
add_record.pejv.txt

plantlaŭso:=afido

Akademio Internacia de la Sciencoj San-Marino:【Ｅ】サンマリノ国際科学アカデミー

ia ajn:=ajna

io ajn:=ajno

Akademi/o:【Ｅ】エスペラント・アカデミーオ

ŝvelpetiola ejŝhornio:=akvohiacinto

kanada elodeo:=akvopesto

dafnio:=akvopulo

stratioto:=akvosoldato

stelario:=alsino

dolĉa fabopasto:=anno

dekstrumigi:=aranĝo

Jazono:【ギ】:イアーソーン >>Argo

izatiso:=arkta vulpo

onopordo:=azenkardo

belga franko:【貨】ベルギー・フラン

kaligrafio:=belskribado

mezrostita:=bifsteko

trarostita:=bifsteko

aluato:=bleksimio

senkritike:=blinde

brakino:=bombardskarabo

cianeo:=brulmeduzo

programa fuŝo:=cimo

citrata acido:=citronacido

militista:=civila

Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj:【法】国際連合憲章

Popola Respubliko Ĉinio:【国名】中華人民共和国

konsomeo:=densa buljono

malsupra premo:=diastola premo

lamenigeblo:=dilateblo

diasporo:=dispelitaro

malatentigi:=distri

sensala akvo:=dolĉa akvo

tragiko:=dramo

kernofrukto:=drupo

dratigebla:=duktila

lamenigeblo:=duktileco

konduktubo:=dukto

irigatoro:=duŝilo

herba sambuko:=ebulo

Esperanto-Domo:【E】エスペラントの家

kultureco:=edukiteco

herba sambuko:=ebulo

ŝoĵio:=ekranpordo

deporto:=ekzilo

Esperanto-Ligo por Norda Ameriko:【E】北米エスペラント連盟
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superskriba:=enŝova reĝimo

endotelio:=epitelio

erbia oksido:=erbino

muldejo:=fandejo

bombasti:=fanfaroni

bufono:=farsisto

Flandra Esperanto-Ligo:【E】フランドルエスペラント連盟

hufofero:=ferumi

vinlaŭso:=filoksero

fizika geografio:=fiziografio

malvalidiĝi:=fortempiĝi

klorfluorkarbono:=freono

tufanaso:=fuligulo

ĉasputoro:=furo

francismo:=galicismo

dornfiŝo:=gasterosteo

fermentaĵo:=gisto

sakaromiceto:=gistofungo

dormomuso:=gliro

Grenviĉa Meza Tempo:グリニッジ標準時

Aglajo:=Gracioj

Eŭfrozino:=Gracioj

lanio:=greka pigo

grajnaĵo:=griaĵo

botrito:=griza ŝimo

litorno:=griza turdo

laringalo:=guturalo

blazo:=haŭtveziko

Hungaria Esperanto-Asocio:【E】ハンガリーエスペラント協会

eternofloro:=helikrizo

ruĝa fererco:=hematito

ulmario:=herbejreĝino

makaono:=hirundvosta papilio

Homa Imunonesufiĉestiga Viruso:【病】ヒト免疫不全ウイルス（HIV）

fiŝhokado:=hokado

ŝipkelo:=holdo

grandfolia hidrangeo:=hortensio

cinodonto:=hundodento

cinogloso:=hundolango

cinozuro:=hundovosto

kimera:=ĥimera

inter aliaj:=i.a.

de tempo al tempo:=iam kaj iam

Internacia Esperanto-Instituto:【Ｅ】国際エスペラント学会

Internacia Esperanto-Muzeo:【Ｅ】国際エスペラント博物館

Internacia Fervojista Esperanto-Federacio:【Ｅ】国際エスペラント鉄道員連合

dioskoreo:=ignamo
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Internacia Junulara Semajno:【Ｅ】国際青年週間

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj:【Ｅ】国際エスペラント教職員連盟

akvifolio:=ilekso

duiliardo:=-iliard-

keĉuo:=inkao

retuzanto:=internaŭto

interpunkciaj signoj:=interpunkcio

internacia respondo-kupono:【通】国際返信切手券

Internacia Scienca Asocio Esperantista:【Ｅ】国際エスペラント科学協会

iskia neŭralgio:=iskiatiko

Internacia Telekomunika Unio:【通】国際電気通信連合

dafodilo:=jonkvilo

korkoro:=jutplanto

Bonespera Kabo:【地名】喜望峰（南アフリカ共和国）

mikroto:=kampomuso

liturgia kantaro:=kancionalo

kardjo:=kardio

katario:=katherbo

kristana preĝejo:=kirko

cirkuo:=kirko

deklivometro:=klinometro

glugli:=klukkluki

majstro de komputilo:=kodumulo

organika farbo:=kolorilo

Respubliko Kongo:【国名】コンゴ共和国（首都ブラザビル，アフリカ）

Demokratia Respubliko Kongo:【国名】コンゴ民主共和国（首都キンシャサ，アフリカ）

kredita:=kontanta

Popola Demokratia Respubliko Koreio:【国名】朝鮮民主主義人民共和国（首都ピョンヤン，アジア

）

Respubliko Koreio:【国名】大韓民国（首都ソウル，アジア）

Kompar/u:比較せよ

olivino:=krizolito

Komunumo de Sendependaj S^tatoj:【政】独立国家共同体

kompresoro:=kunpremilo

hutono:=kuŝkuseno

Kvanĵuo:=Kŭanĵuo

mazamo:=lancocervo

korthundo:=laniario

jurscienco:=leĝoscienco

lagostomo:=leporlipo

matiolo:=levkojo

Loka Kongresa Komitato:【Ｅ】現地大会委員会

glitveturi:=luĝi

menispermo:=lunsemo

adulario:=lunŝtono

deflori:=malvirgigi

haliaeto:=maraglo
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aktinio:=maranemono

kongro:=marangilo

galinago:=marĉa skolopo

balano:=marglano

ŝterno:=marhirundo

procelario:=marhirundo

Maria silibo:=Maria kardo

stolono:=markoto

halioto:=marorelo

hematopo:=marpigo

foceno:=marporko

talitro:=marpulo

sepiolito:=marŝaŭmo

lentisko:=mastikarbo

Mez-Eŭropa Junulara Konferenco:【Ｅ】中央ヨーロッパ青年会議

Mez-Eŭropa Junulara Semajno:【Ｅ】中央ヨーロッパ青年週間

ofertado:=mendado

Mez-Eŭropa Tempo:【地理】中央ヨーロッパ時間

protozoo:=mikrobo

c^ina zingibro:【植】ミョウガ（茗荷）

politika amaskunveno:政治的大集会

ovibovo:=moskobovo

fibero:=moskorato

miristiko:【植】ニクズク（種）

dioneo:【植】ハエトリソウ（蝿取草）,ハエジゴク =mus^kaptanto

senmovaj^o:【美】静物（画）

nacianigito:=naturalizito

rinito:=nazkataro

vetorajto:=negativa voĉdonrajto

neĝborulo:=neĝa galanto

analfabeta:=nelegoscia

Neidentigita Fluganta Objekto:未確認飛行物体，ＵＦＯ

nederlanda guldeno:=gulden/o

akvilono:=norda vento

boreala vento:=norda vento

tramontano:=norda vento

novao:=novstelo

Ne-Registara organizaj^o:非政府組織（ＮＧＯ）

nucifrago:=nuksrompulo

kristalino:=okullenso

otariedo:=orelfoko

aŭrikulario:=orelfungo

fieraĉo:=orgojlo

cetonio:=orskarabo

gageo:=orstelo

visigotoj:=ostrogotoj

artokarpo:=panarbo
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ŝorto:=pantaloneto

oceloto:=panterkato

fruktoglaciaĵo:=parfeo

Pola Esperanto-Asocio:【Ｅ】ポーランドエスペラント協会

Praktika Esperanto-Japana Vortareto:【Ｅ】実用エスペラント小辞典（この辞典 Ver 1.81）,

PEJV

pikadoro:=pikrajdisto

konifero:=pinglarbo

pleŭronektedo:=platfiŝo

likoperdo:=polvofungo

marsupiulo:=poŝbesto

praidoj:=prafiloj

etalono:=pratipo de kilogramo

la unua prezentado:=premiero

diskuti pri:=pridiskuti

leĝe malpermesi:=prohibicii

ofertado:=proponado

eksterleĝigi:=proskribi

malpermesado:=proskribo

eksterleĝigo:=proskribo

ftiro:=puba pediko

pulmonario:=pulmoherbo

sapropelio:=putroŝlimo

radkavo:=radsulko

reelo:=reala nombro

palmopiedulo:=rempiedulo

iks-radioj:=rentgenradioj

ciklostomoj:=rondbuŝuloj

fenikuro:=ruĝvostulo

lesbanino:=safismulino

amonia klorido:=salamoniako

mezozoika:=sekundara

sensitivo:=sentema mimozo

kalitrikso:=silksimio

bombicilo:=silkvostulo

lila:=sir/o/ngok/o

lila:=sir/o/ngvi/o

supra premo:=sis/o/ola/o

skorpeno:=skorpifiŝo

salikornio:=sodherbo

salsolo:=sodherbo

suedo:=sodherbo

eglanterio:=sovaĝrozo

ejakulo:=spermelĵeto

andono:=starlampo

madreporo:=stelkoralo

korsako:=stepvulpo
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gastrito:=stomakinflamo

arondismento:=subdepartemento

hipoderma:=subderma

inklinacio:=subklino

aŭstrala vento:=suda vento

enŝova:=superskriba reĝimo

ekspresa vojo:=superŝoseo

adventiva:=surkreskanta

procelario:=ŝtormobirdo

petrelo:=ŝtormobirdo

taŭgprova programo:=taŭgprovaĵo

termoelektra paro:=termoparo

leptinotarso:=terpomskarabo

geastro:=terstelo

astreo:=terstelo

pikadoro:=toreadoro

maizpaneto:=tortiljo

dikomleto:=tortiljo

bignonio:=trumpetfloro

televid-elsendo:=TV-elsendo

televid-stacio:=TV-stacio

brula juko:=urtikado

miriko:=vaksarbo

ridkaveto:=vangokaveto

vidu:=vd.

palata velo:=velo

vira samseksemo:=viradulto

aŭrelio:=vitromeduzo
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