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АЛҒЫ СӨЗ 

 

Қазақстан аумағында орман шаруашылығы мен ағаш өңдеу 

өнеркәсібі патшалық Ресейдің ықпалымен 19-ғасырдың екінші 

жартысында жандана бастады. Бірақ олар жүйелі түрде Кеңес 

заманында дамып, халық шаруашылығының жеке салаларына 

айналды және республикамыздың экономикалық-әлеуметтік мүм-

кіндіктерінің күшейе түсуіне елеулі үлес қосты. 

Осыған сәйкес еліміздің материалдық-техникалық негізі қалып-

тасып, қаржы-қаражат молая түскен кезде, Қазақстан үкіметі 

аталған салалардың өндіріс түрлері өрісін кеңейте түсу үшін білім 

мен ғылымға қажет барлық жағдайларды жасауға үлкен көңіл 

бөліп, күш салды. Соның нәтижесінде Қазақстанда жүздеген орман 

шаруашылығы мекемелері мен көшеттіктер, ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтар, ағаш өндіру және өңдеу кәсіпорындары, орта 

кәсіби және жоғары оқу орындары, жобалау мекемелері, бірнеше 

аймақтық бөлімшелері бар ғылыми-зерттеу институты ашылды, 

мыңдаған мамандар дайындалды, ондаған кандидаттық және док-

торлық диссертациялар қорғалып, келелі мәселелелерге арналған 

кітаптар тобы жарық көрді. 

Осының бәрі орман ісіне байланысты өндіріске, жобалау ісіне, 

білім мен ғылымға қажет сөз жиынтығын қалыптастырып, айна-

лымға енгізуге негіз болды. Бірақ осы мол қор бүгінгі күнге дейін 

орыс тілінде басым пайдаланылып, қазақ тілінде әлі кең қолда-

нылмай отыр. Өйткені, мезгілінде кәсіби сөздік жинағын жасап, 

оған айналымда жүрген көп терминдердің қазақ тіліндегі негізгі 

аудармалары мен баламаларын кіргізу қолға алынбады. Сондықтан 

орман істеріне қатысты қазақша ұғымдар, атаулар мен сөздер әзірге 

бұрыннан қолданылып жүрген қазақша-орысша жалпы сөздіктердің 

ботаника, биология, зоология, өсімдіктану, география сияқты осы 

салаға жақын пәндер шеңберінде ғана қалып тұр. Олардың ішінде 

орманға, орман шаруашылығы мен ағаш өңдеу өнеркәсібіне жата-
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тын өндірістердің алуан түрлі технологиялары бойынша қазақша 

сөздер мен терминдер жоқтың қасы. 

Осы себептерге байланысты орман істеріне қатысы бар кәсіби 

терминдердің қорын құрастыру, оларды жүйелі түрде кеңейте, 

дамыта түсу қазіргі мезгіл талабына айналды. Бұл талап түптеп 

келгенде, қазақ қауымының өз тілін білім мен ғылым кілтіне айнал-

дыру жолындағы басты мақсатын жүзеге асыруға жәрдем береді. 

Біздің Қазақ ұлттық аграрлық университеті жүйелі де тыңғы-

лықты істер атқарып жатқан жоғары оқу орындарының бірі. 

Аталған оқу орнында көптен бері ана тілінде оқулықтар, моногра-

фиялар, сөздіктер мен мақалалар шығарылады, ғылыми конферен-

циялар жүргізіліп, кандидаттық және докторлық диссертациялар 

қорғалады. 

Қазір жастардың үштілдікті меңгеруіне жол ашу мақсатында 

кейбір пәндер бойынша дәрістерді ағылшын, неміс тілдерінде 

оқуға, ғылыми конференциялар мен олардың материалдарын көп 

тілді етудің мүмкіндіктері қарастырылуда. 

Осындай шаралар аясында біз де үш тілді қамтитын осы 

сөздікті шығарып, оқырман назарына ұсынып отырмыз. Ол қолда-

нуға ыңғайлы болуы мақсатында үш тілдің алфавиттері бойынша 

үш түрлі ретте жасалды: біріншісі ағылшын тіліндегі белгілі сөздер 

арқылы ізделетін қазақша-орысша сөздер, екіншісі қазақ тіліндегі 

сөздердің орысша-ағылшынша баламалары, ал үшіншісі орысша 

сөздердің ағылшынша-қазақша түсініктері. 

Бұл сөздік бірнеше мамандық иелерінің бірігіп атқарған 

жұмыстарының ортақ жемісі. Дегенмен, оның кемшіліктері де 

болуы мүмкін. Сондықтан, сөздіктің авторлар тарапынан әлі де 

жетілдіріле түсуі алдағы уақыт еншісінде. Сөздіктің кем-кетігін 

байқаған оқырман қауым авторлармен байланысып, өз ұсыныста-

рын білдіріп жатса, бастаған ісіміздің оң боларына сенім білдірер 

едік. 

 

Авторлар 
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А 
 

abandoned tree дерево, пораженное 

насекомыми  

жәндіктер зақым 

келтірген ағаш 

abate  срубать, стесывать 

камень 

шабу, құлату, тасты 

қашап тегістеу  

abatement  отходы, стружка (в 

столярном деле); 

уничтожение  

қалдықтар, жаңқа 

(ағаш жону ісінде); 

жою, құрту 

abbutal  межа, граница  меже, шек, шекара  

abele (Populus 

alba) 

тополь серебристый, 

тополь белый, 

белолистка 

ақтерек, ақ жапырақты 

терек 

abies (Аbies 

picea) 

пихта серебристая күміс түсті майқарағай 

 

abietene  абиетин, хвойное 

масло  

абиетин, қылқан 

жапырақ майы 

abietene acid  абиетиновая кислота  абиетин қышқылы 

ablactate  прививать 

сближением или 

аблактировкой  

жақындатып телу 

немесе өркен 

ұластыру  

ablactation  прививка сближением, 

аблактировка  

жақындатып телу 

(ұластыру) немесе 

өркен ұластыру 

ablactous  растение, неспособное 

 к приростанию  

бүршік салуға немесе 

өсуге қабілетсіз 

өсімдік 

able  квалифицированный, 

способный  

білікті, қабілетті  

abney level  ручной нивелир  қол нивелирі 

abnodate  обрезать сучья  бұтақ кесу 

abnodation  обрезание сучьев  

 

бұтақтарды шырпу, 

бұтақтарды кесу 

abnormal  ненормальный, 

уродливый, 

неправильный  

қалыпсыз, кемтар, 

сиықсыз, дұрыс емес 

abnormal wood  креневая древесина  

 

қисық сүрек, 

жантайып өскен сүрек 
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abortion  недоразвитие  

 

дамымау, жетілмеу, 

дамуы жетілмеген 

abortive seed  недоразвившееся семя  дамымаған, 

жетілмеген тұқым 

(дән) 

above ground  над уровнем земли, 

надземный, верхний 

жер деңгейінен 

жоғары, жер үстіндегі, 

жоғарғы  

above lock  выше шлюза, вверх по 

течению 

шлюздің (тоспаның, 

бөгеттің) алдында, 

өзеннің жоғары 

жағында 

above water  надводный, над водой  су бетіндегі, судың 

бетінде  

abradant  абразивный 

(шлифующий) 

материал 

ажарлау, жалтырату, 

тегістеу материалы 

(құралы) 

abrade  шлифовать, истирать, 

снашивать  

жалтырату, қажау, 

үйкеп тоздыру 

abrader  прибор для испытания 

на истирание  

үйкеп (қажап) 

тоздыруды сынауға 

арналған аспап  

abrading  шлифовка, сдирание  тегістеу, жалтырату, 

сыдыру 

abrasive  абразив, абразивный 

материал, 

шлифовальный 

абразив, ажарлау 

немесе жалтырату 

материалы 

abrasive base 

paper  

бумага, основа для 

шлифовальной бумаги 

қағаз, тегістеуге 

пайдаланатын 

қағаздың негізі  

abrasive disc шлифовальный круг тегістеу, жалтырату 

шеңбері 

abrasive paper  наждачная 

(шлифовальная 

бумага) 

түрпі (тегістегіш) 

қағаз, ажарлағыш 

қағаз 

 

abration  истирание, стирание, 

абразия, шлифовка, 

снашивание  

үйкеліп, қажалып 

азаю, тозу, жалтырату, 

абразия 
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abration 

hardness  

твердость на 

истирание  

үйкеліске (қажалуға) 

төзімділік 

abridge  сокращать, 

укорачивать, убавлять 

азайту, қысқарту, 

ықшамдау 

abrupt  резкий, обрывистый, 

крутой, оборванный 

шұғыл, тік, құлама, 

үзілге 

abrupt leaf  перистый лист без 

концевого листика 

соңғы жапырақшасыз 

қауырсын жапырақ  

abruption  разрыв, разъединение  үзік, ажырату 

abruptly pinnate  парноперистый жұп қауырсынды 

abscission 

period  

период листопада жапырақтар түсетін 

кезең (мезгіл) 

absolute alcohol чистый спирт таза спирт  

absolute dry абсолютно сухой  абсолютті құрғақ, құп-

құрғақ 

absolute duty of 

water  

необходимое для  

роста минимальное 

количество воды  

өсуге қажетті судың 

ең аз мөлшері 

absolute heating 

effect  

абсолютная 

теплотворная 

способность  

ең жоғарғы жылу 

шығару қабілеті 

absolute 

humidity  

абсолютная влажность  

 

абсолютті 

ылғалдылық 

absolute 

humidity 

volume  

объем абсолютной 

влажности  

абсолютті 

ылғалдылық көлемі 

absolute 

pressure  

абсолютное давление  

 

абсолютті қысым  

absolute 

temperature  

температура по 

абсолютной шкале  

абсолютті шкала 

бойынша температура  

absolute value абсолютная величина  абсолютті мөлшер  

absolute weigh  абсолютный вес  абсолютті салмақ 

absorb  абсорбировать, 

поглощать, впитывать 

абсорбциялау, сіңіру, 

сору, жұту  

absorbed water влага в клеточных 

оболочках 

жасуша қабығындағы 

ылғал 

absorbency  впитывающая 

способность бумаги 

қағаздың сіңіру 

қабілеті 
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absorbent 

carbon 

активированный уголь  

 

активтендірілген 

көмір 
absorbent paper  впитывающая бумага  сіңіргіш қағаз 
absorbing 
complex  

поглащающий 
комплекс 

сіңіргіш кешен  
кешен 

acacia (Acacia) акация  қараған 
acajon 
(Swietenia 

mahagoni) 

свистения, акажу, 
“красное дерево” 

 

свистения, акажу, 
“қызыл ағаш” 

 
аcanaceous  снабженный шипами 

или колючками  
тікенекті, тікенектері 
бар, шөңгелді 

acanthа шип, колючка тікенек, шөңге 
accent plant  растение, хорошо 

определившееся с 
декоративной формой  

декоративтік пішіні 
жақсы сақталатын 
өсімдік  

acceptable  приемлемый  жарамды 

acceptable fibre  очищенное волокно тазартылған талшық  
accepted stock  очищенная масса  тазартылған масса  
accident 
prevention  

техника безопасности, 
предупреждение 
несчастных случаев  

қауіпсіздік техникасы, 
оқыс оқиғалардың 
алдын алу  

acclimation  акклиматизация, 
естественное 
привыкание к климату  

акклиматизация, 
жерсіну, климатқа 
табиғи бейімделу 

acclimatization  акклиматизация, 
приспособление к 
климату под 
воздействием 
человека, приучение к 
климату  

акклиматизация, 
адамның әсерімен 
климатқа бейімделу, 
климатқа көндігу, 
жерсіндіру, климатқа 
көндігу 

accrescence  разрастание после 
отцветания  

гүлдегеннен кейін 
қаулап өсу  

accretion  увеличение, прирост, 
нанос земли 

үлкею, өсу, топырақ 
үйіндісі  

accretion cutting  прореживание  сирету  
accretion in 
cells  

накопление веществ в 
клетках 

жасушаларда қоректік 
заттардың 
шоғырлануы 
(жиналуы) 
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accretive motion 

of plants  

разрастание растений  өсімдіктің ұлғайып 

өсуі (қаулап өсуі) 

accrue  происходить, 

возникать, прирастать 

пайда болу, шығу, 

жанама бірігіп өсу 

acecent  окисляющее вещество, 
кислый  

тотықтырғыш зат, 
қышқыл дәмді  

аcer (Acer) клен  үйеңкі  

acerdol  перманганат кальция, 
марганцовокислый, 
кальций 

кальций 
перманганаты, мырыш 
қышқылды кальций  

acerose  хвойный, игловидный, 
в форме иглы  

 

қылқан жапырақты, 
ине тәрізді, ине 

пішінді 
acerose leaf  хвоя, игла хвойных  

 
 

қылқан жапырақ, 
қылқан 
жапырақтылардың 
инесі 

acerosy  хвойный  қылқан жапырақты  

аcertataricum небольшая кучка 
грибков на коре или 
листьях 
 

қабықтағы немесе 
жапырақтардағы 
саңырауқұлақтардың 
кішігірім шоғыры  

acetabe film  пленка из 
ацетатцеллюлозы  

ацетатцеллюлозаның 
қабыршығы  

acetabe rayon  ацетатный шелк  ацетатты жібек  

acetal  ацеталь  ацеталь 
acetaldehyde  ацетальдегид, 

уксусный альдегид 
ацетальдегид, 
сіркесулы альдегид 

acetic acid уксусная кислота  сірке қышқылы  
acetyl  ацетил  ацетил  
acetyl cellulose  ацетил - целлюлоза, 

уксусный эфир 
целлюлозы 

ацетил - целлюлоза, 
целлюлозаның сіркесу 
эфирі  

acid wood  древесина химической 
обработки, древесина 
для сухой перегонки, 
преимущественно 
лиственная  
 

химиялық жолмен 
өңделген сүрек 
(негізінен жалпақ 
жапырақты), құрғақ 
айдауға арналған ағаш 
сүрегі 
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acoustical board  звукоизоляционный 

картон  

 

дыбыс өткізбейтін 

картон  

acre  единица площади, акр 

(около 4га) пашня, 

поле 

 

аумақ бірлігі, акр 

(шамамен 4га), 

жыртылған жер, жер 

танабы 

 

acre foot  акр фут  

 

акр фут 

acre inch  акр дюйм 

 

акр дюйм 

acreage  площадь в акрах, 

число акров 

 

акрмен есептелген 

аудан, акр саны  

acropetal leaves  листки развивающиеся 

снизу вверх  

 

төменнен жоғары 

өсетін жапырақшалар  

acrophyte  высокогорные или 

альпийское растение  

биік тау немесе альпі 

өсімдігі  

 

acrospire  зачаток первого листа  бірінші жапырақтың 

бітім нышаны  

 

act of god  последствие 

стихийных явлений  

апатты 

құбылыстардың 

салдары  

 

action and 

reaction  

действие и 

противодействие  

іс-әрекет және қарсы 

әрекет, шара және 

қарсы шара 

 

actionable fire  пожар, возникший 

вследствие нарушения 

пожарных правил  

өртті болдырмау 

ережелерін бұзу 

салдарынан шыққан 

өрт 

 

aczoiling  консервирование 

древесины 

сүректі төзімді ету 

(консервілеу) 
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adamic earth  род красной глины  

 

қызыл сазбалшық 

туысы 

  

adamite  адамит, водный 

мышьяково–кислый 

цинк  

 

адамит, сулы 

күшалалы – қышқыл 

мырыш 

adaptability  способность, 

приспособление 

 

қабілеттілік, 

бейімделу 

adaptable  применимый, 

пригодный, 

приспособление, 

приспосабливать 

қолданылатын, 

жарамды, іске асатын, 

бейімделу, икемделу, 

бейімдеу, икемдеу 

 

adaptation  приспособление, 

применение, 

усовершенствование  

бейімдеу, икемдеу, 

қолдану, жақсарту, 

жетілдіру  

 

add складывать, 

прибавлять, 

присоединять 

 

үю, жинау, қосу (қоса 

түсу), біріктіру  

 

addendum of 

tooth  

головка зуба, высота 

головки зуба  

тістің басы, тіс 

басының биіктігі  

 

adder  гадюка обыкновенная  

 

кәдімгі сұржылан  

 

additive type oil  смазка со 

специальными 

присадками  

арнайы қосындысы 

бар жағармай 

additives  добавки, вяжущие, 

вводимые в 

измельченную 

древесину для 

обволакивания 

стружки и 

панельді, плиталарды 

және т.б. нығыздау 

арқылы жасағанда 

ағаш жаңқаларын мен 

массаларды, 

ұнтақталған сүректі 
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образования массы, 

прессуемой в панели, 

плиты и т.д. 

 

біріктіретін тұтқыр 

қоспалар  

adept  опытный, знаток  

 

тәжірибелі, білгір 

adequacy  соразмерность, 

достаточность  

 

сәйкес мөлшерлі, 

жеткілікті 

adequate  соразмерный, 

подходящий, 

отвечающий 

требованиям  

 

мөлшері сәйкес, 

жарамды, талапқа сай 

adhere  прилипать, 

приставать, 

сцеплять(ся) 

 

жабысу, ілінісу, 

тіркесу, жармаса беру 

adherence  срастание, 

прирастание, 

прилипание, 

сцепление 

 

бірге өсу (бірге 

қоректену), бірігіп 

өсу, жабысу, ілінісу 

 

adherent прилипающий, 

сцепленный, 

сросшийся, 

приросший 

 

жабысқақ, ілініп 

қалған, бірігіп кеткен, 

бірігіп өскен  

adhesive  оклеивающее 

вещество, плотно 

прилипающий, липкий  

 

желімдегіш зат, қатты 

жабысатын, жабысқақ 

 

adhesive 

capacity  

клеящая способность, 

способность к 

прилипанию 

 

жабыстырғыш 

қабілеті, жабысуға 

қабілеттілік 

adhesive paper  липкая бумага  

 

жабысқақ қағаз 

adhesive patch  липкая заплата, жабысқақ жамау, 
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накладка, пластырь жапсырма, жабысқақ 

бұласыр  

 

adhesive quality  клейкость, вязкость жабысқақтық, 

тұтқырлық 

 

adhesive tape  изоляционная лента, 

липкая лента 

 

изоляциялық таспа, 

жабысқыш таспа 

adhesives  клейкие вещества, 

связывающие 

вещества 

 

желімдегіш заттар, 

біріктіргіш заттар  

adipic acid  адипиновая кислота  

 

адипин қышқылы  

adjacent of 

window  

вертикальный брусок 

оконной обвязки 

(рамы), оконного 

переплета  

 

терезе рамасының 

жақтауы  

adjacent plank  плинтус, дверная 

притолока, вставная 

рейка  

 

плинтус, есік 

маңдайшасы, 

қойылатын білте 

тақтайша (рейка) 

 

adjoin  примыкать, 

присоединять, 

прилегать, придавать  

 

жанасу, жалғастыру, 

жақындату, келтіре 

түсу 

adjust  регулировать, 

приспосабливать, 

приводить в порядок, 

устанавливать, 

подгонять, пригонять 

 

реттеу, ретке (ретін) 

келтіру, бейімдеу, 

ыңғайлау, тәртіпке 

келтіру, орнату, 

сәйкестендіру, 

қиылыстыру, айдап 

келу  

 

adjustable frame  раздвижная рама  ысырмалы, 

жылжымалы рама 
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adjustable grip  переставный зажим, 

захват 

жылжымалы қысқыш, 

қармауыш 

 

adjustable guide 

spindle nut  

гайка ходового винта, 

допускающая 

регулирование  

 

қозғалғыш 

бұранданың (винттің) 

жүрісін реттегіш 

бұрандалығы 

(гайкасы) 

 

adjuster bolt  натяжной болт, 

установочный болт 

 

қысып тұратын 

бұранда, бекіткіш 

бұранда (болт) 

 

adjusting  выверка, пригонка, 

установка, 

регулировка 

қайта салыстыру 

қиюластыру, 

қондырғы 

орналастыру, ретке 

келтіру 

 

adjusting device  присадочное 

устройство 

 

үстемелеу құрылғысы  

 

adjusting nut  регулировочная 

(установочная) гайка 

реттегіш (бекіткіш) 

гайка  
 

adjusting pin  установочная шпилька 

 

бекіткіш шпилька 

adjusting screw  установочный винт  бекітіп тұратын 

(бекіткіш) винт 
  

adjusting shop  сборочная мастерская, 

монтажный цех  

құрастыру (жинау) 

шеберханасы  

 

adjustment  регулировка, 

пригонка, сборка  

реттеу, қиюластыру, 

құрастыру  
 

adjustment lever  установочный рычаг  бекітіп тұратын 

(бекіткіш) рычаг  

 



 15 

adjustment of 

faults  

порядок вырубки леса  орман ағаштарын кесу 

реті  

 

adjustment of 

instruments  

проверка 

инструментов  

құрал–саймандарды 

тексеру  

 

administrative 

working circle  

 

административный 

лесной район  

орман әкімшілігі 

ауданы  

 

admission port  впускное окно  

 

кіргізу терезесі  

admix  примешивать, 

подмешивать  

араластыру, 

араластырып былғау  

 

admixture  примесь, смесь, 

добавка, присадка  

 

қоспа, аралас, үстеме, 

қосымша заттар  

adnate  сросшийся, 

сращенный, 

соединенный, 

приросший  

 

бірігіп кеткен, 

біріккен, бірігіп өскен, 

қосылған, жабысып 

өскен 

adnation of 

branches  

соединение, срастание 

ветвей  

бұтақтардың бірігуі, 

бірігіп өсуі 

 

adobe  наносная глина, 

кирпич 

су ағысынан жиналған 

саз, балшық, кірпіш  

 

adobe soil  наносно - глинистая 

почва  

 

ағын жинаған сазды, 

балшықты топырақ  

adoption  принятие условия, 

допущение  

 

шартты қабылдау, 

шартқа келісу 

 

adornment plant  декоративное растение  

 

сәнді (әсем) өсімдік  

 

adriatic oak  

(Quercus cerris) 

дуб турецкий  түрік емені  
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adrift  по течению  

 

ағыс бойымен, 

ағыспен 

adsorb  адсорбировать, 

всасывать  

 

адсорбциялау, сіңіру, 

жұту 

adsorbate  адсорбированное 

вещество  

 

сіңірілген зат  

adsorbtion  адсорбция 

(поглощение одного 

вещества другим) 

 

сіңіру (бір заттың 

басқа затты сіңіруі, 

жұтуы), адсорбция 

adsorbtive 

capacity  

адсорбционная 

способность  

 

сіңіру (жұту) қабілеті 

adult form  взрослая форма  ересек пішін (түрі) 

 

advance  продвижение, 

движение вперед  

алға жылжу, алға 

қарай қозғалу  

 

advance angle  угол опережения  озу бұрышы  

 

advanced decay  глубокая гниль, 

поздняя гниль, третья 

стадия гнили  

 

терең шірік, соңғы 

шірік, шіріктің үшінші 

кезеңі 

 

advancing  спрос выше 

предложения, цены 

повышаются  

 

ұсыныстан сұраныс 

деңгейі жоғары, баға 

өсе түседі 

advantage  преимущество, 

выгода, польза  

 

артықшылық, пайда 

advent  прогресс, 

усовершенствование, 

появление, 

наступление 
  

прогресс, даму, 

жетілдіру, пайда болу, 

шабуыл 

adventice  придаточный  қосалқы, қосымша 
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adventitious 

buds 

придаточные почки  қосалқы бүршіктер 

  

adventitious 

plants  

растения, выведенные 

в культуру позднее 

других 

екпе ағаштар қатарына 

кейін енгізілген 

өсімдік 

  

adventitious 

roots  

придаточные корни  қосалқы тамырлар  

 

adverse  неблагоприятный, 

обратный  

 

қолайсыз, кері  

adverse growing 

conditions  

неблагоприятные 

условия 

произрастания 

  

өсуге қолайсыз 

жағдайлар  

advertise  рекламировать, 

извещать 

 

жарнамалау, 

құлақтандыру, 

хабарлау 

 

advertisement  объявление, реклама, 

анонс 

 

хабарландыру, 

жарнама, анонс  

advertisement 

board  

макулатурный картон  макулатуралық (қағаз 

қалдықтарынан 

жасалған) картон  

 

advertisement 

paper  

 

плакатная бумага  

 

плакат қағазы  

advice  письменное 

извещение торгового 

характера, сообщение, 

совет, мнение  
 

сауда-саттық жайында 

жазбаша хабарлама, 

кеңес, пікір 

advice of 

dispatch 

извещение об 

отправке груза 

 

жүкті жіберу туралы 

хабарлама  

adze  тесать, обтесывать 

(дерево), струг, 

скобель 

ағаш жону, шабу, 

сүргілеу, сүргі, қырғы 
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aerate проветривать, 

насыщать воздухом 

 

желдету, жел қақтыру, 

ауаны тазарту  

aerial growth  надземный рост, рост 

надземных частей  

 

жер бетіндегі өсім, 

жер бетіндегі өсімдік 

бөліктерінің өсуі 

 

aerial layer  воздушный отводок, 

отводок от стебля или 

от ствола  

 

діңнен немесе 

сабақтан жаңа өсімдік 

өсіру мақсатында 

иілген сұлатпа бұтақ 

 

aerial plant  эпифит (растение с 

воздушными корнями, 

ведущие надземную 

жизнь) 

 

эпифит (тамырлары 

жер бетінде, ауада 

өсетін өсімдік) 

aerial roots  воздушные корни 

 

ауа тамырлары  

aerial surveying  воздушная съемка, 

таксация леса с 

воздуха 

 

 

әуеден суретке түсіру, 

әуеден орманды 

есепке алу 

(таксациялау) 

 

affect  поражать, оказывать 

влияние, вредить 

 

зақымдау, әсер ету, 

зиян келтіру  

affected  пораженный 

(болезнью), 

поврежденный 

зақымдалған 

(аурумен), зиян 

шеккен  

 

affected by 

environic 

conditions  

находящийся под 

влиянием 

окружающих 

 условий  
 

қоршаған орта 

жағдайларының 

әсеріндегі 

 

affected with 

erosion  

пораженный эрозией 

(о земле) 

 

эрозияға шалдыққан 

(жер туралы) 
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affection  болезнь, поражение  

 

ауру, зақым  

affinity  химическое средство, 

родовое сходство 

 

химиялық зат, 

туыстық ұқсастық 

affinity of soil 

colloids  

средство от 

почвенных коллоидов  

 

топырақ 

коллоидтарына 

қолданылатын заты  

 

affinity plants  растения, близкие 

одно к другой по 

форме, по 

происхождению или 

свойствам  

 

пішіні, шығу тегі 

немесе қасиеті 

бойынша бір-біріне 

жақын өсімдіктер  

affix  прикреплять, 

соединять 

 

бекіту, жалғау, қосу  

 

afford  приносить (урожай, 

плоды), давать, быть в 

состоянии 

 

беру (өнім, жеміс), 

беру, жағдайында 

болу  

afforest  засаживать лесом, 

облесить 

 

орманмен қамту, 

ормандандыру  

afforestation  лесонасаждение, 

облесение 

 

алқа ағаш, ормандану 

afforested  облесенный, 

засаженный лесом  

 

ағаш отырғызылған, 

ормандандырылған  

afield  в поле, на поле  

 

танапта, егістікте 

afloat  плавающий на воде, на 

плаву, в ходу, в 

движении, по течению 

 

суда қалқыған, жүзген, 

жүрген қозғалыстағы, 

қозғалыста болу, ағыс 

бойымен  
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african 

mahogany 

(Khaya 

senegalensis) 

 

африканское красное 

дерево  

 

африкалық қызыл 

ағашы 

african oak  

(Tectona 

grandis), 

(Lophira alata) 

 

тик, тиковое дерево, 

африкансий дуб 

 

тик, тик ағашы, 

Африка емені 

after culture  повторная посадка 

(леса) 

 

қайтадан ағаш 

отырғызу  

after growth  лесонасаждение, 

сменившее 

девственный лес 

 

табиғи орманды 

ауыстырған жаңа 

(басқа) ағаштар 

after pressed 

juice  

сок дополнительного 

выдавливания 

(прессования) 

 

қосымша сығудан 

(престеу арқылы) 

алынған шырын  

after product  низший продукт 

 

төменгі өнім  

after 

regeneration  

восстановление леса 

после рубки 

 

орманды кесуден 

кейін қалпына келтіру  

 

after treatment  последующая 

обработка, 

дополнительная 

обработка  

 

кейінгі өңдеу, 

қосымша өңдеу  

agave  

(Agave 

americana) 

агава, американское 

алоэ, сизаль, 

столетник  

 

агава, америкалық 

алоэ 

age of stand  возраст насаждения  

 

орман жасы  

ageing of trees  старение деревьев  

 

ағаштардың қартаюы  
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ageing 

resistance  

сопротивление к 

старению 

 

қартаюға қарсылық  

agency  агентство, влияние, 

действие 

 

агенттілік, әсер, 

қозғалыс  

agency of 

fertilizers  

 

воздействие 

удобрений 

 

тыңайтқыштардың 

әсер етуі  

 

agent  агент, средство, 

фактор, действующая 

сила или среда 

 

агент, құрал, зат 

(нәрсе), фактор, әсер 

ететін күш немесе 

орта  

 

aggressive root 

system  

мощная корневая 

система  

мықты (қуатты) тамыр 

жүйесі  

 

aging  созревание, старение, 

выдерживание  

 

пісу, қартаю, ұзақ 

ұстау 

aging of 

plywood  

период времени, в 

течение которого 

окончательно 

затвердевает клей в 

фанере  

 

фанера желімінің 

толық кеуіп қатаюына 

кететін уақыт (мезгіл) 

aging quality  долговечность бумаги 

 

қағаздың ұзақ 

сақталуы (төзімділігі) 

 

agreement  договор, соглашение, 

контракт 
 

келісім-шарт, контракт  

agreement by 

meter  

оплата по обмеру  өлшеу нәтижесі 

бойынша төлем  

 

agreement by 

piece  

сдельное соглашение, 

оплата по штучно  

еңбек өнімі бойынша 

келісім, өнім саны 

бойынша еңбекақы 

беру 
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agricultural  сельскохозяйственный  ауыл шаруашылығы 

 

agricultural 

timber  

лесоматериал 

сельскохозяйственног

о значения  

 

ауыл 

шаруашылығында 

пайдаланатын орман 

материалы  

 

ailanthus 

(Ailanthus 

glandulosa) 

айлант или китайский 

ясень (древесина 

очень красивой 

текстуры, желтоватого 

цвета) 

 

айлант немесе қытай 

шағаны (сүрегінің 

текстурасы өте әдемі, 

сарғыш түсті) 

 

air dried lumber  пиломатериал 

воздушной сушки  

ауада кептірілген 

тілінген ағаш  

 

air dried wood  древесина воздушной 

сушки  

 

ауада кептірілген 

сүрек  

air dry moisture 

content  

влажность древесины 

в воздушно – сухом 

состоянии  

 

ауаның құрғақ күйдегі 

сүрек ылғалдылығы  

air dry pulp  воздушно-сухая 

целлюлоза  

ауада құрғатылған 

целлюлоза  

 

air dry samples  воздушно-сухие 

образцы  

ауада құрғаған үлгілер  

air dry weight  воздушно-сухой вес  

 

ауада құрғаған күйдегі 

салмақ  
 

air dryer  воздушная сушилка, 

клейно-сушильная 

машина  

 

ауалы кептіргіш, 

желімді кептіру 

машинасы  

air engine  компрессор, двигатель 

в котором рабочим 

агентом является 

воздух 

 

компрессор, жұмыс 

агенті ауа болып 

табылатын двигатель 
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air escape  утечка воздуха  

 

ауаның азаюы  

air layering  получение отводков от 

стебля  

 

сабақтан сұлатпа 

бұтақтар алу  

air mail banks  тонкая непрозрачная 

почтовая бумага  

 

жұқа жарық өтпейтін 

пошта қағазы 

air seasoned 

wood  

лесоматериал 

воздушной сушки  

 

ауада кептірілген ағаш 

материалы 

aircraft ply 

wood  

авиационная фанера  

 

авиациялық фанера  

alaska cedar 

(Chamaecyparis 

nootkatensis) 

 

кипарис нутканский  Нуткан сауырағашы  

albatross  

(Diomedea 

exulans) 

 

альбатрос  альбатрос  

album board  альбомный картон  

 

альбом картоны 

albumen  белок альбумин, 

белковое вещество  

 

альбумин белогы 

(ақуызы), белок заты  

alburnum tree  заболонное дерево 

 

шелқабықты ағаш  

alder  

(Alnus 

glutinosa) 

 

ольха черная  

 

қара қандыағаш  

alder buckthorn 

(Rһamnus 

frangula) 

крушина ломкая  

 

сынғыш итшомырт  

alembic  перегонный куб  
 

айыру текшесі (кубы) 

aleppo pine  сосна аллепская или 

иерусалимская  

 

Аллепо немесе 

Иерусалим қарағайы  



 24 

alfa  эспарто (травянистое 

растение), волокно 

альфы  

 

эспарто (шөптесін 

өсімдік), альфа 

талшығы  

algaroba  

(Ceratonia 

siliqua) 

рожковое дерево  

 

 

мүйізше ағаш  

all heart  целиком ядровая 

древесина  

 

толық ядролы сүрек  

all verneer 

construction  

клеенная фанера 

(выполненная из 

нескольких слоев 

шпона) 

 

желімделген фанера 

(бірнеше қабат 

шпондардан жасалған)  

allocation of 

feeling  

порядок рубки леса, 

лесорубочный оборот  

 

 

орман ағаштарын кесу 

реті, орман ағаштарын 

кесу айналымы  

 

alloprene  хлорированный 

каучук  

 

хлорланған каучук  

allow  учитывать, допускать, 

позволять 

 

есепке алу, ескеру, 

жіберу, рұқсат беру, 

мүмкіндік беру  

allow to seed  допускать до 

образования семян  

 

тұқымның пайда 

болуына дейін 

мүмкіндік беру 

 

allspice 

(Caryophyllus 

aromaticus,  

Eugenia 

caryophyllata) 

 

гвоздичное дерево, 

гвоздика  

 

қалампыр ағашы, 

қалампыр гүлі  

almond tree  

(Prunus 

amygdalus) 

 

миндальное дерево  

 

 

бадам ағашы  
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alpine chough 

(Pyrrohocarax 

alpinus)  

 

галка альпийская  

 

 

альпі шауқарғасы  

alpine current 

bush (Ribes 

alpinum) 

 

смородина альпийская  

 

 

альпі қарақаты  

alpine fir  

(Abies 

lasiocapra) 

альпийская пихта  

 

 

альпі майқарағайы 

alpine rose 

(Rhododendron 

ferrugineum) 

рододендрон  

ржаволистный  

 

 

тот жапырақты 

рододендрон  

alternate bearing  периодическое 

плодоношение  

 

ара-кідік жеміс беру  

alternate leaf 

arrangement  

поочередное 

расположение листьев  

 

жапырақтардың 

кезектесе орналасуы  

alternate 

planting 

посадка в шахматном 

порядке  
 

шахматты қалыпта 

отырғызу  

amaranth 

(Amaranthus) 
 

амарант, бархатник  

 

амарант, гүлтәжі  

ambrosia beetle 

(Xyleborus) 
 

древесинник, 

амброзия 

 

амброзия 

american aloe 

(Agava 

americana) 
 

американское алоэ, 

столетник  

 

Америка алоэсы, 

жүзжылдық 

american ash 

(Fraхinus albus) 

белый ясень  

 
 

ақ шаған  

american aspen 

(Populus 

tremuloides) 

 

осина американская  

 

 

Америка көктерегі 
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american beech 

(Fagus 

grandifolia) 

 

бук крупнолистный  

 

 

ірі жапырақты 

шамшат  

american black 

walnut  

(Juglans nigra) 

 

орех черный  

 

 

қара жаңғақ ағашы 

american 

chestnut 

(Castanea 

dentata) 

 

каштан американский 

 

 

Америка талшыны 

american deer 

(Cariacus) 

 

олень мазама 

 

  

мазама бұғысы  

american elm  ильм американский, 

ильм белый  

 

Америка шегіршіні, ақ 

шегіршін  

american linden 

(Tilia 

americana) 

 

липа американская  

 

 

Америка жөкесі  

american 

mountain ash 

(Sorbus 

americana) 

 

рябина американская 

черная  

 

 

Америка қара шетені 

american 

mulberry 

(Morus rebra) 

тута американская, 

тутовое дерево, 

шелковица красная, 

шелковичное дерево  

 

Америка тұт ағашы, 

тұт, қызыл тұт ағашы  

american plane 

tree (Platanus 

occidentalis) 

 

платан или чинар 

американский  

 

Америка шынары  

american red 

raspberry  

американская красная 

малина  

Америка қызыл 

таңқурайы 
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(Rubus 

strigosus) 

 

 

аmerican yellow 

poplar 

(Liriodendron 

tulipifera) 

 

тюльпановое дерево  

 

 

Америка сарғалдақ 

ағашы  

american yew  

(Taxus 

canadensis) 

 

тис канадский 

кустарниковый  

 

Канада аласа тис 

ағашы 

amoor cork tree 

(Phellodendron 

amurense) 

амурский бархат, 

амурское пробковое 

дерево, бархатное 

дерево  

 

амур барқыты, амур 

тоз қатпарлы ағашы, 

амур феллодендроны 

andaman rose 

wood 

(Pterocarpus 

santalinuns)  

 

красное сандаловое 

дерево, сандал  

 

қызыл сандал ағашы, 

сандал 

andamon 

marblewood 

(Diospyros 

kwizi) 

 

андаманское 

мраморное дерево  

 

Андаман мәрмәр 

ағашы 

angelica 

(Angelica) 

дягель, ангелика 

(травянистое 

растение) 
 

аю балдырған 

(шөптесін өсімдік) 

angelin tree  

(Andira Lam) 

 

капустное дерево  қырыққабат ағаш  

angiosperm 

forest  

широколиственный 

лес 

  

жалпақ жапырақты 

орман  

 

angiospermous 

wood  

лиственная древесина  жалпақ жапырақты 

ағаш сүрегі  
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annual  однолетник (растение)  бір жылдық өсімдік  

 

annual cut  ежегодная рубка леса, 

годичный объем 

заготовки  

орманды жыл сайын 

кесу, ағаш 

дайындаудың жылдық 

көлемі  

 

annual growth  годовой слой, 

годичный прирост  

жылдық қабат, 

жылдық өсім  

 

annual height 

increment  

ежегодный прирост 

леса  

орманның жыл 

сайынғы өсімі, 

орманның бір жылдық 

өсімі 

 

annual 

possibility by 

area  

возможная годичная 

производительность 

площади леса 

орман алқабының 

жылдық өнімділігінің 

мүмкіншілігі 

 

annual 

precipitation  

годовые осадки  жылдық жауын-

шашын  

annual rainfall годовое количество 

осадков 

жылдық жауын-

шашын мөлшері  

 

annual ring  кольцо годичного 

прироста, годовой 

слой древесины  

 

жылдық өсім 

сақинасы, сүректің 

жылдық қабаты  

annual shoot  годичный побег  

 

жылдық өркен 

annual zone  годичный слой в 

древесине 

 

сүректің жылдық 

қабаты  

annualar vessel  кольчатый сосуд 

древесины 

 

сүректің сақиналы 

түтікшесі 

annually  ежегодно  

 

жыл сайын  
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anobild  

(Anbium 

striatum) 

 

точильчик полосатый  

 

ала үңгі қоңызы 

another dust  пыльца  

 

тозаң  

ant bear 

(Myrmecophaga) 

 

муравьед  құмырсқажегіш  

anther sac  пыльниковый мешок  

 

тозаңқап 

anthesis  цветение, период 

цветения, расцветание  

 

гүлдеу, гүлдеу кезеңі, 

жайнай түсу 

anthodrum  цветочная головка, 

корзина  

 

себетгүл 

antidote  противоядие  

 

 

уға қарсы құрал (дәрі),  

у қайтарғыш зат 

 

apex  вершина, верхняя 

часть  

ағаш ұшы, ұшар басы  

apex of the leaf  кончик листа  

 

жапырақ ұшы  

aphid 

(Aqphidodea) 

 

тля растительная  

 

өсімдік бітесі  

aphis lion 

(Chysopa) 

 

златоглазка  

 

алтынкөз қоңыз  

aphylly  отсутствие листьев  

 

 

жапырақтардың 

болмауы, жапырақсыз 

apical  верхний, вершинный  

 

жоғарғы, ұшар 

басындағы 
 

apical cells  верхушечные клетки  

 

жоғарғы жасушалар  

apical wood  вершинная древесина  

 

ағаш ұшының сүрегі  
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apple tree 

(Мalus) 

яблоня  алма ағашы  

apricot tree  

(Prunus 

armeniaca) 

 

абрикосовое дерево, 

занзарь, кайса, урюк  

 

сарыөрік ағашы, 

занзарь, кайса, өрік 

ағашы 

aralia  

(Aralia 

papyritera) 

 

аралия, чертово дерево аралия  

arar tree  

(Callirus 

quadrivalis) 

 

сандарак, 

сандараковое дерево 

сандарак ағашы 

araucaria  

(Araucaria 

imbricata) 

 

араукария  араукария 

arbor  дерево, древесный, 

ось, вал, шпиндель  

 

ағаш, ағашты, 

белағаш, ось, 

шпиндель  

arbor vitae  

(Thuja 

occidentalis)  

 

туя западная  

 

 

батыс туясы  

arboreculturist  лесовод  

 

орманшы, орман 

өсіруші 

 

arboretum  арборетум, дендрарий, 

питомник  

 

 

арборетум, дендрарий, 

ағаш көшеттігі, ағаш 

көшетжайы 

arboretum  древесный питомник  

 

ағаш көшеттігі, 

көшетжайы 

 

arboriculture  разведение древесных 

пород, лесоводство  

 

ағаш түрлерін өсіру, 

орманшылық  

arburscle  кустарник ағаш тектес бұта, 
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древовидной формы, 

карликовое дерево 

 

ергежейлі ағаш  

arbutus  

(Arbutus unedo) 

арбутус  

 

 

арбутус  

arctic fox  

(Alopex 

lagopus) 

 

песец  

 

 

ақ түлкі  

arctomys сурок  

 

суыр  

argan tree 

(Argenia 

sideroxylon) 

 

железное дерево, 

железный бакаут 

 

темір ағаш, темір 

бакаут  

aridity  засушливость, 

бесплодие почвы  

 

 

құрғақшылық, 

топырақтың 

құнарсыздығы  

arizona cypress 

(Cupress 

arizonica)  

 

кипарис аризонский  

 

 

Аризона сауырағашы  

arkansas soft 

pine (Pinus 

echinata, Pinus 

taeda) 

 

сосна арканзаская  

 

Арканзас қарағайы 

aspen  

(Populus 

tremula) 

 

осина  

 

көктерек  

assort  сортировать, 

подбирать, 

классифицировать 

 

сұрыптау, таңдау, 

жинау, жинап алу, 

жіктеу  

 

assorted  бессортный лес, 

бессортные 

сортсыз ағаш, сортсыз 

тақтайлар (тілінген 
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пиломатериалы  

 

орман материалдары) 

 

assorting  отбор, выбор, 

подборка, сортировка  

 

таңдап алу, таңдау, 

іріктеу, сорттау  

atlantic white 

cedar (Cedrus 

thyoides) 

 

кедр атлантический 

белый  

 

Атлантика ақ 

самырсыны 

atlas cedar  

(Cedrus 

atlantica) 

 

кедр атласский  

 

 

Атлас самырсыны 

attack  поражать (болезнью) 

 

 

зақым келтіру, ауруға 

шалдықтыру  

attacked plant  пораженное растение  

 

зақымдалған өсімдік 

aucuba  

(Aucuba 

japonica) 

 

японское золотое 

дерево 

  

жапон алтын ағашы  

australian 

rosewood 

(Synoum 

glandulosum) 

 

австралиийское 

розовое дерево  

 

 

Австралия қызғылт 

ағашы  

austrian black 

pine (Pinus 

laricio austrica) 

 

сосна австрийская 

черная  

 

Австрия қара 

қарағайы  

auxin  ауксин (ростовой 

гормон 

древесины) 

 

ауксин (ағаштың 

өсімділігін 

жақсартатын гармон ) 

 

ax (e) топор, колун 

 

балта, отын жарғыш 

шойбалта  
 

axe blade  лезвие топора  

 

балтаның жүзі  
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axe eye  проушина топора  

 

балтаның ұңғысы  

axe head  обух топора  

 

 

балтаның желкесі, 

сырты 

axial  осевой, по 

направлению оси  

 

білікті, орталық білік 

бағыты бойынша  

axil  место соединения 

черешка со стеблем  

 

жапырақ сағағының 

сабақпен қосылған 

орны 

 

axil of the leaf  пазуха листа  

 

жапырақ қолтығы  

axle journal  шейка оси  

 

ось (білік) мойыны  

azure tit  

(Parus cyanus) 

голубая синица, 

князек 

  

көкшіл шымшық 

B 

   

band better  хвойные 

пиломатериалы 

(США), смешанных А 

и В сортов  

А және В сорттары 

аралас қылқан 

жапырақты 

ағаштардан тілінген 

тақтайлар (АҚШ) 

 

babassu  

(Altalea 

funifera) 

бабасу (дерево 

которое применяется в 

мыловарении) 

 

бабасу (сабын 

қайнатуда 

қолданылатын ағаш) 

babassu nut 

(Myristica 

bicuhyba) 

бразильский орех  

 

 

Бразилия жаңғақ 

ағашы 

bacaba palm 

(Oenocarpus 

Mart) 

 

энокарпус  

 

 

энокарпус  
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back action  задний ход, обратное 

действие  

 

артқа қарай жүріс, кері 

қозғалыс (шара) 

back bevel angel  угол косой заточки 

задней грани зуба 

пилы  
 

ара тісінің артқы 

қырын қиғаш қайрау 

бұрышы  
 

back burn  встречный огонь при 

тушении лесного 

пожара 

 

орман өртін сөндіру 

мақсатында қарсы 

салынатын өрт  
 

back cap  

(Sylvia 

atricapilla) 

славка черноголовка 

(птица) 

 

қарабас сандуғаш 

(құс) 

back cutting  работа резца, когда 

материал подается в 

направлении 

вращения резца  

 

айналып тұрған 

кескірге ағашты сол 

бағытта жіберген 

кездегі кескірдің 

жұмысы 

back edge of 

saw  

спинка пильного 

полотна  

 

ара полотносының 

(темірінің) арқалығы 

back end of saw  выходная сторона 

пилы 
 

араның шыға беріс 

жағы  

back of tool  задняя плоскость 

(грань) инструмента 
 

құрал-сайманның 

артқы қыры  

back of tooth  спинка зуба  
 

ара тісінің арқалығы  

back pressure  обратное давление, 

противодавление  

 

кері қысым, қарсы 

қысым 

back stop  упор  

 

тірек, таяныш, 

сүйеніш  
 

back tender  сушильщик  

 

кептіруші  

back veneer  задняя сторона 

фанерного листа  

фанера табағының 

сыртқы беті (жағы)  
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back wood  лесная глушь 

 

ну орман, қияндағы 

орман  

 

backed saw  пила с утолщенной 

спинкой  

 

арқалығы 

қалыңдаылған ара  

backing board  оклеечный картон  

 

жапсырма картон  

backing paper  оклеечная бумага для 

картона, подклеечная 

бумага под обои 

 

картонға 

жапсырылатын қағаз, 

түсқағаз астына 

жапсыратын қағаз  
 

backloading  погрузка в вагоны 

отправляемые обратно  

 

кері қайтарылатын 

(қарай жіберілетін) 

вагондарға жүк тиеу  

backlog  ведомость 

невыполненных 

заказов на заводе  

 

зауытта орындалмай 

қалған 

тапсырыстардың тізімі 

(ведомосы) 

 

backstand  стойка для готовых 

рулонов  

 

дайын бумаларға 

(рулондарға) арналған 

тіреу 

 

badger (Meles 

taxus) 
 

барсук  

 

борсық  

bagac  баган (твердое 

лиственное дерево - 

Филлиппины)  
 

баган (Филиппинде 

өсетін қатты жалпақ 

жапырақты ағаш) 

bagasse  выжатый сахарный 

тростник, багасса 

 

шырыны сығылып 

алынған қант қамысы, 

багасса 
 

bail  лесной участок  

 

орманды алқап  

bailing line  упаковочное 

оборудование  

 

орағыш (орайтын) 

жабдықтар 
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bailing machine  тюковочный станок 

для упаковки 

древесной стружки  

 

ағаш талшықтарын 

орайтын станок  

balbers балбера, ивовая кора 

для дубления  

 

балбера, тері илеуде 

қолданылатын тал 

қабығы 

 

balck top  мертвое дерево, 

потерявшее всю хвою 

после того, как 

насекомые покинули 

его 

  

жәндіктер барлық 

қылқан жапырақтарын 

жеп бітіру салдарынан 

қурап қалған өлі ағаш  

balck wood черное дерево  

 

қара түсті ағаш  

bald cypress 

(Taxodium 

distichum) 

 

туя, кипарис болотный  

 

 

туя, саз сауырағашы  

bald tree  обнаженное или 

лишенное листьев 

дерево  

 

жапырағынан 

айрылған немесе 

жалаңаш ағаш  

bale  кипа, тюк (бумаги)  

 

тең, бума (қағаз 

бумасы) 

 

bale room сортировочное 

отделение  

 

сорттау бөлімшесі  

baled pulp целлюлоза в кипах  

 

бумаланған целлюлоза  

baling paper  фабричная обертка  

 

 

фабрикалық орау 

(орама) 

ballhoot спускать бревна со 

склона  

 

беткейден бөрене 

түсіру  
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balluk 

(Eucalyptus 

globules) 

 

эвкалипт – баллюк 

 

баллюк эвкалипті 

balm tree 

(Amyris) 

 

бальзамник  

 

бальзамды ағаш  

balsa wood  пробковая древесина 

  

тоз қатпарлы сүрек 

(тозды сүрек) 

 

balsam fir  

(Abies 

balsamea) 

пихта канадская 

бальзамическая 

 

Канада бальзамды 

майқарағайы  

balsam of fir  хвойный экстракт, 

канадский бальзам  

 

қылқан жапырақ 

экстракті, канада 

бальзамы  

 

bamboo 

(Bambusa, 

Arundinaria) 

 

бамбук  

 

 

бамбук  

bamboo paper  бумага из бамбуковой 

целлюлозы  

 

бамбук 

целлюлозасынан 

жасалған қағаз  

 

band mill  лесопильный завод, 

оборудованный 

ленточнопильным 

станком 

 

таспалы ара 

станогымен 

жабдықталған ағаш 

тілу зауыты  

bandage 

treatment  

диффузионный метод 

консервирования 

древесины  

 

сүректі консервілеудің 

диффузиялық әдісі  

banding  торцовые рейки в 

серединках дверей из 

качественных 

пиломатериалов  

 

сапалы тақтайлардан 

жасалған есік 

ортасындағы тіреуіш 

тақтайшалар 
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bank up  штабелевать бревна  

 

бөренелерді текшелеп 

үю  

bank vole 

(Clethrionomys 

glareolus) 

 

полевка рыжая  

 

 

күрең тоқалтіс  

banking ground  склад откуда 

производится 

погрузки бревен для 

перевозки водой или 

по железной дороге 

 

өзенмен немесе темір 

жолмен тасымалдау 

үшін бөренелерді 

тиейтін қойма  

banksian pine  

(Pinus 

Banksiana) 

 

сосна Банкса  

 

 

Банкс қарағайы  

bansaw 

sharpener  

точильный станок для 

ленточных пил 

 

таспалы араларды 

қайрайтын станок  

baobab 

(Adansonia) 

 

баобаб  

 

баобаб  

barberry tree 

(Berberis 

vulgaris) 

 

барбарис 

обыкновенный 

 

кәдімгі бөріқарақат  

baribal bear  

(Ursus 

americanus) 

 

черный медведь 

 

қара аю  

bark  древесная кора, 

цементированный 

слой  

 

ағаш қабығы, 

цементтелген қабат  

bark bar  полоска коры, 

остающаяся на 

поверхности дерева 

между каррами  

 

ағаштағы карралар 

жасағанда аршылмай 

қалдырылған қабық 

жолағы  
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bark beetle 

(Ipidae) 

 

короед  

 

қабықжегі  

bark blaze обдир коры 

 

қабықты сыдыру  

bark crusher  дробилка для коры 

 

қабық ұсатқыш  

bark extract  дубильный экстракт  

 

илік экстракт  

bark gauge  инструмент для 

определения толщины 

коры  

ағаш қабығының 

қалыңдығын 

анықтайтын аспап  

bark grafting  прививка под кору  

 

қабық астымен 

ұластыру  

 

bark miner  насекомое, личинки 

которые живут в 

наружных слоях коры  

дернәсілдері 

(балаңқұрттары) 

қабықтың беткі 

қабатында тіршілік 

ететін жәндік  

 

bark peeling 

machine  

машина для сдирания 

коры, окорочный 

станок, 

корообдирочный 

станок 

 

ағаш қабығын 

сыдыруға арналған 

машина, қабық 

аршығыш станок  

 

bark tree 

(Cinchona) 

 

хинное дерево  хинин ағашы 

 

barked wood  окоренная древесина  қабығы аршылған 

сүрек, қабықсыз сүрек  

 

barkery  дубильный завод тері илеу зауыты 

  

barking  окорка, дубление 

корой 

сүрек қабығын аршу, 

қабықпен бояу  
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barking iron струг для сдирания 

коры 

  

қабық аршуға 

арналған қырғыш  

 

barkless  бескорый 

 

қабықсыз 

barley bird  дубонос (птица) 

 

ементұмсық (құс) 

barn boss заведующий цехом на 

лесозаготовительном 

пункте  

 

ағаш дайындайтын 

жердегі цех 

меңгерушісі 

barn owl  сипуха  

 

сипуха (жапалақ) 

barnhardt  самоходный 

погрузочный 

механизм на 

железнодорожной 

платформе  

 

темір жол 

платформасындағы 

өздігінен жүретін 

тиегіш механизм  

barrel factory  бондарный завод  

 

 

бөшке, күбі жасау 

зауыты 

barrel saw  цилиндрическая пила  

 

цилиндрлі ара  

barrel wood  бочарный лес  

 

 

ағаш бөшкелерін 

жасауға жарамды 

орман 

 

barren  бесплодная земля  

 

құнарсыз жер  

barren privet 

(Rhamnus 

аlaternus) 
 

крушина вечнозеленая  

 

мәңгі жасыл 

итшомырт  

 

barreness  бесплодие, сухость  

 

 

тұқымсыздық, 

құнарсыздық, 

құрғақшылық  

 

basal leaves  нижние листья  

 

төменгі жапырақтар 
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base camp  центральный лесной 

поселок  

 

орталық орманшылар 

қонысы  

base of leaf  пазуха листа  

 

жапырақ қолтығы  

base of perianth  основание 

околоцветника  

 

гүл қабының түбі 

baseboard  плинтус  

 

плинтус  

basic industry  тяжелая 

промышленность  

ауыр өнеркәсіп  

basilwood  красный сандал 

(древесина) 

 

қызыл сандал (сүрек) 

basin  бассейн (водоем) для 

хранения бревен  

бөренелерді жинауға 

(сақтауға) арналған 

хауыз (бассейн, су 

қоймасы)  

 

basket ash  

(Fraxinus nigra) 

черный ясень  

 

 

қара шаған  

basket rod  ивовый прут  
 

тал шыбығы  

basket willow  

(Salix viminalis) 

 

ива корзиночная, ива 

прутовидная 

 

шыбық тал  

bass  

(Tilia 

americana) 
 

липа американская  

 

Америка жөкесі  

Bastard 

(Tecomaleucoxy

lon) 
 

желтое или зеленое 

эбеновое дерево  

 

сары немесе жасыл 

эбен ағашы  

bastose  джутовое волокно  
 

кендір талшығы  

bat  летучая мышь 

обыкновенная  

 

кәдімгі жарқанат  
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batten  скреплять рейками; 

улучшать, удобрять 

(землю) 

 

тақтайшалармен 

бекіту, жақсарту, 

тыңайту (жер) 

 

bay tree  

(Laurus nobilis) 

лавр европейский, 

лавр благородный  

 

Европа лавр ағашы  

bay willow  

(Salix nobilis) 

ива пятитычинковая  қаратал  

bayonet topped  суховершинное дерево  

 

ұшар басы қураған 

ағаш 

 

beaded ceiling  потолочные 

пиломатериалы с 

двойной калевкой  

 

қос көмкермелі төбе 

тақтайлары  

beading cutter  фасонный резец  

 

фасонды кескіш 

beading plane  фасонный рубанок  

 

фасонды сүргі 

beak plough  остроносный плуг, 

почвоуглубитель  

 

үшкір тұмсықты соқа, 

топырақ тереңдеткіш  

beam  балка, перекладина, 

брус, бревно 

 

бастырма, арқалық, 

брус, білеу ағаш, 

бөрене 

 

beamfilling короткие отрезки 

досок или бревен, 

служащие для 

заполнения свободных 

мест в трюме с лесом  

 

ағаш салынған 

трюмдегі бос 

орындарды толтыруға 

арналған қысқа 

тақтайлар мен 

бөренелер  

 

bean house  контора на штабном 

пункте лесоучастка  

 

ағаш (орман) 

дайындау 

учаскесіндегі штаб 

кеңсесі  
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bear  поддерживать, 

подпирать, 

простираться  

 

сүйеу, тіреу, тірек 

қою, жайылып жату  

 

bear (Ursus 

arctos) 

 

медведь бурый қоңыр аю  

 

bear oak  

(Quercus 

ilicifolia) 

дуб карликовый  аласа немесе 

ергежейлі емен  

 

beard  отесывать края доски 

или бруса по метке, 

зубец, острый край 

доски 

белгі арқылы тақтай 

мен білеудің шеттерін 

жонып тегістеу, тісше, 

тақтайдың үшкір қыры 

  

bearer bar  опорная балка  негізгі арқалық 

(бастырма) 

 

bearing age tree  плодоносящее дерево  жеміс беретін (беріп 

тұрған) ағаш  

 

bearing carriage  тележка лесопильной 

рамы  

ағаш тілу рамасының 

арбасы  

 

bed a tree  подготовить ровную 

площадку для 

сваливания дерева  

 

ағашты құлату үшін 

тегіс алаң дайындау  

 

bed mould  профиль переднего 

края подоконника  

терезе алдындағы 

тақтайдың қыры  

 

bed of a plane  стол строгального 

станка  

сүргілеу станогының 

үстелі  

 

bed out  высаживать растения өсімдікті отырғызу 
 

bed piece  брус прокладываемый 

под штабель 

пиломатериала  

тақтайлар текшесінің 

астына қойылатын 

ағаш (брус) 
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bedable  орошать, обрызгивать  суару, бүрку  

 

bedding of land  приготовление почвы 

к посеву  

жыртылған жерді 

тұқым себуге 

дайындау  

 

bee (Apis 

melifera) 

пчела  ара  

 

bee beetle  

(Trichodes 

apioris) 

 

жучок пчелиный  ара қоңызы  

 

bee eater  щурка золотистая, 

щурок, пчелоед 

(птица) 

 

сарыалқым аражегіш 

(құс) 

befoliate  двулистный (лист из 

двух листочков) 

екі жапырақты (екі 

жапырақшадан 

құралған жапырақ) 

 

belgaum walnut 

(Aleurites 

molucana)  

 

лаковое или свечное 

дерево  

 

балауыз ағашы  

bell jar 

apparatus  

термостат для 

проращивания семян 

  

тұқым өсіруге 

арналған термостат  

belt grinding 

machine  

ленточный 

шлифовальный станок  

 

таспалы ажарлау 

станогы  

belt of land  полоса земли 

 

жер жолағы  

belt of trees  кулисы (деревья 

оставляемые при 

рубке для 

лесовозобновления) 

 

ықтырма орман 

(орманның қайта 

жаңаруы үшін 

қалдырылған ағаштар) 

 

belt planting  ленточный посев  

 

жолақтап себу 
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belt polishing 

machine  

полировальный станок 

с бесконечным ремнем  

 

шексіз белдікті 

жылтырату станогы  

belt saw  ленточная пила  

 

таспалы ара  

belting 

arrangements  

 

ременное устройство  

 

белдікті құрылғы  

bench axe  плотничный топор  

 

ұста балтасы  

bench borer  настольный 

сверлильный станок  

 

үстелдік (шағын) 

бұрғылау станогы 

bench carpenter  белодеревец, рабочий 

по изготовлению 

столярных изделий 

(окон и дверей) 

 

ағаш (есік пен терезе) 

бұйымдарын 

дайындайтын 

жұмысшы  

bench drilling 

machine  

верстачный 

сверлильный станок  

 

верстакты бұрғылау 

станогы 

bench lathe  настольный токарный 

станок  
 

үстелдік (шағын) 

токарь станогы  

bench plane  столярный рубанок  

 

ағаш сүргісі  

bench saw  механическая пила  

 

механикалық ара  

beta cellulose бета целлюлоза  
 

бета целлюлоза 

bethel process  процесс пропитки 

древесины  

 

сүрекке арнайы 

заттарды сіңдіру 

процесі  
 

bethelize пропитывать 

древесину креозотом  
 

креозотты ағаш 

сүрегіне сіңдіру  

big laurel 

(Magnolia 

grandiflora) 

 

магнолия 

крупноцветная 

  

ірі гүлді магнолия 
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big leaf maple  

(Acer 

macrophyllum) 

 

клен 

широколиственный 

 

жалпақ жапырақты 

үйеңкі 

bigness scale  определение объема 

сортиментов леса без 

вычетов на дефекты 

 

 

орман 

сортименттерінің 

кемістіктерін 

(дефектілерін) 

ескермей көлемін 

анықтау 

 

bigtooth aspen 

(Populus 

grandidentata) 

осина  

 

 

 

көктерек  

bilberry 

(Vaccinium 

myrtillus) 

 

черника  

 

 

қаражидек  

bindweed  вьющееся растение  

 

шырмауық өсімдік  

biolysis  распад органического 

вещества  

 

органикалық заттың 

ыдырауы  

biota  фауна и флора 

известного района  

 

 

белгілі бір ауданның 

жануарлар мен 

өсімдіктер дүниесі  

biota  

(Thuja 

orientalis) 

 

туя восточная, биота 

восточная  

 

күншығыс туясы, 

күншығыс биотасы 

biramous  состоящий из двух 

ветвей  

 

екі бұтақтан құралған, 

екі бұтақтан тұратын 

birch  

(Betula alba 

pubescens) 

 

береза белая пушистая 

 

ақ үлпек қайың  
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birch aphis 

(Callipterus 

betulaecoleus) 

тля березовая  

 

 

 

қайың бітесі  

birch bark oil  березовый деготь  

 

қайың қарамайы  

birch grove  березовая роща  

 

қайыңды тоғай  

birch wood  березовая древесина  

 

қайың сүрегі  

bird  птица 

 

құс  

bird cherry  

(Prunus padus) 

черемуха 

обыкновенная  
 

кәдімгі мойыл  

bird of passage  перелетная птица  
 

жыл құсы  

birdlore  орнитология (наука о 

птицах) 

 

орнитология 

(құстарды зерттейтін 

ғылым) 

bisam rat  

(Ondatra 

zibethicus) 
 

ондатра  

 

 

ондатра  

bishop pine  

(Pinus muricata) 

сосна с колючими 

шипами  
 

тікенекті қарағай  

bitter almond 

(Amygdalus 

communis) 

горький миндаль  

 

 
 

ащы бадам  

bitter aloe  

(Agava 

americana) 

алоэ, столетник  

 

 

алоэ, америка агавасы 

 

bitternut hickory 

(Hicoria 

minima) 
 

 

орех горький  

 

 

 

ащы жаңғақ  

black alder  ольха черная, ольха 

клейкая  

 

қара қандағаш  
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black ash  

(Fraxinus nigra) 

ясень черный  

 

 

қара шаған  

black birch  

(Betula lenta) 

береза черная  

 

 

қара қайың  

black box 

(Eucaliptus 

bicolor) 

 

эвкалипт двуцветный  

 

 

қос түсті эвкалипт 

black cherry  

(Prunus 

serotina) 

черемуха виргинская, 

вишня черная или 

озерная  

 

Виргиния мойылы, 

қара шие 

black 

cottonwood 

(Populus 

trichocarpa) 

 

черное хлопковое 

дерево, черный 

виргинский тополь  

 

қара мақта терегі, 

Виргиния қара терегі 

black current  

(Ribes nigrum) 

смородина черная  

 

 

қара қарақат  

black cypress  древесина кипариса с 

высоким объемным 

весом  

 

тығыздығы жоғары 

сауырағаш сүрегі  

black eared kite 

(Milvus 

melanotis) 

 

коршун черноухий  

 

 

қарақұлақ кезқұйрық 

(құс) 

black earth  чернозем, перегной 

 

қара топырақ, шірінді  

black gum 

(Eucaliptus) 

эвкалипт  

 

 

эвкалипт  

black locust 

(Robinia 

pseudacacia) 

 

белая акация, робиния, 

лжеакация 

 

ақ қараған, жалған 

қараған, робиния 
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black maple  

(Acer nigrum) 

клен черный  

 

 

қара үйеңкі  

black pitch-knot сучок черный 

смолевой 

 

шайырлы қара бұтақ 

black poplar 

(Populus nigra) 

 

осокорь, тополь 

черный  

 

қаратерек 

black raspberry 

(Rubus 

occidentalis) 

 

ежевика американская  

 

 

Америка қожақаты  

black spruce  ель черная  

 

қара шырша  

blackberry  

(Rubus 

fruticosus) 

 

ежевика  

 

 

қожақат 

blaze затеска 

 

кертпе белгі (ағашқа 

салынады) 

 

bleak climate суровый (холодный) 

климат 

 

қатаң (суық) климат 

bled timber лесоматериал, 

заготовленный из 

подсоченного леса  

 

шайыры ағызылған 

(алынған) орманнан 

дайындалған ағаш 

материалдары  

 

block house сруб из бревен 

 

бөренеден жасалған үй 

қабырғалары 

 

blooming цветение, цветущий 

 

гүлдеу, гүлдеп тұрған  

blossom цвет, цветение, 

полный цветов 

 

гүл, гүлдеу, гүлдеп 

тұрған 

blossom – end гниль конца гүлді сабақ ұшының 
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rot цветочной ветви, 

гниль лепестковое  

 

шірігі, күлте шірігі  

blossom fall отцветание, опадение 

цветов 

 

гүлдеп біту, гүлдеудің 

тоқтауы, гүлдердің 

түсуі  

 

blue ash ясень голубой  

 

көгілдір шаған  

blue gum эвкалипт бугорчатый 

 

бүкіш эвкалипт 

blue stain синева древесины 

 

көгерген сүрек 

bluff роща  

 

шоқ тоғай  

board mill картонная фабрика, 

лесопильный завод  

 

картон фабрикасы, 

ағаш тілу зауыты 

board mill 

equipment 

оборудование 

картонной фабрики  

 

картон фабрикасының 

құрал-жабдықтары  

board saw фанерная пила 

 

фанера арасы 

boarding bench строгальный станок 

  

сүргілеу станогы 

bole tree  штамбовое дерево  

 

штамбты ағаш  

bolt screwing 

machine  

болторезный станок 

 

 

бұранда (болт) жасау 

станогы 

bombyx  тутовый шелкопряд 

 

жібек құрты  

bone dry  абсолютно сухая 

древесина 

 

құрғақ, ылғалсыз 

сүрек  

bone wort  

(Bellis perennis) 

 

маргаритка 

многолетняя 

 

көпжылдық 

маргаритка, әсел  

book board  переплетный картон  мұқаба картоны  
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bore chips стружка от сверления  

 

бұрғылағанда 

шығатын жаңқа 

 

bore cutter резец для 

рассверливания  

 

бұрғылауға арналған 

кескір  

boring bit  сверло, буровый резец 

 

бұрғы, бұрғы кескірі  

boring cutter 

block 

державка расточного 

резца 

 

қырнау (жону) 

кескірін ұстағыш  

boring depth 

indicator  

указатель глубины 

сверления  

 

бұрғылау тереңдігін 

көрсеткіш  

boring head сверлильная головка  

 

бұрғының ұшы (басы) 

boring mill  сверлильный станок  

 

бұрғылау станогы  

boscage bottom 

leaf  

нижний, прикорневой 

лист  

 

төменгі, тамыр 

жанындағы жапырақ  

bow frame saw  лесопильная рама с 

боковым поставом  

 

ағашты қапталдап 

(бүйірінен) тілетін 

рама  

 

box (Buxus) пальма кавказская, 

самшит  

 

кавказ пальмасы, 

самшит 

box bark strips горбыльные рейки для 

изготовления ящиков  

 

 

жәшіктер жасайтын 

қабықты тақтайшалар 

(рейкалар) 

box boards  тарные 

пиломатериалы  

 

 

жәшік (қаптама) 

жасауға арналған 

тақтайшалар 

box car крытый товарный 

вагон  

 

жабық тауарлық вагон  
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box cover paper бумага для оклейки 

коробок  

 

 

корапшаларды 

желімдеуге арналған 

қағаз  

box cramp  зажим для сборки 

ящиков  

 

жәшік құрастыруға 

арналған қысқыш  

box factory  тарный завод, 

ящичная фабрика  

 

жәшік (қаптама) жасау 

зауыты, фабрикасы  

box filling 

machine  

станок для наполнение 

коробок спичками 

 

қорапшаны сіріңкемен 

толрыруға арналған 

станок 

 

box plant  фабрика картонных 

ящиков и коробок  

 

картон жәшіктер мен 

қораптар фабрикасы 

box timber  крепежный лес  

 

тіреу ағашы  

box white oak 

(Quercus 

stellata) 

 

дуб железный  

 

 

темір емен  

box wood  ящичный материал  

 

жәшік жасалатын 

материал  

 

brachiate  разветвленный  
 

 

тарамдалған, 

тармақтанған  

bracked  бессортные 

лесоматериалы  

 

сортталмаған ағаш 

материалдары  

bracket gate  затвор водяного 

лесоспуска, состоящий 

из двухкантных 

брусьев 

 

екі қырлы ағаштардан 

жасалған бөренелерді 

ағызатын су 

арнасының қақпағы  

 

braedfruit tree 

(Artocarpus 

incise) 

хлебное дерево  

 

 

нан ағашы  
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brash  хрупкий, ломкий  

 

морт сынғыш, сынғыш 

brashness  хрупкость, ломкость 

 

морт сынғыштық, 

сынғыштық  

breadth ways  ширина  

 

ен  

break облом 

 

сыну, сынып түсу 

break down test  испытание на 

разрушение  

 

бұзылғанға дейін 

сынау  

break in (a log) первичный 

продольный распил 

бревен на толстые 

сортименты, 

подвергаемые 

последующему 

роспуску на более 

тонкие и узкие доски  
 

кейін жіңішке және 

жұқа тақтайлар тілу 

мақсатында 

бөренелерді ұзынынан 

қалың сортименттер 

алу үшін алғашқы тілу  

break in a grade  изменение уклона; 

переход от одного 

уклона к другому  
 

еңістікті (ылдиды) 

өзгерту; бір еңістен 

екінші еңіске ауысу  

break in a 

landing  

скатывать бревна с 

берега в воду  

 

бөренені жағалаудан 

суға домалату  

break the 

ground, break 

the paradise 

branches  
 

распахать поле, 

удалять лишние ветви 

 

жер жырту, артық 

бұтақтарды кесіп 

тастау 
 

break up  ломать, ломаться, 

размельчать 
 

сындыру, сыну, ұсату, 

ұсақтау 

breakage  поломка, разрушение, 

разрыв; скидка с цены 

за повреждение при 

перевозке  

 

 

сыну, қирау, бұзылу, 

ажырау, үзілу; тасу 

кезінде зақымдалғаны 

үшін бағаның 

төмендетілуі  



 54 

breakdown 

service  

аварийная станция  

 

апат стансасы (бекеті) 

breaking down 

load  

разрушающая 

нагрузка 

 

бұзылуға (қирауға) 

жеткізетін жүк, қысым 

 

breaking down 

of logs into 

lumber  

 

разделка бревен на 

пиломатериалы  

 

бөренелерден 

тақтайлар тілу  

breaking down 

saw  

основной 

лесопильный станок 

или рама  

 

негізгі ағаш тілу 

станогы немесе 

рамасы  

breaking down 

test  

испытание до 

разрушение образца; 

проба на излом, 

испытание на разрыв  

 

үлгіні бұзуға дейін 

сынау, сынуға дейін 

сынау, үзілуге дейін 

сынау 

breaking 

machine  

машина для 

испытания на разрыв 

ағаштың үзілуін 

сынауға арналған 

машина  

 

breed  порода, сорт, 

выводить, 

выращивать, растить 

 

түр, сорт, шығару, 

өсіру, өсіріп шығару  

breeder  выводитель новых 

сортов растений, 

селекционер 

 

өсімдіктің жаңа 

сорттарын өсіріп 

шығаушы, 

селекционер 

 

breeding  выведение растений, 

селекция  

жаңа өсімдік түрін 

шығару, селекция  
 

breeding 

material  

селекционный 

материал 

 

селекциялық материал  

 

breeding nursery  селекционный 

питомник  

 

селекциялық көшеттік  
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breeding station  селекционная станция  селекциялық станса  

 

brittle heart  сердцевина деревьев 

некоторых пород, 

отличающаяся особой 

хрупкостью и 

сравнительно низкой 

прочностью 

 

өте сынғыштығымен 

және жұмсақтығымен 

ерекшеленетін кейбір 

ағаш түрлерінің өзегі  

 

 

brittle willow  

(Salix fragilis) 

ива ломкая, ракита  сынғыш тал, ракита 

 

 

broad – leaved  широколистный, 

лиственный  

жалпақ жапырақты, 

жапырақты 

 

broad – leaved 

forest  

лиственный лес жалпақ жапырақты 

орман  

 

broad – leaved 

species  

широколиственные 

породы 

жалпақ жапырақты 

ағаш түрлері  

 

broad – leaved 

trees  

деревья лиственных 

пород 

жалпақ жапырақты 

ағаштар 

broadcast slash 

burning  

сжигание отходов на 

большой площади  

үлкен аумақта 

қалдықтарды өртеу, 

жағу 

 

broadleaf  лиственные породы жалпақ жапырақты 

ағаш түрлері  

 

broadleaf wood  лиственная древесина  жалпақ жапырақты 

ағаш сүрегі  

 

broken growth  неправильные побеги  дұрыс өспеген (бұрыс) 

өркендер  

 

broker  брокер, посредник  брокер, делдал  

 

brown cubical гниль дуба бурая еменнің қошқыл 
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rot of oak призматическая призма пішіндес шірігі 

 

brown or red rot 

of birch 

гниль березы бурая 

или красная 

қайыңның қоңыр 

немесе қызыл шірігі 

 

brown rot of oak гниль дуба бурая еменнің қошқыл шірігі 

 

brushland  земля, поросшая 

кустарником 

бұталар өсіп қаптап 

кеткен жер  

 

brushwood  кустарник, заросль бұта, қалың бұталы 

жер 

 

brushy  зарослевый, 

кустарниковый, 

покрытый 

кустарником 

 

қалың бұталы, бұталы, 

бұталармен қамтылған 

 

buck up  распиливать деревья 

на бревна  

ағаштарды 

бөренелерге тілу 

 

buck wheat  повалить дерево так, 

чтобы оно не зависло  

ағашты ілініп 

қалмайтындай кесіп 

құлату 
 

buckeye  

(Aesculus 

octandra) 

 

каштан конский  атталшын  

 

 

buckwheater  лесоруб – новичок  ағаш кесуді үйренуші 

(шәкірт) 
 

bud mutation  почечная мутация  бүршік мутациясы  
 

buffalo  

(Buffelus 

buffelus) 
 

буйвол индийский  үнді буйволы (етенесі) 

 

 

bug  жук, насекомое  қоңыз, жәндік  
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bug kill  насаждение, 

поврежденное 

насекомыми, обычно 

короедами 

 

жәндіктер, негізінен 

қабықжегі зақымдаған 

орман  

building timber  строевой лес, 

строительный 

лесоматериал, 

строительная 

древесина  

 

құрылыс ағашы, 

құрылыс ағаш 

материалы, құрылыс 

сүрегі  

 

built in furniture  встроенная мебель, 

стенный шкаф 

қабырға ішінде 

құрастырылған жиһаз, 

қабырға шкафы 

 

bull bay 

(Magnolia 

grandiflora) 

 

магнолия 

вечнозеленая 

крупноцветная 

мәңгі жасыл ірі гүлді 

магнолия  

 

bull bucker  десятник 

лесозаготовительной 

бригады  

 

ағаш дайындау 

бригадасының 

басшысы 

 

bull pine  

(Pinus 

ponderosa) 

 

сосна желтая 

орегонская 

Орегона сары 

қарағайы  

bully  заведующий 

лесозаготовками 

ағаш дайындау 

жұмысының 

меңгерушісі  

 

bulrush  тростник, 

широколистный рогоз 

қамыс, жалпақ 

жапырақты қоға  

 

bumblebee 

(Bombus) 

 

шмель  түкті ара  

 

bunch of trees  

 

кипа деревьев  ағаштар тобы  
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bunch team  звено рабочих, 

занимающихся 

окучиванием бревен  

бөренелер үюмен 

айналысатын 

жұмысшылар 

бригадасы  

 

bunch teamster сборщик бревен бөренелер жинаушы 

 

bur woods  породы деревьев, 

дающие корневую 

поросль 

тамыр атпаларын бере 

алатын ағаш түрлері  

 

 

burr наплыв бұлтық, шор 

 

burs  растения с шипами 

или колючками 

тікенді өсімдік  

 

 

burst check трещина по годовому 

слою, возникающая 

при пропитке 

древесины  

сүректі әртүрлі 

сұйықтарды сіңіру 

кезінде жылдық 

қабаттар бойымен 

пайда болатын жарық 

(шытынау)  

 

burst into 

blossom  

расцветать  гүлдену, өркендеу, 

өрбу  

 

bushy tree  низкорослое, 

низкосучное дерево 

аласа бойлы, төмен 

бұтақты ағаш 

 

butter cocoa – 

nut tree  

(Cocus 

butyracea) 

 

пальма кокосовая  кокос пальмасы 

 

 

button 

mangrove 

(Conocarpus 

erecta) 

 

чинар флоридский, 

пуговичное дерево 

Флорида шынары, 

түймелі ағаш 
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button wood 

(Platanus 

occidentalis) 

 

платан или чинар 

западный  

батыс шынары немесе 

платан 

 

buttrees root  дополнительный 

корень, отходящий от 

ствола не в том месте 

где отходит основной 

корень 

 

негізгі тамыр өсіп 

шыққан жерден бөлек 

өскен қосымша тамыр, 

қосалқы тамыр  

 

butt-swelling of 

a log 

закомелистое бревно жуан түбірлі бөрене 

by stages  постепенно  біртіндеп  

 

   

C 

   

cabbage tree  

(Аndira mermis)  
 

капустное дерево  қырыққабат ағашы 

 

 

cabinet – 

maker’s wood  

 

поделочная древесина  жарамды сүрек 

 

cabinet maker  столяр  ағаш шебері, столяр 

 

cabinet making  столярное – мебельное 

производство, ремесло 

краснодеревца  
 

столярлық жиһаз 

өндірісі, ағаш 

шеберінің қолөнері 

cabinet wood  мебельная, столярная 

и токарная древесина  

жиһаздық, столярлық 

және токарлық (ағаш 

шеберханасына 

жарамды) сүрек 
 

cabinetwork  корпусная мебель, 

мебельное дело  

корпусты жиһаз, 

жиһаз жасау ісі 

 

cacao pod  плод какаового дерева  какао ағашының 

жемісі 
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cacao tree 

(Theobroma 

cacao)  

 

какаовое дерево  какао ағашы  

 

 

cache  продуктовый склад на 

лесозаготовительном 

пункте  

ағаш дайындау 

нүктесіндегі азық-

түлік қоймасы 

 

cacko husks  шелуха бобов какао  какао бұршаққабының 

қабығы 

 

cactus  кактус  кактус  

 

cajeput – tree 

(Melaleuca 

leucodendrom)  

каяпутовое дерево  каяпут ағашы 

 

 

 

calabash – tree 

(Crescentia)  

калабассовое дерево  калабас ағашы 

 

 

calathide  корзинка  

(форма соцветия)  

 

себетгүл (гүл пішіні) 

 

calcar  шпора или 

шпоровидный выступ 

(придаточка у цветка)  

тепкі немесе тепкі 

тәрізді өсінді (гүл 

түбіндегі қосымша 

өсінді) 

 

calcarate  имеющий 

шпоровидный 

отросток  

 

тепкі тәрізді өсіндісі 

бар 

calcareous  известковый  

 

әктасты  

calcareous plant  растение известковых 

почв  

 

әктасты 

топырақтардың 

өсімдігі 
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calcareous shale  известковый 

глинистый сланец  

 

әкті сазды тақтатас 

calceolate  наподобие туфельки (о 

форме цветка)  

 

кебіс тәрізді (гүл 

пішіні туралы) 

calcite  кальцит, известковый 

шпат  

 

кальцит, әктасты шпат 

calcium  кальций  

 

кальций  

calcium 

bisulphate  

 

бисульфат кальция  

 

кальций бисульфаты  

calcium carbide  карбид кальция  

 

кальций карбиді 

calcium 

carbonate  

углекислый кальций  

 

кальций 

көмірқышқылы 

 

calcium chlorate  хлорат кальция  

 

кальций хлораты 

calcium chloride  хлористый кальций  

 

хлорлы кальций  

calcium 

fluorphosphate  

фторофосфат кальция  

 

 

кальций 

фторофосфаты 

calcium 

hudroxide  

 

гидроокись кальция  кальций гидрототығы  

calcium 

metaphosphate  

метафосфорнокислый 

кальций, метрофосфат 

кальция  
 

метрафосфорқышқылд

ы  кальций, кальций 

метафосфаты  

calcium nitrate  кальциевая селитра, 

нитрат кальция  

 

кальций селитрасы, 

кальций нитраты 

calcium oxide  окись кальция, 

известь, жженая 

известь  

 

кальций тотығы, әк, 

қайнатылған әк 
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calcium 

phosphate  

фосфорнокислый 

кальций 

 

фосфорқышқылды 

кальций 

calcium sulphate  сернокислый кальций, 

сульфат кальция 
 

күкіртқышқылды 

калий, калий сульфаты  

calcium 

sulphide  

сернистый кальций, 

сульфид кальция  
 

күкіртті кальций, 

кальций сульфиді 

calico scale 

(Lecanium 

cerasorum)  
 

червец вишневый  

 

 

шие сымыры  

California big 

tree (Seguoia 

gigantea)  
 

секвойя гигантская  

 

 

алып секвойя 

California black 

oak (Quercus 

californica)  

дуб калифорнийский 

черный, тростниковый 

падуб, каменный дуб  
 

Калифорния қара 

емені, тас емен 

California 

hemlock (Tsuga 

heterophylla)  
 

тсуга западная, тсуга 

разнолистная  

 

батыс тсугасы, 

Калифорния тсугасы  

California 

pepper tree 

(Schinus molle)  

шинус, ложное 

перечное дерево  

 

шинус, жалған бұрыш 

ағашы 

California red 

fir (Abies 

magnifica)  
 

калифорнийская 

красная пихта  

 

Калифорния қызыл 

майқарағайы  

California 

redwood 

(Seguoia 

sempervirens)  
 

секвойя вечнозеленая 

 

 

 

мәңгі жасыл секвойя  

California white 

pine (Pinus 

ponderosа)  

 

калифорнийская белая 

сосна  

Калифорния ақ 

қарағайы 

caliper  толщина листа  

 

жапырақ қалыңдығы  
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caliper measure  способ определения 

кубатуры круглого 

или грубо отесанного 

леса  

 

дөңгелек немесе 

қабығы шала 

аршылған ағаштардың 

көлемін анықтау тәсілі 

caliper scale  мерная линейка с 

нанесенными на ней 

показателями объемов 

бревен разной длины и 

диаметра  

 

ұзындығы мен 

жуандығы әртүрлі 

бөренелердің 

көлемдері санмен 

белгіленген 

(көрсетілген) өлшеу 

сызғышы 

 

calipers  мерная линейка  

 

өлшеу сызғышы  

calisaya bark  кора хинного дерева  

 

 

хинин ағашының 

қабығы 

calix  чашечка цветка  

 

гүл тостағаншасы  

calosama butles  жуки семейства 

Calosama, враги 

насекомых, 

поражающих хвою 

деревьев  

ағаш қылқандарын 

зақымдайтын 

жәндіктердің жауы 

болып саналатын 

Calosama 

тұқымдасының 

қоңыздары 

 

calyx labe  чашелистик  тостаған жапырақша 

 

cambium miners  насекомые, личинки 

которых развиваются 

в слоях камбия  

құрттары камбий 

қабатында дамитын 

жәндіктер 

 

camp  лесоучасток, лесной 

поселок, леспромхоз, 

район  

орман учаскесі, 

орманшылар қонысы, 

орман өнеркәсібінің 

шаруашылығы, аудан 
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camp for snow 

logging  

лагерь при вывозке по 

санному пути  

ағашты шанамен 

тасымалдау 

жолындағы лагерь 

(қоныс) 

 

camp foreman  заведующий 

лесозаготовками  

ағаш дайындау 

жұмысының 

меңгерушісі 

 

camp location  место расположения 

лесозаготовительного 

лагеря  

 

ағаш дайындау 

лагерінің орналасқан 

жері 

 

camp logging  поселок 

лесозаготовителей  

ағаш дайындаушылар 

қонысы 

 

campaign  рабочий сезон, 

рабочая пора, 

кампания  

жұмыс жүргізетін 

мезгілі, жұмыс 

уақыты, кампания 

 

camphor  камфора  камфора  

 

camphor oil  камфорное масло камфора майы  

 

camphor tree  

(Laurus 

camphora)  

 

камфорное дерево  камфора ағашы  

 

 

camphor wood 

(Ocotea 

usambarensis)  

 

африканское 

камфорное дерево  

Африка камфора 

ағашы  

 

 

camphoric acid  камфорная кислота  камфора қышқылы 

 

camwood  

(Baphia nitida) 

кэмовое дерево, 

древесина 

африканского 

красного дерева  

 

кэм ағашы, Африка 

қызыл ағашының 

сүрегі 
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Canadian 

Forestry 

Association  

канадская ассоциация 

лесного хозяйства  

Канада орман 

шаруашылығының 

ассоциациясы 

 

canadian maple  сахарный или твердый 

клен  

қант немесе қатты 

үйеңкі  

 

canadian poplar 

(Populus 

deltoides)  

 

тополь канадский Канада терегі 

 

 

cancer рак ағаш ісігі, ағаш кеселі 

 

cancerous 

growth  

 

рак дерева  ағаштың ісігі (кеселі) 

 

candelabra – 

topped tree  

дерево, вершина 

которого разделена на 

несколько отростков 

ұшар басы бірнеше ірі 

бұтақтарға бөлінген 

ағаш  

 

candle – berry 

tree, candle – 

nut (Aleurites 

moluccana)  

свечное дерево  шырақ ағашы 

 

 

cane  тростник, камыш, 

лоза, стебель 

кустарника, подпорка 

для ветвей, побег  

 

қамыс, сабақ, бұта 

сабағы, бұтақтарға 

арналған тіреу, өркен 

 

cane – sugar  тростниковый сахар, 

сахароза  

 

қамыс қанты, сахароза  

 

canopy tree  дерево с хорошо 

разветвленной 

вершиной 

ұшар басы жақсы 

бұтақтанған ағаш 

 

 

canyon  овраг, каньон, 

глубокое ущелье  

 

жыра, жар, каньон, 

терең шатқал, құз 
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caouthoue tree  каучуковое дерево  

 

каучук ағашы 

caouthoun  каучук  

 

каучук, көксағыз 

car – bunk  сушильная вагонетка  

 

кептіргіш вагонетка 

car camp  лесозаготовительный 

лагерь на колесах  

 

жылжымалы (көлікке 

арналған) ағаш 

дайындаушылар лагері 

 

caragana 

(Caragana)  

 

желтая акация  

 

сары қараған 

carbon dioxide  двуокись углерода, 

углекислый газ  

 

көміртегі диоксиді, 

көмірқышқыл газы 

carbon 

disulphide  

сероуглерод, 

сернистый углерод  

 

күкіртті көміртегі 

carbonic acid  угольная кислота  

 

таскөмір қышқылы 

care of soil  уход за почвой  

 

топырақты күтіп 

баптау 

carnauba palm 

(Capernicia 

cerifera)  

пальма бразильская, 

карнауба, пальма 

восконосная  
 

Бразилия пальмасы, 

карнауба, балауызды 

пальма 

carob tree  

(Ceratonia 

Siliqua) 
 

рожковое дерево  

 

 

мүйізше ағаш 

carotin  каротин  

 

каротин 

carpenter ant 

(Componotus)  

жук – плотник 

(крупный черный жук)  

 

ірі қара қоңыз  

carpenter moth 

(Cossus 

ligniperda)  

 

древоточец пахучий  

 

 

сасық бұрғы көбелек 
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carpenter’s 

bench  

 

верстак  

 

верстак  

carrion crow  

(Corvus corone)  

ворона черная  

 

 

қара қарға 

carving wood  пиломатериал  

 

тілінген материал 

casbonate of 

soda  

 

углекислый натрий  

 

натрий 

көмірқышқылы 

caster bean 

silkworm 

(Attacus 

arrendia)  

 

шелкопряд 

клещевидный 

 

кене тәрізді жібек 

құрты  

castor  

(Castor fiber)  
 

бобр  

 

құндыз  

catalpa (Catalpa 

bignoniоіdes)  

катальпа индейская 

(Catalpa speciosa) – 

катальпа американская 

үндіс катальпасы, 

Америка катальпасы 

catty logger  проворный лесоруб  
 

епті ағаш кесуші 

cedar (Cedrus)  кедр, кедр настоящий  
 

самырсын  

cedar boxwood  вест – индийский 

кедр, красное дерево  

 

үнді қызыл 

самырсыны  

cedar elm  

(Ulmus 

crassifolia) 
 

кедровый ильм  

 

 

самырсын тәрізді 

шегіршін 

cedar of 

Libanon (Cedrus 

libanotica)  

 

кедр ливанский  

 

 

Ливан самырсыны 

cedar pine 

(Pinus glabra – 

Pinus sibirica)  

 

кедр сибирский, сосна 

кедровая сибирская  

 

Сібір самырсыны, 

Сібір қарағайы 



 68 

cedar saw  небольшая одноручная 

поперечная пила  

 

кішігірім бір сапты 

көлденең кесетін ара 

cedar shingles  гонт кедровый (чаще 

всего из древесины 

гигантской туи)  

 

 самырсын гонты 

(көбінесе алып туя 

сүрегінен 

жасалынады) 

 

celery pone 

(Phyllocladus 

trichomanoides) 

хвойное дерево, 

филлокладус (Новая 

Зеландия, Тасмания)  

 

 

қылқан жапырақты 

ағаш, филлокладус 

(Жаңа Зеландия, 

Тасмания) 

celery topped 

pine 

(Phyllocladus)  

 

филлокладус 

 

 

филлокладус 

cell appasition  утолщение клеточной 

оболочки  

жасуша қабығының 

қалыңдауы  

cell cavity  полость клетки  

 

жасуша қуысы  

cell conterts  содержимое клетки 

  

жасуша ішіндегі 

заттар 

 

cell division  деление клетки, 

цитокинез  

 

жасушаның бөлінуі, 

цитокинез 

cell membrane  клеточная оболочка, 

мембрана  

 

жасуша қабықшасы, 

мембрана 

cell nucleus  клеточное ядро, 

цитобласт  

 

жасуша ядросы, 

цитобласт  

cell sap  клеточный сок  

 

жасуша шырыны 

cell wall  клеточная оболочка, 

клеточная стенка  

 

жасуша сырты, 

қабықшасы 
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cellular texture  клеточное строение  

 

жасуша құрылысы  

cellular tissue  клеточная ткань, 

клетчатка  

 

жасуша ұлпасы, 

жасұнық, клетчатка 

cellular tubes  древесные поры, 

клеточные сосуды в 

древесине  

 

сүрек саңылаулары, 

сүректегі жасуша 

түтіктері 

cembra fir, 

cembra pine 

(Pinus cembra)  

сосна кедровая 

европейская, кедр 

европейский  

 

Европа самырсын 

қарағайы, Европа 

самырсыны 

 

chaste tree 

(Vitex Arnus - 

castus)  

 

прутняк  

 

 

изен  

check analysis  контрольный анализ 

  

бақылау талдауы, 

сынақтық талдау 

 

check bar  контрольный образец  

 

бақылау үлгісі, 

сынақтық үлгі 

 

check counting  учет мест на 

определение размеров 

порубки леса  

 

орманды аумақтағы 

кесілетін ағаш 

мөлшерін анықтау 

үшін есепке алу 

 

check 

experiment, 

check plot 

 

контрольная делянка  

 

тәжірибелік бақылау 

телімі 

check sample  контрольный образец  

 

бақылау үлгісі 

check scale  контрольный обмер 

леса  

 

 

орманның көлемін 

анықтау мақсатында 

қайта өлшеу 
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checked red-

brown rot of 

pine 

 

гниль сосны бурая 

трещиноватая 

 

қарағайдың қошқыл 

жарықшақты шірігі 

chemground 

wood  

химическая древесная 

масса  

 

химиялық сүрек 

массасы 

chemicalije  обрабатывать 

химическими 

веществами 

 

химиялық заттармен 

өңдеу 

cherry  

(Cerasus 

vulgaris)  

вишневое дерево, 

(Prunus secotur) – 

вишня древовидная  

шие ағашы 

cherry bark oak 

(Quercus falcate 

varpago)  

дуб вишневокорый  

 

 

 

шие қабықты емен  

cherry birch  

(Betula lenta)  

береза черная, береза 

вишневая  

 

қара қайың, шие 

тәрізді қайың 

cherry laurel 

(Laurocerasus 

officinalis)  

лавровишня  

 

 

 

лавр жапырақты шие  

cherry plum  

(Prunus 

divaricata)  

 

алыча, дикая слива  

 

 

алша  

chesnut  

(Castanea 

sativa)  

каштан благородный 

(Castanеa vesca) – 

каштан съедобный  
 

асыл талшын; жеуге 

жарамды талшын 

chesnut oak  

(Quercus prinus) 

 

каштановый дуб  

 

 

талшын тәрізді емен  

chickasau plum 

(Prunus 

angustifolia)  

 

слива узколистная  

 

 

жіңішке жапырақты 

қара өрік  
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chief  главный, основной, 

заведующий, 

начальник  
 

басшы, негізгі, 

меңгеруші, бастық 

chief engineer  старший механик, 

главный инженер  
 

аға механик, бас 

инженер 

China fir 

(Cunninghalia 

sinensis)  

куннингалия  

 

 

 

куннингалия  

China grass 

(Boehmeria 

nivea)  

 

рами, крапива 

китайская 

  

рами, қытай қалақайы 

China oak 

silkworm 

(Antharaea 

parnii)  

шелкопряд дубовый 

китайский  

 

еменнің қытай жібек 

құрты 

China wood – 

oil tree 

(Aleurites 

fordii)  
 

тунг, тунговое дерево, 

китайское масленое 

дерево  

 

тунг, Қытай май 

ағашы  

chinese arbor 

vitae (Thuja 

orientalis)  

 

туя восточная  

 

 

шығыс туясы 

chinese fever 

plant (Pqederia 

foetida)  

китайский 

лихородник, 

китайский хинный 

кустарник  
 

Қытай хинин бұтасы  

chinese scholar 

tree (Sophora 

japonica)  

 

софора японская 

 

  

Жапон есекмиясы  

chinese tablow 

tree (Sapium 

sabiferum)  

китайское сальное, 

восковое или свечное 

дерево  

 

Қытай балауыз ағашы 
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China kapin  карликовое 

каштановое дерево  

 

аласа талшын 

chipper and 

notcher 

десятник, ведущий 

учет леса, 

заготовленного 

отдельными 

бригадами  

 

жеке бригадалар 

дайындаған 

ағаштарды есептейтін 

маман 

chipping 

machine  

рубильная машина  

 

шаппа (ағаш үгіту) 

машинасы  

 

chittagong wood 

(Chukrasia 

tabularis)  

деодар; древесина 

«красное дерево»  

 

деодар; қызыл түсті 

ағаш сүрегі 

chlorinate  обрабатывать хлором, 

хлорировать  

 

хлормен өңдеу, 

хлорлау 

christmas fern 

(Polystichum 

acrostichoides)  

папоротник 

 

 

 

қырықжапырақ, 

қырыққұлақ 

cinchona tree 

(Cinchona 

ledgeriana)  

 

хинное дерево  

 

 

хинин ағашы 

cinereous 

vulture (Vultur 

monachus)  

 

гриф черный  

 

 

қара тазқара 

citron tree  

(Citrus medica)  

лимонное дерево  

 

 

лимон ағашы 

clear cutting  сплошная рубка  

 

жаппай кесу  

clear length  длина ствола дерева, 

свободная от сучьев  

 

ағаш діңіндегі 

бұтақсыз бөлігінің 

ұзындығы 
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close  закрывать, плотный, 

тугой, близко  

 

жабу, тығыз, нығыз, 

жақын 

close chain 

compound  

 

циклическое 

соединение  

циклді қосылыс, 

кезеңді қосылыс 

close check  строгий контроль 
  

қатаң бақылау  

close grain  мелкослойная 

древесина 

  

ұсақ қабатты сүрек  

clove tree 

(Eugenia 

caryophyllata)  

 

гвоздичное дерево  

 

 

қалампыр ағашы 

clover 

(Trifolium)  
 

клевер, трилистник  

 

беде  

clump of 

coppice shoots  

корневая поросль  

 
 

тамыр өркені  

clump of shrubs 

of trees  

группа кустарников 

или деревьев  

 

бұталар немесе 

ағаштар тобы 

clump of sprouts  

 

группа побегов  
 

өркендер тобы  

cluster pine 

(Pinus pinaster – 

Pinus maritima)  

 

сосна приморская  

 

 

 

теңіз жағалауы 

қарағайы 

coachwood 

(Ceratopetalum 

apetalum)  

каучуковое дерево  

 

 
 

каучук ағашы  

coco  

(Cocos nucifera)  

 

кокосовая пальма  

 

кокос пальмасы  

cocoa tree 

(Iheobroma 

cacao) 

 

шоколадное дерево, 

дерево какао  

 

какао ағашы  
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cocoon  кокон шелкопряда  

 

жібек құртының 

пілләсі 

 

coffee 

(Rubiacease)  

 

кофейное дерево 

  

кофе ағашы 

coffee berry 

(Rhamnus 

californica)  

 

крушина 

калифорнийская  

 

Калифорния 

итшомырты  

collar rot  земляной рак (болезнь 

деревьев)  

 

жерлі ісік (ағаш 

ауруы)  

collars  ветки, вершина 

деревьев 

  

бұтақтар, ағаштардың 

ұшы 

 

come into 

bloom  

начать цвести, 

расцветать 

 

гүлдей бастау, гүлдеу 

commercially 

dry lumber  

лесоматериал по 

сухости годный к 

продаже  

 

құрғақтығы бойынша 

сатуға жарамды ағаш 

материалы 

 

common ash 

(Fraxinus 

excelsior)  

 

ясень обыкновенный  

 

 

кәдімгі шаған  

common birch 

(Betula pendula 

verrucosa)  

 

повислая береза, 

бородавчатая береза  

 

қотыр қайың 

common 

blackcap (Rubus 

occidentalis)  

 

ежевика американская  

 

Америка қожақаты 

common elm  

(Ulmus 

campertris)  

 

карагач, берест, ильм 

полевой  

 

қарағаш 
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common forest  

 

общественный лес  

 

қоғамдық орман 

common fox – 

(Vulpes vulpes)  

лисица  

 

 

түлкі  

common hare  

(Lepus 

europaеus)  

заяц русак  

 

 

орқоян 

common lime  

(Tilia 

grandifolia)  

 

липа крупнолистная  

 

 

ірі жапырақты жөке 

common maple 

(Аcer 

campestre)  

 

клен полевой, паклен  

 

дала үйеңкісі  

common 

nightingale 

(Luscinia 

luscinia)  

 

соловей западный  

 

 

батыс бұлбұлы  

common oak 

(Quercus robur)  

дуб летний  

 

 

жаздық (ерте 

гүлдейтін) емен 

common of 

estovers  

право (арендатора) на 

пользование лесом  

 

мердігердің 

(арендатордың) 

орманды пайдалану 

құқығы 

 

common spruce 

(Picea excelsa)  

ель обыкновенная или 

европейская  
 

кәдімгі шырша немесе 

Европа шыршасы 

common 

swallow 

(Hirundo 

rustica)  

 

ласточка деревенская, 

касатка  

 

қосреңді қарлығаш 

common wood 

pigeon  

 

голубь лесной, вяхирь 

или витютень  

 

орман кептері, 

дыркептер 
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(Columba 

palumbus)  

community 

forest  

лес, принадлежащий 

общественной 

организации  

 

қоғамдық ұйымға 

қарайтын орман 

compression 

wood 

крень древесины сүректің қисаюы 

 

 

concentric rings  годовые кольца, 

годовые слои в 

древесине  

сүректің жылдық 

сақиналары немесе 

жылдық қабаттары 

 

coney (Cony)  

(Lepus 

cuniculus)  
 

кролик  

 

 

үй қояны  

conifer  хвойное дерево, 

хвойная порода; 

хвойный  

 
 

қылқан жапырақты 

ағаш, қылқан 

жапырақты ағаш түрі; 

қылқан жапырақты 
 

coniferous  хвойный, 

шишконосный 

  

қылқан жапырақты, 

бүр түзетін 

 

coniferous forest  хвойный лес  қылқан жапырақты 

орман 

 

coniferous 

species  

хвойные породы  қылқан жапырақты 

ағаш түрлері 
 

coniferous tree  хвойное дерево  

 

қылқан жапырақты 

ағаш 
 

conjunction  соединение, связь, 

сочетание  

 

қосылу, қосылыс, 

байланыс, қосарлай 
 

conky  дерево или бревно, 

зараженные 

спорофорами грибов  

 

саңырауқұлақ 

спорофораларымен 

зақымданған ағаш 

немесе бөрене 
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contmon 

bilberry 

(Vaccinium 

myrtillus)  

 

черника  

 

 

қаражидек  

copaiva  

(Copaifera 

mopane)  

 

копайва, бальзамовая 

дерево  

 

копайва, бальзамды 

ағаш 

copper – 

butterfly 

(Polyommatus 

virgaureae)  

 

голубянка, аргус 

щавелевый  

 

 

көк көбелек 

coppice  молодой лес, 

кустарник  

 

жас орман, бұта 

coppice forest  порослевое 

насаждение 

  

түбірден өскен орман 

coppice shoot  подрост леса, корневая 

поросль  

 

орман өскіні, түбір 

өркені 

coppice system  система 

лесовозобновления 

порослью от корней  

 

орманның тамыр 

өркенінен жаңару 

жүйесі 

copsy  зарослевый кустарник 

  

қалың бұталы жыныс 

copulation  прививка черенком  

 

қалемшамен ұластыру, 

шыбықшалармен 

ұластыру  

 

coral tree 

(Erythrina 

corallodendrom)  

коралловое дерево, 

эритрина  

 

 

коралл ағашы, 

эритрина 

core of wood  ядровая зона 

древесины (в стволе)  

сүректің (діңнің) 

ядролы аймағы 
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cork  пробка, пробковая 

ткань, одеревеневшие 

клетки перидермы  

 

тығын, тығынды ұлпа, 

перидерманың 

қатайған жасушалары 

cork chips  пробковые обрезки 

  

тоз кесінділері 

cork elm  

(Ulmus 

suberosa)  

 

вяз пробковый  

 

 

тозды шегіршін 

cork oak  

(Quercus suber)  

 

дуб пробковый  тозды емен 

cork tree 

(Phellodendron)  

пробковое дерево, 

феллодендрон  

 

тозды ағаш, 

феллодендрон 

cormus  стебель куста  

 

бұта сабағы  

cornel tree  

(Cornus mus)  

 

кизиловое дерево, 

кизил 

  

қызыл ағаш, қызыл 

бұта 

corsian pine  

(Pinus nigra)  

сосна черная  

 

 

қара қарағай  

cortex  кора дерева, древесная 

кора, шелуха, кожица  

 

ағаш қабығы, қабық, 

қабыршақ  

corticated  покрытый корой  

 

қабық басқан, 

қабықты 

 

costa  ребро, средняя жилка 

листа  

 

қабырға, жапырақтың 

ортасындағы өзек 

 

cotchel  небольшое количество 

лесных товаров  

 

орман тауарларының 

кішігірім бөлігі (саны) 

cotton gum  

(Nussa aquatica) 

тупело  

 

 

тупело 
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cotton poplar 

(Populus 

moniliafera)  

 

тополь канадский  

 

 

Канада терегі 

cotton tree  

(Bombak 

malabarica)  

 

бамбук индийский  

 

 

үнді бамбугі 

cotton wood 

(Populus 

deltoides)  

 

тополь дельтовидный 

или канадский 

 

Канада немесе Атырау 

терегі 

coudex of a tree  ствол дерева  

 

ағаш діңі 

cow oak  

(Quercus 

michauxii) 

 

коровий дуб  

 

 

сиыр емен  

cowberry 

(Vaccinium vitis 

idaea)  

 

брусника  

 

 

итбүлдірген  

coypu  

(Myopotamus 

coipus)  

 

нутрия, бобр 

болотный  

саз камшаты, нутрия 

crab apple  

(Malus baccata) 

дикая яблоня, кислая 

сибирская  

 

жабайы алма, қышқыл 

Сібір алмасы 

crabwood  

(Carapa 

guinensus)  

 

крабовое дерево  

 

 

краб ағашы  

cranberry 

(Oxycoccus 

palustris Pers)  

 

клюква  

 

 

мүкжидек  

crataegus 

(Crataegus)  

боярышник  

 

долана  
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cream nut 

(Bertholletia 

excelsa)  

бразильский орех, 

американский орех, 

ювия 
 

Бразилия жаңғағы, 

Америка жаңғағы, 

ювия 

cresred tit – 

mouse (Parus 

cristatus)  

 

синица хохлатая  

 

 

айдарлы шымшық 

crop  культура, урожай  

 

дақыл, өнім 

crop of saplings  рассадник молодых 

деревьев  

 

жас көшеттер 

топтастырылған жер 

crop of small 

poles  
 

жердняк  

 

сырғауыл 

cross grain свилеватость 

 

 

сүрек талшығының 

бұйралануы 

crosstie-fungus гриб шпальный 

 

шпал саңырауқұлағы 

crown of tree  крона дерева  
 

ағаш желегі 

crown roots  узловые корни  

 

түйінді тамырлар, 

негізгі тамырлар 
 

crown rot  гниль корневой шейки  

 

ағаш түбірінің шірігі 

crown thinning  

 

прореживание кроны  

 

ағаш желегін сирету 

crown thinning 

cutting  

вырубка деревьев 

господствующего 

класса, мешающих 

росту молодняка  

 

орман өркендерінің 

өсуіне кедергі 

жасайтын үлкен 

ағаштарды кесу 

 

crown wood  лучший строевой лес  

 

ең жақсы құрылыс 

ағашы 

crowning fire  верховой пожар, 

переходящий с кроны 

на крону  

 

ағаш желегін 

қамтыған жоғарғы өрт 
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crumble 

structure  

зернистая структура, 

зернистое строение  

 

құрылымы 

(құрылысы) дән 

тәріздес 

 

crumbly rot трухлявость 

 

 

үгітілме шірік, үгітіліп 

тұрған шірік 

cuban ebony 

(Diospyros 

tetrasperma)  

эбеновое или черное 

дерево  

 

 

эбен немесе қара эбен 

ағашы 

cubic content  кубатура  

 

кубатура  

(текше метр) 

 

cubic meter of 

dense timber  

кубический метр 

плотной древесины  

 

тығыз сүректің текше 

метрі  

cuckoo  

(Cuculus 

canorus)  

кукушка 

обыкновенная 

 

  

кәдімгі көкек (құс) 

cucumber 

magnolia 

(Magnolia 

acuminata)  

 

магнолия, огуречное 

дерево  

 

магнолия  

cucumber tree 

(Liriondendron 

tulipifera) 

тюльпанное дерево, 

лириодендрон  

 

 

қызғалдақ ағаш, 

лириодендрон 

cull logs  бракованные бревна  

 

жарамсыз бөренелер, 

жарамсыз деп 

есептелген бөренелер 

 

cull lumber  отбросы древесины, 

неделовые остатки 

древесины  

сүрек тастамдары, 

сүректің іске 

жарамсыз қалдықтары  

culled wood  древесные отходы  

 

ағаш қалдықтары 
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cullivate  обрабатывать, 

возделывать, 

выращивать 

 

өңдеу, себу, отырғызу, 

өсіру  

cultivating  обработка почвы, 

культивация, 

возделывание, 

разведение 

 

топырақты өңдеу, 

культивация, себу, 

отырғызу, молайту  

 

cultureless  необработанный  

 

өңделмеген  

curly grain завиток 

 

сүрек бұйрасы 

curvature кривизна 

 

қисықтық (дің 

қисықтығы)  
 

cutting back  обрезка, укорачивание 

корней и веток, 

прореживание 

молодых насаждений 
 

тамырды және 

бұтақтарды қысқарту, 

кесу, жас алқа 

ағаштарды сирету 

cutting back of 

branches  

укорачивание веток  

 

 

бұтақтарды қысқарту 

cutting back of 

roots  
 

обрезка корней  

 

тамырларды кесу 

cutting back of 

young trees  

прореживание 

молодых насаждений 
 

жас алқа ағаштарды 

сирету 

cutting capacity  производительность 

лесопильного завода, 

станка  

 

ағаш тілу зауытының, 

станоктың өнімділігі 

cutting cycle  оборот рубки  

 

кесу айналымы, 

кесілген ағаштардың 

орнына өсірілген 

орманды піскен 

кезінде қайта кесуге 

дейінгі мерзім 
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cutting site  лесосека  

 

 

кесілетін орман, 

ағаштары кесуге 

жатқызылған орман 
 

cypress 

(Cypresus 

sempervirens)  

кипарис вечнозеленый  

 

 

мәңгі жасыл 

сауырағашы  

cypress pine 

(Callitris 

quadrivalvis)  

 

кипарис атласский  

 

 

атлас сауырағашы 

cyst  наплыв, киста  

 

бұлтық, шор  

cytoplasm  цитоплазма 

(протоплазма 

клеточного тела)  

 

цитоплазма (жасуша 

денесіндегі 

протоплазма) 

   

   

D 

   

dammar pine 

(Аgathis alba)  

даммаровая ель, 

агатис белый  

 

даммар шыршасы, ақ 

агатис  

date of seeding  срок высева  

 

себу мерзімі 

date palm 

(Phoenix 

dactylifera)  

 

финиковая пальма 

обыкновенная  

 

кәдімгі құрма 

пальмасы  

dead air  воздух, содержащий 

большой процент 

углекислоты  

көмірқышқылының 

пайызы (үлесі) жоғары 

ауа  

dead and down  поваленный и 

стоящий на корню 

сухостойный лес  

 

құлаған және тік 

тұрып қураған ағаш 

dead margin  отмерший край 

листьев  

 

жапырақтың құраған 

шеті 
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dead matter  неорганическое 

вещество 

 

бейорганикалық зат 

dead standing 

tree  

сухостойное дерево  

 

қураған ағаш 

dead timber  срубленное дерево, 

мертвая древесина  

 

кесілген ағаш, өлі 

сүрек  

dead wind  встречный ветер  
 

қарсы соққан жел  

dean  овраг; глубокая 

долина, поросшая 

лесом  
 

ор; орманды терең 

аңғар (алқап) 

debenture 

timber  

импортируемый 

рудничный лес 

 

шетелден алып 

келінетін тіреулік 

ағаш  

debris burning  пожар, возникший в 

результате сжигания 

чего-либо, за 

исключением 

лесосечных отходов  
 

ағаш қалдықтарына 

жатпайтын нәрселерді 

жағу нәтижесінде 

пайда болған өрт  

decay  гнить, разлагаться, 

гниль, разрушение 

древесной ткани, 

вызванное грибками  

 

шіру, ыдырау, шірік, 

ағаш ұлпасының 

саңырауқұлақтар 

әсерінен шіруі 

decayed wood  сгнившая древесина, 

гнилая древесина  

шіріп кеткен сүрек, 

шіріген сүрек, 

бүлінген сүрек 
 

decaying  гниение, разложение, 

гниющий   

 

шіру, ыдырау, шіріп 

жатқан  

deciduous  с опадающими 

листьями, 

подверженный 

периодическому 

сбрасыванию  

 

жапырақтары түсетін, 

жыл мезгіліне 

байланысты 

жапырағын тастайтын  
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deciduous forest  лиственный лес  жалпақ жапырақты 

орман 

 

deciduous 

woods  

древесина лиственных 

пород  

жалпақ жапырақты 

ағаш түрлерінің 

сүректері  

 

decomposite 

leaf  

разделенный лист  

 

бөлек (бөлінген) 

жапырақ  

 

decomposition  разложение, распад, 

расщепление  

 

ыдырау, шіру, тарау, 

бөлшектену 

decrease  уменьшение, 

понижение, падение, 

ослаблять  

 

азаю, төмендеу, 

құлдырау, құлау, 

әлсірету әлсіреу 

decrustation  окорка, удаление 

корки  

 

қабыршағын аршу 

decumbent 

crown  

распростертая розетка 

листьев  

 

жайылған жалпақ 

жапырақ 

decumbent stem  лежащий или 

пригнутый к земле 

стебель  

 

сұлап жатқан немесе 

жерге қарай иілген 

сабақ  

 

deep  глубокий, глубина, 

густой (цвет)  

 

терең, тереңдік, қою 

(түс)  

deep rooted 

plant  

растение с глубокой 

корневой системой  

 

тамыр жүйесі тереңге 

кететін (бойлайтын) 

өсімдік 

 

deep soil  глубокий почвенный 

слой 

 

қалың топырақ қабаты 

deer (Cervus)  олень  

 

бұғы  
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deerhound  

(Canis 

familiaris) 

 

шотландская борзая  

 

 

шотланд тазысы  

deerstalker  охотник по красному 

зверю  

 

бұғы аулайтын аңшы, 

бұғы аулаушы 

defects of wood  пороки древесины, 

фаут древесины  
 

сүрек кемістіктері  

defeet  повреждение, дефект, 

фаут (порок 

древесный)  

 

зақымдану, зақым, 

(сүрек кемістігі) 

 

deffocculation 

action of frost  

дробящее действие 

мороза на почву  

аяз әсерінен 

топырақтың үгітілуі 

 

definition  определение  анықтау, анықтама 

 

defoliation  листопад, потеря 

листвы  

жапырақтың түсуі, 

жапырақсыздану 
 

defoliators  насекомые, 

повреждающие листья 

или хвою деревьев  

ағаш жапырақтарын 

немесе қылқандарын 

зақымдайтын жәндік 
 

deforest  обезлесить, вырубить 

лес, что его 

возобновление 

возможно только 

искусственным путем  

 

ормансыз ету, 

орманды жасанды 

жолмен ғана қалпына 

келетіндей етіп оның 

ағаштарын түгел кесіп 

тастау 

 

deforestation  обезлесение, вырубка 

леса  

ормансыздандыру, 

орманды кесу  
 

degree  градус, степень, 

относительное 

количество, сорт, 

качество 

 

градус, дәреже, 

салыстырмалы 

мөлшері, саны, сорт, 

сапа  
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degree 

Fahrenheit  
 

градус Фаренгейта  

 

Фаренгейт градусы 

degree of 

density  

степень густоты 

стояния деревьев, 

густота насаждения  

 

ағаштар жиілігінің 

дәрежесі, орманның 

жиілігі 

degree of 

elasticity  

степень упругости  

 

серпінділік дәрежесі 

(көрсеткіші)  

 

degree of 

hardness  

степень твердости  

 

қаттылық дәрежесі 

(көрсеткіші)  

 

degree of safety  степень безопасности  

 

қауіпсіздік дәрежесі 

(көрсеткіші)  
 

degree of 

wetness  

степень влажности  

 

ылғалдылық дәрежесі 

(көрсеткіші)  

 

delicate 

handling  

осторожное 

обращение  

байқап, абайлап 

(сақтықпен) қолдану 

 

delimit  определить, 

обозначить границы  

шекараларды белгілеу, 

анықтау 

 

delimitation  определение границы  шекараны анықтау 

 

delineate  разграничивать, 

очерчивать, установки  

бөлу, шекара (меже) 

қою, шетін білгілеу 

 

demolish  разрушить, 

уничтожить, сломать, 

взрывать  
 

жою, құрту, сындыру, 

жарып жіберу 

 

demur  отсрочивать  кейінге қалдыру, 

кешіктіре тұру, 

кейіндету 
 

demurrage  простой, простые дни қарапайым, жай 

күндер 
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den tree  дуплистое дерево  кеуекті (қуысты) ағаш 

 

dendrograph  прибор, 

регистрирующий 

прирост деревьев по 

диаметру  

 

ағаштың 

жуандығының өсімін 

жазып, тіркеп 

отыратын аспап 

 

dendrometer  дендрометр (прибор 

для измерения высоты 

дерева и диаметра 

древесных стволов на 

различных высотах)  

 

дендрометр (әртүрлі 

деңгейде ағаш діңінің 

биіктігі мен 

жуандығын өлшеуге 

арналған аспап) 

dendrometry  дендрометрия (учение 

об измерений объема 

древесной массы 

насаждений)  

 

дендрометрия (орман 

ағаштарын, сүрек 

массасын өлшеу, 

мөлшерлеу туралы 

ілім) 

 

dense  частный, густой, 

плотный, дремучий (о 

лесе)  

 

қалың, жиі өскен, 

тығыз, ну (орман 

туралы) 

dense select  плотный, высший сорт 

 

тығыз, жоғары сорт 

dense stand  густое стояние посева, 

густая поросль  

 

 

өскіннің қалың (жиі) 

шығуы, тығыз өскен 

түбірөркендер 

dense timber  плотная древесина  

 

тығыз сүрек 

dense wood  плотная древесина  

 

тығыз сүрек 

densely crowned  с густой листвой, 

густо облиственный  

 

жапырақтары көп, 

қалың өскен 

densely 

pubescent 

густо опушенный 

стебель или лист  

 

түгі қалың сабақ 

немесе жапырақ 
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dentate  зубчатый  

 

тісті  

dentste margin  крайняя (зубчатая) 

клетка сосны с 

сердцевинными 

лучами  

 

қарағайдың өзек 

сәулелі шеткі (тісшелі) 

жасушасы 

denuded area  вырубленная площадь  

 

ағашы кесілген аумақ 

deodar  

(Cedrus dedara)  

деодар, кедр 

гималайский  

 

деодар, гималай 

самырсыны 

deodar  

(Chukrasia 

tabularis)  

 

гималайский кедр  гималай самырсыны 

deodorization  уничтожение запаха, 

дезодоризация  

 

иісті жою (кетіру), 

дезодоризация  

department  отдел, департамент, 

цех  

 

бөлім, департамент, 

цех 

depot  штабной пункт 

лесозаготовительного 

участка  

 

ағаш дайындау 

учаскесінің штабы 

depot camp  лесозаготовительный 

пункт, рассчитанный 

на несколько лет 

эксплуатаций  
 

қатарынан бірнеше 

жыл пайдалануға 

болатын ағаш 

дайындау пункті 

deprecate  обесценивать 

(например: 

лесоматериал) в 

результате плохого 

хранения  

 

ағашты сақтай алмау 

нәтижесінде оның 

құнын жоғалтып алу 

depreciation of 

water  

потеря влаги, 

обезвоживания  

 

ылғал жоғалту, 

ылғалсыздану  
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depredation by 

insects  

опустошение 

насекомыми  

 

жәндіктердің жайпап 

кетуі 

depredator of 

plants  

 

вредитель растений  

 

өсімдік зиянкесі 

depth of forest  чаща леса, лесная 

чаща  

 

қалың, жыныс орман, 

ну орман 

 

depth of 

penetration  

глубина 

проникновения 

антисептика в 

древесину  

 

антисептиктің сүрекке 

сіңу (ену) тереңдігі 

depth of 

planning  

 

глубина посадки  

 

отырғызу тереңдігі 

depth of soil  глубина или толщина 

плодоносного слоя 

почвы  

 

топырақтың құнарлы 

қабатының 

қалыңдығы, тереңдігі 

deputy 

conservator  

 

инспектор леса  

 

орман инспекторы  

deputy surveyor  лесной ревизор  орман ревизоры  

desafforestation  вырубка леса, 

уничтожение лесного 

покрова  

 

орманды кесу, орман 

жамылғысын жою 

descendant  потомок  

 

ұрпақ 

descending axis  стержневой корень  

 

кіндік тамыр, бас 

тамыр 
 

descending 

grade  

 

спуск  

 

ылди, құлама, түсіру 

descending sap  нисходящее движение 

соков  

 

шырынның төмен 

қарай жүруі 
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description  описание, приметы, 

сорт, разряд, вид, род 

  

сипаттама, белгілер, 

сорт, разряд (дәреже), 

түр, туыс 

 

desease freated 

seeds  

 

протравленные семена  

 

дәріленген тұқым 

desease free  здоровый  

 

сау  

desert  неплодородный, 

необработанный, 

необитаемый, пустыня 

  

құнарсыз, өңделмеген, 

адам (халық) 

мекендемеген, шөл 

desert gum 

(Еucalyptus 

rudis) 

 

эвкалипт  

 

 

эвкалипт 

deserving plant  растение, 

заслуживающее 

внимания; 

перспективное 

растение 

  

назар аударуға 

тұрарлық өсімдік, 

қажет (келешегі мол) 

өсімдік 

desiccated wood  искусственно 

высушенный 

лесоматериал  

 

қолдан кептірілген 

ағаш материалы 

desiccating 

agent  

высушивающее 

средство, сиккатив  
 

кептіргіш зат, 

сиккатив 

desiccation of 

wood  

сушка древесины  

 

сүректі кептіру  

desinfegrator  дезинтегратор, 

машина для дробления  

дезинтегратор, сүрек 

уататын (ұсақтайтын) 

машина  

 

despecultion  потеря некоторых 

видовых особенностей  

 

 

кейбір түр 

ерекшеліктерінің 

жоғалуы, құруы  
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dessicant  десикатор, 

высушивающее 

вещество 

 

дессикатор, кептіргіш 

зат 

destine  назначать, 

предназначать 

 

тағайындау, арнау, 

қою 

destroy  разрушать, 

уничтожать, срывать, 

нейтрализовать  

 

бұзу, жою, құрту, үзу, 

бей-жай ету, 

залалсыздандыру 

 

destruction  разрушение, 

уничтожение, 

умерщвление  

 

бұзу, бүлдіру, жою, 

құрту, 

жансыздандыру, 

өлтіру 

 

destructive  деструктивный, 

разрушительный, 

пагубный, вредный  

 

ыдыратарлық, 

бұзарлық, жойып 

жіберетін, кеселді, 

зиянды 

 

destructive 

combustion  

полное сгорание, 

разрушительный   

 

толық (түгел) жану, 

бұзарлық, жойып 

жіберетін 

 

destructive 

effect  

разрушающее 

действие  

 

бүлдіретін, жоятын 

әсер 
 

destructive 

insects  

насекомые вредители  

 

зиянкес жәндіктер 

destructive moth  моль – вредительница  

 

зиянкес күйе (көбелек) 

detailed estimate  подробная схема  

 

дәл, нақты сұлба 

(сызба) 

 

deterioration of 

wood  
 

разрушение древесины  

 

сүректі бұзу, бүлдіру 

determinate  определять  

 

анықтау 
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determination of 

yield  

определение 

возможного выхода 

деловой древесины  

 

іске жарамды сүректің 

шығымын анықтау 

detollate  обезлиствить дерево, 

удалять листья  

ағашты 

жапырақсыздандыру, 

жапырақтарын алып 

тастау 

 

detriment  вред, ущерб  зиян, шығын 

 

detrimental  вредный, приносящий 

ущерб  

зиянды, шығын 

келтіретін 

 

detrusion  деформация при срезе  кесу кезіндегі өзгеріс 

(деформация)  
 

develop  совершенствовать, 

развивать  

 

жетілдіру, дамыту 

develop the 

variety  

выводить сорт, породу  

 

сорт, түр шығару 

development  совершенствование, 

развитие  

 

жетілдіру, даму 

developmental 

eycle  
 

цикл развития  

 

даму мерзімі (циклі) 

developmental 

stage  

стадия развития  

 

даму кезеңі (стадиясы) 

 

devilwood  

(Olea 

americana)  

 

американская маслина  

 

 

Америка зәйтүні 

deviser  изобретатель, автор  

 

өнертапқыш, автор 

dew berry  

(Rubus 

fruticosus) 

 

ежевика  қожақат  
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die – hammer  молоток для 

клеймения или 

нумерование деревьев 

 

ағаштарды таңбалауға 

немесе номірлеуге 

арналған балға 

 

die making shop  штамповочный цех  

 

штамптау (құю) цехы 

dig up  выкопать, выбрать  

 

қазып алу, таңдап алу 

digenesis, 

digenism 

дигенез, чередование 

поколений  

 

дигенез, ұрпақ 

алмасуы (кезектесуі) 

dimension  размер, измерение, 

величина  

 

өлшем, өлшеу, 

мөлшер 

dimension 

lumber  

лесоматериал 

установленных 

размеров, 

стандартный 

лесоматериал  

 

белгіленген 

мөлшердегі ағаш 

материалы, 

стандартты ағаш 

материалы 

 

dimension 

planer  

строгальный станок 

для точной обработки  

 

дәл өңдеуге арналған 

сүргілеу станогы 

dimension stock  обработанные 

лиственные 

пиломатериалы 

определенной 

толщины, ширины и 

длины  

 

қалыңдығы, ені мен 

ұзындығы белгілі бір 

мөлшердегі тілініп 

өңделген жапырақты 

ағаш материалдары 

dimension 

timber  

мерное дерево, 

сортовой лес; брусья, 

отделанные до 

установленных 

размеров  

 

өлшегіш ағаш, сортты 

ағаш, белгілі бір 

өлшеммен 

дайындалған білеу 

ағаштар  

dimensional 

stability  

стабильность размеров 

 

  

мөлшерлердің 

тұрақтылығы 
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dimensional 

stabilization  

специальная 

обработка древесины 

для снижения 

величины разбухания 

и усадки ее  

 

сүректің ісінуі мен 

кішіреюін (кебуін) 

төмендетуге арналған 

арнаулы өңдеу 

dimensioning  определение размеров, 

доведение до нужных 

размеров, расчет  

 

мөлшерлерін анықтау, 

қажетті мөлшерге 

дейін жеткізу, есептеу 

 

diminish  уменьшать, понижать  

 

азайту, төмендету  

diminution  уменьшение, 

сокращение, убыль  

 

азайту, кішірейту, 

кішірею, қысқару, 

қысқарту, азаю 

 

dirt  грунт, земля, 

загрязнение, грязь, сор  

 

топырақ, жер, ластану, 

балшық, кір, қоқыс 

 

dirtness  загрязненность, 

сорность 

 

ластану, қоқыстану  

disable  повреждать, портить, 

приводить в 

негодность, выводить 

из строя  

 

зақымдау, бүлдіру, 

жарамсыз ету, 

қатардан шығару 

disafforest  перевести лесную 

площадь в 

сельскохозяйственное 

или другое угодие  

 

орманды алқапты 

ауыл шаруашылығы 

немесе басқа алқапқа 

ауыстыру  

disappearing  исчезающий, 

исчезновение  

 

 

азайып бара жатқан, 

сиреп кеткен, құрып 

кету, жойылып кету 

disbarked wood  окоренная древесина  

 

қабығы аршылған 

сүрек 
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disbarking  окорка, сдирание коры 

с деревьев  

 

қабық аршу, 

ағаштардың қабығын 

сыдыру 
 

disbrach  обрезать ветви  

 

бұтақтарды қию (кесу) 

disbudding  срезание, срезание 

молодых побегов  
 

кесу, қию, жас 

өркендерді қию 

discolorations of 

wood 

цветные окраски 

древесины 
 

сүректің әртүсті 

бояулары 

discount  скидка, снижение  

 

шегерім, жеңілдік, 

төмендету 
 

discover  открывать, 

обнаруживать, 

получать 
  

ашу, тауып алу, алу 

discovery  открытие  
 

жаңалық  

disease free  здоровый  
 

сау  

disease resistant  устойчивый против 

заболевания, 

иммунный  
 

ауруға қарсы төзімді, 

иммунды  

diseased  больной, заболевший, 

пораженный болезнью 

  

ауру, ауырған, ауырып 

қалған, ауруға 

шалдыққан, ауру 

жайлап алған 
 

disengagement 

cutting  

рубки ухода, 

прочистка леса  

 

күтімдік кесуі, 

орманды тазалап кесу  

disforest  вырубать лес 

 

орман ағаштарын кесу 

disinfectant  дезинфицирующее 

вещество, средство  

 

дезинфекциялайтын 

зат, 

зиянсыздандыратын 

құрал 
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disinsection  дезинсекция, 

уничтожение 

насекомых 

  

дезинсекция, 

жәндіктерді жою 

(құрту) 

disintegrate  разделять на 

составные части  

 

құрама бөліктерге 

бөлу 

disintegration of 

cells  

распад клеток  

 

жасушалардың 

ыдырауы 

 

disorder  беспорядок, 

расстройство, 

нарушения 

дисциплины  

 

ретсіздік, бұзылу, 

тәртіптің бұзылуы 

disoxidation  восстановление  

 

қалпына келтіру, қайта 

тұрғызу 
 

disperral of 

seeds  

распространение 

семян 
  

тұқымдардың таралуы 

(ұшуы) 

 

displaced soil 

solution  

вытесненный 

почвенный раствор  
 

сығылып шыққан 

топырақ ерітіндісі 

distichous  двурядный  екі қатарлы 

 

distillation of 

wood  

пирогенетическое 

разложение древесины 

(сухая перегонка 

дерева) 
 

сүректің 

пирогенетикалық 

ыдырауы (ағашты 

құрғақ айдау) 
 

distillation 

receiver  

приемник для 

продукта перегонки  

 

айдаудан алынған 

өнімді құятын 

(салатын) ыдыс 
 

distillation 

vessel  

перегонный сосуд  

 

айыру (ажырату) 

ыдысы 

 

distinction различие, отличие  

 

 

ерекшелік, 

айырмашылық 
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distinguish  отличать, различать, 

выделять  

 

айыра білу, ажырата 

білу, бөлу, ажырату 

distinguishing  различение, 

распознавание 

волокон 

  

талшықтарды 

ажырату, айыра білу 

distrib the sod  поднять целину  

 

тың көтеру (игеру) 

distribute  распределять, 

разделять, размещать  

 

бөлу, үлестіру, 

араластыру 

distributed  распределенный, 

размещенный  

 

 

таратылған, 

үлестірілген, 

араластырылған 

distributed force  распределенное 

усилие  

 

таратылған, 

(үлестірілген) күш 

distributer распределитель, 

направляющий 

аппарат турбины, 

сеялочный механизм  

 

таратқыш 

(үлестіргіш), турбина 

аппаратын 

бағыттайтын 

үлестіруші аспап, 

сепкіш механизм  

 

distribution 

felling  

порядок вырубки  

 

 

кесу реті 

disturb the 

structure of soil  

нарушение структуры 

почвы  

 

топырақ 

құрылымының 

бұзылуы 

 

divalent  двухвалентный  

 

екі валентті, қос 

валентті 

 

divers (e)  разный, несходный, 

разнообразный  

 

 әрқилы, ұқсамайтын 

(ұқсас емес), әртүрлі  
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diversified slash 

disposal  

разнообразные методы 

очитки лесосек 

 

ағаш кесілген алаңды 

тазалаудың әртүрлі 

әдістері 
 

divide  делить, наносить 

деление, разделять, 

подразделять  
 

бөлу, бөлшектер 

белгісін салу, 

бөлшектеу, топтау  

dividing  разделение, 

разъединение, 

деление, длительный  
 

бөлу, бөліп тастау, 

бөліну, ұзақ  

division of work  распределение 

нагрузок, организация 

работ  
 

жүкті (жүктемені) 

бөлу, жұмыс 

ұйымдастыру 
 

dog brier, dog 

rose  

(Rosa canina) 

 

шиповник  

 

итмұрын 

dog fox  лисица – самец  
 

түлкі – қандыр (еркегі) 
 

dog room  комната отдыха на 

лесозаготовительном 

пункте  

 

ағаш дайындау 

пунктіндегі тынығу 

бөлмесі 

dog seat  скамья в общежитии  

 

 

жатақханадағы кең 

орындық 

dog wolf  волк – самец 
 

арлан 

domainal forest  государственный лес  
 

мемлекеттік орман 

domestic market  внутренний рынок  

 

ішкі нарық 

domestic trade  внутренняя торговля  

 

ішкі сауда 

dominal tree  дерево, 

господствующее над 

общим уровнем леса, 

маячное дерево  

 

орман деңгейінен биік 

өскен ағаш, маяк 

ағашы 
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donkey  

(Equus asinus)  

 

осел  

 

есек  

donkey doctor  механик  

 

механик 

dooted пораженный пестрой 

гнилью  

 

 

шұбар шірікпен 

залалданған 

(зақымдалған) 

dootiness  пестрая гниль  

 

шұбар шірік 

dooty  потемневший 

вследствие начала 

гниения (дуб, береза)  

 

шіри бастағандықтан 

қарайған (емен, 

қайың) 

dormant pruning  зимняя обрезка 

деревьев 

 

ағаш бұтақтарын 

қыста кесу 

 

dormant 

spraying  

опрыскивание 

деревьев во время 

зимнего покоя  

 

қысқы мезгілде 

ағаштарға дәрі бүрку  

 

dormant state  состояние покоя семян 

или растений  

 

 

тұқымдар мен 

өсімдіктердің 

тыныштық күйі 

dorsal side  верхняя сторона листа  

 

жапырақтың үстіңгі 

жағы 

 

dorsale  нижняя поверхность 

листа  

 

жапырақтың астыңғы 

беті 

dot  точка, точечные поры  

 

нүкте, нүкте 

саңылаулар 

 

doted  лес (древесина), 

пораженный гнилью  

 

шірікке зақымдалған 

орман (сүрек) 
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doted tree  пораженное гнилью 

дерево  

 

шірікке зақымдалған 

ағаш 

double  двойной, складывать 

вдвое  

 

екі қатарлы, екі 

қабаттан бүктеу 

(жинау) 

 

double coconut 

(Ladoicea 

seycheblarum 

labit)  

орех молдавский  

 

 

 

Молдава жаңғағы 

double fold  двойной перегиб  

 

қос бүкпе 

double heart двойная сердцевина 

 

қос (екі) өзекті 

double iron 

plane  

двойной рубанок, 

рубанок с двойным 

резцом 

 

қосар сүргі, екі темірлі 

сүргі  

double shift  работа в две смены, 

смена с двумя 

комплектами рабочих  

 

екі ауысымды 

(сменалық) жұмыс, екі 

топты жұмысшылар 

ауысымы  

 

double snipe 

(Sсolopax 

major)  

 

дупель (птица) 

 

 

маңқы (құс) 

double tally  двойная рубка  

 

екі рет кесу, қосарлай 

кесу 

 

double tenoner  двухсторонний 

шипорезный станок  

екі жақты кертік 

жасағыш станок  

 

doubling of 

roots  

сгибание корней, 

перегиб корней  

 

тамырларды ию, 

тамырлардың 

майысып қалуы 

 



 102 

Douglas fir  

(Аbies 

Douylasii)  

 

пихта дугласова  

 

 

Дуглас майқарағайы  

Douglas fir 

(Pseudotsuga 

Douglasii carr)  

лжетсуга дугласова 

(пихта дугласова или 

орегонская сосна)  

 

 

Дуглас жалған тсугасы 

(Дуглас майқарағайы 

немесе Орегона 

қарағайы)  

doum palm 

(Hyphaene 

Gaertn)  

 

пальма «душ»  

 

 

«себезгі» пальма 

doves foot 

(Geranium 

molle)  

 

герань мягкая  

 

 

қазтамақ  

down  вниз, внизу  

 

төмен, төменде  

down timber  сваленный лес  

 

кесіп құлатылған ағаш  

 

down trunk  срубленный ствол  
 

кесілген дің  

dragon fly 

(Odonata)  

 

стрекоза  

 

инелік  

drouth  засуха  

 

 

қуаңшылық, 

құрғақшылық  

drvarf birch  

(Betula nana)  

березовый сланец, 

береза карликовая  
 

аласа қайың  

dry  сушить, пересыхать, 

сохнуть  

 

кептіру, құрғап қалу, 

құрғап кету, қурау  

dry wood сухостой  

 

құрғап қалған ағаш 

dryness  сухость, засуха  

 

 

қуаңшылық, 

құрғақшылық  
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dutch elm  

(Ulmus 

сampestris)  

 

голландский ильм  

 

 

Голландия шегіршіні  

dwarf elder 

(Sambucus 

elbulus) 

 

бузина  

 

аюбадам  

dwarf maple  

(Acer Douglasii) 

 

карликовый клен, клен 

дугласова  

 

аласа үйеңкі, Дуглас 

үйеңкісі  

dwarf medlar 

(Pyrus 

chamaemespilus)  

 

груша западно–

европейская  

 

батыс европа алмұрты  

dwarf oak  

(Quercus nana)  

карликовый дуб  

 

 

аласа емен 

dwarf palm 

(Chamaerops 

humilis)  

 

карликовая пальма  

 

 

аласа пальма  

dwarf plant  карликовое растение 

  

аласа өсімдік  

dwarf tree  карликовое дерево  
 

аласа ағаш  

dwarfed  низкорослый, 

отставший в росте  

 

аласа, өспей қалған  

dwarfness  ослабление роста, 

карликовость, 

низкорослый  
 

өсудің бәсеңдеуі, 

өспей қалғыштық, 

аласа бойлы  

dwided  раздельный, 

составной, 

секционный  

 

бөлек, құрама, 

сұрыпталушы 

dye – yielding 

herb  

 

красильное растение  

 

бояу алынатын өсімдік  

 



 104 

dye wood  красильное дерево; 

древесина, 

применяемая в 

качестве красителя  

 

бояу шығаратын ағаш, 

бояу ретінде 

қолданылатын сүрек  

dyer’s weed 

(Genista 

tinctoria)  

дрок красильный 

(полукустарник) 

 

бояу дрок, бояу 

гениста (жартылай 

бұта) 

 

dyewood  древесина, 

применяемая в 

качестве красителя  

 

бояу ретінде 

қолданылатын сүрек  

dying  засыхающий на корню  

 

 

тұрған қалпында 

қурай бастаған  

   

E 

   

eagle owl  

(Bubo maximus)  

 

филин 

 

 

үкі  

early maturing 

variety  

скороспелый сорт  

 

тез (жылдам) пісетін 

сорт  

 

early ripe  раннеспелый, 

скороспелый  

 

ерте пісетін, жылдам 

пісетін  

early wood  весенняя древесина, 

ранняя древесина  

 

көктемгі сүрек, ерте 

біткен сүрек  

earth  земля, зарывать, 

закапывать, грунт, 

почва 

  

жер, жерді қазып 

көму, көму, топырақ 

earth bank  земляная насыпь 

  

топырақтан жасалған 

үйінді (топырақ 

үйіндісі), бөгет 
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earth chestnut 

(Conopodium)  

каштан земляной 

 

жер талшын  

 

earth creep  

 

оползень  

 

 

жер көшкіні  

earth fill  насыпь  

 

үйінді, бөгет 

earth nut  различные корни, 

клубни  

 

әртүрлі тамырлар, 

түйнектер 

earth road  грунтовая дорога  

 

қара жол  

ease  облегчать, 

освобождать, ослабить  

 

жеңілдету, босату, 

босаңтыңқырау, 

босаңдату  

 

ease of handling  легкость (удобство) 

ухода, управления, 

погрузки, разгрузки  

 

күту, басқару, тиеу, 

түсіру жеңілдігі 

(ыңғайлылығы) 

easily worked  легко поддающийся к 

обработке  

 

жеңіл өңделетін, 

өңдеуге жеңіл 

eastem red cedar 

(Juniperus 

virginiana)  

виргинский 

можжевельник, 

карандашное дерево  

 

Виргиния аршасы, 

қарындаш ағашы 

eastern hemlock 

(Tsuga 

canadensis)  

 

тсуга канадская, 

хемлок восточный  

 

Канада тсугасы, 

шығыс хемлогі  

eastern plane 

(Platanus 

orientalis)  

чинар восточный или 

кавказский, явор 

восточный  

 

шығыс немесе кавказ 

шынары, шығыс 

яворы  

eastern spruce  

(Picеa 

orientalis)  

 

восточная или 

кавказская ель  

 

шығыс немесе кавказ 

шыршасы  
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eastern white 

pine (Pinus 

strobus)  

веймутова сосна, 

сосна восточная белая  

 

Веймут қарағайы, 

шығыс ақ қарағайы  

ebonist  столяр, краснодеревец  

 

ағаш шебері  

ebony tree 

(Diospyros 

ebenum)  

 

черное дерево, 

эбеновое дерево  

 

қара эбен ағашы  

eccentric growth  эксцентричность 

строения слоев 

древесины 

 

сүрек қабаттары 

құрылысының 

эксцентрлігі (орта 

нүктеден ауытқуы) 

 

echinated  колючий, иглистый  

 

тікенді, тікенекті 

economic  

 

exploitability  

экономически  

 

эксплуатационное 

состояние насаждения  

 

орманды  

 

экономикалық 

жағынан пайдалануға 

болатын кез (жағдай)  

 

economic 

maturity  

хозяйственная или 

потребительская 

спелость плодов или 

древесины  

 

жемістердің немесе 

сүректің 

шаруашылыққа 

немесе тұтынуға 

жарайтындай түрде 

жетілуі  

 

economic value  промышленная 

стоимость, ценность  

 

өнеркәсіптік баға 

(құн), құндылық 

edaphic  местный, локальный, 

почвенный  

 

жергілікті, шағын 

аумақ шегінде, 

топырақтық  

 

edaphology  почвоведение  

 

топырақтану  
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edden wood  

(Seutia ferrea)  

черное железное 

дерево  

қара темір ағашы 

edder  гибкое дерево, 

которым связывают 

плетни  
 

тоқуға, байлауға 

икемді иілгіш 

(солқылдақ) ағаш  

effeciency  отдача, выход 

реакций, 

промышленная отдача 

 
  

қайтарым, түсім, 

реакция шығымы, 

өнеркәсіп қайтарымы 

(түсімі) 
 

effect  действие, влияние, 

воздействие, сила, 

полезное действие, 

производительность  

 

әрекет, әсер, әсер ету, 

күш, пайдалы әрекет, 

өндіргіштік, 

өндіргіштілік 

(өнімділік) 
 

effective  действительный, 

эффективный, 

действующий, 

существенный, 

полезный  
 

нақты, тиімді, істеп 

тұрған, едәуір, 

пайдалы 

effective output  действительная 

производительность 

(отдача)  
 

нақты өндірістілігі 

(қайтарымдылығы, 

өнімділігі)  

effective work  эффективная, 

полезная, 

действительная работа  

 

тиімді, пайдалы, 

нақты жұмыс 

effectiveness  действенность, 

эффективность  

 

әсерлілік, тиімділік  

effectless  безрезультатный, 

неэффективный  

 

нәтижесіз, тиімсіз 

efficient действующая сила, 

фактор, 

продуктивный, 

работоспособный  

нақты (әсерлі) күш, 

фактор, өнімді, 

қабілетті 
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efficient rotation  рациональный 

севооборот  

 

тиімді ауыспалы егіс 

effluvium  испарение  

 

булану  

egyptian vulture 

(Neophron 

percnopterus)  

стервятник  

 

 

 

жұртшы (құс) 

elfin tree  карликовое дерево 

  

аласа (тапал) ағаш 

elm (Ulmus 

effusa)  

 

вяз  

 

шегіршін  

elm (Ulmus)  ильм, вяз  

 

шегіршін  

elongated cell  удлиненная клетка  

 

ұзарған жасуша  

embryo  зародыш, эмбрион, 

неразвившийся  

 

ұрық, эмбрион, 

жетілмеген 

emergence of 

seedlings  

появление ростков  

 

 

өскіндердің пайда 

болуы 

emergency crop  культура с коротким 

вегетационным 

периодом 

 

вегетациялық кезеңі 

қысқа дақыл (екпе) 

emery grinder  точильный станок, 

шлифовальный станок  

 

қайрау станогы, 

ажарлау (жалтырату) 

станогы 

 

employ  применять, 

употреблять, давать 

работу, нанимать, 

использовать  

 

қолдану, пайдалану, 

жұмыс беру, жалдау, 

іске асыру (жұмсау) 

employee служащий, рабочий  

 

қызметкер, жұмысшы 
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employment  употребление, 

использование, 

предприятие, служба, 

должность  

 

тұтыну, қолдану, 

пайдалану, кәсіпорын 

(мекеме), қызмет, 

лауазым 

employment 

management  

управление 

предприятием  

 

кәсіпорынды басқару 

encased knot сучок заросший 

 

өсіп кеткен бұтақ 

end fenoner  шипорезный станок  

 

кертік жасайтын 

станок 

 

end grain  торец, разрез поперек 

волокна  

 

 

көлденең кесінді, 

талшықтың көлденең 

кескіні 

end grain of 

timber  

плоскость 

поперечного сечения 

дерева  

 

ағаштың көлденең 

қимасы 

end grain wood  торцовая древесина  

 

сүректің көлденең 

кескіні 

 

end joint  торцовое соединение, 

торцовый сток  

 

 

көлденең кесілімнің 

қосылған жері 

(қосылысы), көлденең 

кесілім жалғанған жер 

 

end loading hot 

press  

горячий фанерный 

многоярусный пресс с 

загрузкой спереди  

 

алдынан тиелетін 

ыстық фанералық 

көпқабатты пресс 

end mark  клеймо на торце  

 

 

көлденең кесіліміндегі 

таңба 

end or in 

(Dipterocarpus 

tuberculatus)  

твердолиственная 

порода  

 

қатты жапырақты 

ағаш түрі 
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end piling  штабелевка досок на 

сушильной вагонетке 

вдоль сушильной 

камеры 

 

 

кептіру камерасының 

бойымен 

вагонетикаларға 

тақтайларды текшелеп 

қалау 

end racking  воздушная сушка 

досок в вертикальном 

положении 

 

тақтайларды тігінен 

қойып ашық алаңда 

ауада кептіру 

end split  торцевая трещина  

 

 

көлденең кесілімдегі 

жарылу (шытынау) 

end surfacer  торцестрогальный 

станок 

 

көлденең кесілімді 

сүргілеу станогы 

end wall  внутренний слой 

клеточной стенки 

 

жасуша қабығының 

ішкі қабаты 

endemic plant  местное растение  

 

жергілікті өсімдік 

endless band 

elevator  

ленточный элеватор, 

конвейер  

 

таспалы элеватор, 

конвейер 

endless bed 

sander  

шлифовальный станок 

с гусеничной подачей  

 

шынжыр табанды 

жылжымалы ажарлау 

(жылтырату) станогы 

 

endless bed 

table  

стол с подачей 

бесконечной лентой  

 

айналмалы таспа 

арқылы жылжитын 

үстел 

 

endless chain 

log haul up  

продольная лесотаска 

 

 

ағашты ұзына бойы 

сүйреу 

endocellular  внутриклеточный  

 

жасуша ішіндік, 

жасуша ішіндегі 

 

endogenetic  эндогенный  эндогенді  
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endophytes  эндофиты (растения, 

паразитирующие 

внутри других 

растений)  

 

эндофиттер (басқа 

өсімдіктердің ішінде 

қоректенетін, тіршілік 

ететін өсімдіктер) 

 

endosperm  эндосперм 

(питательная ткань 

зародышного мешка 

семяпочки)  

 

эндосперм 

(тұқымбүршік ұрық 

қабындағы қоректік 

ұлпа) 

 

endress belt 

dryer  

 

ленточная сушилка  

 

таспалы кептіргіш 

endure  выносить, 

выдерживать, 

сопротивляться, 

продолжаться  

 

төзу, шыдау, 

қарсыласу, жалғасу  

endways  концом вперед, в 

продольном 

направлении, по оси, 

по длине  

 

түбірін алдына 

қаратып, ұзына 

бойымен, осі 

бойынша, ұзындығы 

бойынша 

 

energy  энергия, сила  

 

энергия, қуат, күш 

energy 

consumption  

потребление энергии, 

затрат энергии  

 

энергия пайдалану, 

энергия жұмсау  

engelman spruce 

(Picea 

Engelmannu)  

 

ель Энгельмана, ель 

колючая 

 

Энгельман шыршасы, 

тікенді шырша 

engine room  моторное отделение  

 

мотор бөлімі 

engineer  инженер, механик, 

машинист, сооружать, 

проектировать  

 

инженер, механик, 

машинист, құру, 

жобалау 
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enginery  механическое 

оборудование  

 

механикалық 

жабдықтар 

english ash  

(Fraxinus 

excelsior)  

 

обыкновенный 

европейский ясень  

 

кәдімгі Европа 

шағаны 

english cherry  черешня  

 

шие  

english oak  

(Quercus 

petraеa, Quercus 

sessiliflora)  

 

дуб скальный или 

сидячелистный  

 

 

жартас емені, 

сабақсыз жапырақты 

емен 

engraft  делать прививку, 

прививать  

 

телуді істеу, телу  

entail  резьба  

 

бұранда  

enumeration 

survey  

сплошной пересчет 

деревьев  

 

орман ағаштарын 

жаппай (түгел) санау  

epephytoxica  массовое заражение 

растений  

 

өсімдіктердің жаппай 

дерттенуі (ауруға 

шалдығуы)  

 

ephedra 

(Equisetum)  

 

хвойник, эфедра  

 

қылша, эфедра  

epinasty  эпинастия 

(искривление побегов 

вверх)  

 

эпинастия 

(бұтақтардың жоғары 

қарай қисаюы) 

epistatic 

immunity  

подавляющая 

иммунность  

 

иммундық 

басымдылық 

epithelical cell  эпителиная клетка, 

внутренняя  

эпителий жасушасы, 

ішкі жасуша 
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epithelium  эпителий, 

паренхимные клетки, 

окружающие 

межклеточные каналы  

 

 

эпителий, жасуша 

аралық каналдарды 

қоршап тұратын 

паренхима 

жасушалары  

epoxus  

 

эпоксидные смолы  эпоксидті шайырлар  

epoxy  эпоксидный  

 

эпоксидті  

equation  уравнение  

 

теңдеу  

equiform  одинаковой формы  

 

біркелкі пішінді 

equilibrium  состояние равновесия, 

устойчивое 

равновесие, 

равновесный  

 

тең жағдайдағы, 

теңесу жағдайы, 

тұрақты аралық, тең 

салмақтылық  

 

equilibrium 

moisture  

равновесная 

влажность древесины  

 

 

сүректің 

теңсалмақтылық 

ылғалдылығы 

erosion  выветривание пород, 

разъедание  

 

тау жыныстарының 

үгілуі, мүжілуі  

erractic soil  наносная почва  

 

шайылма топырақ, 

қайыр 

 

erractic 

temperature  

неустойчивая 

температура 

 

тұрақсыз температура  

error  ошибка, неточность  

 

қате, дәлсіздік, дәл 

емес, дұрыс емес 

 

essart  расчищать лес под 

пашню 

 

орманды егістік жасау 

үшін кесіп жою 
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essential oil  эфирное, летучее 

масло 

 

эфирлі, ұшпа май 

established trees  принявшиеся деревья  

 

тамырланған 

(тамырланып кеткен) 

ағаштар 

 

ester  сложный эфир  

 

 

күрделі эфир 

etesian  годичный, 

периодический  

 

жылдық, кезеңдік 

ethane  этан  

 

этан 

ethanol  этанол, этиловый 

спирт 

  

этанол, этил спирті 

ether  простой эфир  
 

қарапайым эфир 

ether solubility  растворимость в эфире  

 

эфирде ерігіштігі 

ethesification  этерификация, 

образование простого 

эфира  
 

этерификация, 

қарапайым эфирдің 

түзілуі (жасалуы) 

ethyl alcohol  этиловый спирт  
 

этил спирті 

ethyl bromide  бромистый этил  
 

бромды этил 

etiolated tree  подавленное дерево  

 

 

нашар өскен, қысымда 

өскен (басылыңқы) 

ағаш 
 

eucalyptus 

(Eucalyрtus 

globulus)  
 

эвкалипт голубой  

 

 

көгілдір эвкалипт 

euchlorine  смесь хлора и 

двуокиси хлора  

 

хлор мен қос тотықты 

хлордың қоспасы 
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eucommia 

(Eucommia)  

эвкоммия 

(каучуконосное 

дерево) 

  

эвкоммия (каучук 

беретін ағаш) 

european alder 

(Rhamnus 

frungula alnus)  

крушина ломкая  

 

 

 

сынғақ итшомыр  

european aspen 

(Populus 

tremula)  

 

осина 

 

көктерек 

european beech 

(Fagus 

sylvatica)  

 

бук 

 

 

шамшат 

european bird 

cherry (Padus)  

 

черемуха  

 

мойыл  

european 

chestnut 

(Castanea 

sativa)  

 

каштан благородный 

или съедобный  

 

жеуге жарамды немесе 

асыл талшын 

european 

cranberry bush  

(Viburnum 

opulus)  

 

калина обыкновенная 

 

 

  

кәдімгі шәнкіш 

european fir, 

european silver 

fir (Abies 

pectinatа) 

 

европейская пихта, 

гребенчатая пихта  

 

Европа майқарағайы, 

тарақ тәріздес 

майқарағай 

european fruit 

lecanium 

(Lecanium corni 

Bouche)  

 

червец акациевый или 

щитовка европейская  

 

 

қараған тәрізді сымыр  
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european 

hornbeam 

(Carpinus 

betulіs)  

 

граб европейский  

 

 

Европа грабы 

european Lazel 

(Corуlus 

avellana)  

 

европейская лещина  

 

 

Европа орманжаңғағы 

european plane 

(Platanus 

orientalis)  

восточный или 

европейский платан, 

чинар  

 

шығыс немесе европа 

шынары 

evaluate  оценивать  

 

бағалау, құнын 

анықтау 

 

evaluation  оценка, определение  

 

баға, анықтау 

evaporable  испаряемый  

 

буланатын  

even – textured  лесоматериалы, с мало 

различимой разницей 

между элементами, 

например: летней и 

осенней древесиной; 

разнослойная 

древесина  

 

элементтері (мысалы: 

жазғы және күзгі 

сүректері, әртүрлі 

қабатты сүрек) 

бойынша 

айырмашылығын 

ажырату қиын орман 

материалдары, әртүрлі 

қабатты сүрек 

 

even aged  одновозрастной  

 

біркелкі жасты  

even aged stand  насаждение одного 

возраста  

жастары біркелкі 

орман (бір жасты 

орман) 

 

even grain  равномерность 

ширины годичных 

колец, однородность, 

жылдық сақиналар 

енінің бірдейлігі, 

сүректің көктемгі 
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одноцветность 

весенних и летних 

слоев древесины  

 

және жазғы 

қабаттарының 

біртектілігі, 

біртүстілігі  

 

even grained  разнозернистый  

 

әртүрлі түйіршікті  

even load  разномерная нагрузка  

 

 

әртүрлі мөлшерде 

түскен күш (ауырлық, 

салмақ) 

 

even maturing  одновременное 

созревание, 

равномерно 

созревающий  

 

бір уақытта пісу, 

біркелкі пісетін 

even wood  древесина, с 

незначительной 

разницей между 

летними и осенними 

годовыми слоями  

 

жазғы және күзгі 

қабаттарының бір-

бірінен 

айырмашылығы аз 

сүрек 

eveney  

distributed  

равномерно 

распределенная 

нагрузка 

 

біркелкі түсетін 

салмақ, күш 

evennes  плавность, равность  

 

бір қалыпты, баяу, тең 

evennes of 

seeding  

 

равномерность высева  

 

біркелкі себу 

everbearing  непрерывно (в течение 

сезона) плодоносящий 

 

үздіксіз (маусым 

бойы, ұдайы) жеміс 

беретін 

 

evergreen  вечнозеленый, с 

неопадающей листвой  

 

 

мәңгі жасыл, 

жапырақтары 

түспейтін  
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evergreen 

magnolia 

(Magnolia 

grandiflora)  

 

магнолия 

крупноцветковая 

(вечнозеленая)  

 

ірі гүлді (мәңгі жасыл) 

магнолия  

evergreen oak 

(Quercus ilex,  

Ilex aquifolium)  

каменный дуб, падуб, 

вечнозеленый дуб 

 

 

тас емені, мәңгі жасыл 

емен 

evergreen thorn 

(Cornus)  

кизил  

 

 

қызыл жемісті бұта 

everlasting  бесконечный, 

прочный, выносливый  

 

шексіз, берік, қатты, 

төзімді 

evolution  выделение, развитие, 

эволюция 

 

бөліну, бөліп шығару, 

даму, дамыта түсу, 

эволюция (даму 

арқылы өзгеру) 

 

evolve  разделять, 

развивать(ся), 

раскрывать, выделять 

(запах)  

 

ажырату, даму, ашу, 

(иіс) бөлу (шығару) 

exactitude  точность  

 

дәлділік 

examination  исследование, осмотр, 

просмотр  

 

зерттеу, қарау, қарап 

шығару (шығу) 

examination of 

materials  

испытание материалов  

 

 

материалдарды сынау 

(сынақтан өткізу) 

examine  осматривать, 

исследовать 

қарап шығу, зерттеу 
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F 

   

   

fabric производство, продукт 

производства, 

фабрикат, изделие, 

устройство 

 

өндіріс, өндіріс өнімі, 

фабрикат, бұйым, 

құрылғы 

fabricate строить, производить, 

сооружать, 

фабриковать, 

изготовлять, делать, 

собирать из готовых 

частей 

 

салу, құру, өндіру, 

жасау, фабрикалау, 

дайындау, істеу 

(жасау), дайын 

бөліктерден 

құрастыру 

fabricated стандартный, готовые 

изделия массового 

производства 

 

стандартты, жаппай 

өндірістің дайын 

бұйымдары 

fabrication производство, 

изготовление, 

фабрикация 

 

өндіріс, дайындау, 

фабрикация 

face фасад, лицевая 

сторона, вид спереди, 

торцовая поверхность, 

наружная поверхность  

 

фасад, қарсы бет, 

маңдай жағы, алдыңғы 

беті (алдыңғы жағы), 

шеткі жағы, қаптал 

жағы, сыртқы беті 

 

face count измерение строганных 

пиломатериалов по 

фактический 

остроганной площади 

 

тілінген 

материалдарды 

сүргіленгеннен кейінгі 

ауданы бойынша 

өлшеу 

 

face grinding 

machine 

шлифовальный станок 

для плоскостей, 

плоскошлифовальный 

станок 

тегіс беттерді ажарлау 

станогы, тегіс бетті 

ажарлағыш станок 
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face line of teeth линия вершин зубьев 

пилы 

 

ара тістері ұшының 

сызығы  

face log- переднее нижнее 

бревно, на которое 

укладывают жерди на 

погрузочной площадке  

 

тиеу алаңшасында 

сырғауылдар 

жинайтын жерде 

алдыңғы төменгі 

бөрене 

 

face ply panel верхний 

облицовочный щит, 

слой 

 

жоғарғы жағынан 

жабатын қалқан, қабат 

face up выровнять, обровнять, 

подвести под ровную 

(гладкую) поверхность  

 

қатарлау, тегістеу, 

тегіс қабатқа келтіру 

face vencer лицевой шпон 

 

беткі шпон 

facile легкий, гибкий 

 

жеңіл, солқылдақ, 

иілгіш 

 

facilities of 

laboratory 

предметы 

лабораторного 

оборудования 

 

зертхана 

жабдықтарының 

заттары (бөлшектері, 

құралдары) 

 

facing bar  опорная балка  

 

негізгі (басты) тіреу  

facing cutter  фрезерная головка  

 

фреза қалпақшасы 

facing 

dimensions  

размеры лицевых 

площадей  

 

беткі аудан 

мөлшерлері 

factory  завод, фабрика  

 

зауыт, фабрика 

factory and shop 

lumber  

поделочная древесина, 

сортируется по 

проценту площади, из 

белгілі бір мөлшерде 

кесіп алуға болатын, 

аудан пайызы 
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которой можно 

сделать определенное 

число вырезок 

требуемых 

минимальных 

размеров  

 

бойынша сортталып 

жіктелетін қажетті 

сүрек кесінділері 

factory clears  высшие сорта досок 

для массового 

производство окон и 

дверей (американский 

стандарт) 

 

терезелер мен 

есіктерді жаппай 

өндіруге арналған 

жоғары сортты 

тақтайлар (америка 

стандарты) 

 

factory flooring  доски для полов в 

фабрично-заводских 

зданиях и 

сооружениях  

 

 

 

фабрика мен зауыт 

ғимараттарының және 

басқа құрылыстардың 

еденіне арналған 

тақтайлар 

 

factory lumber  поделочный 

лесоматериал; 

пиломатериал 

предназначенный для 

дальнейшей 

переработки  

 

жарамды орман 

материалы; өңдеуге 

жарамды тілінген 

ағаш материалдары 

factory planks  столярные доски; 

доски, идущие на 

изготовление оконных 

переплетов и дверей  

 

столярлық тақтайлар; 

терезе мен есік 

жақтаулары 

жасалатын тақтайлар   

fall  падать, падение, 

рубить (лес); свалить 

(дерево); рубка леса  

 

құлау, құлап қалу, 

ағаш кесу, ағаш 

құлату, ағаш шабу 

fall of leaves  листопад  

 

жапырақтың түсуі 
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fall of timber  лесосека  

 

 

ағаштары кесілетін 

(кесілген) орман 

fallacious  покрытый листьями, 

лиственный, 

листовидный 

 

жапырақтар жапқан, 

жапырақты, жапырақ 

тәрізді 

faller  вальщик, лесоруб  

 

ағашты кесуші 

(құлатушы) 

 

falling  валка леса ағаш кесу (құлату) 

 

falling axe  топор лесоруба  ағаш кесушінің 

балтасы 

 

falling break  трещина, 

образующаяся при 

ударе валимого дерева 

о землю  

құлатылған ағаштың 

жерге соғылғанда 

пайда болған жарылу 

(шытынау) 

 

falling wedge  клин для валки дерева  ағашты кесіп құлатуға 

арналған сына 

 

false acacia  

(Rоbinia 

preudаcacia)  

 

белая акация, робиния 

лжеакация  

 

ақ қараған, робиния 

false army worn 

(Сalocampa 

nupera)  

 

червец ложный  

 

 

жалған сымыр 

false heartwood ложное ядро 

 

жалған ядро 

false ring  ложное годовое 

кольцо  

 

жалған жылдық 

сақина 

fancier gardener  садовод любитель  

 

әуесқой бағбан 

far – between редко посаженные сирек отырғызылған 
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plants  растения  

 

өсімдіктер 

far brought  привезенный издалека  

 

 

алыстан (қашықтан) 

алып келінген 

(жеткізілген) 

farm forest  лесной участок, 

принадлежащий 

фермеру 

 

фермер меншігіндегі 

орман учаскесі 

farm stead 

planting  

посадка лесозащитных 

полос вокруг фермы  

ферманың айналасына 

отырғызылған 

қорғаныш орман 

жолақтары 

 

farm woods  часть площади фермы, 

покрытая лесом  

 

ферма аумағының 

ормандырылған бөлігі 

 

fast – growing 

wood  

быстрорастущая 

древесина  

 

жылдам өсетін сүрек 

fastidious plant  требовательное или 

прихотливое растение  

 

күй талғағыш немесе 

күтімді көп қажет 

ететін өсімдік 

 

fat pine  сосна, засмоленная 

подсочкой  

 

шайыр ағызу кезінде 

шайырланған қарағай 

fat soil  плодородная почва  

 

құнарлы топырақ 

fat wood  сухая древесина, 

смолистая древесина  

 

құрғақ сүрек, 

шайырлы сүрек 

fatigue  ухудшение 

(ослабление) действия, 

усталость древесины в 

результате 

переменной нагрузки; 

последствие  

 

әрекеттің нашарлауы 

(әлсіреуі), құбылмалы 

түскен салмақ 

нәтижесінен сүректің 

әлсіреуі; себеп-салдар 
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fatty substances  смазочные средства, 

мази 
 

жағатын майлар 

fatwood  очень смолистая 

древесина  

 

өте шайырлы сүрек 

faun – coloured 

fox (Vulpes 

vulpes)  

 

лисица  

 

 

түлкі  

fauna (Faunas)  животный мир  

 

жануарлар әлемі 

favour the 

growth  

способствовать росту  

 

өсуге жәрдемдесу, 

жағдай тұғызу 

 

fawn 

(Capreolus)  

 

косуля обыкновенная 

 

кәдімгі елік 

fecuna  плодородный  
 

құнарлы 

fecundate  опылять, опылить  
 

тозаңдандыру 

feed  питание, 

поддерживать, питать 

 

қорек, жәрдемдесу, 

сүйеу, қоректендіру 

feeder  питатель  
 

қоректендіргіш 

feeder line  питательная ветвь, 

соединительная 

дорога  

 
 

қоектендіргіш бұтақ, 

қосылатын, 

жалғасатын 

(жалғайтын) жол 
 

feeding  подача, питание, 

питающий, подающий  

 

беру, қорек, азық, 

қоректендіретін, 

беретін 

 

feeding of the 

saw  

подача пилы, 

надвигание пилы на 

распиливаемый 

материал  

 

араны беру, тілінетін 

ағаш материалына 

араны астастыру 

(жақындату) 
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feet  футы  

 

футтар 

feet board 

measure  

измерение кубатуры в 

досковые футы  

 

 

текшеленген тақтай 

көлемін фут арқылы 

өлшеу 

fell  свалить, срубить, 

подрубить, валить 

дерево; лес, 

срубленный за один 

сезон  

 

құлату, кесіп құлату, 

ағашты кесіп құлату; 

бір маусымда кесілген 

ағаштар 

felled timber  сваленное дерево, 

врубленный лес 
 

құлатылған ағаш, 

кесілген орман 

felled wood  срубленная древесина  

 

кесілген сүрек 

feller  лесоруб, рубщик, 

вальщик, пила для 

валки деревьев  

 

ағаш кесуші, ағаш 

кесіп құлатушы, 

ағашты кесіп құлатуға 

арналған ара 
 

felling  рубка или валка леса  

 

ағаштарды кесу, 

құлату 

 

felling age  возраст рубки, возраст 

спелости  
 

кесу жасы, пісу жасы 

felling alrecuon  направление падения 

дерева при валке  

 

ағашты кесіп құлату 

бағыты 

felling area  площадь рубки, 

вырубки или лесосека  

 

кесілетін орман 

ауданы немесе ағашы 

кесілетін орман 
 

felling by 

groups  

групповая рубка  ағашты топтап кесу 

 

felling contract  договор на право 

рубки; лесорубочный 

билет  

 

ағаш кесу құқығын 

беретін келісім, ағаш 

кесу билеті 
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felling costs  стоимость рубки  

 

кесу бағасы (құны) 

felling cycle  оборот рубки, цикл 

рубки 

 

кесу айналымы, кесу 

циклі 

felling notch  зарубка, отмечающая 

дерево, предназна-

ченное к рубке  

 

кесуге жіберілген 

ағашқа шабу арқылы 

салынған таңба 

felling 

operations  

валка леса  

 

ағаштарды кесіп 

құлату 

 

felling plan  план рубок  

 

кесу жоспары  

felling season  сезон рубок  

 

кесу мерзімі  

felling sequence  последовательность 

рубок  
 

кесу реттілігі 

felling series  порядок вырубки  

 

кесу реті 

felling site  лесосека  

 

 

ағашы кесілетін 

(кесілген) орман 

felling to a 

diameter limit  

рубка до 

определенного 

диаметра  
 

белгілі бір жуандыққа 

(диаметрге) дейін кесу 

felling volume  объем рубки, объем 

заготовки  
 

кесу көлемі, ағаш 

дайындау көлемі 

felling with 

delayed 

shedding  

рубка с оставлением 

деревьев с кроной на 

лесосеке  

ағаштарды желегімен 

орнында қалдыра кесу 

 

female parent  

 

материнское растение  

 

 

аналық өсімдік 

fence month  месяц, запрещенный 

для охоты  

 

аңшылыққа (аң 

аулауға) тыйым 

салынған ай 

 



 127 

fenland  болотистая местность, 

тундра  

 

батпақты жер, тундра  

fermented soil  спелая почва, почва 

готовая для посева  

 

жарамды топырақ, 

себуді жүргізуге 

дайын топырақ 

 

fern (Filicales)  папоротник  

 

қырықжапырақ  

ferry  перевоз, переправа 

через реку, паром  

 

алып өту, өзендегі 

өткел, паром 

fertile  изобильный, 

плодородный, 

плодоносный  

 

мол, құнарлы, жемісті 

fertile shoot  стебель, дающий 

плоды, плодоносящий 

стебель  

 

жеміс беретін сабақ, 

жемісті сабақ 

fertile soil  плодородная почва  құнарлы топырақ 

fertility  плодородие  

 

құнарлылық 

fertilization  внесение удобрения  

 

тыңайтқыш себу 

(енгізу) 

 

fertilize  удобрять, 

оплодотворять 

 

тыңайту, ұрықтандыру 

 

fertilizer  удобрение, удобритель  

 

тыңайтқыш, 

тыңайтушы 

 

festmeter  плотный куб. метр 

древесины  

 

сүректің тығыз текше 

метрі 

ficaceous  волокнистый, 

состоящий из нитей  

 

жіпшелерден 

құралған, талшықты  
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ficus (Ficus) фикус  

 

інжір, фикус  

ficus (Ficus 

carica)  

смоковница, фиговое 

дерево, инжир дикий  

 

інжір ағашы, жабайы 

інжір 

fiddle butts  комли, пригодные для 

производства 

музыкальных 

инструментов  
 

музыкалық аспаптар 

жасауға жарамды 

дөңбектер, түбірлер 

fiddle wood 

(Сitharexylum 

Mill) 
 

цитарексилум  цитарексилум 

field cricket – 

(Gryllus 

domesticus)  

 

сверчок  

 

 

шілделік 

field cricket 

(Аtcyptera et 

stenocotarus)  

кобылка  

 

 

 

саяқ шегіртке 

field cricket 

(Pachytilus 

migratorius)  

саранча обыкновенная 

перелетная  

 

 

кәдімгі көшпелі 

көкқасқа шегіртке, 

жау (обыр) шегіртке 

field elm  

(Ulmus 

campestres)  

 

вяз, ильм  

 

 

шегіршін 

field maple  

(Аcer 

campestra)  

полевой клен  

 

 

дала үйеңкісі 

field test  полевое испытание; 

испытание в рабочих 

условиях  

 

далалық сынақ, жұмыс 

жағдайында сынау 

fieldfare  

(Turdus pilaris)  

дрозд рябинник  

 

 

шетен сайрақ 
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fig (Ficus 

carica)  

фиговое дерево, 

смоковница  

 

інжір ағашы 

figure  текстура древесины  

 

сүрек текстурасы 

(суреті) 

 

filament  волокно, волосок, нить  

 

талшық, түк, жіпше 

filbert tree  

(Сorylus 

avellana )  

 

лещина, орешник, 

орешина  

 

орманжаңғақ (бұта) 

filicauline plant  растение, имеющие 

нитевидный стебель  

 

сабағы жіп тәрізді 

өсімдік 

fill the bill  соответствовать всем 

требованиям  

 

барлық талаптарға сай 

болу 

final конечный, 

заключительный, 

определенный  

 

соңғы, ақырғы, нақты 

final cutting  окончательная рубка 

леса 

 

орманды соңғы кесу, 

кесуді аяқтау 

final product  конечный продукт  

 

соңғы өнім 

final retention  количество 

антисептика, 

оставшееся в 

древесине после 

пропитки  

сүрекке сіңген 

антисептик мөлшері 

final stage decay  последняя стадия 

гнилостного 

разложения древесины  

 

сүректің шіріп 

ыдырауының соңғы 

стадиясы 

final vacuum  вакуум, завершающий 

пропитку древесины  

 

сүрекке сіңдіруді 

аяқтайтын вакуум 
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financial 

rotation 

финансовый оборот 

рубки, оборот рубки, 

обоснованный 

коммерческим 

расчетом 

  

кесудің қаржылық 

айналымы, 

коммерциялық есепке 

негізделген кесу 

айналымы 

 

finder tip  молодая веточка с 

разделившимися 

листочками и ясно 

заметным цветочным 

стебельком  

 

жапырақшалары 

ажырай бастаған және 

гүл сабағы айқын 

көрінген жас бұтақ 

fine - grained  мелковолокнистый, 

мелкослойный (о 

дереве) 

 

ұсақ талшықты, жұқа 

қабатты (ағаш туралы) 

fine – grained 

wood  

мелкослойная 

древесина 

 

жұқа қабатты сүрек 

fine – textured  мелкослойная 
древесина; 
мелкослойный 
материалы 

 

жұқа қабатты сүрек; 

жұқа қабатты орман 

материалы 

fine fibred  тонковолокнистый  

 

жіңішке талшықты  

fine pored  мелкопористый  

 

ұсақ саңылаулы 

(тығыз) 
 

fine structure of 

wood 

тонкая структура 

древесины  

 

жіңішке (жұқа) 

құрылымды сүрек 

fine wood  ценная древесная 

порода; ценная 

древесина 

 

бағалы (құнды) ағаш 

түрі, бағалы (құнды) 

сүрек 

fine-checked 

brownrot of 

spruce 

 

гниль ели бурая 

мелкотрещиноватая 

 

шыршаның қоңыр 

ұсақ жарықшақты 

шірігі 
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finish  отделка, 

окончательная отделка 

 

өңдеу, соңғы өңдеу 

finish material  отделочный материал 

 

өңдеу материалы 

finished  обработанный, 

законченный  

 

өңделген, аяқталған 

finishing house  отделочное отделение 

 

өңдеу бөлімшесі 

finishing room  отделочный цех  

 

өңдеу цехы 

fir (Аbies Mill)  пихта 

 

майқарағай 

fir (Аbies 

nordmanniana)  

пихта кавказская, 

пихта Нордмана, 

хвойный лес, бор 

Кавказ майқарағайы, 

Нордман майқара-

ғайы, қылқан 

жапырақты орман, 

қарағайлы орман 

 

fir pine  канадская пихта  

 

 

Канада майқарағайы 

fir wood  еловая, хвойная 

древесина 

 

шырша сүрегі, қылқан 

жапырақты ағаш 

сүрегі 

fire  огонь, пожар, пламя 

 

от, өрт, жалын 

fire – crest 

(Regulus 

ignicapillus)  

королек 

красноголовый 

 

қызылбас шеже 

 

fire – fighter  

 

пожарник  

 

 

өрт сөндіруші 

fire – fighting  противопожарный  

 

өртке қарсы 

fire – fighting 

crew 

 

пожарная команда 

  

өрт сөндіруші топ 
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fire – proof огнеупорный, 

огнестойкий, 

несгораемый  

 

отқа төзімді, 

жанбайтын 

fire – proofing 

wood  

 

огнеупорная 

древесина  

отқа төзімді сүрек 

fire – resistance  огнестойкость 

  

отқа төзімділік 

fire break  огнезащитная 

минерализованная 

полоса 

 

отқа қарсы жыртылған 

минералды жолақ 

fire frace  противопожарная 

полоса в лесу  

 

ормандағы өртке 

қарсы жасалған жолақ 

 

fire hazard  пожарная опасность 

  

өрт қауіп-қатері 

fire killed 

timber  

пораженная огнем 

древесина 

 

от зақымдаған сүрек 

fire motor-cycle мотоцикл для тушения 

лесных пожаров  

 

 

орман өрттерін 

сөндіруге арналған 

мотоцикл 

fire proofed 

wood  

древесина, 

пропитанная 

антипиреном  

 

антипирен сіңдірілген 

сүрек  

fire –retardant  огнезадерживающий  

 

 

өрт (от) тежеуші 

fire season  опасный сезон в 

пожарном отношении 

  

өрт қауіпі мол кезең 

fire worm  

(Eudemis 

vacciniana)  

 

огневка клюквенная  

 

 

мүкжидек қанкөбелегі 



 133 

fire-scar пожарная подсушина 

 

өрттен құрғаған, 

жалын шарпыған 

 

firm red heart  красная сердцевинная 

гниль, первоначальная 

стадия разложения 

древесины  

 

өзектің қызыл шірігі, 

сүректің шіруінің 

алғашқы кезеңі 

firm rot heart  бурая сердцевинная 

гниль 

 

өзектің қоңыр шірігі 

firm the soil  уплотнять почву 

 

топырақты нығыздау, 

тығыздау 

 

firry  пихтовый 

 

майқарағайлы  

first – class 

standard  

дерево, оставшиеся не 

срубленным от 

предыдущей рубки  

 

бұрынғы кесу кезінде 

орманда кесілмей 

қалған ағаш 

first and seconds  высшие сорта 

лиственных 

пиломатериалов  

жалпақ жапырақты 

ағаштардың жоғары 

сортты тілінген 

материалдары 

 

first coat  грунтовка, первый 

слой покрытия  

 

грунт, алғашқы бояу 

қабаты 

first felling  начало рубки леса  

 

ағаш кесудің бастапқы 

сәті 

 

first sorting  первый разбор  

 

алғашқы (бірінші) 

талдау 

 

first-grade  высококачественный, 

высокосортный  

 

жоғары сапалы, 

жоғары сортты 

fix the roots  укреплять корни  

 

тамырларын бекіту 
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flaccid  слабый, вялый, мягкий  

 

әлсіз, әлжуас, жұмсақ, 

солғын, бос 
 

flaccid leaf  вялый лист  

 

солғын жапырақ 

flaccidity of 

plants  

 

вялость растений  

 

өсімдік солғындығы 

flame  пламя, огонь 

 

жалын, от 

flame – resisting  огонестойкий, не 

загорающийся, 

невозгораемый  
 

отқа төзімді, 

жанбайтын, 

өртенбейтін 

flamy birch  свилеватая береза  

 

бұралып өскен қайың 

flat country  равнинная местность, 

равнина, плоскогорье  
 

жазық жер, жазық 

дала, аласа төбе 

flat sawn timber продольно-

распиленный 

лесоматериал  

ұзына бойы тілінген 

орман материалы 

flaw in wood  порок древесины  

 

сүрек кемістігі  

fleck  пятно, крапинка, 

покрывать пятнами 

или крапинками  
 

дақ, теңбіл, секпіл, дақ 

немесе секпіл түсіру 

flecks  пятнистость (порок 

древесины) 

 

теңбілділік (сүрек 

кемістігі) 

flex  гнуть (о дереве, 

древесине), сгибать  

 

ию, майыстыру (ағаш, 

сүрек туралы) 

flexed  согнутый  

 

иілген, майысқан 

flexibility  гибкость дерева  

 

ағаштың иілгіштігі  

flexure – 

cooping  

 

гибкое соединение 

 

икемді қосылыс 
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flimsy  непрочный, слабый  

 

берік емес, әлсіз 

flitters  молодые дубовые 

деревья, кора которых 

богата танином  

 

қабығы танинге бай 

жас емен ағаштары 

float  сплав леса, гонка леса, 

плот, паром, сплавлять 

лес, спускать на воду  

 

ағаш ағызу, сал, паром 

(аспалы сал), ағашты 

сумен тасу, суға түсіру 

(салу) 

 

float timber  сплавный 

лесоматериал  

сумен таситын ағаш 

материалы 

 

float way  сплавный путь  

 

ағаш ағызу жолы 

floating  сплав, плавание, 

плавающий  

 

ағызу, жүзу, қалқып 

(жүзіп) жүрген 

floating channel  сплавный канал  

 

ағаш ағызатын канал 

floating costs  стоимость сплава  

 

ағаш ағызу бағасы 

floating crew  сплавная бригада  ағаш ағызатын 

бригада 

 

floating district  сплавный участок  

 

ағаш ағызатын жер 

(учаске) 

 

floating 

regulation  

регулирование 

условий сплава  

 

ағаш ағызу жағдайын 

реттеу 

floating season  сплавной период  

 

ағаш ағызу кезеңі 

floating wood  сплавный лес, 

сплавная древесина  

 

ағызатын ағаштар, 

ағызатын сүрек  

florid  цветущий  

 

гүлденген  
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Florida futon 

wood tree 

(Conocarpus 

erecta); 

(Platinus 

occidentalis) 

 

флоридский платан; 

чинар; платан 

западный  

 

 

Флорида шынары, 

батыс шынары 

flouted  на плаву  

 

су бетінде қалқып 

жүрген 

 

flow chart  технологическая карта  

 

технологиялық карта  

flow diagram  схема производства  

 

өндіріс сұлбасы, 

жүйесі 

 

flume  лесосплавный лоток, 

поток, спускать бревна 

по лесоспуску  

 

ағаш ағызу науасы, 

ағын, бөренелерді 

науа арқылы түсіру 

foliage  листва  

 

жапырақ 

foliage organ  листовой орган  

 

жапырақ ағзасы 

foliar  лиственный  

 

жапырақты 

foliated  облиственный, 

снабженный листьями 

  

жапырақтанған, 

жапырақтары бар 

foliation  распускание листьев  

 

жапырақтың жайылуы 

 

foot  подножие (холма, 

горы) 

 

тау (төбе) етегі 

foot hill  предгорье, подножье 

холма  
 

беткей, төбе етегі 

foreign market  внешний рынок  

 

сыртқы нарық 

foreign trade  

 

внешняя торговля  сыртқы сауда  
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forest  лес, лесонасаждение, 

засаживать лесом  

 

орман, алқа ағаш, 

ағашпен көмкеріп 

тастау 

 

forest academy  лесная академия  

 

орман академиясы 

forest 

administration  

 

лесоуправление  

 

орман басқармасы  

forest area  лесная площадь  

 

орманды аумақ 

forest 

assessment  

таксация леса, 

инвентаризация 

лесных насаждений  

 

орман таксациясы, 

орман мөлшерлеу, 

орманды есепке алу 

forest block  лесной участок  

 

орман учаскесі  

forest capital  основные средства 

лесного хозяйства  

 

 

орман 

шаруашылығының 

негізгі қоры 

forest company  лесное общество, 

лесная фирма  

 

орман қоғамы, орман 

фирмасы  

forest 

conservancy  

 

охрана лесов  

 

орман күзету 

forest crop  лесной урожай, 

годовой прирост  

орман өнімі, жылдық 

өсім 

 

forest 

devastation  

 

расточение лесного 

богатства 

 

 

орман байлығын 

ысырап ету 

forest drain  истощение лесного 

запаса 

 

орман қорының 

таусылуы 

forest economy  наука о лесном 

хозяйстве 

 

орман шаруашылығы 

туралы ғылым 

Удалено:  
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forest 

entomology  

 

лесная энтомология  

 

орман энтомологиясы  

forest estate  лесное имение  

 

меншікті орман 

forest excise  лесной налог  

 

орман салығы 

forest 

experimental 

station  

 

лесная испытательная 

станция  

 

орман сынақ стансасы 

forest extraction  лесозаготовка  

 

ағаш дайындау 

forest farm  лесная ферма  

 

орман фермасы  

forest fire  лесной пожар  

 

орман өрті 

forest fire 

insurance  

страхование леса от 

пожара  

 

орманды өрттен 

сақтандыру 

forest fire 

protection  

противопожарная 

защита леса  
 

орманды өрттен 

қорғау 

forest floor  лесной покров  
 

орман жамылғысы 

 

forest foreman  мастер леса  

 

орман шебері 

forest glade  прогалина в лесу, 

лесная поляна  

 

ормандағы ашық 

алқап, ормандағы алаң 

 

forest highway  лесная дорога  

 

орман жолы, 

ормандағы жол 
 

forest house  дом лесничего  

 

орманшының үйі 

forest hygicinics  оздоровление леса  

 

орманды сауықтыру 

forest industry  лесная 

промышленность 

  

орман өнеркәсібі 
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forest isle  лесной остров  

 

орманды арал 

forest land  лесистая местность, 

лесная площадь, лес  

 

орманды жер, 

орманды аумақ, орман 

forest mahogany 

(Eucalyptus 

resinifera) 

 

красное дерево, 

махагони  

 

қызыл ағаш, махагони 

forest 

management  

лесное хозяйство, 

лесоводство, лесное 

управление  

 

орман шаруашылығы, 

орманшылық, орман 

басқармасы 

forest map  лесная карта  

 

орман картасы 

forest margin  опушка леса  

 

орманның шеті 

forest meadow  лесная лужайка  

 

орман көгалы, 

ормандағы жасыл алаң 

 

forest 

menstruation  

дендрометрия, 

измерение леса; раздел 

таксации, 

посвященный обмеру 

деревьев, изучению 

прироста и 

сортиментации  
 

дендрометрия, орман 

өлшеу; ағаштарды 

өлшеп, өсімі мен 

сортименттерін 

анықтайтын таксация 

бөлімі 

forest offence  нарушение лесного 

законодательства  

 

орман заңнамасын 

бұзу 

forest office  контора лесничества; 

контора лесхоза  

 

 

орманшы кеңсесі, 

орман шаруашылығы 

мекемесінің кеңсесі 

 

forest officer  лесной работник  

 

орман қызметкері 

forest 

organization  

лесоустройство, 

организация лесного 

орман шаруашылығын 

құру (орналастыру), 
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хозяйства  

 

 

орман шаруашылығын 

ұйымдастыру 

 

forest owner  лесовладелец  

 

орман иесі 

forest pathology  фитопатология лесных 

пород  

 

орман 

фитопатологиясы 

forest plot  лесной участок  

 

орман учаскесі 

forest 

productivity  

продуктивность или 

производительность 

леса  

 

орман өнімділігі  

forest products  лесоматериалы, 

изделия из леса  

 

орман материалдары, 

ағаш бұйымдар 

forest Products 

Laboratories of 

Canada  

Канадская 

лаборатория лесных 

продуктов  

Канада орман 

өнімдерінің 

зертханасы 

(лабораториясы) 

 

forest products 

laboratory of 

Madison 

Медисонская 

лаборатория лесных 

продуктов лесного 

ведомства США 

 

АҚШ орман 

ведомствосының 

Медисон орман 

өнімдерінің 

зертханасы 

(лабораториясы) 

forest Products 

Research 

Laboratories, 

Princes 

Risborough  

 

лаборатория лесных 

продуктов в Принсес 

Рисборо (Англия) 

 

Принсес Рисборо 

(Англия) орман 

өнімдерінің 

зертханасы  

forest ranger лесник, лесничий 

 

орманшы, орман 

бөлімше басшысы 

 

forest rangers лесные насаждения  

 

орман, алқа ағаштар 
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forest red gum 

(Eucalyptus 

tereticornis) 

эвкалипт  

 

 

 

эвкалипт 

forest 

regeneration  

лесовозобновление 

 

 

орманды қалпына 

келтіру, орманның 

қалпына келуі 

 

forest region лесной район 

 

орманды аудан 

forest rental  лесная рента  

 

орман рентасы  

forest road  дорога для перевозки 

(вывоза)  леса  

 

ағаш тасымалдайтын 

жол  

forest sanitation  проведение 

санитарных рубок  

 

санитарлық кесуді 

жүргізу 

forest school  высшая лесная школа  

 

жоғары орман мектебі  

 

forest science лесоводство  

 

орманшылық 

forest seed  семена лесных 

древесных пород  

 

орман ағашы 

түрлерінің тұқымдары, 

дәндері 

 

forest seedling – 

gurok  

 

всход лесного дерева  

 

орман ағашының 

өскіні 

 

forest service  лесное ведомство  

 

орман ведомствосы 

forest soil  лесная почва, лесная 

земля  

 

орман топырағы, 

орманды жер 

forest stand  полнота насаждения  

 

орман толымдылығы 

forest steppe лесостепь  

 

орманды дала 

forest лесная технология, орман технологиясы, 
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technology технология лесных 

продуктов  

 

орман өнімдерінің 

технологиясы 

forest track  лесная дорога  

 

орман жолы  

forest tree  высокоствольное 

дерево; дерево 

пригодное для 

строительных работ  

 

биік діңді ағаш; 

құрылыс 

жұмыстарына 

жарамды ағаш 

forest tree 

nursery  

 

лесной питомник  

 

орман көшеттігі 

forest tree seeds  семена лесных 

деревьев  

орман ағаштарының 

тұқымдары 

 

forest tundra  лесотундра  орманды тундра  

 

forest type  характер леса, род 

лесонасаждения  

 

орман сипаты, орман 

тегі 

forest utilization  лесоиспользование, 

лесопользование  

 

орманды пайдалану 

forest valuation  таксация леса  
 

орман таксациясы  

forest value  ценность леса  

 

 

орманның құндылығы, 

бағалылығы 

 

forest weeds  сорняки леса, 

произрастающие в 

лесу; сорные травы  
 

орманның 

арамшөптері, орманда 

өсетін арамшөптер 
 

forest yield отпуск леса, 

эксплуатация леса, 

запас леса  

 

орманда ағаш кесуге 

рұқсат беру, орман 

кесу, орман қоры 

forestation  облесение  

 

ормандандыру, ағаш 

отырғызу 
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forester  лесовод  

 

орманшы, орман 

маманы 

 

forestry  лесоводство  

 

орманшылық 

forestry act  лесохозяйственный 

закон 

 

орман шаруашылығы 

заңы 

forestry 

concession  

 

лесная концессия  

 

орман концессиясы 

forestry 

examination  

 

таксация леса  

 

орман таксациясы 

forestry 

һandbook  

лесохозяйственный 

справочник  

 

орман шаруашылығы 

анықтамасы 

forestry 

terminology  

 

лесная терминология  

 

орман 

терминологиясы 

 

forked  вилообразный, 

разветвленный, 

раздвоенный  

 

аша (айыр) тәрізді, 

тармақталған, 

қосарланған 

forked branch  разветвленная ветка, 

раздвоенная ветка  

тармақты бұтақ, қосар 

(екіге бөлінген) бұтақ 

forked road  разветвленная дорога  

 

екіге айырылған жол, 

жолайрық  

 

forked tree  дерево с развилкой  

 

ашалы (тармақты) 

ағаш 

 

forked wood  вилообразная 

древесина; сошка  

 

айыр тәрізді сүрек, 

аша 

form  форма, вид, образец, 

тип, модель  

 

пішін, түр, үлгі, тип, 

модель 
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form factor  коэффициент полноты 

насаждения  

 

орман 

толымдылығының 

коэффициенті  

 

forward delivery  будущая доставка; 

сделка на срок  

 

алдағы уақытта 

(болашақта) жеткізу, 

мерзімге келісім жасау 

 

forwarding 

agent  

 

экспедитор  

 

экспедитор 

foundation stock  основной семенной 

материал; маточный 

материал  

 

негізгі тұқымдық 

материал, аналық 

материал 

fringe  опушка леса  

 

орман шеті 

frog  отверстие в 

лесоспуске для приема 

бревен; направляющее 

бревно в устье 

лесоспуска  

 

бөренелерді суға 

ағызатын жердегі 

тесік; ағашты суға 

түсіретін сағадағы 

бағыттағыш бөрене 

 

frog shoveler  рабочий, очищающий 

место примыкания 

ответвления к 

лесоспуску 

ағаштарды суға ағызу 

маңын тазалайтын 

жұмысшы 

frond (frons 

frondis) 

вайя (лист 

папоротника или 

пальмы)  

 

вайя (қырықжапырақ 

немесе пальманың 

жапырағы) 

frondescence  развитие листьев, 

облиствение; сезон 

зеленения  

 

жапырақтардың 

дамуы, жапырақтану, 

көктеу мерзімі 

frost crock морозобоина 

(морозная трещина) 

 

аяздан жарылу, аяздан 

пайда болған жарық 

(шытынау) 
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frost damage  повреждение, 

причиненное морозом  

 

аяздан болған зақым 

frost hardy  морозоустойчивый  

 

аязға төзімді 

frost heart  потемнение 

сердцевины у 

отдельных деревьев, 

вызываемое 

воздействием мороза  

 

аяз әсерінен кейбір 

ағаштардың өзегінің 

қараюы 

frost resistance  морозостойкость 

  

аязға төзімділік  

frost sensitive 

plants  

растения, 

чувствительные к 

морозу  

 

аязға сезімтал өсімдік 

frost tree 

growing season 

безморозный 

вегетационный период 

  

аязсыз вегетациялық 

кезең 

frostiness  трескучий мороз  

 

шытырлақ аяз 

frost-proof  морозостойкий  

 

суыққа төзімді 

frowy stuff  хрупкая древесина  

 

сынғыш сүрек 

fructification  оплодотворение, 

образование плода  

 

ұрықтану, жемістену, 

жемістің түзілуі 

(пайда болуы) 

 

fruit fibre волокно плодов  
 

жеміс түгі 

fruticose  кустарниковый  
 

бұталы 

fully decayed 

knot ("tobacco-

knot") 

 

сучок табачный "темекі бұтақ", 

үгітілмелі шірік бұтақ 

 

fungi (мн.ч) грибы, грибки  саңырауқұлақтар 
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fungic  грибной, грибковый  

 

саңырауқұлақты 

fungicides  фунгисиды, 

токсическое средство 

для борьбы с грибами  

 

 

фунгисидтер, 

саңырауқұлақтармен 

күресуге арналған улы 

заттар 

fungiform  грибообразный, 

грибоподобный  

 

саңырауқұлақ тәрізді, 

саңырауқұлақ пішінді  

fungin  фунгин, клетчатка 

грибов, грибковое 

начало 

 

фунгин, саңырауқұлақ 

жасұнығы (клетчатка) 

fungoid growth  рост грибных 

образований  
 

саңырауқұлақтардың 

өсуі 

fungus (мн.ч), 

fungi  

гриб, грибок, плесень, 

древесная губка  
 

саңырауқұлақ, зең 

fungus disease  грибковое заболевание  

 

саңырауқұлақ ауруы 

fungus tissue  грибная ткань  

 

саңырауқұлақ ұлпасы  

fuscous soil  почва темного цвета  

 

қошқыл түсті топырақ 

fustic  

(Chlorophora 

tinctoria) 

фустик желтое или 

фустиковое дерево, 

красильное растение, 

желтый натуральный 

краситель (из дерева 

Chlorophora tinctoria) 
 

сары түсті фустик 

ағашы, бояулы 

өсімдік, (Chlorophora 

tinctoria ағашынан 

алынған), сары түсті 

табиғи бояғыш зат 

fustic americana 

(Cotinus 

americanus)  
 

американский фустик  

 

 

Америка фустигі 

fustic tree  

(Rhus cotinus)  

фустик, скумпия  

 

 

фустик, скумпия 
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G 

   

galactose  галактоза  

 

галактоза 

galbule кипарисовая шишка  

 

сауыр ағашының бүрі 

gall oak  

(Quercus 

infectoria)  

 

галловый дуб  

 

 

галл емені 

game  дичь  

 

жабайы аң-құс 

game – bag  охотничья сумка  

 

аңшы дорбасы  

 

game – bird  пернатая дичь  

 

жабайы құс 

game – law  закон об охоте  

 

аңшылық туралы заң 

game licence  разрешение на охоту  

 

аңшылыққа рұқсат 

беру 

 

game 

management  

охотничье хозяйство  

 

аңшылық 

шаруашылығы 

 

game preserve  охотничий заповедник 

  

аңшылық қорығы 

game preserving  охрана дичи в целях ее 

размножения  

 

көбейту мақсатында 

жабайы аң-құсты  

қорғау 

 

game shooting  охота  аңшылық, аң-құс 

аулау 

 

gangrene  рак дерева  

 

ағаш ісігі (кеселі) 

garden soil  садовая земля  

 

бау-бақшалы жер 

garden tillage  садоводство  

 

бақ шаруашылығы 
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garth  лужайка, сад, двор  

 

көгал, көкорай, бақ, 

аула 

 

gazing forest  лесное пастбище  

 

орман жайылымы 

gemma  почка листа, 

зародышевая почка  

 

жапырақ бүршігі, 

ұрық (эмбрион) 

бүршігі 

 

gemmule  маленькая почка, 

геммула  

 

кішкене бүршік, 

геммула 

gender  порождать  

 

туындау, туындату 

general joiner  универсальный 

столярный станок, 

комбинированный 

деревообрабатываю-

щий станок  

 

әмбебап столяр 

станогы, көп салалы 

ағаш өңдеу станогы 

general joiner’s 

machine  

универсальный 

столярный станок  

әмбебап столярлық 

(ағаш өңдеу) станогы  

georgia pine  

(Pinus rigida)  

пич-пайн, северо-

американская белая 

сосна  
 

пич-пайн, Солтүстік 

Америка ақ қарағайы 

germ of fungus  зародыш гриба  

 

саңырауқұлақ ұрығы 

german 

fadgerdog 

(Canis familiaris 

vertagus) 

 

такса 

 

 

 

такса 

germinate  давать ростки, 

прорастать  

 

өскін беру, өсе бастау 

germination  пускание ростков, 

прорастание  

 

өскіннің өсіп шығуы, 

өскіннің өсуі 
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giant sirex  

(Sirex gigas) 

еловый рогохвост, 

гигантская древесная 

оса 

  

шырша мүйізқұйрығы, 

ағаштың алып жабайы 

арасы 

 

gill  глубокий лесистый 

овраг  

 

орманды терең жар 

(жыра) 

gillet fir  

(Abies 

balsamea) 

 

пихта канадская  

 

 

Канада майқарағайы 

gimlet gum 

(Eucalyptus 

salubris) 

 

эвкалипт  

 

 

эвкалипт 

glancedar  

(Thuya 

gigantea) 

туя гигантская, кедр 

красный  

 

алып туя, қызыл  

самырсын 

glandulous 

leaved 

(Ailanthus 

glandulosa) 

 

айлант, ясень 

китайский 

 

 

айлант, қытай шағаны 

glassy wood  креневая древесина  

 

 

қисық (ауытқып 

біткен) сүрек 

glinding growth  «скользящий» рост 

древесных клеток 

 

сүрек жасушаларының 

созылмалы өсуі 

 

glisse skids  свежеокоренные 

жерди  

 

 

қабығы жаңа 

аршылған 

сырғауылдар 

glory – tree 

(Clerodendron) 

клеродендрон  

 

 

клеродендрон 

gloss  лоск, глянец; блеск, 

полированный  

 

жылтырауық, жылтыр, 

жалтыр,  

жалтыратылған 



 150 

gnawer  грызун  

 

кеміргіш 

goat (Capra 

hircus)  

 

коза, козел  

 

ешкі, теке 

goat chafer 

(Cerambycidal)  

дровосек или усач  

 

 

мұртты қоңыз 

goat moth  

(Cossus cossuss)  

 

древоточец пахучий  

 

 

сасық бұрғы көбелек 

golden bamboo 

(Phyllostachys)  

бамбук – 

листоколосник 

 

алтын бамбук 

golden daisy 

(Pyrethrum)  

хризантема, златоцвет  

 

 

жанаргүл, хризантема 

golden eyed fly 

(Chrysops)  

златоглазка  

 

 

алтынкөз қоңыз 

golden fir  

(Abies 

magnifica)  

 

золотая пихта  

 

 

алтын майқарағай 

golden lagle  

(Aquila 

chrysaetus)  

 

беркут  

 

 

бүркіт 

golden larch 

(Pseudolarix) 

лиственница ложная  

 

 

жалған балқарағай 

golden oriole 

(Oriolus 

galbula)  
 

иволга обыкновенная, 

желтушник  

 

кәдімгі сары торғай 

golden osier  

(Salix vitellina) 

ива желтая  

 

 

сары тал 

goober  земляной орех, арахис  

 

жержаңғақ, арахис 
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grab tonds  схват, клещи  

 

 

айқас, ұстас, қыспаққа 

алу, қармауыш 

 

grade sawing  метод распиловки, 

имеющий целью 

получения 

наибольшего выхода 

качественных 

пиломатериалов  

 

мақсаты сапалы 

тілінген материалдар 

көп алуға бағытталған 

тілу әдісі 

grading machine  сортировочная 

машина 

 

сорттау машинасы 

graft  черенок, прививка, 

наращивание, 

прививать, 

наращивать (балки, 

брусья); черенковать, 

окулировать  

 

қалемше (шыбықша), 

ұластыру, ұзарту 

(белағашты, 

бастырықты, брусты), 

қалемшелеу, телу 

graft hubrid  прививочный гибрид 

  

ұластырғыш будан 

graft on root  прививать на корне  

 

тамырынан ұластыру 

graft up  наращивать (балки, 

брусья); наращивание 

дерева, прививать 

дерево 
 

ұзарту (бастырманы, 

білеуді); ағашты 

ұзарта өсіру, ағашты 

ұластыру 

graftage  прививка  
 

ұластыру 

grafting  прививка, 

наращивание 

 

ұластыру, ұзарту 

 

grafting knife  граффуар, 

прививочный нож  

 

граффуар, ұластыру 

пышағы 

grafting wax  воск для прививок  

 

 

ұластыруға арналған 

балауыз 
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grain  жилка, фибра, волокно 

древесины 

 

тарамыс, сіңір, фибра, 

сүрек талшығы 

grain of wood  текстура древесины, 

древесный узор  

 

сүрек текстурасы, 

сүрек өрнегі 

grain wood торцовая древесина  

 

көлденең кесілім 

сүрегі 

granadilla  

(Аmirus 

balsamifera)  

 

гренадильское дерево 

(остров Куба)  

 

гренадил ағашы (Куба 

аралы) 

grand fir  

(Аbies grandis) 

большая 

калифорнийская пихта  

Калифорния үлкен 

майқарағайы 

granula  зерно (структурное); 

частица, зернышко, 

гранула  

 

түйіршік, дән 

(құрылымдық); 

бөлшек, ұсақ дән 

granulation  зернение, дробление, 

грануляция  

 

түйіршіктену, 

дәндену, ұсақтау, 

грануляция 
 

grape (Vitis 

vinifera) 

 

виноград винный 

 

шарап жүзімі 

grassplot  газон, лужайка  

 

газон, көгал, көкорай, 

шалғын 

 

grassy road  дорога, заросшая 

травой 
 

шөп өсіп кеткен жол 

gray – leaf pine 

(Pinus 

Banksiana) 

 

сосна Банкса 

 

Банкс қарағайы 

great capricorn 

beetle 

(Cerambyx 

cerdo) 

 

большой дубовый усач  

 

 

еменнің үлкен мұртты 

қоңызы 



 153 

great grouse 

(Tetrao 

urogallus) 

 

глухарь  

 

 

саңырауқұр 

great silver fir 

(Аbies grandis)  

пихта равнинная белая 

 

 

далалық ақ майқарағай 

green alder  

(Аlnus viridis) 

 

ольха зеленая или 

горная 

 

жасыл немесе тау 

қандағашы 

green ash  

(Fraxinus 

lanceolata)  

зеленый ясень  

 

 

жасыл шаған 

green belt пояс зеленых 

насаждений 

 

жасыл орман белдеуі, 

орманды жасыл 

белдеу 

 

green heart  невызревшая 

сердцевина дерева  

 

ағаштың піспеген 

(дамымаған) өзегі 

green heart 

(Nectandra 

radioci) 
 

гринхорт или мыльное 

дерево  

 

гринхорт немесе 

сабын ағашы 

green heart 

ebony (Тecoma 

leucoxylon) 
 

желтое или зеленое 

эбеновое дерево  

 

сары немесе жасыл 

эбен ағашы 

green lumber  пиломатериал из 

свежесрубленного 

дерева, 

свежераспиленные 

пиломатериалы, 

невысущенные 

пиломатериалы  

 

жаңа кесілген ағаштан 

тілінген тақтай 

(материал), жаңа 

тілінген тақтай 

(материалдар), 

кептірілмеген тілінген 

тақтай (материалдар) 

 

green moisture  влажность 

свежесрубленной 

древесины  

 

жаңа кесілген 

кезіндегі сүректің 

ылғалдылығы 
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green oak  древесина дуба, 

получившая ярко 

зеленую окраску в 

результате 

биологического 

воздействия  

 

биологиялық әсер ету 

нәтижесінде ашық 

жасыл түске боялған 

емен сүрегі 

green plover 

(Vanellus 

cristatus) 

 

чибис, пигалица  

 

 

қызғыш (құс), тарғақ 

green prune  обрезать живые сучья  тірі бұтақтарды кесу 

green pruning  зеленое черенкование  жасыл қалемшелеу, 

шыбықты жасыл 

кезінде отырғызу 

 

green timber  свежераспиленный 

лесоматериал  

 

жаңа тілінген орман 

материалы 

green weight  вес древесины 

свежесрубленного 

дерева 
 

жаңа кесілген ағаш 

сүрегінің салмағы 

green wood  сырая древесина, 

свежесрубленная 

древесина, 

свежераспиленная 

древесина  
 

ылғалды сүрек, жаңа 

кесілген сүрек, жаңа 

тілінген сүрек 

grey birch 

 (Betula 

populifolia)  

 

седая или 

осинолистная береза  

 

терек жапырақты 

қайың 

grey poplar  

(Populus alba)  

тополь серебристый 

 

  

ақтерек, күміс түсті 

терек 

gribble  

(Limnoria 

lognorum)  

 

морской древоточец  

 

 

теңіз бұрғы көбелегі 
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grig (Locusta 

viridis) 

 

кузнечик  

 

шекшек шегіртке 

griund level  уровень земли  

 

жер деңгейі 

grizzly bear  

(Ursus ferox) 

гризли, серый медведь 

 

  

гризли, сұр аю 

ground cedar 

(Juniperus 

communis) 

можжевельник 

обыкновенный  

 

кәдімгі арша 

ground line  линия поверхности 

земли; уровень 

грунтового основания  

 

жер бетінің деңгейі, 

топырақ деңгейі 

ground oak  поросль дуба (от пня); 

карликовый дуб  

 

емен түбірінің өркені, 

аласа емен 

ground tissue 

parenchima  

паренхима основной 

ткани  

 

негізгі ұлпаның 

паренхимасы 

ground 

vegetation  

травяной покров  

 

шөп басқан жер, 

шөптесін жамылғы 

 

ground wood  древесная масса  

 

сүрек массасы 

group selection 

felling  

групповая выборочная 

рубка  

 

топты таңдамалы кесу 

grove  роща, лесок  

 

шоқ тоғай 

grow  расти, вырастать  

 

өсу, биіктеп өсу 

growing rone of 

leaf  

зона роста листа  

 

жапырақ өсетін 

биіктік (аумақ) 

 

growing rowers 

of germ  

жизнеспособность 

зародыша  

 

ұрықтың тіршілікке 

қабілеттілі 
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growing season  период роста, 

вегетационный период  

 

өсу кезеңі, 

вегетациялық кезең 

growing timber лес, дерево на корню  

 

орман, өсіп тұрған 

ағаш 

 

grown over  заросший  

 

өсіп кеткен 

growth  рост, прирост, 

увеличение, 

разрастание, 

выращивание, 

поросль, 

растительность, 

вегетация  

 

өсу, өсім, үлкею, 

ұлғайып өсіп кету, 

өсіру, түбірөркен, 

өсімдік, вегетация 

growth 

curvature  

ростовое искривление  қисайып өсу, өсу 

кезінде қисайған 

 

growth in 

storeys  

ярусный рост деревьев 

в лесу  

 

ормандағы 

ағаштардың әртүрлі 

биіктікпен өсуі 

 

growth 

inhibition  

задержка роста  

 

өсудің кідірісі 

growth layer  годичный слой в 

древесине  

 

сүректегі жылдық 

қабат 

growth recovery  восстановление роста  

 

өсудің қалпына келуі 

growth shift  смена роста  

 

өсудің алмасуы 

guelder – rose  калина  

 

шәңкіш 

guelder – tree  калина обыкновенная 

  

кәдімгі шәңкіш 

gull (Larus)  чайка  

 

шағала 
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gum arabic tree 

(Acacia arabica)  

акация аравийская  

 

 

араб қарағаны 

gum wood  древесина эвкалипта, 

смолистая древесина  

 

эвкалипт сүрегі, 

шайырлы сүрек 

gun stick  прибор для 

определения 

направления падения 

дерева  

 

ағаштың құлау 

бағытын анықтауға 

арналған аспап 

gurjum 

(Dipterocarpus 

turbinatus)  

 

твердолиственная 

порода  

 

қатты жапырақты 

ағаш 

gutter sowing  бороздовой посев  

 

атыздап себу 

 

gutter trench  противопожарная 

канава 

 

өртке қарсы жасалған 

жыра (арық) 

gymnosperm  голосемянное 

растение, хвойное 

растение 

 

ашық тұқымды 

өсімдік, қылқан 

жапырақты өсімдік 

 

gymnospermous 

wood 

хвойная древесина  

 

 

қылқан жапырақты 

ағаш сүрегі 

   

H 

   

hack matack лиственница 

американская 

 

Америка майқарағайы  

hacking  насечка, кольцевание 

дерева 

 

ағашты таңбалау 

(ағашқа балтамен 

белгі салу), ағаштың 

қабығын алып 

сақиналау 
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hail  град  
 

бұршақ  

hail squall шквал с градом 
 

бұршақты нөсер  

half beam балка из половины 

бревна, полубас 

 

жарты бөренеден 

жасалған белағаш 

half finished 

material 

 

полупродукт, 

полуфабрикат 

жартылай өнім, 

жартылай дайын өнім 

half finished 

product 

полуфабрикат  

 

жартылай өнім, 

жартылай дайын өнім 

 

half hardy plant грунтовое растение, 

требующее прикрытия 

на зиму 

 

қыста түбін көмуді 

қажет ететін өсімдік 

half inverted полуобратная  

 

жартылай кері 

half sized полупроклеенная 

бумажная масса 

 

жартылай желімделген 

қағаз массасы 

half standart  полуствольное дерево, 

полуштамбовое дерево 
 

жарты діңді ағаш, 

қысқа діңді ағаш 

halving  соединение 2-х концов 

(дерева), соединение 

вполдерева  

 

ағаштардың ұшын 

біріктіру 

(жалғастыру), 

жартылай ағаштарды 

біріктіру 

(жалғастыру)  
 

hand logger  лесозаготовитель, 

работающий вручную  

ағашты қол 

аспаптарымен кесіп 

дайындайтын 

жұмысшы 

 

hand masts круглый лес для мачт 

и столбов 

мачталар мен 

діңгектер жасайтын 

бөренелер 
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handing of 

plants 

уход за растениями өсімдіктерді күтіп 

баптау 

 

hang up  обсохшая древесина 

во время сплава; 

обсыхать 

ағызу кезінде кеуіп 

кеткен сүрек; кеуіп 

кету 

 

hanger сущильщик бумаги  қағаз кептіруші  

 

harberd shaped копьевидный лист 

 

найза жапырақ, найза 

тәрізді жапырақ 
 

hard board твердая 

древесноволокнистая 

плита 
 

қатты сүрек-талшықты 

плита (тақтайша) 

hard frost сильный мороз 
 

қатты аяз 

hard gum живица, собираемая 

осенью (баррас) 

 

күзде жинайтын 

шайыр (баррас) 

hard maple сахарный клен 

 

қантты үйеңкі 

hard pine сосна длиннохвойная  

 

ұзын қылқанды 

қарағай 

hard wood твердая древесная 

порода; лиственные 

породы деревьев  

 

қатты ағаш түрі, 

жалпақ жапырақты 

ағаш түрлері  

hardly 

combustible 

wood 

трудно 

воспламеняющаяся 

древесина 
 

әрең (қиын) тұтанатын 

сүрек 

harra  харра  

 

харра  

harsh climate  резкий, суровый 

климат 

 

қатаң климат 

harvest  жатва, уборка, сбор, 

урожай 

 

егін ору, өнім жинау, 

өнім, азық 
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hastate  копьевидный лист 

 

 

найза жапырақ, найза 

тәрізді жапырақ 

haul up лесотаска, выгрузка  ағаш сүйреткіш 

(тасығыш), жүк түсіру  

haulage road лесовозная дорога ағаш тасу жолы, ағаш 

таситын жол 

 

hauler паровой лесовозочный 

тягач 

бумен жүретін ағаш 

тасығыш көлік  

 

hauling 

apparatus 

лесотаска, 

лесоподъемник  

ағаш сүйреткіш, ағаш 

көтергіш 

 

haulm стебель, ствол пальмы сабақ, пальма діңі 

 

haw finch дубонос, долбонос  ементұмсық (құс) 

 

hawana wood красное дерево; 

вестиндский кедр 

қызыл ағаш, Куба 

самырсыны  

 

hay road дорога для доставки 

предметов снабжения 

на 

лесозаготовительный 

пункт 

 

ағаш дайындау 

орнына жабдықтау 

құрал-саймандарын 

жеткізуге арналған 

жол 

hazel лещина обыкновенная, 

лесной орех 

 

кәдімгі орманжаңғақ, 

орман жаңғағы 

hazel tree лещина обыкновенная  кәдімгі орманжаңғақ 

ағашы 

 

hazelnut weevil ореховой долгоносик, 

слоник лещинный  

жаңғақ бізтұмсығы 

(қоңыз)  

 

head верхушка дерева 

 

ағаштың ұшы (бөрік 

басы) 
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head bucker десятник 

лесозаготовительной 

бригады 

 

ағаш дайындау 

бригадасының 

басшысы 

head faller старший рабочий 

лесозаготовительного 

звена 

 

ағаш дайындау 

бөлімшесінің аға 

жұмысшысы 

head quarters центральный пункт 

снабжения 

лесозаготовок  

 

ағаш дайындау орнын 

жабдықтайтын 

орталық 

head sawmills основные 

лесопильные станки 

 

ағаш тілетін негізгі 

станоктар 

head spar tree мачтовое дерево 

 

діңгек ағаш, мачталық 

ағаш 

 

head wood 

cutter 

главный лесоруб 

 

 

ағаш кесушілердің 

басшысы 

healing  затягивание, 

поверхностного 

повреждения на 

дереве 

 

ағаштың сыртындағы 

зардаптың 

(жарақаттың) біте 

бастауы (бітуі) 

 

heart  рудничная древесина; 

плодородная почва 

 

тау-кен өндірісінде 

пайдаланылатын 

сүрек; құнарлы 

топырақ 

 

heart girth длина окружности в 

стволе дерева 

 

ағаш діңі шеңберінің 

ұзындығы 

heart of wood ядро древесины  

 

сүрек ядросы 

heart pith сердцевина (древесина 

центр ствола) 

 

өзек (сүрек діңінің 

ортасы) 
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heart shake сердцевинная 

радиальная трещина в 

дереве (гниль дерева) 

 

ағаш өзегіндегі 

радиалды жарық (ағаш 

шірігі) 

heart shake метиковая трещина 

 

ішкі жарылу, метикті 

жарылу 

 

heartrot of 

maple 

гниль клена 

серцевинная 

 

үйеңкінің өзек шірігі 

hearts радиальные трещины 

в стволе дерева 

 

ағаш діңіндегі 

радиалды жарықтар 

(жарылулар) 

 

heartwood tree дерево с ядровой 

древесиной  

 

сүрегі ядролы ағаш 

heavy  плодородная почва 

 

құнарлы топырақ 

heavy crops хороший урожай 

 

жақсы өнім, өнімді 

астық 
 

heliophilous  светлолюбивое 

растение 

 

жарық сүйгіш өсімдік 

heliphobic  светобоязливый  

 

жарық сүймейтін 

өсімдік, жарықты 

жақсы көрмейтін 

өсімдік 
 

hell печь для сжигания 

отходов производства 

на лесозаводах 

 

ағаш зауытындағы 

өндіріс қалдықтарын 

жағатын пеш 

helper подручный младший 

лесоруб 

 

ағаш кесушінің 

көмекшісі 

(жәрдемшісі) 

 

hemp конопля 

 

кенепшөп  
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hemp halm  пальма веерная 

 

тараулық пальма 

henna  хна қына  

her baceous 

perennial plant  

растение с ежегодно 

отмирающей корневой 

частью, но 

сохраняющимися 

корневищем  

 

тамырлары жыл сайын 

қурайтын, бірақ 

тамырсабағы 

сақталатын өсімдік 

herbaceous  травянистый  шөптесін өсімдікті, 

шөпті 

 

herring 

parquetry  

паркет в елочку 

 

өрнектеп 

құрастырылған паркет 

 

hew  рубить, тесать 
 

шабу, жону, сүргілеу  

hewer  дровосек  
 

отын жарушы 

hewn timber  тесаный лес, 

срубленный лес 

 

жонылған ағаш, 

кесілген ағаш 

high density 

plywood  
 

древесные пластики 

 

ағашты пластиктер  

high density 

wood  

плотная, тяжелая 

древесина 
 

тығыз, ауыр сүрек 

high forest  высокоствольный лес 

 

биік діңді орман 

high pole wood жердевой лес сырғауылдық орман 

 

high polish  очень чистая 

полировка 

өте таза жалтырату 

(жылтырату) 

 

high risk tree  дерево, подлежащее 

срочной валке по 

соображению лесного 

хозяйства или техники 

безопасности 

 

орман шаруашылығы 

немесе қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету 

мақсатында шұғыл 

кесілуге тиіс ағаш 
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high speed 

frame 

быстроходная 

лесопильная рама 

ағашты жылдам 

тілетін рама 

 

high standing 

timber  

высокоствольный лес, 

мачтовой лес 

 

биік діңді орман, 

мачта алынатын орман 

 

high wind  сильный ветер күшті (қатты) жел 

 

highed dog hook 

arm 

рычаг для удержания 

бревен в лесотаске 

ағаш тасымалдағанда 

бөренені бекітетін 

рычаг (құрал) 

 

highed door  подъемно-

передвижная дверь 

көтермелі-

жылжымалы есік 

 

highly resinous 

wood 

смолистая древесина шайырлы сүрек 

 

hill холм, возвышение, 

окучивать растения 

жота, төбе, өсімдік 

түптеу 

 

hog дробилка для 

лесопильных отходов 

ағаш тілгенде пайда 

болған қалдықтарды 

уатқыш (ұсатқыш) 

 

hole seaung wux паста для заделки 

щелей и отверстий в 

древесине 

сүректің тесіктері мен 

саңылауларын бітеуге 

арналған паста 

 

hollowness дупло діңдегі кеуек (қуыс) 

 

holly  падуб, осторолист, дуб 

каменный 

 

тас емені 

holly oak дуб вечнозеленый  мәңгі жасыл емен 

 

holm oak  дуб каменный  тас емен  

 

holt роща, лесистый холм шоқ орман, орманды 

жота 
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home grown 

timber 

лес, растущий в 

пределах данной 

страны 

бір елдің аумағында 

(мемлекет шегінде) 

өсетін орман 

 

homophyllous 

plant 

растение с 

однотипными 

листьями  

 

жапырақтары біркелкі 

өсімдік 

 

honey combing  внутренние трещины в 

древесине  

сүрек ішіндегі 

жарықтар (жарылулар, 

шытынаулар) 

 

hookaroon  багад с короткой 

ручкой, 

употребляемый на 

лесных биржах 

 

ағаш биржаларында 

қолданылатын қысқа 

сапты ілгіш құрал 

 

hoppus string 

measure  

способ определения 

кубатуры круглого 

леса 

 

бөренелердің көлемін 

анықтайтын тәсіл 

 

horizontally 

laminated wood 

ламинированная 

древесина  

 

ламинатталған сүрек 

hortensial садовый  бау-бақшалы, бау-

бақшалық 

 

horticulture садоводство  бақ шаруашылығы 

 

hot & cold bath 

treatment 

пропитка древесины 

по методу горяче-

холодной ванны 

ыстық-суық ванна 

тәсілі бойынша 

сүрекке сіңдіру 

 

hot plate process  процесс изготовления 

древесностружечных 

плит путем 

прессования в горячих 

прессах 

ыстық пресстерде 

(сыққыштарда) сығу 

арқылы сүрек-

жаңқалы плиталарды 

дайындау процесі 
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hovenia  говения, 

сладконожник 

 

говения ағашы 

 

hull bottom 

plate 

 

нижный лист төменгі жапырақ 

 

humidity 

treatment  

обработка древесины 

воздухом повышенной 

влажности 

 

ылғалдылығы жоғары 

ауамен сүректі өңдеу 

huon pine сосна  

 

қарағай  

hurst  лесистый холм, роща орманды жота, шоқ 

орман 

 

hymalayan 

ceder 

гималайский кедр или 

деодар 

Гималай самырсыны 

немесе деодар 

 

hypsometer  прибор для 

определения высоты 

деревьев (высотометр) 

ағаш биіктігін 

анықтауға арналған 

аспап (биіктік 

өлшегіш) 
 

   

I 
   

idaho white pine 

 

айдахова белая сосна айдахо ақ қарағайы 

 

impreg древесина, 

пропитанная 

синтетическими 

смолами для снижения 

набухаемости 

 

ісінуін азайтатын 

синтетикалық шайыр 

сіңірілген сүрек 

impregnated 

wood 

пропитанная 

древесина 

сіңірілген сүрек 

 

 

impregnating 

compound 

состав для пропитки 

древесины 

сүрекке сіңдірілетін 

ерітіндінің құрамы 
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impregnation of 

hood 

 

пропитка древесины сүрекке сіңдіру 

improved wood облагороженная 

древесина 

жақсартылған 

(әсемделген, 

әдеміленген) сүрек 

 

improvement 

forest 

лесонасаждение, 

эксплуатация которого 

невозможно по 

экономическим или 

техническим 

причинам 

 

экономикалық немесе 

техникалық 

себептерге 

байланысты кесуге 

болмайтын орман 

 

in freed carriage  передняя зажимная 

тележка лесопильной 

рамы 

 

ағаш тілу рамасының 

алдыңғы қысқыш 

арбасы 

incense cedar калифорнийский или 

ладанный кипарис 

 

Калифорния сауыр 

ағашы 

incising  прорезка или 

отверстие в 

поверхности 

древесины перед 

пропиткой её 

 

сүрекке сіңіруді 

жақсарту мақсатында 

жасалынатын тесік 

немесе кесік 

incomplete 

stand 

лесонасаждение с 

низкой полнотой 

толымдылығы төмен 

орман 

 

increment borer бурав для измерения 

прироста древесины 

сүрек өсімін 

анықтауға арналған 

бұрғы 

increment core полоска древесины, 

извлекаемая из 

древесины 

 

ағаштан бұрғымен 

алынатын сүрек үлгісі 

India cone  бамбук индийский 

 

үндіс бамбугі 
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India rubber tree настоящее индийское 

гуттаперчевое дерево 

 

нағыз үндіс каучук 

ағашы 

indian almond 

tree 

настоящее 

гуттаперчевое дерево 

 

нағыз үндіс каучук 

ағашы 

indian copal tree копайя, копайское 

дерево 

 

копайя, копайя ағашы 

indian corn маис, кукуруза 

 

маис, жүгері 

indian ficus индийская смоковница  

 

үндіс інжірі 

indian ironwood индийское железное 

дерево 

 

үндіс темір ағашы 

indian walnut индийский орех үндіс жаңғақ ағашы 

 

indigenous plant местное растение жергілікті өсімдік 

 

industrial 

forestry 

лесное хозяйство, 

рассчитанное на 

обеспечение сырьем 

промышленности 

 

өнеркәсіпті 

шикізатпен 

қамтамасыз ететін 

орман шаруашылығы 

initial 

absorption 

количество 

антисептика, 

поглощенное 

древесиной во время 

заполнения 

пропиточного 

цилиндра 

 

сіңдіру цилиндріне 

толтырылған 

антисептикті сүректің 

сіңіру мөлшері 

initial air воздух, находящийся в 

клетках древесины и 

мешающий процессу 

пропитки 

 

сіңіру процесіне 

кедергі келтіретін 

сүрек 

жасушаларындағы ауа 
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initial vacuum  вакуум, создаваемый в 

древесине перед ее 

пропиткой 

 

сіңіру алдында 

сүрекке жасалынатын 

вакуум 

initiation of new 

roots 

возникновение новых 

корней 

 

жаңа тамырлардың 

пайда болуы 

inkwood  чернильное дерево 

 

сия ағашы 

insect hole червоточина, ход 

червя в дереве или 

древесине 

ағаштағы немесе 

сүректегі құрт жасаған 

қуыстар мен іздер 

 

insect out break эпидемический рост 

деятельности 

насекомых и 

вредителей леса 

орман жәндіктері мен 

зиянкестері әсерінің 

эпидемиялық деңгейге 

дейін өсуі 

 

inspection of 

wood 

осмотр леса, 

испытания древесины 

 

орманды бақылау 

(аралау), сүректі 

сынау 

 

instruction 

forest 

 

учебная лесная дача 

 

оқ-тәжірибе орманы 

 

insulating 

plywood 

 

изоляционная фанера 

 

изоляциялық фанера 

integrated 

logging 

сплошная заготовка 

древесины с 

рациональной ее 

раскряжевкой  

 

ағаш діңін тиімді 

бөлшектей отырып 

жаппай ағаш 

дайындау 

 

integrated mill целлюлозный или 

древесномассный 

завод для собственных 

нужд 

өз қажеттілігін өтеуге 

арналған целлюлоза 

немесе сүрек 

массаларын жасайтын 

зауыт  
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integrated 

utilization  

рациональная 

заготовка древесины с 

рациональной 

раскряжевкой ее 

 

ағашты тиімді кесіп 

дайындау және оны 

тиімді бөлшектеу 

intensive 

forestry  

интенсивное лесное 

хозяйство 

 

қарқынды орман 

шаруашылығы 

intermediate 

cutting 

рубка ухода за лесам орманды күтіп-баптау 

мақсатындағы кесу 

 

intermediate tree деревья среднего 

качества в лесу 

 

ормандағы орташа 

сапалы ағаштар 

intermountain 

type 

межгорный тип леса тау аралығындағы 

орман типі 

 

internal cork внутренний 

пробковый слой в 

стволе дерева 

 

ағаш діңіндегі ішкі тоз 

қабаты 

internal heating 

of wood 

нагрев древесины 

токами высокой 

частоты 

жоғары жиілікті 

электр тоғымен 

сүректі қыздыру 

 

internal 

sapwood 

двойная заболонь 

 

қос шелқабық, қосар 

шелқабық 

 

internal shake внутренняя трещина в 

растущем дереве 

 

өсіп тұрған ағаштың 

ішкі жарығы 

internal stresses внутреннее 

напряжение в 

древесине 

 

сүректің ішкі кернеуі 

intrinsic междоузлие, 

пространство между 

лиственными почками  

буын аралығы, 

жапырақ бүрлерінің 

аралығы 
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inventory of 

forest 

 

таксация леса 

 

орман таксациясы 

inventory of 

stand 

определение полноты 

насаждения, таксация 

леса 

 

орман толымдылығын 

анықтау, орман 

таксациясы 

 

iron ork эвкалипт, 

австралийский дуб, 

сальное дерево 

 

эвкалипт, Австралия 

емені, май ағашы, 

майлы ағаш 

 

iron wood дерево виргинское 

железное 

 

Виргиния темір ағашы 

ironwood дерево железное 

 

темір ағаш 

isolating of 

forest 

прочистка леса 

 

орманды тазалап 

сирету 

 

italian chestnut каштан съедобный  

 

жеуге жарамды 

талшын 

 

ivy  плющ (растения) 

вьющиеся 

шырмауық өсімдік 

   

   

   

J 

   

jack ladder лесотаска, шлюз 

лесотаски или 

бревнотаски 

 

ағаш сүйреткіш, ағаш 

(бөрене) сүйреткішінің 

тоспасы 

 

jack pine сосна распотыренная, 

сосна Банкса 

 

Банкс қарағайы 

jack saw крохаль хохлатый 

 

айдарлы бейнарық 

(құс) 
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jack works лесотаска  

 

ағаш сүйреткіш  

jamb (e) откос оконного или 

дверного проема, 

косяк оконной или 

дверной коробки 

 

терезе немесе есік 

жақтауы, терезе 

немесе есік  

қорабының жақтауы 

jamwood мармеладное дерево, 

акация австралийская 

 

мармелад ағашы, 

Австралия қарағаны 

Japan larch лиственница японская 

 

жапон самырсыны 

(сағыз қарағайы) 

 

Japan varnish 

tree 

 

дерево лаковое 

 

лак ағашы 

Japan walnut орех японский 

 

жапон жаңғақ ағашы 

Japan wood oil 

tree 

 

тунг, дерево тунговое 

 

тунг ағашы 

japanese black 

pine 

 

сосна японская черная  

 

жапон қара қарағайы 

Jeffrey pine сосна Джеффрея 

 

Джеффрей қарағайы 

jesuits bark иезуитская кора; кора 

хинного дерева 

 

иезуит қабығы, хинин 

ағашының қабығы 

jetsam  лесной товар  

 

орман тауары 

jibwood фанера из нескольких 

слоев шпона 

 

бірнеше шпон 

қабатынан құралған 

фанера 
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jig  подтрелевывать 

бревна гужевой на 

ровном участке 

лесоспуска 

 

бөренелерді төмен 

сырғыту алдында тегіс 

жерде  атпен тартып 

жинау 

jobber  лесозаготовитель, 

подрядчик 

 

ағаш дайындаушы, 

мердігер 

joiner’s wood столярная древесина 

 

столярлық сүрек 

joinery  деревообрабатываю-

щий цех 

 

сүрек өңдейтін цех 

joinery wood столярный лес (товар) 

 

cтолярлық ағаш 

(тауар) 

 

joining balk  затяжка в стропильной 

ферме 

 

шатыр белағашын 

керіп тарту 

jointed brake ленточный тормоз с 

деревянными 

колодками 
 

ағаш қалыптан 

құралған таспалы 

тежеуіш 

juda’s tree акация розовая қызғылт қараған 
 

juice  древесной сок 
 

ағаш шырыны 

jumper прыгающий лесной 

плуг 

 

секірме орман соқасы 

   

K 

   

kaolin  каолин 

 

каолин  

kapbalk  капбалка, пиловочное 

бревно 

 

капбалка, тілінетін 

бөрене 
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kapok  капок (волокно семян 

дерева) 

 

капок (ағаш 

тұқымының талшығы) 

karolina pine сосна колючая 

 

тікенді қарағай 

karri  карри (eucalyptus 

diversicolor) 

 

карри (эвкалипт) 

katydid  одноосный ход с 

колесами крупного 

диаметра для трелевки 

бревен 

 

бөренелерді сүйретуге 

арналған дөңгелектері 

бір білікті үлкен арба 

 

kauri (kawri) 

pine 

 

сосна каури 

 

каури қарағайы 

kedar  сибирский или 

дальневосточный кедр  

 

Сібір самырсыны 

keen  точить, острый  

 

қайрау, үшкір, өткір 

keen  чан  

 

күбі, кеспек 

keen tree 

classification 

система 

классификации 

насаждений  

 

орманды жіктеу 

жүйесі 

keep double 

tally 

вести двойную рубку 

 

екі кесу түрін қосар 

жүргізу 

 

keeper hinge шарнирная петля топса  

kellog’s oak дуб калифорнийский, 

черный дуб, 

тростниковый падуб; 

каменный дуб 

 

Калифорния емені, 

қара емен, қоғалы 

емен, тас емен 

keps  предохранительная 

защелка 

 

сақтандырғыш 

ілгешек 
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kerf  пропил, ширина 

пропила 

тілік, кесік, кесіктің 

(тіліктің) ені 

 

kerf waste  опилки, отходы при 

распиле 

 

ағаш үгінділері 

(ұнтағы), ағаш тілу 

қалдықтары 

 

key broaching 

tool 

прошивка для 

шпоночных канавок 

 

шпон жыртығын 

жамау 

key bush  втулка со шпонкой 

 

сыналық төлке 

key cutter  резец или фреза для 

выборки шпоночных 

канавок 

 

шпон жыртығын 

тазалағыш кескір 

(фреза) 

key fruit  крылатка 

(односемянка с 

перепончатым 

крылом)  

 

қанатшалы (желкенді) 

тұқым 

keyfile  тонкий, плоский, 

тупоносый напильник 

 

жіңішке, жалпақ, 

доғал басты егеу 

keyhole  замочная скважина, 

гнездо или отверстие 

для шпонок 

 

құлып ұңғысы, 

жамалатын тесік 

немесе ұя 

keyhole saw  узкая ножовка, пила 

для выпиливания 

шпонок 

жіңішке ара, шпон 

тілуге арналған ара 

keying  наращивание 

посредством клиньев, 

закрепление 

шпонками, клиновое 

соединение, 

заклинивание, 

захватывание 

 

сына салу (жамау) 

арқылы үлкейту, 

сыналы жамаумен 

бекіту, сыналау, 

қармау 
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keylog  бревно, из-за которого 

образовался затор 

 

ағаштарды ағызуға 

кедергі болған бөрене 

khaya  хайя, 

западноафриканская 

красное дерево, 

красное дерево сухой 

зоны Африки 

 

хайя, батыс Африка 

қызыл ағашы, 

Африканың құрғақ 

аймағының қызыл 

ағашы 

kibber дробилка 

 

уатқыш, ұсатқыш 

kick off старт 

 

старт  

kick stamp for 

wood blocks  

дровокалунный 

станок, механический 

колун 

отын жарғыш станок, 

механикалық отын 

жарғыш балта 

 

kickback  отдача, возвращение к 

прежним размерам, 

отбрасывание досок 

назад круглой пилой в 

процессе распиловки, 

выброс избыточного 

антисептика при 

снятии давления 

қайтарым, алдыңғы 

(бұрынғы) мөлшеріне 

қайта келу, дөңгелек 

араның тақтайларды 

тілу кезінде кері қарай 

лақ-тыруы, қысымды 

азайт-қанда артық 

антисептик-тің сыртқа 

шығуы 

 

kickback of 

preservative 

количество 

антисептика при 

пропитке древесины 

под давлением, 

расширяющимися 

воздухом в древесине  

 

ауа қысымымен 

кеңейту арқылы 

сүрекке антисептикті 

сіңдіру мөлшері 

kicker  сбрасыватель бревен с 

бревнотаски 

 

бөрене сүйретпесінен 

бөренені лақтырғыш 

(түсіргіш) 
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kilbog  валочная вилка  ағаш құлатқыш айыр 
 

kilderkin  полубочонок (мера 

емкости) 

жарты бөшке 

(сыйымдылық 

мөлшері) 

 

kiln  сушильная камера, 

обжигать 

кептіру камерасы, 

күйдіру 

 

kiln bogve  вагонетка для 

сушильных штабелей 

кептірілетін ағаш 

текшелерін артатын 

вагонетка 
 

kiln burn побурение древесины 

в результате камерной 

сушки 

жабық (камералық) 

кептіру нәтижесінде 

сүректің қоңырлануы 

 

kiln charge загрузка (емкость) 

сушильной камеры 

кептіру камерасының 

сыйымдылығы 

 

kiln dried  материал высушенный 

в камере или 

искусственной сушки 

камерада кептірілген 

немесе жасанды 

жағдайда кептірілген 

материал 
 

kiln dry высушенный 

искусственно, 

высушенной до 

низкой влажности 

(ниже 10%) 
 

жасанды кептірілген, 

төмен ылғалдылыққа 

дейін (10%- дан 

төмен) кептірілген 

 

kiln dry 

moisture  

влажность, 

высушенной 

древесины после 

искусственной сушки 

(обычно ниже 15%) 

жасанды 

кептірілгеннен кейінгі 

сүректің ылғалдылығы 

(көбінесе 15% -ден 

төмен) 

 

kiln drying  камерная сушка, 

искусственная сушка 

камералық (камерада) 

кептіру, жасанды 

кептіру 

 



 178 

kiln run объем 

единовременной 

загрузки древесины в 

сушильную камеру 

 

кептіру камерасына 

бір мезгілде кіргізуге 

болатын сүрек көлемі 

 

kiln sample образец для контроля 

сушки 

кептіруді бақылауға 

арналған үлгі 

 

kiln schedule  режим сушки кептіру тәртібі 

(ережесі) 

 

kiln seasoned пиломатериалы 

камерной сушки 

камералық кептіруден 

өткен тілінген ағаш 

материалдары 

(тақтайлар) 

 

kiln truck разборная тележка 

(трек) для укладки 

сушильных штабелей 

кептірілетін ағаш 

текшелерін үйетін 

құрастырмалы арба 

(трек) 

 

kilocycle килогерц  килогерц  

 

kilovolt киловольт  киловольт  

 

kindling wood дрова, служащие для 

растопки 

 

тамызықтық отын 

kindred  родственный, сходный туыстық, ұқсас 

kindred plants  однодомные растения 

 

бір үйлі өсімдік 

king  главный стебель 

растения 

 

өсімдіктің бас сабағы, 

діңі 

king bolt ось вращения цапфы, 

шкворень  

 

цапфаның айналу осі 

(білігі), шкворень 

kingwood  полисандровое дерево, 

древесина многих 

полисандр ағашы, 

көптеген тропикалық 
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тропических пород; 

древесина деревьев с 

фиалетовым оттенком 

 

ағаш түрлерінің 

сүрегі, сүрегі күлгін 

түсті ағаштар 

kino eucalypt эквалипт резиновый  

 

резеңкелі эквалипт 

kiri кири или павлония  

 

кири немесе павлония 

kit  ящик с набором 

инструментов, сумка с 

инструментом 
 

құрал - саймандар 

салынған жәшік 

немесе дорба 

knag  кап; свиль; 

свилеватый нарост; 

сук, деревянный 

гвоздь 
 

ағаш бұлтығы, шор, 

иректеле біткен сүрек, 

бұтақ, ағаш шеге 

 

knaggy wood  древесина с неровной 

узловатой текстурой, 

вследствие 

свилеватости или 

наличия наростов 

бұлтықтардың 

әсерінен қабаттары 

иректеле өскен сүрек, 

текстурасы өзгерген 

сүрек 

 

knee frame Г - образная рама  Г - тәрізді жақтау 

(рама) 

 

knee timber косослойное дерево, 

свилеватая древесина 

қисық қабатты сүрек, 

ирек қабатты сүрек 

 

knife  нож, струг, резец, 

скребок, сечка 

 

пышақ, қырғыш, 

кескір, кескіш 

knife barker ножевая корообдирка ағаш қабығын 

аршитын пышақ 

 

knife blade ножевой клинок, 

лезвие ножа 

 

пышақтың жүзі 

knife block ножевая головка  

 

пышақтың ұшы 
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knife box ножевая рамка, 

ножевая коробка 

 

пышақ қорапшасы 

knife carriage  каретка 

ножеточильного 

станка 

 

пышақ қайрау 

станогының  науасы 

knife coating нанесение покровного 

слоя посредством 

шабера или ножа 

 

шабердің немесе 

пышақтың  көмегімен 

жаңа қабат жағу 

knife cross крестовина для ножей 

(рубительной 

машины) 

пышақтарға (шапқыш 

машинаға) арналған 

айқаспақ 

 

knife edge 

erifice 

отверстие с острыми 

кромками  

 

өткір жиекті тесік 

knife grinding 

machine 

точильный станок для 

ножей 

 

пышақ қайрайтын 

(қайрағыш) станок 

knife grindler  ножеточительный 

станок 
 

пышақ қайрайтын 

станок 

knife tool  резец в виде ножа 
 

пышақ тәрізді кескір 

knife veneers  ножевая фанера 

(шпон) в отличие от 

лущеной  

жалпағынан кесіп 

алынған фанера 

(шпон) (айналдыра 

аршып алынған 

фанерадан басқа)  

 

knifetype 

splitter 

расклинивающий нож 

на круглопильных 

станках 

 

дөңгелек ара 

станогындағы ағаш 

жарғыш пышақ 

knit  соединять, скреплять, 

сращивать(ся), 

срастаться 

 

қосу, бекіту; бірігіп 

кету, бірігіп өсу 
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knob  кнопка, ручка  

 

түймешік, тұтқа  

knop  почка цветка 

 

гүл бүршігі 

knot  сучок 

 

бұтақ  

knot boring and 

plugging 

machine 

 

станок для заделки 

сучков 

 

бұтақтың орнын 

бітейтін станок 

knot bumper сучкоруб  

 

бұтақ шапқыш 

knot cluster пучковидный или 

групповой сучок, 

мутовка, скопление 

сучков 

 

топталған 

(шоғырланған) 

бұтақтар,  буынды 

бұтақ, бұтақтардың 

шоғырлануы 

 

knot hole дыра от сучка бұтақ орнының тесігі 
 

knot in lumber мертвый сучок өлі бұтақ 
 

knot saw гонторезный станок гонт кесетін станок  

 

knotted garden сад, с частыми 

пересекающимся 

тропами 

соқпақтары  жиі 

қиылысатын бау-

бақша 

knotter сучкоруб 

 

бұтақ шапқыш 

knotter  сучколовитель, 

сучкоотделитель  

 

бұтақ қармағыш, бұтақ 

ажыратқыш  

knotting  грунтовка, заделка 

сучков перед 

окраской, обрубка 

сучьев 

 

ағаш бетін тегістеу, 

бояу алдында бұтақ 

тесіктерін бітеу, 

бұтақтарды шабу 

knotty сучковатый, 

свилеватый 

бұтақты, ирек (қисық) 

талшықты  
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knotty and 

knaggy wood 

сучковатое и 

свилеватое дерево 

бұтақты және ирек 

(қисық) талшықты 

ағаш 

 

knotty finish  отделка сучков бұтақ орнын ойып, 

орнын тығындап 

өңдеу 

 

know-how опыт, сноровка, 

умение 

тәжірибе, икемділік, 

істей білу  

 

knuckle bearing  шарнирная опора топсалы тіреу 

 

knuckle rod  прицепной шатун тіркемелі шатун 

 

knuckle support место крепления 

шкворня  
 

шүберін (кіндік темір) 

бекітетін орын 

knur or knurl кап, сук, шишка, узел бұлтық, бұтақ, томпақ, 

буын, түйнек 
 

knurly  рифленый  бұдырланған 

 

knysna 

boxwood 

 

африканский самшит  Африка самшиті 

 

kodzo  дерево тутовое, 

шелковица бумажная, 

кодзо 

 

тұт ағашы, қағазды тұт 

ағашы, кодзо 

koelreuteria  мыльное дерево 

 

сабын ағаш 

kraetzez process 

seasoning 

пропарка древесины 

перед воздушной 

сушкой 

 

ауада кептірер 

алдында сүректі 

булау  

kraft paper крафт бумага 

 

крафт қағазы 

kraft pulp крафт целлюлоза 

 

крафт целлюлозасы 



 183 

kyan or 

kyanizing 

treatment 

пропитка древесины в 

открытой ванне в 

течение нескольких 

дней хлористой 

ртутью 

 

бірнеше күн бойы 

ашық ваннада сүрекке 

хлорлы сынапты 

сіңдіру  

kyanze  пропитывать 

древесину по методу 

киана 

 

киан тәсілімен сүрекке 

сіңдіру 

   
   

L 
   

lac лак 

 

лак 

lac varnish китайский лак, 

политура, масляный 

лак 
 

қытай лагы, политура, 

майлы лак 

lace wood платан западный 
 

батыс шынары 

lacinate лопастный, 

неправильный,  

зазубренный (о листе) 

 

қалақты, бұрыс, тіс 

жиекті жапырақ 

lacinia лопасть (листа), доля 

(лепестка) 

 

жапырақ қалағы, гүл 

күлтесі 

laciniate рассечённый на 

неправильные доли (о 

листе) 

 

қималары дұрыс 

бөлшектенбеген 

жапырақ 

lack of space недостаток площади 

 

 

аудан (алқап) 

тарлығы, 

жетіспеушілігі 

 

lack of water безводье, отсутствие 

воды 

 

судың тапшылығы 

(жоқтығы) 
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lackers лак, лакировка, 

глазурь, палитра 

 

лак, лактау, глазурь, 

политра 

lacque tree японское лаковое 

дерево 

 

жапон лак ағашы 

 

lamin boards  столярные плиты, у 

которых середина 

склеена из брусочков, 

поставленных на 

ребро 

 

ортасындағы 

тақтайшалар қырынан 

желімделген ағаш 

плиталар 

lamina диафрагма, 

перегородка у двух 

смежных пор, 

листовая пластина 

(бот.) 

 

қатар екі саңылаудың 

арасын бөліп тұрған 

диафрагма, жапырақ 

қалағы (пластинасы) 

 

laminated beam балка, составленная из 

пакетов досок, 

положенных на ребро, 

склеенных и 

скрепленных 

сквозными болтами; 

балка, склеенная из 

досок с параллельным 

расположением 

волокон 

бір-біріне ұзына бойы 

қырымен желімделген 

және бұрандалармен  

біріктірілген 

тақтайлардан құралған 

белағаш; сүрек 

талшықтары 

қатарланып 

орналасқан 

тақтайлардан 

желімделіп жасалған 

белағаш 
 

laminated care листовой сердечник 
 

жапырақ өзегі 

laminated 

plywood and 

fibre 

construction 

 

слоистые древесные 

пластинки 

 

қабатты сүрек 

пластиналары 

laminated spring 

 

листовая рессора  

 

қабатты рессора 
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laminating 

machine 

машина для 

производства 

слоистых бумажных 

материалов 

(ламинатов) 

 

қабатты қағаз 

материалдарын 

(ламинаттарды) 

өндіретін машина 

lance-linear линейно-

ланцетовидный лист 

 

жіңішке қандауыр 

жапырақ 

lanceolate копьевидный, 

ланцетный лист 

 

найза тәрізді, үшкір 

қандауыр жапырақ 

lance-ovale овально-

ланцетовидный лист  

 

сопақ қандауыр 

жапырақ 

land clearing очистка местности от 

деревьев, кустарника 

 

жерді ағаштардан, 

бұталардан тазарту 

land clearing 

blade 

кусторез 

 

бұта кескіш 

land retirement выдувание почвы, 

эрозия почвы 

 

топырақты ұшырып 

кету, топырақ 

эрозиясы 

 

landscape 

architecture 

зеленое 

(ландшафтное) 

строительство 

 

көгалдандыру 

(ландшафттық) 

құрылысы 

 

landscape 

gardening 

пейзажное зеленое 

строительство; 

архитектурное 

садоводство 

 

пейсажды 

көгалдандыру 

құрылысы, 

бағбаншылық сәулеті 

lap вершинки деревьев, 

оставляемые при 

заготовке леса 

ағаш дайындағанда 

орманда 

қалдырылатын ағаш 

ұштары 
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lap joint соединение двух 

деревянных элементов 

путем склейки 

 

екі ағашты желімдеп 

біріктіру 

lap-joint 

sheeting 

обшивка стены 

досками внакрой 

қабырғаны 

тақтайлармен бір-

біріне мінгестіре 

жауып қаптау 

 

lap-scarf соединение 

вполдерева 

ағашты жартыкеш 

біріктіру (бекіту)  

 

lap-siding шпунтованные доски 

(для обшивки стен) 

шпунтталған (қабырға 

қаптауға арналған) 

тақтайлар 

 

larch лиственница балқарағай 

 

larch aphis тля лиственничная балқарағай бітесі 
 

larch cancer рак лиственницы, ели 

или сосны 

балқарағай (сағыз 

қарағай), қарағай 

немесе шыршаның 

ісігі (шоры) 
 

larch miner 

moth  

моль лиственничная балқарағай қара күйесі 

 

larch sawfly пилильщик 

лиственничный 

 

балқарағай қиғысы 

large knot крупный сучок  ірі бұтақ 

 

large leaved крупнолистный, с 

большими листьями 

 

ірі жапырақты, үлкен 

жапырақты 

large leaved 

lime tree 

липа крупнолистная ірі жапырақты жөке 

 

large pole дерево диаметром 8-12 

дм 

 

диаметрі 8-12 дм ағаш 
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large root крупный корень 

 

ірі тамыр 

large variety позднеспелый сорт 

 

кеш пісетін сорт 

lashing связка, скрепление для 

бревен в лесах  

ормандағы 

бөренелерді бір-біріне 

қысып байлағыш, 

бекіткіш сайман 

 

lasile 

equilibrium 

неустойчивое 

равновесие 

 

тұрақсыз тепе-теңдік 

late tree железное дерево 

 

темір ағаш 

late wood осенняя древесина 

 

күзгі сүрек 

lately ripening позднеспелый  

 

кеш пісетін  

latent bud спящая почка 

 

бұйыққан бүршік 

lateral axis поперечная ось 

 

көлденең білік 

lateral bending продольный изгиб ұзынынан иілу (иіліс, 

иілген) 
 

latex латекс, сок 

каучукового дерева, 

каучук 

латекс, каучук 

ағашының шырыны, 

каучук 
 

latex adhesive клей из веществ с 

основой из каучука в 

форме эмульсии 

эмульсия тәрізді 

каучук қосқан 

заттардан жасалған 

желім 

 

lath floor пол из планок, из 

рейки 

 

тақтайшалардан 

жасаған еден 

 

lath grid решетка из планок, 

планочный пол 

 

тақтайшалардан 

құралған тор (еден) 



 188 

leaf base  основание листа 

 

жапырақтың түбі 

leaf beetles листоеды 

 

жапырақжегілер 

leaf blight плесень листьев 

 

жапырақтардың зеңі 

leaf blister пузырчатость листьев жапырақтардың 

көпіршіктенуі 

 

leaf blotch пятнистость листьев жапырақтардың 

теңбілденуі 

(теңбілдігі) 

 

leaf bud листовая почка жапырақ бүршігі 

 

leaf bundle сосудистый пучок 

листа или игла хвои 

жапырақтың түтікті 

будасы немесе қылқан 

тікендері 

 

leaf canopy полог леса 

 

орман жамылғысы 

leaf dent зубчик, зубец тісше, тіс 

 

leaf eating 

insect 

листоед 

 

жапырақжегі  

leaf expansion полное развёртывание 

листа 

 

жапырақтың толық 

жайылуы 

leaf fall листопад 

 

жапырақтың 

жалпылама түсуі 

leaf fiber листовое волокно 

 

жапырақ талшығы 

leaf gall листовой галл 

 

жапырақ беріші 

leaf gap листовая щель 

 

жапырақ саңылауы, 

тесігі 

 

leaf green хлорофилл 

 

хлорофилл 
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leaf hopper листовая блоха, 

цикада 

 

жапырақ бүргесі, 

цикада 

leaf litter листовая подстилка, 

опавшие листья 

жапырақты қорда, 

түскен жапырақтар 

 

leaf margin край листа, окраек 

листа 

 

жапырақтың шеті 

 

leaf miner листогрыз жапырақ жемірі 

 

leaf mould лиственный перегной, 

бурая пятнистость 

листьев 

жапырақ 

қарашіріндісі, 

жапырақтың қоңыр 

теңбілділігі 

 

leaf roller листовертка жапырақ ширатқыш 

көбелек жұлдызқұрты 
 

leaf rolling скручивание листьев жапырақтардың 

шиыршықтануы 

 

leaf rudiment зачаток листа жапырақ түйіні 

 

leaf rust листовая ржавчина, 

бурая ржавчина 

 

жапырақ таты, қоңыр 

тат 

leaf scar листовой рубец 
 

жапырақ бүртігі 

leaf spot пятнистость листьев 

 

жапырақ теңбілдігі 

leaf spring листовая рессора  
 

қабатты рессора 

leaf stalk черешок листа 
 

жапырақ сағағы 

leaf valve створчатый клапан, 

откидной клапан  

 

ашылмалы-серіппелі 

клапан, қақпақша 

leaf vein жилка листа 

 

жапырақ тарамысы 

(жүйкесі) 
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leaf wood лиственный лес, 

чернолесье, 

лиственная древесина, 

твёрдая древесная 

порода 

 

жалпақ жапырақты 

орман, қара орман, 

жалпақ жапырақты 

ағаш сүрегі, қатты 

ағаш түрі 

 

leafage листва 

 

жапырақтар 

leafing облиствение, 

покрывание листвой 
 

жапырақтану, 

жапырақ жамылу 

leafless безлистый 
 

жапырақсыз 

leaflet лепесток, листок гүл күлтесі, 

жапырақша 
 

leafy облиственный, 

имеющий листья, с 

листьями 

 

жапырақты, жапырақ 

жамылған, 

жапырақтары бар, 

жапырақтарымен 

 

leafy stalk (or 

stem) 

 

облиственный стебель 

 

жапырақтанған сабақ 

ledged door гладкая дверь, 

дощатая дверь 
 

теп-тегіс есік, тақтай 

есік 

ledger boards поперечные доски, 

шпация 

 

көлденең тақтайлар, 

шпация 

legume  боб 

 

бұршақ 

leguminous 

plant 

бобовое растение 

 

бұршақ тұқымдас 

өсімдік  

 

length cutting продольный распил 

 

ұзынынан (бойлық) 

тілу 

length of stroke длина (высота) 

пропила хода 

лесопильной рамы 

ағаш тілу рамасының 

тілу ұзындығы 

(биіктігі) 
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length of 

toothed portion 

длина линии зубцов ара тістері қатарының 

ұзындығы 

 

lengthwise в длину, вдоль 

 

ұзына бойы, бойлап 

lens-shaped чечевицеобразный 

 

жасымық тәрізді 

lenticel чечевичка, пора у 

растения 

 

саңылау, лептесік 

lessen уменьшать, 

укорачивать 

 

кішірейту, қысқарту 

lighting of trees осветление деревьев, 

прореживание ветвей 

 

ағаштарға жарық 

түсіру, бұтақтарды 

сирету 
 

ligneous лигнифицированный, 

одревесневший, 

деревянистый 

 

сүректенген, 

ағаштанған 

ligneous plant древесное растение 

 

ағаш өсімдігі 

ligneous tissue одревесневшая ткань 

 

сүректенген, қатайған 

ұлпа 
 

lignification одревеснение, 

одревеснелый, 

лигнизированный 

 

сүректену, ағаштану, 

сүректенген, 

ағаштанған 

lignify древесность 

 

сүректілік 

lignifying древесиноведение 

 

сүректану 

lignin древесинное вещество, 

лигнин 

 

сүрек заты, лигнин 

ligulated flower язычковый цветок 

(сложноцветные) 

 

тілше гүл (күрделі 

гүлділер) 
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lilac сирень обыкновенная 

 

кәдімгі жұпаргүл 

limb сук, ветка, обрубать 

сучья, круговая шкала, 

лимб 

 

бұтақ, бұтақтарды 

шабу, дөңгелек шкала, 

лимб 

limb of tree крона дерева 

 

ағаш желегі 

(бөрікбасы) 

 

limber сучкоруб 

 

бұтақ шапқыш 

limber pine сосна белокорая 

 

ақ қабықты қарағай 

limby ветвистый 

 

бұтақты 

lime last лыко, лыковая кора, 

луб, лубок 

 

тінқабық, тін 

lime-capsule плод липы, липовый 

орешек 

 

жөке жемісі, жөке 

жаңғақшасы 

linden липа  

 

жөке 

lining of boards обшивка досками  

 

тақтайлармен қаптау 

lining of door 

casing 

дверная рама 

 

есік рамасы 

lining of door 

frame 

дверная рама, обвязка, 

дверная коробка 

 

есік рамасы 

(жақтауы), 

байланыстырғыш, есік 

қорапшасы 

 

lintel верхняя притолока 

(дверей), перемычка в 

стене над окном или 

дверью, оконная 

перемычка 

 

қабырғаның есік пен 

терезе маңдайшалары 

мен табалдырығын 

жалғастыратын 

жалғасы 



 193 

lipped joint врубка, вполдерева, 

врезное соединение 

ағашты жартылай 

кертіп, айқастырып 

бекіту 

 

listel плинтус, планка, рейка іргелік, плинтус, 

планка, рейка, 

тақтайша 

 

live green свежий (о дереве) 

 

өсіп тұрған ағаш 

live oak дуб виргинский 

 

Виргиния емені 

live roll 

conveyer 

приводной роликовый 

транспортёр 

жетекші дөңгелекті 

роликті тасымалдағыш 

транспортер  

 

live rolls приводные катки для 

подачи досок 

(рольганг) 

тақтайларды 

жылжытатын жетекші 

айналмалы роликтер 

(рольганг) 

 

live spark горящая искра 

 

жанған ұшқын 

live steam свежий пар, рабочий 

пар 

жаңа бу, жұмыс 

атқаратын бу 

 

live wood растущее дерево; 

свежесрубленное 

дерево 

 

өсіп тұрған ағаш; жаңа 

кесілген ағаш 

 

lizard волокуша, сделанная 

из развилки дерева 

ашадан жасалған 

сүйретпе 

 

load груз, нагрузка; 

единица измерения 

кубатуры леса в 

экспортной торговле, 

ровная 40 куб футом 

круглого леса или 50 

жүк, ауырлық, 

жүктеме, сыртқы 

саудада қолданылатын 

бөренелерге 40 куб 

фут немесе 50 куб 

брусқа тең ағаш 
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куб футам брусьев  текшесінің бірлік 

өлшемі 

 

loading dock деревянная площадка, 

на которую брёвна 

выгружаются из воды; 

погрузочная 

платформа 

судан шығарылған 

бөренелерді жинайтын 

тақтайдан жасалған 

алаң, жүк артатын жер 

(платформа) 

 

loblolly pine сосна виргинская 

черная 

Виргиния қара 

қарағайы 

 

lock joint соединение в замок 

или в зуб 

құлып немесе тіс 

түрінде жалғап бекіту 

locking ring замковое кольцо құлып сақинасы 

(шеңбері) 

 

locust белая акация ақ қараған 

 

locust bean gum калядь бобов белой 

акации 

ақ қарағанның 

тұқымқабы 

 

lodge валить дерево так, 

чтобы оно зависло 

ағашты ілініп 

қалатындай етіп кесу 

(құлату) 

 

lodged tree  дерево, зависшее при 

валке 

кескен кезде құламай 

ілініп қалған ағаш 

 

lodgement затор, скопление 

массы 

кептеліс, тығындалу, 

топталып қалу 

 

log  бревно, кряж, ствол, 

колода; лесоматериал, 

годный для 

распиловки, 

заготовлять лес, 

вывозить лес 

бөрене, дөңбек, дің, 

шөрке, тілуге 

жарамды ағаш 

материалы, ағаш 

дайындау, ағаш тасу 

(шығару) 

 



 195 

log a tract вырубать лесосеку кесуге арналған 

орманның ағаштарын 

шабу 

 

log band saw ленточная пила таспалы ара 

 

log carriage тележка для подвозки 

брёвен; тележка 

лесопильного станка 

бөренелерді 

жылжытқыш арба,  

ағаш тілу станогының 

арбасы 

 

log cart логкарт 

(высококолёсная 

двуколка для трёлевки 

брёвен) 

 

логкарт (бөренелерді 

сүйреуге арналған 

биік дөңгелекті арба) 

 

log chain цепь для волочения 

брёвен, бревнотаска 

бөрене сүйреуге 

арналған шынжыр, 

бөрене сүйрегіш 

 

log chipper рубительная машина 

для длинных брёвен 

ұзын бөренелерді 

шабқыш машина 

 

log chute деревянный лесоспуск ағаштан жасалған 

бөрене түсіргіш 

 

log conveyor лесотаска; 

продольный 

транспортер 

ағаш тасымалдағыш, 

бөренелерді ұзына 

бойы таситын 

(жылжытатын) 

транспортер  

 

log counter счётчик брёвен бөрене санағыш 

 

log cross-cutting 

circular saw 

поперечная круглая 

пила для раскряжевки 

брёвен 

бөренелерді көлденең 

бөлшектейтін 

дөңгелек ара 
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log dog зажим для брёвен; 

крюк; каретка; 

полускат бревнотаски 

бөрене қысқыш, ілгек, 

кареткі, еңісті бөрене 

сүйреткіш 

 

log dump площадка, на которую 

трелюются или 

сваливаются брёвна 

 

бөрене жинайтын 

немесе үйетін алаңша 

 

log flame водяной лоток для 

подачи баланса 

баланстарды 

жақындатуға арналған 

су науасы 

 

log frame лесопильный станок с 

несколькими пилами 

для роспуска бревна 

на доски; лесопильная 

рама 

 

бөренеден тақтайлар 

тілетін бірнеше аралы 

станок, ағаш тілу 

рамасы 

log frame saw 

blade 

полотно лесопильного 

станка 

ағаш тілу станогының 

арасы, полотносы 

 

log guiding 

device 

направляющее 

приспособление для 

брёвен 

 

бөренелерді 

бағыттағыш сайман 

log haul бревнотаска, 

самотаска для брёвен 

и кряжей 

бөренелер мен 

дөңбектерді өзі 

таситын сүйреткіш 

 

log haul 

conveyor chain 

подающая цепь 

лесотаски 

бөренелерді сүретпеге 

беретін шынжыр 

 

log hauler 

transfer 

поперечная самотаска 

для брёвен 

 

бөренелерді көлденең 

өзі таситын сүйретпе 

log haul-up лесотаска, самотаска 

для балансов 

 

ағаш сүйреткіш, 

баланстарды өзі 

таситын сүйреткіш 
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log hut сруб, бревенчатая изба бөренеден құрылған 

үй қабырғалары, 

бөренеден жасалған үй 

 

log jack элеватор для брёвен; 

кондак для 

поддержания бревна 

во время его 

раскряжевки 

 

бөренелерге арналған 

элеватор; бөренелерді 

бөлшектегенде қысып 

ұстайтын кондак 

log jam затор при сплаве 

брёвен 

ағызған бөренелердің 

кептелісі 

 

log raft nail корабельный  гвоздь 

для крепления плотов  

бөренелерден 

құралған салдарды 

бір-біріне біріктіретін 

кеме шегесі 

 

log raising and 

lowering 

carriage 

вспомогательная 

тележка лесопильной 

рамы с механизмом 

для подъема и 

опускания бревна 

(бруса) поступающего 

в лесораму 

 

ағаш тілу арасының 

бөренені (брусты) 

көтеріп түсіру 

механизмі бар 

қосалқы арбасы 

log run выход из бревна, 

товарная продукция из 

бревна 

 

бөренеден алынатын 

(шығатын) өнім, 

бөренеден алынатын 

тауарлық өнім 

 

log saw пила или пильный 

станок для распиловки 

кряжей 

 

дөңбектерді тілетін 

станок немесе ара 

log scale способ обмера брёвен, 

мерная линейка для 

обмера 

 

бөренелерді өлшеу 

тәсілі, бөренелерді 

өлшейтін сызғыш 
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log scaler обмерщик 
 

өлшеуші 

log slip бревнотаска  бөрене тасымалдағыш, 

бөрене тасығыш 

сүйреткіш 

 

log stain бревенная синева бөрененің көгеруі 

 

log stop шандора (сплоченные 

балки для удержания 

воды) 

суды бөгеу (тежеу, 

тоқтату) мақсатында 

құрылған ағаш қалқан, 

бөгет (шандора) 

 

log truck лесовоз, прицеп-

роспуск для брёвен, 

подсанки, роспуски 

ағаш тасымалдағыш 

көлік, бөренелерді 

тасуға арналған 

ұзартылатын тіркеме, 

шана  
 

log turner приспособление для 

переворачивания 

кряжей на пильной 

тележке 

аралы арбадағы 

дөңбектерді аударуға 

арналған сайман, 

құрал 
 

log yard биржа круглого леса дөңгелек ағаш 

биржасы 
 

log-edging 

frame 

брусующая (первая) 

лесопильная рама 

бөренеден брус  

жасайтын бірінші тілу 

рамасы 

 

log-elevator бревнокатка, 

лесокатка, 

поперечный 

транспортёр, конвейер 

бөрене домалатқыш 

(аунатқыш), көлденең 

жылжытатын 

транспортер, конвейер 

 

logged land лесосека, вырубаемый 

или вырубленный 

лесной участок 

 

ағаш дайындалатын 

немесе дайындалған 

орман алқабы 

(учаскесі) 
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logger машина (трактор) для 

транспортировки и 

погрузки кряжей, 

лесозаготовитель, 

лесоруб 

 

дөңбектер таситын 

және тиейтін машина 

(трактор), ағаш 

дайындаушы, ағаш 

кесуші 

logger road дорога для трелёвки 

леса 

ағаш тасымалдау 

жолы 
 

logging лесные разработки, 

лесозаготовки, 

вывозка леса 

 

ағаш дайындау, ағаш 

шабу, ағаш тасу 

(шығару) 

logging camp леспромхоз орман өнеркәсіптік 

шаруашылығы 
 

logging industry лесная, 

лесозаготовительная 

промышленность 
 

орман, ағаш дайындау 

өнеркәсібі 

logging waste отходы лесопиления ағаш тілу қалдықтары, 

ағаш тілуден шығатын 

қалдықтар 

 

log-loader лесотаска 

 

ағаш тасығыш, 

сүйреткіш 
 

log-making раскряжёвка, разделка 

брёвен 

 

ағаш діңін бөлшектеу, 

бөренелерді 

бөлшектеу  

(бөлу) 

 

log-pond гавань или бассейн 

для сплавной 

древесины, бассейн 

для балансов, бассейн 

у лесозавода 

 

сумен ағызған 

ағаштарды, 

баланстарды 

жинайтын су қоймасы 

(хауыз, гавань) 

 

lombardy poplar тополь 

пирамидальный 

 

бәйтерек 
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lomenet стручок 
 

дән қыны, қабығы 
 

londen plane платан восточный, 

чинар 

 

шығыс шынары, 

шынар 

 

long boled высокоствольный (о 

дереве или лесе) 
 

биік діңді ағаш 

(орман) 

loose culting небрежная распиловка ағашты ұқыпсыз тілу 

loose knot выпадающий, 

шатающийся сучок 
 

түсіп қалатын, босап 

тұрған бұтақ  

loose soil рыхлая почва 
 

борпылдақ топырақ 

lop мелкие ветки, сучья; 

(короткое волнение 

воды у берега) 

 

ұсақ бұтақтар; 

жағалаудағы әлсіз 

толқын 

lop and top сучья и вершина, 

обычно срубаемые с 

поваленного дерева  

 

кесіп құлатылған 

ағаштың шабылатын 

бұтақтары мен ұшы 

lop development однобокое развитие 

растения 

 

өсімдіктің бір 

бүйірінің дамуы 

lop off подрезывать деревья ағаштардың түбін 

кесу, шабу, ағаштың 

желегін кесіп 

ықшамдау 
 

lopping обрезывание; остатки, 

то, что обрезано 

қию, кесу, қысқарту, 

қиып кесу қалдықтары 

 

lopping and 

scattering 

разрубка и 

разбрасывание 

лесосечных отходов 

ағаш дайындаған 

жердегі қалдықтарды 

ұсақтап шашып тастау  

 

lopping axe топор для подчистки 

деревьев, инструмент 

для срубания сучьев 

 

ағаш бұтақтарын 

шабуға арналған балта 

(сайман) 
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lopping of 

branches 

 

срезка ветвей бұтақтарды кесу 

 

lopping shears ножницы для срезания 

сучков; секатор для 

более крупных сучков 

бұтақ кесетін қайшы, 

ірі бұтақтарды кесетін 

секатор 

 

lopping system система обрезки 

деревьев со срезкой 

главных ветвей до 

ствола 

 

ағаштардың негізгі 

бұтақтарын діңнен 

бөліп кесу жүйесі 

lopping tree поллардированное 

дерево, дерево с 

обрезанными 

главными ветвями до 

ствола  

 

бұтақтан тазартылған 

ағаш, негізгі 

бұтақтардан 

тазартылған ағаш діңі 

loppings обрубленные ветки, 

сучья 

 

шабылған бұтақтар 

lopsided однобокий, 

покосившийся, 

искривленный, 

накренившийся 

 

бір бүйірлі, қисайып 

кеткен, қисайған, 

ауытқыған 

lopwood сучковатое дерево, 

сучковатая древесина 

 

бұтағы көп ағаш, 

бұтақты сүрек 

lorry грузовой автомобиль; 

трактор с грузом, 

тележка 

 

жүк машинасы; 

тіркемелі жүк таситын 

трактор, арба 

loss due to 

cutting 

потери на пропил ағаш көлемінің 

кесуден, тілуден азаю 

шығыны 

 

low pole wood низкоствольное дерево 

 

аласа діңді ағаш 
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low-cover кустарник, где 

скрывается дичь 

 

жабайы аңдар мен 

құстар паналайтын 

бұта 

 

lower storey of 

forest 

 подлесок, нижний 

ярус леса 

 

орман астындағы 

бұтақтар, орманның 

төменгі қабаты 

(ярусы) 
 

low-voltage 

machine 

генератор низкого 

напряжения 

 

төмен кернеулі 

генератор 

lumber бревно, строительный 

материал, поделочный 

лес, пиломатериал, 

заготовлять лесной 

материал, валить и 

пилить лес 

 

бөрене, құрылыстық 

ағаш материалы, 

жарамды ағаш, 

тілінген ағаш 

материалы, ағаш 

материалын дайындау, 

ағашты аралау және 

құлату  
 

lumber arying сушка лесоматериалов ағаш материалдарды 

кептіру 
 

lumber 

brimmers 

многопильная 

концерезка; 

многопильный 

торцовочный станок 
 

ағаш түбін кесетін көп 

ара; ағаш ұштарын 

кесетін көп аралы 

станок 

lumber buggy двухколёсная тележка 

для перевозки 

пиломатериала на 

заводе и на складе 

зауытта және қоймада 

тілінген 

материалдарды 

таситын екі дөңгелекті 

арба 
 

lumber camp леспромхоз, лагерь 

лесозаготовки, 

посёлок 

лесозаготовителей 

орман өндірісі 

шаруашылығы, ағаш 

дайындау қонысы, 

ағаш дайындаушылар 

мекені 
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lumber core середина столярных 

плит (набираемая из 

реек) 

 

ағаш плиталарының 

(тақтайшалардан 

құралған) ортасы  

lumber core 

construction 

столярные плиты с 

серединой из пиленых 

реек 

 

ортасы тілінген 

тақтайшалардан 

құралған ағаш 

плиталар 

 

lumber road лесовозная дорога 

 

ағаш тасымалдау 

жолы 

 

lumberer лесоруб 

 

ағаш кесуші 

lumbering лесозаготовка, рубка 

леса 

 

ағаш дайындау, ағаш 

кесу 

lumbering 

operation 

лесозаготовительная 

операция 

 

ағаш дайындау ісі, 

жұмысы, операциясы  

lumbering 

undertaking 

лесозаготовительное 

предприятие 

 

ағаш дайындау 

кәсіпорны 

lumberjack лесоруб 

 

ағаш кесуші 

lumberman лесопромышленник, 

торговец лесом, 

лесоруб, 

лесозаготовитель 

 

ағаш өнеркәсіпшісі, 

ағаш сатушы, ағаш 

кесуші, ағаш 

дайындаушы 

 

lumbermen's 

itch 

зуд древосеков 

(профессиональная 

кожная болезнь 

древосеков) 

 

ағаш кесушілердің 

қышымасы (ағаш 

кесушілердің кәсіби 

тері ауруы) 

lumberyard лесной склад; лесная 

биржа; склад 

лесоматериалов 

 

ағаш қоймасы, орман 

биржасы, ағаш 

материалдар қоймасы 
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lump wood куски дерева, бруски, 

обрубки, чурбаны 

ағаш кеспектері, ағаш 

кесінділері, ағаш 

қиындылары, 

шөркелер 

lumpy soil крупнокомковатая 

почва 

 

ірі түйіршікті топырақ 

lush сочный, буйный шырынды, қаулап өсу 

(өсімдік туралы), 

елірген, есірік 

 

luster блеск, глянец; 

крепость, пригодность 

древесины 

ағаш жылтырлығы, 

сүректің беріктігі 

(жарамдылығы) 

 

luxuriant growth пышный рост құлпырып өсу, 

құлпыра өскен 

 

   

   

M 

   

macedonian 

pine 

 

македонская сосна  

 

Македония қарағайы  

machin burn ожоги, потемнение и 

обугливание 

древесины вследствие 

перегрева ее 

строгальными ножами 

при остановке доски в 

строгальном станке  

сүргілеу станогында 

қалып қойған 

тақтайдың сүргі 

пышақтардың қызуы 

әсерінен пайда болған 

күйіктер, қараюлар 

мен күлденуі 

 

machinability  обрабатываемость  өңделгіштік  

 

machinability of 

wood 

способность 

древесины 

обрабатываться 

 

сүректің өңдеуге 

қабілеті 
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machine centre 

bit 

станочное центровое 

сверло по дереву 

ағаш станогының 

орталық бұрғысы 

machine for 

making wood 

matches 

 

станок для спичечного 

производства  

сіріңке (шырпы) 

өндірісінің станогы 

machine for 

packing match 

boxes 

 

станок для упаковки 

коробок в пачки 

 

қораптарды 

текшелеуге арналған 

станок 

 

machine friction  трение в машине 

 

машинадағы үйкеліс 

machine gauge выдолбоина, борозда 

(выемка) поперек 

доски 

 

ұңғы, тақтайға 

көлденең салынған 

атыз, ойық 

 

machine hand станочник  

 

станокшы  

machine joinery 

works 

механическая 

столярная мастерская 

 

механикалық ағаш 

шеберханасы 

machine tool механический станок, 

станок для обработки 

древесины, металл 

и.т.д. 

 

механикалық станок, 

сүректі, металды және 

т.б. өңдеуге арналған 

станок 

 

machinery and 

tools for filing 

станок и инструменты 

для точки 

қайрауға арналған 

станок пен құрал-

саймандар 

 

machinery for 

sawmill 

лесопильное 

оборудование 
 

ағаш тілу жабдықтары 

maculation  пятнистость растений 
 

өсімдік теңбілдігі 

madrier  толстая дубовая доска 

 

қалың емен тақтай 

madrona мадронья, 

земляничное дерево 

 

мадронья, бүлдірген 

ағаш 
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magazine drill сверлильный станок с 

автоматической 

подачей материала 

 

материалды автоматты 

түрде беріп тұратын 

бұрғылау станогы 

 

magho pine  сосна горная 

карликовая 

 

аласа тау қарағайы  

mahaleb  магалеб, душистая 

вишня 

 

магалеб, хош иісті 

шие  

mahogany махогони, красное 

дерево 

 

махогони, қызыл ағаш 

mahogany 

measure 

способ определения 

кубатуры бревен 

красного дерева 

қызыл  ағаш 

бөренелерінің көлемін 

анықтау тәсілі 

 

maiden pink гвоздика трехгранная  үш қырлы қалампыр 

 

maidenhair tree гинко (хвойное 

дерево, 

произрастающее в 

Японии и Китае) 

гинко (Қытай мен 

Жапонияда өсетін 

қылқан жапырақты 

ағаш) 

 

maldevelopment  неправильное 

развитие 

 

дұрыс дамымау 

 

male dogwood кизил настоящий  қызыл жемісті бұта 

 

male thread наружная резьба сыртқы ою, өрнек 

 

malic acid  яблочная кислота алма қышқылы 

 

mall  деревянный молоток ағаш балға 

 

mallet cutting черенок с частью 

родительской ветви 

аналық бұтақ бөлігі 

бар қалемше 

(шыбықша) 
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mammea tree антильское 

абрикосовое дерево 

 

Антил сары өрігі 

mammoth tree мамонтовое дерево 

 

мамонт ағашы 

man made board древесностружечные 

плиты, искусственные 

пиломатериалы 

 

сүрек жаңқалы 

плиталар, жасанды 

ағаш тілінген 

материалдары 

 

man plant женьшень, китайский 

желтокорень 

 

жень-шень, қытай 

сары тамыры 

manager of 

sawmill 

директор лесозавода ағаш зауытының 

директоры 

 

manchurian pine маньчжурская сосна  манжур қарағайы 

 

mandarin tree  мандаринное дерево мандарин ағашы 

 

mangle tree древокорень, 

древокорник 

 

тамырағаш  

mango tree  манго или манговое 

дерево 

 

манго немесе манго 

ағашы 

mangostan  мангостан или 

мангостановое дерево 

 

мангостан ағашы 

mangrove древокорень, 

мангровое дерево 

 

тамырағаш, мангр 

ағашы 

mangrove bark мангровое дерево 

 

мангр ағашы  

mangrove 

extract 

мангровый экстракт 

(для дубления) 

мангр экстракты (тері 

илеуге арналған илік 

зат) 
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manual felling ручная заготовка леса 

 

ағашты қолмен кесіп 

дайындау 

manual skidder  подсобный рабочий 

гужевой трелевки 

 

 

атпен ағаш 

тасымалына 

қатысатын қосалқы 

жұмысшы  

 

manufacture 

damp 

дефект сушки клееной 

фанеры 

 

желімделген фанераны 

кептіруден пайда 

болған ақау (кемістік) 

 

many – leaved  многолистный  

 

көп жапырақты 

many – seeded  многосемянный 

 

көп тұқымды 

marblewood  адаманское мраморное 

дерево 

 

Адаман мәрмәр ағашы  

marcescent  засыхающий лист, но 

остающийся на дереве  

 

ағашта тұрған, қурай 

бастаған жапырақ 

margary’s 

process 

процесс 

антисептирования 

древесины 

 

сүректі антисептиктеу 

процесі 

margin  допускаемое 

колебание количества 

поставляемого леса; 

запас прочности или 

мощности  

 

жеткізілетін ағаш 

санының мөлшерлі 

ауытқуы; беріктілік 

немесе қуаттылықтың 

артық қоры  

margin frame  обводная рама 

 

 

сыртқы қаптама 

(жақтау) 

marginate form  форма листа с резко 

выделяющимися 

краями 

шеттері ерекше болып 

келетін жапырақ 

пішіні  
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marine plywood клееная фанера, 

изготовленная сухим 

горячим способом на 

водоустойчивом 

фенол – 

формальдегидном 

клее  

 

суға төзімді фенол-

формальдегид желімін 

құрғақ ыстық тәсіл 

арқылы желімделген 

фанера 

 

mark the wood клеймить древесину сүректі таңбалау 

 

marking rules правила маркировки 

деревьев для рубки 

или оставления на 

корню 

кесілетін немесе 

қалдырылатын 

ағаштарды таңбалау 

ережесі 
 

marquetry  маркетра, мозайка по 

дереву 

маркетра, ағашқа 

салған мозайка (өрнек) 

 

marsh – harrier  лунь камышовый или 

болотный 

қамыс немесе саз 

құладыны 
 

marsh bilberry клюква мүкжидек  

 

marsh elder ива золотистая сары (алтын) тал 

 

marshwort  клюква мүкжидек 

 

marshy forest 

types 

болотные типы леса батпақты орман 

түрлері (типтері) 

 

marshy plain  тундра тундра 

 

mast – timber  мачтовый 

лесоматериал, 

мачтовое дерево 

діңгек жасауға 

жарайтын ағаш 

материалы, биік 

(мачталық) ағаш 

 

mast year семенной или 

урожайный год 

жемісті немесе тұқым 

өнімді болған жыл  
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mastic  железное мастиковое 

дерево  

темір мастик ағашы 

mastic – tree  фисташка – лентискус, 

мастиковое дерево  

 

пісте – лентискус, 

мастик ағашы 

masty  дерево, изобилующий 

плодами   

 

жемісі мол ағаш 

mat plant  ковровое растение 

 

жайылып кілем тәрізді 

өсетін өсімдік  

 

match arranging 

machine 

станок для выжимания 

спичек из рам  

 

 

 

ағаш тілу рамасынан 

сіріңкені (шырпыны) 

қысып шығаратын 

станок 

match blocks спичечные кряжи  

 

сіріңке (шырпы) 

дөңбектері 

 

match board шпунтовая 

(обшивочная) доска 

 

кертілген (қаптама) 

тақтай 

matchwood  кипарис орегонский; 

спичечная соломка  

 

орегона сауырағашы, 

сіріңке (шырпы) шиі 

matter of soil состав почвы 

 

топырақ құрамы  

maturity 

selection cutting 

выборочная рубка 

спелых деревьев  

 

піскен ағаштарды 

таңдамалы кесу 

maximum depth 

of cut 

наибольшая высота 

пропила 

 

тіліктің ең жоғарғы 

биіктігі  

may hawthorn  боярышник колючий 

 

тікенді долана  

may lily ландыш меруертгүл, інжугүл 

 

meadow soil луговая почва  

 

шалғын топырағы 
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mean annual 

increment 

среднегодовой 

прирост  

орташа жылдық өсім  

mean sample 

tree 

модельное дерево 

 

үлгі ағашы  

mean tree среднее дерево, 

модельное дерево 

 

орташа ағаш, үлгі 

ағашы 

meberage  метраж, количество 

метров 

 

метраж, метрлер саны 

mechanical pulp 

mill 

древесномассный 

завод 

 

сүректі массаға 

айналдыратын зауыт, 

сүректен масса 

жасайтын зауыт 

 

mechanical 

sorting machine 

механический 

сортировочный 

агрегат для 

сортировки досок  

 

тақтайларды іріктейтін 

сорттау агрегаты 

mechanical 

tissue 

механическая ткань в 

растениях 

 

өсімдіктердегі 

механикалық ұлпа  

mechanical 

wood 

 

древесная масса  

 

сүрек массасы 

median  медиана (линия, 

проходящая по 

середине стебля) 

 

медиана (сабақтың 

ортасынан өтетін 

сызық) 

medicinal herb лечебная трава  

 

дәрілік өсімдік 

medium knot  средний сучок более ¾ 

в диаметре 

 

диаметрі ¾ артық 

орташа бұтақ 

medium plants средние (по росту) 

растения 

 

биіктігі орташа 

өсімдік 

medium split раскол, не тақтайдың 
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превышающий 1/6 

длины доски  

 

ұзындығының 1/6 

бөлігінен аспайтын 

жарық (шытынауы) 

 

medium 

stamped 

полуствольный (о 

дереве) 

 

жарты діңді (ағаш) 

medium surface 

check 

трещины среднего 

размера на 

поверхности 

 

беткі қабаттағы  

орташа мөлшерлі 

жарық 

medulla сердцевина  

 

өзек 

melon tree  дынное дерево или 

папайя  

 

қауын ағашы немесе 

папайя 

membrane  стенка клетки в 

древесине 
 

сүрек жасушасының 

қабығы  

merchantable 

forest 

лесонасаждение, 

которое выгодно 

эксплуатировать 
 

ағаш дайындауға, 

пайдалануға тиімді 

орман 

merchantable 

height  

длина деловой части 

дерева, древесины  

 

ағаштың іске жарамды 

бөлігінің ұзындығы  

merchantable 

lumber 

продукция 

лесопильного завода 

за исключением 

отходов  

 

ағаш тілу зауытының 

қалдықтардан басқа 

өнімдері  

merchantable 

tree 

дерево, которое 

выгодно назначить в 

рубку с коммерческой 

точки зрения  

 

коммерциялық 

пайдалылығына 

байланысты кесу үшін 

белгіленуге болатын 

ағаш  

 

merchantable 

wood 

деловая древесина  іске жарамды ағаш, 

сүрек 

 



 213 

merge  поглощение влаги 

древесиной, 

поглощать, 

погружаться  

 

сүректің ылғалды 

сіңіруі; сіңіру, жұту, 

бойына тарту, бату, 

жүктену 

 

mesophytio  средневлаголюбивый  

 

орташа ылғал сүйгіш 

 

mesospheric 

forest  

 

мезофитный лес 

 

мезофитті орман 

microbalance  микробалан 

(тропическая 

древесная порода) 

 

микробалан  

(тропикалық ағаш 

түрі) 

microtom  аппарат для нарезки 

тонких слоев 

древесины для 

изучения 

микроскопом 

 

микроскоп арқылы 

зерттеу үшін сүректен 

жұқа қабат кесіп алуға 

арналған аппарат 

(сайман) 

 

middle  средний, середина, 

коренной 

 

орта, орталық, түпкі, 

негізгі 

middle cuts доски или брусья, 

вырезанные из 

середины бревна, 

серединная вырезка 

 

бөрененің ортасынан 

тілінген тақтайлар мен 

төрт қырлы ағаштар, 

орта кесінді 

middle file крупный напильник  
 

ірі егеу, түрпі 

middle leaf средний лист  

 

орташа жапырақ, 

ортадағы жапырақ  
 

middle plank срединная доска  

 

орталық тақтай, 

ортасындағы тақтай 

 

middle vein  средний нерв или 

средняя жилка листа 

 

жапырақтың ортаңғы 

жүйкесі, тарамысы, 

ортасындағы жүйке, 

тарамыс 
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midwood  гуща леса; чаща леса, 

лесные дерби  

 

қалың орман, ну 

орман 

mill cull потери при распилке; 

брак из-за дефектов 

бревен 

ағаш тілу кезіндегі 

шығындар, азаюлар; 

бөренелердің бүлінген 

(зақымданған) 

жерлерін кесіп 

тастағандағы қалдық 

(шығын) 

 

mill culls out  без отхода (без брака)  

 

қалдықсыз 

(бүлдірмей)  

 

mill ends заводские обрезки 

 

зауыт кесінділері, 

зауытта жасалған 

кесінділер 

 

mill man  вальцовщик; 

станочник 

 

бұйым жасаушы 

детальдар даярлаушы, 

станокшы 

 

mill off отрезать, удалять, 

отделять фрезованием, 

отфрезеровать 

 

кесіп тастау, алып 

тастау, фрезамен бөліп 

алу, фрезалау 

mill pond бассейн для бревен 

при лесопильном 

заводе 

ағаш тілу зауытының 

бөренелер жинайтын 

су қоймасы 

 

mill saw  рамная пила, пила 

натягиваемая в 

жесткой раме 

 

рамалы ара, қатты 

рамаға керіліп 

бекітілетін ара 

mill scale кубатура бревен, 

определенная при 

лесопильном заводе 

ағаш тілу зауытында 

анықталған 

бөренелердің көлемі 

(кубатурасы) 
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mill tolly fool кубатура 

пиломатериалов, 

выпиленных из бревен 

или кубатура бревен 

 

бөренелерден тілініп 

алынған 

материалдардың 

немесе бөренелердің 

көлемі 

 

mill webs  рамные пилы; прямые 

пилы для лесопильных 

станков с 

поступательно-

возвратным 

движением 

 

рамалы аралар; алға 

(жоғары) жылжып 

кейін қайту (төмен) 

арқылы ағаш тілу 

станогына арналған 

тік аралар 

mine-fungus гриб шахтный 

 

шахта саңырауқұлағы 

miscellaneous 

pressure 

treatment 

различные процессы 

пропитки древесины 

под давлением 

 

сүрекке қысыммен 

сіңдірудің әртүрлі 

процестері 

miter cutting 

circular saw 

круглая пила для 

резки под углом 

 

қиғаш (бұрыштап) 

тілетін дөңгелек ара 

mitering, 

beveling and 

dadoing 

machine 

круглопильный станок 

для угловой, косой 

распиловки досок и 

вырезок канавок 

 

тақтайларды 

бұрыштап, қиғаштап 

тілуге және оларға 

ойық жасауға 

арналған дөңгелек 

аралы станок 

 

mitred  кососрезанный  

 

қиғаш кесілген 

model forest образцово ведущее 

лесное хозяйство 

 

орман шаруашылығын 

алдыңғы қатарда, 

үлгілі жүргізетін 

 

model tree  типичное дерево, 

дерево для 

исследования 

 

ортақ мәнді ағаш, 

зерттеуге арналған 

үлгі ағаш 
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modularly 

sheath  

сердцевинная 

трубочка; рыхлая 

оболочка 

 

өзек түтікшесі, 

борпылдақ, жұмсақ 

қабық 

 

monophyllous однолистный 

 

жалғыз, бір 

жапырақты  

 

monospermal  односемянный 

 

бір тұқымды, бір дәнді 

mother tree  деревья, оставленные 

на лесосеке для 

обсеменения 

 

ағаш дайындаған 

жерде  қалдырылған 

тұқымдық ағаштар 

motley or pecky 

rot of spruce 

 

пестрая гниль ели  шыршаның ала шірігі  

motley-rot of 

oak 

гниль дуба пестрая 

 

еменнің ала шірігі  

mould плесень древесины 

 

сүрек зеңі 

mould plate  профильная доска для 

выполнения карнизов, 

шаблон 

 

карниз, шаблон 

жасауға арналған 

кескінді тақтай 

moulded board доска с калевкой, 

фасонная 

(профильная) доска, 

багетка, фриз 

 

кертікті тақтай, 

фасонды (кескінді) 

тақтай, багетка, фриз 

moulded panel дверная филенка с 

профилем по 

периметру 

 

периметр бойымен 

жасалған кескінді есік 

филенкасы 

 

moulded 

plywood 

фанера, изогнутая по 

заданному радиусу 

 

белгілі бір радиус 

бойынша иілген 

фанера 

 

mouldered wood  гнилое дерево, гнилая 

древесина 

шірік ағаш, шіріген 

сүрек 
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mount birch горная береза 

 

тау қайыңы 

mount layer  отводок растения 

 

 

өсімдіктің сұлама 

(сұлатылған) бұтағы 

mount planting посадка на холмиках 

 

төмпешіктерге 

отырғызу 

 

mountain lourel  горный лавр, 

рододендрон 

 

тау лавры, 

рододендрон  

mountain oak зимний дуб 

 

кеш гүлдейтін кәдімгі 

емен 

 

mountain older  черная ольха  

 

тау қара қандыағаш 

mountain pine карликовая сосна 

 

тырбық (аласа) 

қарағай 

 

mountain pine  горная крючковатая 

сосна 

 

таудың ілгекті (имек) 

қарағайы 

movable saw подвижная пила двух 

или многопильного 

станка 

 

екі немесе көп аралы 

станоктың 

жылжымалы арасы 

m-tooth М-образный зубец 

пилы 

 

араның М тәрізді тісі 

 

mulberry  тутовое дерево, 

шелковица белая 

 

 тұт ағашы, ақ тұт 

ағашы 

mulching  зеленое удобрение 

 

жасыл тыңайтқыш 

mule car knot продольно 

распиленный сучок в 

доске 

 

тақтайдағы бойлай 

тілінген бұтақ 
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multi drilling 

machine 

многошпиндельный 

сверлильный станок 

 

көп шпиндельді 

бұрғылау станогы 

multi knife 

chipper  

многоножевая 

рубительная машина 

 

көп пышақты шапқыш 

машина 

multi ply многослойный 

 

көп қабатты 

multi press  многоэтажный или 

многоярусный 

горячий пресс для 

фанеры, 

древесноволокнистых 

плит, искусственных 

пиломатериалов, 

древесностружечных 

плит 

 

фанераны, сүрек 

талшықты 

тақтайларды 

(плиталарды), 

жасанды тақтай 

материалдарын, сүрек 

жаңқалы тақтайларды 

(плиталарды) 

жасайтын көп қабатты 

ыстық пресс (сыққыш) 

 

multi saw многопильный 

 

көп аралы 

multi spur 

machine bit  

сверло по дереву с 

зубчатыми резцами 

 

тісті кескіштері бар 

ағаш бұрғысы 

multi trip  многопильный станок 

для продольного 

распила 

 

ағашты ұзынынан 

тілетін көп аралы 

станок 

multiple baring 

baring  

многошпиндельный 

сверлильный станок 

 

көп шпиндельді 

бұрғылау станогы 

multiple cut off 

saw 

многопильный 

концеравнитель 

 

көп аралы ағаш түбін 

(ұшын) 

бірдейлендіргіш 

 

multiple head 

gainer 

многоножевой 

пазорезный станок 

 

кертік тілетін көп 

пышақты станок 
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multiple hole 

drilling 

одновременное 

сверление многих 

отверстий; 

многошпиндельное 

сверление 

 

қатарынан көп тесік 

бұрғылау; көп 

шпиндельді бұрғылау 

multiple saw 

machine 

 

многопильный станок 

 

көп аралы станок 

muntin  средний продольный 

брус (деталь двери) 

 

ортаңғы тік тақтай  

(есік бөлшегі) 

mural joinery отделка стен под 

дерево 

қабырғаны ағаш 

сүрегіне ұқсатып 

өңдеу 

 

muricated plant колючее растение 

 

тікенді өсімдік 

murray redgum эвкалипт 

лавролистный 

лавр жапырақты 

эвкалипт  

 

musktree мускусное дерево 

 

мускус (жұпарсу) 

ағашы 

 

mutilated plant поврежденное 

растение 

 

зақымдалған өсімдік 

mycetogenous 

plant 

растение грибкового 

происхождения 

 

саңырауқұлақ текті 

өсімдік 

myrte tree  мирт 

 

мирт  

myrte wood  мирт обыкновенный 

 

кәдімгі мирт  
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N 

   

nail oak  черное американское 

дерево (Avicennia 

nitida)  

 

Америка қара ағашы 

nail park  лесной заповедник  

 

орман қорығы 

nail 

reproduction  

естественное 

лесовозобновление  

 

орманның табиғи 

қалпына келуі, 

(жаңғыруы)  

 

nail seasoning  естественная сушка  

 

табиғи кептіру, кебу 

nanism  карликовый рост  

 

аласа бойлы 

nanous  карликовый  

 

аласа, тапал, тырбық  

narcissus  

(Narcissus 

poeticus)  

 

нарцисс поэтический  

 

 

нәркес  

narcotic peyote 

(Lophophora 

Williamsii)  

 

кактус лефофора  лефофора кактусы  

narrow upright 

tree  

дерево пирамидальной 

формы  

 

пирамида пішінді 

ағаш  

nasturtium 

(Tropaeolum)  

 

настурция садовая  бақ настурциясы  

native grasses  дикие травы, луг жабайы шөптесін 

өсімдіктер, шалғын  

 

native plant  дикое растение  

 

жабайы өсімдік  

native variety  чистый сорт  таза сорт 

native wood природная древесная табиғи сүрек 
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cellulose целлюлоза  

 

целлююлозасы 

natural  природный, 

естественный 

 

табиғи  

natural crack  ветреница (порок 

заготовленного 

лесоматериала)  

 

желқаққан сүрек 

(кесілген ағаш 

материалының 

кемістігі)  

 

natural flowers  живые цветы, полевые 

цветы 

 

тірі гүлдер, дала 

гүлдері 

natural granule  естественный 

почвенный агрегат  

 

табиғи топырақ 

агрегаты 

natural growth  дикая растительность 

  

жабайы өсімдіктер 

natural thinning 

ty age  

естественное 

возрастное 

прореживание леса  

 

орманның үлкейе түсе 

табиғи сиреуі  

naturalized plant  акклиматизировавшее

ся растение  

 

жерсінген өсімдік  

nature browns  оберточная бумага из 

сучковой массы  

 

бұтақ сүрегінен 

жасалған орауыш 

қағаз  

necklace poplar 

(Populus 

deltoides) 

 

тополь дельтовидный  

 

Канада терегі 

nectar  сладкий сок цветов  

 

гүлдің тәтті шырыны  

needle blast 

fungus 

(Lophodermium 

pinastri)  

гриб, вызывающий 

опадение хвои  

қылқандардың түсуіне 

әсер ететін 

саңырауқұлақ  
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needle wood  древесина хвойных 

пород 

 

қылқан жапырақты 

ағаштардың сүрегі 

needles plants  ненужные растения  

 

қажетсіз өсімдіктер 

negundo  

(Acer negundo)  

 

клен ясенелистный  шаған жапырақты 

үйеңкі 

nerve  жилка листа растения  өсімдік жапырағының 

жүйкесі (тарамысы)  

 

net absorption  количество 

антисептика, 

оставшееся в 

древесине после 

пропитки  
 

сіңіруден кейін ағаш 

сүрегіндегі қалып 

қойған антисептик 

мөлшері 

nettle  крапива 

 

қалақай  

nettle fitve  волокно крапивы  

 

қалақай талшығы  

nettle tree 

(Celtis L) 

 

каркас, каменное 

дерево 

  

таудаған 

nettle tree  

(Celtis 

occidentalis)  
 

цельтис западный  

 

батыс цельтисі  

network of roots  сеть корней, сплетение 

корней  

 

тамыр жүйесі 

(торабы), 

тамырлардың бір-

бірімен байланысып 

қалуы, шатасуы 
 

new guinea 

rubber  

каучук из смоковницы 

  

інжір ағашының 

каучугі 
 

nick  зарубка, клеймить 

деревья  

 

ағаштағы балтамен 

салған  із, ағаштарды 

таңбалау  
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night – smelling 

rocket  

(Hesperis 

matronalis) 

 

ночная фиалка  

 

 

түн шегіргүлі  

nightingale  

(Hiscini 

luscinia)  

 

соловей западный  батыс бұлбұлы  

nigua 

(Amblyoma 

americanum)  
 

клещ американский  Америка кенесі 

nipa (palm)  

(Nipa fruticans)  

 

пальма нипа  нипа пальмасы 

noble fir  

(Abies nobilis)  

 

благородная пихта  асыл майқарағай  

nodding tree  клонящееся дерево  

 

иілген, еңкейген ағаш 

nog  нагель, деревянный 

гвоздь  
 

ағаш шеге 

nominal 

dimension  

размер строганных 

материалов до 

стружки  

жаңқаға дейінгі 

сүргіленетін 

материалдардың 

мөлшері  

 

non – curl 

adhesive  

клей, не вызывающий 

скручивание 

склеиваемого картона 

(бумага)  

желімделетін 

картонды (қағазды) 

шиыршықтандырмайт

ын желім  
 

non – tarnish 

adhesive  

клей, не вызывающий 

потускнения или 

появление пузырьков  

қарайтпайтын немесе 

көпіршіктендірмейтін 

желім 

non ignitable  невоспламеняющийся 

(огнестойкий)  

 

отқа жанбайтын (отқа 

төзімді) 
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nonbeaving tree  неплодоносное дерево 

  

жеміс бермейтін ағаш 

nondecidous  вечнозеленый  

 

мәңгі жасыл 

noninjured culm  неповрежденный 

стебель  

 

зақымданбаған сабақ 

nonporous wood  хвойная древесина  қылқан 

жапырақтылардың 

сүрегі 

 

nonresistant 

plants  

неустойчивые 

растения  

 

төзімсіз (тұрақсыз) 

өсімдіктер 

 

North Carolina 

pine (Pinus 

taeda; Pinus 

virginiana)  

 

северно-каролинская 

сосна  

 

 

Солтүстік Каролина 

қарағайы 

northern 

bullfinch  

снегирь северный  

 

солтүстік 

суықторғайы  

 

northern 

nuthatoh (Sitta 

caesia)  

поползень 

обыкновенный  

 

кәдімгі көктеке 

(торғай тәрізділердің 

бір түрі) 

 

northern white 

cedar (Thuja 

occidentalis)  

 

западная туя  

 

 

батыс туясы 

northern white 

pine (Pinus 

strobus)  

 

северная белая сосна  солтүстік ақ қарағайы  

Norway maple 

(Acerplatanoides)  

клен обыкновенный  кәдімгі үйеңкі  

Norway pine  

(Pinus resinosa)  

 

красная сосна (ред-

пайн) 

қызыл қарағай  
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nose – bar  прижимная линейка 

лущильного станка  

 

айналдыра аршу (кесу) 

станогының қысатын 

сызғышы  

 

nose of chisel  конец, острие, лезвие  

 

аяғы, ұшы, жүзі  

nose of lathe 

spindle  

головка шпинделя 

токарного станка  

 

токарь станогы 

шпинделінің басы 

(ұшы) 

 

notching  окольцевание дерева; 

надрез  

 

ағаштың қабығын  

сақиналап алу, таңба 

салу 

 

notnern older  

(Alnus in cana)  

 

белая ольха  ақ қандыағаш  

nourishing 

substance  
 

питательное вещество қоректік зат 

 

novelty moulder  калевочный станок 

разных изделий  

әртүрлі бұйымдарға 

ойық тісше жасайтын 

станок 
 

novelty saw  круглая, строгальная 

пила с мелкими 

зубьями  

 

ұсақ тісті дөңгелек 

сүргілеу арасы 

 

novelty siding  обшивка внакрой, 

вагонная обшивка  

айқастыра (мінгестіре) 

қаптау, вагон 

қаптамасы  

 

novopan board  трехслойная 

древесностружечная 

плита «Новопан»  

 

«Новопан» үшқабатты 

сүрек жаңқалы 

тақтайы (плита)  

novoply  вид 

древесноволокнистой 

плиты  

 

сүрек талшықты 

тақтайдың (плитаның) 

түрі  
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noxious вредоносный 

 

зиян келтіретін 

nucleus  ядро, косточка в 

плодах  

 

ядро, жеміс сүйегі 

 

nurse crops  покровные культуры 

(при посеве 

многолетних трав) 

 

көп жылдық шөптесін 

өсімдіктер, дақылдар 

nurse tree  дерево, дающее 

защиту другой  

 

басқа ағашқа 

қорғаныш болатын 

ағаш 

 

nursery  лесопитомник  орман көшеттігі, 

орман көшетжайы  

 

nursery for trees  древесный питомник  ағаш көшеттігі, орман 

көшетжайы 

 

nursery lands  площадь под лесным 

питомником  

 

орман көшеттігінің 

аумағы  

nursery 

transplant  

саженец  

 

тікпе көшет, 

отырғызылуға (тігуге) 

дайын көшет  

 

nut  орех; гайка  жаңғақ; гайка  

nut gall  наросты на дубе  емендегі бұлтықтар 

nut palm  

(Cycas media)  

австралийская 

ореховая пальма  

 

Австралия жаңғақ 

пальмасы  

nut pine  

(Pines cembra)  
 

кедр  самырсын  

nut tree  

(Juglans regia) 

(Corylus 

avellana)  

 

орех грецкий, 

лещина обыкновенная 

 

грек жаңғақ ағашы, 

кәдімгі орманжаңғақ 
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nutmeg 

geranium 

(Pelargonium 

adoratissimum)  

 

герань ароматическая  хош иісті қазтамақ  

nutmeg hickory 

(Hicoria 

myricticae)  

 

мускатный гикори, 

орех мускатный  

 

жұпар жаңғақты 

гикори, мускатты 

жаңғақ  

nutmeg tree 

(Myristica 

fragrans)  

 

мускатное дерево мускатты жұпар 

ағашы 

Norway spruce 

(Picea excelsa)  

норвежская или 

обыкновенная ель  

 

Норвегия шыршасы 

nymphosis  окукление, 

образование куколки  

 

қуыршақтану, 

қуыршаққа айналу 

   

   

O 

   

oak – borer  златка дубовая  

 

емен зерқоңызы  

oak (Quercus) 

(Quercus 

pedunculata) 

(Quercus 

sessiliflora)  

 

дуб  

(дуб летний),  

(дуб зимний) 

кәдімгі емен  

(ерте гүлдейтін кәдімгі 

емен),  

(кеш гүлдейтін кәдімгі 

емен) 

 

oak bark  дубовая кора  

 

емен қабығы 

oak bark beetle 

(Scolytus 

intricatus)  

 

заболонник дубовый   емен шелқабықжегіші 

oak grove  дубовая роща  

 

еменді шоқ орман  
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Oak leaf roller 

(Tortrix 

viridana)  

 

листовертка  жапырақширатқыш 

көбелек  

 

oak shingle  дубовый гонт  емен гонты (шатыр 

тақтайшалары)  

 

oak wood  дубовая деревесина  

 

емен сүрегі 

obligue  косой, наклонный  

 

қиғаш, көлбеу 

occlusion of 

wounds  

зарастание ранений 

дерева  

 

ағаш жарасының 

жазылып (бітеліп, 

жабылып) кетуі 
 

oddments  разрозненная 

спецификация 

лесотоваров  
 

орман тауарларын 

жеке-жеке бөліп қарау 

odoriferous 

woods  

деревья, которые в  

распиленном 

состоянии издает 

запах  

 

тілу кезінде иіс 

шығаратын ағаштар  

offal timber  отбросы древесины  

 

сүрек қалдықтары 

office furniture  конторская мебель  

 

кеңсе жиһазы 

ogee  остроконечный, 

карниз  
 

сүйірбұрышты, карниз 

oil  масло, нефть 
 

май, мұнай 

oil drying  сушка древесины  

 

сүректі кептіру 

oil tank  масленый бак  

 

май багы, май құятын 

ыдыс 

oleander  

(Nerium 

deander) 

 

олеандр олеандр  
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oleaster  

(Olea europaen)  

 

оливковое дерево зәйтүн ағашы 

olive  

(Olea europaen)  

оливковое дерево, 

масличное дерево 

 

зәйтүн ағашы, зәйтүн 

майы алынатын ағаш 

one panel door  дверь с одной 

филенкой  

тұтас тақтайлы бір 

сайлы (қақпақты, 

филенкалы) есік 

 

one side 

moulder  

односторонний 

калевочный станок  

 

бір жақты кертік 

салғыш станок  

ones and twos  первые и вторые сорта 

лиственных 

пиломатериалов  

жалпақ жапырақ 

ағаштардың бірінші 

және екінші сортты 

тілінген материалдары 

 

open forest  изреженный лес  

 

сиретілген орман 

open grain 

(wood)  

древесина с крупными 

сосудами (дуб, ясень, 

каштан)  
 

ірі түтікшелі сүрек 

(емен, шаған, талшын) 

open 

horticulture  

декоративное 

садоводство  

сәндік бақ 

шаруашылығы 

open stand  открытое положение 

дерева  
 

ашық жерде өскен 

ағаш 

open tank treat 

ment  

пропитка древесины в 

открытой ванне без 

применения давления  

 

ашық ваннада 

қысымды қолданбай 

сүрекке сіңдіру  

open wood  выезжий лес  жұрт көп баратын, 

елді мекен маңындағы 

орман 

 

opening out of 

leaf canopy  

разреживание лесного 

полога  

 

орман жабындысын 

сирету 
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opening up a log  брусовка бревна, 

распил бревна  

 

бөренені брустарға 

тілу, бөрене тілу 

orange tree  

(Citrus 

aurantium 

sinensis)  

 

апельсинное дерево  апельсин ағашы  

oregan ash  

(Fraxinus 

oregana) 

  

орегонский ясень  Орегона шағаны 

oregan fir 

(Pseudotsuga 

Douglasu)  

 

пихта дугласова Дуглас майқарағайы  

oregan larch  

(Abies nobilis) 

 

пихта благородная  Орегона майқарағайы  

oregan maple  

(Acer 

circinatum)  

 

орегонский клен Орегона үйеңкісі  

oregan pine 

(Pseudotsuga 

taxifolia) 

 

орегонская сосна 

(лжетсуга) 

 

Орегона қарағайы 

(жалған тсугасы) 

oregan white 

oak (Quercus 

garryana)  

 

орегонский дуб белый  Орегона ақ емені  

oriental spruce  

 

ель восточная  шығыс шыршасы  

oriole  

(Oriolus 

galbula) 

 

иволга мысықторғай  

osier  ива  тал  
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osier twig  

(Salix 

babylonica) 

 

ива плакучая или 

вавилонская  

Вавилон талы, сәмбі 

тал 

osier willow  

(Salix viminalis)  

 

ива корзиночная шыбық тал 

osmose 

treatment  

диффузионный метод 

пропитки древесины  

 

диффузиялық тәсілмен 

сүрекке сіңдіру 

out swinging 

casement  

створка, переплеты 

окна 

терезе жармасының 

жақтауы 

 

outer bark  внешний слой коры  қабықтың сыртқы 

қабаты 

 

outer plank  боковая доска, 

нарезная доска  

 

шеткі тақтай, 

дайындалған тақтай 

outer string  внешняя тетива 

лестницы 

 

баспалдақтың, 

сатының сыртқы 

кермесі 

 

outer wood  окраина леса  орманның шет жағы 

outfallen knot  выпадающий сучок  

 

түсіп қалатын, түскелі 

тұрған бұтақ 

 

ovate яйцевидный лист жұмыртқа пішінді 

жапырақ 

 

oven dry wood  древесина, 

высушенная до 

постоянного веса при 

101-109°С (сухая 

древесина)  

 

101-109°С-та тұрақты 

салмаққа дейін 

кептірілген сүрек 

(құрғақ сүрек) 

oven seasoned  высушенный до 

постоянного веса 

 

тұрақты салмаққа 

дейін кептірілген 
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oven weight вес сухой древесины  

 

құрғақ сүректің 

салмағы  

 

over bark поверх коры 

 

қабықтың сыртымен  

over cup oak 

(Quercus ujrata)  

 

лирообразный дуб  лира тәрізді емен 

 

over door деревянный орнамент 

над дверью  

 

есік 

маңдайшасындағы 

ағаш өрнек  

 

over out переруб древесины 

сверх годовой 

лесосеки  

 

ағашты белгіленген 

жылдық мөлшерден 

артық  көп кесу  

 

over topped  затемненные деревья в 

насаждении  

 

орман ішінде 

көлеңкеде қалған 

ағаштар 

 

over vert  высокий лес  

 

биіктеп өскен орман, 

биік орман 

 

overhead 

carriage  

подвесная тележка у 

лесопильной рамы  

 

ағаш тілу 

рамасындағы  аспалы 

арба 
 

overlog frame  лесопильная рама  

 

ағаш тілу рамасы 

overmature 

forest  

перестойный лес  

 

пісіп кеткен, көп 

тұрып қалған орман 

 

overmature tree  перестойное дерево  

 

пісіп кеткен, көп 

тұрып қалған ағаш 
 

overmature 

wood  

перестойный лес  

 

пісіп кеткен, көп 

тұрып қалған орман 

 

overripe wood  перестойная древесина  

 

пісіп кеткен сүрек 
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overset  разрушать  

 

бұзу, қирату 

owse  дубильный раствор  

 

илік ерітінді 

oxyacetyilne 

treat ment  

способ пропитки 

древесины 

 

сүрекке сіңдіру тәсілі 

oyster shell 

scale 

(Lepidosaphes 

ulmi)  

 

 яблонная 

запятовидная щитовка   

 

алма сымыр бітесі 

ozonize  озонировать  

 

озондау  

   

P 

   

paddle скребок для удаления 

листьев с почвы 

қырғыш, тырма 

(топырақтағы 

жапырақтарды 

жинауға  арналған) 

paling деревянная изгородь 

 

ағаш қоршау 

pallas-gray 

shrike (Lanius 

bovealis) 

 

сорокопут северный солтүстік тағанағы 

pallid-harrier  

(Сirus pallidus) 

 

лунь степной дала құладыны 

palmyka 

(Borassus flabe) 

beliformis 

 

сахарная пальма қант пальмасы 

papaw; papaya 

(Сarica papaya) 

 

дынное дерево қауын ағашы, папайя 

рaper 

 

бумага, обои 

 

қағаз, тұсқағаз 



 234 

paper drum 

 

бумажный рулон қағаз рулоны, қағаз 

бумасы 

 

papyrus  

(Сyperus 

papyris) 

 

 

папирус 

 

папирус 

para – nut бразильский или 

американский орех 

 

Бразилия немесе 

Америка жаңғақ 

ағашы 

para rubber tree 

(Hevea 

Brasiliensis 

Muell.Arg.) 
 

гевея бразильская 

 

 

 

Бразилия гевеясы 

para-palin  

(Entrpe eduilis 

Mart) 
 

пальма ассаи, гевея 

 

 

пальма-ассаи, гевея 

particle древесинная стружка 

 

ағаш жаңқасы 

partridge-berry 

(Vaccinum 

viticidgea) 

 

брусника 

 

 

итбүлдірген 

pattern 
 

модель, образец  модель, үлгі 

pattern makers 

lathe 

токарный станок по 

дереву для мастерских 

ағаш 

шеберханасындағы 

токарлық (жонғыш) 

станок 
 

pattern-lumber профилированные 

пиломатериалы 

 

өрнектеп тілінген 

материалдар 

paved-bark 

surface 

площадь карр на 

дереве 

 

ағаштағы карра 

ауданы 

pavenchyma cell паренхимная клетка 

древесины 

 

сүректің паренхима 

жасушасы 
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pecan, carya 

divaeformis 

 

орех оливковый зәйтүн жаңғақ ағашы 

pendlum circu 

saw 

маятниковая круглая 

пила 

 

маятникті дөңгелек 

ара 

pendulum saw 

dvivenfrom 

below  

 

маятниковая пила с 

нижним приводом 

 

төмен жетекті 

маятникті ара 

peppermint gum 

(Eucalyptus 

amygdalina 

var.regnans) 

 

эвкалипт царственный 

 

 

 

патша эвкалипті 

permeability of 

wood 

способность дерева 

впитывать 

 

ағаштың сіңдіру 

қабілеті 

perpetual 

strawbery 

(Fragaria vesca) 

 

земляника лесная орман бүлдіргені 

persistent  многолетний (о 

дереве) 

 

көпжылдық (ағаш) 

persistent leaf стойкий, 

неопадающий лист 

 

берік, тұрақты, 

түспейтін жапырақ 

physic-nut tree 

(Jatropha L) 

 

ятрофа ятрофа 

pickling травление, морение 

(древесины) 

 

сүрекке улы зат 

сіңдіріп өңдеу 

pickling-oak морёный дуб улы зат сіңдірілген 

емен сүрегі 

 

pine-leaf cast щютте (болезнь 

сосны) 

щютте (қарағай 

ауруы) 
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pine-tree  

(Syringa 

vulgaris) 

 

сирень обыкновенная 

 

 

кәдімгі бөртегүл 

pitch-streak засмолок 

 

шайырланған, 

шайырланып қалған 

 

pithy wood дерево с рыхлой или 

ситовой сердцевиной 

 

борпылдақ, босаң 

өзекті ағаш 

plain saw bench  круглопильный станок 

с ручной подачей 

 

ағашты қолмен итеріп 

тілетін дөңгелек ара 

станогы 

 

plain sawed прямо распиленный 

пиломатериал 

 

тік тілінген материал 

plain sawn пиломатериалы любой 

распиловки 

 

барлық  тілінген ағаш 

материалдары 

plank (s) доска, планка тақтай, планка 

 

plant stake подставка для дерева, 

опора для растения 

 

ағашқа, өсімдікке 

арналған  тіреу 

post-fungus гриб столбовой 

 

діңгекті саңырауқұлақ 

processionary 

moth 

(Thaumetopola 

processionea)  

 

дубовый походный 

шелкопряд  

емен жібекқұрты  

   

   

   



 237 

Q 

   

quaking aspen 

(Populus 

tremulus) 

 

осина американская  Америка көктерегі 

quarter beam балка или брус из 

четверти бревна 

ширек бөренеден 

дайындалған брус 

немесе арқалық 

 

quarter dirt 

measurement 

способ определения 

кубатуры бревен 

бөренелердің көлемін 

анықтау тәсілі 

 

quarter partition перегородка из стоек 

квадратного сечения 

тігінен қойылған  

қимасы төртбұрыш 

ағаштардан  жасалған 

аралық қабырға 

 

quarter sawn 

grein  

радиально 

распиленный 

лиственный 

лесоматериал 

 

радиалды тілінген 

жалпақ жапырақты 

ағаш материалы 

 

quarter sawn 

Lumber 

радиально 

выпиленные 

пиломатериалы 

радиалды бағытта 

тілінген ағаш 

материалдары 

 

quartering saw продольная разрезная 

пила 

 

ұзына бойы тілетін ара 

quebracho  

(Lilium 

auratum) 

 

лилия золотистая 

 

 

алтын түсті лалагүл 

queen of Lilies 

(Loventzii) 

 

квебраховое дерево квебрахо ағашы 
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querciton  

(Querсus 

vetutina) 

(Querсus 

sessiliflora) 

 

дуб бархатный 

дуб белый 

 

 

тоз қатпарлы емен, 

ақ емен 

quick beam 

(Sorbus 

americana) 

 

рябина американская 

 

 

Америка шетені 

quickly 

maturing  

 

скороспелый 

 

тез пісетін 

quickset живое дерево, черенок 

 

тірі ағаш, қалемше, 

шыбықша 

 

quina кора хинного дерева хинин ағашының 

қабығы 

 

quince tree  

(Сydonia 

vulgaris) 

 

айва, квитовое дерево беже, квит ағашы 

quinguina  

(Cichona china) 

 

хинное дерево 

 

хинин ағашы 

   

R 
   

ran waste 

lumber 

 

отходы лесопиления ағаш тілу қалдықтары  

 

ranger лесничий орман бөлімшесінің 

бастығы 

 

red alder  

(Alnus rubra) 

красная ольха қызыл қандыағаш 
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red beech  

(Fagus 

sylvatica) 

 

бук обыкновенный кәдімгі шамшат 

 

 

red birch  

(Betula nigra) 

 

береза черная қара қайың  

 

red cedar  

(Juniperus 

virginiana) 

виргинский 

можжевельник 

(карандашное дерево) 

 

Виргиния аршасы 

(қарындаш ағашы) 

red cyperess 

(Taxodium 

distichum) 

 

таксодиум двурядный, 

кипарис болотный  

таксодиум, саз 

сауырағашы 

 

red earth красная земля, 

краснозём 

қызыл топырақ 

 

 

red fir (Abies 

magnifica) 

 

красная пихта қызыл майқарағай 

 

red gum  

(Eucalyptus 

rostrata) 

 

эвкалипт, 

австралийское красное 

дерево  

эвкалипт, Австралия 

қызыл ағашы 

 

"red heart" "краснина" древесины "қызғылт" сүрек 

 

red leaved ash 

(Fraxinus 

pubescens) 

 

ясень пушистый үлпек шаған 

 

 

red mangrove  древокорень красный қызыл мангр ағашы 

 

red maple  

(Acer rubrum) 

красный клен қызыл үйеңкі 

 

 

red osier  

(Salix purpurea) 

ива корзиночная 

пурпурная 

 

шыбық тал, сабау тал 
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red pear  

(Scolopia 

nundtii) 

 

красное грушевое 

дерево 

қызыл алмұрт ағашы 

 

red silwer fir  

(Abies amabilis) 

пихта серебристая күміс түсті майқарағай 

 

 

red spruce  

(Рicea rubens) 

красная ель қызыл шырша 

 

 

redbreast  

(Erithacus 

rubecula) 

 

вечнозеленая секвойя  мәңгі жасыл секвойя 

 

 

red-pine (Рinus) норвежская сосна Норвегия қарағайы 

 

red-rot of pine 

 

гниль сосны красная 

 

қарағайдың қызыл 

шірігі 

 

reglet  плинтус, рейка  іргелік (плинтус), 

тақтайша (рейка) 

 

reject лесоматериалы 

бракованные 

іске жарамсыз ағаш 

материалдары 

 

release culting рубки ухода за лесом орманды күту кесуі 

 

resaw  отделительная пила бөлшектегіш ара 

 

reсtanqular 

timer 

прямоугольный брус тік төрт қырлы брус 

(білеу ағаш) 

 

ribbon saw ленточная пила таспалы ара 

 

ride log бревно, на котором 

плывет сплавщик 

ағызушы сал қылып 

мінген бөрене 

 

rimu (Daridium 

cupressinum) 

риму, новозеландская 

красная сосна 

риму, Жаңа Зеландия 

қарағайы 
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rind gall черный рак, раковый 

нарост на дереве 

қара ісік, ағаштағы 

діңіндегі шор бұлтық  

 

ring – shaken кольцеобразно 

треснувшая древесина 

сақинала шытынаған 

(жарылған) сүрек 

 

ring shake отлупная трещина ойылып жарылу 

 

rinq bark  окольцовывать дерево ағашты айналдыра 

сақиналау 

 

rip saw  продольная разрезная 

пила 

бойлап  кесетін ара 

 

 

rip tooth зуб пилы для 

продольный 

распиловки бревна 

 

бөренені ұзына бойы 

кесетін араның тісі 

ripe wood спелая древесина піскен сүрек 

 

ripper  продольная пила ұзына бойы  кесетін 

ара 

 

risk tree дерево, которого 

небезопасно оставлять 

на корню 

 

қалдыруға болмайтын,  

қауіпті ағаш 

river-birch  

(Betula nigra) 

береза черная қара қайың 

 

 

rock elm  

(Ulmus 

Thomasis) 

 

скалистый ильм жартас қарағашы 

 

 

rock mape  

(Acer 

sacchavum) 

 

сахарный клен 

(черный клен) 

қантты (қара) үйеңкі 
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rock oak  

(Quercus prinus) 

 

каштановый дуб талшын тәрізді емен 

 

 

roe  

(Capreolus 

vulgaris) 

 

косуля, косослой в 

древесине 

елік, сүректегі қиғаш 

қабаттылық 

 

roll up штабелевать бревна бөренелерді үю, 

текшелеу (жинау) 

 

roman 

chamomile 

(Anthemis 

nobilis) 

 

ромашка благородная 

или римская 

түймедақ 

 

 

rood scale обмер бревен на 

погрузочной площадке 

тиеу алаңшасында 

бөренелерді өлшеу 

 

roof support стропила итарқа, шатыр тіреуіш 

 

roofers крышные доски для 

штабелей 

пиломатериалов 

текшеленген тілінген 

ағаш материалдарын 

жабатын тақтайлар 

 

root bark beetles  поражающие корни 

молодых деревьев 

жас ағаштардың 

тамырын 

зақымдайтындар 

 

root leaf прикорневой лист түбір жапырағы 

 

root timber древесина корней тамыр сүрегі 

 

root wood корневая древесина тамыр сүрегі 

 

rope feed saw 

bench 

круглопильный станок 

для продольной 

распиловки бревен с 

канатной подачей 

арқан (канат)арқылы 

жүргізілетін бөрене 

тілетін дөңгелек ара 

станогы 
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ros willow  

(Salix purpurea) 

ива корзиночная 

пурпурная 

 

шыбық тал, сабау тал 

rose (Rosa) шиповник итмұрын 

 

rose bay 

(Rhododeudron 

maximum) 

 

рододендрон 

древовидный 

ағаш тәрізді 

рододендрон 

rose–wood 

(Dysoxylum 

lessertianum) 

 

розовое дерево раушан ағашы 

rose-apple  

(Jambosa 

vulgaris) 

 

гвоздичное дерево 

 

 

қалампыр ағаш 

rossed wood чисто окоренная 

древесина 

 

қабығы таза аршылған 

сүрек 

rotary peeler лущильный станок; 

корообдирочный 

станок 

 

айналдыру арқылы 

аршитын станок, 

қабық сыдыратын 

(аршитын) станок 

 

rotary saw круглая пила дөңгелек ара 

 

rotted wood гнилая древесина шіріген сүрек 

 

rough hewn 

timer  

 

грубо обтесанное 

бревно 

шала аршылған бөрене 

 

rovan tree 

(Sorbus) 

 

рябина шетен 

 

rowan tree  

(Sorbus 

aucuparia) 

 

рябина обыкновенная кәдімгі шетен 
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rubber-tree  

(Ficus elastica) 

 

каучуковое дерево каучук ағашы 

rumelian Pine  

(Pinus peuce)  

македонская сосна, 

сосна балканская 

 

Македония қарағайы, 

Балқан қарағайы  

run of logs партия бревен 

 

бөренелер тобы 

runnel дерево, с обрезанными 

главными ветвями 

 

негізгі бұтақтары 

кесілген ағаш 

runt сухостойное дерево 

 

қурап тұрған ағаш 

ruogh knot круглый сучок 

 

дөңгелек бұтақ 

ruogh lumber необработанная доска 

 

өңделмеген тақтай 

ruogh plank нестроганная доска сүргіленбеген тақтай 

 

ruogh timber круглый лес дөңгелек  ағаш  

 

russian mulberry 

(Mоrus alba 

tatarica) 

 

тута белая или 

шелковица русская 

 

ақ тұт ағашы 

russian olive 

(Elaeagnus 

angustifolia) 

 

лох, маслина дикая боз жиде 

rusty knot гнилой сучок с 

кроваво красной 

краской 

 

қан қызыл түсті 

шіріген бұтақ 

rutaceae бархатное дерево  

 

 

барқыт ағашы 
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S 

   

sable  

(Martes 

zibellina) 

 

соболь бұлғын  

 

 

sacred fig tree  

(Ficus religiosa) 

фикус священный киелі фикус ағашы 

 

 

saddle зарубка на 

поверхности бревна 

бөренедегі  балтамен 

салынған таңба, 

балтатаңба 

  

sago palm 

(Metroxylon 

sagu Rotb) 

пальма саговая саго пальмасы 

 

 

 

salt tree 

(Halimodendron 

Fisch) 

чингиль, чемыш шеңгел, қоянсүйек 

 

 

 

salvage cutting рубка деревьев ағаштарды кесу 

 

salvaging 

grounded logs 

зачистка обсохших 

бревен 

 

кепкен бөренелерді 

тазалау 

sample tree модельное дерево үлгі ағаш, модельдік 

ағаш  
 

sampson a tree направлять падение 

дерева 

ағаштың құлауын 

бағыттау  
 

sanctuary заповедник қорық 
 

sand – martin 

(Hirundo 

riparia) 

 

ласточка береговая жар қарлығашы 

 

 

sand pine  

(Pinus clausa) 

песчаная сосна құм қарағайы  
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sandal wood сандаловое дерево сандал ағашы 

 

sandwich frame двойная рама қос жақтау (рама)  

 

sap of cellule клеточный сок в 

древесине 

 

сүректегі жасуша 

шырыны  

sap of wood заболонь древесины сүрек шелқабығы  

 

sap peeling соковая, топорная 

окорка в лесу 

орман ағаштарынан 

шырын алу үшін 

қабығын аршу, 

балтамен аршу 

 

sapanwood 

(Caesapinia 

Sappan) 

 

саппан саппан ағашы 

 

 

sapling молодое дерево, шесть жас ағаш, құрық, ұзын 

таяқ 

 

sapodilla tree  

(Sapota achra) 

мыльное дерево сабын ағашы  

 

 

sapote 

(Sapotaclae) 

ахрас, сапотиловое 

дерево 

ахрас, сапота ағашы 

 

 

sappiness of 

wood 

сокосодержание 

древесины 

сүректің  шырынды 

болуы 

 

sappy wood древесина, богатая 

соком 

 

шырыны мол сүрек 

saprot гниль заболонная 

 

шелқабық шірігі 

sash лесопильная рама 

 

ағаш тілу рамасы 

sash gang лесопильная рама ағаш тілу рамасы 
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sash saw лучковая пила ағаш сапты қол ара  

 

sash width ширина лесопильной 

рамы 

 

ағаш тілу рамасының 

ені 

sassafras  

(Sassafras 

officinalis) 

 

сассафрас сассафрас 

 

 

satin walnut шелковый орех жібекті жаңғақ ағашы 

 

satin wood сатиновое дерево сәтен ағашы 

 

saugh tree шотландское название 

ивы 

талдың шотландиялық 

атауы 

 

sausage tree колбасное дерево шұжық ағашы 

 

saw пила ара 

 

saw around распиливать бревно 

под разными углами 

для получения 

качественных 

пиломатериалов 

 

сапалы материалдар 

алу үшін бөренені әр 

түрлі бұрышпен 

(бағытта) тілу 

saw band полотно пилы  араның беті, 

полотносы 

 

saw bench пильный станок, 

пильный стол 

ағаш тілу станогы, 

ағаш тілу үстелі 

 

saw bench slot прорез в пильном 

столе 

ағаш тілу үстеліндегі 

ұзынша кесік 

 

saw blade пильная лента ара таспасы 

 

saw bow лучок или рама пилы ара рамасы 
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saw buckle подвеска для пил в 

лесопильной раме 

ағаш тілу 

рамасындағы ара ілгіш  

 

saw carriage тележка лесопильной 

рамы 

ағаш тілу рамасының 

арбасы 

 

saw dust опилки ағаш ұнтағы 

 

saw dust box бункер для опилок ағаш ұнтағының 

бункері 

 

saw file напильник для точки 

пил 

 

ара  қайрайтын  егеу 

 

saw frame лесопильная рама ағаш тілу рамасы 

 

saw mill лесопилка ағаш тілу 

шеберханасы 

 

saw through and 

through 

продольная 

распиловка бревен 

бөренелерді ұзына 

бойы тілу 

 

sawing пиление, пилка  тілу, тіліп кесу 

 

sawing schedule постав для распиловки 

бревен 

 

бөренелерді тілуге 

дайындау үстелі 

sawn пиленый тілінген  

 

sawn timber пиломатериалы тілінген материалдар  

 

sawyer лесоруб ағаш кесуші  

 

saxaul  

(Haloxylon 

Ammodendron 

Bunge) 

 

саксаул сексеуіл 
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scab заросшая рана на 

дереве 

ағаштың бітіп кеткен 

жарасы 

 

scaffold boards доски для 

строительных лесов 

құрылысқа арналған 

тақтайлар  

 

scarify разрыхлять почву 

перед посевом 

себу алдында топырақ  

қопсыту  

 

scarlet grosbeah 

(Caprodacus 

erythrinus) 

чечевица (лесной 

воробей) 

құралай құс (орман 

торғайы) 

 

scarlet maple  

(Acer rubrum) 

красный клен қызыл үйеңкі 

 

 

scarlet oak  

(Quercus 

coccinea) 

 

американский 

краснолистный дуб  

Америка қызыл 

жапырақты емені 

 

scattered trees одиночные деревья жеке өскен ағаштар  

 

schedule режим сушки  кептіру реті 

 

science of forest лесоводство орманшылық  

 

scobs опилки, стружки ұнтақ, жаңқа 

 

scorching of 

wood 

ожог древесины сүректің  күюі  

 

scotch elm  

(Ulmus montana 

) 

 

шотландский вяз  Шотландия шегіршіні  

 

 

scotch fir (Pinus 

silvestris ) 

шотландская или 

обыкновенная сосна 

кәдімгі қарағай  

 

 

scotch pine  

(Pinus silvestris ) 

обыкновенная сосна 

или шотландская 

 

кәдімгі қарағай 
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scrab sawyer распиловщик отходов 

лесопиления 

ағаш қалдықтарын 

тілуші  

 

screenings pulp сучковая масса бұтақты масса  

 

screw auger буравчик по дереву ағаш бұрғысы 

 

scroll sawing ажурная распиловка 

по дереву 

 

ағашты  селдір тілу 

 

scrub низкорослое дерево аласа ағаш  

 

scrub oak  

(Quercus 

iliciflia) 

 

дуб карликовая тырбық, аласа емен  

 

 

scrub pine карликовая сосна тырбық, аласа қарағай  

 

sea – buckthorn 

(Hippophаe 

rhamnoides) 

 

облепиха шырғанақ  

sea oak морской дуб теңіз емені  

 

sea swallow крачка қарқылдақ  

 

seagull  

(Larus 

ridibindus) 

 

чайка шағала  

 

 

seam дефект бревна бөрене кемістігі, 

ақауы 

 

seam peach трещина в древесине сүректегі жарық 

(шытынау) 

 

season checks трещины усушки кебу кезінде пайда 

болған жарықтар 

(шытынаулар) 
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seasoned timber сухая древесина  құрғақ сүрек  

 

seasoning 

degrade 

 

дефект сушки  кептіру ақауы  

 

seasoning 

sapstain dip 

погружение 

лесоматериалов в 

химический раствор  

 

химиялық ерітіндіге 

ағаш материалын 

батыру 

second growth 

wood 

низкорослая 

древесина  

аласа  сүрек  

 

secondary wall внутренняя стенка 

клетки древесины  

сүрек жасушасының 

ішкі қабырғасы  

 

seconds отбросы, брак  қалдықтар, жарамсыз 

қалдықтар  

 

seed плод, семья  жеміс, тұқым, дән 

 

seed tree  семенное дерево тұқымдық ағаш  

 

seedling саженец  тікпе көшет  

 

select отборный сорт 

хвойных 

пиломатериалов 

(США) 

қылқан жапырақты 

ағаштардан тілінген 

материалдардың 

таңдаулы сорты 

(АҚШ) 

 

selection group 

cutting 

групповая выборочная 

рубка  

 

топтық таңдамалы 

кесу  

self feed rip saw обрезная пила с 

автоматической 

подачей  

автоматты түрде 

жылжытатын тілетін 

ара  

 

semichemical 

pulp 

бурая древесная масса, 

полуцеллюлоза 

 

қоңыр сүрек массасы, 

жартылай целлюлоза  
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seminary питомник, рассадник  көшеттік  

 

sequoia  

(Sequoia 

sempervirens) 

калифорнийская или 

вечнозеленая секвойя  

Калифорния 

секвойясы немесе 

мәңгі жасыл секвойя 

 

seringueira гевея бразильская, 

каучуковое дерево 

Бразилия гевеясы, 

каучук ағашы 

 

service tree 

(Amelanchier 

canadensis) 

 

канадская ирга 

(рябина) 

Канада ырғайы 

(шетені) 

sessile oak дуб скальный или 

каменный  

 

жартас немесе тас 

емені 

set a saw развести пилу  

 

ара тістерін ажырату 

shagbark 

hickory 

(Hicorica ovata) 

 

косматый гикори  сабалақ гикори  

 

 

shank черенок, часть сука қалемше, бұтақ бөлігі  

 

shantyman  рабочий 

лесозаготовитель 

ағаш дайындайтын 

жұмысшы 

 

shape of tooth профиль зуба пилы  ара тісінің кескіні  

 

shaping machine фрезерный станок по 

дереву  

 

ағашты фрезерлеу 

станогы  

shaving board древесностружечная 

плитка  

ағаш жаңқалы 

тақтайша, плитка 

 

shea butter tree масляное дерево  майлы ағаш  

 

shed leaves сбрасывать листья  жапырақтар тастау 
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sheer skid отбойное бревно  тоспа бөрене 

  

sheet counter счетчик листов  бет, қатар санағыш  

 

shelter belt защитная лесная 

полоса  

қорғаныш орман 

жолағы 

  

shingle oak  

(Quercus 

imbricaria) 

 

дуб гонтовый  гонтты емен  

shingle saw пила для резки гонта  гонт (шатыр 

тақтайшаларын) тілуге 

арналған ара  

 

ship timber кораблестроительный 

лес  

кеме жасауға жарамды 

ағаштар  

 

shiplap lumber пиломатериалы  тілінген ағаш 

материалдары  

 

shoeblack plant 

(Hibicus rosa  

sinensis) 

 

роза китайская  Қытай раушангүлі  

shoodic способ увязки бревен 

на конике саней 

шанаға бөренелерді 

байлау  тәсілі  

 

shore lark  

(Otocorys 

alpestris) 

 

жаворонок рогатый  құлақты бозторғай  

 

 

short – hole 

borer (Scolotus 

regulesus) 

плодовый древоточец, 

заболонник 

морщинистый 

 

жеміс бұрғы көбелегі  

short toed eagle орел змееяд  жыланжегіш қыран  
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shortleaf pine  

(Pinus echinata) 

 

короткохвойная сосна  қысқа қылқанды 

қарағай  

show лесозаготовительный 

участок  

 

ағаш дайындау 

учаскесі, алаңы  

shred stalks срезать стебли  

 

сабақтарды кесу 

shrinking усадка, усыхание 

древесины 

 

сүректің кебуден 

кішіреюі, құрғап 

қысқаруы, жіңішкеруі 

 

shrub куст, кустарник  

 

бұта  

shrub pine  

(Pinus 

virginiana ) 

 

виргинская 

кустарниковая сосна  

 

Виргиния бұта тәрізді 

қарағайы  

Siberian acacia 

(Caragana 

arborescens) 

 

желтая акация, 

карагана древовидная  

сары қараған  

Siberian cedar  

(Pinus sibirica) 

сосна обыкновенная 

сибирская  

 

Сібір кәдімгі қарағайы  

Siberian crab яблоня сибирская  

 

Сібір алма ағашы  

Siberian jay  

(Garrilus 

infaustus) 

 

кукша, соечка  

 

 

абдырақ  

Siberian marmot 

(Citellus 

pygmaeus) 

 

суслик серый  

 

 

сұр саршұнақ  

Siberian pea tree 

(Caragana 

arborescens) 

акация желтая, 

карагана  

Сібір қарағаны, сары 

қараған  
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Siberian pine  

(Pinus cembra) 

сосна кедровая, 

сибирский кедр  

 

Сібір самырсыны  

Siberian spruce 

(Picea obovata) 

сибирская ель  

 

 

Сібір шыршасы  

Siberian stone 

pine (Pinus 

cembra, Pinus 

sibirica) 

 

сибирская кедровая 

сосна  

Сібір самырсыны  

sickened 

(unsound) knot 

 

сучок ослабленный әлсіреген бұтақ 

side – blade saw 

frame 

лесопильный станок 

(рама) 

 

ағаш тілетін станок 

(рама) 

side block ползун лесопильной 

рамы  

 

ағаш тілу рамасының 

жылжымасы 

(жылжытпасы) 
  

side cut lumber пиломатериалы, не 

содержащие 

сердцевины; боковые 

доски  
 

өзегі жоқ тілінген 

материалдар; 

қапталдағы (бүйірдегі) 

тақтайлар  

side drought сухобокость 

 

дің бүйірінің құрғауы 

side face лицевая сторона доски  тақтайдың беткі жағы  

 

side log frame брусовальная пильная 

рама  

брус (бөрененің төрт 

жағын) тілетін ара 

рамасы  
 

side winder дерево, сваленное при 

валке другого  

басқа ағашты кескенде 

құлап түскен ағаш  

 

silk cotton tree 

(Bombax 

pentandrum) 

шелковый бамбук  жібек бамбугі 
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silk rubber 

(Funtumia 

elastica) 

 

шелковый каучук  жібекті каучук  

silk tree 

(Albizzia) 

акация шелковая, 

альбиция шелковистая  

 

жібекті қараған, 

жібекті альбиция  

silky oak 

(Stenocarpus 

salignus) 

шелковый дуб 

 

 

жібекті емен  

silvan лесной, лесистый  

 

ормандық, орманды  

silver fir bark 

beetle (Tomicus 

curvidens) 

короед пихты 

серебристой или 

сибирской  

 

Сібір майқарағайының 

қабықжегісі 

silver maple  

(Acer 

sacharinum) 

 

клен серебристый 

(сахаристый) 

 

 күміс түсті үйеңкі 

(қант үйеңкісі)  

silver pine  

(Pinus 

monticola) 

сосна 

североамериканская, 

серебристая  
 

Солтүстік Америка 

қарағайы  

silver poplar 

(Populus alba) 

тополь серебристый, 

тополь белый  

 

ақтерек  

silver tree 

(Leucadendron 

argenteum) 
 

серебряное дерево  күміс түсті ағаш  

silvery salt tree чингиль серебристый  

 

күміс түсті шеңгел 

silvics лесоведение  

 

ормантану  

silvicultural лесоводственный  

 

орманшылық  

silvicultural 

system 

вид лесного хозяйство, 

система лесного 

хозяйство 

орман шаруашылығы 

түрі, орман 

шаруашылығы жүйесі  
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simal tree  

(Bombax 

malabarica) 

 

индийский бамбук  үнді бамбугі  

simon plum  

(Prunus simoni) 

слива абрикосовая, 

слива Симона  

Симон қара өрігі  

single band ленточная пила с 

одной режущей 

кромкой  

 

бір жиегімен  кесетін 

таспалы ара 

single cutting 

band 

одноходная ленточная 

пила  

 

бір жүрісті (ізді) 

таспалы ара  

sound entirely 

intergrown knot 

сросшийся здоровый 

сучок 

 

бірігіп өскен шыққан 

сау бұтақ 

spice knot сучок сшивной 

 

тесіп өткен бұтақ 

spiral grain наклон волокон 

(косослой) 

 

сүрек талшығының 

бұралуы, қиғаш қабат  

"step-son" пасынок 

 

өгей бұтақ  

streaked rot of 

oak 

гниль дуба полосатая 

 

еменнің жолақ шірігі 

   

   

   

T 
   

table rack зубчатая рейка для 

перемещения стола 

 

үстелді қозғайтын 

тісті тақтайша (рейка) 

table-mountain 

pine 

 

сосна колючая 

 

тікенекті қарағай 

tablet дощечка, пластинка 

 

тақтайша, пластинка 
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tacamahac тополь душистый или 

бальзамический 

 

бальзамды терек 

tag alder ольха американская 

мелькопильчатая или 

морщинистая 

Америка қатпарлы 

қандыағашы 

tail  (tree)  

(Tilia) 

 

липа 

 

жөке 

tail tree хвостовое дерево 

(конечное дерево) 

 

соңғы ағаш 

tailed wasp оса древесная 

 

ағаштың жабайы 

арасы 

take the girth 

(of a tree) 

делать пересчет 

деревьев 

 

ағаштарға санақ 

жүргізу, ағаштарды 

санау 

 

tall morning-

glory 

ипомея, вьюнок 

 

ипомея, шырмауық 

taller-ash 

(Fraxinus 

excelsior) 

 

ясень высокий, 

обыкновенный 

 

кәдімгі шаған 

tall-growing высокорослый 

 

биік өскен, биік 

tallow tree сальное дерево 

 

майлы ағаш 

tallowwood австралийское 

камеденосное дерево 

 

Австралия шайырлы 

эквалипті  

tally board дощечка, на которой 

записывается 

количество 

учитываемых деревьев 

 

есепке алынған 

(саналған) ағаштардың 

санын жазатын 

тақтайша 

tamarack  

(Larix 

Americana) 

лиственница 

американская 

 

Америка балқарағайы 
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tanbark oak  

(Quercus 

densiflora) 

 

дуб густолистый қалың жапырақты 

емен 

tangerine мандариновое дерево 

(танджерин) 

 

мандарин ағашы 

(танджерин) 

tangled 

vegetation 

 

кустарниковая заросль 

 

қалың өскен бұталар 

tapering cane подставка для дерева ағаштың астына 

қоятын тұғыр 

 

tapering pome груша 

 

алмұрт  

tapped tie шпала из подсочного 

лесоматериала 

шайыры  алынған 

ағаштардан 

дайындалған шпалдар 

 

tapped trees заподсоченные 

деревья 

 

шайыр алынған 

ағаштар 

tarnished leaves матовые листья, 

тусклые листья 
 

көмескі жапырақтар 

tatarian maple черноклен 

 

татар үйеңкісі 

tea bush  

(Thea sinensis, 

Camellia) 
 

чай, чайный куст шай, шай бұтасы 

tea- rose  

(Rose odorata) 

 

чайная роза шай раушаны 

tea tree  

(Thea sinensis) 

 

чайное дерево 

 

шай ағашы 

technical 

rotation 

оборот рубки по 

технической спелости 

 

техникалық пісуі 

бойынша кесу 

айналымы 
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telling of trees учет деревьев 

 

ағаштарды санау 

temperate forest лес умеренного пояса қоңыржай белдеудегі 

орман 

 

tending 

operations in the 

forest 

 

уход за лесом орманды күтіп баптау 

tension wood белая древесина 

лиственных деревьев, 

наросты 

 

жалпақ жапырақты 

ағаштардың ақ түсті 

сүрегі, бұлтықтар, 

шорлар 

 

test tree типичное дерево, 

выбираемое как 

среднее 

 

орташа үлгі ретінде 

таңдап алынған ағаш 

testudo 

(chelonia) 

 

черепаха 

 

тасбақа 

texture of wood характер поверхности 

древесины, зависящий 

от размеров и 

характера 

анатомических 

элементов, текстура 

древесины 

 

анатомиялық 

элементтердің 

мөлшерлері мен 

сипатына байланысты 

өзгеретін  сүректің 

сыртқы сипаты, сүрек 

текстурасы 

theory of forest 

management 

наука о лесном 

хозяйстве, 

лесоводство 

орман шаруашылығы 

туралы ғылым, 

орманшылық 

 

thickly wooded густо заросший лесом қалың орман басқан 

 

thin-crowned  с редкой листвой 

(кроной) 

жапырағы сирек 

(сирек желекті) 
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thorn-apple 

(Crataegus 

punctata) 

боярышник 

съедобный 

секпілді долана 

three-lobed leaf трехлопастный лист 

 

үш қалақты жапырақ 

three-toed wood 

pecker 

 

дятел трехпалый үш саусақты тоқылдақ 

thrush (turdus) дрозд 

 

сайрақ 

tight knot плотно сидящий сучок 

 

нық отырған бұтақ 

tiling batten чистообрезная 

хвойная доска 

төрт жағы тілінген 

қылқан жапырақты 

ағаш тақтайы 

 

timber строительный 

лесоматериал 

(строительный лес) 

 

құрылыс ағаш 

материалы 

timber beast лесозаготовщик 

 

ағаш кесіп 

дайындаушы 

timber carriage лесовозный прицеп 

 

ағаш тасу тіркемесі 

timber clips бревенные захваты 

 

бөрене қысқыштар 

timber 

compartment 

отделение для спуска 

лесоматериала 

ағаш материалын 

ылдидан түсіретін 

бөлімше 

timber contract приобретение леса на 

вырубку 

ағаш дайындау 

мақсатында орман алу, 

сатып алу  

 

timber culvert  деревянная труба ағаш құбыры 

 

timber curb деревянная 

поперечина 

ағаш маңдайша  

 

timber cutter лесоруб ағаш кесуші 
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timber dealer лесоторговец ағаш саудагері, ағаш 

сатушы 

 

timber depot лесной склад ағаш қоймасы 

 

timber dogs бревенные захваты бөрене қысқыштар 

 

timber drug прицеп-роспуск для 

перевозки бревен 

бөрене тасымалдауға 

арналған ұзартылатын  

тіркеме 

 

timber dryer лесосушилка ағаш кептіргіш 

 

timber felling рубка леса орман ағаштарын кесу 

 

timber framing деревянная 

конструкция 

 

ағаш конструкциясы 

 

timber hauling 

apparatus 

 

самотаска для бревен бөренелерді сүйреткіш   

 

timber holding лесной арендованный 

участок 

жалға алынған орман 

алаңы (учаскесі) 

 

timber in the 

rough 

сырой лесоматериал дымқыл ағаш 

материалы 

 

timber in the 

round 

 

круглый лес, кругляк домалақ ағаш  

 

timber industry лесная 

промышленность 

 

орман өнеркәсібі 

 

timber jack рычаг для подъема 

бревен 

бөренені көтеретін 

рычаг, аспап 

 

timber land лесной участок орманды алқап, учаске 

 

timber line граница леса орман шекарасы 
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timber mark усадка для 

лесоматериалов 

ағаш 

материалдарының 

шөгуі, отыруы 

 

timber merchant лесоторговец ағаш саудагері 

 

timber mill лесопильный завод ағаш тілу зауыты 

 

timber pile деревянная свая ағаш қада 

 

timber platform деревянный настил ағаш төсем, еден 

 

timber reserve заповедный лес, 

заказной лес 

 

қорық орманы, 

қорықша орманы 

timber scaffold деревянные 

строительные леса 

 

ағаштан 

құрастырылған 

сатылар 

 

timber slide лесоспуск 

 

ағашты ылдидан 

түсіру 

 

timber trade торговля лесом или 

лесным материалом 

 

ағаш немесе ағаш 

материалының 

саудасы 

 

timber tree строевое дерево 

 

құрылыс ағашы 

timber wood строевой лес 

 

құрылыс ағаштары 

алынатын орман, 

құрылыс ағаштары 

 

timber work 

bridge 

 

деревянный мост 

 

ағаш көпір 

timbered  поросший лесом 

 

орман өскен, орман 

өсіп кеткен 

 

tinder  гнилое дерево шірік ағаш 
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tissue  волокно древесины сүрек талшығы 

tolerant trees теневыносливые 

деревья 

көлеңкеге төзімді 

ағаштар 

 

tolu tree бальзамное дерево 

 

толу (бальзамды ағаш) 

tomtit  (Рarus)  синица 

 

шымшық  

tooth spacing шаг пилы, деление 

пилы 

 

ара адымы, араның бір 

бөлшегі 

 

top clipping подрезка верхушек ағаштың ұшын кесу 

 

top end of trunk вершина дерева, 

верхний отруб ствола 

ағаштың ұшы, 

ағаштың жоғарғы 

кесіндісі 

 

top of tree крона дерева ағаш желегі  

 

top-and –lop хлыст (вершина 

дерева с ветвями) 

тұтас дің, cырғауыл, 

ағаштың бұтақты ұшы 

 

torch wood розовое дерево 
 

қызғылт ағаш 

torr fern сухостойный лес қурап тұрған орман 
 

torrak  пиломатериалы из 

сухостойного леса 

қурап кеткен 

орманнан тілінген 

материалдар 

 

totara  

(Рodocarpus)  

тотара, красное дерево 

 

тотара (қызыл ағаш) 

touchwood  древесина, затронутая 

гнилью 

 

шірік түсе бастаған 

сүрек 

tough branch 

wood 

 

сучняк, сучья 

 

бұтақтар  

toughness of 

wood 

прочность древесины 

 

сүректің беріктігі 
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tracheid  трахеид (волокно 

хвойной древесины) 

трахеид (қылқан 

жапырақты ағаш 

талшығы) 

 

trachery 

elements 

волокнистые элементы түкті, талшықты 

элементтер 

 

trail of logs ряд брёвен бөренелер қатары 

 

transverses  брёвна, лежащие 

поперёк течения при 

постройке плотины 

плотина құрылысы 

кезінде су ағысына 

көлденең жатқан 

бөренелер 

 

traveling log 

carriage 

тележка лесопильного 

станка 

ағаш тілу станогының 

арбасы 

 

traveller`s tree 
(Ravenala 

madagascariensis ) 

 

дерево 

путешественников 

Мадагаскар равенала 

ағашы 

treated  лесоматериалы, 

пиломатериалы 

ағаш материалдар, 

тілінген ағаш 

материалдары 

 

treated timber пропитанная 

древесина 

 

сіңдірілген сүрек 

 

treatment обработка, уход 

древесины 

сүректі өңдеу , сүректі 

күтіп-баптау 

 

tree farm лесной участок орманды алқап 

(учаске) 

 

tree feller пила для валки 

деревьев 

ағашты кесіп құлатуға 

арналған ара 

 

tree of heaven 

 

айлант, ясень 

китайский 

айлант, Қытай шағаны  
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tree of life  

(Thuja gen.) 

 

туя, жизненное дерево туя  

tree –pipit  

(Anthus 

trivialis) 

 

конек лесной орман жадырағы 

tree resin древесная смола сүрек шайыры 

 

tree surgery обрезка деревьев на 

омоложение 

 

ағашты жасарту үшін 

кесу (қию) 

tree tomato томатное дерево 

 

томат ағашы 

tree wart раковый нарост на 

дереве 

 

ағаштағы ісік 

(бұлтық), ағаштың 

ісігі, бұлтығы 

 

tree wax древесная замазка 

 

ағаш жақпасы 

tree with torse 

fiber 

 

дерево со свилью 

 

бұралып өскен ағаш 

tricuspidate leaf трехконечный лист 

 

үш ұшты жапырақ 

trifolidate трехлиственный 

 

үш жапырақты 

trum saw двуручная пила 

 

екі сапты ара 

trun warping крень древесины 

 

қисық сүрек, сүректің 

жантаюы (қисаюы) 

 

trunk timber плотная древесина 

 

тығыз сүрек 

tsuga martensian  калифорнийская тсуга; 

западно-американская  

генлок  

Калифорния тсугасы 

(батыс тсугасы), Батыс 

Америка генлогы 
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tulip tree 

(Liriodendron 

tulipifera ) 

тюльпанное дерево, 

желтый тополь 

(лириодендрон) 

 

сарғалдақ ағаш, сары 

терек (лириодендрон) 

tulipwood  красное дерево 

 

қызыл  ағаш 

tung –tree  

(Aleurites fordu ) 

 

тунговое дерево тунг ағашы 

Turkey oak 

(Quercus cerris) 

дуб турецкий, дуб 

бургундский 

 

түрік емені , 

Бургундия емені 

turpentine 

orchard 

 

подсочный лес 

 

шайыр алынатын 

орман 

turpentine pine 

(Canarium 

australianum ) 

 

скипидарная сосна скипидарлы қарағай 

turpentine tree 

(Pistacia mutica) 

 

скипидарное дерево скипидарлы ағаш 

tussock moth шелкопряд хмелевой 

 

құлмақты жібек құрты 

twig borers древоточцы, 

поражающие ветви 

бұтақтарды 

зақымдайтын бұрғы 

көбелек  

twisted growth косослойность, 

косослой (порок 

дерева) 

 

қиғаш қабаттылық 

(сүрек кемістігі) 

 

two –storey high 

forest 

лес с подростом, 

двухярусное 

насаждение 

өскіндері бар орман, 

екі деңгейлі (қабатты, 

сатылы) орман  

 

two-handed saw двуручная пила қос сапты ара 

 

type tree модельное дерево модельдік ағаш, үлгі 

ағашы 
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typical stage 

decay 

стадия глубокого 

гниения 

 

терең шіру кезеңі, 

стадиясы 

typographer  

(Bark beetle) 

 

большой еловый 

короед 

үлкен шырша 

қабықжегісі 

   
   

U 

   

ulmus (Ulmus) вяз, ильм 

 

шегіршін 

unabi  

(Lizyhus 

vulgaris) 

унаби – небольшое 

дерево из семейства 

крушиновых 

 

унаби (итшамырт 

тұқымдасындағы 

кішігірім ағаш) 

unbar ked wood неокоренная 

древесина 

қабығы аршылмаған 

сүрек  
 

unbend разгибать, выпрямлять түзету, түзеу  

 

uncookable 

portions of 

wood 

непровариваемые 

элементы древесины 

сүректің 

қайнатылмайтын 

элементтері 

 

under – driven 

log frame 

лесопильная рама с 

нижним приводом 

төменгі жағынан 

жүргізілетін (іске 

қосылатын) ағаш тілу 

рамасы 

 

underbrush кустарник, мелкий лес 

 

бұта, аласа орман 

undergrowth подлесок, мелкий лес орман ішіндегі төменгі 

қабат, бұталар, аласа 

орман  

underout подпил дерева, 

подрубать 

 

ағашты құлатуға 

дайындап кесік жасау, 

ағаш түбін жартылай 

шауып қою 
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undersow посев под пологом 

леса 

орман ішінде тұқым 

себу 

 

unedged board необрезная доска екі шеті тілінбеген 

тақтай 

 

unforested непокрытый лесом орман өспеген, 

орманы жоқ, ормансыз 

 

universal 

moulding and 

recessing 

machine 

 

универсальный 

фрезерный станок по 

дереву 

 

әмбебап ағаш 

фрезалау станогы  

unseasoned 

wood 

непросушенная 

(сырая) древесина 

 

кептірілмеген 

(дымқыл) сүрек 

unsound knot гнилой сучок; 

табачный сучок 

 

шірік бұтақ, темекі 

(үгітілме) бұтақ 

untopped tree дерево с 

необрубленной кроной 

 

бұтақтары, желегі 

шабылмаған ағаш 

upper верхний, высший 

 

үстіңгі, жоғарғы 

upright of frame стойка рамы 

 

раманың тік жақтауы, 

рама діңгегі, қадасы 

  

 

V 

 

   

vailla tree  

(Vanilla 

planifolia) 

 

ванильное дерево ванильді ағаш  

valonia  

(Quercus 

aegilops) 

валонея (дуб) 

 

 

валонея (емен) 
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valuable timber 

tree  

ценная поделочная 

порода 

 

қымбат бағалы іске 

жарамды ағаш түрі 

valuation survey лесная таксация  

 

орман таксациясы, 

орман өлшемдері, 

орман мөлшерлеу  

 

varnish tree 

(Anacardiaceae  

Rhus 

vernicifera) 

 

лаковое дерево; сумах 

 

 

 

лак ағашы, сумах  

vegetable tar древесный деготь  

 

сүрек қарамайы  

vegetable wood растительный пушок 

(зеленых шишек) 

 

 өсімдік шоғыры 

(жасыл бүрлердің) 

veined wood  древесина с узорчатой 

текстурой  

 

текстурасы әшекейлі, 

өрнекті сүрек  

venison  дичь; оленина 

 

тағы; бұғының еті 

verdure  зеленая листва; зелень 

 

жасыл  (көк) 

жапырақтар 

 

vertical log band  ленточнопильный 

агрегат для 

распиловки бревен 

бөренелерді тілуге 

арналған таспалы ара 

агрегаты  

vertical log 

frame  

вертикальная 

лесопильная рама 

 

тік қойылған ағаш 

тілу рамасы 

vertical timer 

frame  

 

лесопильная рама  

 

ағаш тілу рамасы  

vine maple  

(Acer 

circinatum) 

 

клен виноградный  жүзім тәрізді үйеңкі 

viola (viola) фиалка  шегіргүл  
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violet wood амарантовое дерево  

 

гүлтәжі ағашы  

virgin forest  девственный лес  

 

табиғи жағдайда өсіп 

өнген ну орман  

 

Virginia cedar 

(Juniperus 

virginiana) 

 

кедр красный  Виргиния қызыл 

самырсыны 

 

Virginia pine  

(Pinus 

virginiana) 

 

виргинская сосна  Виргиния қарағайы 

Virginia rail  

(Rallus 

virginianus) 

 

пастушок виргинский 

(птица) 

 

Виргиния сутартары 

(құс) 

virginian 

summach (Rhus 

hirta) 

 

сумах оленерогий  бұғымүйіз сумах 

(ағаш) 

 

volume when 

dry 

объем древесины в 

сухом состоянии 

 

құрғақ кездегі  

сүректің көлемі 

volume when 

green  

объем 

свежерубленной 

древесины  

жаңа кесілген сүректің 

көлемі  

volumeric table  таблица прироста леса  

 

орман өсімінің кестесі  

v-shaped tree вилкообразно 

расщепленное дерево 

аша тәрізді екіге 

айырылған ағаш, аша 

тәрізді ағаш 

 

vulture  (Astur) ястреб  қаршыға  
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W 

   

wafer – board древесностружечная 

плита  

 

сүрек жаңқалы плита  

wains cotted отделанный панелью  

 

панельмен қапталған  

wainscoat панельная обшивка 

стен; дубовый брус с 

тремя отесанными 

сторонами  

қабырғаларды 

панельмен қаптау; үш 

жағы шабылған, 

тегістелген емен 

ағашы 

 

wainscot oak  дуб, пригодный для 

переработки на 

ванчесы  

ағаш бөшке 

тақтайшаларын 

(ванчес) жасауға 

жарамды емен  

 

wainscot oak 

billet  

дубовый кряж, из 

которого вырезается 

ванчес  

ағаш бөшке 

тақтайшаларын 

(ванчес) тіліп алатын 

емен дөңбегі  

 

wainscot wood древесина, пригодная 

для изготовления 

стенных панелей 

қабырға панельдерін 

дайындауға жарамды 

сүрек  

 

wall board  древесная плита  ағаш плита,  жалпақ 

ағаш тақта  

 

wall timer  лес для изготовления 

стен  

қабырға жасауға 

арналған ағаш  

 

wall tree  шпалерное дерево  қазық, шпалер 

дайындалатын ағаш  

 

wall wort  бузина черная  қара аюбадам  
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wallbort  древесноволокнистая 

плита, обивочный 

картон  

 

сүрек талшықты 

плита, жалпақ тақта, 

қаптама картон  

walnut  орех грецкий  

 

грек жаңғақ ағашы 

walnut faced 

plywood  

венированная орехом 

фанера  

 

жаңғақ ағашымен 

қапталған фанера  

wane scant  нечисто обрезаный 

пиломатериал 

(обзолный 

пиломатериал) 

 

шеттері  тілінбеген 

материал  

waney обзолный лес; 

обзолный пиленный 

материал, 

неодинаковой 

толщины или ширины 

 

сырты  тілінбеген 

ағаш; ені немесе 

қалыңдығы әртүрлі 

сырты  біркелкі 

тілінбеген дөңес 

тақтай 

 

waney edged 

goods 

нечисто обрезанные, 

обзолные 

пиломатериалы  

 

таза тілінбеген, 

сыртқы шеті 

тілінбеген 

материалдар  

 

waney log  окоренное бревно  қабығы аршылған 

бөрене  

waney timber  нечисто обрезанный 

брус 

беттері таза тілінбеген  

брус (білеу ағаш) 

 

wany пиленный материал, 

неодинаковой 

толщины или ширины 

 

қалыңдығы немесе ені 

әртүрлі тілінген 

материалдар  

warp  покоробленность 

 

майысу, қисаю, бұралу 

warped boards покоробленные доски 

 

майысқан тақтайлар 
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warping of 

wood  

коробление древесины  сүректің майысуы  

wart  нарост на стволе 

дерева, кап 

 

ағаш діңіндегі бұлтық, 

шор  

waste wood  древесные отходы, 

щепа  

 

ағаш қалдықтары, 

жаңқа  

waste wood 

chipper  

рубительная машина 

для лесопильных 

отходов 

ағаш тілу 

қалдықтарын 

ұсақтайтын (шабатын) 

машина 
 

water – birch  черная береза  қара қайың 

 

water heart водослой древесины 

 

сүректегі су қабаты 

water oak  красильный дуб, 

водяной черный дуб 

 

бояғыш емен, қара су 

емені  

water proof 

board 

водонепроницаемый 

картон  
 

су өткізбейтін картон  

water slide  лесоспуск 

 

ағаш түсіру, ағаш 

домалату, төменге 

ағашты түсіретін жер 

   

water stain красные или 

коричневые пятна 

древесины  

 

сүректің  қызыл 

немесе қоңыр  

дақтары  

water streak  темная полоска на 

дубовом 

пиломатериале  

 

емен тақтайындағы 

қара жолақ  

 

water-chestnut  чилим  

 

шілім  

water-repellent 

container  

водонепроницаемая 

бумажная или 

картонная тара  

су өткізбейтін қағаз 

немесе картон қорап 
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water-tight grain  здоровая древесина с 

твердыми сучками  

 

қатты бұтақты сау, 

таза  сүрек 

wave – grown 

timber  

свилеватая древесина  

 

қисық талшықты 

сүрек  

 

wavy – drained  древесина с 

волнистым 

расположением 

волокон 

 

ирек талшықты сүрек  

wavy fibred  с прожилками, со 

струйчатой текстурой 

(о древесине), 

свилеватый  

 қисық талшықты, 

құйылма текстуралы, 

(сүрек туралы), 

иірілмелі 

  

wavy grain волнистость 

 

толқындылығы 

(иректілігі) 

 

wavy grain in a 

pine board 

волнистость в 

сосновой доске 

 

қарағай тақтайындағы 

сүрек  иректілігі, 

толқындылығы 

 

wax cloth paper  вощеная бумага 

 

балауыз қағаз 

white marble rot 

of hardwoods 

гниль белая 

мраморная 

лиственных пород  

жалпақ жапырақты 

ағаштардың ақ мәрмәр 

шірігі 

 

white oak  

(Quercus alba)  

 

дуб белый  ақ емен 

white pear  

(Apodytes 

dimidiata)  

 

белое грушевое дерево  ақ алмұрт ағашы 

white pine  

(Pinus strobus)  

 

сосна белая или 

веймутова  

Веймутов қарағайы 
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white poplar 

(Populus alba)  

 

тополь серебристый  ақтерек  

white rot of oak 

 

гниль дуба белая  еменнің ақ шірігі 

white saprot of 

of soft and hard 

woods 

белая заболонная 

гниль хвойных и 

лиственных пород   

 

қылқан және жалпақ 

жапырақтылардың ақ 

шелқабық шірігі 

white spruse  

(Picea glauca)  

 

ель белая  ақ шырша  

white stock  

(Сicoпia alba)  

 

аист белый  ақ дегелек  

white thorn 

(Crataegus) 

 

боярышник  долана  

white walnut 

(Juglans cinera)  

серый 

калифорнийский орех 

 

Калифорния сұр 

жаңғақ ағашы 

white willow  

(Salix alba)  

ива белая или 

серебристая 

 

ақ немесе күміс түсті 

тал 

white wood 

(Liriodendron 

tulipifera) 

 

тюльпановое дерево, 

желтый тополь  

сарғалдақ ағашы, 

лириодендрон 

whitebark pine 

(Pinus 

albicaulis)  

 

сосна 

североамериканская 

 

Солтүстік Америка 

қарағайы 

whitebeam  

(Sorbus aria) 

рябина круглолистная  дөңгелек жапырақты 

шетен 

 

whitethorn 

batterfly (Pierus 

crataegi)  

 

боярышница  қантамшы көбелек, 

долана көбелегі 
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whitle  американский 

дроворубный топор  

америкалық отын 

шабу балтасы 

 

whole beam  балка (брус) из 

цельного бревна  

бүтін бөренеден 

жасалған белағаш  

 

whole log 

chipper  

рубительная машина 

для длинных бревен  

ұзын бөренелерді 

ұсақтайтын (шабатын) 

машина 

 

wide – ringed  широкослойная 

древесина  

 

кең (жалпақ) қабатты 

сүрек 

widow maker  дерево, зависшее в 

кроне другого дерева 

при валке 

 

кесіп құлатқанда басқа 

ағаштың желегіне 

ілініп қалған ағаш 

wiggen tree  

(Sorbus 

aucuparial)  

 

рябина обыкновенная  кәдімгі шетен 

wine palm  

(Mauritia mart)  

 

пальма винная  шарап пальмасы 

winged elm  

(Ulmus alata)  

 

ильм крылатый  қанатты шегіршін 

wild apple tree  

(Pirus malus)  

 

яблоня дикая  жабайы алма  

wild cherry  

(Cerasus avium) 

(Prunus 

demissa) 

 

дикая вишня  жабайы шие  

wild nard  

(Pictacia 

mutica)  

 

скипидарное дерево, 

фисташка дикая  

скипидарлы ағаш, 

жабайы пісте ағашы 
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wild olive  

(Olea europea)  

 

маслина  зәйтүн ағашы  

wild peer tree  

(Pirus 

communis) 

 

груша дикая  жабайы алмұрт  

wild seeding  отводка дерева, 

боковые побеги дерева  

 

ағаштың жанама 

бұтақтары 

wild willow  

(Salix 

babylonica)  

 

ива плакучая  вавилондық тал  

(сәмбі тал) 

wilding  дичок, дикое деревцо  

 

жабайы өскен ағаш 

willow oak  

(Quercus 

phellos)  

 

дуб ивовидный  тал тәрізді емен 

wind brake дерево, поломанное 

ветром  

 

жел сындырған ағаш 

wind breakage бурелом 

 

дауыл сындырған 

ағаш 

 

windfall ветровал 

 

жел құлатқан ағаш 

wire gravity 

cable  

проволочный 

лесоспуск 

сымтемірмен ағашты 

төменге түсіретін жер  

 

withering of the 

trunk  

засыхание дерева на 

корню 

өсіп тұрған ағаштың 

солуы (құрауы) 

 

wood  древесина, лес  сүрек, ағаш  

 

wood apple tree  дикая яблоня  жабайы алма ағашы 

 

wood ask  древесная зола  сүрек күлі, ағаш күлі 
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wood band 

sawing machine  

ленточная пила для 

дерева  

 

ағаш кесетін таспалы 

ара 

wood bender  рабочий по гнутью 

дерева 

 

ағаш иетін жұмысшы 

wood boving 

marine animals  

морские древоточцы  теңіз бұрғы 

көбелектерінің 

жұлдызқұрттары 

 

wood bovver 

(Scolytidae)  

древоточец  бұрғы көбелектің 

жұлдызқұрты 

 

wood cavver  резчик по дереву  ағаштан ою, ағаш 

оюшы  

 

wood cell  клетка древесины  сүрек жасушасы 

 

wood char  древесный уголь  ағаш көмірі 

 

wood chemistry  химия древесины  сүрек химиясы 

 

wood cherry  

(Prunus avium)  

 

черешня  қызыл шие 

wood chips  древесная щепа  

 

ағаш жаңқасы 

wood copying 

lathe 

копировальный станок 

по дереву 

 

ағаш көшірме станогы 

wood depot  лесной склад (двор) үйілген ағаш қоймасы, 

ағаш ауласы 

 

wood distillation  сухая перегонка 

деревины 

 

сүректі құрғақ айдау 

wood dye  протрава для дерева 

 

ағашты дәрілеу (улау) 

wood element  древесная клетка  ағаш жасушасы 
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wood farm  лесничество  

 

орманшылық бөлімі 

wood fiber  древесное волокно  

 

ағаш талшығы 

 

wood filled 

frame  

армированная 

деревянная рама  

 

сым арқаулы ағаш 

рамасы 

wood flour  древесная масса  

 

сүрек массасы 

wood for carring  древесина для резьбы  

 

өрнек салуға (оюға) 

арналған сүрек 

 

wood fuel  деревянное топливо  

 

ағаш отын 

wood gas  древесный газ  сүрек газы 

 

wood grain  текстура древесины  

 

сүрек текстурасы 

(өрнегі) 

 

wood grower  лесовод  

 

орман маманы, 

орманшы 

wood industry  лесная 

промышленность 

 

орман өнеркәсібі 

wood joint  соединение древесных 

элементов  

 

сүрек элементтерінің 

қосылысы 

wood naphta  древесный спирт  

 

ағаш спирті 

wood of 

commerce  

поделочный лес  

 

іске (өңдеуге) 

жарамды ағаш 

 

wood oil tree 

(Aleurites 

fordii)  

 

масляное дерево  майлы ағаш  

wood particle 

board  

древесностружечная 

плита  

 

сүрек жаңқалы тақта 

(плита) 
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wood pitch  древесная смола  

 

ағаш шайыры  

wood plant  древесное растение  

 

ағаш өсімдігі 

wood preaparing 

plant  

 

древесный отдел  

 

сүрек бөлімі 

wood rasp  рашпиль для дерева  ағаш тегістейтін түрпі  

 

wood residue  древесные отходы  

 

ағаш (сүрек) 

қалдықтары 

 

wood rip saw  продольная пила  
 

ұзынынан тілетін ара 

wood screw  винт для древесины  сүрекке арналған 

бұрама (винт) 

 

wood steaming 

boiler  
 

древопарочный котел  

 

ағаш булайтын қазан 

wood 

technology  

древесиноведение  

 

сүректану (ғылым 

бағыты) 

 

wood turner  токарь по дереву  

 

ағаш жонушы (токарь) 

wood vinegar  древесный уксус  

 

сүрек сіркесуы 

wood waste  древесные отходы  

 

ағаш қалдықтары  

wood with large 

annual 

широкослойная 

древесина 

 

кең (жалпақ) қабатты 

сүрек 

woodcutter  лесоруб, дровосек  ағаш кесуші, ағаш 

шабушы 

 

wooden  древесинный  

 

сүректі 

woodlark  

(Alauda 

arborea) 

жаворонок лесной  орман бозторғайы 
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woodward  лесничий, лесник  

 

орман бөлімшесінің 

басшысы, орманшы  

 

woodworking  древообделочный  

 

сүрек (ағаш) өңдейтін, 

өңдегіш 

 

woodworking 

rip saw  

продольно – разрезная 

пила для дерева  

 

ағашты тік (ұзынынан) 

тілетін ара 

woody plants  деревья  

 

ағаштар  

working section  часть леса, отведенная 

под лесоразработку  

 

ағаш дайындауға 

бөлінген орман бөлімі 

worm-holes червоточина 

 

сүректегі құрт 

қуыстары  

 

wound scar прорость өсе бастаған, өсіп 

бітелген жарақат орны 

wrought timber  строганый 

пиломатериал  

тілініп сүргіленген 

материал 

 

wych elm  

(Ulmus 

montanus)  

вяз горный или 

шершавый, ильм  

 

тау шегіршіні 

   

   

X 

   

x – axis  ось иксов, ось абсцисс  

 

икс осі, абцисса осі 

x – cross 

member  

крестообразная 

поперечина  

 

айқыш тәрізді 

кеспелтек 

xanthine  ксантин  

 

ксантин 

xanthopous  желтостебельный  

 

сарғайған сабақты 
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xanthosis  ксантоз, желтуха 

земляники 

(возбудитель - вирус) 
 

ксантоз (қоздырғыш -  

вирус) 

xanthospermous  желтосемянный  

 

сары тұқымды 

xenogamy  ксеногамия, 

перекрестное 

оплодотворение или 

опыление 
 

ксеногамия, айқас 

ұрықтандыру немесе 

тозаңдану 

xeric  ксерический, 

засухоустойчивый  

 

қуаңшылыққа төзімді 

xerocarpous  сухоплодный  

 

құрғақ жемісті 

xerochasy  растрескивание 

плодов под влиянием 

сухости  

құрғақшылық 

(қуаңшылық) әсерінен 

жемістердің 

шытынауы 

 

xerocleistogamy  опыление в закрытых 

цветках при 

недостатке влаги  

ылғал жетіспеушілік 

кезінде гүлдердің 

жабық тозаңдануы 

 

xeroflous  сухоцветковый  кеппегүлді 

 

xerophobous  не переносящий 

засуху  

құрғақшылыққа 

(қуаңшылыққа) 

төзімсіз 

 

xerophytism  ксерофитность, 

засухоустойчивость  

ксерофиттілік, 

құрғақшылыққа 

(қуаңшылыққа) 

төзімділік 

 

xeroplastic  приспосабливающийс

я к засушливым 

условиям  

құрғақшылық 

(қуаңшылық) 

жағдайларға 

бейімделе бастаған 
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xerorendzine  ксерорендзина (сухая 

перегнойно-

карбонатная почва)  

ксерорендзина (құрғақ 

қара шірінділі–

карбонатты топырақ) 

 

xylographer  гравер по дереву, 

ксилограф  

 

ағашқа жазу шебері, 

ағаш оюшысы, 

ксилограф 

 

xyloid  древесный  сүректі 

 

xylometer  ксилометр (прибор для 

определения 

удельного веса дерева)  

ксилометр (ағаштың 

үлесті салмағын 

анықтауға арналған 

аспап) 

 

xylose  ксилоза, древесный 

сахар 

 

ксилоза, ағаш қанты 

xylotomy  ксилотомия 

(приготовление 

тонких разрезов 

древесины для 

изучения ее строения 

под микроскопом) 

ксилотомия (сүректің 

құрылысын 

микроскоппен зерттеу 

үшін жұқа кесінді 

дайындау) 

 

   

   

   

Y 

   

yak  

(Quercus 

sissiliflora)  

 

дуб зимний  кеш гүлдейтін емен 

(қысқы емен) 

 

yard  лесобиржа, лесной 

склад 

орман биржасы, орман 

қоймасы 

 

yarding  укладка древесины на 

бирже  

биржада ағаш сүрегін 

текшелеп үю 
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yarding drying  естественная сушка  

 

табиғи кептіру, табиғи 

кебу 
 

yarding endine  лесотаска  ағаш сүйрегіш, , ағаш 

тасымалдағыш 

 

yard-lumber  биржевой 

пиломатериал, 

воздушно-сухой 

лесоматериал  
 

биржаға шығаратын 

тілінген материал, 

ауалы құрғақтықтағы 

орман материалы 

yearling  однолетка, однолетние 

дерево, саженец  

 

бір жылдық өскін, бір 

жылдық ағаш, көшет 

yearly output  годовая отдача, 

производительность  

 

жылдық түсім, 

өнімділік 

(өндірістілік) 

 

yellow – bask 

oak (Quercus 

velutina lam)  

 

дуб бархатный или 

желтый  

 

барқыт немесе сары 

емен 

yellow – 

flowered aloe 

(Аloe vulgaris)  

 

алоэ настоящий  нағыз алоэ 

yellow acacia 

(Caragana 

arborescens) 

 

акация желтая  

 

 

сары қараған 

yellow birch  

(Betula lutea)  

 

береза желтая  сары қайың 

yellow cyrres 

(Сhamaecyparis 

nootkatensis) 

 

кипарис желтый  сары сауырағашы 

(кипарис) 

yellow deal  сосновая доска, 

сосновый 

пиломатериал  

қарағай тақтайы, 

қарағайдан тілінген 

материал 
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yellow dip  живица со второго 

года подсочки  

екінші жылы 

ағызылған шайыр 

 

yellow disease  болезнь пожелтения, 

желтизна листва  

 

жапырақтардың 

сарғаюы (ауру) 

yellow locust 

(Robinia 

pseudoacaia) 

 

акация белая  ақ қараған (робиния) 

yellow poplar 

(Libiodendron 

tulipifera)  

тюльпановое дерево, 

желтый тополь  

сарғалдақ ағаш, сары 

терек 

yellow wood 

wesp (Sirel 

gigas)  

рогохвост еловый, оса 

древесная гигантская  

 

шырша мүйізқұйрығы, 

ағаштың алып жабайы 

арасы 

 

yellow-breasted 

hunting  

(Emberiza 

aureola) 

 

дубровый желтый 

болотный воробей  

сары түсті саз торғайы 

yew (Taxus 

baccata)  

железное дерево, тис 

ягодный 

 

темір ағаш, жидекті 

тис 

yew (Taxus gen)  

 

тис, тиссовое дерево 

  

тис ағашы 

yield  урожай, размер 

выработки, 

производить 

  

өнім, істелген жұмыс 

мөлшері, өндіру 

yield from 

felling  

выход древесины с 

площади рубки леса  

 

кесілетін, кесілген 

орман аумағының 

сүрек шығымдылығы 

 

yield of a log  выход 

пиломатериалов из 

бревна  

бөренеден тілінген 

материалдардың 

шығымы 
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yield of seeds  возврат семян 

(урожаем) 

 

тұқым (өнім) 

қайтарымы 

yield of the final 

felling 

размер главный рубки 

или главного 

пользования 

 

басты кесу немесе 

басты пайдалану 

мөлшері 

 

yield of thinning  урожай, полученный 

от прореживания  

 

сиретуден алынған 

өнім 

yield prospects  виды на урожай  

 

болжамды өнім 

мөлшері 

yielding ability  урожайность  

 

өнімділік 

young plant  рассада, саженец  

 

көшет, тікпе көшет 

young soil  новь, целина  тың жер 

 

young stage  ранний возраст  

 

жасырақ кез, жас шақ 

   

Z 

   

zareba, zareeba живая изгородь из 

растении 
 

өсімдіктерден 

жасалған  қоршау  

zea кукуруза, маис 

 

жүгері, маис 

zephir ветерок 

 

самал 

zigzag clover клевер средний 
 

беде 

zinc цинк 

 

мырыш 

zone зона, пояс, участок 

 

аймақ (зона), белдеу,  

учаске, алаң, аумақ 
 

zymotic бродильный ашытқыш, іріткіш  

zymurgy заквашивание, 

ферментация 

ашыту, ашытқы құю, 

ферментация 
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Динар Дәуітбайқызы Исағұлова  
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