Irlandako itsasoa
NT3 Itsaso Baltikoa
NT3 Mantxako kanala
NT3 Norvegiako itsasoa
NT2 Ozeano Barea
NT1 uhartea
RT uharteko eskualdea (1616)
NT1 ur-ibilgua
RT barruko urak (1231)
RT ibaien kutsadura (5216)
RT lehorretik datorren kutsadura (5216)
RT uholdea (5216)
RT ur gezako arrantza (5641)
NT1 zona aridoa
RT lehorreko laborantza (5621)
RT lehortea (5216)

klima
RT ekologia (3606)
RT klimatologia (3606)
NT1 baldintza atmosferikoak
RT hondamendi naturala (5216)
NT1 klima-aldaketa
RT berotegi-efektua (5216)
NT1 zona klimatikoa
NT2 zona ekuatoriala
NT2 zona epela
NT2 zona hezea
NT2 zona hotza
NT2 zona subtropikala
NT2 zona tropikala

http://www.bizkaia.net/eurovoc

5/18

Eurovoc-Euskaraz

5216 ingurumenaren narriadura

agente kaltegarria
NT1 asaldu elektromagnetikoa
NT2 erradiazio ez-ionizatzailea
NT1 bero-igorpena
RT energia termikoa (6626)
RT kutsadura termikoa (5216)
RT segurtasun nuklearra (6621)
NT1 bibrazio mekanikoa
RT laneko segurtasuna (4416)
NT1 kutsatzailea
NT2 airearen kutsatzailea
RT laneko segurtasuna (4416)
NT3 berotegi-efektua eragiten duen gasa
RT berotegi-efektua (5216)
NT3 errekuntza-gasa
RT ibilgailu motordunek eragindako kutsadura
(5216)
RT kutsaduraren aurkako gailua (5206)
RT kutsatzen ez duen ibilgailua (5206)
RT motor-erregaia (6616)
RT motordun ibilgailua (4811)
NT3 estratosferaren kutsatzailea
NT3 hautsa
NT2 intsektizida-hondakina
RT pestizida (5626)
NT2 uraren kutsatzailea
NT1 substantzia arriskutsua
RT biltegiratzea (2036)
RT garraioaren segurtasuna (4806)
RT osasunerako arriskua (2841)
RT salgai arriskutsuen garraioa (4811)
NT2 produktu sukoia
RT biltegiratzea (2036)
RT suteen aurkako borroka (5206)
NT2 substantzia kantzerigenoa
RT janariei buruzko legeria (2841)
RT minbizia (2841)
NT2 substantzia toxikoa
RT biltegiratzea (2036)
RT pestizida (5626)
RT produktuaren segurtasuna (2026)
RT toxikologia (2841)
NT1 zarata
RT aireportua (4826)
RT isolamendu akustikoa (6831)
RT kutsadura akustikoa (5216)
RT zarataren aurkako babesa (5206)
NT2 zarata-maila
RT kutsadura-gradua (5206)
2007-02-05

hondakina
RT hondakinen kudeaketa (5206)
NT1 arazketa-lohiak
RT metal astuna (6816)
RT ongarri organikoa (5626)
RT uraren tratamendua (5206)
NT1 etxeko hondakina
NT1 hondakin arriskutsuak
NT1 hondakin berreskuraezina
RT hondakinen birziklapena (5206)
NT1 hondakin elektronikoa
NT1 hondakin erradioaktiboa
RT energia nuklearra (6621)
RT erradiazioaren aurkako babesa (6621)
RT erregaia birprozesatzea (6621)
RT kutsadura erradioaktiboa (5216)
NT2 efluente erradioaktiboa
RT energia nuklearra (6621)
RT gai erradioaktiboa (6621)
RT istripu nuklearra (6621)
RT kutsadura erradioaktiboa (5216)
RT segurtasun nuklearra (6621)
NT1 hondakin kimikoa
NT1 hondakin klinikoa
NT1 hondakin metalikoa
NT1 hondakin-ura
RT uraren tratamendua (5206)
NT1 hondakinen esportazioa
RT hondakinen kudeaketa (5206)
NT1 industria-hondakina
RT azpiproduktu metalikoa (6816)
RT teknologia garbia (6411)
NT1 legez aurkako hondakin-isurketa
NT1 nekazaritzako hondakina
RT biodegradagarritasuna (5206)
RT biogasa (6626)
RT biomasa (6411)
RT nekazaritzak eragindako kutsadura (5216)
RT ongarri organikoa (5626)
RT zur-hondakina (6836)
NT1 olio erabilia

ingurumenaren degradazioa
NT1 alde kutsatua
RT industriagunea (6806)
NT1 alde sentikorra
NT1 basamortutzea

http://www.bizkaia.net/eurovoc

6/18

Eurovoc-Euskaraz
RT azidotzea (5216)
NT1 baso-soiltzea
RT baso-berritzea (5636)
RT luberritzea (5621)
NT1 euri azidoa
RT azidotzea (5216)
NT1 gizakiak eragindako hondamendia
RT delitu ekologikoa (1216)
RT ezbeharrak jotakoentzako laguntza (0811)
RT herri-babesa (0431)
RT industria-arriskua (5206)
RT ingurumenaren babesa (5206)
RT lehen sorospenak (2841)
RT zindinika (3606)
NT1 hondamendi naturala
RT arrisku naturala (5206)
RT baldintza atmosferikoak (5211)
RT ezbeharrak jotakoentzako laguntza (0811)
RT herri-babesa (0431)
RT kalteetarako asegurua (2431)
RT lehen sorospenak (2841)
RT uzta galtzea (5616)
RT zindinika (3606)
NT2 eguraldi txarra
RT uzta galtzea (5616)
NT2 higadura
NT2 lehortea
RT azidotzea (5216)
RT zona aridoa (5211)
NT2 lurrikara
RT lurrikaren prebentzioa (5206)
RT sismologia (3606)
NT2 nekazaritzako hondamendia
RT intsektuen aurkako borroka (5206)
NT2 sumendi-erupzioa
RT bolkanologia (3606)
NT2 uholdea
RT arrisku naturala (5206)
RT ur-ibilgua (5211)
NT2 zikloia
NT1 hondamendi-eremua
NT1 hosto-galtzea
RT arma kimikoa (0821)
RT herbizida (5626)
NT1 korrosioa
NT1 laboreen suntsiketa
RT intsektuen aurkako borroka (5206)
RT pestizida (5626)
RT tratamendu fitosanitarioa (5621)
NT1 sutea
RT suteen aurkako borroka (5206)

kutsadura
RT kutsaduraren kostua (5206)
NT1 airearen kutsadura
2007-02-05

RT atmosfera (5211)
NT2 berotegi-efektua
RT berotegi-efektua eragiten duen gasa (5216)
RT gas-isurketak gutxitzea (5206)
RT klima-aldaketa (5211)
NT1 azidotzea
RT basamortutzea (5216)
RT euri azidoa (5216)
RT lehortea (5216)
NT1 hidrokarburoen bidezko kutsadura
NT1 ibilgailu motordunek eragindako kutsadura
RT errekuntza-gasa (5216)
RT hiriko zirkulazioa (4811)
NT1 industriak eragindako kutsadura
RT industria-arriskua (5206)
NT1 istripuzko kutsadura
RT arriskuen prebentzioa (5206)
RT istripu nuklearra (6621)
NT1 itsasertzen kutsadura
RT itsasoari buruzko zuzenbidea (1231)
RT jurisdikziopeko urak (1231)
NT1 itsasontziek eragindako kutsadura
RT itsasoari buruzko zuzenbidea (1231)
NT1 janarien kutsadura
RT janarien bidezko intoxikazioa (2841)
RT janarien gehigarria (6036)
RT kontsumitzaileen babesa (2026)
RT produktu fitosanitarioa (5626)
NT1 kutsadura akustikoa
RT zarata (5216)
RT zarataren aurkako babesa (5206)
NT1 kutsadura erradioaktiboa
RT efluente erradioaktiboa (5216)
RT erradioaktibitatea (6621)
RT hondakin erradioaktiboa (5216)
RT istripu nuklearra (6621)
RT segurtasun nuklearra (6621)
NT1 kutsadura estratosferikoa
NT1 kutsadura kimikoa
RT industria kimikoa (6811)
NT1 kutsadura organikoa
NT1 kutsadura termikoa
RT bero-igorpena (5216)
NT1 lehorretik datorren kutsadura
RT ur-ibilgua (5211)
NT1 lurraren kutsadura
RT lurzoruaren zientzia (3606)
NT1 metalen bidezko kutsadura
RT metala (6816)
NT1 mugaz gaindiko kutsadura
RT lurralde-zuzenbidea (1231)
NT1 nekazaritzak eragindako kutsadura
RT nekazaritzako hondakina (5216)
RT ongarri kimikoa (5626)
NT1 tokiko kutsadura
NT1 uraren kutsadura
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RT ura (5211)
RT uraren kudeaketa (5206)
RT uren babesa (5206)
NT2 eutrofizazioa
NT2 ibaien kutsadura

2007-02-05

RT ur-ibilgua (5211)
NT2 itsasoaren kutsadura
RT hondakinen urperaketa (5206)
RT itsasoari buruzko zuzenbidea (1231)
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Gai-eremuko terminologia: 52 INGURUMENA
agente kaltegarria (5216)
agente kartzinogenoa
USE substantzia kantzerigenoa(5216)
aintzira (5211)
aintzira txikia
USE aintzira(5211)
airea
USE atmosfera(5211)
airearen kalitatea
USE airearen kutsadura(5216)
airearen kutsadura (5216)
airearen kutsatzailea (5216)
akuiferoa
USE lurpeko ura(5211)
alde kutsatua (5216)
alde sentikorra (5216)
animalia basatia
USE fauna(5211)
animalia-baliabidea (5211)
animalien babesa (5206)
Antartika (5211)
aparatu elektroteknikoaren hondakina
USE hondakin elektronikoa(5216)
arau biologikoa (5206)
arazketa-instalazioa
USE uraren tratamendua(5206)
arazketa-lohiak (5216)
araztegia
USE uraren tratamendua(5206)
araztegiko lohia
USE hondakina(5216)
araztegiko lohiak
USE arazketa-lohiak(5216)
arrisku naturala (5206)
arrisku teknologikoa
USE industria-arriskua(5206)
arrisku toxikoa
USE industria-arriskua(5206)
arriskuen kudeaketa
USE arriskuen prebentzioa(5206)
arriskuen prebentzioa (5206)
Artikoa (5211)
asaldu akustikoa
USE zarata(5216)
2007-02-05

asaldu elektromagnetikoa (5216)
Atlantikoa
USE Ozeano Atlantikoa(5211)
atmosfera (5211)
atmosferako berotegi-efektua
USE berotegi-efektua(5216)
atmosferaren kutsatzailea
USE airearen kutsatzailea(5216)
automobil-hondakinak
USE hondakin metalikoa(5216)
azeria
USE ugaztun basatia(5211)
azidotzea (5216)
babes fitosanitarioa
USE floraren babesa(5206)
baheketaren hondakina
USE industria-hondakina(5216)
bainu-ura (5211)
balantze ekologikoa
USE ingurumen-eragina(5206)
baldintza atmosferikoak (5211)
balea (5211)
baliabide berriztaezina
USE baliabide berriztagarria(5211)
baliabide berriztagarria (5211)
baliabide energetikoa (5211)
baliabide hidraulikoa (5211)
baliabide minerala (5211)
baliabide naturala (5211)
baliabideak agortzea (5206)
baliabideen artapena (5206)
baliabideen babesa
USE baliabideen artapena(5206)
baliabideen balorazioa
USE baliabideen ebaluazioa(5206)
baliabideen ebaluazioa (5206)
baliabideen gehiegizko ustiapena (5206)
baliabideen inbentarioa
USE baliabideen ebaluazioa(5206)
baliabideen kudeaketa (5206)
baliabideen ordezpena (5206)
baliabideen prospekzioa
USE baliabideen ebaluazioa(5206)
baliabideen ustiapena (5206)
http://www.bizkaia.net/eurovoc
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USE saneamendua(5206)

baliabideen zenbatespena
USE baliabideen ebaluazioa(5206)
barruko itsasoa
USE itsasoa(5211)

basa-bizitza (5211)
basamortu-aldea
USE basamortua(5211)
basamortua (5211)
basamortutzea (5216)
baso-mozketa
USE baso-soiltzea(5216)
baso-soiltzea (5216)
basoko sutea
USE sutea(5216)
belar txarra
USE landare kaltegarria(5211)
bero-igorpena (5216)
berotegi-efektua (5216)
berotegi-efektua eragiten duen gasa (5216)
berunaren bidezko kutsadura
USE metalen bidezko kutsadura(5216)
bibrazio mekanikoa (5216)
bihurgailu katalitikoa
USE kutsaduraren aurkako gailua(5206)
biodegradagarritasuna (5206)
biodegradazioa
USE biodegradagarritasuna(5206)
biosfera (5211)
biosfera-erreserba
USE natur erreserba(5206)
biotopoa (5211)
biozenosia
USE biotopoa(5211)
CFC
USE estratosferaren kutsatzailea(5216)
CO2
USE berotegi-efektua eragiten duen gasa(5216)
CO2-aren gaineko zerga
USE zerga ekologikoa(5206)
denboralea
USE eguraldi txarra(5216)
desertifikazioa
USE basamortutzea(5216)
desgasifikazioa
USE itsasontziek eragindako kutsadura(5216)
desinfekzioa
USE saneamendua(5206)
deskontaminazioa
2007-02-05

dibertsitate biologikoa (5211)
dioxina
USE substantzia toxikoa(5216)
dortoka
USE narrastia(5211)
edateko ura (5211)
efluente erradioaktiboa (5216)
efluente erradioaktiboen isurketa
USE efluente erradioaktiboa(5216)
Egeo itsasoa (5211)
eguraldi gordina
USE eguraldi txarra(5216)
eguraldi txarra (5216)
eguraldi zakarra
USE eguraldi txarra(5216)
ehiza-baimena
USE ehizari buruzko arauak(5206)
ehiza-denboraldia
USE ehizari buruzko arauak(5206)
ehiza-erreserba
USE natur erreserba(5206)
ehiza-lizentzia
USE ehizari buruzko arauak(5206)
ehizari buruzko arauak (5206)
ekaitza
USE eguraldi txarra(5216)
ekobalantzea
USE ingurumen-eragina(5206)
ekosistema (5211)
ekotasa
USE zerga ekologikoa(5206)
elefantea
USE ugaztun basatia(5211)
enbata
USE eguraldi txarra(5216)
energia-kontsumoaren gaineko zerga
USE zerga ekologikoa(5206)
erabiltzen ez den ibilgailua
USE hondakin metalikoa(5216)
eremu babestua (5206)
eremu ekologiko sentikorra
USE alde sentikorra(5216)
eremu elektromagnetikoa
USE asaldu elektromagnetikoa(5216)
eremu kutsatua
USE alde kutsatua(5216)
eremu natural sentikorra
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USE alde sentikorra(5216)
eremu sentikorra
USE alde sentikorra(5216)

Erkidegoaren ingurumen-politika (5206)
erradiazio elektromagnetikoa
USE asaldu elektromagnetikoa(5216)
erradiazio ez-ionizatzailea (5216)
erradiazio ultramorea
USE erradiazio ez-ionizatzailea(5216)
erraustegia
USE hondakinen errausketa(5206)
erregai-baliabidea
USE baliabide energetikoa(5211)
errekuntza-gasa (5216)
eskualde atlantikoa
USE Ozeano Atlantikoa(5211)
eskualde kutsatua
USE alde kutsatua(5216)
eskualde polarra (5211)
espezie babestua (5211)
espezie-dibertsitatea
USE dibertsitate biologikoa(5211)
espezieen dibertsitatea
USE dibertsitate biologikoa(5211)
estratosferaren kutsatzailea (5216)
estuarioa (5211)
etxeko hondakina (5216)
etxeko zaborra
USE etxeko hondakina(5216)
euri azidoa (5216)
euria
USE baldintza atmosferikoak(5211)
eutrofizazioa (5216)
ezbeharrak jotako aldea
USE hondamendi-eremua(5216)
ezbeharrak jotako eskualdea
USE hondamendi-eremua(5216)
fauna (5211)
fauna-erreserba
USE natur erreserba(5206)
faunaren babesa (5206)
fiskalitate ekologikoa
USE zerga ekologikoa(5206)
flora (5211)
flora-erreserba
USE natur erreserba(5206)
floraren babesa (5206)
2007-02-05

foka (5211)
fosforita
USE itsaspeko baliabide minerala(5211)
gaikako bilketa
USE hondakinen birziklapena(5206)
galtzeko zorian dagoen espeziea
USE espezie babestua(5211)
gas-isurketak gutxitzea (5206)
gatzgabetzea
USE uraren tratamendua(5206)
gebenlekua
USE ehizari buruzko arauak(5206)
geruza freatikoa
USE lurpeko ura(5211)
gizakiak eragindako hondamendia (5216)
gizakiak eragindako katastrofea
USE gizakiak eragindako hondamendia(5216)
goi-ordokia
USE ordokia(5211)
Golkoko itsaslasterra
USE Ozeano Atlantikoa(5211)
gorila
USE tximinoa(5211)
habitat naturala
USE biotopoa(5211)
haizea
USE baldintza atmosferikoak(5211)
harrikatz-hondakina
USE industria-hondakina(5216)
hartza
USE ugaztun basatia(5211)
hautsa (5216)
hegazti harraparia
USE hegaztia(5211)
hegazti migratzailea
USE hegaztia(5211)
hegaztia (5211)
hegaztien babesa
USE faunaren babesa(5206)
Hego poloa
USE Antartika(5211)
hidrokarburoen bidezko kutsadura (5216)
higadura (5216)
hiltegiko hondakina
USE nekazaritzako hondakina(5216)
hiri-hondakin solidoa
USE etxeko hondakina(5216)
hondakin arriskutsuak (5216)
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hondakin berreskuraezina (5216)
hondakin elektronikoa (5216)
hondakin erabilezina
USE hondakin berreskuraezina(5216)
hondakin erradioaktiboa (5216)
hondakin industriala
USE industria-hondakina(5216)
hondakin kimikoa (5216)
hondakin klinikoa (5216)
hondakin metalikoa (5216)
hondakin nuklearra
USE hondakin erradioaktiboa(5216)
hondakin-ura (5216)
hondakin-uren hustuketa
USE saneamendua(5206)
hondakin-uren tratamendua
USE uraren tratamendua(5206)
hondakina (5216)
hondakinak biltegiratzea (5206)
hondakinak botatzea
USE hondakinen ezabaketa(5206)
hondakinak itsasora botatzea
USE hondakinen urperaketa(5206)
hondakinak lur azpian gordetzea
USE hondakinak lurpean biltegiratzea(5206)
hondakinak lurpean biltegiratzea (5206)
hondakinak lurperatzea
USE hondakinak lurpean biltegiratzea(5206)
hondakindegia
USE hondakinen ezabaketa(5206)
hondakinen aprobetxamendua
USE hondakinen birziklapena(5206)
hondakinen berrerabilera
USE hondakinen birziklapena(5206)
hondakinen berreskurapena
USE hondakinen birziklapena(5206)
hondakinen birziklapena (5206)
hondakinen erabilera
USE hondakinen birziklapena(5206)
hondakinen eraldaketa
USE hondakinen birziklapena(5206)
hondakinen errausketa (5206)
hondakinen esportazioa (5216)
hondakinen ezabaketa (5206)
hondakinen isurketa
USE hondakinen ezabaketa(5206)
hondakinen kudeaketa (5206)
2007-02-05

hondakinen mugaz gaindiko trafikoa
USE hondakinen esportazioa(5216)
hondakinen nazioarteko trafikoa
USE hondakinen esportazioa(5216)
hondakinen tratamendua
USE hondakinen kudeaketa(5206)

hondakinen urperaketa (5206)
hondamendi naturala (5216)
hondamendi-eremua (5216)
hondarra
USE hondakina(5216)
hondarren esportazioa
USE hondakinen esportazioa(5216)
hondarren kudeaketa
USE hondakinen kudeaketa(5206)
hondarren mugaz gaindiko trafikoa
USE hondakinen esportazioa(5216)
hondarren nazioarteko trafikoa
USE hondakinen esportazioa(5216)
hondarren tratamendua
USE hondakinen kudeaketa(5206)
hosto-galtzea (5216)
hots-kutsadura
USE kutsadura akustikoa(5216)
hotz mina
USE eguraldi txarra(5216)
hotz-bolada
USE eguraldi txarra(5216)
ibai-arroa
USE ur-ibilgua(5211)
ibaia
USE ur-ibilgua(5211)
ibaiadarra
USE ur-ibilgua(5211)
ibaien kutsadura (5216)
ibilgailu motordunek eragindako kutsadura (5216)
ihes-beroa
USE bero-igorpena(5216)
ihes-gasa
USE errekuntza-gasa(5216)
IMPEL sarea
USE ingurumen-zuzenbidea(5206)
Indiako ozeanoa (5211)
Indiako Ozeanoko eskualdea
USE Indiako ozeanoa(5211)
industria-arriskua (5206)
industria-efluentea
USE industria-hondakina(5216)
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industria-hondakina (5216)
industriak eragindako kutsadura (5216)
infiltrazio-ura (5211)
inguru fisikoa (5211)
ingurumen-araua (5206)
ingurumen-arauak
USE ingurumen-zuzenbidea(5206)
ingurumen-arautegia
USE ingurumen-zuzenbidea(5206)
ingurumen-azterlana
USE ingurumenari buruzko ikerketa(5206)
ingurumen-ebaluazioa
USE ingurumen-eragina(5206)
ingurumen-eragina (5206)
ingurumen-hezkuntza (5206)
ingurumen-ikuskapena
USE ingurumenaren zaintza(5206)
ingurumen-jarraipeneko kontrola
USE ingurumenaren zaintza(5206)
ingurumen-kalitateari buruzko araua
USE ingurumen-araua(5206)
ingurumen-kaltea
USE ingurumenaren degradazioa(5216)
ingurumen-kuota
USE kutsatzeko baimen negoziagarria(5206)
ingurumen-legeak
USE ingurumen-zuzenbidea(5206)
ingurumen-politika (5206)
ingurumen-zaintza
USE ingurumenaren zaintza(5206)
ingurumen-zuzenbidea (5206)
ingurumena azidotzea
USE azidotzea(5216)
ingurumena babesteko tresna ekonomikoa
USE ingurumenerako ekonomia-tresna(5206)
ingurumenaren aldeko sentsibilizazioa
USE ingurumen-hezkuntza(5206)
ingurumenaren artapena
USE ingurumenaren babesa(5206)
ingurumenaren babesa (5206)
ingurumenaren degradazioa (5216)
ingurumenaren ekonomia (5206)
ingurumenaren gaineko eragina
USE ingurumen-eragina(5206)
ingurumenaren hobekuntza
USE ingurumenaren kalitatea(5206)
ingurumenaren industria
USE ingurumenaren ekonomia(5206)
2007-02-05

ingurumenaren kalitatea (5206)
ingurumenaren kalitateari buruzko araua
USE ingurumen-araua(5206)
ingurumenaren kudeaketa
USE ingurumen-politika(5206)
ingurumenaren narriadura
USE ingurumenaren degradazioa(5216)
ingurumenaren zaintza (5206)
ingurumenaren zuzenbidea
USE ingurumen-zuzenbidea(5206)
ingurumenari buruzko araua
USE ingurumen-araua(5206)
ingurumenari buruzko arauak
USE ingurumen-zuzenbidea(5206)
ingurumenari buruzko arautegia
USE ingurumen-zuzenbidea(5206)
ingurumenari buruzko estatistikak (5206)
ingurumenari buruzko ikerketa (5206)
ingurumenari buruzko ikuskaritza
USE ingurumenaren zaintza(5206)
ingurumenari buruzko legeria
USE ingurumen-zuzenbidea(5206)
ingurumenari buruzko politika
USE ingurumen-politika(5206)
ingurumenari egindako kalteengatiko
erantzukizuna (5206)
ingurumenerako ekonomia-tresna (5206)
ingurune fisikoa
USE inguru fisikoa(5211)
ingurune geofisikoa (5211)
interferentzia elektromagnetikoa
USE asaldu elektromagnetikoa(5216)
intsektizida-hondakina (5216)
intsektua (5211)
intsektuen aurkako borroka (5206)
intsolazioa
USE baldintza atmosferikoak(5211)
Ipar itsasoa (5211)
Ipar poloa
USE Artikoa(5211)
Irlandako itsasoa (5211)
istripuzko kutsadura (5216)
isuri kutsagarria
USE kutsadura(5216)
isurketa negoziagarriak
USE kutsatzeko baimen negoziagarria(5206)
isurketa-kanona
USE kutsatzeko baimen negoziagarria(5206)
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isurketen gaineko zerga
USE zerga ekologikoa(5206)
itsas aintzira
USE aintzira(5211)

itsas baliabidea (5211)
itsas hondoa (5211)
itsas hondoen ustiapena (5206)
itsas ingurunea (5211)
itsas kutsadura
USE itsasoaren kutsadura(5216)
itsasertza (5211)
itsasertzaren babesa (5206)
itsasertzen kutsadura (5216)
Itsaso Adriatikoa (5211)
Itsaso Baltikoa (5211)
Itsaso Beltza (5211)
Itsaso Gorria (5211)
Itsaso Jonikoa (5211)
itsasoa (5211)
itsasoaren kutsadura (5216)
itsasoen ustiapena (5206)
itsasoko baliabidea
USE itsas baliabidea(5211)
itsasoko ekosistema (5211)
itsasoko espeziea (5211)
itsasoko fauna
USE itsasoko espeziea(5211)
itsasoko flora
USE itsasoko espeziea(5211)
itsasoko ugaztuna (5211)
itsasoko ura
USE ur gazia(5211)
itsasontziek eragindako kutsadura (5216)
itsasorako isurketa
USE itsasontziek eragindako kutsadura(5216)
itsaspeko baliabide minerala (5211)
iturburuko ura
USE ur geza(5211)
izotza (5211)
izoztea
USE eguraldi txarra(5216)
izurria
USE laboreen suntsiketa(5216)
janarien kutsadura (5216)
jario toxikoa
USE substantzia toxikoa(5216)
2007-02-05

kaimana
USE narrastia(5211)
kalte ekologikoengatiko erantzukizuna
USE ingurumenari egindako kalteengatiko
erantzukizuna(5206)
kangurua
USE martsupiala(5211)
karbono dioxidoa
USE berotegi-efektua eragiten duen gasa(5216)

karraskaria (5211)
Kaspiar itsasoa (5211)
katastrofe naturala
USE hondamendi naturala(5216)
kea
USE airearen kutsatzailea(5216)
Kiotoko Protokoloa
USE gas-isurketak gutxitzea(5206)
klima (5211)
klima-aldaketa (5211)
klimaren aldakuntza
USE klima-aldaketa(5211)
klimaren epeltzea
USE klima-aldaketa(5211)
klorazioa
USE uraren tratamendua(5206)
klorofluorokarburoak
USE estratosferaren kutsatzailea(5216)
kontinente antartikoa
USE Antartika(5211)
kontinente artikoa
USE Artikoa(5211)
kontsignatutako enbalajea
USE produktu kutsatzailearen ziozko
gordailua(5206)
kontsignatutako ontzia
USE produktu kutsatzailearen ziozko
gordailua(5206)
kontsignatutako produktua
USE produktu kutsatzailearen ziozko
gordailua(5206)
korrosioa (5216)
kosta
USE itsasertza(5211)
kostako hondoa (5211)
kostaldeen babesa
USE itsasertzaren babesa(5206)
Kostei buruzko Legea
USE itsasertzaren babesa(5206)
krokodiloa
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USE narrastia(5211)

kutsadura (5216)
kutsadura akustikoa (5216)
kutsadura elektromagnetikoa
USE asaldu elektromagnetikoa(5216)
kutsadura erradioaktiboa (5216)
kutsadura estratosferikoa (5216)
kutsadura gutxitzea
USE kutsaduraren aurkako borroka(5206)
kutsadura kimikoa (5216)
kutsadura organikoa (5216)
kutsadura termikoa (5216)
kutsadura-gradua (5206)
kutsadura-indizea
USE kutsadura-gradua(5206)
kutsadura-kuota
USE kutsatzeko baimen negoziagarria(5206)
kutsadura-maila
USE kutsadura-gradua(5206)
kutsaduraren aurkako borroka (5206)
kutsaduraren aurkako gailua (5206)
kutsaduraren gaineko zerga
USE zerga ekologikoa(5206)
kutsaduraren kontrola (5206)
kutsaduraren kostua (5206)
kutsaduraren prebentzioa (5206)
kutsaduraren zainketa
USE ingurumenaren zaintza(5206)
kutsatzaile-ordaintzaile
USE zeinek kutsatu, hark ordaindu
printzipioa(5206)
kutsatzailea (5216)
kutsatzaileen isurketa
USE kutsadura(5216)
kutsatzeko baimen negoziagarria (5206)
kutsatzen ez duen ibilgailua (5206)
laboreen parasitoa
USE laboreen suntsiketa(5216)
laboreen suntsiketa (5216)
lakua
USE aintzira(5211)
landare kaltegarria (5211)
landare-baliabidea (5211)
landareen babesa
USE floraren babesa(5206)
larrugintzarako animalia (5211)
2007-02-05

laser erradiazioa
USE erradiazio ez-ionizatzailea(5216)

legez aurkako hondakin-isurketa (5216)
leherketa-arriskua
USE industria-arriskua(5206)
lehorretik datorren kutsadura (5216)
lehortea (5216)
lehortearen aurkako borroka
USE lehortea(5216)
lekuaren antolamendua
USE lekuaren kudeaketa(5206)
lekuaren kudeaketa (5206)
Liguriako itsasoa (5211)
lurgaineko ura
USE lurrazaleko ura(5211)
lurpeko kutsadura
USE lurraren kutsadura(5216)
lurpeko ura (5211)
lurraren kutsadura (5216)
lurrazaleko ura (5211)
lurreko baliabidea (5211)
lurreko ekosistema (5211)
lurrikara (5216)
lurrikaren prebentzioa (5206)
lurzorua gazitzea
USE basamortutzea(5216)
Mantxako kanala (5211)
marea beltza
USE hidrokarburoen bidezko kutsadura(5216)
martsupiala (5211)
materialen birziklapena
USE hondakinen birziklapena(5206)
meatze-baliabidea
USE baliabide minerala(5211)
Mediterraneo itsasoa (5211)
Mediterraneoa
USE Mediterraneo itsasoa(5211)
mendia (5211)
merkurioaren bidezko kutsadura
USE metalen bidezko kutsadura(5216)
metal-hondakina
USE hondakin metalikoa(5216)
metal-txirbila
USE hondakin metalikoa(5216)
metalen bidezko kutsadura (5216)
metalezko hondakina
USE industria-hondakina(5216)
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mikrokutsatzailea
USE kutsatzailea(5216)
mikrouhin-erradiazioa
USE erradiazio ez-ionizatzailea(5216)
minbizi-eragilea
USE substantzia kantzerigenoa(5216)

mugaz gaindiko kutsadura (5216)
muskerra
USE narrastia(5211)
narrastia (5211)
natur erreserba (5206)
natur inguruaren babesa
USE paisaiaren babesa(5206)
naturaren artapena
USE ingurumenaren babesa(5206)
naturaren babesa
USE ingurumenaren babesa(5206)
naturaren zaintza
USE ingurumenaren babesa(5206)
nekazaritzak eragindako kutsadura (5216)
nekazaritzako hondakina (5216)
nekazaritzako hondamendia (5216)
nekazaritzako hondarra
USE nekazaritzako hondakina(5216)
nekazaritzako lazeria
USE nekazaritzako hondamendia(5216)
nodulu polimetalikoa
USE itsaspeko baliabide minerala(5211)
Norvegiako itsasoa (5211)
olio erabilia (5216)
orangutana
USE tximinoa(5211)
ordainarazpen ekologikoa
USE zerga ekologikoa(5206)
ordokia (5211)
oreka ekologikoa (5211)
otia
USE intsektua(5211)
otsoa
USE ugaztun basatia(5211)
Ozeano Antartikoa (5211)
Ozeano Artikoa (5211)
Ozeano Atlantikoa (5211)
Ozeano Barea (5211)
ozeanoa (5211)
ozono-geruza degradatzen duen gasa
USE estratosferaren kutsatzailea(5216)
2007-02-05

ozono-geruza desegitea
USE kutsadura estratosferikoa(5216)
ozono-geruza suntsitzen duen gasa
USE estratosferaren kutsatzailea(5216)
ozono-geruzaren degradazioa
USE kutsadura estratosferikoa(5216)
ozono-geruzaren murrizketa
USE kutsadura estratosferikoa(5216)
ozono-geruzaren suntsipena
USE kutsadura estratosferikoa(5216)

ozonoa (5211)
paisaiaren artapena
USE paisaiaren babesa(5206)
paisaiaren babesa (5206)
paper zaharra
USE etxeko hondakina(5216)
parke naturala
USE natur erreserba(5206)
parke nazionala (5206)
Pazifikoa
USE Ozeano Barea(5211)
Pazifikoko eskualdea
USE Ozeano Barea(5211)
petrolioaren bidezko kutsadura
USE hidrokarburoen bidezko kutsadura(5216)
pila erabilia
USE hondakin elektronikoa(5216)
plubiositatea
USE baldintza atmosferikoak(5211)
poluzio atmosferikoa
USE airearen kutsadura(5216)
poluzioa
USE kutsadura(5216)
prezipitazio artifiziala
USE baldintza atmosferikoak(5211)
prezipitazioak
USE baldintza atmosferikoak(5211)
produktu arriskutsua
USE substantzia arriskutsua(5216)
produktu kutsagarria
USE kutsatzailea(5216)
produktu kutsagarrien gaineko zerga
USE zerga ekologikoa(5206)
produktu kutsatzailearen ziozko gordailua (5206)
produktu sukoia (5216)
produktu toxikoa
USE substantzia toxikoa(5216)
Sahara
USE basamortua(5211)

http://www.bizkaia.net/eurovoc

16/18

Eurovoc-Euskaraz
sakelako telefonoaren erradiazioa
USE erradiazio ez-ionizatzailea(5216)

saneamendua (5206)
simaur likidoa
USE nekazaritzako hondakina(5216)
substantzia arriskutsua (5216)
substantzia kaltegarria
USE substantzia toxikoa(5216)
substantzia kantzerigenoa (5216)
substantzia kutsagarria
USE kutsatzailea(5216)
substantzia minbizi-sortzailea
USE substantzia kantzerigenoa(5216)
substantzia suharbera
USE produktu sukoia(5216)
substantzia toxikoa (5216)
sugea
USE narrastia(5211)
sumendi-erupzioa (5216)
sute-arriskua
USE industria-arriskua(5206)
sutea (5216)
suteen aurkako borroka (5206)
suteen prebentzioa
USE arriskuen prebentzioa(5206)
suteetarako babesa
USE suteen aurkako borroka(5206)
tankeen garbiketa
USE itsasontziek eragindako kutsadura(5216)
tifoia
USE zikloia(5216)
Tirreniar itsasoa (5211)
tokiko kutsadura (5216)
tornadoa
USE zikloia(5216)
toxikotasuna
USE substantzia toxikoa(5216)
txatarra
USE hondakin metalikoa(5216)
tximeleta
USE intsektua(5211)
tximinoa (5211)
txinpantzea
USE tximinoa(5211)
txoria
USE hegaztia(5211)
ugaztun basatia (5211)
uhartea (5211)
2007-02-05

uholdea (5216)
ur beltzak
USE hondakin-ura(5216)
ur freatikoa
USE lurpeko ura(5211)
ur gazia (5211)
ur geldia (5211)
ur geza (5211)
ur-baliabidea
USE baliabide hidraulikoa(5211)
ur-beharrizanak (5206)
ur-ibilgua (5211)
ur-ingurunea (5211)
ur-kontsumoa (5206)
ura (5211)
urakana
USE zikloia(5216)
uraren analisia (5206)
uraren arazketa
USE uraren tratamendua(5206)
uraren artapena
USE uren babesa(5206)
uraren erabilera (5206)
uraren kudeaketa (5206)
uraren kutsadura (5216)
uraren kutsatzailea (5216)
uraren saneamendua
USE uraren tratamendua(5206)
uraren tratamendua (5206)
uren babesa (5206)
urmaela
USE ur geldia(5211)
urtegia
USE ur geldia(5211)
UV erradiazioa
USE erradiazio ez-ionizatzailea(5216)
uztondoa
USE nekazaritzako hondakina(5216)
zabaldia
USE ordokia(5211)
zaborra
USE hondakina(5216)
zaborrak botatzea
USE hondakinen ezabaketa(5206)
zaborren birziklapena
USE hondakinen birziklapena(5206)
zaborren errausketa
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USE hondakinen errausketa(5206)
zaborren ezabaketa
USE hondakinen ezabaketa(5206)

zapalda kontinentala (5211)
zarata (5216)
zarata-maila (5216)
zarataren aurkako babesa (5206)
zarataren aurkako borroka
USE zarataren aurkako babesa(5206)
zarrastelkeriaren aurkako borroka (5206)
zeinek kutsatu, hark ordaindu printzipioa (5206)
zerga berdea
USE zerga ekologikoa(5206)
zerga ekologikoa (5206)
zetazeoa
USE itsasoko ugaztuna(5211)
zikloia (5216)
zirkulu polar artikoa
USE Artikoa(5211)
zona aridoa (5211)
zona ekuatoriala (5211)
zona epela (5211)
zona hezea (5211)
zona hotza (5211)
zona klimatikoa (5211)
zona subtropikala (5211)
zona tropikala (5211)
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