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WSTĘP
to, co autor pisze kończąc pracę, a Czytelnik rzadko od
tego zaczyna, choć może ułatwić Mu korzystanie z niej

To opracowanie zajmuje się nazwami zwierząt, a dokładnie: ich znaczeniem
- przede wszystkim nazw naukowych, a po części też popularnych.
Uczący się biologii, czy to w szkole średniej, czy na studiach muszą przy
swoić sobie wiele terminów specjalnych. Wśród nich sporą grupę stanowią na
ukowe nazwy różnych organizmów; są one podawane już w podręcznikach dla
gimnazjów i liceów, a na poziomie szkoły wyższej część z nich jeszcze trzeba
zapamiętać i zastosować. Zazwyczaj studiujący sądzą, że są to nazwy łacińskie,
i przypuszczają, że bez znajomości łaciny takie nazwy pozostaną dla nich jedy
nie jakimś niezrozumiałym ciągiem liter, trudnym do wyuczenia się i zapamięta
nia. Tymczasem - sprawa wygląda nieco inaczej i lepiej, ponieważ:
=> nazwy są tylko formalnie łacińskie, w rzeczywistości pochodzą
z wielu różnych języków,
=> zrozumienie nazwy ułatwia jej zapamiętanie,
a do zrozumienia ich znaczenia potrzebne są przede wszystkim spe
cjalne słowniki: wyrazów obcych i etymologiczne (ale przydatne są
także obszerniejsze słowniki wielu języków europejskich, zwłaszcza
romańskich).
Trudno jednak z takich słowników wyłuskać potrzebne informacje za
równo o znaczeniu nazw, jak i ich pochodzeniu, więc powstało
=> niniejsze opracowanie - MANTICHORA, mogące w części uzupełnić
tę lukę i wyjaśnić następujące zagadnienia:
♦ jak powstały i co kryjąw sobie różne nazwy?
♦ czym jest sama nazwa naukowa?
♦ jak się stosuje, jak pisze i jak mogą być czasami
przekształcane nazwy naukowe?
♦ ewentualnie - kim była owa Mantichora, od której pochodzi
tytuł całego opracowania?
Odpowiedzi na pierwsze pytanie są zamieszczone w rozdziałach MANTI
CHORA i SŁOWNIK, na pozostałe poniżej, a reszta książki to skorowidze i in
deksy, umożliwiające dotarcie do konkretnych informacji od różnych stron:
Jeśli znamy nazwę polską - zaczynamy od SKOROWIDZA A-Ż, jeśli całą
naukową lub tylko nazwę rodzaju - to szukamy jej w rozdziale MANTICHORA,
a jeśli znamy tylko część nazwy określającą gatunek lub poszukujemy znaczę-
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nia samego słowa - możemy to znaleźć w SŁOWNIKU. Postacie MITOLO
GICZNE to te, od których cech czy przygód utworzono nazwy różnych gatunków,
co pozwala zainteresowanym filologią i historią poszerzyć swe wiadomości; po
stacie HISTORYCZNE to nazwiska (lub imiona) wymienione w tekście, nato
miast WYKAZ SYSTEMATYCZNY wymienia kolejno opisane gatunki.

O PRZYPISACH I STRZAŁKACH
Aby nie rozbijać toku myśli czy opisu, dalsze dane, niezwiązane jednak bezpo
średnio z nazewnictwem, umieszczone są w przypisach. Trzeba też zwrócić uwa
gę na strzałki: -> 4- T, bezpośrednio kierujące do jakiegoś hasła, w różny sposób
związanego z omawianym wyrazem. W zamieszczonej poniżej definicji nazw sys
tematycznych (w ramce) rolę odnośników pełnią okrągłe numerki, objaśniające
naukowe, systematyczne 4- i taksonomiczne 4- znaczenie każdego ze słów.

CZYM JEST NAZWA NAUKOWA? (według zasad systematyki)
Systematyka u wielu czytelników budzi niezbyt miłe skojarzenia. Jedni twier
dzą, że jest nieciekawa, dla innych, którzy muszą ją poznać i zdać z niej egza
min, brzmi groźnie. Niestety - bez wyjaśnienia lub tylko przypomnienia kilku
spraw - zrozumienie dalszej części może być trudne, zatem, jak Rzymianie mó
wili - ab ovo, czyli od jajka (-> Leda).

Systematyka zajmuje się opisem różnorodności organizmów, jej przyczyna
mi, ustala ich pokrewieństwa i klasyfikuje je według określonych reguł, natomiast
taksonomia obejmuje nadawanie i stosowanie nazw naukowych. Niektórzy
uważają, że taksonomia jest nauką odrębną, inni, że to część systematyki, pozo
stali wreszcie traktują systematykę i taksonomię jako jedną naukę. Te nie do
końca określone stanowiska wynikają zapewne stąd, że obiema tymi dziedzina
mi zajmują się przeważnie ci sami badacze. Można więc przyjąć, że w przyrodzie
istnieją osobniki, gatunki czy populacje, a naukowiec systematyk je wydziela
i przypisuje do oddzielnych kategorii, czyli taksonów, którym - jako taksonom nadaje nazwy naukowe, traktowane jako łacińskie Zatem:
Systematyczna nazwa naukowa jednoznacznie określa gatunek,
a umieszczona w spisie systematycznym jest sformalizowanym O
i skróconym @ zapisem aktualnej @ informacji o podobieństwie
i pokrewieństwach © tego gatunku z innymi.

© Nadawanie i używanie nazw naukowych jest regulowane przez niżej omó
wiony KODEKS NOMENKLATURY, jest ono sformalizowane, to znaczy, że sto
suje się do zasad, zgodnych z logiką Arystotelesa, przystosowanych do celów
przyrodniczych przez Linneusza, a później udoskonalanych przez ponad dwie
ście czterdzieści lat, dlatego systematyki, nawet bardzo różniące się treścią, są
formalnie bardzo podobne.
1 Wielokrotnie próbowano zastąpić system wymyślony przez Linneusza innymi (nadal są
podejmowane takie działania), ale jak dotychczas nic lepszego jeszcze nie powstało.
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Według zasad, sformułowanych przez Arystotelesa, podział zbioru ma być
wyczerpujący (obejmujący bez reszty cały zbiór elementów) i rozłączny (czyli
przyporządkowujący każdy element zbioru jednej z dwu kategorii), a także ma
obowiązywać zasada najmniejszej, lecz wystarczającej różnicy pomiędzy rów
nymi kategoriami. Linneusz, opierając się na powyższym, utworzył swą syste
matykę jako określony układ roślin, zwierząt i minerałów, a także dał teoretyczne
podstawy do dalszej rozbudowy systemu. Ogłosił to w dziele Systema Naturae
którego X wydanie z 1758 roku (ostatnie wydrukowane za życia i pod kontrolą
autora) przyjęto za początek obecnej systematyki przyrodniczej. Coraz lepszym
dostosowaniem do współczesnych warunków zajmują się organizowane co kilka
lat międzynarodowe kongresy systematyków, a pomiędzy kongresami stałe Ko
misje Nomenklatury - botaniczna w Paryżu i zoologiczna w Londynie, pod egidą
towarzystwa Linnean Society.
Obecnie dla zwierząt stosuje się następujące kategorie:

TYP

Gromada
Rząd

Rodzina
Rodzaj
gatunek
Gatunek i typ wyróżniono graficznie, ponieważ gatunek jest taksonem natu
ralnym, istniejącym w przyrodzie, a typ jest we współczesnych systematykach
najwyższą, powszechnie uznawaną grupą zwierząt, zbudowanych według wspól
nego planu i najprawdopodobniej pochodzących od wspólnego przodka, ma więc
też cechy grupy naturalnej. Pozostałe grupy - to kategorie formalne, utworzone
sztucznie, choć spora część z nich jest także grupami naturalnymi, np. ptaki czy
żółwie2.

® Nazwa systematyczna jest zapisem skróconym, co oznacza silną selekcję
faktów, na których się opiera3; dlatego nazwa naukowa określonego gatunku to
zwykle dwa wyrazy występujące zawsze razem, pisane wyłącznie w alfabecie
łacińskim. Pierwszy z nich, zaczynający się dużą literą, oznacza Rodzaj - Ge
nus, drugi, rozpoczynający się literą małą - określony gatunek - species w tym
rodzaju. Taka nazwa naukowa w tekście zwykle jest pisana w nawiasie i od-*i
2 Jeszcze wyższe kategorie, jak: grupa typów, dział, sekcja, dywizja są bardzo różnie poj
mowane i stosowane, a wielu systematyków, choć je wyróżnia - wcale ich nie nazywa.
Różni autorzy, znając ten sam zestaw faktów, mogą go rozmaicie interpretować, przykła
dając niejednakową wagę do różnych kryteriów i otrzymując różne wyniki. Na przykład, protozoologowie i algolodzy zajmują się częściowo tymi samymi gromadami, ale dla protozoologa
najważniejszą cechą jest jednokomórkowość, morfologia komórek i sposób ich rozmnażania
się (więc wśród wiciowców są i zwierzęta, jak Trypanosoma, Bodo, formy pośrednie, takie jak
Euglena czy Noctiluca, i zdecydowane rośliny, jak Dinobryon, Peridinium), a z kolei dla algologa ważniejszy jest skład chemiczny barwników asymilacyjnych, produktów fotosyntezy,
i wreszcie ścian komórek, a to, czy występują one pojedynczo, po dwie, cztery czy
w większych zespołach, ma już mniejsze znaczenie (por. zielenice Chlorella, Scenedesmus,
Eudorina, Volvox, Cladophora).
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mienną czcionką, np. kursywą. Przy powtórzeniach nazwę rodzajową skraca się
do pierwszej litery, uzupełnionej całą nazwą gatunkową (jeżeli podaje się jedynie
nazwę rodzaju, miejsce gatunku uzupełnia się skrótem sp.). Czasem,
w obszernych rodzajach, są wyróżniane podrodzaje (podawane w nawiasie, też
dużą literą), często też po nazwie gatunkowej są dalsze słowa, oznaczające
niższe jednostki, jak: podgatunek, odmiana, rasa itp., ale zasadnicze jest poda
nie nazw rodzaju i gatunku, dlatego tę nomenklaturę nazywa się linneuszowską
lub binominalną, czyli dwunazwową.

® Systematyka powinna być aktualna, czyli wyrażać poglądy konkretnego
autora (lub szkoły naukowej) w określonym czasie, a to powoduje, że często jest
różna w różnych źródłach4. Dalsze przyczyny różnic w nazwach to brak informa
cji lub pewien konserwatyzm, zwłaszcza wśród naukowców nie-systematyków,
stosujących synonimy, o czym niżej.
® Każda nazwa kategorii obejmuje grupę osobników, które mają jakieś cechy
wspólne, np. wszystkie ptaki mają pióra, dzioby, znoszą jaja itd., są więc do sie
bie podobne, a zarazem uważamy, że pochodzą od wspólnego przodka, więc są
ze sobą spokrewnione. Często jednak pojedyncze cechy, a czasem i całe ze
społy cech, są bardzo podobne, np. jako wyraz przystosowania do określonych
warunków, a rzeczywistego pokrewieństwa brak; jest to w podręcznikach oma
wiane jako zjawiska homologii, analogii i konwergencji. Systematyka powinna
być w pełni naturalna, czyli stanowisko systematyczne danego taksonu ma wy
rażać także jego pochodzenie i pokrewieństwa, lecz w wielu grupach taki stan
jeszcze nie został osiągnięty.

Naukowa nazwa systematyczna jest obowiązująca w całej literaturze nauko
wej na świecie. Bardzo dokładnie o tworzeniu i stosowaniu nazw naukowych
traktują dwa, bardzo podobnie (lecz niejednakowo!) ułożone międzynarodowe
KODEKSY NOMENKLATURY systematycznej - botaniczny i zoologiczny; ten
drugi obejmuje zakres nazw od podgatunku do nadrodziny, więc w wyższych
kategoriach jest pewna dowolność użycia różnych form czy końcówek (np. przy
nazwach rzędów). Aby nie powtarzać w tekście - jego tytuł [Międzynarodowy
Kodeks Nomenklatury Zoologicznej, 1963] został skrócony na K.N.ZOOL. Wy
mienione kodeksy są od siebie niezależne, to znaczy nazwa naukowa jakiegoś
zwierzęcia może być taka sama, jak rośliny, ale w praktyce unika się tego,
zwłaszcza u organizmów jednokomórkowych, zaliczanych niekiedy do jednego
lub drugiego królestwa (jednak p. -> Proteus). Oczywiście nazwy gatunkowe,
zwłaszcza przymiotniki, powtarzają się bardzo często.
Cele tych dość rozbudowanych przepisów są takie, aby:
♦ każdy gatunek miał dla siebie nazwę odrębną,i*

4 Przykładowo: jeden systematyk uważa, że ryś należy do tego samego rodzaju co kot
i nazywa go Felis lynx, inny sądzi, że rysia należy jakoś wyodrębnić i podnosi go do rangi
podrodzaju, pisząc Felis (Lynx) lynx, a wreszcie trzeci stoi na stanowisku, że ryś i kot to dwa
różne rodzaje i pisze wtedy -> Lynx lynx.
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♦ dana nazwa odnosiła się z całą pewnością do jednego, konkretnego,
gatunku,
♦ systematyka była możliwie niezmienna.
Dlatego jeśli ktoś przypadkowo (np. nieświadomie, nie mając dostępu do lite
ratury) użyje nazwy już wcześniej przypisanej do innego gatunku - to taka nazwa
staje się synonimem i w systematyce nie powinna być używana. Podobnie gdy
kolejni autorzy opisywali ten sam gatunek pod różnymi nazwami, to ważna sys
tematycznie jest nazwa najstarsza, a pozostałe stają się też synonimami. Nawet
jeśli pierwsza nazwa została utworzona niezupełnie zgodnie z ortografią czy
pisownią (-> Apatura, Galeocerdo cuvier) albo zawiera inne błędy (-> Cassis,
Pygoscelis), to stosuje się ją w takiej formie, w jakiej została opublikowana
(ewentualnie bez znaków diakrytycznych -> OBJAŚNIENIA (afi, 06). Tak ustalo
no na kolejnych międzynarodowych kongresach zoologów i botaników, ponieważ
w XVIII i XIX wieku wielu systematyków zmieniało nazwy gatunków z powodów
subiektywnych, na „lepiej pasujące", co czasem powodowało wielkie zamiesza
nie (zob. -> dodo - Raphus, dziobak - Ornithorhynchus, krowa morska - Hydrodamalis, hatteria - Sphenodoir, jeszcze kilka przykładów takich nazw wymienio
no też przy -> wężowidle - Ophiura albida). Jeśli jakaś nazwa nie „przyjęła się”
i nie była używana ponad 50 lat, to odpowiednia komisja, wybrana na takim kon
gresie, może ją unieważnić, a zalecić dalsze stosowanie innej, dotychczas po
wszechnie używanej, lub przeciwnie - unieważnić nazwę rozpowszechnioną,
a wskrzesić inną, jak to opisano przy susłach (Citellus
Spermophilus).
Jednak - jak to w życiu - niektórzy użytkownicy nazw, niebędący systematy
kami, lecz przedstawicielami nauk stosowanych (medycyna, weterynaria, ho
dowla, rolnictwo, leśnictwo), stosują nazwy i podział systematyczny takie, jakie
poznali i zapamiętali np. na studiach, przed trzydziestu czy więcej laty, więc nie
które synonimy spotyka się dość często. Na przykład wciąż jeszcze, w niektó
rych publikacjach, żyjący w Europie zając szarak jest nazywany -> Lepus europaeus, choć przeszło 40 lat temu wyjaśniono, że należy go traktować jako podgatunek zająca zamieszkującego Afrykę i właściwa nazwa naukowa powinna
brzmieć L. capensis europaeus.

Czasem też zdarza się, że dawna nazwa naukowa staje się nazwą pospolitą
(uczenie mówiąc - wernakularną), a tymczasem systematycy ustanawiają nową,
naukową. Ilustrują to przykłady:
nazwa polska:
dodo
cyprina islandzka
portunik
skalaria
strangalia plamista
tanagrowate
trytonia

dawny synonim:
Didus ineptus
Cyprina islandica
Portunus halsatus
Scalaria scalare
Stranqalia maculata
Tanaqridae
Tritonia tritonis

aktualna naukowa:
Raphus cucullatus
Arctica islandica
Liocarcinus halsatus
Epitonium scalare
Leptura maculata
Thraupidae
Charonia tritonis
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Uzupełnieniem nazwy może być nazwisko jej autora oraz data pierwszego
opisu, przy czym zwykle nazwisko Linneusza, który zaprojektował i pierwszy
zastosował ten system, jest skracane do litery L. Ponieważ jednak spisał on tylko
4162 gatunki, w ogóle nie zajmował się zwierzętami spod mikroskopu, a do tego
- jego system nie miał szczebla rodzin, później często jego gatunki stały się
rodzajami, rodzaje rodzinami, a ilość rzędów bardzo się zwiększyła, często też
rozdzielano obszerne taksony na drobniejsze, nadając im nowe nazwy, które
niekiedy nawiązują do macierzystych ( -> Alcedo, Cirolana, Cypris, Gammarus,
Pelopia).
Trzeba też przypomnieć, że Karol Linneusz był przede wszystkim botani
kiem, geologiem, lekarzem, a w dalszej kolejności dopiero zoologiem, i - jak
sam wspominał - przy sporządzaniu opisów wielu zwierząt wodnych lub paso
żytniczych walczyły w nim dwa uczucia: obrzydzenie i sumienność naukowca,
który jednak chce niemiły mu obiekt badania dokładnie opisać. Tak więc jego
systematyka roślin, mimo sztuczności, była znacznie bliższa naturalnej niż
w wypadku zwierząt. Wyjaśnienia wymaga także brak konsekwencji u niego
samego - wiele pospolitszych zwierząt otrzymało nazwę tylko jednowyrazową;
później trzeba było to uzupełnić, stąd powstały takie nazwy, jak: Apus apus,
Chloris chloris czy Lutra lutra. Jeśli gatunek jest reprezentowany przez więcej
podgatunków, to jeden, nazwany nominalnym (opisany jako pierwszy), ma trzy
jednobrzmiące nazwy: rodzajową, gatunkową i podgatunkową.

Należy też dodać, że nie wszystkie nazwy dwuwyrazowe, wyglądające jak
naukowe - systematyczne, są nimi naprawdę, szczególnie odnosi się to do ko
palnych przodków naczelnych, a zwłaszcza człowieka, ponieważ antropologowie
i archeolodzy nadawali takie nazwy konkretnym, pojedynczym znaleziskom (cza
sem mocno niekompletnym!), tworząc wiele nowych „rodzajów", których duża
część powinna być zaliczona do rodzaju Homo, t Pithecantropus i ewentualnie
t Australopithecus. Również do systematyki nie należą nazwy stadiów, larw czy
konstrukcji hipotetycznych. Po dalsze szczegóły trzeba sięgnąć do literatury [np.
Międzynarodowy Kodeks... - 1963, Mayr - 1974, Matile i inni - 1993, JoaCHIMIAK i SMAGOWICZ - 2000],

CO SIĘ KRYJE W TAKICH NAZWACH?
Opisano i nazwano już co najmniej 400 000 gatunków roślin i grzybów oraz
bez mała 2 000 000 zwierząt, więc jest oczywiste, że samych słów łacińskich nie
wystarczyłoby do utworzenia tylu niepowtarzających się nazw, nawet z wykorzy
staniem wszystkich imion własnych, co zresztą obrazuje zamieszczony fragment
ILIADY (-> ANEKS). Poza tym, już od czasów Pliniusza st. (t 79 roku n.e.),
słownictwo naukowe było oparte na obu językach, jakimi posługiwali się wtedy
Rzymianie - łacinie i grece. Jednocześnie - autorzy nazw zwykle starają się, aby
każda coś mówiła o opisywanym gatunku, dlatego są w nich przymiotniki okre
ślające pochodzenie geograficzne lub też pochodzące od nazwisk związanych
albo z pozyskaniem materiału, albo jako wyraz sympatii autora nazwy.
Prawie wszystkie rodzaje opisane przez Linneusza to klasyczne, zwykle jed
noczęściowe, nazwy zwierząt; takie wyjątki, jak
strzyżyk (nowa nazwa) czy
wielbłąd i żyrafa (z arabskiego), zdarzają się rzadko, natomiast późniejsi takso-
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nomowie musieli tworzyć nowe nazwy - albo przekształcając dawne, albo łącząc
różne rdzenie; zdarza się też anagramowanie (-> Alcedo), i coraz częściej używanie słów z języków współczesnych, jak np. nazwy miejscowe dla różnych
gatunków (-> amur, jaź, okapi, sielawa, zaskroniec). Liczne starożytne imiona
własne wyrażają cechy ich niegdysiejszych nosicieli lub wspominają ich czyny,
np. największe chrząszcze to —> herkules i goliat, a -> dydelf Eneasza nosi po
tomstwo na grzbiecie, jak ten bohater niósł ojca. Częste jest też dodawanie nie
tylko przedrostków i przyrostków, ale przymiotników i ich części, a także łączenie
w jednym wyrazie dwu tematów, zwykle w nazwach rodzajów. Ponieważ wielu
badaczy posługiwało się niekiedy tylko swą pamięcią, zdarzają się zmiany pi
sowni, przekręcenia czy upodobnienia nadawanych nazw do innych słów, często
o zupełnie innym znaczeniu (-> Arion i aries, Elaphe, elops i Elaphus, Lycaena
i Lacaena, lub Cypraea panterina i C. tigris).
Bywa i tak, jak podaje J. May [1994], prawie sto lat temu G.W. Kirkaldy na
dał kilku pluskwiakom nazwy: Pollychisme, Peggychisme, Marichisme, Dollychisme, Florichisme, co po angielsku brzmi i oznacza Polly, Peggy, Mary, Doiły,
Floro - kiss me (pocałuj mnie). (W dostępnych słownikach ani w języku greckim,
ani w łacińskim wyrazu 'chisme' nie ma).
Nazwy gatunkowe najczęściej są przymiotnikami, prostymi lub złożonymi (->
brachyurus, conchyliophorus, cynocephalus, deserticolus), mogą też pochodzić
od nazwisk lub nazw geograficznych, czasem to przydawki - rzeczowniki, speł
niające rolę przymiotnika (-> Corvus corax, Mactra stultorum); niekiedy powstają jeszcze inaczej (-> Ambondro mahabó).
Przy możliwości wyboru różnych tłumaczeń znaczenia - podano taką wersję,
która najlepiej oddaje cechy wyglądu, budowy lub zachowania się danego zwie
rzęcia, lub też taką wersję mitu czy mitów, która/e bardziej temu odpowiada/ją.
Przy kilku nazwach zostało podanych więcej wersji, aby pokazać, jak czasem
objaśnianie może być subiektywne. W wypadkach gdy autor, który z wykształce
nia jest przyrodnikiem, nie filologiem, miał wątpliwości co do źródłosłowu lub
sposobu tłumaczenia danej nazwy - objaśnienie jest zaznaczone przez użycie
trybu przypuszczającego lub wyrażeń równoważnych, jak: być może, za
pewne, prawdopodobnie itp.
Wiele nazw, zwłaszcza dłuższych, to złożenie dwu lub trzech elemen
tów, które trzeba wyszukać kolejno w dołączonym słowniku. Zamieszczony
tu słowniczek obejmuje tylko wyrazy często spotykane i powtarzające się, ale
o użyteczności takiego wyboru niech świadczy fakt, że podobny słownik, zawie
rający nieco ponad tysiąc haseł, miał już co najmniej V wydań w Niemczech
[Steiner, 1976], Do poszukiwania znaczenia innych słów może posłużyć praca
o wiele większa [Kreiner, 1960], a dla terminologii medycznej stosowne pod
ręczniki [np. Filipczak-Nowicka i Grech-Źmijewska, 1986]. Warto też uświado
mić sobie, że terminologia naukowa, używana w literaturze, choć opiera się na
wspomnianych wyżej językach klasycznych, jest też w dużym stopniu międzyna
rodowa, więc często znaczenia słów można z powodzeniem szukać w obszer
niejszych słownikach takich języków, jak: angielski, francuski, hiszpański, włoski,
rumuński, niemiecki czy nawet rosyjski (ten ostatni łatwo przyswaja wiele słów
z języków zachodnich, zapisując je fonetycznie). O odczytywaniu i wymowie patrz - OBJAŚNIENIA (rozdział następny).
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NAZWY POLSKIE I UŻYCIE NAZW NAUKOWYCH
Użyte w słowniku nazwy polskie można podzielić na trzy grupy:
1. tradycyjne nazwy zwierząt, np. kot, skójka, słoń,
2. nazwy również tradycyjne, ale uściślone naukowo: kot domowy, kot czarnostopy, skójka gruboskorupowa, skójka malarska, skójka zaostrzona, słoń in
dyjski, słoń karłowaty, słoń leśny, słoń stepowy,
3. nazwy sztucznie tworzone od XVIII wieku, w miarę opisywania kolejnych
gatunków (np. rozwielitka, kosmatnica, stułbia, wypławek). Jeszcze przed kilko
ma dziesiątkami lat przyrodnicy polscy tworzyli nazwy polskie dla wielu gatun
ków, przede wszystkim dla gatunków omawianych w programach i podręczni
kach szkolnych. Także takie nazwy ponadawano np. gatunkom drobnych
chrząszczy i motyli, lecz ich zastosowanie jest bardzo ograniczone.
Większość omawianych nazw polskich pochodzi z serii Małych Słowników
Zoologicznych, szczególnie z tomów: bezkręgowce i ryby (-> WYBRANA
BIBLIOGRAFIA), wykorzystano też inne polskojęzyczne podręczniki zoologii,
zwłaszcza zawierające inne, starsze nazwy.
Obecnie panuje tendencja, aby, według postulatu M. Skłodowskiej-Curie
(odnoszącego się w założeniu do tworzenia nowych słów w naukach ścisłych)5*,
dla gatunków egzotycznych, rzadkich czy zwierząt wielkości mikroskopowej,
używać wprost nazw naukowych w pisowni polskiej i odmieniać je, jak inne wyra
zy naszego języka. Tak więc 'klejnotka' zmieniła się w 'euglenę', 'rozwielitka'
w 'dafnię', 'skrzyplocz' w 'limulusa', a 'pełzak' w 'amebę' (ale akurat nazwa
-> 'pełzak' jest nadal używana, lecz już dla rodzaju -> Pelomyxa).
Nazwy naukowe, jako formalnie łacińskie, mogą być odmieniane jedynie
w tekstach łacińskich; w innych językach używa się ich w formie nieodmiennej,
ale, po włączeniu do języka polskiego, można je odmieniać - zatem niewłaściwe
jest zdanie „Szeroko rozprzestrzenione są Cyclops/, natomiast prawidłowe jest
„...sącyklopsy”, a zapewne najlepiej brzmi „...oczliki z rodzaju Cyclops".

MANTICHORA

W większości naukowych nazw zwierząt i roślin są zawarte określone zna
czenia i różne inne informacje, dlatego powstał rozdział pod takim, trochę egzo
tycznym tytułem, zawierający nieco obszerniejsze tłumaczenia takich nazw. Sta

5 W przemówieniu wygłoszonym w 1932 roku, po podarowaniu grama radu Instytutowi Ra
dowemu w Warszawie, uczona pytała wprost: „Dlaczego w prawie wszystkich językach mamy
słowo brzmiące mniej więcej jak 'radioaktywny', a po polsku propaguje się 'promieniotwórczy',
co jest właściwie tylko obciążeniem pamięci i utrudnieniem dla cudzoziemców, próbujących
znaleźć coś na ten temat w naszej literaturze?” (treść podaję z pamięci, za jej książkowym
życiorysem, napisanym przez córkę, Ewę Curie).
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rożytni Grecy uważali, że Mantichora6 jest nieco podobna do Sfinksa7, ma
głowę, twarz lub popiersie pięknej dziewczyny, ciało Iwa, zakończone żądłem
skorpiona, jest mądra i potrafi mówić. Autor sądzi, że taka mówiąca, ludzko-zwierzęca postać powinna być odpowiednim tłumaczem starożytnych
słów. A ponieważ Ktezjasz pisze, że biegała szybko - autor pragnął, by i ze
słownika można było szybko skorzystać, zatem starał się, by nie był on zbyt ob
szerny, ale opatrzony odpowiednimi indeksami i sporą ilością odnośników. Po
nieważ, w miarę pisania, ten rozdział - w założeniu będący uzupełnieniem słow
nika, stale się rozrastał - autor zdecydował się na nadanie jego nazwy całej pra
cy (a może byłaby to odpowiednia nazwa też dla innych, podobnych opracowań,
omawiających nazwy roślin, pierwiastków, minerałów, itp).

Podstawą rysunku Mantichory jest wizerunek Sfinks Tebańskiej, pocho
dzący ze zbiorów UJ, zamieszczony w Mitologii dla dorosłych St. Stabryly8

8 Pierwsza informacja o tym stworzeniu jest zawarta w księdze INDICA, napisanej przez
Ktezjasza, greckiego lekarza z wyspy Knidos, który przez 17 lat pracował na dworze króla
perskiego - Artakserksesa. Opisał on w wielu księgach Persję, a w wymienionej pracy jako
pierwszy opowiadał swym rodakom o Indiach. Sama wiadomość, przytoczona za pismami
Arystotelesa O ZWIERZĘTACH (w trawestacji stylistycznej autora), brzmi tak:
„Zwierzę indyjskie, znane pod mianem Martichora [z perskiego = ludożerca] ma po trzy
rzędy zębów w obu szczękach, jest wielkie jak lew, ma łapy podobne do niego, zaś twarz
i uszy są podobne do ludzkich, oczy są niebieskie, sierść koloru cynobru, natomiast ogon ze
żądłem jest taki jak u skorpiona, potrafi też nim wyrzucać przylegające do niego kolce jak
strzały, biega szybko jak jeleń, a glos ma podobny jednocześnie do piszczałki i trąby. Jest
bardzo dziki i żywi się ludzkim ciałem" (w przypisach podano, że niektórzy uczeni europejscy
widzieli w tym opisie obraz tygrysa, inni wyłącznie zwierzę mitologiczne, a jeszcze inni uważali
cały ustęp o Martichorze za późniejszy dopisek, z ostrożności nie ujawniając, co o nim sami
myślą).
Późniejsze źródła greckie podają pisownię 'Mantichora', zmiana nazwy i charakteru postaci
mogła nastąpić jako upodobnienie do słów mfntein 'mantein' -wieszczyć i kÓrh 'kore' dziewczyna; nie bez znaczenia jest również inne słowo, manq£no 'manthano' - uczyć się.
Trzeba też dodać, że Grecy znali prorokinię Manto, córkę wieszczka Tejrezjasza, wymienia
nego przez Homera.
Egipskie Sfinksy z głową Iwa lub barana były stworzeniami rodzaju męskiego, natomiast
inne mogły być rodzaju żeńskiego, jak Sfinx tebańska, zadająca zagadki, czy wywodząca się
ze Wschodu Mantichora.
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Niniejszy słownik częściowo powstawał przy opracowywaniu podpisów do
PANORAMY SYSTEMATYKI ZWIERZĄT, czyli stałej ekspozycji dydaktycznej,
obejmującej przegląd większości typów, wystawionych w najstarszym polskim
muzeum, czyli w Muzeum Zoologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, utworzo
nym w 1782 roku. Wybór gatunków i ich nazw obejmuje:
♦ prawie wszystkie gatunki zwierząt, omawiane w podręcznikach szkolnych
dla gimnazjów i liceów i powtórzone w wielu podręcznikach akademickich;
♦ inne, mniej lub bardziej pospolite gatunki, w których nazwach zawarta jest
jakaś opowieść, lub zawierające imiona postaci znanych z mitologii, tak klasycz
nej, grecko-rzymskiej, jak i innych; także nazwy zwierząt wymarłych, w tym dino
zaurów;
♦ nieco nazw z języków nieklasycznych, niekiedy egzotycznych, a niekiedy
wymarłych, jak przykładowo -> Allactaga tatarski, Alauda -f- galijski, Ambondro maigaski, betpakdalensis mongolski, bohater polski, Boruta
jaćwieski, Camelus arabski,
cobaya Tupi, Dama f celtycki, dugong maiajski, Emberiza niemiecki, histrio f etruski,
iguana j- karaibski, ikpikpukensis eskimoski, Meriangus francuski, Mitra perski, Okapi
mbuba, panda hindu, psba portugalski z Brazylii, Pipa Galibi, pongo bantu, zebra amhara,
♦ dla pokazania, jak mogą być przekształcane nazwy rodzajowe, podano
przykłady zwierząt, opisanych początkowo w jednym rodzaju -> Amoeba, Cypris,
a także przekształcenia anagramowe (-> zimorodki Alcedo oraz -> nękawki
i rybosze Cirolana); dodano też kilka słów, których etymologia jest wspólna
z takimi nazwami. Do tłumaczeń wykorzystano nie tylko podane niżej piśmien
nictwo, a także wiele innych, różnych źródeł, jak: słowniki, różne mitologie, histo
rie odkryć przyrodniczych, artykuły naukowe i popularnonaukowe.

W sumie praca obejmuje nazwy około 1011 gatunków (w tym 30 to pierwot
niaki, 512 - inne bezkręgowce, 469 - kręgowce) i 116 nazw wyższych taksonów.

Ponad pięćdziesiąt rysunków, dodanych do pracy, to głównie rysunki kla
syczne, kopiowane w wielu podręcznikach, a nawet XIX-wieczne drzeworyty,
pokazujące wygląd niektórych gatunków, które czasem było dość trudno opisać
słowami, niestety - obecnie obowiązujące, dokuczliwie restrykcyjne, przepisy
„prawa autorskiego” - w praktyce uniemożliwiają zamieszczenie innych, młod
szych ilustracji.
Kończąc ten wstęp, autor wyraża skromną nadzieję, że nazwy naukowe zwie
rząt, coraz częściej spotykane nie tylko w artykułach popularnonaukowych, ale
nawet w prasie codziennej, częściej będą pisane prawidłowo, a pojęcia rodzaju
i gatunku staną się jaśniejsze.

E 0 E

OBJAŚNIENIA
K.N.ZOOL. to powtarzający się w tekście skrót pracy Międzynarodowy Ko
deks Nomenklatury Zoologicznej (p. WSTĘP i WYBRANA BIBLIOGRAFIA)
do SKOROWIDZA

ow. - owad + nazwa rzędu
(u innych gatunków podano jedynie przynależność do gromady lub typu)
kręgowce - wyróżniono KAPITALIKAMI
do MANTICHORY (tłumaczenia nazw)

Każde hasło omawiające gatunek zawiera następujące punkty:

Rodzaj i gatunek [nazwa naukowa, traktowana jako łacińska] (ew.
= synonim) - nazwa lub nazwy polskie
• - znaczenie nazwy rodzajowej (ew. komentarz)
• - znaczenie nazwy gatunkowej (ew. komentarz)
" - wersje tłumaczeń lub różne tłumaczenia kolejnych słów
(te apostrofy nie są częściami nazw!)
0 - komentarz do nazwy lub nazw polskich (także inne uwagi)
1 - obszerniejsze uwagi związane z hasłem są w przypisach

Użyte znaki:
• - O nazwa gatunkowa jest zamieszczona w słowniku, jako wyraz pospolity,
lub też jej tłumaczenie uznano za zbędne (np. nazwa geograficzna)
'kursywa w cudzysłowie pojedynczym'1° - słowo polskie lub obcojęzyczne, omawiane w tekście polskim
2° - transliteracja z greki lub cyrylicy

->
t, 4-

popatrz, porównaj, także w słowniku
hasło do porównania jest zamieszczone blisko, powyżej/poniżej

t.t
=

gatunek wymarły
synonim (nazwa nieaktualna, czyli systematycznie nieważna, np. później
sza, ale spotykana w literaturze)
oznacza, że poprzedzające je samogłoski wymawia się oddzielnie, jak
maestro, peonia', dokładniejsze wyjaśnienie w objaśnieniach do części
słownikowej

6,6
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Nazwy polskie
jeżeli jest ich więcej, to na pierwszym miejscu umieszczono obecnie polecaną do
użycia, jeśli tworzenie takiej wydawało się niecelowe, to nazwę gatunkową
zastąpiono wielokropkiem
*
tłumaczenie własne autora dla nazw gatunkowych, zamieszczone jedynie
tam, gdzie wydawało się to konieczne

w cudzysłowie, jak „zmora” (-> Acherontia), nazwa popularna, ale niezalecana do używania, np. przestarzała, myląca, błędna itp.

do SŁOWNIKA - skróty, znaki i wymowa
Odczytanie i wymawianie słów łacińskich zwykle nie nastręcza trudności, po
za kilkoma przypadkami, wymienionymi poniżej (c, ph, dyftongi), natomiast wy
mowa grecka często wyraźnie różni się od zapisu, i tak np. „oe" wymawia się 'oj',
„ae" - ‘aj’, a początkowe ‘h’ jest zaznaczane tylko odpowiednim akcentem nad
pierwszą samogłoską, a to w przekładzie niektórych wyrazów na łacinę bywało
pomijane. W obu językach jest podobnie ze zbiegiem dwu samogłosek, czy to
wewnątrz wyrazów złożonych, czy pomiędzy końcem jednego, a początkiem
drugiego wyrazu - w wymowie, a czasem i słowie złożonym pozostaje jedna.

Nie ma ustalonych reguł, jak wymawiać nazwiska, stanowiące części nazw
naukowych. Najlepiej byłoby wymawiać je zgodnie z brzmieniem oryginalnym,
choć i tu nie zawsze wiadomo, jak: np. nazwisko szwajcarskiego badacza
L. Jurine, który publikował zarówno po niemiecku, jak i po francusku, Niemcy
wymawiają jurin', Francuzi 'żirę', jak zatem odczytać nazwy Cypris jurinii czy
Daphnia jurinei? Większość biologów nazwę palczaka z Madagaskaru odczyta
-> 'Daubentonia', ale Francuzi wymówią ‘dobętonia’, z kolei Niemcy nazwę wrot
ka -> Wierzejskiella przeczytają ‘wirceizkila’, a Amerykanie ze słowa Hydra robią
‘hajd:a’. A któż wie (i powie), jak odczytać nazwę gatunkową Ramapithecus
punjabicus ze stanu Pendżab, Pundżab czy Pańdżab? - (po polsku to znaczy
Pięciorzecze).
Odmianę rzeczowników podano głównie przy tych, które w drugim przypadku
(a zwykle i w dalszych) zawierają inne litery niż mianownik, ponieważ często
wyrazy pochodne były tworzone i od takich form; jako przykład niech posłuży łac.
pes i gr. pus - noga:

Apus apus - jerzyk
Apoda - beznogie (niektóre jednak nogi mają)
Apodes - niedopłetwe
Felis nigripes - kot czarnostopy
parapodium - pranóże, odnóże turgorowe
pedicelle - szczypczyki jeżowca
Pedicellina - rodzaj zginawca
Pediculus - wesz
pedunculus - trzonek
plancus - płaskonogi (‘-pus’ zmieniło się w ‘-cus’ -> Acanthastei)
Podiceps - perkoz (z 'nogi' pozostały tylko końcowe litery ’ps)
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Rodzaj gramatyczny i taksonomiczny
W poniższym ustępie słowo ‘rodzaj’ w znaczeniu gramatycznym jest pi
sane małą literą, a w znaczeniu taksonomicznym - dużą.
Przymiotniki łacińskie przeważnie podano tylko w rodzaju męskim,
z końcówką -us, ponieważ przymiotniki rodzaju żeńskiego i nijakiego tworzy się
przez dodanie końcówek -a i -um (-> acer). W nazwach - nazwę gatunkową
dostosowuje się do rodzaju nazwy Rodzaju. Jeśli nowa nazwa Rodzajowa, do
której włączono dawniej opisany gatunek ma inny rodzaj gramatyczny, to ma
otrzymać nową końcówkę; i tak linneuszowska nazwa Rodzaju i gatunku Buccinum reticulatum (rodź, nijaki) po przeniesieniu do Rodzaju Nassarius została
zmieniona na reticulatus (rodź, męski), a po kolejnym przeniesieniu do Rodzaju
Hinia brzmi reticulata (rodź, żeński).
tylda zastępuje część wyrazu podaną jako hasło (z ostatnią niezmienioną
w odmianie literą, niezależnie od tego, czy jest to sama końcówka, czy też
część rdzenia)
niektóre hasła słownika zaczynają się krótką pauzą, a część z nich
kończy się nią, są to cząstki, z których utworzono słowa pochodne
|
oddziela różne znaczenia (homonimy)
1°, 2°, 3° stopnie przymiotników (nieregularnych) - równy, wyższy, najwyższy
(a)
litera w nawiasie wewnątrz wyrazu występuje przy oboczności pisowni
np. accre(a)tio = accretio lub accreatio, Am{m)on = Amon i Ammon (ale,
gdy słowo zostało już użyte jako nazwa - taka oboczność znika i zapisuje
się je tak, jak podał autor owej nazwy)
a
jeśli w wyrazach greckich miało akcent - d, to było wymawiane jako „ha",
lecz już Rzymianie niekiedy to pomijali
a
końcowe, po samogłosce zachowuje się i wymawia bez zmian (‘Rhea’
'Idotea' jak „Korea"), p. -> dyftongi
c/k łacińskie „c” jest przeważnie czytane jako „k”, tylko przed „e", „i” i „y", jako
„c”; tak więc zapis cicer cum caule czytamy cicer kum kaule (= groch
z kapustą), ale:
• w niektórych tradycjach językowych, np. w niemieckiej, „c" jest zawsze
wymawiane jako „k", więc u nas mówi się Cycero, Cezar, a Niemcy mówią
Kikero, Kezar (z tego powstało słowo Kaizef)
• dźwięk „c” w innych położeniach Rzymianie zapisywali jako 'ti+samogłoska’ (dlatego np. informatio, Latium - są wymawiane przez c)
• wyrazy greckie były pisane przez „k”, tak też pozostało w niektórych wyra
zach (Akera, Eukańota, kariolimfa, Keratella), jednak w większości przy
padków greckie „k” jest zastępowane przez łacińskie „c"
dwie samogłoski - zasadniczo, jeżeli w słowach łacińskich zbiegają się dwie
samogłoski, zwykle należy wymawiać jedynie drugą; nie dotyczy to liter
„i”, „y”, które tylko zmiękczają samogłoskę poprzednią
Dyftongi ae, oe, ee
•
najczęściej te złożenia wymawia się jak „e”, ale jeśli te połączenia były
wymawiane oddzielnie, zaznaczano to dwiema kropkami nad drugą z liter
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(6, ó), jednak w wyrazach często spotykanych pomijano te znaki; bez nich
nieznający łaciny imię Chloe odczytywaliby „chle”, słowo poeta - „peta”,
leopard - „lopard”, a geometria czy geologia mogłyby się zmienić w „gometrię" i „gologię”
•
Z kolei nazwy naukowe (czyli nazwy taksonów od podgatunku do nadrodziny, podlegające przepisom K.N.ZOOL.) mają być pisane bez stosowa
nia znaków diakrytycznych. Nie jest jasne, czy odnosi się to także do wy
mienionych wyżej „kropkowanych” liter używanych już w łacinie klasycz
nej, jednak większość prac systematycznych już takich liter nie stosuje.
W tym opracowaniu takie litery pominięto, ale w rozdziale MANTICHORA,
dla podania wymowy, dodano je w słowach umieszczonych w nawiasach.
Dyftongi - ea, oa, T 'a' końcowe
h
po innych spółgłoskach zwykle jest nieme
j
litera powstała w średniowieczu, ale prawdopodobnie „i” na początku wy
razu przed samogłoską oraz między samogłoskami Rzymianie wymawiali
zawsze jako „j”, np. 'ieiunium' wym. „jejunium" - (post, głód)
ph
wymawia się jak „f”, w łacinie tak zapisywano tę spółgłoskę tylko w wyra
zach greckich, w innych językach jest różnie
qu
qu+samogłoska - zawsze jako „kw", czyli 'aqua' to ‘akwa’ (akwarium).
u
po samogłosce jest wymawiane półsamogłoskowo, jak słabe polskie „ł”,
np. w słowie ‘reumatyzm’ (± reumatyzm)
u
ponieważ w klasycznym alfabecie greckim nie zachowała się litera „w”,
ten dźwięk jest zapisywany i transkrybowany w różny sposób, najczęściej
przez krótkie „u” (jak 'Euangelion' - Ewangelia)
u/v
w niektórych tekstach, zwłaszcza na początku wyrazów, w tytułach
i w inskrypcjach w kamieniu, używano „V” zamiast „U” (wymowa p. wyżej)
zdr. zdrobnienie, czasem o innym znaczeniu (-> ala - allula)
nazwy języków są podane w całości, tylko najczęstsze skrócono:
ang. angielski
ar.
arabski
eg.
staroegipski
fr.
francuski
gr.
wyraz grecki, podany w uproszczonej, niekiedy już od starożytności, tran
skrypcji łacińskiej (często bez akcentów i bez początkowego „h”)
gr.łac. wyraz grecki przejęty przez łacinę
niem. niemiecki
nłac. nowołacińskie, czyli przyjęte znaczenie współczesne, czasem obejmuje
tylko część znaczeń dawnych, niekiedy jest zupełnie odrębne (-> aceta
bulum, theca, typus); również są tu zaliczone wyrazy z łaciny średnio
wiecznej (np. berus, cricetus, pyrum) i nazwy geograficzne, nieznane
w starożytności
łac. słowo łacińskie, wraz ze znaczeniem klasycznym

0 Z 0

SKOROWIDZ A-Ż
Jest ułożony według polskich nazw zwierząt i wybranych terminów.
Gdy jakiś gatunek ma więcej nazw polskich (np. biedronka i boża krówka) każda jest wymieniana osobno. Słowo owady skrócono do ow, a gatunki nale
żące do gromad KRĘGOWCÓW zaznaczono KAPITALIKAMI.
nazwa polska

szukaj pod hasłem

(czym to jest)

A
abalon zielony
adazaur f
admirał
afrodytka tęczowa
aga
agawa, Agave mexicana
agrest morski
ai
ainiktozoon t
aj-aj
akropora jelenioroga
akropora kominkowa
akropora palmowata
aksolotl, larwa ->
akteon
aktinotrocha, larwa
albatros wędrowny
aligator chiński
aliwalia f
alfeusz
alka bezskrzydła f
ambondro f
ambystoma meksykańska
ameba
ameba „nietoperzowa"
ameba ustna
ameba jelitowa
ameba czerwonki
ameba „ogoniasta”

Haliotis rufescens
Adasaurus
Vanessa atalanta
Aphrodite aculeata
Bufo marinus
-> ANEKS
Pleurobrachia pileus
Bradypus tridactylus
Ainiktozoon loganense
Daubentonia
madagascariensis
Acropora cervicornis
Acropora eurystoma
Acropora palmata
Ambystoma mexicanum
Acteon tornatilis
actinotrocha
Diomedea exulans
Alligator sinensis
Aliwalia
Alpheus dentipes
Alca impennis
Ambondro mahabo
Ambystoma mexicanum
Amoeba proteus
Amoeba vespertilio
Endolimax nana
Entoamoeba coli
Entoamoeba histolytica
Ouramoeba vorax

ślimak
GAD
ow., motyl
wieloszczet
PŁAZ
roślina
żebropław
SSAK
strunowiec
SSAK NACZ.
koralowiec
koralowiec
koralowiec
PŁAZ
ślimak
kryzelnica
PTAK
GAD
GAD
skorupiak
PTAK
SSAK
PŁAZ
korzenionóżka
korzenionóżka
korzenionóżka
korzenionóżka
korzenionóżka
korzenionóżka
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ameba „włochata”
ameby skorupkowe
amfiblastula, larwa
amfinoma
amfitoa
amfizbena czarna
amoniak
amonit, amonity f
amur biały
amur czarny
anakonda
anasazizaur f
anatotytan f
antennarius sargassowy
antylopa cziru, orongo
antylopa indyjska, garna
anemon rowkowany
anioł morski
antylopa
anubis
anurea
apatozaur f
apollo
arcella „wielootworowa”
archar
argentawis t
archeopteryks t
architeutis
ardipitek t
argentynosaur f
arka
aretuza
archigetes
argali
argus
assala
astarte północna
astenosoma
astrea...
astropekten pomarańczowy
atlas
atrochus
aulika
aurikularia, larwa
australopitek t
australopitek afarski +

Trichamoeba sphaerarum
Testacea
amphiblastula
Amphinome vagans
Amphitoe rubricata
Amphisbaena fuliginosa
amonium
Ammonites
Ctenopharyngodon idella
Mylopharyngodon piceus
Eunectes murinus
Anasazisaurus
Anatotitan
Histrio histrio
Pantholops hodgsoni
Antilope cervicapra
Anemonia sulcata
Rhina squatina
Antholops
Papio anubis
Anurea -> Keratella
Apatosaurus louisae
Parnassius apollo
Arcella polypora
Ovis ammon
Argentavis magnificens
Archaeopteryx
Architeuthis dux
Ardipithecus ramidus
Argentinosaurus
Arca noae
Physalia physalis
Archigetes appendiculatus
Ovis ammon
Argusianus argus
Python sebae
Astarte borealis
Asthenosoma hystrix
Astrea coelata
Astropecten auranticus
Attacus atlas
Atrochus tentaculatus
Aulica -> Cymbiola
auricularia
Australopithecus
A. afarensis

korzenionóżks
korzenionóżks
gąbka
wieloszczet
skorupiak
GAD
NH4
głowonogi
RYBA KOST,
RYBA KOST,
GAD
GAD
GAD
RYBA KOST,
SSAK
SSAK
koralowiec
RYBA CHRZ.
SSAK
SSAK NACZ.
wrotek
GAD
ow., motyl
korzenionóżk;
SSAK
PTAK
GAD
głowonóg
SSAK NACZ.
GAD
małż
stułbiopław
tasiemiec
SSAK
PTAK
GAD
małż
jeżowiec
ślimak
rozgwiazda
ow., motyl
wrotek
ślimak
strzykwa
SSAK NACZ.
SSAK NACZ.
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australopitek anamski f
australopitek Boisego t
australopitek etiopski t
australopitek krzepki f

A.
A.
A.
A.

anamensis
Boisei
aethiopicus
robustus

SSAK NACZ.
SSAK NACZ.
SSAK NACZ.
SSAK NACZ.

B
baba (pelikan)
Pelecanus oncocrotalus
PTAK
bagnik przybrzeżny
Dolomedes fimbriatus
pająk
bajornik Kraka
Mesostoma craci
płaziniec
bambusy górskie: Fargesia spathacea, Sinarundinaria chungi,
S. fangiana
-> pożywienie Ailuropoda
SSAK
bandikut indyjski
Bandicota indica
SSAK
„bandikut"
Perameles nasuta
SSAK
barramunda
Neoceratodus forsteri
RYBA KOST,
batalion
Philomachus pugnax
PTAK
bawolec
Alcelaphus buselaphus
SSAK
bawół afrykański, kafryjski
Synceros caffer
SSAK
bazyliszek
Basiliscus americanus
GAD
bażant
Phasianus colchicus
PTAK
bażant satyr
Tragopan satyra
PTAK
bażat uszaty
Crossoptilon auritus
PTAK
bąbelnica
Physalia physalis
stułbiopław
bączek
Ixobrychus minutus
PTAK
bąk
Botaurus stellaris
PTAK
bąk
Tabanus bovinus
ow., muchówka
beczułecznik, larwa
doliolaria
liliowiec
bellerofon f
Bellerofon bicarenus
mięczak
belona
Belone belone
RYBA KOST,
belzebub
Erebia pluto
ow., motyl
beroe
Beroe ovata
żebropław
bezczaszkowce
Acrania
podtyp
bezlotek olbrzymi
Aptenodytes forsteri
PTAK
bezlotek patagoński
Aptenodytes patagonica
PTAK
bezkręgowce
Avertebrata
poza systematyką
beznogie
Apoda
różne taksony
beztorebnik bambusowy
Dromiciops australis
SSAK
biedronka mączniakówka
Thea vigintiduopunctata
ow., chrząszcz
biedronka siedmiokropka
Coccinella septempunctata
ow., chrząszcz
bielak
Lepus timidus
SSAK
bielik
Haliaetus albicilla
PTAK
bielinek kapustnik
Pieris brassicae
ow., motyl
bilharcja
Schistosoma haematobium płaziniec
bipinnaria, larwa
dwurzęsica
rozgwiazda
birkut
Haliaetus albicilla
PTAK
bls'or
byssus
anatomia
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„blady żaglopław”
błękitek
błotniarka moczarowa
błotniarka stawowa
błotniarka wieżyczkowata
błyszczka jarzynówka
błyszczka jota
boa dusiciel
bobak
bocian morski
bojownik
bojownik wspaniały
bonobo
borogowia f
borsuk workowaty
boruta
boża krówka
bóbr europejski
brachiolaria, larwa
brisinga świecąca
brodatek tygrysi
brodatek
brontozaur f
bruzdogłowiec szeroki
brzana
brzanka
brzegowiec
brzegulica
brzuchorzęski
brzuchorzęsek...
brzytwa morska
bursztynka pospolita
„byczy pysk"
bydło domowe

Bathyembrix istiophasma
Micromesistius poutassou
Galba truncatula
Lymnaea stagnalis
Galba truncatula
Autographa gamma
Autographa jota
Soa constrictor
Marmota bobac
Belone belone
Philomachus pugnax
Betta splendens
Pan paniscus
Borogovia
Perameles nasuta
Boruta tenebrarum
Coccinella septempunctata
Castor fiber
brachiolaria
Brisinga coronata
Stegostoma tigrinum
Stegostoma fasciatum
Apatosaurus louisae
Diphyllobotrium latum
Barbus fluviatilis
Barbus meridionalis
petenyi
Trichechus manatus
Eledone moschata
Gastrotricha
Chaetonotus hystrix
Solen siliqua
Succinea putris
Cass/s rufa
Bos taurus

RYBA KOST,
RYBA KOST,
ślimak
ślimak
ślimak
ow., motyl
ow., motyl
GAD
SSAK
RYBA KOST,
PTAK
RYBA KOST,
SSAK NACZ.
GAD
SSAK
skorupiak
ow., chrząszc
SSAK
rozgwiazda
rozgwiazda
RYBA CHRZ
RYBA CHRZ
GAD
płaziniec
RYBA KOST,
RYBA KOST,
SSAK
głowonóg
gromada
brzuchorz.
małż
ślimak
ślimak
SSAK

c
cenis
cenorabditis
cerkaria, larwa
cerkomer
charonia
chełbia modra
chimera
chimera (org. mozaikowy)
chione

Caenis macrura
Caenorhabditis elegans
cercaria
cerkomer
Charonia tritonis
Aurelia aurita
Chimaera monstrosa
chimaera
Chione cancellata

ow., jętka
nicień
przywra
anatomia
ślimak
krążkopław
RYBA CHRZ.
anatomia
małż
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chiton, łękotka
chomik
chordaria, kijanka, larwa
chordaria, larwa
chłonka
chromatopsja
chromatofor
chromatyna
chromogeniczne org.
chryzantema morska
chryzelefantyna
chrząszcze
„chrząszcz bombardier"
chrząszcz z Kolorado
chwała morza
cielę morskie
ciernik
cierniogłowacz wielkooki
cietrzew
ciosa
cirlik
climenia f
cyraneczka
cyranka
cybeta, cyweta (łasza)
cyfonautes, larwa
cymbiola cesarska
cyprina islandzka
cypris...
cypris, larwa
cytrynek (szlaczkoń)
cytrynek (latolistek)
cystocerkaria, larwa
czajka
czarna wdowa
czarna wdowa australijska
czarnowron
czastembergia f
czepnia
czerwonak
„czerwone robaczki”, larwy

czerwończyk fioletek
cz'ru
człowiek niemówiący f
człowiek pracujący f

Chiton olivaceus
Cricetus cricetus
chordaria
chordaria
ichor
chromos
chromos
chromos
chromos
Spondylus varians
-> Camelus, Elephas
Coleoptera
Brechinus crepitans
Leptinotarsa decemlineata
Conus gloriamaris
Phoca vitulina
Gasterosteus aculeatus
Asprocottus megalops
Tetrao tetrix (= Lyrurus t.)
Pelecus cultratus
Emberiza cirius
Clymenia undulata
Anas querquedula
Anas crecca
Viverra zibetha
cyphonautes
Cymbiola {Aulica) imperialis
Arctica islandica
Cypris pubescens
cypris
Colias palaeno
Gonepteryx rhamni
cystocercaria
Vanellus cristatus
Latrodectus mactans
Latrodectus scelio
Corvus corone corone
Chasstembergia
Cephea cephea
Phoenicopterus ruber
Chironomus (= Tendipes)
plumosus i inne
Lycaena helle
Pantholops hodgsoni
‘Homo alalus'
‘Homo ergasteri

wielopłytk.
SSAK
PŁAZ
lejkogębowiec
anatomia
fizjologia
anatomia
anatomia
fizjologia
małż
rodzaj rzeźby
owady
ow., chrząszcz
ow., chrząszcz
ślimak
SSAK
RYBA KOST,
RYBA KOST,
PTAK
RYBA KOST,
PTAK
głowonóg,
PTAK
PTAK
SSAK
mszywioł
ślimak
małż
skorupiak
skorupiak
ow., motyl
ow., motyl
przywra
PTAK
pająk
pająk
PTAK
GAD
krążkopław
PTAK
ow., muchówki
ow., motyl
SSAK
SSAK NACZ.
SSAK NACZ.
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człowiek prod. narzędzia

'Homo faber1

SSAK NACZ.

człowiek rozumny
człowiek wyprostowany f
człowiek zdatny f
czuprynka

Homo sapiens
Homo erectus
'Homo habilis’
Comatula mediterranea

SSAK NACZ.
SSAK NACZ.
SSAK NACZ.
liliowiec

D

dafnia -> rozwielitka
daltonizm
danaid wędrowny
daniel
daubentonia
dąb Quercus sp.
dąb korkowy Quercus suber
dąb Robur sp.
desman (d. piżmowy)
„diabeł morski”
diana
diflugia „zaostrzona”
dinornis f
diodon jeżyk
diplozoon
diporpa
diugoń
dodo f

doliolaria, larwa
domejkozaurus f
doryda
dorsz
doto
dłoń topielca
długoszpar
dostojka niobe
drakon
drewniak -> wij drewniak
drinker f
driopitek f
dromader
„dromaj”
dront dodo f
drozd kwiczoł
drozd śpiewak
droździk

Daphnia
skorupiak
chromos, daltonismus
choroba
Danaus plexippus
ow., motyl
Dama dama
SSAK
Daubentonia
madagascariensis
SSAK NACZ.
-> Anas
roślina
-> Paramecium
roślina
-> Australopithecus
roślina
Desmana moschata
SSAK
Lophius piscatorius
RYBA KOST,
Cercopithecus diana
SSAK NACZ.
Difflugia acuminata
korzenionóżka
Dinornis (maximus,i inne)
PTAK
Diodon hystrix
RYBA KOST,
Diplozoon paradoxum
płaziniec
Diplozoon
Halicore dugong
SSAK
Raphus cucullatus
= Didus ineptus
PTAK
doliolaria
liliowiec
Domeykosaurus chilensis
GAD
Doris pilosa
ślimak
Gadus morrhua
RYBA KOST,
Doto coronatus
ślimak
Alcyonium palmatum
koralowiec
Cetorhinus maximus
RYBACHRZ.
Fabriciana niobe
ow., motyl
Hariotta atlantica
RYBA CHRZ.
Lithobius forficatus
parecznik
Drinker
GAD
Dryopithecus fontanus
SSAK NACZ.
Camelus dromedarius
SSAK
Dromaeus novaehollandiae PTAK
Raphus cucullatus
PTAK
Turdus pilaris
PTAK
Turdus musicus, philomelos PTAK
Turdus iliacus (T)
PTAK
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drozofila
drucieniec
drucieńce
drzewiak
dudek
dusiciel
dwudyszne
dwudziestodwukropka
dwuparce
dydelf Eneasza
dydelf północny
dzierzba rudogłówka
dzięcioł zielonosiwy
dzięcioł trójpalczasty
dzięcioły pstre
dziobak

dzioborożec wielki
dziobosznik
dziwadełko, larwa
dzwoniec
dżdżownica

Drosophila melanogaster
Gordius aquaticus
Nematomorpha
Dendrolagus ursinus
Upupa epops
Boa constrictor
Dipnoi
Thea vigintiduopunctata
Diplopoda
Marmosa murina
Didelphis marsupialis
Lanius senator
Picus canus
Picoides tridactylus
Dryobates sp. sp.
Omithorhynchus paradoxus
(= Platypus anatinus)
Buceros rhinoceros
Lyncaeus brachyurus
miracidium
Chloris chloris
Lumbricus terrestris

ow. muchówka
nitnikowiec
gromada
SSAK
PTAK
GAD
RYBY KOST.
ow., chrząszcz
wij
SSAK
SSAK
PTAK
PTAK
PTAK
PTAKI

SSAK
PTAK
skorupiak
przywra
PTAK
skąposzczet

E
echinopluteus, larwa
edredon miękkopiór
efira, efyra
emauzaur f
emu
epiornis f
t
epitonium
eskulap
„eszerichia"
eufauzja
euglena zielona
euglifa „ściśnięta"
eurydice
ewadne

echinopluteus
Somateria mollissima
ephyra
Emausaurus
Dromaeus novaehollandiae
Aepyomis hildebrandti
Ae. maximus
Epitonium scalare
Elaphe longissima
Escherichia coli
Euphausia superba
Euglena viridis
Euglypha compressa
Eurydice pulchra
Evadne tergestina

jeżowiec
PTAK
stadium
GAD
PTAK
PTAK
PTAK
ślimak
GAD
bakteria
skorupiak
wiciowiec
korzenionóżka
skorupiak
skorupiak

F

faeton białosterny
faskolosoma antylska
fauna
fenek

Phaeton aethereus
Phascolosoma antillarum
Faunus
Vulpes zerda

PTAK
sikwiak
SSAK
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figa morska brzuchata
filaria Bancrofta

Ficus ventricosa
Filaria bancrofti

ślimak
nicień

filaria loa
finna, larwa
flaming
flądra gładka
floskularia...
floskularia...
foka grenlandzka
foka obrączkowana
foka pospolita
foka siodłata
foka szara
foki (fokowate)
foronida...
foronidy = kryzelnice
francuz
furkocerkaria, larwa
fyllosoma, larwa

Filaria loa
finna
Phoenicopterus ruber
Pleuronectes platessa
Floscularia janus
Floscularia melicerta
Pagophilus groenlandicus
Pusa hispida
Phoca vitulina
Pagophilus groenlandicus
Halichoerus grypus
Phocidae
Phoronis hippocrepia
Phoronida
Blattella germanica
furcocercaria
phyllosoma

nicień
tasiemiec
PTAK
RYBA KOST,
wrotek
wrotek
SSAK
SSAK
SSAK
SSAK
SSAK
rodzina
kryzelnica
gromada
ow., karaczan
przywra
skorupiak

G

galatea łuszczyn
galatea rowkowana
garna
garudimim f
gawron
gady
gąbka lekarska
gąbka rzeczna, stawowa,
słodkowodna
gąbki
gągoł krzykliwy
gąsienica, larwa motyla
gąścioły
genda
gęsia łapa
gibbon białoręki
„gibka”
„giemza"
giez bydlęcy
giez koński
giez owczy
giganotozaur f
gil
glicera

Galathea squamifera
Galathea strigosa
Antilope cervicapra
Garudimimus
Corvus frugilegus
Reptilia
Euspongia officinalis

skorupiak
skorupiak
SSAK
GAD
PTAK
gromada
gąbka

Spongilla lacustris
Spongiaria
Bucephala clangula
eruca, campa,
Gorgonaria
Rhinoceros unicornis
Anseropoda placenta
Hylobates lar
Poecilia reticulata
Rupicapra rupicapra
Hypoderma bovis
Gasteropilus intestinalis
Oestrus ovinus
Giganotosaurus
Pyrrhula pyrrhula
Glycera convoluta

gąbka
typ
PTAK
ow., motyl
koralowce
SSAK
rozgwiazda
SSAK NACZ.
RYBA KOST,
SSAK
ow., muchówka
ow., muchówka
ow., muchówka
GAD
PTAK
wieloszczet

29

gliptyka
glista ludzka
glista świńska
glossobalanus drobny
glutynant
gładzica
głębiogłowacz Godlewskiego
głębiogłowacz blady
głębiorogacz trzygwiezdny
głowa Gorgony
głowonogi
„głupi Jaś”
głuptak
głuszec
głuszek
goliat największy
goliat Meleagra
gołąb skalny
gołomianka bajkalska
gołomianka Dybowskiego
gombessa
gordius
goryl górski
góralek abisyński
górówka belzebub
górówka boruta
górówka medea
górówka pluto
górówka Raetzera
gregaryna
gronorost Sargassum
grożnica niema
gruboskórne
grubowarg
grzebienice -> żebropławy
„grzebień Wenus”
grzebiolinek
grzbietopławek
grzbietoród
9uPik
gynandria
gwiazdozbiór pięciopręgowy

kamea
Ascaris lumbńcoides
Ascaris suum
Glossobalanus minutus
glutinant
Pleuronectes platessa
Abyssocottus godlewskii
Abyssocottus pallidus
Bathyceratias trilychnus
Gorgonocephalus
arborescens
Cephalopoda
Dacelo gigas
Sula bassana
Tetrao urogallus
Emberiza cia
Goliathus giganteus
Goliathus meleagris
Columba livia
Comephorus baicalensis
Comephorus dybowskii
Latimeria chalumnae
Gordius aquaticus
Gorilla beringei
Dendrohyrax habessinica
Erebia pluto
Erebia ligea
Erebia aethiops (= E. medea)
Erebia pluto (= E. belzebub)
Erebia christi
Gregarina blattarum
-> Planes minutus
Lachesis mutus
Pachydermata
Labeo labeo
Ctenophora
Murex tenuispina, M.triremis
Glycimeris glycimeris
Notonecta glauca
Pjpa pipa
Poecilia reticulata
androgyne
Bathysidus pentagrammus

nicień
nicień
półstrunowiec
anatomia
RYBA KOST,
RYBA KOST,
RYBA KOST,
RYBA KOST,

wężowidło
gromada
PTAK
PTAK
PTAK
PTAK
ow., chrząszcz
ow., chrząszcz
PTAK
RYBA KOST,
RYBA KOST,
RYBA KOST,
nitnikowiec
SSAK NACZ.
SSAK
ow., motyl
ow., motyl
ow., motyl
ow., motyl
ow., motyl
sporowiec
roślina
GAD
SSAKI
RYBA KOST
typ
ślimaki
małż
ow., pluskw,
PŁAZ
RYBA KOST,
anatomia
RYBA KOST.

H

haikouichtys t

Haikouichtys ercaicunensis

strunowiec
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hakonos
halikryptus
harfa karbowana
harpia
hatteria
heksartra
helmintoza
herkules
hermafrodyta
hermonia
hezjone
hias
hiena jaskiniowa f
hipopotam
hipopus
histrion
homar europejski
„hupek”
hulman
hurmaczek
hulok

Callorhynchus milli
Halicryptus spinulosus
Harpa crenata
Harpia harpyia
Sphenodon punctatus
Hexarthra mira
helmintosis
Dynastes hercules
hermaphroditus
Hermonia hystrix
(= Hermione h.)
Hesione sicula
Hyas araneus
Crocuta spelaea
Hippopotamus amphibius
Hippopus hippopus
Histrio histrio
Homarus gammarus
Upupa epops
Presbytis entellus
Gregarina blattarum
Hylobates hoolock

RYBA CHRZ.
niezmogowiec
ślimak
PTAK
GAD
wrotek
choroba
ow., chrząszcz
anatomia

wieloszczet
wieloszczet
skorupiak
SSAK
SSAK
małż
RYBA KOST,
skorupiak
PTAK
SSAK NACZ
sporowiec
SSAK NACZ.

I

ibis czczony
ichtiostega f
ignik
iguanodon f
inaczek
indyk
ingenia t
irytator f

Threskiomis aethiopica
Ichtyostega groenlandica
Polyphemus pediculus
Iguanodon
Inachus dorsettensis
Meleagris gallopavo
Ingenia
Irritator

PTAK
PŁAZ
skorupiak
GAD
skorupiak
PTAK
GAD
GAD

J

„jacica”
jalozaur f
jamochłony
jamowce
jamraj zwyczajny
janassa f
janowiec Genista
jarząbek
jaskólnik nagoszyi
„jaskółka sztormowa"
jaszczurka żyworódka

Ephemera danica
Yaleosaurus
Coelenterata
Coelomata
Perameles nasuta
Janassa bituminosa
-> Genetta
Tetrastes bonasia
Procnias nudicollis
Hydrobates pelagicus
Lacerta vivipara

ow., jętka
GAD
typ
dział
SSAK
RYBA CHRZ
roślina
PTAK
PTAK
PTAK
GAD
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jazus
jaż
jednokomórkowe ->
jednoparce -> pareczniki
jednotarczowce
jelenie rogi
jeleń Dawida
jelonek rogacz
jenot
jera pospolita
jerzyk
jerzyki
jeżak brzegowy
jeżokrab
jeżokrab
jeżowce
jeżówka
jętka betis
jętka cenis
jętka duńska
jętka (jednodniówka)
jętka jednodniówka
joldia północna
joldia
junonia

Jasus huegeli
Leuciscus idus
Protozoa
Chilopoda
Monoplacophora
Acropora cervicomis
Elaphurus davidianus
Lucanus cervus
Nyctereutes procyonides
Jaera ischiosetosa
Apus apus (= Micropus)
Apoda (= Micropodidae)
Psammechinus militaris
Maja squinado
Paralithodes maja
Echinoidea
Diodon hystrix
Baetis bioculatus
Caenis macrura
Ephemera danica
Cloen dipterum
Ephemera danica
Yoldia arctica
= Joldia, Portlandia
Junonia lavinia

skorupiak
RYBA KOST,
dział
gromada
mięczaki
koralowiec
SSAK
ow., chrząszcz
SSAK
skorupiak,
PTAK
PTAKI
jeżowiec
skorupiak
skorupiak
gromada
RYBA KOST,
ow., jętka
ow., jętka
ow., jętka
ow., jętka
ow., jętka
małż
małż
ow., motyl

K

kaczenica
kaczka edredonowa
kaczka świstun
kakuru f
kala azar
kalanus
kalao
kalianira
kaligus
kallista
kalmar olbrzymi, k. głębinowy,
kalmarzec olbrzymi
kamea
kameleon uszasty
kamienieda
„kamienny owies" f
kampferia
kampozaur f
kanarek

Lepas anatifera
Somateria mollissima
Anas penelope
Kakuru
Leishmania donovani
Calanus finmarchicus
Buceros rhinoceros
Callianira bialata
Caligus curtus
Callista chione

skorupiak
PTAK
PTAK
GAD
choroba
skorupiak
PTAK
żebropław
skorupiak
małż

Architeuthis dux
kamea
Chamelaeo dilepis
Lithophaga lithophaga
Numulites sp.
Macrocheira kaempferi
Camposaurus
Serinus canariensis

głowonóg
GAD
małż
korzenionóżka
skorupiak
GAD
PTAK
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Candona candida
Candona ikpikpukensis
Dendrolagus ursinus
Macropus rufus
Euphausia superba
Cassiopea andromeda
(= C. bourbonica)
kasjopea meksykańska
Cassiopea xamachana
kaszalot
Physeter catodon
karakurt
Latrodectus lugubris
karaluch, karaczan (wschodni) Blatta orientalis
karaczan amerykański
Periplaneta americana
katipo
Latrodectus scelio
karchezjum
Carchesium polypinum
karp
Cyprinus carpio
„kat”
Gasterosteus aculeatus
kauri
Cypraea annulus
kauri
Cypraea moneta
kawka
Corvus monedula
kazuar hełmiasty
Casuarius casuarius
kempferia
Macrocheira kaempferi
keratella...
Keratella cochlearis
keratella...
Keratella quadrata
kędzierzawieć
Euryale aspera
kielich nicejski
Calyx niceensis
kielichowce
Kamptozoa
kiełczak (pospolity)
Dentalium vulgare
kiełczak wielki
Dentalium elephantinum
kiełż (morski)
Chaetogammarus stoerensis
kiełż potokowy
Gammarus fossarum
kiełż zdrojowy
Gammarus pulex
kiełż (morski)
G. (Pephredo) locusta
kijanka, larwa
chordaria
kiwi południowy
Apteryx australis
klejnotka zielona
Euglena viridis
kleptoknida
cleptocnida
kłębosz białobrzegi
Dolomedes fimbriatus
knida
cnida
kniejowiec -> górówka
Erebia sp. sp.
kobra egipska
Naja haje
kobra indyjska
Naja naja
kobra królewska
Ophiophagus hannah
koczkodan diana
Cercopithecus diana
koguci grzebień
Lopha cristagalli
kolcobrzuch nilowy
Tetraodon fahaca
kolcobrzuch zielony
Tetraodon fluviatilis

kandona „śnieżnobiała”
kandona... f
kangur drzewny
kangur rudy, czerwony
kapszak
kasjopea andromeda

skorupiak
skorupiak
SSAK
SSAK
skorupiak
krążkopław
krążkopław
SSAK
pająk
ow., karaczan
ow., karaczan
pająk
orzęsek
RYBA KOST,
RYBA KOST,
ślimak
ślimak
PTAK
PTAK
skorupiak
wrotek
wrotek
wężowidło
gąbka
typ
łódkonóg
łódkonóg
skorupiak
skorupiak
skorupiak
skorupiak
PŁAZ
PTAK
wiciowiec
anatomia
pająk
anatomia
ow., motyle
GAD
GAD
GAD
SSAK NACZ.
małż
RYBA KOST,
RYBA KOST.

kolcogłowy
kolcogłów wielki, olbrzymi
kolibrowate
kolka
kolloblast
komar malaryczny
komar malaryczny gambijski
koń
koparion f
kopyto końskie
koracidium, larwa
koral czerwony, szlachetny
koralowce
koralowina
korkowiec
kormoran
kornik drukarz
korona cierniowa
koronkowiec
korowódka dębówka

korzenionóżki
kos
kosarz
„kosmatnica”
kostkowiec
koszyczek Wenery
kot
kotik afrykański,
kotik (zwyczajny)
kotwicznik
kotwicznikowce
kowal bezskrzydły
koza, kózka, „koza"
kozica, „dzika koza”
kozioróg dębosz
kozodój
krab chiński, krab
wełnistoszczypcy
krab japoński olbrzymi
krab kokosowy
krab Kolumba
krab pajęcznik

Acanthocephala
typ
Macracanthorhchynchus hirudinaceus
(= Echinorhynchus h.)
kolcogłów
Trochilidae
PTAK
Gasterosteus aculeatus
RYBA KOST,
colloblast
anatomia
Anopheles maculipennis
ow., muchówka
Anopheles gambiae
ow., muchówka
Equus caballus
SSAK
Koparion
GAD
Hippopus hippopus
małż
coracidium
tasiemiec
Corallium rubrum
koralowiec
Anthozoa
gromada
Acropora, Madrepora
koralowiec
Alcyonium palmatum
koralowiec
Phalacrocorax carbo
PTAK
Ips typographus
ow., chrząszcz
Acanthasterplanci
rozgwiazda
Euplectella aspergillum
gąbka
Thaumetopoea processionea
(= Cnethocampa) p.
ow., motyl
Rhizopoda
typ
Turdus merula (= Philomelos
musicus, Merula nigra)
PTAK
Phalangium opilio
pajęczak
Aphrodite aculeata
wieloszczet
Charybdea marsupialis
krążkopław
Euplectella aspergillum
gąbka
Felis catus
SSAK
Arctocephalus pusillus
SSAK
Callorhinus ursinus
SSAK
Synapta inhaerrens
strzykwa
Apoda
strzykwy
Pyrrhocoris apterus
ow., pluskw,
Cobitis taenia —>
Pelecus cultratus
RYBA KOST,
Rupicapra rupicapra
SSAK
Cerambyx cerdo
ow., chrząszcz
Caprimulgus europaeus
PTAK
Eriocheir sinensis
Macrocheira kaempferi
Birgus latro
Planes minutus
Hvas araneus

skorupiak
skorupiak
skorupiak
skorupiak
skorupiak
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krab pielgrzym
krab portunik

krabik amerykański
(dawniej holenderski)
kraby porcelanowe
krawiec (rak)
krągłouste (bezszczękowce)
krążałek obły
krążkopławy
kremaster
kreweta indyjska
krewetka krecia
krewetka nakrapiana
kręcone schodki
kręgowce
krętogłów
krocionogi -> dwuparce
krokodyl różańcowy
kropidło morskie
krossoptilon
krowa morska f

krowieńczak
krowy morskie
królik
krótkonogie (jerzyki)
kruk
kryl południowy
kryl północny
kryzelnica podkowiasta
kryzelnice
krzyżak
krzeczek
księżycoróg
ksifidocerkaria, larwa
kudu małe
kudu wielkie
kura domowa
kuropatwa
kukabura
kukułka
kulczyk
kulcyta

Gecaroinus ruralis
Liocarcinus halsatus
(= Portunus) halsatus

skorupiak

Rhithropanopeus harrisi
Galathea sp.
Astacus leptodactylus
Cyclostomata -> Agnatha
Discus ruderatus
Scyphozoa
kremaster
Penaeus indicus
Callianassa stebbingi
Palaemon adspersus
Epitonium scalare
Vertebrata
Jynx torquilla
Diplopoda
Crocodilus porosus
Brechites attrahens (= Aspergillus vaginiferum)
Crossoptilon auritus
Hydrodamalis gigas
(= Rhytina stelleri)
Copris lunaris
Sirenia
Oryctolagus cuniculus
Apoda
Corvus corax
Euphausia superba
Meganyctiphanes
norvegica
Phoronis hippocrepia
Phoronida
Araneus diadematus
Trochosa terricola
Copris lunaris
xiphidocercaria
Tragelaphus imberis
Tragelaphus strepsiceros
Gallus domesticus
Perdix perdix
Dacelo gigas
Cuculis canorus
Serinus serinus
Culcita novaeguineae

skorupiak
skorupiaki
skorupiak
BEZSZCZ.
ślimak
gromada
anatomia
skorupiak
skorupiak
skorupiak
ślimak
podtyp
PTAK
gromada
GAD

skorupiak

małż
PTAK
SSAK
ow., chrząszcz
SSAK
SSAK
PTAKI
PTAK
skorupiak

skorupiak
kryzelnica
gromada
pajęczak
pajęczak
ow., chrząszcz
przywra
SSAK
SSAK
PTAK
PTAK
PTAK
PTAK
PTAK
rozgwiazda

kunmingozaur t
kwagga t
kwiczoł
kwetzalkoatlus t

Kunmingosaurus
Equus quagga quagga
Turdus pilans
Quetzalcoatlus northropi

GAD
SSAK
PTAK
GAD

L
labeo
laganum płaskie
lampart
lancetnik

„langur świątynny”
langusta pospolita
lar
larwa
larwa Desora
larwa Mullera
lasonóg jeziorny
lasonóżek, mysis, larwa
latimeria
latolistek cytrynek
latona
leda promienista
leiszmania
leiszmanioza
leniwiec dwupalczasty
leniwiec trójpalczasty
lelek
leptocefal
leptodora
lew jaskiniowy f
likofora, larwa
liliowce
limacyna
limfa
■irnulus
lipień
Iira
lis, lisica, liszka
",1's ognisty”
lis polarny
liszka, larwa
liścionos
literówka gamma
literówka jota
literówka dwukropka

Labeo labeo
Laganum depressum
Panthera pardus
Amphioxus lanceolatus
(= Branchiostoma I.)
Presbytis entellus
Palinurus vulgaris
Hylobates lar
larva
larva Desori
larva Muelleri
Mysis relicta
mysis
Latimeria chalumnae
Gonepteryx rhamni
Latona setifera
Leda radiata
Leishmania donovani
Leishmania donovani
Cholepus didactylus
Bradypus tridactylus
Caprimulgus europaeus
leptocephalus
Leptodora kindti
Felis spelaeus
lycophora
Crinoidea
Limacina retroversa
jchor
Limulus polyphaemus
Thymallus thymallus
Callionymus lyra
Vulpes vulpes
Ailurus fulgens
Alopex lagopus
eruca
Vampyrum spectrum
Autgrapha gamma
Autgrapha jota
Autgrapha v-aureum

RYBA KOST
jeżowiec
SSAK
bezczaszkowiec

SSAK NACZ.
skorupiak
SSAK NACZ.
anatomia
wstężnica
wirek
skorupiak
skorupiak
RYBA KOST,
ow., motyl
skorupiak
małż
wiciowiec
choroba
SSAK
SSAK
PTAK
stadium
skorupiak
SSAK
tasiemiec
gromada
ślimak
anatomia
stawonóg
RYBA KOST.
RYBA KOST,
SSAK
SSAK
SSAK
ow., motyl
SSAK
ow., motyl
ow., motyl
ow., motyl
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loa-loa
loksosoma
looza
lubomirskia bajkalska
lucyna

Filaria loa
Loxosoma phascolosomatum
-> ślepota nadrzeczna
Lubomirskia baicalensis
Lucinia pecten

nicień
zginawiec
choroba
gąbka
małż

Ł

łabędź krzykliwy
łątka dzieweczka
łasza (-> cybeta)
łękotka (chiton)
łodzik
łosoś
łoś
łowiec olbrzymi
łódkonogi
łupacz
„łupek”
łusecznik lepki
łyska

Cygnus olor
Coenagrion puella
Viverra zibetha
Chiton
Nautilus pompilus
Salmo salar
Alces alces
Dacelo gigas
Scaphopoda
Melanogrammus aeglefinus
Upupa epops
Ichtyophis glutinosus
Fulica atra

PTAK
ow., ważka
SSAK
wielopłytk.
głowonóg
RYBA KOST,
SSAK
PTAK
mięczaki
RYBA KOST,
PTAK
PŁAZ
PTAK

M

madrepora oczkowała
madrepora krzewiasta
madreporowce
magot
majas (orangutan na Borneo)
makaira
maktra
makrocheira
malmignat włoski
małpa
małpolud wyprostowany f
-> człowiek wypr. f
małgiew piaskowa
małżak
małże
małże
małżoraczek pływający
małżoraczek...
małżoraczek cypris
małżoraczki
małżynek spłaszczony
manat
marlin czarny

Madrepora oculata
Madrepora prolifera
Madrepora, Acropora
Macaca sylvana
Pongo pygmaeus
Makaira indica
Mactra stultorum
Macrocheira kaempferi
Latrodectus tredecimguttatus
Satyrus, Simia
(= Pithecanthropus erectus)
Homo erectus
Mya arenaria
Pontonia custos
Bivalvia
Lamellibranchiata
Notodromas monacha
Cypridopsis mariae
Cypris pubescens
Ostracoda
Stylonychia mytilus
Trichechus manatus
Makaira indica

koralowiec
koralowiec
koralowce
SSAK NACZ.
SSAK NACZ.
RYBA KOST,
małż
skorupiak
pająk
SSAK NACZ.
SSAK NACZ.
małż
skorupiak
gromada
gromada
skorupiak
skorupiak
skorupiak
rząd
orzęsek
SSAK
RYBA KOST.
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megalodon
megalopa, larwa
mejas (orangutan)
melanorozaur f
melita
merlan
meszki, mustyki
mewa pospolita
mezostoma Kraka
mędoweszka
mieczogon
miecznik
miernikowate
„miedzianka”
„miedzianka"
miedź
mieniak tęczowiec
mieniak strużnik
mięczaki
milu
mimurapelta f
minóg morski
minóg rzeczny
minóg ukraiński
miracidium, larwa
mitra biskupia
mitra papieska
młotek biały
mnemozyna
mnogooczek ikar
moa t
modliszka
„modliszka morska”
modraszek arion
modraszek ikar
modraszek malczyk
monarcha
moloch kolczasty

Marpissa rumpfi
Tenebrio molitor
Sepia officinalis
meduza
Chrysaora hyoscella
Charybdea marsupialis
(= Carybdea m.)
Carcharodon megalodon
megalope
Pongo pygmaeus
Melanorosaurus
Melita palmata
Meriangius meriangius
Simulium, Melusina
Larus canus
Mesostoma craci
Phthirius pubis
Limulus polyphaemus
Xiphias gladius
Geometridae
Anguis fragilis
Vipera berus
cuprum
Apatura iris
Apatura ilia
Mollusca
Elaphurus davidianus
Mymoorapelta
Petromyzon marinus
Lampetra fluviatilis
Eudontomyzon mariae
miracidium
Mitra episcopalis
Mitra papalis
Malleus albus
Parnassius mnemosynae
Polyommatus icarus
Dinornis (maximus i inne)
Mantis religiosa
Scyllia mantis
Maculinea arion
Polyommatus icarus
Cupido minimus
Danausplexippus
Moloch horridus

rnOri6tk8

fh/nraoa mr\natc>

marpissa
mącznik młynarek
mątwa zwyczajna
meduza
meduza kompasowa
meduza kostkowiec

pająk
ow., chrząszcz
głowonóg
morfologia
krążkopław
krążkopław
RYBA CHRZ.
skorupiak
SSAK NACZ.
GAD
skorupiak
RYBA KOST,
ow., muchówki
PTAK
płaziniec
ow.,wesz
stawonóg
RYBA KOST,
ow., motyle
GAD
GAD
Cu
ow., motyl
ow., motyl
typ
SSAK
GAD
BEZSZCZ.
BEZSZCZ.
BEZSZCZ.
przywra
ślimak
ślimak
małż
ow., motyl
ow., motyl
PTAK
owad
skorupiak
ow., motyl
ow., motyl
ow., motyl
ow., motyl
GAD
ćlimak
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morfo
mors
morska pomarańcza
moskit
motyl królewski
motylica wątrobowa
motyliczka
mózgownik
mózgowiec
mroczek posrebrzany
„mrówkojad afrykański”
mrówkolew
mrówkożer pręgowany
mrównik kapski
mrzyk muzealny
mszyca
mszywioły
mucha, Musca domestica
muflon
„mul"
murena
„murzyńska głowa”
mussurana
mustyk kolumbacki
„muszla królewska"
muszla pielgrzyma
myllokunmingia t
mysikrólik
mysikrólik zniczek
mysis, larwa
mysz domowa
mysz morska
myszołów włochaty

Morpho didius
ow., motyl
Odobaenus rosmarus
SSAK
Tethys aurantium
gąbka
Phlebotomus papatasi
ow., muchówka
Danaus plexippus
ow., motyl
Fasciola hepatica
płaziniec
Dicrocoelium dendriticum
płaziniec
Diploria cerebriformis
koralowiec
Multiceps multiceps
tasiemiec
Vespertilio murinus
SSAK
Orycteropus afer
SSAK
Myrmeleon formicarius
owad
Myrmecobius fasciatus
SSAK
Orycteropus afer
SSAK
Anthrenus museorum
ow., chrząszcz
Ferissa virgata
owad
Bryozoa, Ectoprocta, Polyzoa gromada
-> Conus stercusmuscorum ow., muchówka
Ovis musimon
SSAK
Mytilus edulis
małż
Muraena helena
RYBA KOST,
Diploria cerebriformis
koralowiec
Clelia clelia
GAD
colombaschensis
ow., muchówka
Strombus gigas
ślimak
Pecten jacobaeus
małż
Myllokunmingia fengjiaoa
strunowiec
Regulus regulus
PTAK
Regulus ignicapillus
PTAK
mysis
skorupiak
Mus musculus
SSAK
Aphrodite aculeata
wieloszczet
Buteo lagopus
PTAK
N

nadecznik
nadymka afrykańska
nagana
naiszobitozaur t
najeżka
nakłutek
nalepian
nandu
nandu Darwina, n. południowy
narostnik
narwal

Spongilla lacustris
Lagocephalus lagocephalus
Trypanosoma brucei
Naashoibitosaurus
Diodon hystrix
Millepora alcicornis
Arenicola marina
Rhea americana
Pterocnemia pennata
Penaeus indicus
Monodon monoceros

gąbka
RYBA KOST,
choroba
GAD
RYBA KOST,
stułbiopław
wieloszczet
PTAK
PTAK
skorupiak
SSAK
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„Nasze Morze” Mare Nostrum
nauplius, larwa
nawałnik burzowy
nawęd
nawierć
neandertalczyk f
neftyda
neopilina
neptunia
neptunik sargassowy
nereida
nerpa
nękawka
nękawka
nękawka
nękawka
nicienie
nicienioryjkowce
nicieniowce (obleńce)
„nieborak"
niedopłetwe
nieruch stawowy
nimfa
nitnikowce
niedźwiedź alaskański
„niedźwiedź bambusowy”
niedźwiedź brunatny
niedźwiedź himalajski

niedźwiedź jaskiniowy f
niedźwiedź malajski
„niedźwiedź morski”
niedźwiedź tybetański
niepylak apollo
nieróżka
nieświszczuk
niezmogowce
niezmogowiec ogoniasty
nil9au
noga pelikana
nocoświetlik
nornik prometejski
nosorożec „biały"
= nosor. szerokopyski
nosorożec indyjski
- nosor. pancerny

-> Anilocra
nauplius
skorupiak
Hydrobates pelagicus
PTAK
Lophius piscatorius
RYBA KOST,
Limnoria limnorum
skorupiak
Homo neandertalensis
SSAK NACZ.
Nephtys caeca
wieloszczet
Neopilina galatheae
jednotarcz.
Neptunea antiqua
ślimak
Neptunus sayi
skorupiak
Nereis diversicolor
wieloszczet
Pusa hispida
SSAK
Anilocra mediterranea
skorupiak
Cymothoe oestrum
skorupiak
Nerocila bivittata
skorupiak
Rocinela -> Cirolana
skorupiak
Nematoda
gromada
Nematorhyncha
typ
Nemathelminthes
typ
Lepidurus, Triops
skorupiak
Apodes
RYBY
Lymnaea stagnalis
ślimak
nympha
stadium
Nematomorpha
gromada
Ursus arctos gyas
SSAK
Ailuropoda melanoleuca
SSAK
Ursus arctos
SSAK
Ursus a. pruinosus oraz
-> Selenarctos tibetanus SSAK
Ursus spelaeus
SSAK
Helarctos malayanus
SSAK
Callorhinus ursinus
SSAK
Selenarctos tibetanus
SSAK
Parnassius apollo
ow., motyl
Akera bullata
ślimak
Cynomys ludovicianus
SSAK
Priapulida
typ
Priapulus caudatus
niezmogowiec
Boselaphus tragocamelos
SSAK
Aporrhais pespelecani
ślimak
Noctiluca miliaris
wiciowiec
Prometheomys shaposhnikovi SSAK

Ceratotherium simum

SSAK

Rhinoceros unicornis

SSAK
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nosorożec „czarny”
= nosor. wąskopyski
nosacz

Diceros bicomis
Nasalis larvatus

SSAK
SSAK NACZ.

O
obleńce
obrączkowiec
obupłciowiec
oceania
ochotka, larwa
ochotka drapieżna, larwa
octówka
oczennica...
oczennica...
oczennicowate
oczlik...
oczlik...
oczlik żwawy
oczlik...
oczlinek
odmieniec jaskiniowy
ofiopluteus, larwa
ogonatka, larwa
ogończa
ogórecznik pospolity

okapi
okładniczek amerykański
okładniczek szablasty
okogłów
okularnik
olifant
omułek jadalny
„omułek bąk”
oneirofant
onkomiracidium, larwa
onkosfera, larwa
oposy, opossum
opos wirginijski
oposik Eneasza, myszowaty
orangutan
organkowiec
orka
orongo
ortolan
orzechówka

Aschelminthes
Amphisbena
hermaphroditus
Oceania pumila (AN.)
Chironomus plumosus
Pelopiinae
Drosophila melanogaster
Satyris actaea
Satyris feruła
Satyridae
Cyclops bohater
Cyclops scutifer
Cyclops strenuus
Cyclops vranae
Polyphemus pediculus
Proteus anguineus
ophiopluteus
cercaria
Trygon pastinaca
Thyonidium commune
(= Thyone fusus?)
Okapia johnstoni
Ensis directus
Solen siliqua
Polyphemus pediculus
Naja naja
-> Camelus
Mytilus edulis
Dreissena polymorpha
Oneirophantus mutabilis
oncomiracidium
oncosphaera
Didelphidae
Didelphis marsupialis
Marmosa murina
Pongo pygmaeus
Tubipora musica
Orcinus orca
Pantholops hodgsoni
Emberiza hortulana
Nucifraga caryocatactes

typ
GAD
anatomia
stułbiopław
ow., muchówka
ow., muchówka
ow., muchówki
ow., motyl
ow., motyl
rodzina motyli
skorupiak
skorupiak
skorupiak
skorupiak
skorupiak
PŁAZ
wężowidło
przywra
RYBA CHRZ.
strzykwa
SSAK
małż
małż
skorupiak
GAD
wyrób
małż
małż
strzykwa
skrzelowiec
tasiemiec
SSAKI
SSAK
SSAK
SSAK NACZ.
koralowiec
SSAK
SSAK
PTAK
PTAK
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orzeł przedni
orzęski
osadnik megera
„osa morska”
osioł domowy
oskrobia siodełkowata
osłonice
ostrosz
ośliczka
ośliczka jaskiniowa
ośmiornica piżmowa
ośmiornica długoramienna
ośmiornica briareus, rafowa
otarie -> uchatki
otwornice
owady
owies, Avena sativa
owsik
owula

Aquila chrysaetos
Ciliata
Dira megera
Charybdea marsupialis
Equus asinus
Anomia ephippium
Tunicata
Trachinus draco
Asellus aquaticus
Asellus cavaticus
Eledone moschata
Octopus macropus
Octopus briareus
Otariidae
Foraminifera
Insecta, Entoma, Hexapoda,
-> Oxyuris, Nummulites
Enterobius vermicularis
(= Oxyuris vermicularis)
Ovula ovum

PTAK
typ
ow., motyl
krążkopław
SSAK
małż
podtyp
RYBA KOST,
skorupiak
skorupiak
głowonóg
głowonóg
głowonóg
SSAKI
korzenionóżki
gromada
roślina
nicień
ślimak

P

padalec
pająk krzyżak
pająki
pajęczaki
Patia •••
Patia...
pakicetus f
Palczak

sałątka pospolita
sałątka zielona
wałeczka okrężnicy
pancernik peba
Pancernik włochaty
^anda mała
Janda wielka
(= p. czarno biała)
Jantarka
)antera
Jarantrop f
)araP'tek f
>arasum Arystotelesa
)ar^ei
'ardwa mszarna

Anguis fragilis
Araneus diadematus
Aranea
Arachnomorpha
Paphia textile
Paphia undulata
Pakicetus
Daubentonia
madagascariensis
Lestes sponsa
Chalcolestes viridis
Escherichia coli
Dasypus novemcinctus
Chaetophractus villosus
Ailurus fulgens

GAD
pajęczak
rząd I
gromada
małż
małż
SSAK

Ailuropoda melanoleuca
Numida meleagris
Panthera pardus
Paranthropus
Parapithecus
Parasilurus aristotelis
Lynx lynx pardelinus
LaaoDus laaoDus

SSAK
PTAK
SSAK
SSAK NACZ.
SSAK NACZ.
RYBA KOST.
SSAK
PTAK

SSAK NACZ.
ow., ważka
ow., ważka
bakteria
SSAK
SSAK
SSAK
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pareczniki
parenchymula, larwa
parowitek
paskówka
pas Wenery
paszczak
pawian anubis
pawian płaszczowy
pawie oczko
pawik
pawica gruszówka
pawicowate
paź żeglarz
paź królowej
pąkla
pchła ludzka
„pchła wodna”
peba
pedalion
pedicellina
pekinozaur f
pelagia
pelikan baba
pelops pająkobójca

pełzak
pełzak bagienny
pełzak dwujądrowy
perkoz dwuczuby
perkozek, perkoz mały
perliczka
penetrant
pentacrinus, larwa
periglypta
perłoródka ptasia
piaskołaz (bałtycki)
piaskołaz Aldrovandiego

piaskówka, piaskiełka,
pielgrzym
„piersiopławka”
pierwotniaki
pies domowy
pies morski
piesak
piesek preriowy

Chilopoda
parenchymula
Pleurobrachia pileus
Bufo calamita
Cestus veneris
Zeus faber
Papio anubis
Papio hamadryas
Poecilia reticulata
Inachis io
Saturnia pyri
Satumiidae
Iphiclades podalirius
Papilio machaon
Balanus improvisus
Pulex irritans
Daphnia pulex
Dasypus novemcinctus
Hexarthra mira
Pedicellina cernua
Pekinosaurus
Pelagia noctiluca
Pelecanus oncocrotalus
Sceliphron destillatorium
(= Pelopaeus d.)
Amoeba proteus
Pelomyxa palustris
Pelomyxa binucleata
Podiceps cristatus
Tachybaptus ruficollis
Numida meleagris
penetrant
pentacrinus
Periglypta multicostata
Pteria avicula
Mya arenaria
Panope glycimeris
(= P. aldrovandi)
Arenicola marina
Gecarcinus ruralis
Halicore dugong
Protozoa
Canis familiaris
Phoca vitulina
Alopex lagopus
Cynomys ludovicianus

wij
gąbka
żebropław
PŁAZ
żebropław
RYBA KOST,
SSAK NACZ.
SSAK NACZ.
RYBA KOST,
ow., motyl
ow., motyl
rodzina motyli
ow., motyl
ow., motyl
skorupiak
owad, pchła
skorupiak
SSAK
wrotek
zginawiec
GAD
krążkopław
PTAK

ow., błonkówka
korzenionóżka
korzenionóżka
korzenionóżka
PTAK
PTAK
PTAK
anatomia
liliowce
małż
małż
małż
małż
wieloszczet
skorupiak
SSAK
grupa typów
SSAK
SSAK
SSAK
SSAK
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piesiec, piesak
piędzik przedzimek

Alopex lagopus
Operoptera brumata
(= Cheimatobia b.)
pijawczaki
Bdelloidea
pijawka cejlońska, drzewna
Haemodipsa ceylonica
pijawka lekarska
Hirudo medicinalis
pijawka rybia
Piscicola geometra
pijawka wielożerna (= końska) Haemopis sanguisuga
pikaja t
Pikaia
pilidium, larwa
pilidium
pilina t (Pilina knighti) ->
Neopilina
pilot, ryba
Naucrates ductor
piła, ryba
Pristis pristis
pilonos
Pristiophorus japonicus
pingwin białobrewy
Pygoscelis papua
pingwin cesarski
Aptenodytes forsteri
pingwin królewski
Aptenodytes patagonica
pingwin toniec
Spheniscus demersus
pinna
Pinna nobilis
piotrosz
Zeus faber
pióro morskie, piórówka
Pennatula phosphoraea
pitekantrop f
= Pithecanthropus erectus
(-> człowiek wypr. f
Homo erectus)
Plakuna
Placuna sella
plamiak
Melanogrammus aeglefinus
„planaria"
Planaria alpina
Planes
Planes minutus
planula, larwa
planula
plerocerkoid, larwa
plerocercoid
pluskolec
Notonecta glauca
pluskwa domowa
Cimex lectularius
pluskwa zieleniak
Nezara viridula
pluteus, larwa
pluteus
płask, larwa
phyllosoma
Płazak
Lepidosiren paradoxa
płazińce
Platyhelminthes
PłazY
Amphibia
Płazy (znacz, hist.)
Reptilia
Płazy beznogie
Apoda
płetwal błękitny
Balaenopteramusculus
płuco morskie
Rhizostoma pulmo
Pływaczek, larwa
planula
Pływik, larwa
nauplius
pływiniec
Liocarcinus halsatus
poczwarka
pupa
poczwarówka maczugowata
Orcula doliolum

SSAK
ow., motyl
wrotki
pijawka
pijawka
pijawka
pijawka
strunowiec
wstężnice
jednotarcz.
RYBA KOST,
RYBA CHRZ.
RYBA CHRZ.
PTAK
PTAK
PTAK
PTAK
małż
RYBA KOST,
koralowiec
SSAK NACZ.
małż
RYBA KOST,
płaziniec
skorupiak
jamochłon
tasiemiec
ow., pluskw,
ow., pluskw,
ow., pluskw,
szkarłupnie
skorupiak
RYBA KOST,
gromada
gromada
gromada
PŁAZY
SSAK
krążkopław
jamochłon
skorupiaki
skorupiak
stadium owada
ślimak

poczwarówka okazała
poczwarówka pospolita
pobrzeżka
podeszwica
podkowiec duży
podkowiec mały
podusta
podwój bałtycki
pogoniec pospolity
pogonofory
pokątnik złowieszczek
pokłonnik......wicekról”
pokropnik
polifem
polip
polowiec szachownica
polipniak
południce
pomiernik bułaniak
pomuchel, pomuchla
ponowiec
pontocypris
pontonia
porcelanka monetka
porcelanka panterowata
porcelanka pierścieniowata
porcelanka tygrysia
porcelanka...
porobnica
poskoczek mułowy
postojak wiesiołkowiec
pośnieżek lodowcowy
pośnieżek zwyczajny
portugalski okręt wojenny
portlandia
portunik
potrzeszcz
potrzos
potwal
pójdźka
półstrunowce
prapłaz t
prapłaziec
prapłetwiec
praptak t

Orcula dolium
Pupilla muscorum
Littorina littorea
Solea vulgaris
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Chondrostoma nasus
Idotea baltica
Lycosa saccata
Pogonophora
Blaps mortisaga
Limenitis archippus
Brechites attrahens (= Asper
gillus vaginiferum)
Polyphemus pediculus
polypus
Melanargia galathea
Acropora, Madrepora
Nymphalidae
Venusia cambrica
Gadus morrhua
Chionea araneoides
Pontocypris monstrosa
Pontonia custos
Cypraea moneta
Cypraea pantherina
Cypraea annulus
Cypraea tigris
Erato voluta
Anthophora acervorum
Periophthalmus kohlreuteri
Proserpinus proserpina
Boreus hiemalis
Boreus westwoodi
Physalia physalis
Yoldia arctica
Liocarcinus halsatus
Emberiza calandra
Emberiza schoeniclus
Physeter catodon
Athene noctua
Hemichordata
Ichtyostega groenlandica
Lepidosiren paradoxa
Protopterus aetiopicus
Archaeopteryx lithographica

ślimak
ślimak
ślimak
RYBA KOST,
SSAK
SSAK
RYBA KOST,
skorupiak
pająk
typ
ow., chrząszcz
ow., motyl

małż
skorupiak
morfologia
ow., motyl
koralowce
rodzina motyli
ow., motyl
RYBA KOST,
ow., muchówka
skorupiak
skorupiak
ślimak
ślimak
ślimak
ślimak
ślimak
ow., błonkówka
RYBA KOST,
ow., motyl
ow., wojsiłka
ow., wojsiłka
stułbiopław
małż
skorupiak
PTAK
PTAK
SSAK
PTAK
typ
PŁAZ
RYBA KOST,
RYBA KOST,
GAD/PTAK
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pratchawiec
priapulidy
procerkoid, larwa
prokonsul t
prosię ziemne
proso, Panicum miliaceum
prozerpina
prusak
przegrzebek
przejrzystka
przekopnica wiosenna
przekopnica właściwa, letnia
przepaska Wenery
przeplataniec
przeplatka...
przeplatka didyma
przeplatka febe
przeraza
przeziernik bąkowiec
przezroczka
przybyszka amerykańska
przyłbica madagaskarska
przyłbica czerwona
przyszynka,
przytulik
przywry
przywra kocia
przywra żylna, „p. krwi"
pszczoła miodna
ptak rajski beznogi
„ptak rok" f

Ptasznik
Ptasznik
pteranodon f
pterodaktyl f
pterodaktyl f
Pterodaktyl f
Pterofryne
Pteropeliks f
puchacz
"puPa
puchar Neptuna
puma
Purpurowieć ognisty

Peripatus capensis
Priapulida
procercoid
Proconsul
Orycteropus afer
-> Emberiza miliaria
Proserpinusproserpina
Blattella germanica
Pecten jacobaeus
Ciona intestinalis
Lepidurus apus
Triops cancriformis
Cestus veneris
Isis metamerica
Melitaea deserticola
Melitaea didyma
Melitaea phoebe
Chimaera monstrosa
Paranthrene tabaniformis
Sida crystallina
Periplaneta americana
Cassis madagascarensis
Cassis rufa
Pinna nobilis
Ancylus fluviatilis
Trematoda
Opistorchis felineus
Schistosoma
haematobium
Apis mellifica
Paradisea apoda
Aepyomis hildebrandti,
Ae. maximus
Avicularia -> Tarantula
Mygale, -> Tarantula
Pteranodon ingens
Pterodactylus antiquus
p elegans
p. scolopociceps
Histrio histrio
Pteropelyx
Bubo bubo
pupa
Poterion neptuni
Felis concolor
Bolinus brandaris

pazurnica
typ
tasiemce
SSAK NACZ.
SSAK
roślina
ow., motyl
ow., karaczan
małż
żachwa
skorupiak
skorupiak
żebropław
koralowiec
ow., motyl
ow., motyl
ow., motyl
RYBA CHRZ.
ow. motyl
skorupiak
ow. karacz.
ślimak
ślimak
małż
ślimak
płazińce
płaziniec

płaziniec
ow., błonkówka
PTAK

PTAKI
pająk
pająk
GAD
GAD
GAD
GAD
RYBA KOST.
GAD
PTAK
stadium owada
gąbka
SSAK
ślimak
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purpurowieć właściwy
purpurowieć ścięty
purpura słupkowa
purpura jabłkowata
purpura rozłożysta
puszczyk
putasu
pyton siatkowany
pyton skalny

Thais haemostoma
Trunculariopsis trunculus
Purpura columellaris
Purpura melones
Purpura patula
Strix aluco
Micromesistius poutassou
Python reticulatus
Python sebae

ślimak
ślimak
ślimak
ślimak
ślimak
PTAK
RYBA KOST,
GAD
GAD

R
racicznica zmienna
raczek pistolet
racznica łuszczyn
racznica rowkowana
radża laut
rak szlachetny, rzeczny,
galicyjski, szewc
rak stawowy, bagienny,
wąskoszczypcy, krawiec
rak pręgowany, amerykański
ramienionogi
ramapitek f
ramienica, larwa
raniuszek

rawka
rea
rebaszizaur f
redia, larwa
rekin błękitny
rekin brodatek
rekinek psi
rekin lis
rekin olbrzymi, słoneczny
rekin tygrysi
rekin wielorybi
retman
rękowiec
riszta, robak medyński
robacznik
robaczyca
robaczyca
robaki
robaki obłe (obleńce)
robaki płaskie (płazińce)

Dreissena polymorpha
Alpheus dentipes
Galathea squamifera
Galathea strigosa
Latimeria chalumnae
Astacus astacus
(= A. fluviatilis)
Astacus leptodactylus
(= Potamobius /.)
Oronectes limosus
Brachiopoda
Ramapithecus punjabicus
brachiolaria
Aegithalos caudatus
(= Orites aegithalos)
Scyllia mantis
Rhea americana
Rebbachisaurus
redia
Prionace glauca
Stegostoma fasciatum
Scylliorhynchus canicula
Alopias vulpinus
Cetorhinus maximus
Galeocerdo cuvier
Rhinodon typus
Naucrates ductor
Trichechus manatus
Dracunculus medinensis
Vermetus vermetus
ammocoetes
helmintosis
Vermes
Aschelminthes
Platyhelminthes

małż
skorupiak
skorupiak
skorupiak
RYBA KOST,
skorupiak
skorupiak
skorupiak
gromada
SSAK NACZ.
rozgwiazda

PTAK
skorupiak
PTAK
GAD
przywra
RYBA CHRZ.
RYBA CHRZ.
RYBA CHRZ.
RYBA CHRZ.
RYBA CHRZ.
RYBA CHRZ.
RYBA CHRZ.
RYBA KOST,
SSAK
nicień
ślimak
stadium
choroba
grupa typów
gromada
gromada
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rogowiec bałtycki
Macoma balthica (= Tellina)
rogoząb
Neoceratodus forsteri
rolnica ypsylon
Agrotis ypsilon (= ipsilon)
rolnica znakówka
Amates xanthographa
ropucha aga
Bufo marinus
ropucha paskówka, r. żwawa
Bufo calamita
rosomak
Gulo gulo
rozbójnik
Birgus latro
rozgwiazda pospolita
Astropecten aurantica
rozgwiazda słoneczna
Solaster papposus
rozgwiazdy
Asteroidea
rozkolec purpurodajny ognisty Bolinus brandaris
rozkolec purpurodajny właściwy Thais haemostoma
rozkolec purpurodajny ścięty Trunculariopsis trunculus
rozkolec długokolcy
Murex tenuispina
rozkolec trójrzędowy
Murex triremis
rozkrzewka
Dynamena pumila
rozlistek
Rhizostoma pulmo
rozpiórek
Pumatella repens
rozpoka
Venerupis irus
rozwielitka pchełka
Daphnia pulex
rozwielitka wielka
Daphnia magna
rozwierucha
Antedon petasus
różanka
Rhodeus sericeus amarus
róża wiatrów
Architectonica nobilis
róże wiatrów Scalaria, Philippia -> Architectonica
ruJa
oestrus
rurecznik
Tubifex tubifex
rurkoczułkowce
Pogonophora
rurkogłowiec
leptocephalus
rurówka
Protula intestinum
rusałka admirał
Vanessa atalanta
rusałka ceik
Polygonia c-album
rusałka pawik
Inachis io
rusałka pokrzywnik
Aglais urticae
rusałka żałobnik
Nymphalis antiope
rusałkowate
Nymphalidae
rwikorek
Epitonium scalare
miecz
Xiphias gladius
Pilot
Naucrates ductor
'ywpiła
Pristis pristis
rybitwa wielkodzioba
Hydroprogne caspia
rybojeż nilowy
Tetraodon fahaca
rybojeż zielony
Tetraodon fluviatilis
ry°otów
Pandion haliaetus
rybopłaz f
Ichtyostega groenlandica

małż
RYBA KOST,
ow., motyl
motyl
PŁAZ
PŁAZ
SSAK
skorupiak
rozgwiazda
rozgwiazda
gromada
ślimak
ślimak
ślimak
ślimak
ślimak
stułbiopław
krążkopław
mszywioł
małż
skorupiak
skorupiak
liliowiec
RYBA KOST,
ślimak
ślimaki
stan fizj.
skąposzczet
typ
stadium
wieloszczet,
ow., motyl
ow., motyl
ow., motyl
ow., motyl
ow., motyl
rodzina motyli
ślimak
RYBA KOST.
RYBA KOST,
RYBA CHRZ.
PTAK
RYBA KOST,
RYBA KOST.
PTAK
PŁAZ
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rybosz
rybosze -> nękawki
rybka sargassowa
ryby
ryftia głębinowa
ryjokrętki
ryjokrętek
ryjogłowe, ryjogłowce
ryna
ryś ostrowidz
rzemieniec
rzęsokrążek - larwa

Cirolana hirtipes

skorupiak

Histrio histrio
Pisces, Ichtyes
Riftia pachyptila
Kinorhyncha
Echinoderes dujardini
Rhynchocephalia
Rhina squatina
Lynx lynx
Ligula intestinalis
trochophora

RYBA KOST,
gromada
rurkoczułk.
gromada
ryjokrętek
GADY
RYBA CHRZ.
SSAK
płaziniec
pierścienica,
sikwiak, mięczak

S

sagarcja
samogłów
salamandra japońska,
s. olbrzymia
salamandra plamista
salamandra Scheuchzera f
sarna syberyjska
schistosoma
scylla
scynk aptekarski
scypionyks t
sebekus f
sejmuria f
sejsmozaur f
selewinka
selskin
sercówka bałtycka
sercówka drobna
sercówka jadalna
sercówka żebrowana
sewel
sfinksy, zawisaki
siatecznik kolczasty
siatecznik zwapniały
sieja
siekierka
sierpodziób szkarłatny f
sikorka raniuszek
sikwiaki
sikwiak pospolity
sikwiak antylski

Sagartia parasitica
Mola mola

koralowiec
RYBA KOST,

Andrias japonicus
Salamandra salamandra
Andrias scheuchzeri
Capreolus pygargus
Schistosoma haematobium
Scyllaea pelagica
Scincus scincus
Scipionyx
Sebecus icaeorhinus
Seymouria baylorensis
-> Argentinosaurus
Selevinia betpakdalensis
Arctocephalus ursinus
Cerastoderma glaucum
Cerastobyssus hauniense
Cerastoderma edule
Cardium costatum
Aplodonta rufa
Sphingidae
Membranipora pilosa
Membranipora crustulenta
Coregonus lavaretus
Rhodeus sericeus amarus
Vestiaria coccinea
Aigitalos caudatus
Sipunculida
Sipunculus nudus
Phascolosoma antillarum

PŁAZ
PŁAZ
PŁAZ
SSAK
płaziniec
mięczak
GAD
GAD
GAD
GAD
GAD
SSAK
SSAK
małż
małż
małż
małż
SSAK
rodzina motyli
mszywioł
mszywioł
RYBA KOST,
RYBA KOST,
PTAK
PTAK
typ
sikwiak
sikwiak
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silezaur f
Silesaurus opolensis
GAD
siodełko
ephippium
anatomia
siwapitek t
Sivapithecus
SSAK NACZ.
siwoszek błękitny
Oedipoda caerulescens
ow., prostoskrz
skalaria
Epitonium scalare
ślimak
skalnik bryzeida
Chazara briseis
ow., motyl
skalnik circe
Brintesia circe
ow., motyl
skalnik semele
Eumenis semele
ow., motyl
skoczek drobny
Dipus acontion
SSAK
skoczek egipski
Jaculus jaculus
SSAK
skoczek stepowy
Allactaga major
SSAK
skorpena afrykańska
Scorpaena porcus
RYBA KOST,
skorpena pospolita
Scorpaena scrofa
RYBA KOST,
skorpion europejski
Buthus europaeus
pajęczak
skorpionek karpacki
Euscorpius carpathicus
pajęczak
skorpion podziemny
Hadogenes troglodytes
pajęczak
skorupiaki
Crustacea
gromada
skowronek polny
Alauda arvensis
PTAK
skójka malarska
Unio pictorum
małż
skójka perłorodna
Margaritana margaritifera
małż
skórnik słoniniec
Dermestes Iardanus
ow., chrząszcz
skręp nilowy
Trochus niloticus
ślimak
skręp srokaty
Livona pica
ślimak
skrętokrążek, larwa
-> tornada
półstrunowiec
skrzeki (historyczne)
Amphibia
gromada
skrzelodrzewka wieńcowata
Lanice conchilega
wieloszczet
skrzelopływka bagienna
Branchinecta paludosa
skorupiak
skrzydelnik goliat
Strombus goliath
ślimak
skrzydelnik wielki, s. różowy
Strombus gigas
ślimak
skrzydłopławka
Clione limacina
ślimak
skrzydłówka
Creseis acicula
ślimak
skrzypłocz
Limulus polyphaemus
stawonóg
skrzyp olbrzymi (Equisetum maximum) -> bażant Crossoptilon auritum
skulica obrzeżona
Glomeris marginata
dwuparzec
staniczka trębacz
Bosmina tubicen
skorupiak
staniczka Tersytesa
B. coregoni thersites
skorupiak
sloniowacizna
elephantiasis -> Filaria
choroba
sjonka
Scolopax rusticola
PTAK
stań afrykański, sawannowy,
ostrouchy
Loxodonta africana
SSAK
stań indyjski
Elephas maximus
SSAK
stań karłowaty
Loxodonta pumilo
SSAK
s °ń leśny, krągłouchy
Loxodonta cyclotis
SSAK
s upkowiec (ludzki)
Strongyloides stercoratis
nicień
smoczkouste
Cyclostomata -> Agnatha
BEZSZCZ.
smok latający
Draco volans
GAD
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sola
Solea vulgans
RYBA KOST,
soliter
Taenia solium
płaziniec
solowiec
Artemia salina
skorupiak
sordes f
Sordes pilosa
GAD
sowa pójdżka
Athene noctua
PTAK
sójka
Garrulus glandarius
PTAK
sóweczka
Glaucidium passerinum
PTAK
spondylus zmienny
Spondylus varians
małż
sporowce
Sporozoa
typ
spio
Spio quadricomis
wieloszczet
sprzągla
Thalia democratica (=Salpa) osłonica
sroka
Pica pica
PTAK
ssaki
Mammalia
gromada
stawonogi
Arthropoda
typ
stekowce
Monotremata
SSAKI
sternal
Emberiza citrinella
PTAK
stonka ziemniaczana
Leptinotarsa decemlineata
ow., chrząszcz
stożek chwała morza
Conus gloriamaris
ślimak
stożek Prometeusza
Conus prometheus
ślimak
stożek upstrzony
Conus stercusmuscorum
ślimak
strangalia plamista
Leptura maculata
ow., chrząszcz
straszka cyganka
Mormo maura
ow., motyl
strętwa
Electrophorus electricus
RYBA KOST,
strunka witkowata, Chorda filum -> Chordata
roślina, glon
strunowce
Chordata
typ
„struś amerykański”
Rhea americana
PTAK
strzałka mała
Sagitta setosa
szczecioszcz.
strzałosmok
Hariotta atlantica
RYBA CHRZ.
„strzelający raczek”
Alpheus dentipes
skorupiak
Strzelczyk
Toxotes -> Eryx
strzelec
Eryx jaculus
GAD
strzel łoskotnik
Brechinus crepitans
ow., chrząszcz
strzępnica zającowata
Polyxenus lagurus
wij
strzykwa królewska
Stichopus regalis
strzykwa
strzykwa pospolita
Thyonidium commune
(= Thyone fusus?)
strzykwa
strzykwa rurkowata
Holothuria tubulosa
strzykwa
strzykwy
Holothurioidea
gromada
strzyżyk
Troglodytes troglodytes
PTAK
studniczek
Niphargus puteanus
skorupiak
stułbia płowa
Pelmatohydra oligactis
stułbiopław
stułbia smukła
Hydra attenuata
stułbiopław
stułbia przedziwna
Pelagohydra mirabilis
stułbiopław
stułbiopławy
Hydrozoa
gromada
stynka
Osmerus eperianus
RYBA KOST,
suka
Canis familiaris (i in.)
SSAKI
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sukuri
sum Arystotelesa
sum zwyczajny
surukusu, sururuku
suseł moręgowany
suseł perełkowany
suwak
symbion
syngamus
syreny

Eunectes murinus
Parasilurus aristotelis
Silurus glanis
-> Parasilurus aristotelis
Lachesis mutus
Spermaphilus citellus
(= Citellus c.)
Spermaphilus suslicus
Meriones tamariscinus
Symbion pandora
Syngamus trachea
Sirenia

GAD
RYBA KOST,
RYBA KOST.

GAD
SSAK
SSAK
SSAK
lejkogębowiec
nicień
SSAK

Megalatractus proboscidiferus (= Syrinx aruanus) ślimak
szakal czaprakowy
Canis mesomelas
(-» = Thos mesomelas)
SSAK
szarak
Lepus capensis = europaeuś) SSAK
szczecioszczękie
Chaetognatha
typ
szczekuszka malutka
Ochotona pusilla
SSAK
szczętki
Euphausiacea
skorupiaki
szczotkoryjce
Kinorhyncha
gromada
szczur norweski
Rattus norvegicus
SSAK
szczur śniady
Rattus rattus
SSAK
„szermierz"
Strombus gigas
ślimak
szewc (rak)
Astacus astacus
skorupiak
szkarłupnie
Echinodemata
typ
szkliwka (krótkoodwłokowa)
Diaphanosoma brachyurum skorupiak
szklaki
Euphausiacea
skorupiaki
szlaczkoń torfowiec, „cytrynek” Colias palaeno
ow., motyl
szlaczkoń siarecznik
Colias hyale
ow., motyl
szoldra
Pinna nobilis
małż
szop pracz
Procyon lotor
SSAK
szpak, Sturnus vulgaris
-> Emberiza citrinella
PTAK
szparkosz okrężnicy
Balantidium coli
orzęsek
szympans
Pan troglodytes
SSAK NACZ.
szympans karłowaty
Pan paniscus
SSAK NACZ.
syringa największa

Ś
ślepicą
ślepiec
ślepior
ślepota nadrzeczna
ślepuchy, Typhlophidae
śliga lekarska
ślimaki

ammocoetes
Tabanus bovinus
Gadiculus thori
looza -> Filaria loa,
-> Amphisbaenacea
Scincus scincus
Gastropoda

stadium
ow., muchówka
RYBA KOST,
choroba
GADY
GAD
gromada
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ślinik czarny, śl. wielki
śluzica
śmieciarka
świdrak okrętowy
świdrowiec gambijski
(śpiączka łagodniejsza)
świdrowiec nagany
świdrowiec rodezyjski
(śpiączka śmiertelna)
świetlanka
świstak
świstun
świnka
świnka morska

Arion ater
Myxine glutinosa
Xenophora conchyliophora
Teredo navalis
Trypanosoma gambiense
trypanosomatoza
Trypanosoma brucei
Tryp. rhodesiense
trypanosomatoza
Leptodora kindti
Marmota marmota
Anas penelope
Chondrostoma nasus
Cavia porcellus

ślimak
BEZSZCZ.
ślimak
małż
wiciowiec
choroba
wiciowiec
wiciowiec
choroba
skorupiak
SSAK
PTAK
RYBA KOST,
SSAK

T

tamaryszek Tamariscus
tanagra niebieska
tarakan
tarantula
tarantule właściwe
tarantule amerykańskie
tarantula ukraińska
tarantula włoska
tarbozaur f
tarczowce
tasiemce
tasiemiec bąblowcowy
tasiemiec kręćkowy
tasiemiec nieuzbrojony
tasiemiec uzbrojony
tawrosz
tawuła, Spiraea
tekameby
tetraodon ->
tęgopokrywe
tęgoryjec dwunastnicy
tępoodwłokowiec
tiara matowa
timim f
tołpie
tołpyga
torbacze
tornaria, larwa
tchawicznik
topik

-> Meriones
Tanagra episcopus
Blatta orientalis
Tarantula palmata
Hogna, Lycosa, Tarentula,
Mygale, Avicularia
Allohogna singoriensis
Hogna tarentula
Tarbosaurus baatar
Apoda - Notostraca
Cestoda
Echinococcus granulosus
Multiceps multiceps
Taeniorhynchus saginatus
Taenia solium
Odontaspis taurus
-> Sphinx
Testacea
rybojeż
Coleoptera
Ancylostoma duodenale
Tarantula palmata
Thiara amarula
Timimus
Acropora, Madrepora
Hypophtalmichtys molitrix
Marsupialia
tornaria
Syngamus trachea
Argyroneta aquatica

roślina
PTAK
ow., karaczan
pajęczak
pająki
pająki
pająk
pająk
GAD
skorupiaki
gromada
płaziniec
płaziniec
płaziniec
płaziniec
RYBA CHRZ.
roślina
korzenionóżka
RYBA KOST,
owady
nicień
pajęczak
ślimak
GAD
koralowce
RYBA KOST,
SSAKI
półstrunowiec
nicień
pajęczak
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tragopan satyr
traszka karpacka
trąba Trytona
trębacz (trąbik) błękitny
triangulin, larwa
trochofora, larwa

Tragopan satyra
Triturus montandoni
Charonia tritonis
Stentor coeruleus
triangulin
trochophora

trójgranik biały
trójpazurkowiec, larwa
trupia główka
trygon
tryton
trzewikodziób
trznadel ogrodowy
trznadel polny
trznadel trzcinowy
trznadel złotawy
trznadel
„trzygwiezdny diabeł morski”
tse-tse
tse-tse śmiercionośna
tuatara
tukan
tur f
.tygrys tasmański” t
tygrzyk paskowany

Pomatoceros triqueter
-> triangulin
Acherontia atropos
Trygon pastinaca
Triturus
Balaeniceps rex
Emberiza hortulana
Emberiza calandra
Emberiza schoeniclus
Emberiza aureola
Emberiza citrinella
Bathyceratias trilychnus
Glossina palpalis
Glossinia morsitans,
Sphenodon punctatus
Ramphastos tucanus
Bos primigenius
Thylacinus cynocephalus
Argiope bruennichi

PTAK
PŁAZ
ślimak
orzęsek
chrząszcz
pierścienica, sikwiak lub mięczak
wieloszczet
chrząszcz
ow., motyl
RYBA CHRZ.
PŁAZ
PTAK
PTAK
PTAK
PTAK
PTAK
PTAK
RYBA KOST,
ow., muchówka
ow., muchówka
GAD
PTAK
SSAK
SSAK
pajęczak

U
uchatka grzywiasta
uchatka karłowata
uchatka niedźwiedziowata
ucho morskie, uchowiec
uchowiec kalifornijski
udonella
ukwiał koński
ukwiał rowkowany
ultrazaur f
unau
urameba
urania
»ureus"
urochordaria, larwa

Eumetopias jubatus
Arctocephalus pusillus
Callorhinus ursinus
Haliotis lamellosa
Haliotis rufescens
Udonella caligorum
Actinia equina
Anemonia sulcata
-> Argentinosaurus
Cholepus didactylus
Ouramoeba
Urania brasiliensis
Naja haje
urochordaria

wachlarz Wenery

Rhipidogorgia flabellum

SSAK
SSAK
SSAK
ślimak
ślimak
skrzelowiec
koralowiec
koralowiec
GAD
SSAK
korzenionóżka
ow., motyl
GAD
osłonica

W

koralowiec
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walconogi
walenie
wałkówka górska
wampir
wampiroteutis
wanadis
waran
wazonkowiec białawy
ważka płaska, płaskobrzucha
wądolnica,
wągier, larwa
wątłusz
„wąż Buddy”
wąż Eskulapa
wąż Kleopatry
wąż strzelec
wdowa (czarna)
weliger, larwa
wenus mercenaria
wenus brodawkowana
wenus prążkowana
wesz głowowa
wesz łonowa
wesz ubraniowa
węgorek jelitowy
węgorek octowy
węgornica
węgorz
węgorz elektryczny
węże
wężowidła
wężowidło blade
wężowidło jaszczurkowate
„wicekról” (pokłonnik...)
wiciowce
wiciowe
widłonogi
wieczernica soplówka
wieczernica strzałówka
wielbłąd dwugarbny
wielbłąd dwugarbny dziki
wielbłąd jednogarbny
wielkokrab
wielooczka czarna
wierzejskiella
wiesionka kacza

Scaphopoda
Cetacea
Ena montana
Desmodus rotundus
Vampyroteuthis infernalis
Vanadis formosa
Varanus comodensis
Enchytraeus albidus
Libellula depressa
Meandrina lamellina
finna
Gadus morrbua
Naja naja
Elaphe longissima
Naja haje
Eryx jaculus
Latrodectus mactans
veliger
Venus mercenaria
Venus verrucosa
Venus striatula
Pediculus human. capitis
Phthirius pubis
P. humanus vestimenti
Strongyloides stercoralis
Turbatrix aceti
ammocoetes
Anguilla anguilla
Electrophorus electricus
Ophidia, Serpentes
Ophiuroidea
Ophiura albida
Ophiura lacertosa
Limenitis archippus
Flagellata
Mastigota
Copepoda
Apatele cuspis
Apatele psi
Camelus bactrianus
Camelus ferus
Camelus dromedarius
Macrocheira kaempferi
Polycellis nigra
Wierzejskiella velox
Lingula anatina

łódkonogi
SSAKI
ślimak
SSAK
głowonóg
wieloszczet
GAD
skąposzczet
ow., ważka
koralowiec
tasiemiec
RYBA KOST,
GAD
GAD
GAD
GAD
pająk
mięczak
małż
małż
małż
ow., wesz
ow.,wesz
ow., wesz
nicień
nicień
stadium
RYBA KOST,
RYBA KOST,
GAD
gromada
wężowidło
wężowidło
ow., motyl
typ
skorupiak
ow., motyl
ow., motyl
SSAK
SSAK
SSAK
skorupiak
płaziniec
wrotek
ramienionóg
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wieszadełko
wiewiórka
wieżycznik
więcierzówka siatkowana
wije
widlatek...
widliszek, komar malaryczny
widliszek gambijski
widłonogi
wigrella
wij drewniak
Wilkosz
wilk tasmański, workowaty t
winniczek
wioślarka...
wioślarka (słoniczka)...
wioślarka (słoniczka)...
wioślarka...
wioślarka...

wioślarki
wirczyk drobnoustny
wirki
witlinek
wkamiennik
wlosogłówka
wlócznik
wodnica kameruńska
wodopójki
wodzień
wodożytka Jenkinsa
„wojownik portugalski”
wolwent
worecznica, Sacculina
woszereria Bancrofta
wręga karbowana
wrona czarna
wrona siwa
wro,ki
wuron patra f
~
t
wychuchol pirenejski
wychuchol ukraiński

kremaster
Sciurus vulgans
Turris crispa
(= Hinia reticulata)
Nassarius reticulatus
Myriapoda
Diaptomus castor
Anopheles maculipennis
Anopheles gambiae
Copepoda
Wigrella depressa
Lithobius forficatus
Tarentula schmidti
Thylacinus cynocephalus
Helix pomatia
Anchistropus emarginatus
Bosmina coregoni thersites
Bosmina tubicen
Latona setifera
Drepanomacrothrix
stschelkanovtzevi
Cladocera
Vorticella microstomum
Turbellaria
Meriangius meriangius
Lithophaga lithophaga
Trichocephalus trichiurus
Xiphias gladius
Potamogale velox
Hydracarina
Chaoborus crystallinus
(= Corethra plumicornis)
Potamopyrgus jenkinsi
Physalia physalis
volvent
-> Arthropoda
Filaria (= Wauchereria)
bancrofti
Harpa crenata
Corvus corone corone
Corvus corone cornix
Rotatoria (= Rotifera)
Aepyornis hildebrandti
Ae. maximus
Galemys pyrenaicus
Desmana moschata

anatomia
SSAK
ślimak
ślimak
gromady
skorupiak
ow., muchówka
ow., muchówka
skorupiaki
wrotek
parecznik
pająk
SSAK
ślimak
skorupiak
skorupiak
skorupiak
skorupiak

skorupiak
skorupiak
orzęsek
płaziniec
RYBA KOST,
małż
nicień
RYBA KOST,
SSAK
pajęczak
ow., muchówka
ślimak
stułbiopław
anatomia
skorupiak
nicień
ślimak
PTAK
PTAK
typ
PTAK
PTAK
SSAK
SSAK
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wydra
wygłobka mi
wymoczki
wypławek alpejski

wypławek biały
wyrynnik
wytrzeszcz, larwa
wywilżna

Lutra lutra
Euclidimera mi
Infusoria -> Ciliata
Planaria alpina
(= Crenobia alpina)
Dendrocoelum lacteum
Platypus cylindrus
megalope
Drosophila melanogaster

SSAK
ow., motyl
typ

płaziniec
płaziniec
ow. chrząszcz
skorupiak
ow. muchówka

Z

zając bielak
zając szarak
zaleszczotek pospolity
zaleszczotki
zamierek cesarski
zamierek królewski
zapaliczka, Ferula
zarodziec malarii, pasmowy
zarodziec owalny
zarodziec sierpowaty
zarodziec żwawy
zarodziowce
-> korzenionóżki
zaskroniec rybołów
zaskroniec zwyczajny
zawisak tawulec
zawisaki (sfinksy)
zawójka
zazula
zazula
„ząb morski"
zebra przylądkowa t
zebra Chapmana
zelint
zębik
zginawce
ziejka odgięta
zieminek
zimorodek
zimorodek malutki
zimorodek olbrzymi
zimorodek ozdobny
zimowek ogołotniak
złocień, Chrysantemum

Lepus timidus
Lepus capensis
(= europaeus)
Chelifer cancroides
Pseudoscorpionidea
Hedobia imperialis
Hedobia regalis
-> Satyris
Plasmodium malariae
Plasmodium ovale
Plasmodium falciparum
Plasmodium vivax

SSAK

Rhizopoda
Natrix tessellata
Natrix natrix
Sphinx ligustri
Sphingidae
Halia priamus (Voluta pr.)
Coccinella septempunctata
Cuculis canorus
Dentalium vulgare
Equus quagga quagga
Equus quagga chapmani
Phoca vitulina
Dentalium vulgare
Kamptozoa
Chama reflexa
Geophilus electricus
Alcedo attis
Ceyx pieta
Dacelo gigas
Lacedo pulchellus
Erannis defoliaria (=Hibernia)
-> Spondylus

typ
GAD
GAD
ow., motyl
rodzina motyli
ślimak
ow., chrząszcz
PTAK
łódkonóg
SSAK
SSAK
SSAK
łódkonóg
typ
małż
parecznik
PTAK
PTAK
PTAK
PTAK
ow., motyl
roślina

SSAK
pajęczak
pajęczak
ow., chrząszcz
ow., chrząszcz
roślina
sporowiec
sporowiec
sporowiec
sporowiec
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złodziej palmowy
złotorunka
zmierzchnica („zmora")
zrosłogłowe
zuniceratops t
zwierzokrzewy
zwitnik -> obrączkowiec
zys, zyz

Birgus latro
Aphrodite aculeata

skorupiak
wieloszczet

Holocephali
Zuniceratops
Anthozoa (= Zoophyta)
Amphisbaena
Aquila chrysaetos

RYBA CHRZ.
GAD
± koralowce
GAD
PTAK

ź
źrenica

żaba grzbietoródka
żaba śmieszka
żabnica
żabogłowacz uszkański
żachwa czułkowata
żachwy
żagielek (larwa)
żaglica
żaglopław blady
żałobnik
żarłacz błękitny
żarłacz ludojad
żarłacz wielkozębny f
żt>ik
żebropławy
żeglarek
żeglarz
„żeglarz portugalski”
żeneta zwyczajna
żmija zygzakowata
żmijka
żółw błotny
żlJbr
żyrafa
żyrytwa

żywik, larwa
żywłoga
„żywy włos”

pupilla

Ż
Pipa pipa
Rana ridibunda
Lophius piscatorius
Batrachocottus uschkani
Hyalocynthia papillosa
Ascidiae
veliger
Istiophorus platypterus
Bathyembrix istiophasma
Nymphalis antiope
Prionace glauca
Carcharodon carcharias
Carcharodon megalodon
Felis silvestris
Ctenophora
Argonauta argo
Iphiclades podalirius
Physalia physalis
Genetta genetta
Vipera berus
Trachinus vipera
Emys orbicularis
Bison bonasus
Giraffa camelopardalis
Naucoris cimicoides
(= llyocoris)
zo&a
Physalia physalis
Gordius aquaticus

anatomia

PŁAZ
PŁAZ
RYBA KOST,
RYBA KOST,
żachwa
osłonice
mięczaki
RYBA KOST,
RYBA KOST,
ow., motyl
RYBA CHRZ.
RYBA CHRZ.
RYBA CHRZ.
SSAK
typ
głowonóg
ow., motyl
stułbiopław
SSAK
GAD
RYBA KOST,
GAD
SSAK
SSAK

pluskwiak
skorupiak
stułbiopław
nitnikowiec

MANTICHORA A-Z

ZAKRES INFORMACJI

W hastach podane są jedynie takie wiadomości zoologiczne, które wydają się
niezbędne dla zrozumienia znaczenia nazw, natomiast nie było zamiarem auto
ra dokładne opisywanie wyglądu czy zachowania się wymienianych zwierząt.
Dodano też nieco nazw, obecnie w systematyce niestosowanych, np. zazwyczaj
typ wrotków jest nazywany Rotatoria (kręcące), ale istnieje też dla nich inna,
bardziej obrazowa nazwa -> Rotifera. Ponieważ przynależność systematyczna
wszystkich gatunków jest podana w początkowym skorowidzu, w tym rozdziale
powtórzono ją tylko u części gatunków, w 0 - komentarzu do nazwy polskiej.
Wszystkie OBJAŚNIENIA są podane po WSTĘPIE, tu zamieszczono kon
strukcję rozbudowanego hasła, omawiającego wybrany gatunek:

STRUKURA HASŁA:
Escherichia coli - pałeczka okrężnicy, eszerichia
[nazwa naukowa i nazwy polskie]
♦ - P. Escherich [źródlosłów nazwy rodzajowej] to zasłużony bakteriolog niemiecki
z drugiej połowy XIX wieku [komentarz]
• - okrężnicy (przymiotnik od 'co/on) [znaczenie nazwy gatunkowej] - końcowa część
jelita, okrążająca jamę brzuszną u ssaków, dlatego ból okrężnicy to łac. 'coli
tis'] może od tego określenia pochodzi też „kolka jelitowa” [komentarz]
-> Balantidium c., Entoamoeba c. [hasła do porównania]
0 - ta pospolita, beztlenowa bakteria w kształcie pałeczki jest spotykana w jelicie
tylnym kręgowców, ale także w glebie [objaśnienie nazwy polskiej] - (obecność tej
bakterii jest uważana za objaw skażenia wody czy żywności odchodami ludzi
lub zwierząt, a jej ilość określa się jako miano coli)0 [komentarz,0 -r przypis uzupelniający komentarz]

Abyssocottus godlewskii' - głębiogłowacz Godlewskiego
Abyssocottus pallidus" - głębiogłowacz blady

■Mianem" jest liczbowa wartość standardowego rozcieńczenia badanej próbki, przy któjeszcze na pożywce wyrastają kolonie bakterii, czym cyfra miana jest wyższa, tym bakterii
Dylo mniej.
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♦ - ópuoooę 'abissos' (gr.) głębina + KÓrroę 'kottos' (gr.) ryba z dużą głową
- Wiktor Godlewski, towarzyszył Benedyktowi Dybowskiemu i współpraco
wał z nim w badaniu Bajkału
•" - O, występuje na dnie, nawet na półtorakilometrowej głębokości, ma cechy
podobne do głębinowych ryb morskich - brak barwnika i wielkie oczy
0 - nazwa nadana przez B. Dybowskiego, który zbierał materiały w Bajkale
w latach 1868-1877, a pracę o głowaczach ogłosił w roku 1908 (-> Asprocottus,
Batrachocottus, Comephorus)

Acanthaster planci - korona cierniowa
♦ - kolczasta gwiazda (0 do 30 cm, największe z ostrych kolców, rosnących
dość gęsto na ramionach mają ponad dwa cm długości, a śluz je pokrywający
ma własności toksyczne)
♦ - może od nazwiska Planc (żadnych danych o nosicielu nazwiska nie znale
ziono, oprócz faktu, że istnieje też strzykwa Cucumaria planci)
♦ - mniej prawdopodobne jest łączenie nazwy gatunkowej z łac. 'plancus' płaskonóg - dłuższe kolce są skierowane na boki, jak szpilki na gałązce jodły
(przymiotnik powstał z połączenia ‘planus’ i ‘pus’, najpierw w niezbyt wygodne
do wymówienia 'planpus)
0 - całe zwierzę, z kilkunastoma prawie czarnymi ramionami, wygląda, jak utwo
rzone z gałązek kolczastego krzewu9

Acanthocephala - kolcogłowy
♦ - kolec, cierń + głowa (przód ciała to kolczasty ryjek, bez otworu gębowego,
tkwiący w ścianie jelita żywiciela)
0 - typ robaków pasożytniczych, podobnych do obleńców (przedstawiciel ->
Macracanthorhynchus)

Acherontia atropos - zmierzchnica trupia główka
♦ - Acheront to mityczna rzeka w Hadesie, ale także rzeczywista w krasowym
Epirze (północna Grecja), płynąca odcinkami pod ziemią
♦ - Atropos (nieodwracalna), najstarsza z trzech Mojr, czyli Parek, ta, która
nieodwołalnie przecinała nić życia (-> Lachesis)
0 - wielka, czarniawa ćma, która lata u nas w letnie noce, na grzbiecie ma kre
mową plamę, w której można dopatrzeć się kształtu czaszki - to wystarczyło,
aby obdarzyć ją tak groźnym imieniem (czasem nawet bywa nazywana „zmorą”
trupią główką)

Acropora cervicornis' - akropora jelenioroga*, jelenie rogi
Acropora eurystoma" - akropora kominkowa*
Acropora palmata'" - akropora palmowata*
♦ - ostre otwory (każdy otwór na polipa jest otoczony półkolistym lub kolistym
kołnierzykiem wapiennym o cienkim, ostrym brzegu; p. też -> Madrepora)
♦ 0 - te kolonie, które wyrosły w wodach spokojnych przypominają kształtem
9 Bibllścl jeszcze nie ustalili na pewno, który z bliskowschodnich kolczastych krzewów był
surowcem do uplecenia wymienionej w Ewangeliach korony cierniowej.
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poroże jelenia (szkielety kolonii koralowców rafotwórczych mają kształty zróżni
cowane; jest to u danego gatunku zależne od głębokości oraz ruchliwości wody)
• " - szerokie usta
0- każdy polip tkwi kominku, wysokim na kilka mm (-> rys)
0 - (ściśle rzecz biorąc, przymiotnik 'palmata’ znaczy dłoniasta, jak liście
wielu palm, ale tu autorowi nazwy chodziło o podobieństwo kolonii tych korali do
całych palm - chociaż ich szkielety najbardziej przypominają parasolowate pinie
lub akacje afrykańskie)

1.

Acropora - pojedyncze polipy
siedzą w otworkach, których 0
wynosi 1,5-2 mm, a cała kolonia
miewa często 50-80 cm wyso
kości

Acteon tornatilis - akteon
♦ ' - Akteon, myśliwy którego ostatnią przygodą było ujrzenie Artemidy w ką
pieli (wtedy zamieniła go w jelenia, a zanim nauczył się biegać na czterech no
gach - zagryzły go własne psy)
♦ " - Aktea (ruchliwa, „wiercipięta”), nimfa morska, towarzyszka Tetydy (-> AN.)
-> Satyris
♦ - skręcony (większość ślimaków tyłoskrzelnych jest naga, a nieliczne, jak akte
on lub -> Akera, zachowały spiralną muszlę, bez wrzeciona)

Actinia equina - ukwiał koński
♦ - promienisty (ma 192 ramiona, rozmieszczone promieniście, w 5 okółkach)
♦ 0 - nazwa koński może podkreślać siłę właściwości parzących -> Haemopis,
Chrysaora)

actinotrocha - aktinotrocha
♦ - krążek z promieniami, larwa kryzelnic -> Phoronidea

t Adasaurus - adazaur
♦ - jaszczur demona Ady, albo też - znaleziony w miejscu (dolina, urwisko),
nazwanym od imienia tego demona (mitologia mongolska)

62

Aegithalos caudatus (= Orites aegithalos) - raniuszek, sikora r.
♦ - gr. sikora
♦ - ogoniasty (ogon jest dłuższy od ciała)
(• ♦- Oritea, Orejteja nimfa morska, towarzyszka Tetydy (-> AN.), małżonka
Boreasza (-> Boreus, Chione, Chionea)
0 - raniuszek być może budzi się wcześniej od wielu innych gatunków, słowo
sikora pochodzi od głosu (niegdyś syk równał się pisk)

t Aepyornis maximus' t Aepyornis hildebrandti" - epiornis (należy
wymawiać oddzielnie 'epi-ornis', wuron patra, „ptak rok”
♦ - gr. wysoki ptak (± 3 m i 300-400 kg)
•’ - największy (nazwę nadano na podstawie przywożonych do Europy skorup
jaj, mających prawie 30 cm długości i ± 1/2 cm grubości, mieściły one 6-8 litrów,
były używane jako ceremonialne naczynia do picia)
•" - J.M. Hildebrandt znalazł na Madagaskarze kości, o których sądził, że na
leżały do tego ptaka (do odkrycia przyczynili się jeszcze inni badacze); później
stwierdzono, że jest to drugi, podobny gatunek
0 - ostatnie okazy któregoś nich żyły jeszcze prawdopodobnie w XVI wieku,
Malgasze go nazywali ‘wuron patra’
- wiadomość o takim ptaku pozwoliła Arabom stworzyć mitycznego Ptaka Roka
(czyli skałę, ar. ‘rukh’ zmienione w Europie na 'rock’, a u nas na ‘rok), dodali mu
jedynie odpowiednie skrzydła i zdolność do lotu

Aglais urticae - rusałka pokrzywnik
♦ - Aigialeia najpierw nie dochowała wierności walczącemu pod Troją
Diomedesowi, a później wygnała go (-> Diomedea), więc może dlatego
Linneusz ochrzcił jej imieniem motyla, związanego z pokrzywami
♦ 0 - łac. pokrzywa (na niej żerują gąsienice)

Agrotis ypsylon (= ipsilon) - rolnica ypsylon
♦ - polny, połowy
♦ 0 - na skrzydłach motyla jest wzór w kształcie litery 'Y'

Ailuropoda melanoleuca - panda, panda wielka, „niedźwiedź
bambusowy”
♦ - mający nogi, jak -> Ailurus (są ciemniejsze od reszty ciała, u tego gatunku
całkiem czarne), natomiast specyficzny „szósty palec” posiada na przednich
kończynach wyłącznie panda wielka10
♦ - czarno-biały, pierwsze takie futra przysłał do Europy A. David (-> Andrias,
Elaphurus)
0 - ‘panda’ Ailurus; - należy do rodziny niedźwiedzi
-chińska nazwa ‘siong-mo’oznacza „wielki koto-niedźwiedź"
10 Jest to jedna kości nadgarstka, (os naviculare, kość lódkowata), wysunięta na bok (spod
kciuka, który leży równolegle do pozostałych palców), z odrębnymi mięśniami, stuży do przy
trzymania pędów, nie ma pazura.

63

- żywi się prawie wyłącznie kilkoma gatunkami górskich bambusów11 i wśród
nich żyje

Ailurus fulgens - panda mała, „lis ognisty”
♦ - gr. aioupoę 'ailouros' kot lub łasica (ale systematycznie jest to szop, jedyny
przedstawiciel tej rodziny w Azji, pozostałe gatunki zamieszkują Amerykę,
w przeciwieństwie do pandy wielkiej ma wciągane pazury)
• - ogniście rudy (lecz od grzbietu do końców łap biegną ciemniejsze, brązowe
pasy)
0 - ‘panda’ słowo z języka hindu, oznaczające zarówno pewien gatunek rośliny,
jak i ssaka, czyli wcześniej opisaną pandę małą; jej zasięg obejmuje północne
Indie i część Chin - 'lis ognisty’jest, tłumaczeniem chińskiego określenia, opisu
jącego to zwierzę

t Ainiktozoon loganense - ainiktozoon
♦ - przedwieczne rybozwierzę (górny gotland)
• - z Logan (Szkocja)
(na kilkucentymetrowym odcisku wydłużonego zwierzęcia widać segmentowaną
strukturę, opatrzoną rzędem wiosełek, obok może kosz skrzelowy, mięśnie i inne
elementy trudne do identyfikacji; mógł to być strunowiec, czyli jakaś pływająca
pra-osłonica, ewentualnie stawonóg, ale raczej nie skorupiak - interpretację
utrudnia to, że organizm prawdopodobnie został przygnieciony i jego części poprzesuwały się względem siebie)

Akera bullata - nieróżka
♦ - bez rogów
• - bańkowata, puszkowata (muszla jest bardzo cienka, zbyt mała na pomiesz
czenie ciała i uproszczona, tworzy ją „łupinkowaty”, ostatni zwój i fragment skręt
ki (-> Acteori)
0 - u tego ślimaka morskiego czułki są w zaniku, tworzą jedynie mało widoczne
wypukłości, pokryte nabłonkiem zmysłowym

2.

Akera - może pływać na

krótkim dystansie, trze
począc płatami nogi

Alauda arvensis - skowronek, skowronek polny
♦ - galijska (± celtycka) nazwa tego ptaka (G.J. Cezar utworzył legion o takiej
nazwie, złożony z samych Galów -> Gallus)
•-0

11 Są to Fargesia spathacea, występująca głównie od 1600 do 2000 m n.p.m., wyżej ro
śnie Sinarundinaria chungi, najwyżej, do 3000 m n.p.m. S. fangiana.
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t Alea impennis - alka bezskrzydła
♦ - z islandzkiego ‘auca’, 'alea', nazwa używana dla kilku podobnych, czarno-białych, dobrze pływających gatunków ptaków (ale dla tego największego, nielatającego gatunku stosowano też nazwę ‘pingwin’, a dokładniej ‘pen gwyri
-> Pygosceliś)
• - bez piór (określenie trzeba raczej tłumaczyć jako bez skrzydeł; por. -> Apteryx)
0 - w rzeczywistości, jak inne, lecz latające alki, miała pióra i skrzydła, choć te
ostatnie były zredukowane, wyglądały jak u pingwinów

3.

Alca - logo Muzeum Uniwersyteckie
go w Kopenhadze, gdzie znajduje się
jeden z nielicznych, zachowanych
okazów alki bezskrzydłej

Alcedo attis - zimorodek
♦ - Alkione była córką Eola i żoną Keyksa, najpierw mąż utonął, wracając
z podróży morskiej, później ona z rozpaczy rzuciła się w morze, oboje zostali
zamienieni w ptaki, ona w zimorodka (gr. oXkeBo ‘halkedo’)'2, on w jakiegoś inne
go morskiego ptaka (mewę? -> Larus), w systematyce jego imię dostał inny zi
morodek -> Ceyx pieta
- gdy opisano wiele gatunków zimorodków, okazało się, że trzeba je przydzielić
do różnych rodzajów, aby jednak podkreślić ich pokrewieństwo - nowe nazwy
zostały utworzone przez anagramowanie, czyli przestawianie liter; tak powstały
nazwy rodzajowe -> Lacedo, Dacelo (por. -> Cirolana)
• - napadający, skaczący (z powietrza w wodę)
0 - nazwa polska nie pochodzi od okresu rozmnażania, choć zimorodek składa
jajka już od kwietnia, ale od czasu pojawiania się ptaka, który zwykle żyje
w ukryciu, wśród zarośli, większość czasu spędzając na nieruchomym czatowa
niu nad wodą, natomiast zimą, gdy wody pozamarzają, koczuje w poszukiwaniu
odpowiednich miejsc i staje się łatwy do spostrzeżenia, jakby się właśnie zimą
narodził
12 Starożytni naturaliści uważali, że zimorodki składają swe jaja wprost na plaży, w najkrólszym dniu roku; wtedy nastają tak zwane „dni halcjońskie" (siedem lub dziewięć), gdy wiatr nie
wieje, morze się uspokaja, a żaden ptak nie śpiewa i pisklęta zdążą się wykluć i odlecieć.
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Alcelaphus buselaphus - bawolec
♦ - łosiojeień (antylopa albo wielka jak łoś, albo, jak on - niespecjalnie zgrabna)
•- bykojeleń (jej rogi są podobne do krowich, ale osadzone na wzgórku kostnym
i skierowane nieco w tył, jak u jelenia)
0 - opisując gatunki egzotyczne, autorzy doszukiwali się w nich podobieństwa do
rodzimych i tworzyli nazwy ze słów klasycznych -> Ailurus, Boselaphus tragocamelos, później zaczęto stosować nazwy miejscowe, jak
Cavia, Okapia itd.

Alces alces - łoś
♦ • 0 - większość nazw europejskich zachowała pdobieństwo do pierwotnej na
zwy indoaryjskiej, por. hiszp. ‘alce’, wł. Talce’, rum. 'elan', fr. Tślan’, ang. 'elk',
niem. 'Elch' (wym. ± elś), poi. i słowiańskie 'łoś'

Alcyonium palmatum - korkowiec, dłoń topielca, „rękawiczki
Neptuna”
♦ - (wygląda jak stwardniały) 'alkyoneion' - piana morska
♦ - dłoniasty
0 - ciało tego rodzaju korala ma konsystencję korka i jest elastyczne, ponieważ
drobne igły szkieletowe tkwią luźno w tkance (por. -> Isis); jest ono uformowane
w palczaste wyrostki, czasem podobne do ludzkich dłoni, wystających z dna
morza

4.

Alcyonium - polipy po lewej
stronie kolonii schowane, za
pewne po jakimś podrażnieniu

t Aliwalia - aliwalia
♦ - kości tego teropoda (dinozaura dwunożnego) znaleziono koło miejscowości
Aliwal North w RPA, nazwanej tak na pamiątkę Aliwal w Pendżabie - gdzie
w 1846 roku Anglicy stoczyli zwycięską bitwę, otwierającą im drogę do Kaszmiru

Allactaga major- skoczek stepowy
• - srokaty źrebiec (z tatarskiego)
• - większy; żyje od Ukrainy po Mongolię, w klimacie zimniejszym niż inne
skoczki, więc zgodnie z regułą Bergmanna ma większe wymiary niż one (->
Dipus, Jaculus)

Alligator sinensis - aligator chiński
• - jaszczurka (z łaciny 'lacerta' przez hiszpański 'e/ lagarto)
• - Sina to klasyczna nazwa Chin (-> Rhodeus)

Allohogna singoriensis (= Lycosa s.) - tarantula ukraińska
• - inna od
Hogna (tarantuli włoskiej)
• - Singuri, miejscowość w pobliżu Bukaresztu, na nizinie naddunajskiej (ale
może jest i inne wytłumaczenie nazwy)
0 - ten gatunek tarantuli (-> Tarentula) ma bardzo szerokie rozmieszczenie, od
południowo-wschodniej Europy po granicę Chin

Alopias vulpinus - kosogon, rekin lis
• - gr. 'alopex' lis (-> Galeocerdó)
• -łac. - lisi
0 - górny płat płetwy ogonowej może przekraczać połowę długości tułowia,
i zwęża się, jak ostrze kosy

Alopex lagopus - piesiec, lis polarny, piesak
• - O?
• - zajęczonogi (futro na nogach jak u zajęcy bielaków, w zimie ma stopy owło
sione krótkim, ale bardzo gęstym futrem, -> Lepus timidus, Buteo, Lagopus).
Istnieją dwie odmiany, u białej w zimie szata jest czysto biała, a w lecie - ruda
wa, z białym brzuchem; u rzadszej, niebieskiej, w zimie futro jest szaroniebieskawe, w lecie ciemnoszare (-> Vulpes)
0 - ostatnia nazwa używana częściej w futrzarstwie, wyprawia się skóry ze zwie
rząt pozyskanych13 w zimie, białe zwykle są farbowane

Alpheus dentipes - alfeusz, strzelający raczek, „raczek pistolet”
♦- Alfejos, bóg rzeki Alfejos w Beocji, któremu bardzo spodobała się kąpiąca
się tam Aretuza (-> Physalia), towarzysząca Artemidzie, było to jednak uczucie
bez wzajemności i Aretuza uciekła aż na Sycylię, gdzie wypłynęła w postaci
źródła. Alfejos nie dał za wygraną, lecz przemienił się w pobliską rzeczkę, do
której to źródło ma odpływ (możliwe też, że Alfejos poczuł się w Grecji urażony,
bo to właśnie czystych wód jego rzeki użył Herakles do... oczyszczenia stajni
króla Augiasza14, więc także i dlatego wyemigrował)
• - zębate nogi (brzegi szczypiec są ząbkowane)
0 - budowa jednego ze szczypiec umożliwia wystrzelenie silnej strużki wody
13 Niegdyś na pieśce polowano, obecnie głównie się je hoduje.
14 Z tych stajni nie wywożono gnoju od 30 lat, więc stały się przysłowiowym określeniem
zastarzałego bałaganu.
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w kierunku przeciwnika, a szczęk zamykanych szczypiec jest słyszalny nawet
ponad wodą; zwykle taki „wystrzał" wystarcza do odstraszenia wroga

Amates xanthographa - rolnica znakówka
♦ -Amatea- nimfa morska, towarzyszka Tetydy (-> AN.)
♦ - żółto lub złoto pomalowana
0-ten nocny motyl (ćma) ma na brunatnych, marmurkowanych skrzydłach żółte
znaki w kształcie litery „K" lub „X”)

-j Ambondro mahabo - ambondro*
♦ • 0 - 'Ambondromahabo' to nazwa miejscowości na Madagaskarze, w pobliżu
której znaleziono skamieniałość zwierzęcia; było to coś pośredniego między
ryjówkami (owadożerne) a myszami (gryzonie), bardzo wczesny ssak z zębami
trybosfenicznymi, tzn. nadającymi się do rozgryzania i żucia zdobyczy (przykład,
jak czasem powstają nazwy naukowe - nazwa miejscowości ma jakieś znacze
nie w języku malgaskim, a dla taksonoma to tylko ciąg sylab, przerwany w przy
padkowym miejscu, aby formalnie utworzyć nazwę rodzaju i gatunku)

Ambystoma mexicanum - am bysto ma meksykańska, aksolotl
♦ - z wypukłym pyskiem
•-0
0 - do tego rodzaju, należącego do rodziny „salamander poprzecznozębnych”,
należy więcej amerykańskich gatunków, ten płaz w naturze występuje tylko
w dwu górskich jeziorach w Meksyku i wykazuje często neotenię
-jego rozmnażające się larwy są znane pod aztecką i meksykańską nazwą 'ak
solotl', co oznacza „Potwór wodny" (według innego tłumaczenia - „Pan wód"),
Meksykańczykom to nie przeszkadza jednak w konsumpcji

ammocoetes - robaczyca, ślepicą, węgornica
♦ - spoczywający, leżący na piasku (larwa minogów -> Eudontomyzon, Lampetra, Petromyzori), żeruje w mule dennym, na detritusie)
0 - przypomina robaka, bo ma mało zróżnicowane ciało, oczy są słabo wybarwione i ukryte pod skórą (prawdopodobnie jedynie odróżniają dzień od nocy);
rybacy uważali te larwy za młode węgorze

t Ammonites - amonit, amonity
♦ - Amon + końcówka, nadawana często skamieniałościom -> t Nummulites,
czasem wskazująca na podobieństwo do jakiegoś gatunku współczesnego,
(obecnie, według. K.N.ZOOL., identyfikująca gatunek kopalny ze współczesnym,
zatem -> f Tellinites = Tellina)
- gatunki z rodzaju Ammonites wyglądają jak zwinięte rogi baranie, a te były
emblematem egipskiego boga Amona15, przedstawiano go zazwyczaj z głową
barana, albo też przystrojoną w dwa pióra, zakręcone jak rogi (-> Ovis ammon);
ten rodzaj został opisany jako pierwszy, ma charakterystyczną spiralną muszlę,
z zewnątrz poprzecznie karbowaną, wewnątrz podzieloną na komory (po licz
15 Postać barana miał także Chnum, bóg źródeł Nilu, sam Amon był zwany też „panem dwu
rogów", i ten tytuł przyjął Aleksander Macedoński po podboju Egiptu.
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nych rewizjach systematycznych w rodzaju pozostał jeden gatunek, A. mettemichi)
0 - nazwa użyta w liczbie mnogiej obejmuje ponad 10 000 gatunków w wielu
rodzajach, których odciski spotyka się najczęściej w skałach wapiennych z mezozoiku, ich muszle mogą być gładkie lub rozmaicie karbowane, o różnych
kształtach zarówno przekroju poprzecznego muszli, jak i linii przyrośnięcia prze
gród do ścian zewnętrznych, tworzących kolejne komory (np. -> Clymenia)

Amoeba proteus' (= Chaos chaos) - ameba, „pełzak”
Amoeba vespertilio" - ameba nietoperzowa*
♦ - zmienny, niestały
•' - Proteusz (= Nereusz) postać z Odysei, wszechwiedzący starzec morski,
który mógł przybierać dowolne kształty -> Entoamoeba, Ouramoeba, Trichamoeba, Proteus (jego córka to Ejdotheja -> Idotea)
♦ • - Chaos16 (Ontos) - bezkształtny pierwotny byt, z którego wyłonili się pierw
si bogowie: Gea, Uranos, Pontos, a także inni - tak rozpoczyna się mitologia
Greków (-> Geophilus, Geotrupes, Urania, Pontocypris, Pontonia, Phaeton)
0 - obecnie nazwę pełzak stosuje się dla gatunków z rodzaju -> Pelomyxa
•" - nietoperz mroczek (-> Vespertilio)
0 - zarys jej pseudopodiów z ostrymi rożkami przypomina skrzydła nietoperza

amonium - amoniak
0 - w oazie Amona wytwarzano sole amonowe, z nawozu wielbłądziego, obecna
nazwa tej oazy brzmi Siwa

Amphibia - płazy, historycznie skrzeki
♦ - żyjące w obu (środowiskach) -> Hippopotamus amphibius
0 - jeszcze przed stu laty obecne gady nazywano płazami, a płazy to były skrze
ki, teraz skrzek to jaja płazów, a także ich głos; dalsze objaśnienia -> Reptilia)

amphiblastula - amfiblastula,
♦ - dwupęcherzyk (kulka, której powierzchnia składa się z dwu części, zbudowa
nych z większych i mniejszych komórek)
(pierwsza larwa gąbek, następna to -> parenchymula), rys. -> larvae

Amphinome vagans - amfinoma
♦ - Amphinoma - nimfa, towarzyszka Tetydy (-> AN.); imię może oznaczać oba
miejsca przebywania - morze i ląd)
♦ - wędrująca, przemieszczająca się (wieloszczet wędrowny ryje norki w mule
dennym)

18 Słowa 'chaos' użył holenderski fizyk i lekarz J.B. van Helmont, w XVI wieku na ozna
czenie kolejnego, trzeciego po ciałach stałych i cieczach stanu materii, wymawiano go tam
'gaos', a później powstało z tego słowo 'gaz' (tylko skąd ci starożytni Grecy wiedzieli, że
Wszechświat powstał z gazu?).
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Amphioxus lanceolatus (= Branchiostoma lanceolata) - lancetnik
♦ z obu końców zaostrzony
(♦ - skrzela w paszczy - jama gębowa przedłuża się w kosz skrzelowy)
♦ 0 - w kształcie ostrza lancetu, czyli małej lancy
(po odkryciu i opisaniu lancetnika najpierw zaliczano go do robaków lub do mię
czaków, aż wreszcie E. Haeckel, który zbadał jego rozwój zarodkowy, umieścił go
wśród strunowców, tuż przed kręgowcami -» rozdz. WYKAZ SYSTEMATYCZNY)

Amphisbaenacea'7 - obrączkowce, zwitniki, amfizbeny
♦- 4 + końcówka stosowana dla rzędu lub innej kategorii, wyższej niż rodzina
(w heraldyce amfizbena to wąż, mający głowy na obu końcach ciała)
0 - podziemne gady, bez nóg, łuski mają bardzo drobne, schowane w skórze,
podzielonej poprzecznymi wgłębieniami na liczne pierścienie czy obrączki, tak,
że wyglądem przypominają dżdżownice
(bardzo podobne są także płazy beznogie -> Apoda, jak łusecznik -> Ichtyophis,
oraz niewielkie, podziemne węże, ślepuchy - Typhlophidae)

Amphisbaena fuliginosa - amfizbena czarna, obrączkowiec cz.
♦ - poruszająca się w obu kierunkach
♦ - koloru sadzy (-> Fulica)

Amphitoe rubricata - amfitoa (Amphitod)
♦ - Amphitoe, nimfa morska, towarzyszka Tetydy (-> AN.), imię może ozna
czać druga lub inna Toe
♦ - czerwono oznaczona (hemolimfa tego skorupiaka zawiera hemoglobinę
i prześwituje przez pacerzyk)

t Anasazisaurus - anasazizaur
♦ - jaszczur Anasazich, czyli obcych praprzodków w języku Indian Navajo (czyt.
Navaho) z Nowego Meksyku

Anas crecca' - cyranka
Anas querquedula" - cyraneczka
Anas penelope'" - świstun, kaczka świstun
♦ - kaczka
•' - nazwa od głosu ‘krek’
- mieszkanka lasów dębowych, dąb - Quercus (pewne gatunki kaczek nie
kiedy gnieżdżą się na drzewach i to niekoniecznie tuż nad wodą (-> Bucephala
clangula), cyraneczka robi to raczej rzadko)
♦ - Penelopa, wierna żona Odyseusza, czekała na niego 20 lat, pilnując syna
i domu (u prawie wszystkich kaczek ? sama ściele gniazdo, wysiaduje i wodzi młode)
0 - cyranka jest tylko mimimalnie większa od cyraneczki, świstun lata szybko,
a przy ostrych skrętach jego pióra, a zwłaszcza długie sterówki, wyraźnie świszczą17

17 Dawniej uważano amfizbeny za rodzinę lub nadrodzinę wśród jaszczurek, obecnie pod
nosi się je do kategorii podrzędu luskonośnych, obok jaszczurek i węży.
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t Anatotitan - anatotytan
♦ - kaczor olbrzym (12 m i 4 t., dwunogi dinozaur z bezzębnym pyskiem, z grupy
ornitomimów, czyli dinozaurów ptakopodobnych, por. -> Timimus)

Anchistropus emarginatus - wioślarka ...
♦ - mający nogi jak Anchizes, czyli kulawy (ojciec Eneasza; pochwalił się nie
bacznie randką z Afrodytą, więc mimowolny teść, Zeus, piorunem uświadomił
mu niewłaściwość takiego postępku, nie tyle samej randki, ile przechwalania się,
ale w ostatniej chwili bogini odsunęła człowieka i grom trafił Anchizesa tylko
w nogę; dalej -> Marmosa)
♦ - obrzeżony (ta wioślarka ma kształt soczewki, rzadko pływa, przeważnie wy
ciętymi na dole brzegami pancerzyka przytrzymuje się podłoża)

Ancylostoma duodenale - tęgoryjec dwunastnicy
♦ - ze skośną gębą (otwór gębowy ma boczny)
♦ 0 - dwunastniczy (‘duodenum’ - długi na dwanaście palców, tak kiedyś wymie
rzano dwunastnicę człowieka, sam nicień ma 8-12 mm; przebywa także w jelicie
cienkim, uszkadza nabłonek)

Ancylus fluviatilis - przytulik, p. rzeczny
♦ - skośny, skrzywiony (jego czapeczkowata muszelka ma wierzchołek przesu
nięty ku tyłowi i w lewo)

♦ -Ol
0 - ten ślimak żyje głównie w rzekach, rzadziej - w stawach i jeziorach; wystę
pował też w Bałtyku, wtedy gdy woda tam była wysłodzona, -7900 do -6800 lat
temu; ówczesny akwen nazwano Jeziorem Ancylusowym (sukcesja fauny
w Bałtyku -> Yoldia)

Andrias japonicus (= Megalobatrachus j.) - salamandra
olbrzymia, s. japońska
♦ - „człowiekowiec" (gr. dvqp ‘aneri - mężczyzna, człowiek), nazwę rodzajową
zmieniono, gdy okazało się, że ten gatunek powinien być zaliczony do tego sa
mego rodzaju, co wcześniej opisany gatunek kopalny -> f A scheuchzeri)
(♦ - gr. przeogromna żaba -> Reptilia)
♦ - japoński (ta salamandra żyje także w górskich potokach we wschodnich Chi
nach, jak to pierwszy stwierdził A. David
Elaphurus); ta populacja jest wyróż
niana jako odrębny podgatunek, A. j. davidianus (jest to największy współczesny
płaz, osiągający 1,6 m, nie przeobraża się do końca, ale pozostaje w wodzie
i oddycha skrzelami wewnętrznymi (por. -> Ambystoma - aksolotl)
0 - nazwa pochodzi od salamandry europejskiej (-> Salamandra)

t Andrias scheuchzeri- salamandra Scheuchzera*
♦ -T
♦ - J.J. Scheuchzer, XVII/XVIII wieku, lekarz i przyrodnik szwajcarski, opisał
znaleziony w mioceńskich wapieniach z Oningen (Badenia) szkielet wielkiej sa
lamandry jako ludzki, nazywając go Homo diluvii testis, czyli „człowiek, świadek
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potopu"; później w literaturze popularnej był znany jako „stary grzesznik
Scheuchzera", a wreszcie otrzymał naukową nazwę rodzajową Andrias

androgyne - androgyn
• - słowo sztuczne, złożone z greckich avf]p 'aneri - mężczyzna, Yuvń 'gyne' kobieta, słowa pochodne - to androgynia, gynandria, odnoszące się często do
występowania cech anatomicznych płci przeciwnej u 33 lub
jakiegoś gatun
ku (np. szczątkowe sutki u mężczyzn i innych ssaków albo podobieństwo genita
liów
hien do tychże u 33): P- też
hermaphroditus

Anemonia sulcata - ukwiał rowkowany, anemon rowkowany
♦ - przypomina kwiat zawilca, czyli anemona (jak ten chwieje się z powiewem
wiatru - 'anemos', tak długie czułki ukwiała porusza woda)
• - zewnętrzna powierzchnia podłużnie rowkowana
0 - niegdyś anemonami morskimi nazywano wszystkie ukwiały

Anguilla anguilla - węgorz
♦ • - O (zdr. od anguis J-)
0 - coś wąskiego, od 'angio', nasza nazwa ryby pochodzi od podobieństwa do
węża i z tego samego żródłosłowu, podobnie niem. słowo 'eng'- wąski)
(dawniej rząd -> Apodes, larwa węgorza -> leptocephalus)

Anguis fragilis - padalec, „miedzianka”
♦ - wąż lub smok
• - łamliwy (tak jak większość jaszczurek łatwo traci ogon)
0 - nazwa polska zapewne oznaczała węża, choć raczej nie żmiję18
- nazwa miedzianka jest nieprecyzyjna, może oznaczać gniewosza (Coronella
austriaca) lub jedną z trzech odmian barwnych żmii -> Vipera

Anilocra mediterranea - nękawka
♦ - Anilocra to anagram z -> Cirolana
• - między ziemiami lub lądami (tak określano Morze Śródziemne, które Rzy
mianie zwali także Naszym Morzem - 'Mare Nostrum’, w odróżnieniu od Oce
anu, otaczającego lądy z zewnątrz, którym opiekował się Okeanos, najstarszy
z Tytanów -> Evadne, Oceania, Tetyda)
0 - skorupiak nękający ryby, jako ich pasożyt zewnętrzny

Anomia ephippium - oskrobia siodełkowata
♦ - bezkształtna lub nierówna (gr. 'a-nomia' albo 'an-homia) skorupki tego mał
ża leżą poziomo, prawa jest płaską „tacką”, lewa wypukłą „przykrywką", a ich
zarys zależy od otaczających obiektów, pomiędzy którymi wzrasta
• - kształt prawej skorupki zależy od nierówności podłoża, często bywa wygięta
jak siodło końskie (-> ephippium)
0 - polska nazwa jest sztuczna, może związana z dość ostrymi brzegami skorup

Por. „Psalm 91" w przekł. J. Kochanowskiego: Będziesz po żmijach bezpiecznie gniewliwych i po padalcach deptał niecierpliwych.
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Anopheles gambiae' - widliszek gambijski, komar malaryczny
gambijski
Anopheles maculipennis" - widliszek', komar malaryczny
♦ - gr. av ó<|>EXoę ‘an ophelos’ przeczenie + użytek, korzyść, razem to nieuży
teczny, szkodliwy
•' - rzeka i państwo w Afryce Zachodniej19 (ten komar przenosi malarię tropikal
ną -> Plasmodium falciparum)
• " - z plamami na skrzydłach (główny przenosiciel malarii czwartaczki -> Pla
smodium malariae)
0' - nazwa sztuczna

Anseropoda placenta - gęsia łapa*
♦ 0 - gęś + noga (rozgwiazda w kształcie pięciokąta z nieco wklęśniętymi boka
mi, czerwonobrunatna powierzchnia jej ciała jest pokryta poprzecznymi
zmarszczkami)
• - łac. placek, ciastko (-> Laganum)

Antedon petasus - rozwierucha
♦ - Antedon był synem Glaukosa (człowieka, który uzyskał nieśmiertelność)
i prawdopodobnie Kirke (-> Glaucus, Scylla)
• - kapelusz podróżny o szerokich kresach
0 - długie, ruchliwe ramiona, spłaszczone i obrębione piórkowatymi wyrostkami,
często przegarniają wodę w poszukiwaniu planktonu, niekiedy ich ruchy przeno
szą dorosłe zwierzę na inne miejsce

5.

Antedon - iliowiec przy
siadł na łodydze glonu, gdy
pokarmu będzie mało popłynie w inne miejsce,
przebierając listkowatymi
ramionami

Antholops - antylopa
♦ - w znaczeniu klasycznym to mityczne rogate zwierzę (-> Pantholops),
a obecnie - ogólna nazwa wielu rodzajów parzystokopytnych z Afryki i Azji, niezaliczanych do krętorogich (-> Bovidae)\ ich samce są rogate, samice nie zaw
sze, natomiast ściśle systematycznie nosi ją tylko gatunek -> Antilope

19 'Gambia’ to także nazwa arabskiej krzywej szabli, jaka widnieje np. w herbie Arabii Sau
dyjskiej, ale wydaje się, że zbieżność nazw jest tu przypadkowa.
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Anthophora acervorum - porobnica
♦ - nosząca kwiaty (pszczoła samotna, bez żądła i koszyczków, ? nosi pyłek
tylko na owłosionym odwłoku)
•' - gromadząca (tenże pyłek, w norkach ziemnych, dla larw)
•" - gromadnie występująca (w odpowiednim miejscu porobnice drążą kolejne
norki w pobliżu siebie, w każdej składając jedno jajo)
0 - nazwa sztuczna, może związana z pracowitym kopaniem gniazd i noszeniem
pyłku

Anthozoa - koralowce
♦ - kwiatozwierzę (zwierzęta w kształcie kwiatów)
0 - koralowce i inne osiadłe jamochłony, a także mszywioły, gąbki, a nawet li
liowce nazywano niegdyś zwierzokrzewami - Zoophyta, dopiero J.B. Lamarck
zaliczył je do świata zwierząt

Antilope cervicapra - garna, antylopa indyjska
♦ - ? Antholops
♦ - jeleniosarna (ale rogi ma nierozwidlone, spiralne i obrączkowane)

Anthrenus museorum - mrzyk muzealny
♦ - gr. av0pijvE 'anthrene' osa, szerszeń (-> Paranthrene)
♦ 0 - opisany najpierw jako szkodnik zbiorów, ale jest też uprzykrzonym szkod
nikiem magazynowym; w tym rodzaju występuje kilka podobnych gatunków,
wszystkie bywają szkodnikami (por. -> Dermesteś)
0 - jak wiele chrząszczy potrącony nieruchomieje, nawet na kilka minut (por. ->
Hedobia)

Anurea -> Keratella

Apatele psi' - wieczernica strzałówka
Apatele cuspis" - wieczernica soplówka
♦ - złudzenie, podobieństwo do innego gatunku, 4 Apatura, Aphrodite)
•' - wzór na skrzydłach, złożony z wielu liter 'ip'
wzór złożony z ostrzy
0 - twórcy nazw polskich u tych ciem widzieli raczej strzałki i sople

t Apatosaurus louisae (_,,Brontosaurus") - apatozaur
(„brontozaur”)
♦ - mylący, zwodniczy gad
(♦ - gromowy gad)
przy pierwszej rekonstrukcji do ogromnego szkieletu (21 m długości) dołączono
dość dużą czaszkę, pochodzącą z tego samego stanowiska, i nadano całości
nazwę od grzmotu - brontes, czyli „gad, którego stąpanie było potężne jak
grzmot"; później okazało się, że właściwie do tego szkieletu należy inna czaszka,
tylko 2,5 raza większa od końskiej, wtedy stara nazwa, jako nieodnosząca się do
jednego gatunku, stała się nieważna, zatem utworzono nową nazwę rodzajową
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od słowa apatos - mylący20 (podobnie powstała nazwa -> Irritator)
•-od imienia żony E. Carnegiego, który finansował badania
(obecnie znamy gatunki jeszcze większe -> Argentinosaurus)

Apatura iris - mieniak tęczowiec
Apatura ilia - mieniak strużnik
♦ - Apaturia (zwodnica), przydomek rzymskiej Wenus (-> Aphrodite)
•' - Iris to bogini tęczy
•" - inny, ten drugi (strużnik jest bardzo podobny do tęczowca)
0 - skrzydła mieniaków, bardzo ciemne od góry, są ozdobione kilkoma białymi
plamkami, ale w słońcu błyszczą kolorami od fioletu lub granatu do błękitu,
szczególnie u 33 (nazwa drugiego z motyli pochodzi od mieniącej się strugi
wody)

Aphrodite aculeata -złotorunka, mysz morska, afrodytka
tęczowa
♦ - bogini piękności Afrodyta wyłoniła się z piany morskiej (aphros) przy brze
gach Cypru, w pobliżu Paphos (-> Paphia), a gdy już się, pojawiła - w ubieraniu
pomagały jej Apate (Zwodniczość -> Apatele, Apatura) i Zelos (Gorliwość ->
Idothea, Vanessa, przypisy), podając najważniejszą część stroju, czyli przepaskę
-> Cestus, nie zapominając też o grzebieniu -> Murex, wachlarzu -> Rhipidogorgia i koszyczku -> Euplectella (bo damskich torebek wtedy jeszcze nie było);
(por. też -> Cypraea, Cypris, Cyprinus, Venerupis, Venus, Venusia)
♦ - kolczasta (boki zwierzęcia są pokryte metalicznie połyskującym futerkiem,
które odbija światło w kolorach tęczy21, ale - poza tym - tkwią wśród niego ostre
kolce
0 - wielkość, kształt i futerko jak myszy (ale z gołym grzbietem i brzuchem),
przed wiekiem nazwana też kosmatnicą, ta nazwa nie przyjęła się

Apis mellifica - pszczoła (miodna)
♦ - Egipcjanie wierzyli, że - albo pierwsza pszczoła wyleciała z rogów świętego
byka Apisa, poświęconego bogu Ptahowi, albo też, że pierwszy rój pszczół
osiadł na jego rogach22 (nie tylko nazwa rodzajowa jest związana z bóstwem
egipskim, prawdopodobnie tam właśnie pszczoły udomowiono około 3500 lat
p.n.e.)
♦ - robiąca, wytwarzająca miód (-> Melita, Melitea)
0 - gwarowo spotyka się wymowę „pczoła”
20 Od tego samego słowa mineralogowie nazwali apatyt, minerał bardzo zmienny w wyglą
dzie i kolorze (od kremowego przez zielonkawy, brunatny do czarnego), zawierający głównie
fosforan wapnia, natomiast kości kręgowców zawierają ten sam minerał uwodniony, jako
hydroksyapatyt.
21 Włoski tego futerka zachowują się jak światłowody, z nieco zmienną grubością, co po
woduje powstanie tęczowych barw, na zasadzie pierścieni Newtona.
22 Powyższa legenda była zapewne źródłem średniowiecznego Przepisu na wyhodowanie
roju pszczół z ciała młodego wołu, które po pewnych magicznych zabiegach należy zakopać na
sześć niedziel i złapać wylatujący z ziemi rój.
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Aplodonta rufa - sewel
♦ - pojedyncze zęby (gr. anKóoę 'haploos' pojedynczy) (zęby policzkowe są sła
bo podzielone na pętle), spośród współczesnych gryzoni, ma najprymitywniejszy
układ mięśni żuchwy i pierwotnie prostą budowę zębów, jest traktowany jako
żywa skamieniałość, niewiele różniąca się od pierwszych gryzoni sprzed 60 min
lat; por. -> Selevinia
♦ - rudy, ryży
0 - nazwa miejscowa, północno-amerykańska (może indiańska)

Apoda - kotwicznikowce (p. też 4-)
♦ - beznogie
0 - grupa -> strzykw - Holothurioidea, które zamiast nóżek ambulakralnych mają
na powierzchni wydłużonego ciała drobniutkie haczyki, ułatwiające pełzanie lub
utrzymanie się w norkach

Apoda - płazy beznogie (obecnie, ale por. też hasło następne)
♦ - OT (przedstawiciel -> Ichtyophis)
(są podobne kształtem i miejscem przebywania do dżdżownic i obrączkowców,
czyli zwitników -> Amphisbaenacea)

Apoda (inne zwierzęta, ale wszystkie z nogami)
- jerzyk Apus, (rząd - Apodiformes)
- skorupiaki -> Lepidurus apus, Triops (= Apus) cancriformis (rząd tarczowce Notostraca)
- rajski ptak -> Paradisea apoda

Apodes - niedopłetwe
♦ - OT (nieużywana już nazwa rzędu ryb węgorzokształtnych, Anguilliformes,
które nie posiadają płetw brzusznych, a płetwy grzbietowa, ogonowa i podogonowa tworzą całość -> Anguilla, Muraena)

Aporrhais pespelecani - noga pelikana
♦ - rozstawione kolce (gr. paxoę ‘rhachos’- cierń)
♦ 0 - muszla wyrośniętego ślimaka ma ujście rozszerzone przez 3 lub 4 kolce,
połączone cienkimi blaszkami, co jest podobne do kaczej łapy i co stabilizuje ją
na dnie podczas falowania

Aptenodytes forsteri' - pingwin cesarski, bezlotek olbrzymi
Aptenodytes patagonica" - pingwin królewski, bezlotek
patagoński
♦ - bezskrzydelnik nurkujący (jak widać, autor nazwy rodzajowej nie chciał
uznać za skrzydła wiosłokształtnych, częściowo pokrytych łuskami kończyn
przednich)
♦ - od nazwiska badacza, który opisał następny wymieniony gatunek
♦ - południowy kraniec Ameryki otrzymał nazwę od śladów bosych stóp, pozo
stawionych na plaży przez mieszkańców, których J. Cook nazwał z grecka „Patagończykami”, czyli wielkimi stopami
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O - (-> Pygoscelis, Alca)
- J. R. Forster, który odkrył pingwina patagońskiego na wyspach subantarktycznych, uważał, że jest to największy gatunek, lecz później odkryto jeszcze
nieco większego, gnieżdżącego się na samej Antarktydzie, i nazwano go cesar
skim, wtedy wcześniej opisanemu, z Patagonii, przypadł tytuł króla, czyli władcy
niżej stojącego; por. -> Hedobia

Apteryx australis - kiwi południowy
♦ - bez piór lub skrzydeł (pióra jednak są - włosokształtne, zaś „skrzydła” ist
nieją w postaci krótkich, trójczłonowych wyrostków, których jedyną funkcją jest
podtrzymywanie za środek dzioba w czasie snu ptaka -> Alca)
• - południowy (to największy z trzech żyjących podobnych gatunków, o rozmia
rze kury, niegdyś żyły tam też inne nieloty, niezbyt blisko spokrewnione i dużo
większe, były to moa -> Dinomis)
0 - nazwa maoryjska, dźwiękonaśladowcza
6.

Apteryx - kiwi na logo
Muzeum Zoologiczne
go UJ, wskazuje, że
znajdują się tam rzad
kie gatunki z całego
świata

Apus apus - jerzyk
♦ • - beznogi (jerzyki nogi mają, są one bardzo krótkie, ale z mocnymi palcami
i pazurkami, i służą wyłącznie do przyczepiania się do skał i murów; czasem
można też spotkać nazwę rodzajową = Micropus (♦ - drobnonóg), lecz jest ona
późniejsza i stanowi synonim)
0 - polska nazwa rzędu Apodiformes brzmi obecnie jerzykokształtne lub krótkonogie

Aquila chrysaetos - orzeł przedni, zys, „zyz” (chrysadtoś)
♦ - orzeł (może to słowo ma coś wpólnego z łacińskim imieniem wiatru północ
nego - Aquilo, spolszczonego na Akwilon)
♦ - złocisty ptak drapieżny
0 - przedstawiciel rodzaju orzeł (często mylonego z bielikiem23
Haliaetusj,
druga nazwa spotykana obecnie głównie w krzyżówkach, a pisownię zyz stoso
wano przed stu laty
23 Rodzaj orzeł (Aquila) ma nogi upierzone do samych palców, a ogon klinowaty, gatunek
wyżej wymieniony żyje w górach, inne - orlik krzykliwy (A. clangula) i grubodzioby (A. pomańna) - przebywają w stepach, czasem na polach uprawnych, natomiast bielik (Haliaetus) ma
tak, jak większość ptaków - skoki nagie, a ogon okrągły i biały od spodu; jest związany z la
sami nizinnymi, często poluje nad wodami, czasem szuka też pożywienia na plażach.
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Arachnomorpha - pajęczaki
♦ - Arachne, mieszkanka Aten, wygrała zawody w tkaniu z samą Ateną, która
musiała uznać jej zwycięstwo, ale, pod pozorem „niedostatecznego uszanowania
wizerunków bogów" umieszczonych na tkaninie, zamieniła współzawodniczkę
w pająka
0 - pajęczaki, oprócz samych pająków, obejmują też inne grupy -> WYKAZ
SYSTEMATYCZNY

Aranea — 1° pająki, 2° synonim rodzaju

Araneus

Araneus diadematus - krzyżak24, pająk krzyżak
♦ - pająk
♦ - przepasany (barwnymi pasami na odwłoku)
0 - kolorowy wzór jest dość zmienny, ale jasny krzyż pośrodku prawie zawsze
dobrze widać

Arca noae - arka
♦ - skrzynka
♦ - Noego
0- małż o prostokątnym zarysie skorup, jak korab Noego

Arcella polypora - arcella wielootworkowa*
♦ - skrzyneczka, pudełeczko (ta ameba skorupkowa ma okrągły, wypukły pancerzyk z dużym otworem pośrodku spłaszczonego denka, co wygląda jak ode
rwany kapelusz grzyba)
♦ 0 - dookoła głównego otworu jest wianek drobnych porów

7.

Arcella - struktura skorupki, zbu
dowanej z jednakowych pęche
rzyków
substancji organicznej,
w dużym powiększeniu przypomi
na plaster miodu, zwłaszcza dla
tego, że jest zabarwiona tlenkami
żelaza na żółto lub brązowo

Polską nazwę rodzajową stosuje się do siedmiu podobnych gatunków dużych krajowych
pająków, wszystkie mają na odwłoku jaśniejszą plamę w kształcie zbliżonym do liścia dębo
wego, u kilku drobniejsze plamki na niej układają się w kształt krzyża; taka plama - to jedyny
zewnętrzny ślad segmentacji odwłoka.
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t Archaeopteryx lithographica (= Archaeornis /.) - praptak
♦ - prastary + upierzony (lub skrzydlaty)
• - znaleziony w łupkach litograficznych (bardzo drobnoziarnistych skałach,
przed laty używanych do odbijania rysunków)
0 - nie jest to ptak, ale przedstawiciel jednej z linii gadów naczelnych, bliskich
przodkom ptaków; były one także przystosowane do lotu, choć zapewne nie
latały zbyt dobrze; (o trudnościach, jakie napotkali systematycy, chcąc go wła
ściwie umieścić wśród gadów lub ptaków, świadczy lista nazw, które w ciągu
tylko kilku lat po odkryciu próbowano mu nadać, a które stały się synonimami:
Archaeornis ♦ - stary ptak
Griphomis ♦ - sępoptak
Griphosaurus ♦ - sępojaszczur
Jurapteryx ♦ - jurajski ptak)

Arctica islandica (= Cyprina) - cyprina islandzka
♦ - północna
• - O (zamieszkuje dno morskie - na północy Atlantyku płytko, głębiej w Morzu
Północnym i zachodnim Bałtyku)
0 - rodzaj Cyprina ustanowił J.B. Lamarck i ta nazwa była długo w użyciu, ale
wcześniejszą jest nazwa Arctica, nadana przez Linneusza25, jednak nazwa po
spolita pozostała niezmieniona (jak -> Epitonium, Leptura, Fłaphus i in.)

Archigetes appendiculatus - archigetes
♦ - dawny sąsiad (neoteniczny tasiemiec, prawdopodobnie żywiciel jego doj
rzałej postaci wyginął, ale ostatnia postać larwalna, czyli -> plerocerkoid uzy
skała zdolność rozmnażania się płciowego w dawnym żywicielu pośrednim, skąposzczecie)
• - z przydatkiem (zachowany -> cerkomer z sześcioma hakami)
(nietypowy tasiemiec, z bezkręgowcem jako jedynym żywicielem).

Architectonica nobilis - róża wiatrów
♦ - ponad, powyżej (czyli „bardzo dobrze”) zbudowana
• - szlachetna
0 - bardzo szeroko stożkowata, kremowa muszla ma na każdym z wielu wąskich
skrętów wzór, złożony z ciemnego paseczka i regularnie rozmieszczonych
wzdłuż niego brunatnożółtych plam i plamek, co wygląda, jak tarcza starego
zegara czy kompasu; bardzo podobnie wygląda miniaturowy, krajowy krążałek
-> Discus
(nazwa polska jest używana również dla innych, bardzo podobnych rodzajówSolarium i Philippia z tej samej rodziny)

25 Ta nazwa pozostawała długo nieznana, ponieważ brak jej w ostatnim autorskim wydaniu
Systema Naturae (por. WSTĘP), Linneusz nadał ją później, w 1768 roku.
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Architeuthis dux - architeutis, kalmar olbrzymi, k. głębinowy,
kalmarzec olbrzymi
♦ - złożenie gr. apxe ‘arche’ - ponad i kalmar, kałamarnica - Arystoteles
wymieniał reuOóę 'teuthos’ (wielki kalmar) i TeuOię ‘teuthis’ (kałamarnica zwykłej
wielkości), ale obecnie, w złożonych nazwach rodzajowych licznych dziesięciornic, jest stosowana tylko ta druga, z końcówką ‘-is’, choć dla kalmara olbrzymie
go lepsza byłaby pierwsza, jednak, jak nakazuje K.N.ZOOL, już nie można tego
zmieniać
♦ - wódz (do tego rodzaju należą największe kalmary, o co najmniej kilkumetro
wym ciele, ośmiu ramionach podobnej długości i dwu znacznie dłuższych, mają
cych przyssawki tylko w częściach dystalnych, zamieszkujące głębiny oceanów;
polują na nie kaszaloty -> Physeter)
0 - prawdopodobnie istnieje więcej gatunków należących do tego rodzaju, ale
fragmenty i szczątki, które dostają się w ręce naukowców, są zbyt niekompletne,
aby te gatunki dokładnie opisać

Arctocephalus pusillus - kotik afrykański, uchatka karłowata
♦ - głowa niedźwiedzia
♦ - malutki (najmniejszy gatunek rodzaju)
0 - syberyjska nazwa ‘kotik’ najpierw stosowana była dla północnego gatunku
uchatki niedżwiedziowatej -> Callorhinus; obecnie także dla ośmiu gatunków
z bardzo podobnego rodzaju Arctocephalus, zamieszkujących półkulę południo
wą i także mających futro z podszyciem puchowym

t Ardipithecus ramidus - ardipitek
♦ - etymologia niejasna, może od nazwy stanowiska albo od ardeo - jarzyć się,
„małpa, przed którą zajarzyła się nowa droga rozwoju"?
♦ - gałęziowy (przystosowany do wspinania się, jeszcze nie był w pełni dwunożny)
(według budowy czaszki - zaliczono go do rodzaju Australopithecus, dopiero
znalezienie w następnym sezonie kości miednicy i nóg wskazało odkrywcy, że
trzeba ustanowić inny rodzaj)

Arenicola marina - piaskówka, nalepian, piaskiełka
♦ - mieszkanka piasku
•-0
0 - wieloszczet preferujący dno piaszczyste, w którym grzebie norki, ich ujścia
otaczają pagórki odchodów, zlepionych w kulki, podobnie jak u lądowej dżdżow
nicy; piaskiełka to nazwa sztuczna, sprzed stu lat

t Argentavis magnificens - argentawis wspaniały
♦ 0 - argentyński ptak (największy latający ptak, o skrzydłach ośmiometrowej
rozpiętości, należał do kondorów i zapewne był padlinożerny, żył 5 min. lat temu,
mechanika jego lotu, a zwłaszcza startu nie jest jeszcze wyjaśniona)
♦ - tłumaczenie dosłowne - wspanialszy (od innych ptaków)

t Argentinosaurus - argentynozaur
w Argentynie znajdowano coraz to większe skamieniałości dinozaurów roślino
żernych; otrzymały one kolejno nazwy:
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♦ - sejsmozaur, (f Seismosaurus - gad wstrząsający ziemią),
♦ - ultrazaur (f Ultrasaurus - gad ponad inne),
a gdy odkryto jeszcze większego - nazwano go od nazwy państwa26
♦ - argentynozaur - gad znaleziony w Argentynie (jak na razie największy, ale
znalezisko to tylko fragment kręgosłupa, którego kręgi są o 50% większe niż
apatozaura -> Apatosaurus, Drinker)

Argiope bruennichi - tygrzyk paskowany
♦ - Argiope - imię nimfy, oznacza jasnooka
♦ - A. BrCinnich - entomolog niemiecki z XVIII wieku
0 - odwłok $ tego pająka jest poprzecznie, czarno-żółto paskowany; u nas do
rasta do wielkości krzyżaka, w południowej Europie bywa półtora raza większa;
(J jest znacznie mniejszy i cały brunatny

Argonauta argo - żeglarek
♦ - żeglujący na statku Argo (którym wyprawili się Grecy pod wodzą Jazona do
Kolchidy po złote runo; por. -> Phasianus)
♦ - nazwa tego statku oznacza biały, błyszczący (T Argentinosaurus, przypis)
albo wąż
0 - łódeczkowata, cieniutka muszla $ tego głowonoga służy jako pojemnik na
jaja, jest tylko przytrzymywana dwoma rozszerzonymi ramionami, które ją wy
produkowały (teoretycznie - zwierzę może ją opuścić)

Argusianus argus - argus, paw argus
♦ • - obie nazwy od stuokiego smoka Argosa; jeden bezskutecznie strzegł zło
tego runa T, drugi Jo, córki Inachosa (-> Inachis); tego drugiego ubił Hermes,
a jego oczy umieścił na ogonie pawia (od tego czasu zwany był „Argobójcą”)
(tak paw, jak i argus należą do rodziny bażantowatych, ich pióra są ozdobione
„oczami”, ale u argusa setki tych „oczu” na ogonie i lotkach są czarno-białe)

Argyroneta aquatica - topik
♦ - srebrzysta przędza (albo, nieco zniekształcone - ‘argyronecta’ - srebrzysty
pływak, gr. ópyupoę 'argyros' srebro)
•-0
0 - ten pająk bynajmniej się nie topi (por. toniec -> Spheniscus)

Arion ater-ślinik czarny, śl. wielki
♦ - Arion (z Metymny), mityczny poeta i śpiewak; podczas jego występów
uspokajało się morze, a delfiny wystawiały głowy, aby lepiej słyszeć, a gdy kor
sarze wyrzucili go za burtę - uratowały mu życie, przewożąc na brzeg27
♦ 0 - O (ten gatunek jest czarny, inne śliniki mają różne kolory - cielisty, brązo
wy), wyprostowane okazy sięgają 15 cm długości
28 Sama nazwa Argentyny pochodzi od srebra (tac. argentum), jego rudy są tam obficie
znajdowane.
27 Trudno zgadnąć, co wspólnego miałby ten bezskorupowy ślimak z samym Arionem, je
go lirą czy też choćby delfinem, ale raczej nazwę naukową trzeba łączyć ze słowem 'aries'baran i podobieństwem między jego czułkami a rogami.
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Artemia salina (= Artemisia s.) - solowiec
♦ ' - Artemida (gr.) - siostra Apollina, dziewicza bogini łowów
♦ " - ap-rripe 'arteme' (gr.) - wisiorek, kolczyk
(♦ - bylica, roślina lecznicza, Artemida także zajmowała się leczeniem)
(dwucentymetrowy skorupiak, rozmnaża się wyłącznie partenogenetycznie,
szybko pływa grzbietem do dołu, a światło załamuje się w blaszkowatych płyt
kach oddechowych, które połyskują kolorami tęczy i błyszczą, jak biżuteria)
■ 0 - zamieszkuje wody słone, ale nie morza! (-> Bufo marinus)

Arthropoda - stawonogi
♦ - arthros oznacza tylko zgięcie w kończynie, a nie staw w terenie
0 - posiadanie stawów w nogach i zwykle pomiędzy płytkami pokrycia ciała, to
niemal jedyny widoczny wspólny element dla wszystkich przedstawicieli tego
typu, drugim takim rysem jest segmentacja, ale u niektórych stawonogów widać
ją dopiero w budowie wewnętrznej, a nawet - tylko podczas rozwoju, jak u worecznicy - Sacculina, lub widłonogów pasożytniczych

Ascaris lumbricoides' - glista ludzka
Ascaris suum" - glista świńska20
♦ - workowaty (kształt)
•' - podobny do dżdżownicy
•" - świni (dopełniacz od -> Sus)

Aschelminthes - obleńce29
♦ - workorobaki (w tym złożeniu słów 'asc[onj' i 'helmis' należy wymawiać albo
'c' i 'h' osobno, 'k-h\ albo - traktować ‘h’ jako nieme; wymowa „aschel...” czy
„aszel...” jest błędna)
0 - obły, czyli okrągły (w przekroju), jest to przeciwstawienie do płazińców ->
Platyhelminthes

Ascidiae - żachwy
♦ - (coś) w kształcie worka (albo od kształtu całego ciała, niepodzielnego na
części, albo od workowatej, celulozowej osłony tegoż)
0 - polska nazwa jest sztuczna

Asellus aquaticus - ośliczka pospolita12
*

12 000 lat temu istniał jeden gatunek tej glisty, żył on u dzika Sus scrofa; po udomowie
niu, pasożyt przystosował się do warunków spotykanych w organizmie ludzkim, obecnie więc
istnieją dwa gatunki, morfologicznie takie same, mogą nawet żyć u obu żywicieli, ale każdy
rozmnaża się tylko w swoim (glista ludzka jest spotykana zasadniczo u dzieci, mają one niższe
stężenie HCI w soku żołądkowym).
Do ± 1980 roku ten typ obejmował kilka gromad o różnorodnej budowie, został podzie
mny na kilka typów, łatwiejszych do scharakteryzowania, dlatego systematycy zalecają używa
nie nowej nazwy -» Nemathelminthes.
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Asellus cavaticus - ośliczka jaskiniowa
♦ - zdr. od 'asinus’ -> Equus, (do osła może nawiązywać szara barwa równonoga z ciemniejszą pręgą wzdłuż grzbietu)
• 0 - nazwy polskie są tłumaczeniami łacińskich, gatunek jaskiniowy jest drob
niejszy, prawie biały i ślepy (bywa zaliczany do rodzaju Proasellus)

8.

Asellus - ośliczka jaskiniowa jest
zarówno jaśniejsza, jak i znacz
nie mniejsza od pospolitej

Asinus (osioł)

Equus

Aspergillus -> Brechites

Asprocottus megalops - cierniogłowacz wielkooki*
♦ - szorstki głowacz (na głowie ma liczne, drobne kolce)
♦ - duże oczy (przystosowanie do ciemnych głębokich wód, spotykany nie płycej
niż 200 m, a często i kilometr pod powierzchnią wody)
0 - nazwa rodzajowa nadana przez B. Dybowskiego (-> Abyssocottus, Comephorus)

Astacus astacus (= A. fluviatilis) - rak szlachetny, r. rzeczny,
r. galicyjski, szewc
♦ • - łac. rak30
(• - rzeczny, ale p. uwaga przy następnym gatunku)
0 - najcenniejszy rodzimy gatunek raka
- rzeczny 4- A. leptodactylus
- Podkarpacie stanowi centrum jego zasięgu, lecz występuje w całej Europie
Środkowej (obecnie już tylko miejscami); raki z Galicji uważano za najlepsze
- szewc odnosi się do krótkich, masywnych szczypiec, wyglądających jak cęgi
i nie zwierających się szczelnie

Astacus leptodactylus (= Potamobius /.) - rak stawowy,
r. wąskoszczypcy, krawiec
♦ -?
• - szczupłopalcy
(♦ - mieszkaniec rzek)

30 Po łacinie słowa 'astacus’ i 'cambarus' oznaczały zarówno raki, jak i kraby, podobnie jak
w innych językach słowiańskich słowa rakovica, rakovina, rakuśka oznaczają zarówno muszlę
lub skorupę ślimaka, jak i pancerz skorupiaka.
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O - raki żyją zarówno w rzekach czy potokach, jak i w wodach stojących, ale
koniecznie wymagają wód dość czystych i dobrze natlenionych
- ten ma szczypce długie, szczelnie się zwierające, podobne do nożyczek, więc
jest zwany 'krawcem'; mięsa w nich niezbyt wiele, zatem uważano go za mało
wartościowego
(obecnie za taki gatunek jest uważany -> Oronectes)

Astarte borealis - a starte północna
♦ -Asztarte, najważniejsza bogini starożytnego Bliskiego Wschodu, nazywana
też Neith, czasem Kybele (-> Gallus), a identyfikowana również z innymi bogi
niami, jak Izyda i Afrodyta; w niektórych aspektach Asztarte była boginią
podziemia, zapewne dlatego skojarzono z nią matowy, czarny kolor muszelek
tego małża (żyje też w głębszych miejscach Bałtyku)
♦ - Boreasz - wiatr północny, przenośnie północ ( -> Boreus)

Asteroidea - rozgwiazdy
♦ 0 - szkarłupnie w kształcie gwiazdy (zwykle jest to gwiazda pięcioramienna,
ale ramion może być więcej (-> Acanthaster, Brisinga, Solastei) albo może ich
zupełnie brakować (-> Anseropoda, Culcita)

Asthenosoma hystrix - astenosoma
♦ - niestałe ciało (głębokowodny jeżowiec z elastycznymi szwami pomiędzy
płytkami - potrafi zmieniać kształt od półkulistego do prawie płaskiego)
♦ - kolczasty, podobny do jeżozwierza (-> Chaetonotus, Diodon, Hermione)

Astrea coelata - astrea ...
♦ - Astrea, córka Zeusa i Temidy, w złotym wieku mieszkała na Ziemi, a gdy
ludzie stali się nieprzyjemni, przeniosła się na nieboskłon; jest widoczna jako
gwiazdozbiór Panny
♦ - pusty, wydrążony (odnosi się do kolców na muszli, które mają kształt rynienkowatych uszek
Coleoptera)

Astropecten auranticus - astropekten pomarańczowy,
„rozgwiazda pospolita”
♦ - gwieździsty grzebień albo grzebieniasta gwiazda (grzebyki z płytek są na
krawędziach ramion)
♦ - złocisty, pomarańczowy
0 - lokalnie różne gatunki są pospolite (-> Larus, Phoca), więc ta nazwa jest
niezbyt dokładna

Athene noctua - pójdźka, sowa pójdźka
♦ - Ateny albo ateński (sowa to atrybut Ateny, a także symbol miasta, oddane
go w opiekę tej bogini; samą sowę Grecy zwali yXau? 'glaux', to słowo zostało
użyte do nazwania najmniejszej ze sów -> Glaucidium)
- historia narodzin Ateny - pierwszą (albo i drugą) miłością Zeusa stała się
tytanka Metyda, którą uwiódł, a potem... połknął. Gdy urodziła córkę Atenę, ta
długo dorastała wewnątrz ojca, przyprawiając go o bóle głowy, aż w końcu
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Hefajstos siekierą wykonał trepanację; wtedy jego przyrodnia siostra wysko
czyła na świat, ubrana w zbroję, potrząsając włócznią - gr. naXXeiv 'pallein'
trząść, stąd jej imię PALLAS-ATENAjako bogini wojny31
• - nocna
0 - na południu Europy spotkanie z pójdźką jest uważane za szczęśliwy omen,
u nas nie budzi takiej sympatii, a jej głos bywał tłumaczony jako „pójdź!”, („pójdź
w dołek pod kościółek!”)

Atrochus tentaculatus - atrochus
• - bez wieńca rzęsek (pierwszy wrotek nieposiadający aparatu rzęskowego,
odkrył go A. Wierzejski (-> Wierzejskiella) w stawie w Dębnikach, w Krakowie;
obecnie znane są jeszcze dwa rodzaje, wszystkie sąjednogatunkowe)
• - z czułkami (ten duży, mający ±2 mm, osiadły wrotek, zamiast rzęskami po
sługuje się kilkunastoma ruchliwymi czułkami, otaczającymi wielki otwór gębowy)

Attacidae

Saturniidae

Attacus atlas - atlas
• - rodzaj szarańczy
• - Atlas, gigant podtrzymujący sklepienie niebieskie, personifikacja pasma
górskiego z północnej Afryki (rycina Atlasa, dźwigającego kulę ziemską, która
zdobiła okładkę pierwszego wydrukowanego zbioru map, nadała nazwę rozma
itym atlasom, czyli książkom, zawierającym głównie ilustracje)
(jeden z największych motyli, z północnych Indii, należy do rodziny pawicowatych
-> Saturniidae)

Aulica -> Cymbiola {Aulica)
Aurelia aurita - chełbia modra
• - Aurelia, imię, oznacza ‘złocista’ (od ‘aurum’ złoto)
• - z uszami (gonady wyglądają jak zarys małżowin usznych)
0 - zapewne słowo kaszubskie, istnieje podobne staropolskie 'chełbać' (chlu
pać); przezroczyste ciało jest lekko niebieskawe, z mglistymi zarysami mocno
rozgałęzionej jamy chłonąco-trawiącej, nieprzejrzyste gonady 33 wpadają
w kolor fioletowy, natomiast u $$ są brudnoróżowe

auricularia - aurikularia, usznica
• 0 - larwa strzykw, oglądana z boku ma kształt ucha

t Australopithecus - australopitek
• - małpa południowa (skamieniałości znajdowano głównie w Afryce wschod
niej, większość w pobliżu równika), niektóre z nich to:
• - aethiopicus - etiopski
• - afarensis - afarski, smukły (ze stanowiska w górach Afar)
31 Inny mit mówił, że Atena spotkała tytana Pallasa, posprzeczali się o palladion, czyli posążek zawierający jego silę, i odtąd nikt już tego tytana żywego nie zobaczył, więc ojciec ZEUS
nakazał córce, aby przybrała jego imię do swego, co miało pohamować jej porywczość.
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♦ - anamensis - anamski (ze stanowiska Anama, natomiast nie od nazwy pro
wincji Anam w Indochinach)
•-Boisei - Boisego (od nazwiska badacza, Louisa Boisś)
■ - robustus - krzepki, mocny (od Robur- dąb)
(jeszcze do końca nie ustalono, czy australopiteki leżą bezpośrednio na linii
ewolucyjnej człowieka, czy też wyginęły bezpotomnie, lub też niektóre są przod
kami małp; p. też -> Ardipithecus)

Autographa gamma' - literówka gamma (dawniej błyszczka
jarzynówka)
Autographa jota" - literówka jota
Autographa v-aureum'" - literówka dwukropka
♦ -samopisana, samopisząca
•' •" - wzory na skrzydłach w kształcie liter greckich ‘y’ i ‘i’
- autor nazwy naukowej widział złote łacińskie V, a autor nazwy polskiej tylko dwie złote kropki (-> Polygonia)

Baetis bioculatus - jętka betis (Baetis)
♦ - Baetis to łacińska nazwa rzeki Gwadalkiwir (od ar. Wadi al Kabir, południo
wa Hiszpania), skąd opisano ten gatunek, spotykany w prawie całej Eurazji
♦ - dwuoczkowy (nazwa odnosi się do dwu brązowych, jasno obrzeżonych pla
mek na grzbiecie larwy, tylko przypominających oczka)

Balaeniceps rex - trzewikodziób
♦ - głowa wieloryba (istotnie, otwarty, ogromny dziób, z wygiętymi krawędziami,
przypomina zarys paszczy wala, zwłaszcza biskajskiego lub grenlandzkiego 4Balaena)
•-0
0 - ptak wielkości bociana, ale bardziej krępy, a dziób ma wielkości damskiego
bucika; polska nazwa mogła powstać wprost, przez tłumaczenie arabskiej Abu
basmak', czyli ojciec trzewików lub pantofli

Balaenoptera musculus - płetwaI błękitny
♦ - mający płetwy jak wieloryb biskajski - Balaena (średniowieczna nazwa miej
scowa z Hiszpanii, Baleary to „wyspy wielorybie”), u rodzaju Balaenoptera szcze
lina pyska jest stosunkowo mniejsza i prosta
♦ - umięśniony, czyli „góra mięsa” (ale p. -> Mus)
polska nazwa walenie pochodzi od łac. nazwy rodzajowej

Balantidium coli - szparkosz okrężnicy
♦ - w kształcie woreczka
♦ -> Escherichia coli (pierwsze hasło), Entoamoeba coli
0 - nazwa rodzajowa od szparkiego, czyli szybkiego pływania

Balanus improvisus - pąkla
♦ - żołądż (-> Glossobolanus)
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• - niespodziewany (może od szybkiego pojawiania się okazów na różnyct
przedmiotach podwodnych, rozwijają się one z osiadających larw)
0 - słowo sztuczne, pokrewne pąkowi (podobieństwo do otwierającego się pączka)
9.

Balanus - u żywych pąkli
z domków wysuwają się
nóżki, uzbrojone w pęki
bardzo długich szczeci
nek, stale przegarniające
wodę, podobnie jak u kaczenicy (-> Lepas)

Bandicota indica - bandikut indyjski
♦ - w drawidyjskim języku Telugu 'bandi-kokku’ oznacza świnia-szczur
♦ - nazwa Indii, podana przez Ktezjasza (-> wstęp), pochodzi od rzeki Indusu (gr.
Iv5oę), nad którą powstała jedna z najstarszych cywilizacji (miasta Harappa, Mohendżo-Daro), natomiast urzędowa nazwa obecnego państwa indyjskiego to Bharat
0 - gryzoń, zamieszkujący południową Azję, waży do kilograma i jak chomik (->
Cricetus) gromadzi spore zapasy ziarna i orzechów, które wyszukuje tamtejsza
ludność, sam bandikut też jest chętnie jadany
- słowem 'bandicoote' Malajczycy i Australijczycy nazywają zarówno miejscowe
gryzonie, jak i podobne niewielkie torbacze (-> Perameles)

Barbus fluviatilis' - brzana
Barbus meridionalis" petenyi"' - brzanka,
♦ - brodaty (u wielu gatunków ryb przydennych pysk jest wyposażony w wąsiki
dotykowe, brzany mają ich cztery -> Parasilurus)
•' - rzeczna (unika wód stojących)
0 - w Europie Środkowej odcinki rzek, zamieszkałe przez ten gatunek, nazywa
się krainą brzany32
•" - środkowy (zamieszkuje środkową część Europy, od Półwyspu Bałkańskiego
po Karpaty)
- forma występująca u nas została opisana z Węgier, na podstawie okazów
dostarczonych przez D. Peteny’ego (początkowo opisana jako gatunek B. petenyi)

Basiliscus americanus — bazyliszek amerykański
♦ - zdr. od gr. pamAeuę ‘basileus’ król (na głowie ma grzebieniasty fałd skórny,
interpretowany jako korona)
- według średniowiecznego opisu - wojska Aleksandra Macedońskiego napo
tkały jakiegoś potwora, który zamieniał swym spojrzeniem ludzi w kamień, na

32 Podział rzeki na krainy rybne zaproponował prof. M. Siła-Nowicki (pod koniec XIX wie
ku), nazywając kolejne odcinki dużej rzeki: strumień bez ryb, kraina pstrąga, kraina -> lipienia
kraina -» brzany, kraina leszcza lub -> świnki i odcinek ujściowy.
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zwano go bazyliszkiem lub smokiem (-> Draco, Hariotta)', skutecznym sposobem
walki było pokazanie lustra samemu bazyliszkowi
•-0

Bathyceratias trilychnus - głębiorogacz* trzygwiezdny, ”trzygwiezdny diabeł morski”
♦ - głębinowy rogacz, gr. 0a0uę 'bathys' - głęboki (lub wysoki), gr. xspanov ‘keration’ rożek - pierwszy człon nazwy może wskazywać, zarówno na miejsce
przebywania rodzaju, jak i na to, że ten i dwa następne, zaobserwował dr
W. Beebe podczas swej pierwszej naukowej ekspedycji w głębiny w 1930 roku,
wykorzystując zaprojektowaną przez siebie batysferę
• - trzy + kuyyoę 'lychnos' (gr.) - światło, lampa (ryba ma trzy czułki, zakończone
narządami świetlnymi)
0 - słowo utworzone na wzór polskiej nazwy głębiogłowacza z Bajkału (-> Abyssocottus), ponieważ nazwa 'diabeł morski’ jest już używana dla płaszczki manty
(Manta birostris), czasem dla żabnicy (-> Lophius piscatorius), a lokalnie nad
Bałtykiem dla kura diabła (Myxocephalus scorpius), więc przypisywanie jej jesz
cze jednemu rodzajowi nie byłoby właściwe

Bathyembrix istiophasma - żaglopław blady
♦ - (TBathyceratias),
'en' w, 0puĘ 'bryx' głębina morska (w słowach gr., ‘en’
przed b, m, p zmienia się w 'em)
• -żaglozjawisko, żaglopotwór (-> Istiophorus)
0 - nazwa nadana przez Z. Chełmońskiego, tłumacza książki wyżej wymienio
nego: „923 m w głąb oceanu”,

Bathysidus pentagrammus - gwiazdozbiór pieciopręgowy,
♦ - OT (łac.) (astra) sidera (gwiazdy) stałe (tworzące konstelacje), przeciwsta
wiane planetom, nXotveę 'planes' (gr.) - błąkający się
• - dosł. (gr.) pięć znaków lub linii (ta ryba ma wzdłuż całego ciała pięć rzędów
żółtych świecących punktów, każdy jest otoczony drobniejszymi, świecącymi na
czerwono; zasadniczo ‘pentagram’ to znak w kształcie regularnej pięcioramien
nej gwiazdy, rysowanej bez odrywania ołówka od podłoża33
0 - nazwa polska rodzaju i gatunku - p. T Bathyembrix,

Batrachocottus uschkani - żabogłowacz uszkański*
♦ - gr. Paipa/oę 'batrachos' żaba + głowacz (-> Abyssocottus)
• - ros. ywKaH 'uśkari to syberyjska nazwa zająca, pośrodku północnej części
Bajkału znajdują się OcpoBa YujKaHM (Wyspy Zajęcze), w pobliżu których nie
dawno złowiono kolejny, już czwarty, gatunek z tego rodzaju
0 - nazwa rodzajowa nadana przez B. Dybowskiego

Już Pitagoras zauważył, że każdy odcinek od końca jednego z promieni do nasady
promienia przeciwległego jest przecięty dokładnie w proporcjach złotego podziału (mniejszy
odcinek do większego ma się tak, jak większy do całości). Pentagram stał się symbolem
szkoły filozoficznej pitagorejczyków, później stosowali go wróżbici i astrologowie, obecnie flagę
Maroka zdobi pentagram, złożony z zielonych, przeplecionych listewek na czerwonym tle.

Bdelloidea - pijawczaki
♦ O - gr. pSeXXa 'bdella' pijawka (bezpancerzykowe wrotki z tego rzędu mogą
poruszać się, krocząc jak pijawki: zwierzątko wyciąga ciało, przyczepia się do
podłoża tarczą gębową, przemieszcza nogę koło głowy, zaczepia nią o podłoże,
odrywa głowę, prostuje się i robi następny krok; podobnie poruszają się gąsieni
ce motyli miernikowatych -> Geometridae, a niekiedy także stułbie -> Hydra)

t Bellerofon bicarenus- bellerofon
♦ - Bellerofon(t), heros grecki, syn Glaukosa, zwyciężył Chimerę, unosząc
się na Pegazie i uderzając ją od góry (-> Antedon, Chimaera, Pegasus)', tę na
zwę otrzymał mięczak paleozoiczny, który miał spiralną, całkiem symetryczną
muszlę bez przegród, wzmocnioną dwoma podłużnymi kilami; albo był on spo
krewniony ze ślimakami, albo był prymitywnym głowonogiem (w warstwach od
kambru do niższego triasu znaleziono około 50 podobnych rodzajów, łączonych
w jedną podgromadę - Bellerophontacea)
♦ - dwulistwowy - carina to statek, którego dno pierwotnie było wykonywane
z twardego drewna orzechowego (gr. xapuov 'karyon"), później nazywano tak kile,
podłużne, wystające belki konstrukcyjne, zwykle wykonywane z dębu

Belone belone - belona, bocian morski
♦ • - ‘belone’- ostrze, igła; także ryba z dziobowato wyciągniętymi szczękami
0 - te kilkucentymetrowe szczęki, z drobnymi ząbkami, istotnie przypominają
ptasi dziób - ryba używa ich jak pensety do przeszukiwania dna

Beroe ovata - beroe (Beroe)
♦ - Beroe imię żeńskie - jedna B. to nereida, córka Okeanosa, a inna była
żoną Doryklesa, a synową Priama
•-0
(duży żebropław bez ramion, z wielkim otworem gębowym, aktywny drapieżnik,
łyka inne żebropławy, makroplankton, narybek)

Betta splendens - bojownik wspaniały
♦ - celtyckie ‘bett’ czerwony (barwa większości <3$ w okresie godowym)
♦ - lśniący, połyskujący
0 - c?<? tych rybek zaciekle walczą, więc chowa się je oddzielnie, albo w bardzo
dużym akwarium (jest też inny bojownik, ptak
Philomachus)

bipinnaria - bipinnaria, dwuramienica
♦ 0 - z dwoma piórami, larwa rozgwiazd z dwoma długimi orzęsionymi płatami
(por.
brachiolaria)

Bison bonasus - żubr
♦ - dzikie bydło (-> Bos)
• - ‘bonacus’, ‘bonasus’, według Pliniusza st., to dziki wół, ale łac. ‘bonus as
sus' dobra pieczeń (-> Tetastes bonasia)
0 - dawniej też ząbr, ząbrz (stąd nazwy Zambrów, Zembrzyce itd.)
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Birgus latro - krab kokosowy, złodziej palmowy, rozbójnik,
krab siłacz
♦ - leśniczy, gajowy (łac. średniowieczna)
♦ - schowany, ukrywający się
0 - już młode osobniki opuszczają morze i zamieszkują zarośla (komora skrzelowa zmienia się w płuco, do wnętrza którego sterczą palczaste cienkościenne
wyrostki, zawierające lakuny, czyli uchyłki jamy ciała), ale dopiero wyrośnięty
okaz ma szczypce dość mocne do otworzenia orzecha kokosowego34; nazwy
złodziej czy rabuś otrzymał dlatego, że palmy kokosowe zasadniczo nie rosną
dziko, lecz mają właścicieli, na epitet - rozbójnik zasłużył tym, że może zgnieść
lub nawet odciąć ludzki palec, choć zdarza się to jedynie przy nieostrożnym
chwytaniu go przez człowieka, natomiast groźne wypadki, nawet śmiertelne,
powodują same kokosy, zrzucane z palm przez żerujące kraby35; trudno orzec,
czy nazwa siłacz odnosi się do silnych szczypiec, czy też do umiejętności ma
newrowania orzechem kokosowym, cięższym od samego kraba

Bivalvia - małże
♦ - dwuskrzydłowce (od dwuczęściowej muszli)

Blaps mortisaga - pokątnik złowieszczek
♦ - szkodzący (gr. p\a0e 'blabe'- szkoda)
•-wieszczący śmierć, (według dawnego przesądu)
0 - czarny, duży, (± 20 mm), ale niełatwy do zauważenia chrząszcz, ponieważ
ucieka przed światłem, szkodnik spichrzów, gdy bardziej się rozmnoży i pojawia
„po kątach", to rzeczywiście „źle wieszczy", bo zapasy już zniszczone

Blatta orientalis - karaczan, karaluch, tarakan
♦ - śmierdzący owad (dorasta do 32 mm, por. 4- Blattella)
■ - wschodni
0- 'kara'z tur. czarny (p. -> karakurt, Latrodectus lugubris)

Blattella germanica - prusak, francuz
♦ - mniejsza niż Blatta (może osiągnąć 20 mm; por. T Blatta)
♦ - niemiecka
0 - ten owad rozprzestrzenił się u nas po przemarszach obcych wojsk z taborami
w wiekach XVII i XVIII

Te kraby poszukują orzechów już kiełkujących albo pękniętych przy upadku, a mając do
dyspozycji tylko orzech cały i świeży, chwytają go ostatnią parą nóg, wynoszą parę metrów na
palmę, skąd znów upuszczają na ziemię.
W 2000 roku jedno ze światowych towarzystw ubezpieczeniowych wypłaciło 152 od
szkodowania za śmiertelne wypadki spowodowane przez spadające kokosy i 12 odszkodowań
za pożarcie kąpiących się ludzi przez rekiny.
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Boa constrictor- boa dusiciel
♦ - według Pliniusza, ‘boa’ lub 'bova' to między innymi, wielki wąż wodny, ale
istnieje też słowo łac. 'boiae', oznaczające kajdany lub dyby, zwykle drewniane,
nakładane na szyję
♦ - ściskający (‘eon-’ razem + imiesłów od ‘stringo)
0 - węże z tej rodziny unieruchamiają i duszą zdobycz splotami muskularnego
ciała

Bolinus brandaris (= Truncularia b.) - rozkolec purpurodajny,
purpurowieć ognisty*
♦ - Bolina to imię nimfy
♦ - ognisty (ognisto czerwony)
0 - ten gatunek, opisany początkowo w rodzaju -> Murex, charakteryzuje się
muszlą z guzowatymi, tępymi kolcami i długą rurką syfonalną; jest jednym
z trzech producentów purpury, jak -> Thais i Trunculariopsis

Boreus hiemalis' - pośnieżek lodowcowy
Boreus westwoodi" - pośnieżek zwyczajny
♦ - Boreasz, jeden z synów Astrajosa, wiatr północny (—> Astarte)
•' - zimowy (por. Himalaje, czyli w sanskrycie „zimne góry”)
•" - J.O. Westwood - przyrodnik angielski z XIX wieku
0 - trzymilimetrowe, bezskrzydłe wojsiłki, pojawiające się w środku zimy, żywią
się głównie drobinami mchów i porostów opadłymi na śnieg, są aktywne jeszcze
przy kilkustopniowym mrozie, na wiosnę składają jaja i giną

t Borogovia - borogowia
♦ - od nazwy stworów fborogoves) z wiersza Jabberwocky Lewisa Carrolla
z ALICJI W KRAINIE CZARÓW (w przekładzie polskim jako Dżabbersmok)

Boruta tenebrarum - boruta
♦ - Boruta - imię z wymarłego języka Jaćwingów, w Polsce znane od średnio
wiecza jako imię diabła-szlachcica (-> Erebia ligea); ostatni raz widziano go we
wrześniu 1939 roku pod Kockiem, wśród ułanów atakujących wroga - miał widły
miast szabli
♦ - z ciemności
0 - tak ochrzcił August Wrześniowski białe, ślepe, jaskiniowe kiełże, znalezio
ne tylko raz w 1888 roku, po silnych deszczach, w dwóch zakopiańskich stud
niach, już nieistniejących; dopiero po 1950 roku SergEj HrabE znalazł je w jed
nej z Jaskiń Demianowskich na Słowacji)

Boselaphus tragocamelos - nilgau
♦ - krowo- lub bykojeleń
♦ - kozłowielbłąd - u tej zgrabnej indyjskiej antylopy36 autor dopatrzył się cech
różnych gatunków i połączył je w dość pokraczną nazwę naukową (jak -> Alcelaphus)
36 Nilgau jest zaliczany albo do antylop, albo do krętorogich.

91

- pysk jest nieco podobny do krowiego
- szyja dość długa, choć krótsza niż wielbłąda
- kształt ciała, jak łani
- lekko wygięte do przodu koźle rogi są tylko u 3331
0 - ‘nilgau’ to nazwa miejscowa w hindu (może część jego rdzenia jest ta sama
co w sanskryckim słowie 'gauri, oznaczającym największy gatunek dzikiego by
dła z Indii i Indochin, w Europie to słowo zmieniło się w ‘taurus -> Bos)

Bosmina coregoni thersites - słoniczka Tersytesa
• - Bosmina, córka olbrzyma Fingala (mit. skandynawska)
• - siejowa (żyje w jeziorach typu siejowego -> Coregonuś)
• - garbata, jak Thersites, postać z ILIADY™ (podobnie jak niektóre inne ro
dzaje wioślarek, wykazuje sezonową zmienność kształtu ciała, czyli cyklomorfozę; u letniej formy tego gatunku wytwarza się wielki, przechylony do tyłu garb)
0 — u wioślarek staniczek II para anten jest nieruchoma, skierowana w dół i za
gięta do tyłu, w kształcie trąby słonia (wyjątek 4-)

Bosmina tubicen - słoniczka trębacz*,
• -T
• - trąbiący, trębacz (w przeciwieństwie kilku do pozostałych gatunków staniczek
-nieruchome anteny II pary ma wyciągnięte ku przodowi, a ich końce są zagięte
do góry)

10.

Bosmina - zarysy ciała samic, od lewej: B. coregoni thersites, B. longirostris,
fi. tubicen

t Bos primigenius' - tur
Bos taurus"- bydło domowe (byki, krowy, woły ...)
♦ - 'bos (-ovis)' byk, bydło (domowe)

37 Samiec używa ich do obrony przed tygrysem, gdy tenże skacze - nilgau przyklęka i tak
ustawia głowę, aby napastnik nadział się brzuchem na te kilkunastocentymetrowe ostrza.
Thersites (Tersytes), niesympatyczna postać z ILIADY, według homera złośliwy, gar
baty i najbrzydszy z Greków pod Troją.
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•' - pierworodny (tak został nazwany, ponieważ od jednego z jego podgatunków,
od tura krótkorogiego - t &. p. brachyceros, który żył na Bliskim Wschodzie
i w Egipcie, wywodzi się bydło domowe)
•" 0 - nazwa gatunkowa pochodzi od praeuropejskiego słowa, które w języku
polskim pozostało jako nazwa tura (a także turonia), a np. w hiszpańskim tom:
por. też -> Boselaphus, Bucephala, Buceros i Botaurus i
(ponieważ nazwa bydło jest używana w liczbie mnogiej, ale odnosi się do jedne
go gatunku, to całą rodzinę Bovidae, obejmującą też żubry, bizony, bawoły, kozy,
owce, kozice, piżmowoły, takiny, a może też nilgau, nazwano po polsku najpierw
wolowate, a obecnie krętorogie; Czesi i Słowacy używają nazwy 'Turovite)

Botaurus stellaris - bąk
♦ - ściągnięta nazwa -t bydła
♦ - gwiaździsty (może od kropkowanego upierzenia)
0 - nadana od donośnego buczenia, które jest słyszalne nocą w promieniu kilo
metra; por. objaśnienie do -> Ixobrychus)

brachiolaria - brachiolaria, ramienica
♦ - larwa rozgwiazd (ma wyrostki, podobne jak -> bipinnaria)

Brachiopoda - ramienionogi
♦ 0 - ani nazwa naukowa, ani polska, będąca jej dosłownym tłumaczeniem, nie
mówią wiele o wyglądzie tych morskich zwierząt, ukrytych w dwuklapowych sko
rupkach (grzbietowej i brzusznej); ich ramiona to dwa długie, zwinięte i nieru
chome wyrostki, tkwiące wewnątrz skorupek i pokryte rzęskami, służące do fil
trowania pożywienia; część gatunków ma stylik, zwany też nóżką, wychodzący
przez szczelinę między skorupkami lub przez otwór w jednej z nich, pozostałe są
po prostu przyrośnięte dolną skorupką do podłoża (-> rys. Ungula)

Bradypus tridactylus - leniwiec trójpalczasty, ai
♦ - powolnonogi (po ziemi czołga się 15m/h, po gałęziach może przemieszczać
się znacznie szybciej, także dobrze pływa)
♦ - O (ma cztery palce, ale na jednym pazur jest zredukowany)
0 - człony palców są zrośnięte, widać jedynie oddzielne, potężne pazury, ai lo
nazwa miejscowa z Brazylii

Branchiopoda - skrzelonogi
♦ 0 - u większości skorupiaków płatkowate skrzela znajdują się tylko u nasady
nóg, a u przedstawicieli tego rzędu zajmują one większą część ich zewnętrznych
krawędzi, pomagając w wiosłowaniu

Branchiostoma lanceolata -> Amphioxus lanceolatus
Branchinecta paludosa - skrzelopływka bagienna
♦ - pływająca za pomocą skrzel (listkowate skrzela, umieszczone na nogach
zwiększają ich powierzchnię)
♦ - bagienna
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O - obie nazwy gatunkowe, łacińska i polska, nie są zbyt trafne, ponieważ
w Arktyce ten skorupiak zamieszkuje płytkie, przemarzające do dna zbiorniki
wodne, a w Tatrach, jako relikt polodowcowy, żyje w górnym Stawie Furkotnym,
prawdopodobnie też przemarzającym; żył też w dwu głębszych, opróżniających
się na zimę stawach (Dwoisty Staw), ale nie napotkano go w bagnach

Brechinus crepitans - strzel łoskotnik, „chrząszcz bombardier”
♦ - zwilżający, skrapiający
• - hałasujący
0 - ten niespełna centymetrowy owad wytwarza substancje39, które po zmiesza
niu wybuchają i wytryskuje je w kierunku zagrożenia, np. głowy ptaka, co wyraź
nie słychać

Brechites attrahens (= Aspergillus vaginiferum) - pokropnik,
„kropidło morskie”
♦ - zwilżacz T
• - gr. óOpóoę ‘athroos’ - tłumny, stłoczony (niekiedy ten małż tworzy gęste
agregacje osobników)
(♦ - kropidło)
(• - pochwonośny, właściwie to żyjący w muszli, przekształconej w pochwę)
0 - tylko bardzo młode okazy wyglądają jak inne małże, później do szeroko
otwartych skorupek dobudowują rurkę mieszkalną, zakończoną u dołu dziurko
wanym denkiem, a górny koniec, wystający z dna, tworzy jeden lub kilka pofał
dowanych kołnierzy, skąd wychylają się syfony małża

11.

Brechites - na rurkowatej muszli wtór
nej są widoczne zarysy otwartej, kilku
milimetrowej muszelki zarodkowej

Brintesia circe - skalnik circe
♦ - przypalona (?), może z niem. ‘brennen’- palić się (motyl jest brązowy, brak
podobnego słowa w językach klasycznych)
• - Circe (gr. Kirke), córka Heliosa i Perse, nimfa czarodziejka, u której gościł
Odyseusz na wyspie Ajaji (lokalizowanej przy wybrzeżach Sycylii), jej mężem
uył Picus (-> Antedon, Glaukos, Picus, Scylla)
0 - ten gatunek preferuje okolice suche i skaliste
sza i<t0 benzohydrochinon, metylhydrochinon oraz nadtlenek wodoru (H2O2), taką mien ę stosowano też w rakietach do badania wyższych warstw atmosfery.
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Brisinga coronata - brisinga świecąca*
♦ - Brising to przepiękny, świecący klejnot, brosza ze złota i drogich kamieni,
sporządzony przez trzech karłów, a noszony przez skandynawską boginię miło
ści Freję, po jej ledwie trzydobowym pobycie w podziemiach
• - ukoronowana (może w znaczeniu koronująca, ozdabiająca),
0 - spora głębokowodna rozgwiazda z co najmniej dziesięcioma wąskimi ramio
nami, mającymi nawet 40 cm długości, świeci błękitnozielonym światłem, jest
dosyć rzadka (pierwsze okazy wyłowiono z Morza Norweskiego)

12.

Brisinga - czasem tworzy
skupienia, zwykle łowiona po
jedynczo

t Brontosaurus -> f Apatosaurus

Bryozoa, Ectoprocta, Polyzoa - mszywioły
♦ 0 - mcho-zwierzęta, gromada obejmująca drobne, wodne, osiadłe, kolonialne
zwierzęta, ich kolonia wygląda, jak kępka mchu, czasem, jak drobna siatka
(-> Membranipora)
♦ - zewnątrzujściowce - każdy osobnik ma otwór ustny, otoczony wieńcem
czułków, a odbyt znajduje się z boku, poza nimi (nazwę utworzono przy oddzie
laniu od tego typu od -> Kamptozoa)
♦ - wielozwierzęta (nazwa historyczna) - często granice pomiędzy osobnikami
nie są wyraźnie widoczne, a ponieważ ich skupienie reaguje, jak jedna całość, to
dawni zoologowie mieli wątpliwości, czy to kolonia, czy jeden organizm

Bubo bubo - puchacz
♦ • - nazwa naśladująca dźwięki ('puhu', ‘puhuhu’), wydawane przez ptaka, któ
rego łatwiej usłyszeć niż zobaczyć
0 - podobnie brzmią nazwy polska i niemiecka ‘der Uhu’, natomiast czeska 'vyf
naśladuje warczenie podrażnionego puchacza

Buccinum undatum - trąbi k, trąboróg
♦ - ‘buc(c)ina’, rzymski instrument dęty, początkowo z rogu zwierzęcego lub
muszli -> Charonia, później metalowy, używany jako sygnałówka
♦ - pofalowany (powierzchnia muszli pokryta falistym wzorem, utworzonym przez
gęsto leżące granice kolejnych przyrostów -> Clymenia
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O - ten ślimak ma ryjek dwukrotnie dłuższy niż jego kilkucentymetrowa, kremowa
muszla, może nim penetrować zakamarki dna lub wciskać go w podłoże w po
szukiwaniu pożywienia

Bucephala clangula - gągoł krzykliwy
♦ - bykogłów (kaczka ze stosunkowo dużą i wysoką głową), ale BvKE<t>aXaę 'Bukefalas’ (spolszczone na Bucefal) to imię ulubionego konia Aleksandra
Macedońskiego
♦ - rozbrzmiewający, hałaśliwy
0 - ta pokaźna i głośna kaczka zawsze gnieździ się na drzewach (jej jednodnio
we pisklęta zeskakują nawet z wysokości 20 m i wędrują za matką do wody)

Buceros rhinoceros - dzioborożec wielki, kalao
♦ - róg wołu (wielkość i kształt dzioba)
♦ - nosorożec -> Rhinoceros
0 - kalao - nazwa malajska tego metrowego ptaka

Bufo calamita' - ropucha paskówka', r. żwawa'
Bufo marinus" - aga", ropucha aga
♦ - słowo znane z łaciny klasycznej, tłumaczone jako 'żaba ziemna’, a z francu
skiego ‘nadymająca się’40
•' - (żyjąca) w trzcinach, sitowiu
0' - pierwsza nazwa pochodzi od żółtawego pasa na zielonym, plamistym
grzbiecie, druga - od faktu, że, będąc mniejsza od ropuchy zwyczajnej, porusza
się o wiele szybciej, tak skacząc, jak i krocząc na obu parach nóg
•” - morska (kijanki agi rozwijają się lepiej w wodzie słonawej, ale nie żyją
w samym morzu! -> Artemia)
0“ - nazwa indiańska (może onomatopeiczna, ta ropucha ma donośny głos)

Buteo lagopus - myszołów włochaty
♦ - ogólną łacińską nazwę jakiegoś ptaka drapieżnego Linneusz zastosował do
tego rodzaju
♦ - zajęczonogi (nogi aż po nasadę palców mocno opierzone -> Alopex, Lago
pus)
0 - piórka na nogach tego północnego gatunku są wąskie, przypominają włosy

Buthus europaeus - skorpion europejski
♦ - bycza trutka (mogący zatruć byka)
♦ - dla starożytnych Greków Europa zaczynała się w północnej Grecji, na
wschód sięgała po Kaukaz, a zachodnie granice nie były określone, nazwa mo
gła mieć związek ze wschodnim wiatrem Eurosem, synem Astrajosa
0 - gatunek europejski, żyjący w Hiszpanii, nie jest aż tak jadowity, ale afrykań
scy przedstawiciele tego rodzaju są jednymi z bardziej jadowitych skorpionów

40 Według niektórych przekazów - Linneusz, nadając nazwę temu niezbyt łubianemu zwie
rzęciu, miał na myśli G. Buffona, którego nie poważał.
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byssus - bisior
♦ - gr. póaaoę ‘byssos’ włókno, przędza, później synonim cennej tkaniny, np. na
Bliskim Wschodzie nazywano tak tkaniny lniane (tam bardzo drogie, bo uprawa
lnu potrzebuje sporo wody), później nazwę ograniczono do wyrobów wykonywa
nych z nici, produkowanych przez małża szołdrę (-» Pinna), a obecnie to nazwa
samych elastycznych rogowych nitek mocujących różne małże do podłoża (->
Cerastobyssus, Mytilus)
0 - w liczbie mnogiej - synonim cennych tkanin

Caenis macrura - jętka cenis
♦ - Caenis urodziła się jako dziewczyna, zakochany w niej Posejdon zamienił
ją w mężczyznę (pewnie z niechęcią), poległ/poległa w walce z Centaurami, ale
ożyła jako ptak (lub znów dziewczyna) -> Coenagrion
♦ - duży ogon (ma długie wyrostki odwłokowe, czyli cerci)
0 - jętki przechodzą hipermetamorfozę, z wodnej larwy wydostaje się postać
subimago, leci na jakieś wyższe miejsce i tam dopiero linieje po raz drugi, uwal
niając dojrzałe -> imago, które może odbyć lot godowy

Caenorhabditis elegans - cenorabditis
♦ - nowy pręcik (nicień podobny do rodzaju Rhabditis, ale opisany później)
♦ - ozdobny (ma milimetrowe, przejrzyste ciało i widać wszystkie narządy, two
rzące swego rodzaju mozaikę)
(łatwy w hodowli wielokomórkowiec, o stałej liczbie komórek, wygodny i od kilku
lat częsty obiekt badań genetycznych i embriologicznych)

Calanus finmarchicus - kalanus północny
♦ ' - KaXavoę 'Kalanos' - albo imię jakiegoś filozofa lub wodza indyjskiego z cza
sów Aleksandra Macedońskiego, albo (może) imię greckie
♦ " - możliwe też, że nazwa pochodzi od innego słowa, różniącego się jedną
literą - KctAagoę 'kalamos' - trzcina, źdźbło, słomka (grupa widłonogów wygląda,
jak garść krótkich słomek lub plew, unoszących się w wodzie)
♦ - Finnmark, Finnmarken, północny okręg Norwegii, synonim dalekiej północy
(występuje masowo, jest istotnym składnikiem pożywienia śledzi i innych ryb
planktonożernych, zapewne to najważniejszy gospodarczo gatunek widłonoga
morskiego na półkuli północnej)

Caligus curtus - kaligus ...
♦ - łac. 'caliga' - but, trzewik używany w wojsku rzymskim (ale ten płaski widłonóg jest raczej podobny do samej podeszwy, do której są przyrośnięte długie,
wąskie worki jajowe)
•-0
(pasożyt zewnętrzny ryb morskich, głównie dorszowatych, a na jego workach
jajowych przebywa jako hiperpasożyt -> Udonella)

Callianassa stebbingi- krewetka krecia
♦ - Kalianassa, nimfa morska, towarzysząca Tetydzie (-> AN.), imię można
przełożyć jako „piękność z mokrej krainy"
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• - Stebbing, zoolog ang. XIX wieku
0 - ta krewetka drąży korytarze mieszkalne w mule morskim, posługując się
rozszerzonymi, dystalnymi członami I pary nóg

13.

Callianassa - podczas odpływu cofa się do korytarza w dnie, długiego nawet na

metr, wypiera wtedy wodę, tworząc niewielką fontannę

Callianira bialata - kalianira
♦ - Kallianira, nereida, towarzyszka Tetydy (-> AN.)
• - dwuskrzydłowa (ten żebropław ma pasy rzęskowe umieszczone na dwu
skrzydełkowatych wyrostkach, wystających ponad ciało)

Callionymus lyra - lira
♦ - dosł. posiadacz pięknego imienia, także - ryba morska (<3<3 i
tak się
różnią wielkością płetwy grzbietowej i ubarwieniem, że zaliczano je do odrębnych
gatunków)
• - lira (pierwszą lirę wykonał Hermes jeszcze jako dziecko, używając skorupy
żółwia na rezonator, rogów antylopy, jako ramion oraz jelit baranich na struny
i podarował ją Apollinowi, jako zadośćuczynienie za psikusa, czyli uprowadze
nie stada bydła41; tenże zawiesił lirę na niebie, stąd powstał gwiazdozbiór Liry Lyra)
0 - prawdopodobnie <S<S tego gatunku Pliniusz st. nazwał ‘dracunculus’, czyli
mały smok (obecnie taką nazwę noszą podobne ryby z tego samego rzędu, two
rzące tropikalną rodzinę drakonetkowatych Draconettidae)

Callista chione - kallista
♦ - najpiękniejsza albo imię Kallisto (-> Ursus)
• - imię (-> Chione, Cione)
(śródziemnomorski małż o kremowych owalnych skorupkach, z eleganckim bru
natnym deseniem)

Callorchynchus milii (= C. antarcticus') - hakonos
(spotyka się też pisownię Callorchinchus); ponieważ hakonosy łowi się dość
rzadko i nie mają znaczenia gospodarczego, nie zostało jeszcze wyjaśnione, czy
jest to jeden dosyć zmienny gatunek, czy kilka podobnych (jak u -> Periophtalmus)
41 Apollo odwdzięczył się bratu - dając czarodziejską różdżkę - kaduceusz (-> Elaphe).
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♦ - z nabrzmiałym pyskiem
♦ - Mill - nazwisko
•' - (mieszkający) naprzeciw Arktyki (-> Ursus arctos)
0 - półgłębinowa ryba, z chłodniejszych wód półkuli południowej, należy do zrosłogłowych (-> Holocephali); jej górna szczęka jest przedłużona w spory, miękki,
hakowaty wyrostek, zagięty ku dołowi, o niewyjaśnionej funkcji

Callorhinus ursinus - uchatka niedźwiedź i o wata, kotik,
„niedźwiedź morski”
♦ - z nabrzmiałym nosem lub pyskiem

♦ -Oi
0 - uchatka (-> Otariidae), ten rodzaj ma futro z podszyciem puchowym, po wy
prawieniu znane jako selskin (z ang. morskie futro), nazwa kotik była popularnie
używana w Rosji, na Syberii, a obecnie w Europie i Ameryce, także w odniesie
niu do gatunków z rodzaju -> Arctocephalus, natomiast nazwa „niedźwiedź mor
ski” może oznaczać również prawdziwego niedźwiedzia białego, czyli polarnego,
Ursus maritimus, więc lepiej jej nie używać

Calyx niceensis - kielich nicejski (niceensis)
♦ - kielich, czarka, naczynie o pojemności od połowy do jednego litra
♦ - od francuskiej nazwy miasta (Nice),
0 - ta gąbka wygląda podobnie do pucharu Neptuna -> Poterion, ale jest od
niego znacznie mniejsza

Camelus dromedarius - dromader, wielbłąd jednogarbny
♦ - od arabskiej nazwy wielbłąda 'gamal'
♦ - biegacz (-> Dromaeus)
0 - nazwa polska jest przekształceniem słowa 'ulubandus', pochodzącego
z języka Gotów, oznaczającego duże egzotyczne zwierzę; z niej też powstał
rosyjski Bepóniofl 'verbljud'
- to samo słowo w wielu językach europejskich przekształciło się w elefant, czyli
słoń (-> Elephas); w języku polskim pochodzą od niego słowa 'olifant', czyli śre
dniowieczny róg sygnałowy, wykonywany z odcinka ciosu słonia, i 'chryzelefantyna’, starożytna technika jubilersko-rzeźbiarska, polegająca na łączeniu złota
i kości słoniowej

Camelus ferus, „C. Bactrianus" - baktrian, wielbłąd dwugarbny
♦ - O?
•' - dziki (ostatnie osobniki żyją jedynie na pustyni Gobi)
•" - nazwa pochodzi od nazwy kraju Baktria (północny Iran w dorzeczu SyrDarii, zwanej w starożytności Oxus) i odnosi się do formy udomowionej

campa - gąsienica, liszka (-> eruca, Thaumetopoea)

t Camposaurus - kampozaur
♦ - jaszczur, nazwany na cześć Charlesa Lewisa Campa (a nie np. jaszczur
„polny” czy „gąsienicowaty”, jakby można także przełożyć)
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Candona candida' - kandona śnieżnobiała*
t Candona ikpikpukensis" - kandona ...
♦ •’ - śnieżnobiały + końcówka42,
•" - od nazwy osiedla Eskimosów na Alasce, nad Yukonem, skąd pochodziła
badana próba glinki z pancerzykami tego gatunku
0 - małżoraczki z tego rodzaju mają białe, zwykle gładkie i błyszczące skorupki,
jest ich kilkadziesiąt gatunków, szeroko rozsiedlonych w wodach słodkich całego
świata

14.

Candona - piętna na skorupce to ślady przyrośnięcia mięśni zwieraczy

Canis familiaris - pies, suka
♦ - pies
• - rodzinny (większość zwierząt domowych dostała od Linneusza określenie
domesticus, ale u psa podkreślił on przywiązanie do człowieka, a nie do miejsca)
0 - w języku polskim słowo pies miewa różne zabarwienia uczuciowe43, nato
miast suka, poza ściśle zoologicznym ($ różnych psowatych, a także borsuków
i innych dużych łasicowatych), ma zwykle wydźwięk ujemny, odwrotnie w rosyj
skim, gdzie to Koóenb 'kobiel' (pies 3) jest uważane za nieprzyzwoite lub obrażliwe, a coóaKa ‘sobaka’ (3 i ?) za obojętne

Canis mesomelas (= Thos m.) - szakal czaprakowy
♦ -?(♦- staroegipski bóg Thot, odprowadzający dusze zmarłych, był przed
stawiany z głową szakala, w niektórych dziełach szakal jest nazywany niezbyt
precyzyjnie „czarnym wilkiem”44, czasem tak też przedstawiano Anubisa ->
{Papio)
• - środkiem ciemny (futro na łopatkach, grzbiecie i ogonie wyraźnie odcina się
od jasnej reszty sierści)
czaprak to okrycie konia, a także dawna nazwa -> ephippium u wioślarek
42 W starożytnym Rzymie obywatele, ubiegający się o wybór na stanowiska administracyj
ne, ubierali nowe, śnieżnobiałe szaty, zwane 'toga candida', stąd pochodzi słowo kandydat.
„Ty psie niewierny", twój „psi obowiązek" to być „wiernym jak pies!”; można też coś za
łatwić „psim swędem" albo na kimś „psy wieszać", czy „obsobaczyć".

Możliwe, że w starożytności Egipt zamieszkiwały też zwykle wilki (C. lupus), obecnie ich
najbliższe, reliktowe stanowisko leży w pobliżu południowej części granicy izraelskojordańskiej, por. też przypis do -> Ursus.
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Capreolus pygargus - sarna syberyjska
♦ - zdr. od łac. 'capra', czyli koza, ale ze zmianą rodzaju na męski
♦ r- z pośladkami błyszczącymi, białymi (-> Argonauta); lusterko gatunku syberyj
skiego jest wyraźnie większe niż gatunku europejskiego
0 - słowo ‘sama’ pochodzi od tego samego rdzenia, co 'cervus' - jeleń (-> Da
ma, Lucanus)

Caprimulgus europaeus - lelek, lelek kozodój
♦ - dojący kozy (ptak ma króciutki dziób, ale ogromną paszczę, więc niegdyś
tłumaczono, a zapisał to Pliniusz st., że podpija mleko kozom, zwłaszcza że
wieczorem lata wokół kóz czy bydła, ale oczywiście jest zainteresowany łowie
niem owadów)
•-0
0 - nazwa polska może być próbą oddania jego monotonnego śpiewu, zwanego
przędzeniem, zapisywanego czasem jako „errrr....orrrr”, co przeszło w „rerek",
a później w „lelek"

Carcharodon carcharias' - żarłacz biały, ż. ludojad
t Carcharodon megalodon" - żarłacz wielkozębny, megalodon
♦ - (ryba z) zębami rekina, (-> Prionace)
•' - ostre zęby
0 - tylko część osobników ma grzbiet jaśniejszy, ale wszystkie mają białe brzu
chy; przydomek ludojad wydaje się przesadzony, te rekiny polują na płetwonogie, a ukąszenia ludzi zdarzają się przypadkiem (-> Birgus latro - przypis), choć
oczywiście zarówno krew, jak i miotanie się tonącego człowieka wyzwalają
u prawie wszystkich większych rekinów odruchy polowania
♦ "0 - ogromny ząb, znaleziono skamieniałe zęby tego mioceńskiego rekina
mające 16 cm długości, a on sam mógł mieć ponad 20 m; była to największa
ryba drapieżna (niektórzy systematycy uważają, że dla tego gatunku należy
ustanowić odrębny rodzaj)

Carchesium polypinum - karchezjum
♦ - gr. ‘karchesion’, lejkowaty puchar, zdobiony drogimi kamieniami, bywał cen
nym darem, np. taki ofiarował Alkmenie Zeus następnego ranka, gdy podszy
wając się pod jej męża spędził z nią nieco dłuższą noc35 i stał się ojcem He
raklesa (—> Dynastes, Galemys)
♦ - polipowate (ten kolonialny orzęsek wygląda trochę podobnie, jak mała stuł
bia, ma pień i krótkie gałązki, na końcach których tkwią poszczególne osobniki)45

45 Uprzednio Zeus nakazał Heliosowi (-> Helarctos, Phaeton, Thea), by ten na dwa dni
wstrzymał się z wędrówką po niebiosach, a Hypnosowi, by przypilnował snu wszystkich stwo
rzeń; podobno ludzie zorientowali się w tej sprawie, ponieważ obudzili się bardzo, bardzo
głodni.
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Cardium costatum - sercówka żebrowana*
♦ - ze specyficznie zbudowanym zamkiem ‘cardo’ - u niektórych gatunków tego
rodzaju po dwa główne zęby każdej muszli są tak zagięte ku sobie, że nawet
puste połówki trzymają się razem
♦ - żebrowane (żebra wysokie, gładkie, każde z dodatkowym kilem, co w prze
kroju przypomina klamrę'{')
0 - polska nazwa rodzajowa powstała zapewne z pomylenia przy przekładzie
słów: cardo(~inis) - zawias i -> cor(~dis) - serce (może pod wpływem nazwy
niemieckiej ‘Herzmuschel’); trzeba jednak dodać, że większość gatunków, oglą
danych z przodu lub tyłu, ma zarys skorupek zbliżony do sercowatego
(ten atlantycki gatunek dorasta do 10 cm, natomiast w Bałtyku spotykamy inne,
drobniejsze sercówki, obecnie zaliczane do rodzajów (-> Cerastoderma i Cerastobyssum)

Cassiopea andromeda' (= C. bourbonica") - kasjopea
andromeda
Cassiopea xamachana"' - kasjopea meksykańska
♦ - Kasjopea była żoną Kefeusza i matką Andromedy. Gdy potwór morski
Ketos zaczął pustoszyć ich kraj, wyrocznia nakazała ofiarować mu córkę, więc
rodzice polecili przywiązać ją do skały nadbrzeżnej... (cd. -> Cetacea, p. też->
Cephea; później całą rodzinę, wraz z Perseuszem i potworem, Zeus umieścił na
nieboskłonie)
•" - od dawnej nazwy francuskiej wyspy Reunion (Ocean Indyjski), która do
1793 roku nazywała się llć de Bourbon (-> Cynomys)
- Xamacho to prawdopodobnie nazwa miejscowości nad Zatoką Meksykań
ską (skąd ten gatunek opisano)
(meduzy z tego rodzaju tylko krótko pływają, później osiadają na płyciznach,
czułkami do góry, a ponieważ mocno parzą - kąpiel przy niektórych plażach
meksykańskich jest bardzo utrudniona)
Cass/s madagascarensis' - przyłbica madagaskarska
Cass/s rufa" - przyłbica czerwona, „byczy pysk”

♦ - hełm, kask (kształt i wielkość okrągławej muszli przypominają hełm, dość
wąskie ujście jest opatrzone kolorową tarczą, o średnicy większej niż największy
zwój; dzięki temu przyłbice mogą żyć w płytkich wodach, ponieważ ich kształt
i ciężar muszli (do 1500 g) zapobiega wywróceniu przez fale)
•’ 0 - nazwa nadana omyłkowo46, akurat ten gatunek żyje w Ameryce Centralnej,
choć inne, bardzo podobne (np. C. cornuta, C. rufa), występują w Indo-Pacyfiku,
więc i u brzegów Madagaskaru; muszle tych ślimaków były przywożone masowo
do Europy, częściowo jako balast żaglowców, powracających z lekkimi towarami,
jak herbata czy bawełna; dla wielu z nich ostatnim miejscem zakotwiczenia
i załadowania towaru była właśnie ta wyspa47 (-> Aepyomis, Daubentonia)48
48 Wyjaśnienie -> przypis do Ophiura albida.

Zresztą, Madagaskar swą nazwę też zawdzięcza pomyłce: Marco Polo w niezachowanym, oryginalnym „rękopisie” (dyktowanym w więzieniu w Genui maestro Rusticiausowi
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•" - czerwony (powierzchnia tarczy ma kolor czerwonobrązowy, jej głębsze war
stwy są jasne, co widać przy rzeźbieniu -> kamei z muszli tego i podobnych ga
tunków oraz ze skrzydelników -> Strombus)
0 - muszla, oglądana od strony ujścia, przypomina pysk krowy (nieco wykrzy
wiony, z jaśniejszymi żebrami po jednej stronie, wyglądającymi jak zęby)

Castor fiber- bóbr europejski
♦ - Kastor i Polluks (Polideukes)48, czyli bliźniacy Dioskurowie, obaj formal
nie synowie Ledy i Tyndareosa (jednak ojcem nieśmiertelnego Polluksa był
Jowisz -> Leda); obaj zostali opiekunami żeglarzy i chyba tylko to łączy pierw
szego z wodnym bobrem (o ile zbieżność nazwy zwierzęcia i imienia nie jest
przypadkowa, por. też -> Diaptomuś)
♦ 0 - 'Fiber1, 'Biber1- niemieckie nazwy zwierzęcia
(ogon bobrowy, zwany pluskiem lub kielnią, jako pokryty łuskami, uważany był
w średniowieczu za potrawę postną (-> Lepas, Oryctolagus)

Casuarius casuarius - kazuar hełmiasty
♦ • - nazwa malajska
0 - rogowy hełm na głowie ułatwia przedzieranie się przez gęste krzewy

Cavia cuttleri' — aperea (dziki przodek gatunku następnego)
C. porcellus" (= C. cobaya) - świnka morska, „morświnka”
♦ • - nazwa miejscowa u Azteków i Majów w Meksyku brzmiała 'cabiai', stąd fr.
'cobaye', w Brazylii Indianie Tupi nazywają ją ‘cobaya’
•' - nazwisko
•"- mała świnka (zdr. od 'porcus') -> Cypraea
(•" - przekształcenie nazwy 'cobaya' t, w brzmieniu zlatynizowanym, 'b' przeszło w V
0 - to jedyne zwierzę, pospolicie hodowane na mięso w Ameryce przedkolumbijskiej, Anglicy nazwali 'Guinea-pig' - świnka gwinejska lub gujańska*48
49; forma
udomowiona pochodzi od jednobarwnej, dzikiej z Peru;
- 'aperea' może pochodzić od łac. ‘aper1 - wieprz
- nazwa jest kalką z niemieckiego, 'Meerschweichen', przymiotnik 'morska' to
zapewne skrócenie od ‘zamorska’, druga nazwa polska, wymyślona przed około
stu laty, nie przyjęła się

z Pizzy) połączył informacje o somalijskim porcie Magadiszu (portugalskie Magadoxo) i wia
domości o wyspie Malagaszi lub Magadaszi (wyspa Malgaszów), a późniejsi kopiści nazwę
portu przenieśli na wyspę. Arabowie nazwali ją Dżesira el Khomr, od nazwy własnej indonezyj
skich Khmerów, którzy skolonializowali tę wyspę, przypływając Ocean Indyjski z monsunami
(podobnie jak muszle lodzików -> Nautilus), a Portugalczycy - nadali nazwę llha do SaO Lorenzo, ponieważ akurat w dzień św. Wawrzyńca 1661 roku tam dopłynęli.
48 Kastor ujarzmiał dzikie konie, a Polluks był sławnym bokserem; należy dodać, że
boksowano się w „rękawicach" z grubych rzemieni, wysadzanych mosiężnymi guzami, a czę
sto wynikiem takiego pojedynku była śmierć jednego z zawodników, ale PolideukesoWI
w żadnym wypadku to nie groziło.
49 Anglicy przez pewien czas nie rozróżniali afrykańskiej Gwinei od amerykańskiej Gujany,
obie nazywali Guinea.
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Cephea cephea - czepnia
♦ • - Kefeusz - mityczny król Etiopii50, mąż Kasjopei -> Cassiopea (w konste
lacji Cefeusza astronomowie wykryli pierwszą gwiazdę ze specjalnej klasy, bar
dzo jasnych gwiazd zmiennych, zwanych cefeidami)
0 - meduzy tego rodzaju posiadają wierzch dzwonu płaski lub wklęsły, zaopa
trzony w wyrostki czepne

Cerambyx cerdo - kozioróg dębosz
♦ - posiadacz obu rogów (chrząszcz z długimi czułkami, ale nie jest to jelonek
-> Lucanus5', również związany z dębami)
•-rzemieślnik, np. cieśla czy snycerz (ale -> Galeocerdó)
0 - koziorogi wyróżniają się czułkami, dłuższymi od ciała, larwy tego gatunku
żyją w starszych, grubych dębach

Cerastobyssus hauniense - sercówka drobna
♦ - rogata (muszla, jak
Cerastoderma) z bisiorem, okazy przez całe życie
pozostają przyrośnięte nićmi bisioru (-> byssus) do roślin podwodnych)
♦ - skandynawskie Haven lub łacińskie Hafnia to średniowieczne nazwy Kopen
hagi; od niej pochodzi też nazwa hafnu - Hf, metalu z podgrupy tytanowców
0-do roku 1971 sądzono, że są to okazy młodociane innych sercówek, zwłasz
cza -> C. glaucum

Cerastoderma edule' - sercówka jadalna
Cerastoderma glaucum" - sercówka bałtycka
♦ - rogata skóra (muszla z wyraźnymi, promienistymi żeberkami)
•’ - jadalne (ta kilkucentymetrowa sercówka występuje w wodach Europy Za
chodniej i tam jest chętnie jadana, do roku 1958 sercówki bałtyckie zaliczano do
tego gatunku, ale jak się okazało - należą do gatunku następnego 4)52
•" - błyszczący, ewentualnie błękitny (okazy bałtyckie są mniejsze od zachod
nio-europejskich, rzadko przekraczają 2 cm długości)
0 - nazwa gatunku „bałtycka" nie jest najszczęśliwsza, ponieważ spotykamy ją
dokoła Europy, od południowej Skandynawii po morza Czarne i Kaspijskie,
a w Bałtyku żyje jeszcze drugi gatunek sercówki (-> Cerastobyssum)

Ceratotherium simum - nosorożec „biały”, n. szerokopyski
♦ - rogate zwierzę (oba afrykańskie nosorożce mają po dwa rogi, ale tylko drugi
ma to także w nazwie -> Diceros)
♦ - albo płaskonos, albo wygięty jak litera ‘s’ (za karkiem jest jedno wgłębienie,
dalej wydatny kłąb i nad żebrami dłuższe obniżenie linii grzbietowej aż po mied
nicę)
50 Grecy znali trzy części świata: Azję (na południowym wschodzie), Etiopię (czyli pin. Afry
kę) i najmniejszą Europę (-> Buthus europaeus}.

W słowniku lacińsko-polskim K. Kumanieckiego jest tłumaczenie „jelonek”, lecz tę nazwę
stosuje się dla rodzaju -> Lucanus.

Wskutek niskiego zasolenia wód bałtyckich wiele zwierząt osiąga tu znacznie mniejsze
rozmiary, a to czasem bardzo myli przy oznaczaniu gatunków.

104

0 - nazwa biały powstała przez nieporozumienie: Burowie określali go holenderskim
słowem ‘wijd’ - szeroki, od kształtu pyska, przystosowanego pasienia się na trawie,
Anglicy zrozumieli to jako “white’ - biały, więc drugi gatunek, dla przeciwstawienia,
nazwali „czarny"; później liczni badacze zastanawiali się, dlaczego to oba gatunki
nosorożców, o takiej samej szarej barwie, są określane jako biały i czarny

cercaria - cerkaria, ogonatka
• 0 - wolno pływająca larwa przywr, wyposażona w długi przydatek (jest ich kilka
odmian, np. -> cysticercaria, furcocercaria, xiphidocercaria)

Cercopithecus diana - diana, koczkodan diana
• - albo od miana zbiorowego złośliwych karłów, Kerkopów53, albo wprost
„ogoniasta małpa”
•-gr. 'd/a'to boska (od 'deus' bóg i 'dea' bogini)
0 - jak i pozostałe kilkanaście gatunków koczkodanów, prawie nie opuszcza
drzew, poza tym z rzymską leśną boginią, piękną Dianą (odpowiadającą greckiej
Artemidzie), raczej ma niewiele wspólnego

cerkomer -> procercoid
• - ogon (tylna część ciała płazińca, zwykle wyposażona w narządy czepne)

Cervus dama

Dama dama

Cestoda - tasiemce
• - (zwierzęta) w kształcie pasa

Cestus veneris - przepaska (pas) Wenery
• - pas
• Venus (-neris) to rzymskie imię Afrodyty (-+ Aphrodite); jej przepaska miała
magiczną moc wzniecania uczucia
0 - ten żebropław może mieć nawet metr długości i nocą świeci pięknym, niebieskozielonym światłem

Cetacea - walenie
• - Ketos to morski potwór, z którym walczył Perseusz, gdy uwalniał An
dromedę (-> Cassiopea), identyfikowany później z jakimś wielorybem (od tej
nazwy pochodzi rosyjski kut 'kit) -> Euphausiacea

Cetorhinus maximus - długoszpar, rekin słoneczny, r. olbrzymi
• - wieloryb + rekin
•-0
0 - jako planktonojad musi filtrować wiele wody, więc i szpary skrzelowe są dłu
gie, sięgają od grzbietu po podgardle; nazwa słoneczny odnosi się do zwyczaju

53 Kerkopi (lac. Cercopes) mieszkali albo kolo Termopil, albo na wyspach Pitekuzach,
czyli Małpich. Ograbili oni śpiącego Heraklesa, ale gdy się obudził, schwytał ich i powiesił za
nogi na swej maczudze. Próby wyswobodzenia się uznał ojciec Zeus za tak zabawne, że za
mienił ich w małpy.
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wypoczywania tuż pod powierzchnią wody, albo do jasnego wzoru na skórze,
wyglądającego, jak refleksy, tworzone na płytkim dnie przez promienie słonecz
ne załamujące się w falach; jest to największa z żyjących ryb, ma 15 m i 4 t. (por.
-> Carcharodon)

Ceyx pieta - zimorodek malutki
♦ - Keyks, mąż Alcyone
♦ - pstrokaty, wzorzysty

Alcedo

Chaetogammarus stoerensis - kiełż ...
♦ - -> Gammarus ze szczecinami (w rzeczywistości różni się budową uropodów
III, czyli ostatniej pary nóg)
♦ - Stoer - zatoka w Szkocji, skąd opisano tego dość szeroko rozsiedlonego
kiełża (jako Marinogammarus s.)
0 - najmniejsze kiełże w Bałtyku, ?? mają 5-6 mm, 33 są jeszcze mniejsze (co
stanowi wyjątek wśród kiełży)

Chaetognatha - szczecioszczękie, strzałki morskie
♦ 0 - pierwsza nazwa polska jest dosłownym przekładem łacińskiej
0 - druga opisuje wygląd i zachowanie tych planktonowych, przejrzystych dra
pieżników, mających 1-8 cm, które błyskawicznie rzucają się na zdobycz
(-> Sagitta)

Chaetonotus hystrix - brzuchorzęsek ...
♦ - szczecinogrzbiet (jak u wszystkich brzuchorzęsków - ciało, oprócz brzucha,
jest pokryte łuseczkami, na których tkwią pojedyncze, nieruchome kolce lub
szczecinki)
•-jeżozwierz (u tego gatunku szczecinki są dość długie i odstające, jak u zanie
pokojonego jeżozwierza) -> Asthenosoma, Diodon, Hermonia
0 - u wszystkich przedstawicieli tej gromady do pływania i pełzania służą wy
łącznie pasy lub pola rzęsek na brzusznej stronie ciała

Chaetophractus villosus - pancernik włochaty
♦ - ogrodzony szczecinami
' - kosmaty
ć - grzbiet i boki ma pokryte pancerzem z rogowych tarcz, pomiędzy nimi wyra
stają pojedyncze, grube, dość długie, białe włosy, brzuch i łapy są pokryte sier
ścią; zwierzę chroni je, zwijając się w kulę.

Chalcolestes viridis - pałątka zielona
♦ - spiżowy + korsarz, rozbójnik (zachowanie, jak np. -> Lestes, Libellula)
'-O (zieleń na odwłoku połyskuje metalicznie)
0-nazwę pałątka nadano dla odróżnienia od rodzaju łątka -» (Coenagrion)

Chama reflexa - ziejka
♦ - chemein (gr.) ziewać
♦ - odgięta
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0 - nieregularnie okrągławe muszle tego małża są zwykle częściowo ukryte w szcze
linach podłoża, wyraźnie tylko widać cienkie szpary pomiędzy ich połówkami

Chamaeleo dilepis - kameleon uszasty (Chamaeleó)
♦ - mały (lub rzekomy) lew, ale trudno powiedzieć, co ta powolna jaszczurka ma
wspólnego z lwem
♦ - z dwiema łuskami lub dwoma listkami
0 - ten gatunek nie ma hełmu, a tylko spłaszczoną głowę i ciemię przedłużone
dwoma płatami skóry

Chaoborus crystallinus - wodzień (larwa) (Chaóborus)
(= -> Corethra plumicornis, owad dorosły)
♦ - żarłoczny (lub pusty) niszczyciel
♦ - przezroczysty
(♦ - miotełka • - pierzaste czułki)
0 - pod pierwszą nazwą opisano drapieżną, planktonową larwę tego komara;
w wodzie34 widać tylko powietrze wypełniające tchawki i czarne punkciki oczu
- później, pod drugą nazwą, został opisany owad dorosły, z mocno opierzonymi
czułkami; gdy stwierdzono przynależność tych stadiów do jednego gatunku, dru
ga nazwa stała się synonimem

Chaos -> Amoeba

Charonia tritonis (= Tritonia nodifera) - charonia, trąba Trytona
♦ - Charon przewoził dusze zmarłych przez Styks (nazwa ślimaka została
zmieniona wtedy, gdy od liczącego sporo gatunków rodzaju Tritonia odłączono
kilka nowych rodzajów)
♦ (♦) - Tritonis, w starożytności jezioro w Libii (obecnie okresowo zalewany Szott
Dżerid w Tunisie), jego władcę Homer zwał królem Trytonem, później żyjący
w morzu Trytoni byli wymieniani zbiorowo i przedstawiani z dużymi muszlami
w rękach (-> Sirenia, Triturus)
(• - dosł. guzkonośna, pokryta guzkami)
0 - muszle tego gatunku, największego w Morzu Śródziemnym, są stosowane
przez rybaków, jako róg mgłowy, i przez myśliwych - przy polowaniu na jelenie,
jako wabik (różne duże muszle, po wykonaniu jednego lub kilku otworów w oko
licy wierzchołka, są używane do grania; w Indonezji istnieją całe kapele takich
instrumentów, nazywane gamelangami)

Charybdea marsupialis (= Carybdea m.) - meduza kostkowiec,
„osa morska”54
55
♦ - Charybda to personifikacja wiru morskiego, który połykał całe okręty;
Odyseusz wyminął go, zbliżając się do groty w skale zamieszkałej przez trójgłową i sześcioręką -> Scyllę56
54 Tylko wtedy, gdy ogląda się je w szklanym naczyniu; w naturze jedynie można zauwa
żyć, że coś chwilami błyska w toni wodnej podczas ruchów.
55 Osami morskimi są lokalnie nazywane i inne niewielkie, lecz mocno parzące meduzy.
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♦ - posiadająca kieszenie (jama chłonąco-trawiąca jest podzielona na cztery
kieszenie)
0 - ta kilkucentymetrowa, prawie przejrzysta meduza ma kształt sześcianu, czte
ry długie czułki, i parzy bardzo silnie

t Chassternbergia - czasternbergia
♦ - od imienia i nazwiska Charlesa Sternberga, który wydobył szkielet tego
opancerzonego dinozaura

Chazara briseis - skalnik bryzeida
♦ - Chazarowie, plemię koczowników z Azji środkowej, które we wczesnym
średniowieczu zajęło obszar południowej Ukrainy, nazywany później Chazarią56
57
♦ - Bryzeida, postać z ILIADY, branka, którą król Agamemnon odebrał
Achillesowi
0 - ten gatunek występuje w okolicach suchych i skalistych

Cheimatobia -> Operoptera

Chelifer cancroides - zaleszczotek pospolity
♦ - noszący szczypce (odwrotnie zorientowane niż u skorupiaków, mniejszy,
ruchomy element znajduje się na zewnątrz)
♦ - podobny do kraba lub raka
0 - nazwa sztuczna, większość gatunków występuje w lasach, ale ten jest dość
sucholubny, więc spotyka się go także w mieszkaniach

Chilopoda - pareczniki, jednoparce
♦ ' - wargo-nogi (jako jedyne z „wijów” posiadają narządy gębowe typu gryzące
go, zbudowane tak, jak u owadów (np. chrząszczy czy karaczanów), mają więc
też wargi
♦ " - tysiącnogi (faktycznie to przedstawiciele tej gromady mają od 15 do 170 par
nóg, ale nazwę grecką stosowano i do innych gromad
„Myriapoda - wijów’)
0 - na każdym segmencie jest jedna para nóg

Chionea araneoides - ponowiec
♦ - Chione - córka Boreasza (-> Boreus) i nimfy Ojrejtei (-> AN., Cione)
♦ - podobna do pająka (całkowicie bezskrzydła muchówka, bytująca na śniegu
i zjadająca opadły materiał organiczny)
0 - owad łatwy do zaobserwowania na ponowie, czyli świeżo spadłym śniegu

Chione cancellata - chione
♦ - Chione, greckie imię żeńskie - jedna ze znanych to córka Dedala, a inna
Boreasza T (-> Aegithalos, Chionea, Cione)

56 Stąd powiedzenie „być między Scyllą a Charybdą”, czyli być zagrożonym dwoma różny
mi niebezpieczeństwami, ale i stąd pouczenie, udzielone przez Odyseusza, czyli Ulissesa
(przebiegłego, mądrego) - trzeba wtedy wybrać mniejsze z nich.
57 Chazarowie to jedyny naród, który masowo przeszedł na judaizm i włączył się w spo
łeczność żydowską.
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• - kratkowana (kraciasty wzór na skorupkach tego małża jest podobny do po
wierzchni muszli -> Nassarius reticulatus)

chimaera - osobnik mozaikowy, chimera
zawierający komórki różnego pochodzenia: albo częściowo samcze a częściowo
samicze, albo pochodzące od dwu różnych gatunków
• - grecka Chimaera (według niektórych filologów symbolizowała podział roku na
trzy pory) miała ciało Iwa, z dodatkową głową kozy (chimaira) na grzbiecie i ogon
z głową węża, oprócz tego ziała ogniem; zwyciężył ją -> Bellerofont unoszony
przez -> Pegaza

Chimaera monstrosa - przeraza, chimera
• - rodzaj potwora T
• - dziwadło
0 - ponadmetrowa ryba chrzęstnoszkieletowa, mająca wygląd i budowę bardzo
osobliwe, 4 pary szczelin skrzelowych przykryte wspólnym, błoniastym wiecz
kiem, wielkie, skrzydłowate płetwy piersiowe, ciało przedłużone nitkowatym wy
rostkiem, narząd męski (tenaculum) sterczy na czole (należy do zrosłogłowych
-> Holocephali)

Chironomus (= Tendipes) plumosus - ochotka, „czerwone
robaczki”
• - xeipovopeo ‘chironomeo’ (gestykuluję, dosł. „mówię rękami”, zaniepokojone
larwy tych muchówek wiercą się w mule dennym, wyginając ciało w różne strony)
(♦ - z napiętymi nogami - członowane ciało jest zakończone dwiema nóżkami,
niemającymi stawów, są podobne do parapodiów)
• - upierzony (czułki dorosłych owadów są silnie upierzone)
0 - nazwa odnosi się do całej grupy gatunków, których larwy przez akwarystów zwane
są „czerwonymi robaczkami”; prowadzą one różny tryb życia, niektóre są drapieżne,
jak przedstawiciele podrodziny -> Pelopiinae. Czerwony kolor wielu gatunków pocho
dzi od hemoglobiny, która służy im do magazynowania zapasu tlenu

Chiton olivaceus - chiton oliwkowy
• - płaszcz (grubsza szata wierzchnia Greków, czasem Rzymian)
• 0 - koloru oliwkowego (jednak ten gatunek ma kolory zmienne, płytki muszli są
białoszare, a różne osobniki mogą mieć płaszcz zielony, żółty, brązowy, a nawet
czerwonawy lub czarny)

Chloris chloris - dzwoniec
• • - zielony, ale też jest to imię najmłodszej córki Niobe, z dydaktycznej opo
wiastki (-> Fabriciana niobe); gdy bracia i starsze siostry już leżeli martwi,
a Niobe dalej stała nieugięta - Chloris błagała Latonę o zmiłowanie, a wtedy
strzała dla niej przeznaczona zmieniła ją w ptaka
0 - niewielki, zielonkawy ptak o donośnym głosie
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Cholepus didactylus - leniwiec dwupalczasty, unau
• - kulejący (jego nogi są świetnie przystosowane do trzymania się gałęzi, ale
nie nadają się do chodzenia, więc leniwiec położony na ziemi, opierając się na
kolanach i łokciach, próbuje się przemieszczać, o ile w zasięgu łap znajdzie coś
do zaczepienia pazurów)
• 0 - dwupalcy (jednak palce są cztery, ale tylko pazury dwu wystają ze skóry)
- unau to indiańska nazwa z Brazylii

Chondrostoma nasus - świnka, podusta
• - chrzęstnousta (obie wargi z chrząstki, przystosowane do zeskrobywania
glonów z powierzchni dna)
• - nosata (otwór ustny dolny, cofnięty do tyłu, więc przód pyszczka tworzy jak
gdyby nos)
0 - żyje nad dnem mulistym, wytrzymuje wodę umiarkowanie zanieczyszczoną
(przed konsumpcją jej dość tłuste mięso trzeba odpowiednio przygotować, np.
dobrze wymoczyć, aby je uwolnić od zapachu mułu)
- nazwa „podusta” została nadana w XIX wieku, przez, prof. M. Siłę-Nowickiego, na podstawie ludowej „pidustwa” (z ukraińskiego nnflycTBa)

chordaria - kijanka, chordaria, „głowacz”,
• - larwa płazów, wodna, pływająca i oddychająca, jak ryby (p. też -> urochordaria)
0 - nazwa głowacz jest tu niewłaściwa, przysługuje rybom z rodzaju Cottus
(-» Abyssocottus, Asprocottus, Batrachocottus)

chordaria - chordaria, strunica
• - larwa lejkogębowców (Cycliophora), to niedawno opisany typ, zawierający
(na razie) jeden gatunek drobniutkich robaczków (-> Symbion)', niektóre rodzaje
ich larw wyglądają, jak mikroskopijne kijanki

Chordata - strunowce
• - pierwotnie chorda to nazwa struny lub cięciwy łuku, zrobionej ze skręconego
i wysuszonego jelita zwierzęcego; oprócz struny grzbietowej (anat. chorda dor
salis) tę nazwę nosi też parocentymetrowy glon, wyglądający, jak kawałek sznu
rówki, czyli strunka - Chorda filum

chromos - kolorowy
- to znaczenie zostało wielokrotnie wykorzystane w biologii, biologii molekular
nej, chemii, fizyce i innych dziedzinach58 do utworzenia kilkunastu różnych słów;
z nich najczęściej spotykane w biologii to:

58 Od nieco przestarzałego słowa chromatyczny, czyli kolorowy, (obecnie używane głów
nie do określenia skali muzycznej z półtonami), poprzez: pierwiastek chrom - Cr i jego związki
(często barwne), mieszaniny, jak chromonikłel czy chromianka, warstwę atmosfery słonecz
nej - chromosferę, grupy barwne różnych związków organicznych, czyli chromogeny, techni
ki drukowania jak starsza chromolitografia i nowsza chromotypia, nowoczesne metody
analizy fizyko-chemicznej drobnych ilości substancji - chromatografia gazowa, bibułowa
I kolumnowa, aż do obiektywów - achromatów i apochromatów.
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0 - chromatopsja - widzenie, spostrzeganie kolorów
gdy u człowieka brak tego, mamy do czynienia z daltonizmem59 (rozróżnianie
kolorów jest powszechne wśród ptaków, ryb, owadów dziennych i tylko u części
ssaków)
0 - chromatofory - noszące barwnik
to komórki, zawierające różne barwiki: czasem purpurę wzrokową, często czarną
lub brązową melaninę, a niekiedy różne inne pigmenty; chromatofory bierne
tylko nadają powierzchni ciała określoną barwę, a chromatofory czynne, uner
wione i posiadające włókienka mięśniowe, potrafią tę barwę i deseń szybko
zmieniać; występują zwykle w zespołach z kilkoma rodzajami komórek o różnych
barwnikach (tak jest np. u kameleonów i głowonogów),
0 - chromały na - (-ina oznacza zdrobnienie)
substancja jądra komórkowego, łatwo się wybarwiająca barwnikami o odczynie
zasadowym, zauważono, że w pewnych okresach (podczas podziałów) jest
uformowana w pałeczkowate struktury, które nazwano je chromosomami, czyli
ciałkami barwnymi, od tych słów utworzono liczne nazwy pochodne
0 - chromogeniczne bakterie lub grzyby to gatunki, lub szczepy, których albo
kolonie są barwne, albo wydzielają barwnik do podłoża czy pożywki

chrysalis -> pupa
♦ - ‘chrysalis’ złotawo połyskująca poczwarka motyla, według Pliniusza
tylko niektóre gatunki mają taką)

st.

(ale

Chrysaora hyoscella - meduza kompasowa
♦ - Chrysaor (imię oznacza złocisty miecz), syn Posejdona i -> Meduzy
♦ - świńska (bo bardzo mocno parzy)
0 - żółtawy dzwon tej sporej meduzy ma wzór z szesnastu brązowych strzałek
ułożonych promieniście, jak na tarczach dawnych kompasów (ale one były po
dzielone na 32 rumby)

Ciliata - orzęski
♦ - (ciało) okryte rzęskami (też -> Infusoria)
15. Ciliata - orzęski:
• Stentor-„mufka” - dookoła nóżki formuje się
dopiero po pewnym czasie od przyczepienia się
• Stylonychia - widok od spodu, takie orzęski posia
dają dokładnie określoną ilość pęczków rzęsek,
w razie utraty kilku - odrzucają pozostałe i ze spe
cjalnego pólka regeneracyjnego wytwarzają cały
nowy ich komplet
• Vorticella - początek koniugacji - do samicy jest
przyczepiony wolno pływający, miniaturowy samczyk

59 Opisany przez uczonego angielskiego z początku XVIII wieku, J. Daltona.
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Cimex lectularius - pluskwa domowa
♦ - pluskwa
♦ - łóżkowa (w przeciwieństwie do pchły lub wszy - tylko krótko żeruje na czło
wieku i później wraca do kryjówki, np. w ramie łóżka)
0 - słowa pluskwa i płaski mają wspólne pochodzenie, większość pluskwiaków
jest płaska

Ciona intestinalis - przejrzystka
♦ - Cione lub Chione, greckie imię żeńskie - jedna ze znanych była piękną cór
ką Dedala, a inna Boreasza (-> Chionea)
♦ - z (widocznymi) wnętrznościami

Cirolana hirtipes - rybosz
♦ - anagram imienia Carolina (imię małżonki W.E. Leacha, dyrektora i kusto
sza British Museum, z pierwszej połowy XIX wieku)
•- kosmatonogi
(gdy okazało się, że kolejne opisywane gatunki Cirolana różnią się na tyle, iż
trzeba zliczać je do odrębnych rodzajów, ich nazwy utworzono przez dalsze
przestawianie liter, i tak nazwano rodzaje: Anilocra -> Nerocila, Rocinela; por.
(-> Alcedo)

Citellus

Spermophilus

Cladocera - wioślarki
♦ 0 - wiosło-rogi (u większych gatunków do pływania służy wielka, druga para
czułków; poruszają się one skokami, niewielkie, listkowate nogi „pławne” tylko
wytwarzają wewnątrz pancerzyka prąd wody, omywający skrzela; drobne gatunki
pływają ruchem ciągłym, często „przysiadając” na dnie czy roślinach (-> Anchistropus)

Clelia clelia - mussurana
♦ • - Cloelia, młoda Rzymianka, w 507 roku p.n.e. znalazła się jako zakład
niczka u króla Porseny; uciekła z niewoli, przepływając Tybr, jednak senat mia
sta, dotrzymując warunków umowy, z powrotem przekazał ją królowi Etrusków,
lecz ten uniósł się honorem i odesłał ją wraz z resztą dziewcząt do Rzymu
0 - nazwa miejscowa; ten jadowity wąż jest bardzo pożyteczny, ponieważ poluje
na inne, groźne dla ludzi, a sam kąsa rzadko (por.
Ophiophagus); jego wize
runek stał się herbem brazylijskiego instytutu w Butantan, produkującego suro
wice przeciw jadowi węży.

cleptocnida - kleptoknida, parzydełko zawłaszczone
♦ - 'kleptein' kraść, knida 4- (niektóre ślimaki nagoskrzelne potrafią zjadać polipy
parzydełkowców tak ostrożnie, że nie powodują eksplozji parzydełek, które są
później transportowane przez odnogi gruczołu trzustkowo-wątrobowego
i umieszczane w wyrostkach skrzelowych na grzbiecie; takie „ukradzione parzy
dełka" stanowią jedyną, ale skuteczną obronę tych bardzo kolorowych zwierząt)

Clio -> Creseis
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Clione limacina - skrzydłopławka
♦ - Klio to nereida, siostra Beroe (-> Beroe, Creseis = Clio; to samo imię nosiła
też muza historii)
♦ - ślimakowata (-> Entoamoeba limax), ale por. też >1
0 - noga przekształcona w skrzydłowate płaty, co pozwala na sprawne pływanie
w planktonie i łapanie jedynej, jak się zdaje, zdobyczy, jaką jest -> Limacina
retroversa rys. 43.

Cloen dipterum - jętka (jednodniówka) (Clodri)
♦ - Clóe lub Chlóe, greckie imię kobiece, nadawane też nimfom
♦ - dwuskrzydły (zasadniczo jętki mają przednie skrzydła większe, tylne dużo
mniejsze, ale kilka gatunków tylne ma całkiem zredukowane)
0 - czasem nazwa gatunkowa „jednodniówka” jest odnoszona do tego gatunku,
o wyjątkowo długim okresie życia larwalnego (3 lata), a częściej do rodzaju (->
Ephemera)

Clymenia undulata f- klimenia
♦ - Klimene, matka Faetona (-> Phaeton), towarzyszka Tetydy (-> AN.)
♦ - pofalowana (miejsca przyrośnięcia przegród międzykomorowych do skorupy
zewnętrznej60 u tego głowonoga, należącego do -> amonitów, przebiegają
w postaci linii falistych)

Cnethocampa -> Thaumatopoea

cnida - parzydełko, knida
♦ - pokrzywa (komórka epidermy, charakterystyczna wyłącznie dla parzydełkowców (4- Cnidaria), przekształcona w aparat, służący do obrony, ataku lub przy
czepiania się za pomocą nici, wyrzucanej pod wpływem bodźca mechanicznego
lub chemicznego; istnieją ich różne rodzaje: (-> glutinant, penetrant, volvent,
cleptocnida, p. też -> colloblasf)

Cnidaria - parzydełkowce
♦ - typ - obejmuje trzy gromady jamochłonów, mających knidy, czyli parzydełka

Cobitis taenia - koza, kózka
♦ - gr., jakaś ryba żyjąca na dnie (obecnie nazwę stosuje się dla kilkunastu
gatunków, tworzących jeden z rodzajów w rodzinie piskorzowatych)
♦ - taśmowata
0 - niewłaściwie „koza" to -> Pelecus cultratus

Coccinella septempunctata - biedronka siedmiokropka, boża
krówka, zazula
♦ - małe ziarenko
80 Takie ślady przyrośnięcia, zwane liniami lobowymi (-> lobus), zwykle widoczne od ze
wnątrz, są ważnymi cechami diagnostycznymi u kopalnych glowonogów (-> amonity, goniatyty
i inne).
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♦ - z siedmioma punktami61
0 - nazwę biedronka nosi kilka rodzajów podobnych chrząszczy, obdarzonych różną
liczbą kropek (Adalia bipunctata, -> Thea); ten gatunek po niemiecku jest nazywany
'ManenkSferi, czyli chrząszcz Matki Boskiej (-> Cypridopsis, Erebia christi)
- nazwa zazula odnosi się zasadniczo do kukułki (-> Cuculus)

Coelenterata - jamochłony
♦ - z pustym wnętrzem
0 - to wnętrze, czyli jama chłonąco-trawiąca, spełnia zadania różnych układów
u jamowców 4- (głównie pokarmowego i krwionośnego, tworząc układ gastrowaskularny, a u koralowców także tam są uchyłki z gonadami)

Coelomata - jamowce
♦ - z jamą ciała, pierwotną (bez nabłonka), lub wtórną (która jest wyścielona
otrzewną i zawiera większość narządów)

Coleoptera - chrząszcze, tęgopokrywe
♦ - wydrążone skrzydła (odnosi się to do pierwszej pary, czyli wypukłych sztyw
nych pokryw, działających w locie jako płaszczyzna nośna, ale część gatunków
zupełnie zrezygnowała z latania, a u części pokrywy ulegają nawet bardzo
znacznemu skróceniu, choć nigdy nie są całkowicie zredukowane)
- nazwę tę nadał Arystoteles, powtórzył po łacinie Pliniusz st., i odtąd, bez
zmian znaczenia, jest używana w systematyce, jedynie liczba gatunków „nieco"
się powiększyła: od kilku czy kilkunastu nazwanych przez starożytnych odręb
nymi nazwami do bez mała pół miliona opisanych współcześnie przedstawicieli
tego najliczniejszego rzędu owadów

Coenagrion puella - łątka dzieweczka
♦ - Coenis + dziki, gwałtowny (zmieniona pisownia imienia, zamiast -> Caenis;
ważki do sprawne drapieżniki, w odróżnieniu od dorosłych jętek, niepobierających żadnego pokarmu)
♦ - dziewczyna, dziewczynka
0 - łątka to obecnie także rodzaj marionetki oraz krótka belka, specjalnie wycio
sana, stosowana w ciesielskiej konstrukcji sumikowo-łątkowej, natomiast kilkaset
lat temu używano słów jętka i łątka wymiennie, a oznaczały one i lalkę, i belkę
(-> Lestes)

Colias hyale - szlaczkoń siarecznik
Colias palaeno - szlaczkoń torfowiec, „szlaczkoń cytrynek”
♦ - Kolias, jeden z przydomków Afrodyty
♦ - Hyale, imię nimfy, a także coś przejrzystego
♦ - koloru starego spiżu (ale Pallene to też imię żeńskie i nazwa jednej z części
potrójnego Półwyspu Chalkidzkiego)
61 Ciekawe, że mało który rysownik umie te kropki policzyć i zauważyć, że jedna z nich
znajduje się na obu skrzydełkach, więc ilustracje, zwłaszcza dla dzieci, mają sześć lub osiem
kropek.
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O - gatunki tego rodzaju mają jasne skrzydła, obrzeżone ciemnym, a nawet
czarnym szlaczkiem, siarecznik na tylnych skrzydłach ma żółtą plamkę, a 3
szlaczkonia torfowca ma całe tło żółte, $ kremowe (-> Gonepteryx)

colloblast - kolloblast
• - gr. 'kolia' - klej, ‘blastos’ - pęcherzyk (wyspecjalizowana kopułkowata komór
ka ektodermy żebropławów -> Ctenophora; jej część klejąca mocuje zdobycz do
ramienia lub czułka)

Columba livia - gołąb skalny
• - gołąb
• - koloru sinego (przodek gołębia domowego, C. livia domestica), ale Livia to
też rzymskie imię żeńskie
(swobodnie żyjące gołębie miejskie zbliżają się do wyglądu gołębi skalnych)

Comatula mediterranea - czuprynka
• - mała główka
• - śródziemnomorska (-> Antedon)

Comephorus baicalensis - gołomianka bajkalska, g. duża
Comephorus dybowskii - gołomianka Dybowskiego, g. mała
• - noszący grzywę (wysoką płetwę grzbietową); ten rodzaj wtórnie przeszedł do
życia w pelagialu, ponieważ głowacze nie mają pęcherza pławnego - przystoso
wały się do pływania przez zwiększenie zawartości tłuszczu do 25-35% ($$
gołomianek po urodzeniu potomstwa giną, ale ich ciała unoszą się we wodzie)
• - B. Dybowski badał faunę i florę Bajkału, opisując kilka setek nowych, ende
micznych rodzajów i gatunków62 (-> Abyssocottus, Asprocottus, Batrachocottus)
0 - nazwa rosyjska, od słowa ronoMeHb 'gołomeń', oznaczającego otwarte mo
rze (Bajkał zwany jest „Syberyjskim Morzem")

Conus gloriamaris' - stożek chwała morza
Conus prometheus" - stożek Prometeusza*
Conus stercusmuscorum'" - stożek upstrzony*
• - stożek (muszle tego rodzaju mają liczne, płaskie zwoje z wąską szczeliną,
tworzące regularny stożek, a skrętka jest albo niska, z małym ostrym wierzchoł
kiem, albo całkiem płaska)
•' - chwała morza (przez długie lata spora i efektownie ubarwiona muszla tego
gatunku była uważana za wielką rzadkość i bardzo wysoko ceniona, a i obecnie,
w kolekcjach muzealnych jest nie więcej niż 200-300 okazów)
•" - Prometeusza (największy gatunek rodzaju, ma do 20 cm długości),
-> Prometheomys

82 Sam Benedykt Dybowski zajmował się przede wszystkim kielżami (ponad 200 gatun
ków) i rybami (obecnie znamy 8 rodzajów i co najmniej 25 gatunków samych glowczowców),
natomiast gąbki i mięczaki przekazywał do opracowania swemu bratu, Władysławowi (->
Lubomirskia).
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- muszy kał (muszla jest pokryta wzorkiem z czarnych plamek, takich, jakie
zostawia po jedzeniu suchych cząstek pokarmu mucha domowa, która najpierw
rozpuszcza pokarm swą śliną na podłożu, a później zlizuje i wsysa)

16.

Conus - wszystkie stożki mają zęby
jadowe, ale tylko kilka największych
gatunków jest niebezpiecznych dla
człowieka

Copepoda - widłonogi
♦ - złączone nogi (pomiędzy członami nasadowymi nóg pławnych znajduje się
łącząca je płytka, copula)
0 - nazwa nawiązuje do dwugałęziowości tych nóg, przy powierzchownym oglą
daniu wiele gatunków wygląda tak, jak gdyby raczek miał po cztery kilkuczłonowe nóżki w jednym rzędzie (-> Cyclops, Diaptomus)

Copris lunaris - krowieńczak, księżycoróg
♦ - gr. Kónpoę ‘kopros’ - odchody, kał, ale imię utworzone od tego rdzenia nada
no też Kopreusowi - złośliwemu zausznikowi króla Myken, Eurysteusza, który
za swego pana wymyślił tuzin prac, mających pognębić Heraklesa, pokutujące
go u tegoż za zabójstwo (w szale) pierwszej żony, Megary i trojga ich dzieci
(nawiasem mówiąc, zarówno atak szału Heraklesowi, jak i pomysły Ko
preusowi zsyłała sama Hera)
• - księżycowy - łac. Luna to zarówno nazwa księżyca, jak i imię jego bogini,
utożsamianej z grecką Seleną (-> Selenarctos)
0 - zarówno same chrząszcze, jak i ich larwy żywią się nawozem, postacie doro
słe (imago) mają na przedpleczu skierowany do góry, wygięty ku tyłowi półksiężycowaty róg (u 33 większy) -> Geotrupes

coracidium - koracidium
• - coś w kształcie pluskwy (gr. Kopię ‘koris’ pluskwa), pierwsza larwa tych ta
siemców, których jaja rozwijają się w wodzie (przez orzęsione ciało prześwitują
trzy pary haczyków, co jest podobne do nóg owada) -> Naucoris, Pyrrocoris

Corallium rubrum - koral czerwony, szlachetny
♦ - koral (trudno orzec, czy pierwotnie słowo oznaczało same szkielety tych
gąściołów, czy też ich kolor; później było używane i do opisu kolorów, i do gatun
ków rozgałęzionych, jak koralowce)
• - O (twardy szkielet jest tu wyjątkiem, u gąściołów przeważają elastyczne -»
Alcyonium, Isis)
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O - kolor samych tkanek jest prawie zawsze czerwony, ale szkielet może mieć
wiele odcieni, od wiśniowego po prawie biały, jest to zależne od ilości barwiącej
go koralliny
17.

Corallium - ponieważ korale szlachetne
rosną głęboko, to już od starożytności
wydobywano je różnymi sposobami, np.
ciągnięto po dnie „krzyż koralierski"
z przybitymi kawałkami sieci, w nie zaplątywały się niektóre gałązki koralowców

Coregonus lavaretus - sieja
♦ - skośna źrenica (źrenica jest jajowata, wierzchołek ma skierowany do przodu
i do góry)
♦ - 'Ia varet’, francuska nazwa tej ryby, czasem przekraczającej metr, może po
chodzić od średniowiecznej jednostki długości ‘vari = ~ 1,25 m (sieje żyją
w głębszych jeziorach z wodą dobrze natlenioną -> Bosmina coregoni)

Corethra plumicornis - wodzień (owad dorosły)
objaśnienie -> Chaoboms crystallinus (larwa)

Corvus corax - kruk
♦ - łac. kruk
♦ - gr.łac. kruk
0 - gatunek nominalny dla rodziny i rodzaju, tzn. jest nazwą rodzajową dla każ
dego z poniższych gatunków (od niego też pochodzi nazwa herbu Korwin)

Corvus corone' corone' - wrona czarna', czarnowron
Corvus corone' cornix" - wrona siwa'
♦ -?
•' - gr. wrona (też wieniec, także nazwa miasta, a Koronis to córka Flegiasa,
z plemienia Lapitów, matka Asklepiosa, jego ojcem był Apollo (-> Elaphe, Par
nassius)
•" - łac. wrona
0' - podgatunek nominalny, cały czarny, opisany z Europy Zachodniej, w Polsce
spotykany czasem na Śląsku
0" - podgatunek środkowoeuropejski i azjatycki, z popielatym tułowiem, ale
głowa wraz z dziobem, skrzydła i ogon są czarne (wrony siwa i czarna mogą się
krzyżować, wtedy część potomstwa jest podobna do <$, a część do $, brak form
pośrednich, bo ubarwienie zależy tu od jednej pary genów -> Panthera)

117

Corvus frugilegus - gawron
♦ -T
♦ - zbieracz owoców
(często mylony z wroną, jest cały czarny, ale dziób ma proporcjonalnie większy
i jasny, zwłaszcza jego część nasadową pod oczami)

Corvus monedula - kawka
♦ -?
♦ - łac. kawka (kawka była ptakiem związanym ze skałami; występuje w górach,
ale miasta stały się dla niej równie przyjaznym środowiskiem)
0 - (prawdopodobnie od ruskiej nazwy onomatopeicznej 'hauka' otrzymał nazwę
Halicz (rus. ± Hałycz), a od niego, w wymowie niemieckiej - Galicja)

Crenobia alpina (= Planaria a.), - wypławek alpejski
♦ - żyjący w źródle (gr. spevov 'krenori - źródło)
♦ - alpejski (ale często oznacza to górski)

Creseis acicula (= Clio a.) - skrzydłówka
♦ - Kres, syn Zeusa i nimfy z góry Ida (jej imienia mitolodzy nie znają i nazwali
ją Kressą, czyli Kretenką); jako syn Oready (-> nimfy) był tylko półbogiem
i w mitologii kariery nie zrobił
(♦ - Klio to nereida, siostra Beroe -> Clione)
♦ - mały kolec (zdr. od aculeus), muszelka jest bardzo wąskim, prawie igłowatym
stożkiem -> rys. 43

Cricetus cricetus - chomik, ch. skrzeczek
♦ • - słowo z łaciny średniowiecznej, może związane z głosem ostrzegawczym,
po wydaniu którego chomik kąsa przeciwnika - niezależnie od jego wielkości,
nawet człowieka lub konia63 (-> Anas crecca, Emberiza cirius)
0 - od zachowania się chomika, gromadzącego całe kilogramy ziarna w swych
norach, pochodzi słowo „chomikować"

Crinoidea - liliowce
♦ - nazwa od kształtu zwierzęcia podobnego do kielicha lilii - xpivov 'krinon'
(gr.), wymienione w tej pracy rodzaje -> Antedon i Comatula nie mają łodyżki, ich
ciało przytwierdzone jest wprost do twardego podłoża, trzymając się pękiem
wąsików (cirri); mogą też okresowo pływać, poruszając ramionami

83 Europejski chomik to nietypowy gryzoń, ponieważ zjada też myszy i norniki, także ptasie
jajka, a nawet wygrywa pojedynek z łasicą, tak więc opisany przez M. Konopnicką przypadek
wzajemnego zagryzienia się chomika i lisa jest prawdopodobny (być może był to młody i nie
doświadczony lisek).
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Crocodilus porosus - krokodyl różańcowy, krokodyl morski
♦ - kamienna dżdżownica (kpóke 'kroke' lub kpokóAe 'krokale'- otoczak, kamień,
6piXoę ‘drilus’- dżdżownica)
♦ - z nabrzmieniami (nópoę 'poroś' - nabrzmienie)
0 - pierwsza nazwa gatunkowa opisuje wygląd płynącego zwierzęcia, za głową
widać „różaniec” wystających z wody płytek pancerza
- druga przypomina, że niektóre osobniki spotyka się nawet na pełnym morzu,
kilkaset kilometrów od brzegów, chociaż, tak jak inne krokodyle, swe jaja skła
dają na lądzie

t Crocuta spelaea - hiena jaskiniowa
♦ - gr.łac. jakieś dzikie zwierzę z Etiopii; Linneusz użył tej nazwy dla hieny pla
mistej (C. crocuta)
♦ - jaskiniowa (zwierzę prawdopodobnie z jaskiń korzystało tylko okazyjnie, albo
kości tam znajdowane mogła przynieść woda, a w jaskiniach tylko łatwiej się
mogły przechować (-> Felis spelaeus, Ursus spelaeus)

Crossoptilon auritus - krossoptilon, bażat uszasty
♦ - frędzlowate pióra (pióra ogonowe tego bażanta mają sztywne, oddzielne
promyki, nieco przypominają pędy skrzypu olbrzymiego (Equisetum maximum)
♦ - z boków głowy sterczą do góry pędzelki z kilkunastu białych piórek, kontra
stujących z prawie czarnym upierzeniem ptaka

Crustacea - skorupiaki
♦ - nazwa podkreśla obecność pancerzyka (crusta), lecz liczne grupy skorupia
ków wcale nie mają pancerzyka jako odrębnego morfologicznie utworu ściany
ciała, ale są okryte mniej lub bardziej sztywnym oskórkiem ze zesklerotyzowanej
chityny64, podzielonym na liczne fragmenty - często o pierścieniowatym kształ
cie, pomiędzy którymi są partie samej, elastycznej chityny

Ctenopharyngodon idella - amur biały
♦ - grzebieniaste zęby gardłowe
♦ - podobny do
małego jazia (Leuciscus idus, zdr. idellus)
0 - amur to rosyjska nazwa ryby, pochodzącej z dorzecza Amuru, stamtąd po
chodzi też -> Mylopharyngodon, a. czarny

Ctenophora (= Acnidaria) - żebropławy, dawniej grzebienice
♦ - noszące grzebienie (tęczowo mieniących się osiem wstęg, utworzonych
z płotków rzęskowych, ułożonych południkowo, jak żyłki na owocu agrestu
(-> Pleurobrachia)
♦ - bezparzydełkowce (jamochłony, które w epidermie posiadają komórki klejące
- kolloblasty -> colloblast, szczególnie dużo jest ich na ramionach)

64 Sama chityna jest mocna, elastyczna i nierozciągliwa, sztywność nadają jej specjalne
białka (artropodyna, sklerotyna) i wysycenie węglanem wapnia CaCO3.

119

Cuculus canorus - kukułka, gżegżółka, zazula
♦ - nazwa tego ptaka w prawie wszystkich językach europejskich jest podobna
i oddaje jego charakterystyczny głos; zatem to typowa nazwa onomatopeiczna
♦ - śpiewająca (o śpiewie raczej trudno tu mówić, kuka jedynie 3, głos $ jest
podobny do chichotu; por. też
Picus)
0 - (spotyka się inne pisownie gżegżółki), pochodząca z tego samego żródłosłowu zazula jest też określeniem biedronki -> Coccinella

Culcita novaeguineae - kulcyta* (novae guineae)
♦ - materac, poduszka (rozgwiazda prawie bez ramion, w kształcie grubego
pięcioboku z zaokrąglonymi rogami)
♦ - O (w oryginalnym opisie takie nazwy drukowano oddzielnie, ale K.N.ZOOL.
nakazuje je łączyć, aby nie było pomyłki z nazwami podgatunkowymi (wyjątek to
litery łacińskie oddzielone dywizem, np. -> Polygonia c-album)
0 - zaproponowano tu pisownię przez 'y\ aby uniknąć niewłaściwego zmiękcze
nia w wymowie

Cupido minimus - modraszek malczyk
♦ - Kupidyn, czyli Amor to pomocnik Wenus, skrzydlate dziecko z łukiem; cza
sem strzałą, której trafienie wyzwala u dotkniętego miłość trafia dość osobliwie
(np. trafił -> Apollina czy Alfejosa, a -> Daphne i Aretuzę chybił)
0 - modraszki mają ubarwienie strukturalne; prążkowane łuseczki na ich skrzy
dłach rozszczepiają światło, jak siatka dyfrakcyjna i odbijają określoną część
jego widma; tutaj wierzchnia strona skrzydeł mieni się błękitem, a spód jest ma
towy, ciemniejszy -> Lycaena, Maculinea, Morphó)

cuprum - miedź
♦ - w klasycznej starożytności pierwszym źródłem tego metalu były złoża na
Cyprze, stąd nazwa miedzi w wielu językach

Cyclops bohater, C. scutifer", C. strenuus'", C. vranae""oczliki, cyklopsy65
♦ - krągłook (Cyklopi to olbrzymi, o jednym, okrągłym oku na środku czoła,
synowie Gai i Uranosa, natomiast jedno- lub kilkumilimetrowe widłonogi mają
wyraźne, czerwone oczko naupliusowe; jest ono zrośnięte z dwu oczek prostych,
na co wskazuje ułożenie barwnika w kształcie litery X)
•' - bohater (jego pancerzyk, z wyraźnymi, odstającymi na boki zakończeniami
segmentów, wygląda podobnie do karaceny, czyli zbroi rycerskiej, której od
dzielne elementy są naszywane na kaftan skórzany, jak zauważył Z. Koźmiński,
u gatunku, opisanego z Suwalszczyzny)
- noszący tarczę (dwa końcowe segmenty głowotułowia rozszerzone
w poprzeczne tarcze, wystające poza obrys ciała)
’żwawy, zręczny (widłonogi pływają bardzo sprawnie)
85 W wielu pracach spotyka się formę „cyklop”, ale autor uważa, że bardziej odpowiednie
jest dawniej używane słowo cyklops; inaczej bowiem trzeba nazywać mitycznego olbrzyma,
a naczej kilkumilimetrowego skorupiaczka.
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- żyje prawdopodobnie tylko w jeziorze Vrśna, na dalmatyńskiej wyspie Kras
(Cres), skąd opisał go Z. Koźmiński,
(rodzaj liczy około 15 bardzo podobnych gatunków z wieloma podgatunkami,
zamieszkującymi wody słodkie prawie całego świata)

18.

Cyclops - po lewej C. bohater, z wyciągniętymi na boki płatami pancerzyka, obok
C. tatricus, który ma kształty opływowe, jak większość gatunków tego rodzaju

Cygnus cygnus - łabędź krzykliwy

Cygnus olor' - łabędź niemy', „ł. głuchy”
♦ • - Kyknos, syn króla liguryjskiego Stenelosa, po stracie przyjaciela,
Faetona (-> Phaetori) rzucił się w wodę i przemienił w łabędzia, później Apollo
przeniósł go na niebo, tworząc znaną konstelację (mitologia Greków wymienia
zresztą kilku bohaterów o takim imieniu i podobnym losie)
•' - inna gr., inna nazwa łabędzia (może od gr. óXoę ‘holos’- cały (biały)
0 - łabędź pochodzi z przekształcenia słowa ‘alba (avis)’ = biały (ptak), podobnie
jak nazwa niedalekiej rzeki - łacińska Alba u Niemców zmieniła się w Elbę,
a u Słowian w Labę i Łabę
- młode gęgają, stare „trąbią”, ale niezbyt donośnie i bardzo rzadko, w przeci
wieństwie do pierwszego gatunku (w dawnej polszczyznie głuchy było równo
znaczne z niemy)

Cymbiola (Aulica) imperialis - cymbiola cesarska*
♦ - zdr. od ‘cymbe’- coś wydrążonego, łódka, czarka
(♦ - albo avXoę ‘aulos’ - flet, piszczałka, albo auXixa ‘aulika’ - bruzda (pomiędzy
zwojami?)
♦ - cesarska (górna część skrętki przypomina koronę - posiada krótkie kolce
skierowane ku wierzchołkowi)

Cymothoe oestrum - nękawka (Cymothoe)
♦ - Cymotoa, nimfa morska, towarzysząca Tetydzie (-> AN.)
♦ - giez (w rodzaju muchówki -> Oestrus, pasożytem jest tylko larwa)
0 - nęka powolniejsze ryby, przytrzymuje się zakrzywionymi pazurkami i obgryza
ich naskórek
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Cynomys ludovicianus - nieświszczuk, piesek preriowy
♦ - psowata mysz (odnosi się do głosu)
♦ - opisany z Luizjany (stan USA od roku 1803, nazwany od imienia Ludwika
XIV, króla Francji z dynastii Bourbonów -> Cassiopea)
0 - z wyglądu i zachowania podobny do świstaka i bobaka (-> Marmota), lecz
znacznie mniejszy; żyje kolonialnie, a głosem ostrzegającym nie jest świstanie,
lecz krótkie okrzyki, nieco podobne do szczekania pieska

cyphonautes - cyfonautes,
♦ - zgięty, zgarbiony pływak, larwa mszywiołów (Bryozoa)

Cypraea annulus' - porcelanka pierścieniowata, kauri
Cypraea moneta" - p. monetka, kauri
♦ - pochodząca z Cypru66 (akurat te oba gatunki niewielkich muszel występują
masowo, lecz na bardzo ograniczonych obszarach Oceanu Indyjskiego)
•' - pierścionek; nieco przypłaszczona muszla porcelanki pierścieniowatej ma na
brzegach, widoczny od góry, żółtawy, rozmyty ornament
•“ - Moneta to przydomek Junony, oznacza ‘doradczyni, przypominająca' (stąd
słowo monitować), w jej świątyni znajdował się skarbiec państwowy Rzymu;
muszla monetki jest cała kremowa67
0 - te muszelki przez setki lat służyły za monetę obiegową w wielu krajach, od
Chin po Afrykę, ich nazwa 'kauri' pochodzi z Nowej Gwinei, ale przyjęła się
w języku suahili, a stąd przeniknęła do słownictwa europejskiego. (Lokalnie
utrzymały się w obiegu do XX wieku; a w zdobnictwie są używane do dziś, nawet
w Polsce, jako „kostki" na kapeluszach góralskich)

Cypraea pantherina' - porcelanka panterowata
Cypraea tigris" - porcelanka tygrysia
♦ - O ? (duża muszla tego gatunku jest atrybutem Afrodyty, czyli Pani Cypryj
skiej)
•' - ma okrągławe, brunatne, nieco rozmyte plamki, położone na jaśniejszym,
szarokremowym tle, jak futro pantery czy rysia, nie jest zbyt często spotykana;
jedna z jej muszli od zamierzchłych czasów była przechowywana w świątyni
Afrodyty w Knidos, tam gdzie Rzymianie nazwali ją Concha Veneris
•" - gatunek bardzo podobny do C. pantherina, lecz nieco większy, muszlę ma
bardziej okrągłą, i jest o wiele pospolitszy, Linneusz więc nadał mu nazwę więk
szego krewniaka pantery, nie zważajac specjalnie na to, że brak tu pasków, cha
rakterystycznych dla tygrysa; i tak już, zgodnie z K.N.ZOOL., pozostanie

86 Gatunki porcelanek z Morza Śródziemnego są niewielkie, do 3-4 cm, natomiast najczę
ściej u nas spotykana jako bibelot porcelanka -> tygrysia pochodzi z Morza Czerwonego lub
innych wybrzeży prowincji indomalajskiej.
87 Od wczesnego średniowiecza używano muszel monetki, a gdy ich populacja w archipe
lagu Lakkadiwów mocno się przerzedziła, zaczęto (owić w pobliżu Zanzibaru, w XIX wieku,
porcelanki pierścieniowate, które początkowo byty niechętnie przyjmowane jako brudne, czyli
fałszywe (może stąd pojęcie brudnego pieniądza?).
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O - porcelanka, od łac. porcus, zdr. porcellus - wieprzek, świnka, jest dawną
łacińską, a później włoską nazwą okrągławych, błyszczących muszli, należących
do tego rodzaju, później przeniesioną, ze względu na gładkość powierzchni68, na
porcelanę, czyli białą ceramikę chińską, od średniowiecza sprowadzaną do
Europy

Cyprina

Arctica

Cyprinus carpio - karp, karp szlachetny
♦ - łac. karp (ale istnieje wyraźne nawiązanie zarówno brzmieniowe, jak i rze
czowe do nazwy Cypru: gdy słowo jest wymawiane z akcentowanym i (cyprinus),
oznacza rybę, natomiast z krótkim i (cyprinus) - cypryjski, a trzeba nadmienić, że
karp był jednym ze zwierząt poświęconych cypryjskiej Afrodycie (-> Cypraea),
przy której świątyniach zakładano sadzawki dla ryb, może tam wyhodowano lub
uszlachetniano jakąś jego rasę69)
• 0 - łac. karp, wyprowadzane z gr. apnoę 'harpox', czyli płodny (istotnie, duża $
składa do 300 000 jaj); już Rzymianie znali i wysoko cenili karpia udomowione
go, wyhodowanego z formy dzikiej, czyli sazana; to gatunek i podgatunek nomi
nalny, C. carpio carpio, natomiast bardzo różnie wyglądające rasy ryb hodowa
nych często mają tylko nazwy popularne - bardziej znane to galicyjski, czyli
królewski, pełnołuski, lustrzeń, ramiak, golec

Cypridopsis mariae - małżoraczek ...
♦ - podobny do rodzaju Cypris
• - od imienia Marii, matki Jezusa (ten gatunek został opisany przez belgijskiego
dominikanina, ojca D.R. Romego, i nazwany na cześć Matki Boskiej; i jest to ewe
nement w nazewnictwie naukowym;
Coccinella, Erebia christi, Eudontomyzon)

Cypris pubera - cypris ...
♦ - dosłownie: cypryjski, ale zapewne autor myślał o muszli ślimaka porcelanki
(-> Cypraea), dlatego że małżoraczki słodkowodne, mające poniżej 3 mm długo
ści, z mocno wypukłymi zamkniętymi klapkami pancerzyka70, wyglądają, jak
miniatury porcelanek
• - 'pubes' tutaj to młodzieniec dorastający, z pierwszym, rzadkim jeszcze, zaro
stem (z pancerzyka wyrastają delikatne, rzadkie włoski)
(ponieważ morfologia odnóży kilku setek gatunków małżoraczków jest bardzo
zróżnicowana - ustanowiono w tym rzędzie kilkadziesiąt rodzajów, wiele z nich ma
rdzeń -cypr-, np. Cyclocypris, Cypretta, Cypridina, Cyprois, Eucypris, Heterocypris,
Herpetocypris, Isocypris, Prionocypris, Potamocypris, -> Pontocypris i inne)
68 Ponieważ muszla żywej porcelanki jest prawie stale okryta fałdami płaszcza i nie posia
da oskórka, od razu widać wzorzystą, błyszczącą warstwę porcelanową (por. -> Conus).
69 Kilka bliskowschodnich bogiń o podobnym charakterze, zajmujących się sprawami miło
ści i płodności - Afrodyta, Asztarte, Izyda, Neith (Nina), było czczonych w piątki, a jedną
z obrzędowych potraw były ryby, hodowane w tym celu przy ich świątyniach (-> Astarte,
Aphrodite, isis); syryjska bogini miłości Derketis (Atergatis) była czczona pod postacią ryby.
70 Małżoraczki podczas ruchu i żerowania nieco tylko rozwierają swe skorupki, wysuwając
końce anlen i odnóży, zaniepokojone lub utrwalone przez badacza - zwierają je szczelnie.
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cypris - cypris
• - larwa, wyglądająca jak małżoraczek
Cypris, występuje w trakcie rozwoju
wielu skorupiaków, zwłaszcza osiadłych i pasożytniczych

cystocercaria - cystocerkaria
• - ogonatka (-> cerkaria) w otoczce, jeden z rodzajów pływającej larwy przywr
(-> Trematoda)

Dacelo gigas - kukabura, łowiec olbrzymi, zimorodek olbrzymi,
„głupi Jaś”
• - D. -> Alcedo
• - O (ptak wielkości kawki, ale z sześciocentymetrowym, grubym dziobem)
0 - pierwsza to australijska nazwa miejscowa
- druga - podkreśla drapieżny charakter ptaka
- trzecia to dawna nazwa polska, nadana wtedy, gdy gatunek był zaliczany do
zimorodków
- ostatnie miano jest popularne wśród Australijczyków, opisuje donośne skrzeczenie
ptaka, nieco podobne do głosu naszej sroki lub sójki, a trochę brzmiące jak śmiech

Danaus plexippus - monarcha, motyl królewski, danaid
wędrowny
• - Danaos został królem Argos (był wnukiem -> Inachosa)
• - Plexippos, jeden z pięćdziesięciu bratanków Danaosa; przez jeden dzień był
jego zięciem, lepiej powiodło się jedynemu z braci, Linkeusowi -> Lyncaeos
- (ale plexipus oznacza też splątane czy związane nogi)
0 - motyl, większy i barwniejszy od pazia królowej (-> Papilio); motyle te znane
są w Ameryce Północnej z wędrówek na zimowiska, lecą setki kilometrów, do
ściśle ograniczonych obszarów, rzadko zalatują do Europy Zachodniej i Połu
dniowej (z Wysp Kanaryjskich albo nawet z Ameryki)
- bardzo podobny, lecz nieco, mniejszy, gatunek amerykańskiego pokłonnika,
Limenitis archippus, po angielsku zwany wicekrólem71
(♦- graniczny lub błotny, • - krzywonogi)

Dama dama (= Cervus d.) - daniel
• • - słowo celtyckie, znane już w starożytności, przywędrowało wraz ze zwie
rzęciem z Bliskiego Wschodu; daniel obecnie spotykany jest w większej części
Europy, w miejscach swego naturalnego występowania - mocno zagrożony72
(♦ -jeleń)
0 - współczesne brzmienie mogło powstać jako upodobnienie do imienia biblij
nego proroka

71 Jest to klasyczny przykład mimikry, czyli upodobnienia niespokrewnionych gatunków.
Danaus należy do rodziny trujących Danaidae, a Limenitis do rusałek - Nymphalidae, Jadal
nych dla ptaków.
72 Pierwotne występowanie danieli to wschodnia Turcja, północny Iran i Irak, w starożytno
ści też północna Afryka, Arabia i Palestyna.
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Daphnia magna' - rozwielitka wielka, dafnia w.
Daphnia pulex" - rozwielitka pchełka, dafnia p.
♦ - Daphne lub Daphnis to imię nimfy, córki Peneusza, która podczas ucieczki
przed Apollinem dobiegła do brzegu rzeki (własności ojca) i została przemienio
na w wawrzyn (drzewo laurowe)
•' - (osobniki tego gatunku mają zwykle ponad 3 mm, a gdy zbliża się jesień
nawet 5 mm długości)
0 - ‘rozwielitka’, słowo utworzone sztucznie w XIX wieku
•" - pchła73
0 - większe wioślarki, które łatwo dojrzeć gołym okiem, były zwane „pchłami
wodnymi", od skaczących ruchów przy pływaniu74

Dasypus novemcinctus - pancernik peba, peba
♦ - kosmate nogi
♦ - dziewięciokrotnie opasany (walcowate ciało tego pancernika jest dookoła
pokryte tarczkami rogowymi, tylko w stawach nóg widać nieco włosów; aby
umożliwić niewielkie zgięcia tułowia - tarczki na nim są ułożone w 8-9 po
przecznych pierścieni, pomiędzy którymi skóra jest elastyczna)
0 - pancernik -> Chaetophractus, peba to nazwa miejscowa z Brazylii

Daubentonia madagascariensis - palczak, aj-aj, daubentonia
♦ - F. Daubenton, przyrodnik francuski z XVIII wieku
♦ - O (-> Aepyornis, Cassis)
0 - nazwa od specyficznie wykształconego trzeciego palca rąk, który jest cienki,
o połowę dłuższy od pozostałych i służy do wydobywania pokarmu, miąższu oraz
larw owadów ze szczelin w drzewach
- nie jest pewne, czy Malgasze naprawdę tego nocnego lemura nazywali aj-aj,
czy może był to tylko wyraz ich zdziwienia, gdy europejski badacz z grupą kra
jowców natknął się na niego

Dendrobates -> Picus

Dendrocoelum lacteum - wypławek biały, w. mleczny
♦ - drzewkowate jelito (przeświecające przez ciało)
♦ - koloru mlecznego (większość wypławków słodkowodnych jest ciemna lub
czarna)
0 - nazwę wypławek utworzono sztucznie w XIX wieku, wcześniej używano sło
wa ‘planaria’
73 Gatunek D. pulex, cytowany jako typowy, a wcale nie jest częsty. W Polsce żyją jeszcze
trzy gatunki, różniące się tylko drobnymi szczegółami budowy; są to D. pulicaria, D. curvirostris
i D. obtusa (• - pchlowata, • - krzywodzioba, • - stępiona), a wszystkich gatunków i form
z rodzaju Daphnia jest w co najmniej trzydzieści; por. kietże (-> Gammarus).
™ W pierwszym doniesieniu o wioślarkach, oglądanych przez lupę w 1669 roku,
J. Swammerdamm nazywa je (po flamandzku) getackten waten/loy, czyli okryte (skorupką)
wodne pchły, co Niemcy przełożyli jako Wasserfloh, natomiast pierwszy rysunek dafni opubli
kował włoski lekarz, F. Redi, w roku 1684.
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Dendrohyrax habessinicus - góralek abisyński, „góralka”
♦ - mysz drzewna75 (ładna „mysz”, pół metra długa!)
♦ - abisyński (ale żyje w dużej części Afryki Wschodniej, także w Arabii oraz
Palestynie, tam - jako jedyny przedstawiciel rzędu poza Afryką)
0 - zasadniczo góralki żyją na skałach, niezależnie od ich wysokości nad pozio
mem morza, ale nie należy zmieniać polskiej nazwy, pamiętając jedynie, by nie
używać jej w rodzaju żeńskim, aby uniknąć pomyłek z mieszkankami Podhala
(Fenicjanie napotkali na Półwyspie Pirenejskim dzikie króliki
Oryctolagus)
i popełnając jednocześnie dwie pomyłki, nazwali go „Wyspą Góralków”, co Rzy
mianie zapisali m.in. jako ‘is pana', stąd pochodzi dzisiejsza nazwa Hiszpanii; 'is'
może być skrótem od łac. insula, jak włoska 'isla'- wyspa

Dendrolagus ursinus - drzewiak, kangur drzewny
♦ - drzewny zając
♦ 0 - niedźwiedziowaty (przypomina wielkością, kształtem głowy i pyska, ciem
nym ubarwieniem i miejscem przebywania niedźwiedzia malajskiego (-> Helarctos); oba te gatunki zamieszkują wyspy Indonezji, ale na żadnej nie są spoty
kane wspólnie)

Dentalium elephantinum' - kiełczak wielki
Dentalium vulgare" - kiełczak, zębik, „ząb morski”
♦ - podobny do zęba
•’ - słoniowy (biała, łukowata muszla przypomina miniaturowy cios słonia)
0-jeden z największych gatunków tej gromady, osiąga 12 cm
•'-O
0 - wszystkie gatunki walconogów mają muszelki rurkowate, lekko wygięte,
z dolnego otworu może być wystawiana niewielka głowa z czułkami i spora noga
(opis -> Scaphopoda); górny, mniejszy, jest otworem skrzelowym; cała muszelka
wygląda, jak cienki ząb z odłamanym końcem76

Dermestes lardarius - skórnik słoniniec
♦ - skórojad (żrący skórę, złożenie gr. 5cppa 'derma' + eSermjp ‘edester)
♦ - sprzedawca słoniny (lecz larwy raczej nie sprzedają, a zużywają nie tylko
słoninę, ale najróżniejsze zapasy, a także nie gnijące, lecz schnące szczątki
zwierząt; dorosłe chrząszcze żywią się pyłkiem kwiatowym); przez kustoszy ko
lekcji muzealnych jest równie „łubiany”, jak -> Anthrenus
0 - polska nazwa sztuczna, powstała jako tłumaczenie z naukowej

75 Góralki zamieszkują skały, lecz jeden gatunek zmienił obyczaje i biega po drzewach jak
wiewiórka, został więc nazwany góralkiem drzewnym - Dendrohyrax arboreus. Skoro naskalny
góralek abisyński został zaliczony do tego samego rodzaju, to 'drzewo' ma tylko w nazwie
rodzajowej.
76 Indianie amerykańscy bardzo wysoko cenili te muszle i wraz z perłami używali ich do na
szywania na tkaniny, tworząc dokumenty zwane wampumami; ponieważ kielczaki żyją dopie
ro na paru metrach głębokości, nurkowanie po nie wymagało dużej sprawności.
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Desmana moschata - wychuchol ukraiński, desman
♦ - szwedzkie 'desman'to piżmo (nazwę nadał Szwed, Linneusz)
♦ - łac. piżmowy
0 - wychucholami są nazywane dwa bardzo podobne gatunki ssaków z rzędu
owadożernych (drugi to w. pirenejski -> Galemyś). Oba są nieco mniejsze od
jeży, mają gęste i nieprzemakalne futerka, a żerując w wodzie, chwilami wysta
wiają nosy zakończone krótką trąbką i oddychają z głośnym parskaniem i sapa
niem

Desmodus rotundus - wampir (właściwy)
♦ - przyczepiający się lub przylegający (do żywiciela) albo też przepasany
(część osobników ma ciemny pas na grzbiecie)
♦ - okrągły (po nalizaniu się krwi, jego ciało zaokrągla się, nietoperz odchodzi
„pieszo", nerki bardzo szybko usuwają wodę z pożywienia i dopiero wtedy zwie
rzę może swobodnie odlecieć, pozostawiając „kałużę” moczu)
0 - ponieważ najwłaściwsza nazwa dla tego gatunku została wcześniej nadana
innemu (-> Vampyrum), to, zgodnie z K.N.ZOOL., trzeba było utworzyć inną

Diaphanosoma brachyurum - szkliwka
♦ - przejrzyste ciało (pod mikroskopem - poza okiem i ciemnym jelitem - resztę
ciała można dobrze oglądnąć dopiero przy silniejszym zblendowaniu światła)
♦ - krótkoogoniasta (ponieważ wioślarka ta ma silne, rozstawione na boki dwie
anteny, to po utrwaleniu układa się na grzbiecie; wtedy koniec ciała, czyli
abreptor, jest skierowany do góry, a pokrywy pancerzyka sięgają poza niego)
0 - nazwa sztuczna, podana przez B. Dybowskiego i M. Grochowskiego77

Diaptomus castor- widlatek...
♦ ’ - gr. SianTEtv 'diaptein' uciekać, rozbiegać się (widłonogi planktonowe pływają
bardzo sprawnie i złapanie okazu pipetą nie jest łatwe)
♦ “ - gr. 5iarrróv ‘diaptón’ pomyłka, błąd (co może sugerować możliwość pomyłki
przy oznaczaniu; w samej Europie jest znanych około 50 trudnych do oznaczenia
gatunków; jeszcze niezbyt dawno zaliczano je do jednego rodzaju, obecnie roz
dzielono na około 10 rodzajów i podrodzajów, pozostawiając jednakże każdemu
w nazwie końcówkę -diaptomus, podobnie jak u -> Cypris)
♦ - bóbr (przy pływaniu - tylna część odwłoka, z krótką furką, otoczoną okrągławym wachlarzem opierzonych szczecinek porusza się w płaszczyźnie pionowej,
jak ogon bobra -> Castor)
0 - ciało wielu skorupiaków niższych jest zakończone rozwidleniem, zwanym
furką lub widełkami ogonowymi, u widłonogów, ze względu na brak oddzielnego
pancerza, jest to łatwo dostrzegalne

77 W swej pracy z 1895 roku (in litt.) autorzy podali polskie nazwy dla prawie wszystkich
wioślarek, większość z nich jednak nie przyjęła się.
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19.

Diaptomus - u samca widać obie anteny
drugiej pary, prawa jest charakterystycznie
przekształcona w narząd, chwytający i roz
poznający samicę, natomiast rozwidlone nogi
pławne są narysowane tylko po prawej stro
nie głowotułowia

Diceros bicornis - nosorożec „czarny”, n. wąskopyski
♦ • - dwurożny (po grecku i łacinie; por. gatunki -> Rhinolopus)
0 - objaśnienie koloru -> Ceratotherium, grzbiet ma tylko jedno obniżenie między
karkiem a zadem
- ten gatunek jada głównie liście z krzewów, więc pysk, zakończony klinowatą,
ruchliwą górną wargą, ułatwia ich wybór

Dicrocoelium dendriticum - motyl iczka
♦ - rozwidlone jelito
♦ - drzewkowaty kształt (określenie to może się również odnosić do prześwieca
jącej macicy, wypełnionej jajami, też rozwidlonej)
0 - mniejsza od motylicy -» Fasciola

Didelphis marsupialis - dydelf, opos wirginijski, o. północny
♦ - z podwójną pochwą (jest to zresztą cecha prawie wszystkich torbaczy)
♦ - posiadacz torby
0 - opisany z Wirginii; jako jedyny torbacz amerykański występuje od Meksyku,
miejscami aż po granicę Kanady (pozostałe gatunki zamieszkują Amerykę Połu
dniową i Środkową)
- opos, opossum to nazwa algonkińska (apśssum - białe zwierzę), odnosząca
się najpierw do futra, później przeniesiona na całą rodzinę torbaczy południowoi środkowoamerykańskich

Didus ineptus -> Raphus cucullatus

Difflugia acuminata - diflugia zaostrzona*
♦ - rozpływająca się (u żywego okazu jest widoczna banieczkowata skorupka
i rozchodzące się w różnych kierunkach, dość długie, pseudopodia)
♦ - szczyt skorupki jest wyciągnięty w kolec (-> Rhizopoda)

t Dinornis maximus (i inneT) - moa
♦ - straszny ptak (a był raczej spokojnym roślinożercą, lecz gdy przywieziono
R. Owenowi ptasie kości nóg większe od wołowych, nazwał go strasznym pta
kiem, ale to spotkanie z ludźmi skończyło się dla wszystkich gatunków fatalnie,
przeżyły tylko najmniejsze nieloty, czyli kiwi -> Apteryx)
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• - największy (patrzył na świat z wysokości 2,2 m, ale później znaleziono szkie
lety innych gatunków, np. D. robustus, elephantopus, crassus, gracilis, w tym też
ponad 3-metrowego D. giganteus, który mógł ważyć i pół tony)
(• - znaczenie epitetów gatunkowych -> słownik)
0 - moa to nazwa maoryjska, pochodzi od podobieństwa włosowatych piór do
włókien z lnu nowozelandzkiego Phormium, nazywanego też ‘moa’

Diodon hystrix - najeżka diodon jeżyk, jeżówka
♦ - dwuząb (kości szczęk zrośnięte w jednolity dziób)
• - jeżozwierz (-> Asthenosoma, Chaetonotus, Hermonia)
0 - przestraszona ryba napełnia wodą obszerny uchyłek jelita, nadyma się
i stawia kolce sztorcem, podobnie jak -> Lagocephalus, Tetraodon

Diomedea ex ułan s - albatros
♦ - Diomedes, syn Tydeusa78, bohater trojański; po powrocie do domu porzucił
niewierną małżonkę Aigialeię (albo ona go wygnała -> Aglais) i powędrował
w świat; wtedy druhowie, chcąc go odszukać, zmienili się w ptaki morskie, zna
leźli go aż w Apuli i, gdzie założył miasto Lucerię
• - wygnany (najpierw poznano ptaki, spędzające całe miesiące, a nawet lata
nad oceanem, dopiero po wielu dziesiątkach lat odkryto miejsca ich lęgów, na
różnych małych i odludnych wysepkach półkuli południowej)
0 - ar. słowo al gattaz oznaczało orła morskiego; Portugalczycy wymawiali je
alcatraz i stosowali do pelikanów, a później to miano przeszło na największe
ptaki morskie, spotykane głównie w tropikach i na półkuli południowej

Diphyllobotrium latum - bruzdogłowiec szeroki
♦ - dwa liście + bruzda (boczne bruzdy dzielą głowę na dwa płaty; te podłużne
wklęsłości, zwane botriami, mają odrębną muskulaturę i pełnią rolę przyssawek
tasiemca)
• - (głowa) jest szeroka, przypłaszczona

Diplopoda - dwuparce, krocionogi
♦ 0 - podwójne nogi (posiadają po cztery nogi prawie na każdym „dwusegmencie”, powstałym ze zrośnięcia się dwóch segmentów pierwotnych, a tych
zrośniętych segmentów może być nawet 152-156, więc nóg jest ponad sześć
set)

Diploria cerebriformis - mózgownik, „murzyńska głowa”
♦ - podwójny (grzbiet) - powierzchnia półkulistej kolonii pokryta jest wzorem
z krętych bruzd, a na grzbietach pomiędzy nimi przebiegają płytkie wgłębienia,
w poprzek przechodzą gęsto ułożone blaszki przegród koralowca, podpierające
ścianki z obu stron; por. -> Meandrina (rys.)
• - w kształcie mózgu (polip tego koralowca rozrasta się w kierunku poprzecz
nym do długiej osi ciała, ale nie dzieli, jedynie pomiędzy czułkami powstają ko
78 Byl jeszcze inny Diomedes, król tessalski; najpierw on karmił swe klacze podróżnymi, ale
w ramach jednej z prac to Herakles (-> Dynastes) królem nakarmił owe konie o osobliwym
guście.
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lejne otwory wpustowo-wyrzutowe; wydłużona tarcza gębowa tworzy pasmo
z licznymi zakrętami, wyglądające, jak powierzchnia kory mózgowej
0 - kilka podobnych gatunków żyje w płytkich wodach, częściowo wynurzając się
podczas odpływu; wyglądają wtedy, jak głowy kąpiących się Murzynów, z krótki
mi, kędzierzawymi włosami

Diplozoon paradoxum - diplozoon
♦ - podwójne zwierzę
♦ - dziwne (dorosłe hermafrodytyczne osobniki, diporpy, zawsze są zrośnięte po
dwa na krzyż, co warunkuje możność stałego krzyżowego zapładniania, podob
nie jak
Syngamuś)

diporpa - (gr. dwie sprzączki) T

Dipnoi - dwudyszne
♦ 0 - nazwa polska jest dokładnym tłumaczeniem słów greckich i mówi o oddy
chaniu na dwa sposoby (rząd ryb, obejmujący trzy rodzaje i kilka gatunków, które
używają pęcherza pławnego także jako awaryjnego płuca -> Lepidosiren, Neoceratodus, Protopterus)

Dipus acontion - skoczek drobny
♦ - dwunóg (ma jednak cztery nogi, ale tylne są wielkie, a przednie - malutkie
i wszystkie skoczki podczas skoków przytulają je do ciała -> Allactaga, Jaculus)
♦ - mały oszczep (wielkość ciała, jak średniej myszy, a skacze na odległość
3-5 m)

Dira megera - osadnik megera
♦ - tac. 'dirus' złowieszczy, brzydki,
•-Megera, jedna z trzech Erynii, bogiń zemsty
(ubarwienie ciemne, brudnopomarańczowe (u <$) lub brudnożółte (u ?), tło
skrzydeł prawie zasłaniają liczne, szerokie, prawie czarne prążki i plamki)

Discus ruderatus - krążałek obły
♦ - dysk
♦ - gruzowy (lubi podłoże kamieniste)
0 - lądowy ślimak o wielozwojowej, płaskiej, półcentymetrowej muszelce, wyglą
da, jak miniaturka morskiej róży wiatrów -> Architectonica

doliolaria - doliolaria, beczułecznik
♦ 0 - młodsza larwa liliowców, ma kształt beczułki

Dolomedes fimbriatus - bagnik, kłębosz białobrzegi
♦ - chytry, sprytny
■ - postrzępiony, z frędzlami (ma dość mocno owłosione nogi, ponieważ te wło
ski są tłuste, potrafi biec po powierzchni wody)
0 - związany z wodami, może ślizgać się po powierzchni lub nurkować; białe lub
kremowe paski na bokach odwłoka maskują pająka, imitując odbicie światła
na powierzchni wody
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Domeykosaurus chilensis - domejkozaur
♦ - Ignacy Domeyko - polski geolog, wielce zasłużony dla nauki w Chile
• - nazwa od miejsca znalezienia
(czterometrowy, czworonożny, roślinożerny dinozaur sprzed 70 min lat)

Doris pilosa - doryda
♦ - Doryda, nimfa morska z orszaku Tetydy (-> AN.)
• - kosmata (brzegi ciała wyciągnięte w strzępkowate wyrostki)

Doto coronatus - doto
♦ - Doto, nimfa morska, towarzyszka Tetydy (-> AN.)
• - uwieńczona (na tyle ciała, jak u większości ślimaków tyłoskrzelnych, są wy
rostki skrzelowe, u tego gatunku tworzą wyraźną, dziewięciopłatkową koronę)

Draco volans - smok latający
♦ - smok, a dokładnie gr. „z ostrym spojrzeniem” (cecha później przypisana
bazyliszkowi -> Basiliscus; nazwa nadana raczej żartobliwie, bo ta jaszczurka
mierzona, wraz z cieniutkim ogonem, ledwo osiąga 25 cm; Malajowie nazywają
ją „jaszczurka - motyl”, miano smoka rezerwując dla największego z waranów,
warana komodyjskiego -> Varanus)
• - O (lot jest tu szybowaniem, dopóki starczy wysokości, z możliwością precy
zyjnego sterowania)
0 - słowo smok ma wspólne pochodzenie ze „smoktaniem", czyli cmokaniem
przy piciu, jest związane z wodą79

Dracunculus medinensis - riszta, robak medyński
♦ - malutki smok (albo wąż -> Callionymus tyra)
• - Medina, port nad Morzem Czerwonym, do którego zawijają statki z pątnikami,
zmierzającymi do Mekki
0 - riszta, słowo arabskie - pasożyt człowieka, częsty na Bliskim Wschodzie,
zarażali się nim muzułmanie, pielgrzymujący do świątyni Kaaba; jego larwy pły
wają w wodzie, są połykane przez oczliki
Cyclops, a z nimi mogą z kolei być
połknięte przez człowieka; wtedy przenikają pod skórę i rosną. Jak na smoka,
nie jest wielki, bo miewa około metra długości, ale jak na robaka, przebywające
go pod ludzką skórą... brr! (a można jeszcze dodać, że do niedawna stosowa
nym sposobem leczenia było nacięcie skóry, uchwycenie końca nicienia i nawi
janie go na kawałek drewna. Było to wykonywane bardzo powoli, przez kilka
godzin, aby robak się nie urwał -> Elaphe; przypis do laski Eskulapa)

79 Na przykład: słowo - smoczek, w Gorcach jest źródło - Do Smoka, słowacki - Smokovec powstał przy źródłach mineralnych. Smok to techniczna nazwa końcówki pompy, pobie
rającej płyn; chińskie smoki rządziły pogodą i wodami, jedynie nasz, wawelski, miał z wodą
przygodę raczej nieprzyjemną.
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Dreissena polymorpha60 - racicznica zmienna, „omułek bąk”
♦ - F. Dreissen to belgijski aptekarz, który zauważył nowy gatunek w rzece
Maas (Mozie), około roku 1850 (ten małż wyruszył na podbój Europy pod koniec
XVIII wieku, z dorzecza Morza Kaspijskiego, wzdłuż budowanych wtedy kanałów;
zajął większą część Europy, a obecnie dotarł nawet do USA)
♦ - wielokształtna (albo od tego, że poszczególne osobniki, żyjące w gęstych
gronach mają trochę różne kształty, albo dlatego też osobniki z różnych stano
wisk wyglądają nieco inaczej -> Unio)
0 - muszle z ostrym kilem przypominają miniaturowe raciczki, natomiast stara
nazwa „omułek bąk” nawiązuje do barwnego, zygzakowatego wzoru na muszli,
podobnego do żyłkowania skrzydeł tych owadów -> Tabanus

Drepanomacrothrix stschelkanovtzevi - wioślarka ...
♦ - połączenie dwu złożonych nazw rodzajowych: Drepanothrix (sierp + szcze
cinki) i Macrothrix (duże lub długie szczecinki)*81
♦ - transkrypcja rosyjskiego nazwiska - Hejikahobueb (Sćelkanovcev)
(przytoczono tę nazwę, zarówno po to, aby pokazać, jak powstają niekiedy nowe
nazwy rodzajowe, jak i dla uświadomienia problemów z transliteracją z języków,
nieużywających alfabetu łacińskiego)

tDrinker- drinker
♦ 0 - od drugiego imienia palontologa, Edwarda Drinkera Copego82, kierują
cego pozyskiwaniem skamieniałości. Odnośnie gadów mezozoicznych - sfor
mułował on hipotezę, że w trakcie rozwoju filogenetycznego rozmiary osobnicze
u kolejnych taksonów rosną, co potwierdza się i na innych przykładach (koniowate, trąbowce itd.). Szczególnie wyraźnie zaznaczyło się to na izolowanym
kontynecie Ameryki Południowej -> Argentavis, Argentinosaurus, Giganotosaurus, Quetzalcoatlus

Dromaeus novaehollandiae - emu, „dromaj”
♦ - biegacz (-> Camelus dromedarius)
♦ - Nowa Holandia - oficjalna nazwa Australii do roku 1814 (pisownia łączna ->
Culcita novaeguineae)
0 - pierwsza to nazwa papuaska, może naśladująca jego mrukliwe nawoływa
nia83, druga to spolszczenie nazwy naukowej

Spotyka się też pisownię Dreissensia, powstałą zapewne pod wpływem angielskiej na
zwy ‘dreisseris shell' (z tzw. genetywem saksońskim).
81 W późniejszych pracach innych autorów gatunek jest zaliczany do rodzaju Macrothrix,
jako M. groenlandica.
82 Od połowy XX w. przepisy K.N.ZOOL. wymagają, aby dla każdego gatunku wyznaczono
okaz typowy, umieszczony w konkretnym muzeum; i dla naszego gatunku takim okazem stała
się czaszka E.D. Cope'go, którą ten zapisał w testamencie National Museum of Natural History. Smithsonian Institution w Waszyngtonie.
83 Wraz z mruczeniem kazuarów - są to najniższe glosy ptasie, na granicy słyszalności dla
człowieka, ale daleko rozchodzące się w gąszczu leśnym.
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Dromiciops australis - beztorebnik bambusowy
♦- wyglądający jak szybkobiegacz
♦ - południowy lub australijski84
0 - zwierzątko wielkości dużej myszy, sprawnie uwijające się po gałęziach krze
wów; młode, malutkie jak fasolki, wiszą pośród futerka matki

Drosophila melanogaster- drozofila, octówka, wywilżna
♦ - lubiąca rosę
♦ - z czarnym brzuchem (gatunek przykładowy; genetycy opisali co najmniej 70
gatunków z tego rodzaju, różniących się bardzo drobnymi szczegółami)
0 - druga nazwa podkreśla upodobanie tej muszki do produktów fermentujących,
a trzecia, wymyślona w XIX wieku, jest praktycznie nieużywana)

Dryobates sp. sp. - dzięcioły pstre
♦ - chodzący po drzewach (-> Hylobates)
(jest kilka bardzo podobnych gatunków europejskich, mają upierzenie pstrokate,
czarno-białe i zwykle mniejszą lub większą, czerwoną, czasem błękitną czapecz
kę -> Picus)

t Dryopithecus fontanus - driopitek
♦ - małpa drzewna (przodek człekokształtnych)
♦ - od nazwiska A. Fontana, współodkrywcy skamieniałości, opisanej przez
E. Larteta

Dynamena pumila - rozkrzewka
♦ - Dynamena, nereida, towarzyszka Tetydy (-> AN,); imię łączy się z siłą gr.
6we 'dynę' (może od silnego rozrastania się darni tych stułbiopławów)
•-0
0 - same polipy mają po kilka milimetrów, ale ich darnie szybko rosną i rozkrzewiają się

Dynastes hercules - herkules
♦ - książę, panujący
♦ - łaciński Herkules to grecki heros Herakles, jeden z bardzo wielu naturalnych
potomków Zeusa; prawowita małżonka ojca bogów i ludzi, Hera, akurat jego nie
chciała zaakceptować (-> Carchesium, Copris, Galemys), więc od urodzenia zsy
łała na niego kolejne nieprzyjemności85, jego imię najpierw więc oznaczało prześla
dowany przez Herę, później tłumaczono je jako je wsławiony przez Herę 86*88
84 Zanim odkryto najmniejszy kontynent - nadano mu już nazwę Terra australis incognita ziemia południowa niepoznana, natomiast odkrywane fragmenty lądu były różnie nazywane,
ustaliła się najpierw nazwa Nowa Holandia (-> Dromaeus), a później Australia; dlatego przy
miotnik australis miewa dwa znaczenia; południowy i australijski.
85 Na początek - do kolebki wpuściła mu dwa pytony (ale już inne okazy niż Pyton uro
dzony partenogenetycznie dla uduszenia młodego Apolla -> Parnassius, Python), a później,
na zasadzie współczesnych horrorów, napięcie rosło i niebezpiecznych robót przybywało
(-> Alpheus, Diomedea, Harpyia, Hydra, Prometeomys).
88 Zmiana sensu była możliwa, ponieważ te słowa są podobne: klao (kX<m - łamać) i kleos
(kXeoc - sława, dobre imię).
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O - największy chrząszcz amerykański (u okazu z Muzeum Zoologicznego UJ ciało ma 78 mm, a wraz z rogiem wystającym ku przodowi z tułowia - 138 mm);
podobnie jak inne chrząszcze, może unieść ciężar, wielokrotnie przewyższający
jego wagę, sam ważąc 50-80 g, potrafi przesunąć kamień ważący ponad pół
kilograma

Echinococcus granulosus - tasiemiec bąblowcowy, t. psi
♦ - nazwa odnosi się do wyglądu postaci larwalnej - kolczasta kula (główki ster
czące do środka wyglądają jak kolce)
♦ - z ziarnkami (te ziarnka to drobne pęcherzyki potomne)
0 - bąble tego półcentymetrowego tasiemca mogą mieć nawet kilka cm 0 i wy
twarzać setki tysięcy wągrów potomnych

Echinoderes dujardini - ryjokrętek ..., szczotkoryjec ...
♦ - kolczasta skóra
♦ - F, Dujardin, zoolog francuski z XIX wieku
0-wygląd robaczka p. -> Kinortiyncha

Echinodermata - szkarłupnie
♦ - kolczastoskóre (ale część szkarłupni ma tylko twarde płytki, a strzykwy
(-> Holothurioidea) całe ciało miękkie

Echinoidea - jeżowce
♦ 0 - w kształcie jeża, kolczaste (ale wiele gatunków jest całkiem płaskich, jak
np. -> Laganum, a kolce licznych gatunków wyglądają, jak bardzo krótkie futer
ko)

echinopluteus - echinopluteus
♦ - jeżowcowa tratewka (-> pluteus), larwa u jeżowców

Echinorhynchus -> Macracanthorhchynchus
Elaphe longissima - wąż Eskulapa, „eskulap”
♦ - gr. ‘elops’ to jakiś wąż, ale nastąpiło tu upodobnienie do gr. 'elaphos' - jeleń
♦ - O (3° od ‘longus)
0 - symbolem Eskulapa, syna Apollina i Koronis (-> Parnassius, Corvus), była
początkowo laska z owiniętym wężem (ten gatunek chętnie wpełza na pnie
drzew87); później ten symbol pomieszano z kaduceuszem, który dostał Hermes
od Apolla88, tak iż obecnie jednym z symboli lekarskich jest albo laska z dwoma87
88
87 Jest też możliwe, że ów kijek z owiniętym wężem to po prostu ilustracja używanego
jeszcze nie tak dawno na Bliskim Wschodzie przyrządu do pozbywania się riszty (-> Dracun
culus medinensis).
88 Hermes sporządził ze skorupy żółwia lirę (-> Callionymus tyra), za którą Apollo dał mu
kaduceusz, czyli laskę owiniętą pędami bluszczu lub oliwki, nazwaną też berłem heroldów
(kerukeion), która zapewniała nietykalność ich właścicielom. Później Hermes ujrzał dwa bijące
się węże, włożył między nie swą laskę podróżną, a węże zaprzestały walki i owinęły się spo
kojnie wokół niej; ta laska, zwana też kaduceuszem, służyła mu później do wstrzymywania
(a czasem podniecania, zależnie od sposobu użycia) kłótni i sporów. W istocie - dr? węży,
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wężami, albo kielich na bardzo smukłej nóżce, owiniętej tymi wężami, z głowami
nad jego czarą

Elaphurus davidianus - milu, jeleń Dawida
♦ - jeleń z ogonem (nasze jelenie i sarny ogonów nie mają)
• - Armand David89, misjonarz francuski, w drugiej połowie XVIII wieku wypatrzył
w silnie strzeżonym cesarskim zwierzyńcu pod Pekinem stado tego gatunku,
który na swobodzie wyginął już przed wiekami (niedługo później wyginął i w Chi
nach, natomiast ocalało tuzin osobników, które udało się pozyskać Europejczy
kom)
0 - milu to chińska nazwa zwykłego jelenia sika (wym. oddzielnie 'si-ka', Cen/us
nippon)90, niewiele różniącego się od gatunku europejskiego, omyłkowo zasto
sowana do innego, który Chińczycy nazywali 'sse-pu-hsiang', czyli „żaden z czte
rech" (podobnych do niego gatunków, czyli: nie jeleń, nie wół, nie koza, nie osioł)

Electrophorus electricus (= Gymnotus el.) - węgorz elektryczny,
strętwa
♦ - niosący elektryczność
(♦ - nagi grzbiet - brak mu płetwy grzbietowej)
• - związany z elektrycznością (por. -> Geophilus)
0 - należy do karpiokształtnych, ale wygląda podobnie do węgorza; strętwa to
nazwa sztuczna, może nawiązuje do morskiej drętwy91, której uderzenie elek
tryczne powoduje zdrętwienie

20.

Electrophorus - wytwarza naj
silniejszy prąd znany u zwie
rząt. Notowano napięcie 800 V
i natężenie 10 A, ale tylko przez
część sekundy

nawet jadowitych, które w trakcie walk godowych nie gryzą, lecz owijają się wokół siebie,
każdy próbuje przycisnąć głowę drugiego do ziemi lub inaczej unieruchomić współzawodnika.
89 Człowiek bardzo zasłużony dla zoologii, odkrył pandę wielką (-> Ailuropoda), salamandrę
olbrzymią w Chinach
Andrias) i inne gatunki.
90 Jeleń sika pozoslaje przez cale życie kropkowany, jak młode naszych jeleni i saren;
w Japonii żyje podgatunek nominalny, C. nippon nippon, a we Wschodniej Azji - podgatunek
jeleń Dybowskiego - C. nippon dybowskii, nazwany tak na cześć naszego rodaka Gest też
hodowlany w Europie, w Polsce na Mazurach).
91 Przewodność elektryczna wody morskiej jest lepsza, więc drętwa, Torpedo narke ata
kuje skutecznie napięciem 150-300 V, natomiast amazoński Electrophorus dysponuje napię
ciem 600-800 V!
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Eledone moschata - brzegulica, ośmiornica piżmowa
♦ - gr. mała ośmiornica
■ - piżmowa (zapach tego gatunku jest silniejszy niż u innych ośmiornic)
0 - przebywa też przy brzegach, zwłaszcza kamienistych

Elephas maximus - słoń indyjski
♦ - O (por. -> Camelus)
♦ - największy (tak sądził Linneusz, obecnie wiemy, że nieco większy jest jeden
z gatunków afrykańskich -> Loxodonta, ale 3 słonia indyjskiego i tak mierzy do
3,2 m w kłębie)

t Emausaurus - emauzaur
♦ - niewielki (2 m, 70 kg), opancerzony jaszczur, odkryty w Bawarii przez pra
cowników EMAU (Ernst-Moritz-Arndt-Universitat w Greifswaldzie)

Emberiza aureola - trznadel złotawy
♦ - południowoniemiecki Emmeritz - trznadel, nazwa onomatopeiczna, jeśli
ostatnią sylabę wypowiedzieć wysoko i przeciągle92
•-0

Emberiza calandra (= Miliaria c.) - potrzeszcz, trznadel polny
♦ T (milium - proso, stąd dawna nazwa brzmiała potrzeszcz prasowy)
♦ - łac. calandra - skowronek
0 - głos tego ptaka jest trzeszczący, ubarwienie szare; gnieździ się on w polach

Emberiza cia - głuszek, trznadel głuszek
♦ t, • 0 - naśladowanie głosu (dosyć cichego)

Emberiza cirlus - cirlik, trznadel cirlik
♦ T, • o — naśladowanie głosu

Emberiza citrinella - trznadel, sternal
♦ T, • - koloru cytryny (ale niezbyt dojrzałej)
0 - nazwa 'sternal1, niegdyś dość powszechna, obecnie używana na Śląsku,
pochodzi od nazwy szpaka - łac. Stumus, niem. Star, ang. stiriing

Emberiza hortulana - ortolan, trznadel ogrodowy
♦ T, • - łac. hortus - ogród
0 - ortolan to przekształcenie łacińskiej nazwy gatunkowej

Emberiza schoeniclus - potrzos, trznadel trzcinowy
♦ T, • - łac. schoenus - sitowie, trzcina
0 - głos i wygląd podobny do potrzeszcza; najczęściej przebywa nad wodą,
wśród trzcin i sitowia; dawniej zwano go wróblem trzcinowym

82 Ludowe oddanie śpiewu trznadla: „suchej kobyle nie będzie niiiicl”.
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Emys orbicularis - żółw błotny, „czerepacha”
♦ -0
♦ - (w zarysie) okrągławy
0 - ludowa nazwa pochodzi od francuskiego słowa 'carapace', czyli pancerz,
w anatomii żółwi, skorupiaków wyższych i części wrotków - pancerz grzbietowy
nazywa się karapaks, a brzuszny Gęśli jest) to plastron

Ena montana - wałkówka górska
♦ - możliwe, że nazwa pochodzi od imienia celtyckiej bogini Epony, zapisywanej
też Anu, Enu itp.
•-0
O - wydłużona, wałeczkowata muszelka tego ślimaka może mieć do 16 mm

Enchytraeus albidus - wazonkowiec białawy
♦ - (przebywa) w naczyniach (z ziemią)
•-0
O - częsty w żyznej glebie, skąd dostaje się i do doniczek

Endolimax nana (= Entoamoeba limax) - ameba ustna
♦ - ślimak (żyjący) wewnątrz
♦ - bardzo mała, drobna
O - żyje w jamie ustnej człowieka, nieszkodliwa

Ensis directus - okładniczek amerykański
♦ - miecz (złożone połówki muszli tworzą spłaszczona rurkę, z której może wy
stawać dość długa noga, jak miecz z pochwy)
♦ - prosty (inne podobne rodzaje i gatunki mają muszle łukowato wygięte -> So
lec)
O - gatunek zawleczony do Europy w ostatniej ćwierci ubiegłego wieku

Enterobius vermicularis (= Oxyuris v.) - owsik
♦ - żyjący we wnętrznościach
♦ - robaczkowaty
(♦ - z zaostrzonym ogonkiem)
O - ma wielkość (i nieco kształt) ziarnka owsa

Entoamoeba coli' - ameba jelitowa
Entoamoeba histolytica" - ameba czerwonki
♦ - ameba wewnętrzna (żyjąca wewnątrz innego organizmu)
•' - O -> Escherichia coli (pierwsze hasło) -> Balantidium coli
O - żyje w jelicie człowieka, zasadniczo nieszkodliwa
rozpuszczająca tkanki (niszczy nabłonek jelita)
O - żyje, jak poprzednia, ale może być chorobotwórcza, wtedy w odchodach
pojawia się czerwona krew

Entoma - owady
♦ - z greckiego - ponacinane
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O - początkowo określano tak wszystkie stawonogi93, ta nazwa w systematyce
nie jest używana, ale od niej pochodzi słowo entomologia

Ephemera danica - jętka jednodniówka, j. duńska, „jacica”
♦ - jednodniowy, krótkotrwały (dorosłe jętki latają od jednego do kilku dni i giną
po złożeniu jaj, natomiast ich larwy przebywają w wodzie, gdzie rosną przez rok
lub dłużej)
• - duńska (ten gatunek jest spotykany w całej Eurazji, ale opisano go z Danii)
0 - jętka lub łątka to staropolska nazwa lalki; pierwsza używana jest obecnie dla
owadów z tego rzędu, a druga - dla delikatnie zbudowanych ważek, jak -> Coenagrion i Lestes)
- w starszej literaturze naukowej, a także pięknej, spotyka się również ludową,
wschodnią nazwę jętek - jacice'

ephippium - siodełko, efipium, czaprak
• - na koniu (‘epi hippium), czyli siodło (-> Anomia ephippium)
(zgrubiały, ciemny fragment pancerzyka grzbietowego $$ wioślarek, okrywający
komorę lęgową z jajami trwałymi, czasem odrywa się od reszty ciała i pływa
swobodnie)

Epitonium scalare - skalaria, rwikorek, kręcone schodki
♦ - napięty, naciągnięty (skręty muszelki lekko tylko się zrastają, pozostawiając
głębokie wcięcia, co sprawia wrażenie, że muszelka została rozciągnięta)
• - schodkowany (rzeźba muszli to regularne, pionowe wałeczki, dokładane
w miarę wzrostu)
0 - skalaria jest spolszczeniem młodszego, lecz długo i pospolicie używanego
synonimu Scalana (-> Charonia, Leptura, Liocarcinus, Thraupidae)
- rwikorek to dawniej korkociąg

ephyra - efira
•-Ephyra, nimfa morska, jedna z Okeanid, także wcześniejsza nazwa Koryntu
(larwa krążkopławów, młoda meduza, która po oderwaniu się od rodzicielskiego
polipa ma kształt gwiazdki)

Equus asinus'- osioł domowy
Equus caballus" koń
♦ - koń
•' - Linneusz zaliczył osły do odrębnego rodzaju Asinus, ale ponieważ krzyżują
się94 one z końmi (i z zebrami 4-), później umieszczono je w jednym rodzaju
0- 'osioł'jest przekształceniem łacińskiego 'asinus'
•" - koń jest też wierzchowcem (stąd słowo kawaleria)

83 Od XVII wieku dla drobnych skorupiaków używano określenia Entoma aquatica (por. ->
Daphnia sp. i Infusoria J. Swammerdamma).
84 Te krzyżówki to: muły (<S osioł $ klacz), osłomuły ogier x $ oślica), a także zebroidy,
zawsze są <S<5 bezpłodne, wyjątkowo $$ mogą mieć potomstwo z samcami gatunków wyj
ściowych.
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(ale eques - jeździec, później ekwita, czyli konny rycerz, a w Polsce szlachcic,
natomiast prawie tak samo brzmiące słowo 'aequus' oznacza równy i może stąd
pochodziło retoryczne pytanie, komu szlachcic równy jest)
(podobne przypadki, gdy nazwy rodzajowa i gatunkowa mają zbliżone znaczenia
-> Chaetophractus, Naucoris, Rhinolopus, Xiphias)

t Equus quagga quagga' - kwagga, zebra przylądkowa
Equus quagga chapmani" - zebra Chapmana
♦ - O (zebry początkowo zaliczano do rodzaju Hippotigris, czyli koń z paskami
tygrysa, cd. ? Eq. asinus)
•' - naśladowanie głosu, który brzmiał jak poszczekiwanie
•" - M. Chapman, zoolog francuski z XIX wieku
0 - słowo 'zebra' pochodzi z Etiopii, z języka amharskiego ('zibra) i odnosiło się
do zebry górskiej (E. zebra)
(kwagga miała pecha, występowała bowiem najbliżej południa Afryki, gdzie z jej
lekkich i mocnych skór robiono worki na zboże, masowo stamtąd eksportowa
ne)95

Erannis defoliaria (= Hibernia d.) - zimowek ogołotniak
♦ - gr. miły, przyjemny (a to ci przyjemniaczek!)
♦ - „odlistniający" (niszczący liście)
(♦ - zima, kwatera zimowa)
0 - dorosłe motyle 33 latają jesienią, poszukując bezskrzydłych ?$, wspinają
cych się na pnie drzew, aby złożyć zimą jaja w pączkach, a od wiosny gąsienice
ogałacają drzewa z liści i kwiatów (—> Operaptera)

Erato voluta - porcelanka erato*
♦ - imię muzy poezji miłosnej, także jednej z Okeanid (-> nimfy), ma wspólne
pochodzenie z imieniem Erosa (-> Cupido)
♦ - zwinięta, zawinięta
(ten rodzaj ma na muszelce poprzeczne rowki, w przeciwieństwie do pospolitych,
gładkich porcelanek z rodzaju -> Cypraea

Erebia aethiops' (= medea") - górówka medea, kniejowiec m.
♦ - z Erebu (krainy ciemności; liczne gatunki motyli tego rodzaju są ciemnobrą
zowe, z dyskretnym deseniem, jak wszystkie poniżej wymienione)
- ciemna jak Etiopa, czyli Murzyn
•" - Medea, córka Ajetesa, króla Kolchidy, była pierwszą żoną Jazona, ich mał
żeństwo skończyło się fatalnie, zwłaszcza dla dzieci
0 - gatunki górskie, przebywają w lesie (kniei), ale także na polanach i halach,
(może ciemne ubarwienie ułatwia im nagrzewanie ciała, a może chroni przed
promieniowaniem UV)

95 Najbliższy krewniak kwaggi to zebra Chapmana, E. quagga chapmani. Jest ona cala pa
siasta, podczas gdy kwagga miała pasy tylko na przedniej części ciała.
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Erebia christi - górówka Raetzera*
♦ -?
• - Chrystusa (Może autorowi nazwy skojarzyły się ciemno okolone, jasne
plamki na skrzydłach z ranami? Może unoszenie się nad otchłanią? A może
powód był całkiem inny?)
0 - ten gatunek jest znany wyłącznie z południowych stoków Alp, poniżej przełę
czy Simplońskiej, po angielsku i niemiecku określany nazwiskiem P. Raetzera,
autora, który gatunek opisał (-> Cypridopsis, Coccinella)

Erebia ligea - górówka boruta
♦ -t
• - Ligea - rzymskie imię żeńskie, ale autor mógł mieć na myśli gr. Aiywę - 7/gnys’ dym, sadza, ze względu na ciemne ubarwienie górówek
0 -» Boruta

Erebia pluto '(= E. belzebub") - górówka pluto (= g. belzebub)
♦ -?
- Pluton (gr. Hades), brat Zeusa - Jowisza, bóg podziemia, więc i „Pan
Ciemności”, jego żona to Prozerpina (-> Proserpinus)
•" - Belzebub „Pan Much” (tłumaczenie niepewne, może celowo przekręcone),
jeden z tytułów głównego boga fenickiego, Baala, w Biblii stał się synonimem
szatana)

Eriocheir sinensis - krab wełnistoszczypcy, krab chiński
• - wełna, pierze, + ręka (u nasady szczypiec znajdują się mufki z ciemnego
futerka, wyraźnie widoczne tylko u
• - O (zawleczony z Morza Wschodniochińskiego w okolice Hamburga, zapewne
w roku 1905; ponieważ dorosłe okazy wytrzymują wodę wysłodzoną, ten gatunek
zamieszkał też brzegi Bałtyku; wędruje w dorzecza kilku rzek, jak Odra i Wisła)

eruca - gąsienica, liszka, eruca,
• - od nazwy rośliny - ‘eruca’, mogła to być odmiana kapusty, brukiew lub gor
czyca (możliwe, że początkowo nazwano tak larwy bielinka kapustnika -> Pieris
brassicae, a później i inne gąsienice; nazywano je też ‘campa’ -> Thaumetopoea)

Eryx jaculus - wąż strzelec, „strzelec”
• - Eryx, król sycylijski, syn Wenus i Neptuna albo Butesa (przystojny
Argo
nauta Butas lub Butes, zwabiony śpiewem Syren, skoczył do morza, uratowała
go Wenus)96
• - rzucający pociski, strzelający
0 - południowoeuropejski, niewielki przedstawiciel rodziny dusicieli, który „rzuca
się z rozmachem na kształt strzały” na zdobycz - głównie jaszczurki i myszy, tak
w 1742 roku pisał Gabriel Rzączyński, więc herpretolog, Antoni Wałecki,
86 Mons Erix to wzgórze na Sycylii, ze sławną świątynią Afrodyty, którą Rzymianie identy
fikowali z Wenus.

140

w XVIII wieku nazwał go strzelcem (użycie jednak samej nazwy strzelec może
być mylące, ponieważ nazywa się tak też rybkę Strzelczyka ->Toxotes joculatrix)

Euclidimera mi - wygłobka mi
♦ - może od kształtu klucza kleidion 'kleidion' na przednich skrzydłach
♦ - wzór w kształcie litery 'p’, ułożony w oczku klucza

Eudontomyzon mariae - minóg ukraiński
♦ - z właściwymi zębami (ząbki na przyssawce są spore, ale nieliczne)
♦ - najprawdopodobniej od imienia żony lub matki autora
(dość często odkrywcy nowych gatunków nazywają je imionami miłych sercu
osób -> Apatosaurus, Cypridopisis)

Euglena viridis - euglena zielona, klejnotka zielona
♦ - wyraźne oko (czerwona stigma, zwana „plamką oczną", ostro kontrastuje
z zielonkawą treścią komórki; plamka zawieszona w protoplazmie jedynie prze
słania światło z określonego kierunku, a bezbarwny, światłoczuły receptor znaj
duje się u nasady wici)
•-0
0 - słowo klejnotka wymyślono do celów szkolnych w końcu XIX wieku

Euglypha compressa - euglifa ściśnięta*
♦ - wyraźnie rzeźbiona (skorupka tego rodzaju składa się z licznych, przeźro
czystych łuseczek, nieco zachodzących na siebie, co wygląda, jak siateczka
o sześciokątnych oczkach -> Periglypta) (rys. -> Rhizopoda)
♦ - zarówno przekrój poprzeczny skorupki, jak i jej otwór są owalne

Eumenis semele - skalnik semele
♦ - Eumenes, greckie imię męskie
♦ - piękna Semele wpadła w oko Zeusowi, który odwiedzał ją w przebraniu, gdy
była już w poważnym stanie; zazdrosna (jak zwykle) Hera namówiła ją, aby obej
rzała sobie kochanka w jego własnej postaci, a wtedy Semele spłonęła (ale nie
do końca -> Thyonidium), i ojciec sam musiał donosić dziecko, czyli Dionizosa
(podobno nosił go w udzie)

Eumetopias jubatus - uchatka grzywiasta
♦ - z szerokim czołem
♦ - O (grzywę mają tylko samce)
0 —> Otaria

Eunectes murinus - anakonda, sukuri
♦ - dobry pływak (przebywa głównie nad wodą i na bagnach)
♦ - mysi (sam wąż, a szczególnie jego ekskrementy mają zapach odrażający,
a hodowla myszy też pięknie nie pachnie)
0 - z syngaleskiego 'hena kandaja’ - piorunowa łodyga (ale skąd nazwa ze Sri
Lanki, czyli Cejlonu dla gatunku znad Amazonki?), druga to nazwa miejscowa,
może oznaczająca ogólnie dużego węża (por. -> Lachesis)
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Euphausiacea - szklaki, szczętki
♦ - p. J- Euphausia
0 - podobne do krewetek, żywe są różowe; ciało martwych okazów jest przejrzy
ste jak szkło
- szczęki niewielkie, z gęstymi szczecinkami, przystosowane do filtrowania
drobnego fitoplanktonu; szczękonóży brak, więc, w porównaniu z wszystkożernymi, przydennymi krewetkami - uzbrojenie otworu ustnego jest szczątkowe,
natomiast dzięki dwugałęziowym nogom odwłokowym sprawnie pływają w toni
wodnej, tworząc ławice planktonu

Euphausia superba - eufauzja, kryl południowy, „kapszak”
♦ - właściwy, silny blask (-> Vanessa)
♦ - wspaniały97, najsilniejszy (kryl w nocy świeci -> Meganyctiphanes) albo naj
ważniejszy, ponieważ występuje w masach, tworząc wielokilometrowe ławice
0 - kryl to słowo norweskie, używane też w języku angielskim98, rosyjskie słowo
kapszak pochodzi od angielskiej nazwy przylądka Dobrej Nadziei (Cap of Good
Hope) w Południowej Afryce (-> Lepus, Peripatus)

Euplectella aspergillum - koronkowiec, koszyczek Wenery
♦ - dobrze, ładnie upleciony (krzemionkowy szkielet, o bardzo regularnych kwa
dratowych oczkach, ma kształt wąskiego lejka z pokrywką)
♦ - kropidło (oskula, czyli otwory usuwające wodę, znajdują się na górnej,
spłaszczonej powierzchni, reszta ciała jest usiana mikroskopijnymi porami, po
bierającymi wodę)
0 - ze względu na urodę, rzadkość i delikatność, szkielety tej gąbki są dość wy
soko cenione

Euryale aspera - kędzierzawieć
♦ - Euryale (szerokoskrzydła), imię jednej z -> Gorgon
♦ - szorstka (ramiona wyposażone w kolce i liczne haczyki)
0 - wężowidło z głębszych wód, przyczepia się do różnych obiektów, ramiona
zginają się też w płaszczyźnie pionowej, ponieważ stawy pomiędzy segmentami
ramion mają kształt siodełkowaty

Eurydice pulchra - eurydice
♦ - Eurydyka, żona Orfeusza, po ukąszeniu przez żmiję znalazła się w Hade
sie, czyli podziemiach, mimo starań męża - na stałe
♦ - piękna (pytanie - czy przymiotnik odnosi się do tejże morskiej, przybrzeżnej
stonogi, czy do żony Orfeusza?)
0 - skorupiaczek przebywa tuż nad piaszczystym dnem i często w nim „nurkuje"
w poszukiwaniu pożywienia, ale, w przeciwieństwie do Eurydyki, łatwo wydoby
wa się na powierzchnię
97 Taki przydomek nosił ostatni król rzymski, Tarkwiniusz Pyszny, czyli Lucius Tarquinius

Superbus.
98 Wielorybnicy amerykańscy mezoplankton skorupiakowy, widoczny gołym okiem, nazy
wali 'brit', natomiast rosyjscy stosują też nazwę KmoBoe eno ‘kitovoe elo' - wielorybie jadło
(-> Cetacea).
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Euscorpius carpathicus - skorpionek karpacki
♦ - właściwy skorpion
♦ - 0 (sięga stosunkowo daleko na północ, po środkową Rumunię i południowy
skrawek Austrii)

Euspongia officinalis - gąbka lekarska, „badiaga”
♦ - właściwa, typowa gąbka
♦ - o nazwie gatunkowej -> Sepia officinalis
0 - szkielet gąbek magazynuje jod, więc spirytusowa nalewka na gąbkach tinctura badiagae - była używana przy jego niedoborze; 'badiaga' to słowo rosyj
skie, używane też na kresach wschodnich

Evadne tergestina - ewadne ...
♦ - Evadne, Euadne, córka Posejdona i nereidy Pitane, czyli po ojcu wnuczka
Okeanosa i Tetydy (albo Asoposa i Metope) -» Anilocra, Oceania, Tethis
♦ - Tergeste to obecny Triest (ze znaną stacją zoologiczną, założoną jeszcze
w XIX wieku)
(wioślarki to skorupiaki zasadniczo słodkowodne, ale kilka rodzajów żyje w mo
rzach, ten gatunek jest spotykany w całym Morzu Śródziemnym)

Fabriciana niobe - dostojka niobe
♦ - albo na cześć H. Fabriciusa - lekarza włoskiego z XVII wieku", albo ento
mologa niemieckiego, J.Ch.Fabriciusa z wieku XVIII
♦ - Niobe, córka Tantala (-> Tantalus), miała z Amfionem siedmiu synów i sie
dem córek; nieopatrznie pochwaliła się ich ilością i urodą, więc zazdrosna Leto,
która miała tylko dwoje dzieci, Apolla i Artemidę, nakazała im zrobić porządek,
oboje użyli łuków, Niobe pozostała sama i skamieniała (dokończenie -> Chloris);
od jej imienia nazwano też mało czynny chemicznie metal niob (-> Tunicata)

Fasciola hepatica - motylica wątrobowa
♦ - przepaska lub wstążka
♦ - wątrobowa
0 - tylko u okazów rozpłaszczonych na szkiełku widać typowy kształt ze skrzydełkowatymi rozszerzeniami; obserwowane żywe robaki są równowąskie

Faunus - faun
♦ - Faunus, bóg rzymski, odpowiednik greckiego -> Pana, przodek króla ->
Picusa (był opiekunem lasów i uosobieniem sił przyrody, grywał na flecie, miał
koźle rogi i kopyta; w późniejszych wiekach artyści chrześcijańscy z fletu zrobili
widły - tak powstał wizerunek diabła); niekiedy fauni występowali zbiorowo i byli
uważani za rodzaj -> satyrów
0 - od tego imienia pochodzi słowo fauna, czyli ogół zwierząt danego terenu lub
całego świata*

98 Opisał torebkowaty gruczoł limfatyczny, położony nad stekiem u ptaków, zwany obecnie
‘bursa fabricii'.
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Felis silvestris' fo. catus" (= F. catus) - kot domowy
♦ - kot (nazwa zapewne łacińska)
•' - leśny, także dziki
•" - kot (nazwa być może egipska lub fenicka, na pewno używana w starożytnej
Grecji)
0 - kot domowy zaczął się kształtować w Egipcie, jako „kot świątynny”; był to
udomowiony nubijski żbik (E s. lybica = F. s. ocreata). Wykorzystano go do tę
pienia gryzoni w spichrzach; był bardzo wysoko ceniony100 (boginię Bastet
przedstawiano z głową kota). Dopiero na początku naszej ery, w Italii, owe żbiki
spotkały się z podgatunkiem europejskim (E s. silvestris) i wraz z domieszką
jego krwi powstał kot domowy, obecnie reprezentowany przez dziesiątki ras

Felis concolor - puma, kuguar, „lew górski”, „lew
amerykański”, „pantera” (na Florydzie)
♦ -?
•-jednokolorowy
0 - nazwa miejscowa z Peru
- nazwa nawiązuje do -> jaguara
- pumę z lwem łączy jednobarwna sierść, natomiast występowanie jest o tyle
związane z górami, że obecnie są to tereny jeszcze niezasiedlone
- nieliczne już pumy na Florydzie są tam niewłaściwie nazywane panterami

t Felis spelaeus - lew jaskiniowy (= tygrys jaskiniowy)
♦ -?
• - najprawdopodobniej zwierzę polowało na powierzchni ziemi, w jaskiniach
chroniło się okazyjnie (np. $ w okresie rozmnażania), natomiast liczne kości do
jaskiń zaniosły później wody (-> Crocuta, Ursus spelaeus)
0 - lew to nazwa tradycyjna, może to być równie dobrze tygrys, bo szkielety obu
współczesnych gatunków są prawie takie same, ale sierść, ubarwienie,
a zwłaszcza obyczaje - bardzo różne, a na niektórych rysunkach wielkich kotów,
wykonanych przez człowieka pierwotnego, można się dopatrzeć paskowania

Ferissa virgata - mszyca ...
• - Pherussa, nereida towarzysząca Tetydzie (-> AN.)
• - różdżkowa (przebywa na pędach)
0 - pęd, czy liść, zasiedlony całymi pokoleniami tych bezskrzydłych owadów
wygląda jak omszony

Ficus ventricosa - figa morska brzuchata*
• - figa (przypomina kształt owocu)
• - O (opisano kilka gatunków tego rodzaju)
0 - nazwa gatunkowa jest tłumaczeniem dosłownym
100 Aż do podboju Egiptu przez Rzymian (bitwa pod Akcjum, -31 r.), tylko pojedyncze koty,
przywozili do Grecji i Rzymu Fenicjanie, i to ryzykując życiem, ale tu nie były rozmnażane.
W Europie rolę kotów pełniły -» żenety, ichneumony i fretki, również udomowione w Egipcie,
jednak Egipcjanie nie zabraniali ich wywozu.
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Filaria bancrofti' (= Wauchereria b. ')101- filaria lub woszereria
Bancrofta
Filaria loa" - loa-loa, filaria loa
♦ - podobna do nici
- Waucherer i Bancroft to nazwiska lekarzy niemieckich
(pasożyty blokują naczynia limfatyczne, a to powoduje trwałe obrzęki, zwane
słoniowacizną lub, we współczesnej, medycznej łacinie - elephantiasis)
•" 0 - loa wyraz miejscowy, z Afryki, określający opuchliznę powodowaną prze
bywaniem pasożyta w tkance podskórnej; jeżeli osiedli się w oku - zwykle powo
duje ślepotę nadrzeczną, czyli jedną z postaci loozy

finna - wągier, finna,
• - (z niem.) larwa tasiemców

Flagellata - wiciowce
• - posiadające biczyki, prawie we wszystkich stadiach

Floscularia janus' - floskularia ...
Floscularia melicerta" - floskularia ...
♦ - mały kwiatek (wrotek osiadły, z kieliszkowatego domku wystawia tylko
przedni koniec z wieńcem rzęsek, co wygląda, jak kwiatek we flakoniku)
•' - tarcza z aparatem wrotnym, głęboko podzielona, tworzy jak gdyby dwie
„główki", na kształt rzymskiego boga z dwiema twarzami, Janusa, patrzącego
i w przeszłość i w przyszłość, a także patronującego bramom
•" - morski bożek Melikertes (por. -> Palaemon adspersuś), choć nie można
wykluczyć związku z imieniem fenickiego boga Melkarta, ale ten nie był bogiem
morskim, lecz „opiekunem miasta”

Foraminifera - otwornice
♦ - noszące (posiadające) otwory, okienka
0 - ta grupa korzenionóżek wytwarza jedno- lub wielokomorowe skorupki, któ
rych ściany są perforowane licznymi otworami, służącymi do wysuwania nitko
watych lub siatkowatych pseudopodiów

Fulica atra - łyska
♦ - koloru sadzy
• - czarna
0 - posiada na czole, nad dziobem, widoczną z daleka jasną plamę nagiej skóry

furcocercaria - furkocerkaria
• - ogonatka (-> cerkaria) z wyrostkiem rozwidlonym, wolno pływająca larwa
przywr

101 Czasem spotyka się tę nazwę pisaną jako woszeria (Waucheria). To błąd, bo wtedy jest
to nazwa glonu.
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Gadiculus thori - ślepior
♦ - mały dorsz
♦ - Thor - skandynawski bóg wojny, burzy, opiekujący się też pogodą, gospo
darką itd.102
0 - gatunek głębokowodny i arktyczny, najmniejszy przedstawiciel rodziny, ma
wielkie oczy; długość rybki 10-15 cm, 0 oka 12-14 mm

Gadus morrhua - dorsz, pomuchla, wątłusz
♦ - gr. yaBoę 'gśdos', jakaś ryba, prawdopodobnie witlinek -> Meriangiuś) lub
błękitek -> Micromesistius, obie z rodziny dorszowatych, ale nie sam dorsz, bo
tego gatunku w Morzu Śródziemnym brak
•-fr. ‘morue’- dorsz
0 - z niem. 'Dorsch', ‘Pamuchel’ (ale to ostatnie słowo może być i kaszubskie);
obie nazwy Niemcy stosują do mniejszych okazów, duże dorsze to ‘Kabeljau’

Galathea squamifera' - galatea łuszczyn, racznica łuszczyn
Galathea strigosa" - galatea rowkowana*, racznica rowk.*
♦ ' - Galathea (oznacza mleczna, biała bogini) - to imię nimfy morskiej z orsza
ku Tetydy (-> AN.)
♦" - Galathea to także imię, nadane posągowi kobiety, który wyrzeźbił sobie
z kości słoniowej władca Cypru, Pigmalion, i w którym się zakochał; na jego
gorące prośby rzeźbę tę ożywiła Pani Cypryjska (-> Cypraea, Neopilina, Melanargia)
•' - mająca łuski (na nasadowych członach szczęk)
•" - bruzdkowana, kreskowana (głowotułów pokryty poprzecznymi wgłębieniami)
0 - do tego rodzaju należy sporo gatunków z mórz całego świata; od gładkiego,
błyszczącego pancerza zwane są też krabami porcelanowymi

Galba truncatula - błotniarka moczarowa, bł. wieżyczkowata
♦ - 'galbus' - (kolor) żółtozielony?
•' - przydomek rodu Sulpicjuszy (z którego wywodził się cesarz rzymski Galba),
otrzymali go może od słów 'galban' - żywica lub 'galbeum' 4- (używanych jako
środki lecznicze)
•" - 'galbeum'- opaska wełniana lub bransoletka
- ‘galbae’- szczupłe chrząszcze, żyjące na dębach103
- 'galba' galijskie - gruby
♦ - ucięty, zaokrąglony
0 - ta błotniarka żyje nawet w drobnych kałużach; gdy woda wyschnie, ślimaki
pozostają przylepione do roślin i są wraz z nimi zjadane przez zwierzęta kopytne,
dlatego może być ona głównym przenosicielem larw motylicy wątrobowej
-> Fasciola
102 U bóstw germańskich nie było tak ścisłego podziału kompetencji, jak u bogów z mitolo
gii greckiej czy rzymskiej.
103 Mogły to być, np. opiętek wąski - Agrilus elongatus, lub drwionek okrętowiec Lymexylon navale, które pojawiają się niekiedy licznie na dębach i bukach.
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Galeocerdo cuvier-żarłacz tygrysi, rekin tygrysi
♦ - rekinolis (gr. ‘galeos’- rekin, 'kerdo'- lis; jest to inny gatunek niż rekin lis ->
Alopias vulpinus)
♦ - Georges Cuvier, przyrodnik francuski z przełomu XVIII i XIX wieku (prawi
dłowa forma powinna brzmieć: 'cuvieri', ale w opisie gatunku to nazwisko zostało
wydrukowane w mianowniku i tak, według K.N.ZOOL, musi pozostać)
0 - poprzeczne ciemne pasy mają tylko osobniki młode; u starszych grzbiet jest
ubarwiony jednolicie szaroniebiesko

Galemys pyrenaicus - wychuchol pirenejski
♦ - łasicomysz (Galintias, córka Projtona, służyła u Alkmeny i fortelem umoż
liwiła narodziny Heraklesa (-> Dynastes), za co zazdrosna Hera zamieniła ją
w łasicę, którą Grecy uważali za podstępną i rozwiązłą104)
•-0
(człon ‘-gale-’ znalazł się w kilku nazwach drobnych drapieżników (Galidia, Spilogale), a nawet przedstawicieli rzędu owadożernych (-> Desmana, Potamogale)

Gallus domesticus - kura domowa
♦ - nazwa własna odłamu celtyckiego plemienia Galów, którzy z Galacji (płd.
Turcja), w ostatnich wiekach przed naszą erą, przenieśli się na teren obecnej
Francji; kraj ten Rzymianie nazwali Galią. Brzmiała ona identycznie, jak łacińska
nazwa drobiu (<? 'gallus’ i $ 'galla), tak też byli nazywani przez Rzymian105
♦ - 'gallus' kapłan bogini Kybele (-> Astarte), „wyświęcony" (przez kastrację)
•-0
0 - w większości języków nazwa koguta pochodzi od jego głosu, u nas dawniej
mówiono „kokot”; słowo kura może pochodzić od gr. oupaĘ, 'ourax' - kurak, czyli
ptak podobny do kury (-> Tetrao)

Gammarus fossarum' - kiełż potokowy*
Gammarus pulex" - kiełż zdrojowy
♦ -łac. ‘gammarus’, ‘cammarus' lub 'cambarus' - rak morski; Linneusz ustano
wił rodzaj Gammarus i podzielił na dwa gatunki: morski G. locusta oraz słodko
wodny, G. pulex; obecnie „rodzaj" ten dzieli się na kilkaset podobnych gatunków,
podzielonych na wiele rodzajów, ich nazwy zwykle różnią się przedrostkami (->
Chaetogammarus, Oronectes = Cambarus)
- z rowów i fos
104 Hera nakazała bogini porodów, Ejletyi; aby ta stała w pobliżu położnicy ze złożonymi
na krzyż rękami, co uniemożliwiało poród, pomysłowa Galintias wybiegła z izby wołając, iż
dziecko właśnie się urodziło; Ejletyja ze zdumienia rozłożyła ręce i Herakles rzeczywiście
już mógł przyjść na świat. Grecy sądzili, że łasice za karę rodzą młode pyskiem, mogło to być
wynikiem obserwacji, jak zaniepokojona łasica przenosi swe jeszcze nagie i ślepe potomstwo
do nowej kryjówki.
105 Później Frankowie, następcy, a częściowo potomkowie Gallów, przyjęli bojowego ko
guta jako swój symbol; dopiero od czasów Wielkiej Rewolucji jego miejsce zajęła Marianna,
czyli dziewczyna w czerwonej czapce frygijskiej.
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•" - pchła (ale ma do 2 cm długości)
0 - nazwa rodzaju wymyślona w XIX w.
(w Polsce znaleziono 15 gatunków kiełży, ale G. pulex, wymieniany jako typowy
niemal we wszystkich podręcznikach zoologii, występuje jedynie na północy
kraju, głównie w rzekach i jeziorach, czasem w źródłach, natomiast na południu
kraju najczęstszy jest G. fossarum)

Gammarus (Pephredo) locusta - kiełż ...
♦ -T
♦ - Pephredo to imię jednej z Graj, uosobienie starości
♦ - konik polny, szarańcza
0 - jeden z siedmiu gatunków kiełży bałtyckich

Garrulus glandarius - sójka
♦ - gadacz, „rozmawiacz”
♦ - żołędziowy
(ponieważ te ptaki trzymają się rodzinami, a każda z nich cały czas utrzymuje
łączność głosową, to w wielu językach istnieje odpowiednik naszego zwrotu
„drzeć się jak sójki”; por. -> Hylobates hoolock)

t Garudimimus - garudimim
■ - naśladujący ptaka Garudę (ptak z ludzką twarzą, z mitologii hinduskiej,
obecnie widnieje na godle Tajlandii)

Gasterophilus intestinalis - giez koński
♦ - lubiący żołądek (jaja są zlizywane przez konia z sierści i larwy rozwijają się
w jego żołądku, są odporne na strawienie)
•-0

Gasterosteus aculeatus - ciernik, kolka, „kat”
♦ - z kośćmi na brzuchu (tułów jest pokryty nie łuskami, ale tarczkami kostnymi)
♦ - kolczasty (na grzbiecie ma 2-5 kolców, płetwy brzuszne też są przekształco
ne w kolce)

Gastropoda - ślimaki, brzuchonogi
♦ - brzuchonogi (ich jedyna noga jest jednocześnie brzuszną ścianą ciała)

Gecarcinus ruralis - pielgrzym, krab pielgrzym
♦ - ziemny krab (tylko larwy przebywają w wodzie, dorosłe, po przeobrażeniu,
zamieszkują wybrzeża, są aktywne nocą)
♦ - wiejski

Genetta genetta - że neta zwyczajna
♦ • - nazwa z francuskiego, może mieć związek z nazwą janowca (Genista),
porastającego pagórki Prowansji, a może z Genuą i Zatoką Genueńską, w pobli
żu których ten gatunek występuje106
106 Zasadniczo jest to gatunek z Afryki i Bliskiego Wschodu, ale łatwo się oswaja i sprawnie
poluje na drobne gryzonie. Rzymianie przywieźli żenetę do Europy, a tu wtórnie zdziczała (->
Felis).
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O - żeneta to fonetycznie odczytane słowo francuskie, ale wymawiano je też
przez „gie", stąd powstała nazwa 'jenot' (-> Procyon, Nyctereuteś)

Geometridae - miernikowate (Geómetridae)
♦ - mierzący ziemię
(rodzina motyli, których gąsienice poruszają się bardzo charakterystycznie, wy
ginając i prostując ciało oraz dotykając podłoża tylko końcami, tak jak pijawki lub
wrotki pijawczaki
Bdelloidea: 22 wielu gatunków są bezskrzydłe -> Erannius,
Operoptera)

Geophilus electricus - zieminek (Gedphilus)
♦ - lubiący ziemię
♦ - bursztynowy, jasny (nazwa nadana przez Linneusza jeszcze w znaczeniu
klasycznym)
0 - bardzo wydłużony, jasnożółty parecznik, ma 60-70 par nóg, zamieszkuje
ściółkę leśną

Geotrupes stercorarius - żuk gnojarz
♦ - wiercący ziemię
♦ - O (-> Strongyloides)
0 - pod odchodami zwierząt trawożernych kopie spore nory (0 5-6 cm), wypeł
nia je nawozem (krowim lub owczym) i składa tam jaja (jak -> Copriś)

t Giganotosaurus - giganotozaur
♦ 0 - gigantyczny, południowy jaszczur (gr. vóToę -'notos' - wiatr południowy;
jego personifikacją był Notos, uważany za syna Astrajosa i Eos, później na
zywano tak kierunek południowy107108
; szkielet tego jaszczura odkopano w Argen
tynie, był dłuższy od trzynastometrowego tyranozaura (Tyranosaurus rex)
o około dwa metry (-> Argentinosaurus, Drinker, Gymnotus)

Giraffa camelopardalis - żyrafa
♦ - z arabskiego 'serafa'-zgrabna, wdzięczna
♦ - wielbłądoryś (ma szyję i nogi podobne do wielbłądzich, a jest cętkowana jak
-> ryś lub pardel; nazwę nadali Rzymianie, uważając że jest mieszańcem tych
obu zwierząt)

Glaucidium passerinum - sóweczka
♦ - zdrobnienie od gr. 'glaux' (sowa, prawdopdobnie pójdźka -> Athene)
♦ - wróblowata (wielkości wróbla, Passer)

Glaucus atlanticus - glauk atlantycki
♦ ' - rybak Glaukos zyskał nieśmiertelność, gdy przypadkiem spożył czarodziej
skie „ziele Saturna”100 (-> Antedon)
107 Stąd w zoogeografii nazwa Notogea, na określenie krainy australijskiej.
108 W klasycznej mitologii Zeus uczynił Glaukosa opiekunem rybaków, natomiast prawdo
podobnie był on bogiem przedgreckiego ludu Pelazgów (czyli ‘ludzi morskich), który począt
kowo nie został przyjęty do panteonu olimpijskiego. Opowieść o nim jest wyjątkową wersją
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♦ " - Glauca, nereida, towarzysząca Tetydzie (-> AN.)
♦
szaroniebieski lub błyszczący (-> Notonecta, Prionace)
♦ - atlantycki (podobny gatunek, G. marinus, jest dość rzadkim mieszkańcem
Morza Śródziemnego)
0 - płaski, błękitny ślimak planktonowy, z czterema płetwami, a każda z nich,
i koniec ciała, jest opatrzona palczastymi wyrostkami; żeruje na planktonowych
rurkopławach, jak
Physalia i inne

21.

Glaucus
przeważnie
siedzi
i obgryza plankotonowe rurkopławy,
ale potrafi też dość sprawnie pły
wać, poszukując ich (rys. oryg. ze
zdjęcia)

Globigerina - globigeryna
♦ - niosąca kule (ten rodzaj otwornic wytwarza wapienne, okrągłe pancerzyki,
w postaci kilku półkul o coraz większych średnicach położonych wzdłuż linii spi
ralnej, co tworzy graniasty domek, zawierający wielojądrową komórkę; rys.
Rhizopoda). J.B. Lamarck, opisując skorupki licznych rodzajów i gatunków śród
ziemnomorskich otwornic, zaliczał je do... mięczaków

Glomeris marginata - skulica obrzeżona
♦ - węzeł, kłębek
•-0
0 - owalne ciało tego dwuparca może się zwinąć w regularną kulkę, chroniąc
nogi i brzuch; nazwa gatunkowa od jaśniejszego, żółtego ubarwienia brzegów
tarczek)

Glossina morsitans' - tse-tse, mucha t.
Glossina palpalis" - tse-tse, mucha t.
♦ - z wydatnym językiem (ma długą, kłującą ssawkę)
•' - śmiercionośna (przenosi śmiertelną dla ludzi śpiączkę, powodowaną przez
Trypanosoma rhodesiense)
- z mackami (ale kłująca ssawka też istnieje, przenosi śpiączkę nieco łagod
niejszą -> Trypanosoma gambiense)
0 - nazwa tse-tse może naśladować odgłos jej lotu
starego mitu, wywodzącego się z kraju Sumerów. Zwykle to wąż (-> Serpens) zjadał cudowne
ziele i uzyskiwał wieczną młodość, mogąc zrzucać zużytą skórę.
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Glossobalanus minutus - glossobalanus drobny
♦ - żołędziowy język (-> Balanus)
• - drobny
0 - parocentymetrowy, robakokształtny mieszkaniec korytarzy, wyrytych w mulistym dnie morskim, z niewciągalnym ryjkiem w kształcie żołędzia (należy do
półstrunowców -> Hemichordata)

22.

Glossobalanus - kryje swe ciało w norkach, z których wystawia ryjek, kołnierzyk
i część skrzelową tułowia, a segmentowana część wątrobowa i ogonowa pozostają
stale ukryte

glutinant- glutynant
♦ - ‘gluten’ - klej (powierzchnia tępo zakończonej nici pokryta jest klejącym ślu
zem, co umożliwia, np. stułbi przemieszczanie się w taki sam sposób, jak pijaw
ce (-> Bdelloidea, Hirudo)

Glycera convoluta - glicera
♦ - z lepkimi czułkami (wieloszczet zamieszkujący rurki unieruchamia zdobycz
czułkami, a następnie uśmierca ząbkami jadowymi wysuwalnego ryjka)
♦ - dosłowne tłumaczenie to ‘razem tocząca się’, ‘obracająca’, ale możliwe, że
autor miał na myśli wyraz ‘convolvo’ - zwijać się, opisujący zachowanie tych
pierścienic

Glycimeris glycimeris - grzebiolinek
♦ • - częściowo słodki, słodkawy (małż o charakterystycznym zamku taksodontycznym, składającym się z wielu drobnych ząbków ułożonych w jednej linii; róż
ne gatunki z tej grupy bywają zewnętrznie bardzo podobne do małży z innych
rzędów -> Cardium, Panope i inne)
0 - nazwa sztuczna

Goliathus giganteus' - goliat największy*
Goliathus meleagris" - goliat Meleagra*
♦ - Goliat, biblijny olbrzym „pięć sążni wysoki" (do rodzaju Goliathus należą
wielkie chrząszcze afrykańskie, zwykle 5-7 cm długości
- O (największy okaz tego gatunku z Muz. Zool. UJ ma 86 mm; por. też ->
Dynastes, Strombuś)
•" - czarne pokrywy ma pokryte niewielkimi, równymi, białymi plamkami, jak
pióra perliczki (-> Numida, Meleagris)
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Gonepteryx rhamni- latolistek cytrynek, cytrynek
• - kątoskrzydły (druga para skrzydeł z wyraźnym, wyciągniętym wyrostkiem)
• - szakłakowy (Rhamnus frangula - szakłak kruszyna, roślina żywicielska gą
sienic)
0 - tylko 3 cytrynka jest żółty, $ białozielonkawa; inny motyl z polską nazwą
cytrynek to -> Colias

Gorgonia, Gorgonaria - gąścioły
• - od Gorgon, żeńskich postaci z wystającymi kłami i wężami zamiast włosów
(-> Rhipidogorgia, Euryale)
(koralowce ośmiopromienne, często tworzące gęste, splątane zarośla, porusza
ne falami morza, na ogół ich szkielet składa się z luźnych elementów, sklerytów, znajdujących się wśród tkanek (-> Alcyonium, Isis); tylko rzadko, jak u ko
rala czerwonego (-> Corallium), elementy te są sztywno spojone)

Gorgonocephalus arborescens - głowa gorgony
• - głowa -> Gorgony (po dekapitacji - Perseusz podarował ją Atenie, a ona
umieściła dar na swej egidzie (tarczy z koziej skóry), ponieważ głowa, nawet
odcięta, nie straciła zdolności zamieniania widza w kamień (-> Meduza)
• - drzewkokształtna
0 - gatunek wężowidła, którego każde ruchliwe ramię jest kilkakrotnie rozgałę
zione dychotomicznie, całość wygląda jak splątane gałązki

Gorilla gorilla beringei - goryl górski
• • - prawdopodobnie afrykańska nazwa miejscowa, usłyszana przez Fenicjan,
dotarła do nas w zapisie Rzymian
• - Oskar Beringe odkrył populację goryli górskich z Afryki Równikowej, uznaną
później za odrębny podgatunek

Gordius aquaticus - gordius, drucieniec, „żywy włos”
• - od nazwy miasta Gordion, gdzie w świątyni było jarzmo, związane z wozem
bardzo przemyślnym węzłem; założyciel miasta, Gordios, przepowiedział, że
ten, kto go rozwiąże, opanuje Azję. Niecierpliwy Aleksander Macedoński użył
miecza, zajął spory kawałek Azji Południowej (po Indie), lecz Mojry (->
Atropos, Lachesis) również nie wykazały cierpliwości i jego los wkrótce się
dopełnił
• - O (w wodzie spotykamy jedynie dojrzałe drucieńce, tam kopulują, składają
jaja i giną)
0 - drucieńce wyglądają jak grube ciemne włosy, leżące na dnie wody, poruszają
się dość wolno, a ich ciało często zwija się i zapętla

Gregarina blattarum - hurmaczek, gregaryna
• - stado, trzoda (komórki pierwotniaków należących do tego rzędu często łączą
się w łańcuszki z kilku osobników, mając odpowiednio ukształtowane organelle
na obu końcach ciała)
• - O? (ten gatunek żyje w jelitach karaczanów)
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t Griphornis, t Griphosaurus -> Archaeopteryx
Gulo gulo - rosomak
♦ • - gardziel, przełyk, przenośnie - łakomczuch, żarłok (możliwe, że słowo ła
cińskie przenieśli Wikingowie do swej ojczyzny, gdzie jako Gulo lub Gulon stało
się imieniem zwierzęcia mitycznego, symbolu obżarstwa, przedstawianego jako
mieszańca Iwa i hieny, z lisim ogonem)
Prawdopodobnie Linneusz użył tej nazwy dla największego przedstawiciela ro
dziny łasicowatych dlatego, że o rosomaku opowiadano, iż gdy upoluje wielką
zdobycz, zjada tyle, ile tylko może, następnie przeciska się przez jakąś szczelinę
skalną, opróżnia żołądek i wraca do jedzenia109

Hadogenes troglodytus - skorpion podziemny
♦ - urodzony w Hadesie (czyli „z piekła rodem”, dorasta do 15-18 cm długości,
ma masywne szczypce, ale jego jad nie jest zbyt silny),
♦ - jaskiniowiec (jak inne skorpiony - na polowanie wychodzi nocą, a za dnia jest
spotykany pod kamieniami i w szczelinach skalnych; tutaj nazwa gatunkowa jest
bardziej uzasadniona niż u gatunków -> Pan i Troglodytes)

Haemodipsa ceylonica - pijawka nadrzewna (cejlońska)
♦ - spragniona krwi (te pijawki masowo oczekują na drzewach na przechodzące
ssaki, na których żerują)
♦ - opisana z Cejlonu (obecnie Sri-Lanka), ale pospolita w lasach w dużej części
krainy Orientalnej (istnieje jeszcze kilka gatunków o podobnych obyczajach:
H. javanica, H. japonica i inne)

Haemopis sanguisuga - pijawka wielożerna (dawniej końska)
♦ - podobna do (innych krwiopijnych) pijawek
♦ - ssąca krew
0 - do niezbyt dawna uważano, że potrafi przeciąć skórę konia, ale nazwa jest
całkowicie błędna, ten gatunek ma szczęki słabe i tępe, więc żywi się różnymi
bezkręgowcami

t Haikouichtys ercaicunensis - haikvichtus
♦ - ryba z prowincji Haikou (nazwa nie dotyczy ryby, lecz kilkunastomilimetrowego odcisku strunowca, zapewne bezszczękowca, ze struną grzbietową, seg
mentacją i koszem skrzelowym)
♦ - ze stanowiska Er-kai-kun (w języku chińskim nie ma “r”, więc w transkrypcji
oznacza ona dźwięk ”sz" lub “ż”)
(nieco gorzej zachowany odcisk niż -> Myllokunmingia)

109 Źródłem tej fantazji mógł być fakt, że łasicowate nie mają obojczyków i potrafią się
przecisnąć przez tak wąski otwór, przez który tylko przesuną głowę. Tymczasem to człowiek
przypisał zwierzęciu własne wynaturzone zachowanie, np. w Rzymie, w trakcie uczt, biesiadnik
z przepełnionym żołądkiem udawał się do vomitorium, gdzie niewolnicy łaskotali panów
w gardło, używając piór flamingów (-> Phoenicopterus), umoczonych w oliwie, i podstawiali im
ozdobne naczynia dla opróżnienia żołądków, później obżarstwo kontynuowano, oglądając
występy aktorów (-> Histrio) lub słuchając lektorów recytujących poezje.
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Halia priamus (= Voluta pr.) - zawójka ...
♦ - Halia, nimfa morska, towarzyszka Tetydy (-> AN.), imię związane z solą,
czyli morzem
♦ - Priam, ostatni król Troi

Haliaetus albicilla - bielik, birkut bielik, „orłan” (Haliabtus)
♦ - morski orzeł lub orzeł-rybak (bielik europejski raczej okazyjnie bywa nad
morzem, natomiast bielik amerykański, czyli białogłowy, potrafi nawet łowić ryby
spod powierzchni wody
♦ - wybielały (ogon jest stale biały, a u starszych ptaków bieleją i inne pióra)
0 - wizerunek bielika był początkowo używany jako herb dynastii Piastów, a póź
niej stał się herbem państwowym, jako „Orzeł Biały”; może dlatego sam ptak jest
też nieprawidłowo nazywany „orłem bielikiem" (każda z tych nazw przysługuje
innemu rodzajowi ptaka -> Aquila, przypis)
- nazwa ‘birkut’ pochodzi z tatarskiego 'berkut'
- ‘orian’to słowo rosyjskie

Halichoerus grypus - foka szara
♦ - morska dziewczyna
♦ - z zagiętym (orlim) nosem
(jedyna foka dość regularnie obecna na naszym wybrzeżu)

Halicore dugong - diugoń, „pierśiopławka”
♦ - morska dziewczyna
♦ - nazwa miejscowa, z malajskiego
0 - samice mają gruczoły mleczne widoczne z przodu, karmią młode w pionowej
postawie, wynurzając się częściowo z wody i przytrzymując je palczastymi płe
twami (-> Sirenia, Trichechuś)

Halicryptus spinulosus - halikryptus
♦ - ukryty w morzu (dosłownie „w soli”; osobniki tego gatunku całe się zagrzebują, tylko tylny koniec znajduje się tuż nad powierzchnią dna)
♦ - kolczasty (dokoła otworu ustnego i na ryjku kilka okółków z większych kol
ców, a na na reszcie ciała nieregularnie rozrzucone mniejsze)
(zamieszkuje zimne morza, w Bałtyku, jako relikt po Morzu -> Yoldia)

Haliotis lamellosa' - uchowiec, ucho morskie prążkowane
Haliotis rufescens" - uchowiec kalifornijski, abalon zielony
♦ - morskie ucho (kształt tej muszli, zwiniętej bardzo płasko i mającej wielki
ostatni skręt, przypomina ucho ludzkie; we Włoszech uchowce są nazywane ‘ore
di san Piętro', na pamiątkę ucha, odciętego Malachiaszowi przez św. Piotra)
•' - blaszkowate (ślady przyrostów na zewnętrznej powierzchni muszli układają
się w drobne prążki)
•" - czerwieniejący (od różowoperłowego połysku wewnętrznej strony muszli)
0 - 'abalon', nazwa używana w Kalifornii; zewnętrzna powierzchnia muszli tego
dużego (do 30 cm), pacyficznego, jadalnego ślimaka jest zwykle porośnięta glo
nami, szarozielona
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Hariotta atlantica - drakon, strzałosmok (spotyka się też pisownię
Harriotta, Hariota)
♦ - Hariott - badacz ang. XIX wieku
• - O (niespotykana w wodach powierzchniowych)
0 - drakon
Draco, głowa jest przedłużona w zaostrzony wyrostek, skierowany
do przodu (należy do rzędu zrosłogłowych -> Holocephali)

Harpa crenata - harfa karbowana*, wręga k.
♦ -‘harpa’ to harfa, po niem. 'Harfę' (może z odczytaniem 'p’jak 'ph'; ślimak ma
na muszli podłużne, wyraźne żebra, ku wierzchołkowi coraz krótsze, jak struny
harfy)
• - karbowana (u tego gatunku wręgi są wysokie i dosyć szerokie)
0 - wspomniane wygięte żeberka przypominają wręgi szkieletu statku

23.

Harpa - wolny brzeg muszli jest
bardzo ostry; napadnięta harfa
wciąga nogę, odcinając bez
krwawo jej fragment, którą po
zostawia „na odczepne", podob
nie jak jaszczurka ogon

Harpia harpyia (= Thrasaetus' h.) - harpia (Thrasadtuś)
♦ - Grecy słowem apmi 'harpe' nazywali drapieżne ptaki, o których niżej; jakąś
rybę, też drapieżną, a także sierp lub hak
- Harpie, jako półkobiety i półptaki, z żelaznymi szponami i dziobami, były per
sonifikacją silnych wiatrów, również Harpiami nazwano ptaki stymfalijskie, pory
wające i zanieczyszczające pożywienie Fineusowi, z którymi musiał uporać się
Herakles
(•' - odważny ptak drapieżny)
♦ - Harpyia, grecka bogini burzy
0 - harpia południowoamerykańska to wielki sokół leśny, z głową ozdobioną
pióropuszem i ze szlarą wokół oczu

Hatteria punctata -> Sphenodon punctatus
Hedobia imperialis' - zamierek cesarski
Hedobia regalis" - zamierek królewski
♦ - żyjący w tronie (gr. e6oę ‘hedos’ to zasadniczo siedziba, mieszkanie)
•' - ‘imperator1- rozkazodawca, wódz naczelny, później cesarz
•" - ‘rex’ (regis) - król
(chrząszczyki, żyjące w drewnie starych mebli; miejsce żerowania składa się
z głównego korytarza, w którym $ składają jaja, i odchodzących od niego, pro
mieniście ułożonych korytarzy larwalnych, rozszerzających się wraz ze wzrostem
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larw. W całości - autor nazwy dopatrzył się podobieństwa do rozłożonych skrzy
deł orła, będącego symbolem władzy cesarskiej, a ponieważ drugi gatunek
chrząszczyka jest drobniejszy, dostał miano od władcy niżej stojącego (-> Apte
nodytes, Regulus)
0 - potrącone zamierają, czyli nieruchomieją na pewien czas, jak wiele innych
chrząszczy (katalepsja), por.
Anthrenus

Helarctos malayanus - niedźwiedź malajski
• - Hel(ios) słońce + arctos (niedźwiedź -> Ursus), najmniejszy niedźwiedź
nadrzewny (podobny do drzewiaka -> Dendrolagus), z krótką, czarną sierścią,
od której wyraźnie odcina się żółty pysk i żółta lub nawet pomarańczowa plama
na piersiach - trójkątna, czasem okrągła, przypomina wtedy słońce (Carche
sium, Phaeton, Thea)
•-0

Helix pomatia - winniczek
• - od pierwotnej nazwy ślimak, czyli helix, pochodzi helisa (krzywa zwana też
ślimacznicą)
• - zasklepiony, odnosi się do wieczka (epifragmy) ze stwardniałego śluzu, któ
rym ślimak zamyka muszlę w niesprzyjających warunkach
0 - w Europie Południowej częsty w winnicach, u nas prawdopodobnie naturalny
zasięg tylko na południu, na pozostałym obszarze kraju bywał hodowany przy
klasztorach, w celach konsumpcyjnych (-> Castor, Lepas, Oryctolagus)

helminthosis - helmintoza, robaczyca
• - gr. ‘helmis’ robak - ogólna nazwa chorób spowodowanych obecnością róż
nych pasożytów (niekoniecznie robaków), zwykle określana od ich nazw nauko
wych - askarioza, drakunkuloza, looza, strongyloza, tenioza, a też myoza (muszyca, czyli obecność pod skórą larw much) lub sarkoptoza (świerzb) ->
Aschelminthes, Plathelminthes

Hemichordata - półstru nówce
• 0 - nazwa polska jest dosłownym przekładem łacińskiej, obie nadano dlatego,
że u przedstawicieli typu występują zarówno cechy robaków (kształt ciała, brak
kończyn, czułki), jak i strunowców (szczeliny skrzelowe, elementy szkieletu we
wnętrznego i ślepy uchyłek jelita, skierowany w przód, zwany notochordą, uwa
żany czasem za homolog struny grzbietowej; w rozwoju występuje larwa -> tor
nada, dość typowym gatunkiem jest -> Glossobalanus)

hermaphroditus - hermafrodyta, obojnak, androgyn, organizm
obupłciowy
• - Hermafrodit(us), syn Hermesa i Afrodyty, po rodzicach dostał imię, po
mamie odziedziczył urodę, był młodzieńcem tak pięknym i przystojnym, że gdy
zakochała się w nim najada Salmakis, to uprosiła bogów, aby ich ciała zrosły się
na zawsze i tak powstała osoba o cechach obu płci
• - istnieje też późniejsze, literackie opowiadanie o Hermafrodycie, która/y
będąc na zmianę nią lub nim, uwodził/a w swym pałacu gości płci obojga
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Hermonia hystrix (= Hermione h.) - hermonia
♦ - Hermione, córka Menelaosa i Heleny (-> Lycaena)
♦ - kolczasta jak jeżozwierz - albo jak wiele innych wieloszczetów (także innych
zwierząt
Asthenosoma, Chaetonotus, Diodon)

Hesione sicula - hezjone
♦ - Hesione, córka Laomedona, króla Troi, odbita z niewoli przez Heraklesa
(jej ojciec nie wypłacił umówionej nagrody herosowi i Grecy tym chętniej wyru
szyli na wojnę z jego następcą, Priamem)
♦ - sycylijska (ten wieloszczet występuje jednak w całym Morzu Śródziemnym)

Hexapoda - owady
♦ - sześcionogi (z greki i łaciny), nazwa w systematyce niezastosowana

Hexarthra mira (= Pedalion mirum) - heksartra, (pedalion)
♦ - sześć stawów (u nasady wiosełkowatych „nóżek”)
♦ - dziwny (tak nazwał go wytrawny planktolog, C.T. Hudson, który takiego wrot
ka jeszcze nie widział)
(♦ - posiadacz nóg), przez kilkadziesiąt lat używano nazwy rodzajowej Pedalion
lub Pedalia, ale włączono go do wcześniej opisanego rodzaju Hexarthra, więc,
zgodnie z K.N.ZOOL., późniejsze nazwy są synonimami
(ten planktonowy rodzaj wrotka z cieplejszych stref klimatycznych ma dookoła
tułowia sześć ruchliwych płetw, w postaci wypustek powłoki ciała, przedłużonych
płaskimi pęczkami szczecinek, co wyróżnia go spośród innych wrotków, posia
dających albo jedyną „nogę” z dwoma „palcami”, stanowiącą przedłużenie ciała,
albo całkiem obywających się bez niej)

Hibernia defoliaria -> Erannis d.
Hinia reticulata (= Nassarius reticulatus) - więcierzówka
siatkowana
♦ - łac. 'hinnus' - muł (gatunek najczęściej spotykany na dnie mulistym, ma
długi, skierowany do góry syfon, ułatwiający oddychanie)
(♦ - łac. 'nassa'- sieć rybacka)
♦ - siatkowany, kratkowany (-> reticulum)
0 - ślimak z muszlą w drobną krateczkę, wyglądający jak owinięty w sieć, czyli
więcierz

Hippopotamus amphibius - hipopotam
♦ - koń rzeczny
♦ - żyjący w obu (środowiskach, jak -» Amphibia)
(jednak koń należy do rzędu nieparzystokopytnych, a hipopotam do parzystokopytnych, a dokładnie do podrzędu świniokształtnych)

Hippopus hippopus - hipopus, kopyto końskie
♦ • - końska noga (wielkość i kształt tego małża, o mocno wypukłych, a przy
tylnym brzegu załamanych połówkach muszli, przypominają nieco kopyto,
oczyszczona muszla ma kolor kremowy, z różowymi plamkami)
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Hippotigńs zebra -> Equus quagga

Hirudo medicinalis - pijawka lekarska
♦ - pijawka (-> Macracanthorchynchos)
♦ - do niedawna była użytkowana medycznie, obecnie stosuje się samą hirudynę do leczenia np. zakrzepowego zapalenia żył, ale w szczególnych przypad
kach i żywe pijawki110

Histrio histrio - histrion, antennarius sargassowy', pterofryne",
rybka sargassowa"
♦ • - akrobata, żartowniś, cyrkowiec (słowo etruskie)
(ten gatunek zaliczany początkowo do rodzajów Antennarius' lub Pterophryne",
żyje wśród pływających brunatnie z rodzaju Sargassum'", których przytrzymuje
się chwytnymi płetwami, przybierając najróżniejsze pozy, wspomniani jego krew
niacy to ryby chodzące na przednich płetwach po dnie morza)
0' - Antennarius ♦ - (ryba) z czułkiem
Pterophryne ♦ - skrzydlata ropucha
" - hiszp. ‘sargassum’ - drobne winogrono, od pęcherzy z gazem, utrzymują
cych plechy tej brunatnicy na powierzchni morza

Hogna tarentula (= Lycosa t.) - tarantula włoska
♦ - nazwa miejscowa z Prowansji
•-od m. Taranto (obecnie Otranto, południowe Włochy)111, (-> też Tarantula)
(istnieje kilka nazw „gatunkowych" od miejsc występowania: apulijska, julijska,
narbońska, prowansalska itd., ale mogą to być tylko podgatunki lub formy); p. też
-> Latrodectus tredecimguttatus

Holocephali - zrosłogłowe
♦ - całogłowe (należy tu kilka rzadko spotykanych gatunków półgłębinowych ryb
chrzęstnoszkieletowych, które mają górną szczękę nieruchomo przyrośniętą do
mózgoczaszki; ich osobliwy wygląd podkreślają polskie nazwy: hakonos (->
Callorhynchus), przeraza (-> Chimaera) i drakon, czyli strzałosmok (-> Hariotta)

Holothuria tubulosa - strzykwa rurkowata
♦ - 4 Holothurioidea
♦ - ma zarówno rurkokształtne ciało, jak i obronne gruczoły klejowe - w postaci
całej wiązki rurek
110 Przy transplantacji, po przyszyciu odciętego palca czy całej kończyny, przystawienie
pijawek zapobiega tworzeniu się skrzepów i, na początku, umożliwia dopływ świeżej krwi.
1,1 Ukąszenie tarantuli jest bolesne, ale nie śmiertelne, powoduje jednak często osłabienie,
senność, a nawet okresowy bezdech, zatem zanim wynaleziono surowicę, uważano, że naj
lepszym antidotum na ukąszenie stanowi ruch, ukąszonemu grata więc kapela, a on sam
musial tańczyć aż do upadłego. Trudno jednak rozstrzygnąć, czy nazwa szybkiego tańca tarantelli, pochodzi od tego „leczenia”, czy powstała niezależnie, wprost od nazwy miasta Ta
ranto.
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O - nazwa polska może pochodzić zarówno od wystrzykiwania strumienia wody
z płuc wodnych, jak i od zachowania się przy chwytaniu 4-

24.

Holothuria - okaz skurczony,
na rozprostowanym byłoby wi
dać drzewkowate skrzela ota
czające tylny koniec ciała

Holothurioidea - strzykwy
♦ - całe dzikie (może od „dzikiego zachowania", czyli nagłego wystrzykiwania
całych wnętrzności przy podrażnieniu, dzięki wielkim zdolnościom do regenaracji
- po kilkunastu dniach wszystkie układy odtwarzają się)

Homarus gammarus - homar europejski
♦ - skandynawska nazwa miejscowa 'hummer1
♦ - rak (morski lub słodkowodny -> Gammarus)
0 - nazwa stała się synonimem drogiej i wyszukanej potrawy (obecnie gatunek
bardzo rzadki, wskutek przełożenia)

25.

Homarus - homar poszukuje małży
smuklejszym kleszczem tropiącym,
a rozgniata je masywnym klesz
czem miażdżącym

/„Homo alalus’’- człowiek (jeszcze) niemówiący
• - człowiek
• - niemowa (teoretyczne stadium rozwojowe, którego istnienie, o którego istnie
nia mówił E. Haeckel, por. H. faber)

t H. erectus - człowiek wyprostowany
• 0 - inaczej dwunożny (postulowany w Europie jako stadium teoretyczne, na
Jawie odkryty jako szczątki kopalne (te odkrywca, L. Dubois, nazwał początkowo
małpoludem, czyli pitekantropem -> Pithecantropus)

„H. ergaster”- człowiek pracujący
• - nadający się do pracy (dzięki niej - zdobywający żywność)
(teoretyczne stadium ewolucyjne)
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„H. faber”- człowiek produkujący (narzędzia)
• - rzemieślnik (cecha człowieka współczesnego: wykonywanie narzędzi, służą
cych do wyrobu innych narzędzi, ale nie jest to nazwa naukowa w ujęciu syste
matyki!)

t„H. habilis"- człowiek zdatny, „zręczny”
• - zdatny (do dalszego rozwoju, stadium ewolucyjne, niektóre osobniki okazały
się naprawdę zdolne... do wszystkiego), słowo zręczny to tłumaczenie błędne

tH. neandertalensis - neandertalczyk, czł. z Neandertalu
• 0 - w połowie XVIII wieku znaleziono w Neandertahl (= dolina Neandra)112
pierwsze kości i czaszkę, zidentyfikowane jako należące do drugiego, odrębnego
gatunku człowieka
(część antropologów uważa jednak, że człowiek neandertalski był tylko podgatunkiem i nazywa go Homo sapiens neandertalensis)

H. sapiens - człowiek rozumny (?)
• - (pierwszym przedstawicielem był t H. s. fossilis - czł. Kromanioński, czyli
kopalny113 (najwcześniej znany ze stanowiska Cro Magnon we Francji, zwany
też H. s. cromagnonesis, a jego potomkiem jest H. s. recens - czł. współcze
sny (między tymi formami, jak i czł. „fabrykantem” - H. faber nie ma różnic
biologicznych ani anatomicznych)
0 - określenie rozumny trzeba rozumieć bardziej jako przejaw miłości własnej,
niż cechę charakteryzującą gatunek

Hyalocynthia papillosa - żachwa czułkowata*
• - przejrzysta Cyntia (przydomek Artemidy, od góry Cynthion na Delos, gdzie
przyszła na świat -> Acteon, Artemia, Latona)
• - syfon wejściowy jest wyciągnięty w palczaste wyrostki
0 - żachwa to słowo sztuczne, z XIX wieku

Hyas araneus - krab pajęcznik
• - Hyas to syn Atlasa
•-długie i cienkie nogi kraba przypominają odnóża pająka

Hydra attenuata - stułbia ...
• - mityczna Hydra była siedmiogłowym potworem, zamieszkującym bagna
koło Lernei (jej imię pochodzi od gr. -> hydor, co podkreśla związek z wodami,
p. też -> Lutra); jedną z prac Heraklesa miało być jej zabicie, lecz głowy potwo
ra po odcięciu odrastały (dopiero zastosowanie „kauteryzacji"114 powstrzymało
112 Nazwa tej części doliny rzeki DUssel pochodzi od pseudonimu Ch. Neumanna, poety
i organisty kościoła w Dusseldorfie, który opiewał jej malowniczość, a utwory podpisywał grec
kim przekładem swego nazwiska: „Neu Mann" = nowy człowiek = ne(os) ander, jak to było
spotykane w xvii w.).
1,3 Za ostatnich typowych kromaniończyków uważano Guanczów, pierwotnych mieszkań
ców Wysp Kanaryjskich, gdzie do XV wieku trwał neolit (-> Serinus).
” Bratanek Heraklesa, Jolkos (Jolaos) przypalał żagwią odcięte miejsca, więc aby za
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ten proces). Słodkowodna Hydra dostała nazwę ze względu na swe wielkie zdol
ności do regeneracji
♦ - chuda, smukła
0 - stułbia to nazwa sztuczna, wymyślona w XIX wieku

Hydracarina - wodopójki
♦ - wodne roztocza (pajęczaki z ciałem jednoczęściowym)

Hydrobatespelagicus- nawałnik burzowy
♦ - przechadzający się po wodzie (-> Dendrobates, Hylobates)
♦ - z otwartych wód (niezwiązany z brzegiem -> Pelagia)
0 - najmniejszy ptak pełnomorski, który całymi tygodniami przebywa w strefie
burz i silnych wiatrów, z uwagi na wymiary i zręczność lotu, bywa nazywany „ja
skółką sztormową”

t Hydrodamalis gigas (= Rhytina stelleri) - krowa morska, krowa
Stellera
♦ - wodne cielę (istotnie, rząd syren pochodzi od tego samego pnia, co i kopyt
ne, ale jest nieco bliżej spokrewniony z trąbowcami (-> Elephas, Loxodonta)
i góralkami (-> Dendrohyrax)
♦ - bardzo wielkie
(♦ - pomarszczona - to zwierzę miało rogowy naskórek, gruby na kilka centy
metrów, chroniący je przed krą lodową; na naskórku tworzyły się trwałe
zmarszczki)
(• - gatunek opisał G.W. Steller)
0 - nazwa podkreśla roślinożerność, stadny tryb życia i łagodność, druga nazwa
upamiętnia odkrywcę

Hydrozoa - stułbiopławy
♦ - zwierzęta podobne do stułbi, zbudowane według takiego samego planu worek z jednym otworem i podwójnymi ściankami, zwykle z czułkami, których
puste wnętrze łączy się z jamą chłonąco-trawiącą

Hydroprogne caspia' (= H. tschegrava") - rybitwa wielkodzioba
♦ - wodna Prokne, córka Pandiona, zamieniona w jaskółkę (-> Upupa)
•' - kaspijska
(•" - może nazwa miejscowa?)

Hylobates lar(= Simia longimana) - gibbon białoręki, lar
♦ - przemieszczający się po lesie (-> Picus: Dryobates, Hydrobates)
•' - albo od imienia pięknej najady Lary (czyli Larundy), córki boga rzecznego
Almo, która rozgniewała Jowisza, informując jego małżonkę, Junonę, że mąż
bardzo się interesuje inną nimfą, Juturną; Jowisz chciał zatem odebrać Larze
chować równość sil obu slron pojedynku - Hera zesłała na pomoc Raka, któremu zresztą
Herakles rozdeptał pancerz (odtąd raki muszą, liniejąc, ten pancerz zmieniać), przy czym
oderwało się jedno ze szczypiec, więc samego raka Hera umieściła w zodiaku, a astrologiczny
znak Raka (Cancer) to ‘chelae’ ®, czyli dwoje szczypiec, ustawionych przeciwstawnie.
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urodę. Zakochany Merkury szczęśliwie ukrył ją w Tartarze, czyli Hadesie; póź
niej twierdzono, że potomstwo tej pary to zarówno >1 Lary, jak i -> Larwy
•" - albo też duch, obraz przodka (Lary, czczone w Rzymie, to przyjazne lu
dziom duchy ich przodków lub określonych miejsc; przeciwstawiane były
Larwom -> larva)
(♦ • - małpa długoręka - gibbony mają najdłuższe ręce wśród małp naczelnych,
gdy stoją wyprostowane - sięgają gruntu zgiętymi palcami dłoni)
0 — 'gibbon'- nazwa indyjska lub bengalska

Hylobates hoolock - hulok
♦ -T
♦ - angielski zapis fonetyczny indyjskiej nazwy dźwiękonaśladowczej ‘uluk’; por.
-> Strix aluco (gibbony to małpy „śpiewające”, o czystych, donośnych głosach,
używanych do utrzymania łączności stada wśród gęstych gałęzi, podobnie jak
np. sójki
Garrulus)

Hypoderma bovis - giez bydlęcy
♦ - podskórnik (larwa żyje pod skórą gospodarza)
♦ - O (-> Bos)

Hypophtalmichtys molitrix - tołpyga
♦ - ryba z nisko położonymi oczami
♦ - rozcierające (zęby gardłowe, nazwa nietrafna, bo ta ryba nie żuje pokarmu,
ale wycedza plankton)
0 - nazwa miejscowa z Dalekiego Wschodu, u nas przejęta z rosyjskiego; tam
zasadniczo używa się nazwy ToncTonoSnK 'tolstolobik', która oznacza szerokie
czoło

ichor-limfa, chłonka
♦ - tak Grecy nazywali krew bogów, która miała być podobna do płynnego świa
tła (limfa jest przezroczysta, ale lekko opalizuje)

Ichtyes - ryby (w systematyce stosuje się nazwę łacińską, Pisceś)
♦ - od tej greckiej nazwy pochodzą: ichtiologia, części nazw podgromad ryb
Chondrichtyes (Chrzęstnoszkieletowe) i Osteichtyes (Kostnoszkieletowe), części
licznych nazw naukowych, jak -> Hypophtalmichtys (tołpyga), t Ichtyornis (nale
żał do zęboptaków), a także słowo ichtiol (wyciąg z łupków bitumicznych,
o rybim zapachu, używany jako lek)

Ichtyophis glutinosus - łusecznik lepki
♦ - rybowąż (pokrycie ciała jak ryba, kształt węża)
♦ - klejący (jako płaz podziemny ma dużo gruczołów skórnych, ułatwiających
przesuwanie się ciała w korytarzach)
0 — łuski są ukrytymi w skórze płytkami wapiennymi

t Ichtyostega groenlandica - ichtiostega, rybopłaz
♦ - ryba z tarczowatym dachem czaszki
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• - pierwsze jej kośćce znaleziono na Grenlandii115
0 - do niedawna uważano, że jest to forma przejściowa, obecnie ewolucjoniści
i systematycy umieszczają ją obok głównej linii prowadzącej od ryb do płazów,
jako odrębny takson, wymarły bezpotomnie (por. -> Seymouria)

Idotea baltica - podwój bałtycki
♦ - Ejdothea116, córka Proteusa, była boginią poznania, czyli oglądu rzeczy,
z morskim rodzajem podwój łączy ją chyba tylko osoba ojca, zwanego też
„Wszechwiedzącym Starcem Morskim” (-> Galathea, Thea)
• - O (tylko niewiele gatunków ma w nazwie przymiotnik „bałtycki", ponieważ to
morze w skali geologicznej istnieje zbyt krótko i zbyt szybko się zmieniało, aby
zdążyły powstać tam nowe gatunki -> Cerastoderma, Macoma, Yoldia)
0 - podwój to słowo sztuczne, może od podwijania odnóży; po wyciągnięciu
z wody

t Iguanodon - iguanodon
♦ 0 - ząb legwana (z karaibskiego ‘iguana’-spora jaszczurka nadrzewna)
(jeden z najwcześniej odkrytych dinozaurów, znajdowany na wielu stanowiskach;
poszczególne okazy opisano też jako:
Iguanosaurus ♦ - jaszczur iguanowaty
Heterosaurus ♦ - inny jaszczur
Hikanodon ♦ - kształtny ząb?
Sphenospondylus ♦ - klinowaty krąg
Therosaurus ♦ - zwierzo-jaszczur)
(postawa iguanodonów, wyglądała jak u kangurów -> Macropus; niektóre gatunki
osiągały wysokość 4-5 m, te zapewne nie skakały, lecz chodziły; wszystkie miały
pazury kciuków wykształcone jako kilkunastocentymetrowe kolce)

imago - imago, postać dorosła
♦- obraz, wyobrażenie (jako pierwszy słowo w takim znaczeniu zastosował
Arystoteles, który opisał przeobrażenie chrząszczy i motyli)

Inachis io - rusałka pawik
♦ - Inachos, syn tytana Okeanosa i tytanki Tetydy, założyciel i król miasta
Argos stolicy wyspy o tej nazwie (por. też -> Argus, Danaus)
• - lo (Jo), jego córka, z powodu kochliwości Zeusa, miała kłopoty z Herą; naj
pierw pilnował jej stuoki smok Argos (-> Argusianus), później, przemieniona
w krowę, kąsana przez bąka, uciekła aż do Egiptu, gdzie odzyskała ludzką po
stać i mogła urodzić synów (Danaosa i Aigiptiosa); jej drugie imię to -> Phoronis
0 - rusałka -> Nymphalis
- pawik od pawich oczek na tylnych skrzydłach, jak (-> Satyridae, Lebistes)
115 Nazwę Grenlandii, czyli .zielonemu lądowi" nadali Wikingowie, którzy korzystając z ob
fitych pastwisk, osiedlili się tam około XII wieku, gdy w wiekach XV-XVII nadeszła „mała epo
ka lodowa", ich osiedla całkowicie wymarły.
116 Imię Ejdothei zawiera słowa Idea+Thea (bogini) jest to postać sztuczna, wymyślona
przez filozofów (podobnie jak Apate, Phanes (Vanes), czy Zelos (-» Aphrodite).
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Inachus dorsettensis - inaczek
♦ -0?
♦ - Dorsetshire to hrabstwo położone na południowym wybrzeżu Anglii
0-autor naszej nazwy zapewne próbował spolszczyć dźwięki, nie uwzględniając
znaczenia; rodzaj obejmuje kilka gatunków niewielkich, długonogich krabów,
bytujących pomiędzy poroślami

Infusoria - wymoczki
♦ - początkowo były to wszystkie stworzenia, które około dwustu lat temu wi
dzieli badacze pod mikroskopem, w hodowlach, zwykle rozpoczynanych namo
czeniem (infusio) siana lub innych materiałów (były to różne pierwotniaki, w tym
oczywiście orzęski, ale także glony, wrotki, brzuchorzęski, nicienie, niesporczaki,
skorupiaki, larwy owadów), większe gatunki, z widoczną segmentacją, zaliczano
do „owadów wodnych” (-> Entoma), a mniejsze nazywano wymoczkami; dopiero
później nazwę tę przypisano tylko jednemu typowi pierwotniaków, czyli orzęskom
(-> Ciliata)

t Ingenia - ingenia
♦ - wielbłądzica (niewielki ornitomim, czyli, dinozaur ptakopodobny, miał około
1,3 m, dwunogi i bezzębny, wykopany w Ingeni-Chobur, czyli w Kotlinie Wielbłą
dzicy w Mongolii) -> Anatotitan,Timim

Insecta - owady
♦ - ponacinane, o widocznej segmentacji (-> Entoma, Hexapoda)
(Insecta aquatica -> Daphnia)
0 - nazywanie „insektami” tylko niektórych, np. szkodliwych czy dokuczliwych
owadów jest nieuzasadnione, a także pretensjonalne

Iphiclades podalirius (= Graphium' p.) - paź żeglarz, żeglarek
♦ - Iphikles - bliźniaczy brat Heraklesa117, jego syn, Jolaos (Jolkos), czasem
pomagał Stryjowi (-> Hydra)
(♦' - wzorzysty, pokryty rysunkami)
♦ - Podaleiros, brat Machaona (-> Papilio), obaj byli synami Asklepiosa
(Eskulapa), a także lekarzami
0 - ten motyl, jako jedyny w naszej faunie, niekiedy żegluje, czyli udaje szybo
wiec, wykorzystuje prądy powietrza i nie porusza skrzydłami

Ips typographus - kornik drukarz
♦ - u Greków nazwa owada niszczącego winorośl (obecnie nazwa jednego
z rodzajów korników)
♦ - drukarz (wzory na drewnie, wygryzione przez $$ i larwy przypominają po
wierzchnię klocków drzeworytniczych)
0 - korytarze najczęściej znajdują się na granicy kory i drewna, w warstwie łyka;
ich kształt umożliwia często oznaczenie gatunku
117 Ale jego ojcem był król Amfitrion, natomiast Herakles to naturalny syn Zeusa (-> Carchesium)-, byl też inny Iphikles - szybkonogi król Fylake w Tesalii.
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Isis metamerica - przeplataniec
♦ - Izyda, żona Ozyrysa, matka Horusa, główna bogini Egiptu (identyfikowana
z Neith i Astarte, czasem z Afrodytą)
♦ 0 - członowana (szkielet tego gąścioła -> Gorgonaria składa się z wapiennych
członów, połączonych wkładkami rogowymi, co umożliwia poddawamie się falo
waniu -> Alcyonium, Corallium)

Istiophorus platypterus - żaglica
♦ - noszący żagiel (długa płetwa grzbietowa z licznymi, wysokimi promieniami
może być stawiana lub chowana do kieszeni skórnej, a wtedy ryba osiąga szyb
kość do 110 km/h, por. z miecznikiem -> Xiphias)
♦ - z płaską płetwą (kilka gatunków marlinów z rodzaju -> Makaira, należących
do tej samej rodziny, ma wysoką tylko początkową część płetwy grzbietowej)
0 - niekiedy ryba wystawia płetwę z wody, jak żagiel

t Irritator- irytator
♦ - budzący rozdrażnienie (jego pierwsza czaszka, jaką otrzymano z Brazylii,
miała pysk sztucznie wydłużony przez handlarzy skamieniałościami) -> Apatosaurus, Pulex

Irus irus -> Venerupis irus
Ixobrychus minutus - bączek
♦ - lepki lub zanurzony w wodzie (ma grzebieniaste pazurki i trzyma się gładkich
źdźbeł trzciny, jak przylepiony)
♦ - mniejszy (najmniejsza czapla, drobniejsza od gołębia, z ostrym dziobem,
długim na 4 cm)
0 - dawniej błędnie uważano, że bączek i bąk -> Botaurus mogą wydawać swe
głosy tylko wtedy, gdy zanurzą dziób w wodzie, ale wszystkie czaple odzywają
się na suchym lądzie, a dzioby zanurzają tylko łowiąc pożywienie; głos bączka
przypomina głuche poszczekiwanie psa

Jaculus jaculus - skoczek egipski
♦ • - rzucający (siebie, czyli skaczący)
(u kilku rodzin gryzoni, niespokrewnionych ze sobą, i u niektórych ssaków owadożernych wykształcił się podobny kształt ciała, umożliwiający ekonomiczne
przebywanie większych przestrzeni skokami; wszystkie one żyją w krajobrazie
otwartym, jak rzadkie stepy, półpustynie (Allactaga, Dipus, Eryx, Macropus)

Jaera ischiosetosa - jera pospolita
♦ - Jera, Jaera - nereida, towarzyszka Tetydy (-> AN.)
♦ - owłosione uda (najczęstszy z trzech gatunków stonóg morskich, występujący
przy brzegach Bałtyku)

Janassa bituminosa t - janassa
♦ - Janassa, nimfa morska, towarzyszka Tetydy (-> AN.)
♦ - smoła ziemna, asfalt (skamieniałości tej ryby chrzęstnoszkieletowej wydobyto
ze skał roponośnych)
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Jasus huegeli - jazus
♦ - Jasos, król Arkadii, ojciec Atalanty (-> Vanessa) i Palinura (-> Palinurus)
•- Huegel — zoolog holenderski z XIX wieku
(najdłuższy skorupiak, wygląda jak rak lub homar, ale jego długość sięga metra,
rozpiętość szczypiec jest podobna do homara, około 80 cm; por. -> Macrocheira)

Joldia arctica, Joldiella a. -> Yoldia a.
Junonia lavinia - junonia*
♦ - Junona, małżonka Jowisza, identyfikowana z grecką Herą
♦ - Lawinia, córka Latinusa, druga żona Eneasza, założyciela Rzymu (-> Marmosa murina, Morpho)
0 - motyl z południowej Europy, brak polskiej nazwy

t Jurapteryx -> Archaeopteryx

Jynx torquilla - krętogłów
♦ - Iynx, córka -> Pana i nimfy Echo
♦ - dosł. mały naszyjnik, ale prawdopodobnie nazwa od słowa 'torqueo' - kręcę,
skręcam, ponieważ:
0 - przestraszone pisklęta zniżają głowę i kręcąc nią na boki, syczą jak węże
(podobnie do gęsi)

t Kakuru- kakuru
♦ - tęczowy wąż (zapewne któryś z nadrzewnych pytonów, w języku jednego ze
szczepów aborygenów australijskich), nazwę nadano od podobieństwa kręgów
do kręgosłupa węża

kamea - kamea, gliptyka
♦ - rodzaj biżuterii, drobna rzeźba (najczęściej głowa lub dwie, z profilu); prze
ważnie głowy są jasne, tło czerwonobrązowe lub różowe, wykonuje się je
z muszli ślimaków, których powierzchnia jest inaczej zabarwiona niż wnętrze;
częstym surowcem są większe muszle przyłbic, skrzydelników i innych gatunków
(-> Cassis rufa, Strombus gigas)
0 - słowo gliptyka (od gr. yXó<t>E 'glyphe' drążyć) ma szersze znaczenie, określa
różne rodzaje niewielkich rzeźb, zwykle wykonywaych z materiałów szlachetnych

Kamptozoa (= Entoprocta) - zginawce, kielichowce,
„wewnątrzujściowce”'
♦ - zwierzęta zginające się (pierwotnie traktowano je jako rząd lub podgromadę
mszywiołów -> Bryozoa)
(♦ 0' - ujście jelita wewnątrz wieńca czułków)
0 - typ o budowie zewnętrznej podobnej do mszywiołów T; drobne, osiadłe,
z wieńcem czułków, zwykle kolonialne, ale anatomicznie najbliższe robakom
płaskim (brak jamy ciała), wieniec czułków otacza pole z otworem ustnym i od
bytowym (ten drugi położony na wzgórku), ich „łodyżki" mają stawy i mięśnie,
należą do nich -> Loxosoma, Pedicellina)
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Keratella cochlearis' (= Anurea c.) - keratella ... (anurea)

Keratella quadrata" - keratella ...
♦ - malutki rożek (na przedniej krawędzi pancerzyka - cztery lub sześć krótkich
kolców, z tyłu może być jeden lub dwa)
•' - łyżkowaty (ponieważ grzbiet jest wypukły, strona brzuszna płaska lub lekko
wklęsła, a ciało zakończone jednym kolcem - zwierzątko wygląda jak skrzyżo
wanie łyżeczki z widelczykiem do ciastek)
0 - w podręczniku Zoologija, czyli Zwierzętopismo ogólne F. Jarocki nazwał
je wprost „widelcem”, synonim anurea powstał dlatego, że zależnie od pory roku,
formy tego gatunku mogą mieć tylny kolec długi, krótki lub może go całkiem
brakować; takie okazy zaliczano do odrębnego rodzaju, czyli:
(♦ - Anurea, tzn. bez ogona)
•” - kwadratowy (ten wrotek ma pancerzyk prostokątny, zakończony dwoma
długimi rożkami)

Kinorhyncha - ryjokrętki, szczotkoryjce
♦ - ruchliwy ryjek
0 - typ morskich robaczków, z pierścieniowanym pancerzykiem; mają ruchliwą
ryjkowatą „główkę", uzbrojoną w szczecinki, która może być wciągana do wnę
trza; początkowo uważano je za czerwie jakichś muchówek (p. -> Echinoderes)

t Koparion - koparion
♦ - gr. Konapiov ‘skalpel, nóż' (jurajski gad opisany na podstawie niewielkiego,
lecz bardzo ostrego zęba)

kremaster - wieszadełko, kremaster
♦ - narząd larwalny (od gr. kremnai - wieszać), utrzymujący poczwarkę motyla
przy pionowej płaszczyźnie

t Kunmingosaurus - kunmingozaur
♦ - jaszczur z Kunming (w Yunnanie, Chiny), wczesny i prymitywny dinozaur
(por. -> Myllokunmingia)

Labeo labeo - grubowarg, labeo
♦ • - usta (wargi są grube, szczególnie u samców tych rybek, które walczą,
chwytając się wzajemnie za pyszczki)

Lacedo pulchellus - zimorodek ozdobny
♦ - L. anagram -> Alcedo
♦ - bardzo ładny

Lacerta agilis - jaszczurka zwinka
Lacerta vivipara - jaszczurka żyworódka
♦ - jaszczurka
♦ • 0 - zwinka porusza się szybko, ale i żyworódkę trudno schwytać
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-tylko u znanej Linneuszowi, występującej w Skandynawii, północnej populacji,
żyworódki samice noszą jaja aż do wylęgu, w Polsce i Europie ukrywają je
w ziemi, w miejscach nasłonecznionych (-> Vipera)

Lachesis mutus - groźnica niema, sururuku, surukusu
♦ - Lachesis, druga z Mojr, ta, która odmierzała nić żywota (przecinała ją
Atropos -> Acherontia)
♦ - milczący, niemy
0 - największy gatunek z rodziny grzechotników, nie posiada jednak grzechotki,
stąd epitet niema - dalsze to miejscowe nazwy indiańskie, z Brazylii118

Laganum depressum - laganum
♦ - rzymski placek na oliwie, taka starożytna pizza; tę nazwę dostał bardzo pła
ski jeżowiec nieregularny, który mając 0 ponad 10 cm, ma grubość ± 1 cm
♦ - zgnieciony

Lagocephalus lagocephalus - nadymka afrykańska
♦ • - zajęcza głowa (dwa większe „zęby” górnej szczęki przypominają siekacze
zajęcy, w istocie są to okryte szkliwem kości międzyszczękowe)
0- nadyma się jak inne najeżkokształtne -> Diodon, Tetraodon), spotykana przy
afrykańskich wybrzeżach Atlantyku

Lagopus lagopus - pardwa mszarna
♦ • - zajęcze nogi (całe nogi aż po pazury, także od spodu, są opierzone,
w lecie krótkimi, zimą dłuższymi piórami; myśliwi mówią, że ptak „chodzi w papu
ciach” (-> Alopex, Buteo)
O-żyje na północy, często na mszarach i torfowiskach, poza granicą lasu, nigdy
nie siada na gałęziach drzew

Lamellibranchiata - blaszkoskrzelne (= małże)
♦ - (określenie jest słuszne dla największej grupy, ale są podgromady o innej
budowie skrzel)

Lampetra fluviatilis - minóg rzeczny
♦ - liżący kamienie (p. Petromyzon)
•-0

Lanice conchilega - skrzelodrzewka wieńcowata
♦ - Lanike to greckie imię żeńskie, nosiła je m.in. piastunka Aleksandra
Macedońskiego
♦ - zbierająca muszle (ten osiadły wieloszczet, posługując się ruchliwymi czułkami, buduje swe rurki mieszkalne z grubego piasku, ale wśród niego przylepia
też okruchy muszelek)

118 Można tu dodać, że spotkanie Indianina z grożnicą najczęściej kończy się dla Indianina
i jego rodziny obiadem.
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26. Lanice - część domku wieloszczeta wy
stająca z dna, reszta to dość długa rurka
w podłożu, do której zwierzę może się
cofnąć

Lanius senator- dzierzba rudogłówka
♦ - rzeźnik (niewielki ptak drapieżny, z rzędu wróblowatych, niekiedy nadziewa
zdobycz na kolce roślin, jak do niedawna połcie mięsa na haki w masarni)
• - senator (jak rzymscy senatorowie purpurę na togach - nosi czerwony pas na
szacie, a dokładnie na głowie; pozostałe trzy gatunki dzierzb nie mają takiej
ozdoby -> Bolina, Thais, Trunculariopsis)

Larus canus - mewa pospolita
♦ - łac., jakiś ptak morski (-> Alcedo, Ceyx), nłac. - mewa (z niem. 'Mówe)
• - krzyczący (także śpiewający), istotnie, jej głos, zapisywany ‘keeekf, jest do
nośny (por.
Cuculis, Hylobates lar, Picus)
0 - wbrew nazwie - nie jest to najpospolitszy gatunek mewy (por. -> Astropecten, Phoca), pojedynczo spotyka się ją w północnej części Holarktyki, liczna jest
tylko w okolicach Półwyspu Jutlandzkiego, nad Kattegatem i Bełtami
- ponieważ po rosyjsku mewa to nańKa 'ćajka' - to w wielu tłumaczeniach lite
rackich z tego języka nad morzem latają jakieś „czajki”, ale oczywiście chodzi
o mewy; prawdziwe czajki -> Vanellus jedynie przelatują nad cieśninami Morza
Śródziemnego

larva - larwa
• - stadium rozwojowe wyraźnie różniące się od dorosłego (wyglądem, pożywie
niem, trybem życia, a niekiedy nawet środowiskiem, np. wodne larwy owadów
czy płazów)
• - w Rzymie złe dusze zmarłych, ukazujące się żywym, a od czasów średnio
wiecznego weneckiego karnawału - maska, przebranie; w Polsce zwane też
poczwarą (-> Hylobates lar, Nasalis, pupa)
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27.
Larvae - larwy
• amfiblastula - larwa gąbki z dwoma rodzajami komórek, które w trakcie rozwoju zamie
niają się położeniem, jeszcze nie wyjaśniono, które z nich są pierwotną ektodermą, a które entodermą;
• larwa Desora - taką larwę posiada m.in. -> Lineus',
• larwa Mullera - znana tylko u pewnej grupy wirków morskich, tu larwa bardzo młoda,
starsza ma wydłużone ciało, otoczone „w pasie" kilkoma czułkami

larva Desori- larwa Desora,
♦ - od nazwiska odkrywcy, pływająca larwa niektórych wstężnic, podobna nieco
do -> trochofory, inne wstężnice mają -> pilidium

larva Muelleri - larwa Mullera
♦ - od nazwiska odkrywcy, ojca planktologii, Johanna Mullera
(larwa morskich wirków wielojelitkowych, starsza otoczona jest „w pasie” kilkoma
orzęsionymi, płatowatymi wyrostkami)

Latimeria chalumnae - latimeria, gombessa, radża laut
♦ • - M. Latimer zauważyła tę rybę na targu w 1938 roku, w East London; po
chodziła ona z połowu przeprowadzonego przy ujściu rzeki Chalumna do Oce
anu Indyjskiego (w pobliżu Durbanu, RPA)
0 - odkrycie było nowością dla naukowców, natomiast rybacy z archipelagu Ko
morów i wybrzeży Kanału Mozambickiego, położonych bardziej na północ, znali
ten gatunek, nadali mu nawet nazwę, ‘gombessa’, choć tam występuje rzadko
i mięso ma prawie niejadalne119; w ostatnim roku XX wieku odkryto dla nauki
populację latimerii w Indonezji, w pobliżu wyspy Sulavesi (Celebes), jest ona tam
też znana miejscowym rybakom, jako 'radża laut’ - król morza
(późne odkrycie tego gatunku może mieć przyczynę w jego trybie życia - w nocy
latimerie kryją się w rozpadlinach dna, na głębokości 100-200 m, a za dnia że
rują, jeszcze o kilkaset metrów głębiej)

1,9 Latimeria utrzymuje ciśnienie osmotyczne, magazynując we krwi i płynach ciała mocz
nik; tak samo jest u rekinów, dlatego ich mięso jada się po krótszym lub dłuższym wymoczeniu
w słonej wodzie.
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Latona setifera - wioślarka latona
♦ ' - Latona (Leto) może pierwsza żona, a może kochanka Zeusa, matka
Apollina i Artemidy (-> Acteon, Artemia, Elaphe, Fabriciana, Hyalocynthia,
Parnassius)
♦ - Leta to rzeka zapomnienia w Hadesie
♦ - posiadająca szczeciny (istotnie, ta wioślarka ma szczególnie długie, silnie
orzęsione czułki drugiej pary)

Latrodectus lugubris (= Latrodectes) - karakurt
♦ - gryzący z ukrycia lub gryzący podstępnie
♦ - żałobny
0 - z turkmeńskiego - 'kara kurt’ to czarny wilk

Latrodectus mactans - wdowa (czarna)
♦ -T
♦ - zabójca
0 - wdowa to polska nazwa rodzaju, uzasadniona tym, że 3 zostaje zjedzony
przez $ zaraz po zbliżeniu, zdarza się to zresztą i wśród innych stawonogów (-»
Mantis), ale malmignat 4- i katipo 4- mająjuż inne nazwy polskie
- czarna wdowa właściwa - L. m. mactans to gatunek południowo
amerykański (lokalnie tę nazwę stosuje się też do innych gatunków z rodzaju
Latrodectus, posiadających prawie tak samo silny jad)

Latrodectus tredecimguttatus - malmignat włoski
♦ -?
• - trzynastopunktowy (chodzi o wzór na odwłoku, jak -> Coccinella, Thea)
(pająk mniejszy i rzadszy od tarantuli, ale jad ma o wiele silniejszy)

Latrodectus scelio - katipo
♦ -T
• - zbrodniarz
0 - nazwa miejscowa z Indonezji lub Australii, gatunek jest tak jadowity i niebez
pieczny, jak L. mactans

Leander -> Palaemon

Lebistes reticulatus -> Poecilia reticulata

Leda radiata - leda promienista
♦ - żona króla Sparty, Tyndareosa, odwiedził ją Jowisz w postaci łabędzia,
następnie leda zniosła jedno lub dwa jaja; z jednego wykluła się Helena
i Klitajmestra, z drugiego Dioskurowie (-> Castor), albo też cała czwórka mie
ściła się w jednym jaju. Burzliwe losy córek opiewali poeci od Homera począw
szy, lecz wielu z późniejszych rozpoczynało opowieść od wspomnianego wyżej
jaja, stąd powiedzenie ‘ab ovo (principium)’, czyli od jaja początek120
120 Inne tłumaczenie tego zwrotu pochodzi od opisu uczty rzymskiej, którą zaczynano prze
kąską z jaj, a kończono owocami, stąd: 'ab ovo usque ad mala' znaczy ‘zrelacjonować coś
dokładnie i po kolei1, por. też-> Gulo.
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• -od wierzchołka muszelki rozchodzą się delikatne prążki
0 - biała lub żółtawa, prawie gładka skorupka u tego rodzaju małża ma tył nieco
wydłużony i wygięty ku górze, nie przypomina jajka w większym stopniu niż wiele
innych małży

Leishmania donovani- leiszmania
♦ • - W.B. Leishman i Ch. Donovan - brytyjscy lekarze chorób tropikalnych
przełomu XIX i XX wieku oraz początku XX wieku
(wiciowiec przenoszony przez moskity (-> Phlebotomus), powodujący ciężką
chorobę śledziony i wątroby, zwaną leiszmaniozą, inaczej kala-azar (czarna
choroba, cz. śmierć)
(leiszmania to też nazwa okresowo występującej formy różnych wiciowców, ze
zresorbowaną wicią)

Lepas anatifera - kaczenica
♦ - pierwotnie 'zwierzę okryte muszlą’ (może małż), przyczepione do skał, na
ukowo nazwa zastosowana do podobnego skorupiaka, przyczepionego kurczli
wym stylikiem do podłoża lub też do drewna unoszącego się na falach
• - kaczkonośny
0 - w średniowieczu wierzono, że kaczki morskie, takie jak edredon (-> Somateria) czy bernikla (Branta) nie składają jaj121, lecz wykluwają się z owoców odpo
wiedniego drzewa, więc te kaczki mogły być uważane za potrawę postną (->
Castor, Oryctolagus)

28.

Lepas - podłożem dla kaczenic
mogą być zarówno kamienie,
jak i statki, a nawet dryfujące
kawałki drzewa

Lepidosiren paradoxa - płazak, prapłaziec
♦ - okryta łuskami syrena (zob. -> Sirenia)
• - oddychająca powietrzem, czyli nietypowo, jak na rybę

121 Te gatunki gnieżdżą się na dalekiej północy, więc Europejczycy (poza Wikingami i La
pończykami) nie mieli szans zobaczenia ich jaj czy piskląt, bowiem na południe przylatują tylko
dorosłe ptaki.
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O - płazak, jak i inne ryby dwudyszne -> Dipnoi, oddycha skrzelami, dopóki jest
woda, a gdy ta wyschnie - zakopuje się w muł, nieruchomieje, przechodzi na
oszczędne oddychanie powietrzem, wciąganym do pęcherza pławnego i czeka
na koniec pory suchej

Lepidurus apus - przekopnica wiosenna, „nieborak”
♦ - łuska na ogonie (cecha rodzajowa to niewielka łuseczka pomiędzy widełka
mi ogonowymi)
• - beznogi (przy oglądaniu okazu z góry nóg nie widać, ponieważ cały grzbiet
pokrywa tarczowaty pancerz) -> Apus
0 - te parocentymetrowe skorupiaki roją się w płytkich wodach przy dnie, prze
kopując je;
- pojawiają się nagle i w dużej ilości, jak gdyby „spadały z nieba" z deszczem
(w rzeczywistości ich rozwój jest bardzo szybki: od jaja do dorosłego osobnika
trwa kilkadziesiąt godzin)

Leptinotarsa decemlineata - stonka ziemniaczana, chrząszcz
(z) Kolorado
♦ - (chrząszcz) o delikatnych stopach
• - dziesięciokreskowy (podłużne czarne prążki na żółtawych pokrywach)
0 - stonka to nazwa sztuczna, zastosowana już w XIX wieku do kilku europej
skich gatunków tego rodzaju, w Europie wymieniony wyżej gatunek żeruje prak
tycznie tylko na ziemniakach
- Colorado to stan Stanów Zjednoczonych, w którym nastąpiło spotkanie żyjącego tamże chrząszcza, żerującego dotychczas na różnych roślinach z rodziny
psiankowatych, ze świeżo sprowadzonymi z Europy ziemniakami (zresztą - po
chodzącymi też z Ameryki, tyle że Południowej); stonka na ogromnych przemy
słowych uprawach bardzo się rozmnożyła, a do Europy dostała się wraz z do
stawami żywności w czasie II wojny światowej

leptocephalus - leptocefal, rurkogłowiec
• - z delikatną, drobną głową (opisany początkowo jako gatunek ryby morskiej,
pod nazwą L. brevirostris - leptocefal krótkodzioby)
0 - larwa węgorza (-> Anguilla) jest prawie przezroczysta, w jej główce widać
drobniutkie ząbki, za nimi odcinek pustej rurki, czyli gardziel; reszta jelita mało
widoczna

Leptodora kindti- leptodora, świetlanka
♦ - delikatna skóra (największa europejska wioślarka, choć ma długość do
25 mm, jest trudna do zauważenia, ponieważ ciało prawie przejrzyste, cienki
pancerzyk tworzy tylko niewielki pojemnik na jaja)
• - Kindt to nazwisko
0 - świetlanka - nazwa wymyślona pod koniec XIX wieku

Leptura maculata (= Strangalia m.) - strangalia plamista
♦ - wąski ogon (ze zwężającym się odwłokiem)
•-0
(• - sznurowate czułki)

173

O-gatunek maculata zaliczono najpierw do rodzaju Strangalia, a po wydzieleniu
w osobny rodzaj - dawna nazwa naukowa stała się pospolitą (-> tabelka we
WSTĘPIE)

Lepus capensis'europaeus - zając szarak, szarak
Lepus timidus" - bielak, zając bielak
♦ - zając
•' - przylądkowy (od angielskiej nazwy Przylądka Dobrej Nadziei - Cape Good
Hope); Linneusz wymieniał gatunki alfabetycznie, więc nazwa dla zająca afry
kańskiego znalazła się w druku wcześniej niż europejskiego, gdy niezbyt dawno
uznano oba za jeden gatunek - należy zastosować nazwę pierwszą, ale jak na
razie jest tak w niewielu publikacjach122
•" - strachliwy (nazywanie zająca „tchórzem" to ludzka interpretacja jego sku
tecznej strategii obronnej)
0 - tylko w zimie jest biały, ale spód ogona i krawędzie uszu pozostają czarne,
jednak bielaki z populacji południowych, np. ze Szkocji czy z Puszczy Rominckiej, w okolicach Augustowa i na Litwie, na zimę tylko jaśnieją

Lestes sponsa - pałątka pospolita
♦ - korsarz, rozbójnik (ważki, pomimo delikatnego wyglądu, są sprawnymi dra
pieżnikami)
♦ - narzeczona

Leuciscus idus - jaź
♦ - biały (kolor mięsa)
•-gatunek nazwał Linneusz, od szwedzkiej nazwy pospolitej */cT

Libellula depressa - ważka płaska, w. płaskobrzucha
♦ 0 - zdr. od 'libella1- mała waga (często ważki zawisają, czyli „ważą się" nieru
chomo w powietrzu, by błyskawicznym skokiem złapać zdobycz)
♦ 0 - odwłok jest mocno spłaszczony, u $ brunatny, u jaskrawoniebieski

Ligula intestinalis - rzemieniec
♦ - maty język (na ciele tego tasiemca nie widać podziału na człony)
♦ - z wnętrzności (rybich), przy silnym zarażeniu zdarza się, że tasiemce rozry
wają ścianę ciała ryby i wysuwają się na zewnątrz

Limacina retroversa - limacyna*
♦ 0 - podobna do ślimaka (-> Clione)
’ - przeciwnie zwinięta (ma cieniutką, lewoskrętną muszelkę, z której wystaje
noga, podzielona na dwa okrągłe płaty; ich ruchy utrzymują te mięczaki
w planktonie)
0 - pisownia por. -> Culcita

122 Uważa się, że są to odrębne podgatunki, zatem szarak to L. capensis europaeus,
a Afrykę zamieszkuje L. capensis capensis.
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Limnoria limnorum - nawierć
♦ • - Limnora, nereida, towarzyszka Tetydy (-> AN.), imię związane z wodą,
nazwa gatunkowa powtarza znaczenie rodzajowej (jak -> Equus, Naucoris itd.)
0 - ten skorupiak niszczy zatopione drewno, wiercąc w nim korytarze, podobnie
jak lądowe chrząszcze: zamierek -> Hedobia, kornik -> Ips lub „galbulae" ->
Galba

Limulus polyphaemus - skrzypłocz, limulus, mieczogon
♦ - zezowaty (ma troje oczu, dwa fasetkowe i środkowe pojedyncze)
♦ - Polifem, jeden z Cyklopów (-> Polyphaemus, Cyclops), jednooki olbrzym
z ODYSEI
0 - żywe okazy trzeszczą, zwłaszcza przy poruszaniu się poza wodą, gdy skła
dają jaja na plaży (ususzone mogą skrzypieć)
- ostatni segment, czyli telson, jest wyciągnięty i ma formę długiego, ząbkowa
nego wyrostka

Lineus longissimus - lineus długi
♦ - lina, sznur
♦ - O (3° od 'longus)
0 - najdłuższy z wolno żyjących bezkręgowców, ten gatunek morskiej wstężnicy
dorasta do 25 m, przy szerokości poniżej 1 cm (-> rys. larvae)

Lingula anatina - wiesionka kacza
♦ - mały język (długa nóżka wysuwa się spomiędzy skorupek tego ramienionoga jak języczek)
♦ - kacza (płaskie muszelki wyglądają jak kaczy dziób)
0 - polska nazwa rodzajowa jest sztuczna, może przypominać o „zawieszeniu”,
a raczej przymocowaniu tego ramienionoga końcem rozciągliwej nóżki do dna
jamki w piasku123

29.

Lingula - „żywa skamieniałość”, istnienie
takich pojedynczych gatunków czy ro
dzajów, należących do taksonów niegdyś
występujących licznie - świadczy zarów
no o dokładności replikacji kodu genetyczne-go, jak też o bardzo nierówno
miernym tempie ewolucji

123 Jest to prawdopodobnie najstarsza „żywa skamieniałość”: skorupki tego rodzaju pocho
dzące z ordowiku (sprzed 460 min lat) nie wykazują różnic budowy w stosunku do dziś żyją
cych, a także, jak dzisiejsze wiesionki, żyły w tej samej niszy ekologicznej, wyłącznie na piasz
czystym dnie, tuż poniżej linii brzegowej.
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Liocarcinus halsatus (= Portunus) - pływiniec, portunik
♦ - gryzący (//o-) lub gładki (Jeio-) skorupiak
♦ - solny (żyjący w słonej wodzie)
(• - Portunus - bóstwo opiekujące się portami, czyli bramami do krajów)
0 - niewielki, pospolity krab, nieźle pływający za pomocą piątej pary nóg, zakoń
czonych listkowato rozszerzonymi stopami)
- nazwa polska została utworzona od długo używanego synonimu (jak -> Epito
nium, Leptura, Thraupidae)

Lithobius forficatus - drewniak, wij drewniak
♦ - żyjący wśród kamieni (nazwa tego płaskiego parecznika nie bardzo pasuje
do miejsc jego występowania - głównie pod korą martwych drzew lub w ściółce,
gdzie poluje na owady, czasem tylko przebywa pod kamieniami)
♦ - z obcążkami lub szczypczykami (pierwsza para nóg jest przekształcona
w szczękonoża, wykształcone jako zgięte do wewnątrz kolce, z gruczołami jado
wymi u nasady)

Lithophaga lithophaga - wkamiennik, kamienieda
♦ • - jedzący kamienie (małże drążące chemicznie kamienie)
0 - z zewnątrz kamienia widać jedynie otwory, czasem ułożone tak gęsto, że
kamień przypomina plaster miodu

Littorina littorea - pobrzeżka plażowa, pobrzeżek plażowy
♦ • - związany z brzegiem (morskim)
(pobrzeżki - kilka podobnych gatunków tego rodzaju - często podczas odpływu
pozostają na miejscu, przyssane do skał; ten gatunek, obecnie spotykany jedynie
w zachodnim skrawku Bałtyku, do początku naszej ery był obecny w prawie całym
akwenie, nadając mu nazwę Morza Litorynowego; woda była wtedy nieco bar
dziej słona, a klimat trochę cieplejszy [sukcesja fauny w Bałtyku -> Yoldia])
0- przebywa tylko na podłożu twardym, kamienistym; na plażach piaszczystych
można spotkać jedynie puste muszle

Livona pica - skręp srokaty
♦ - 'lividus' - siny, ciemny (-> Columba)
♦ - sroka (-> Pica)
(ślimak z rodziny skrępów -> Trochidae), którego czarna muszla ma regularne,
ukośne, białe plamy)

Lopha cristagalli - koguci grzebień
♦ - Xó<t>ict, Aocjńuę 'lophia', 'lophius' (gr.) - kark, grzywa, czub
•-grzebień koguta
0 - szczelina muszli tej ostrygi ma kształt zygzaka, a wystający rąbek płaszcza
przypomina grzebień koguta
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Lophius piscatorius - żabnica, nawęd, „diabeł morski”
♦ - T (ta ryba denna ma płaskie, mocno rozszerzone z przodu ciało, część płe
twy grzbietowej jest podzielona na oddzielne promienie, z których pierwszy jest
przesunięty aż na czoło, a kolejne krótsze tkwią wzdłuż grzbietu)
♦ - rybak
0 - żabnica, bo ma wielką, szeroką jak u żaby paszczę, nawęd od łowienia zdo
byczy na wędkę, czyli pierwszy, ruchliwy promień płetwy grzbietowej zakończony
rozszerzonym wabikiem124125
, „diabeł morski” to kalka z języka niemieckiego (Se126
eteufel) lub rosyjskiego (MopcKoii nopT 'morskoj ćort)

Loxodonta africana - słoń afrykański, sawannowy, ostrouchy
♦ - ze skośnymi zębami (ciosy rozchylone na boki)
♦ - O (jest największy, 3 ma 3,5-4,0 m, ma też największe uszy z wyciągniętym
dolnym przednim płatem (pod okiem), 5 kopytek na przednich, a 4 na tylnych
nogach)

Loxodonta cyclotis™5 - słoń leśny, słoń afrykański krągłouchy
♦ -?
• 0 - okrągłe uszy (jest mniejszy od T, 3 ma 2,8 m wys., także ciosy i uszy są
mniejsze, zaokrąglone; dolny płat tylko nieco wyciągnięty, zwykle ma 4 kopytka
na przednich, a 4 lub 3 na tylnych nogach, ale palców jest po 5, jak u wszystkich
słoni)

Loxodonta pumilo™6 - słoń afrykański karłowaty
♦ -?
• 0 - drobny, mały (zamieszkuje najwilgotniejsze partie lasów, 3 ma do 2 m wy
sokości w kłębie, uszy o kształcie pośrednim i po 5 kopytek na każdej nodze)

Loxosoma phascolosomatum - loksosoma
• - skośne ciało (kształtu skośnie obciętego kieliszka z wieńcem krótkich czułek)
• - żyje jako komensal u różnych gatunków niewielkich sikwiaków (-> Phaseolosoma)
(nietypowy zginawiec, ponieważ żyje pojedynczo)

124 U wymienionego gatunku wabik zachowuje się jak wijący się wieloszczet, wystający
częściowo z dna, natomiast u podobnych gatunków głębinowych jest zaopatrzony w narząd
świetlny.
125 Wyróżniono go morfologicznie jeszcze w 1901 roku, ale przez wielu systematyków był
traktowany jako podgatunek; wtedy krąglouchego nazywano L. afr. cyclotis, a ostrouchego
L. afr. africana; na wolności oba gatunki trzymają się oddzielnie, choć niekiedy mogą się krzy
żować, brak jednak informacji, czy te krzyżówki są płodne. Ostatnio, w 2001 roku, wykazano
różnice w obrazie DNA, uzasadniające rozdzielenie ich jako gatunków.
126 Opisany jeszcze w roku 1906, na podstawie okazów z ogrodów zoologicznych, które
„nie chciały” urosnąć, dorosłe $$ miały do 1,8 m, a
niewiele więcej, także przez długi czas
nie uznawano odrębności tego gatunku, m.in. dlatego, że różni „myśliwi" strzelali do młodych
słoni, tłumacząc się, że polują na słonie karłowate.
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Lubomirskia baicalensis - lubomirskia bajkalska
♦ 0 - od nazwiska Jerzego Lubomirskiego, który wspomagał materialnie
Benedykta Dybowskiego podczas jego zesłania na Syberię, po powstaniu
styczniowym
♦ - O (w najgłębszym i zapewne najstarszym jeziorze świata (Bajkał istnieje co
najmniej od trzeciorzędu) wytworzyło się wiele nowych rodzajów i gatunków,
sporo z nich nazwano bajkalskimi)
(tamtejsze gąbki to 2 rodzaje i kilka gatunków, tworzą endemiczną rodzinę Lubomirskiidae; I. bajkalska występuje w postaci półmetrowych, palczastych zaro
śli, ale poniżej kilku metrów głębokości (przy samych brzegach niszczą je co
rocznie lody)

Lucanus cervus - jelonek rogacz
♦ •-lukański jeleń (Lucania-zalesiona kraina Italii, od 'lucus'-gaj, las)
0 - największy polski chrząszcz, <S3 mają żuwaczki w kształcie jelenich rogów,
dłuższe niż połowa długości samego ciała; są one używane zarówno do rytual
nych walk, jak i przytrzymania $; larwy żyją w drewnie dębów, podobnie jak ->
Cerambus)

Lucinia pecten - lucyna
♦ - Lucinia, bogini rzymska, utożsamiana z Artemidą, później jeden z tytułów
tejże, imię oznacza jasna, świecąca (-> ‘lux): spore, okrągłe i gładkie muszle
tego małża mają biały lub żółtawy oskórek, który łatwo się ściera, tak, że same
muszle leżące na plaży są białe
♦ - grzebień (-> Pecten)

Lumbricus terrestris - dżdżownica
♦ - dżdżownica (ale 'lubricus' znaczy śliski)
•-0
0-nazwa pochodzi od staropolskiej nazwy deszczu 'dżdża'; ponieważ dżdżow
nice wychodzą na powierzchnię ziemi, gdy woda zaleje im korytarze (w Polsce
występuje kilkadziesiąt gatunków „dżdżownic”, w kilku rodzajach, które dla niefa
chowca różnią się głównie wielkością)

Lutra lutra - wydra
♦ • 0 - wydra; nazwy, tak łacińska, polska, jak i w wielu innych językach euro
pejskich; brzmią bardzo podobnie (np. ang. otter, niem. Fischotter, franc. loutre);
to dziedzictwo ze wspólnego języka praindoeuropejskiego, na oznaczenie zwierzęcia związanego z wodą (gr. 'hydori, ang. 'wateri itd. -> Hydra)

Lycaena helle - czerwończyk fioletek
♦ - wilczyca (?)127, ale najprawdopodobniej autor nazwy miał zamiar użyć słowa
Lacaena128 - Spartanka (= Lakonka, tak określano w literaturze, a zwłaszcza
w poezji, piękną Helenę, żonę Menelaosa, o którą toczyła się wojna trojańska)
127 Gąsienice niektórych modraszków, wyglądające jak ślimaki bezskorupowe, przebywają
w mrowiskach, gdzie mogą zjadać mrówki niby wilki owce (ale takie tłumaczenie raczej nie
brzmi przekonująco).
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• - Helle (i Friskos) to rodzeństwo, dzieci króla beockiego Atamasa z Nefele,
która zamieniła się w chmurę, więc dostały jako macochę Ino (-> Palaemon),
w trakcie ucieczki przed nią, odbywanej na latającym złocistym baranie, siostra
spadła do morza, które nazwano Hellespontem129, a brat doleciał do Kolchidy (->
Argo, Erebia medea)
0 - wiele modraszków górne powierzchnie skrzydeł, odbijające światło, ma ja
sne, ten gatunek odwrotnie, od góry jest znacznie ciemniejszy (-> Cupido, Maculinea, Morpho, Polyommatus)

Lycaon pictus - likaon, simir
• - Lykaon (Likaon)130, syn Pelazgosa i Meliboi, wychował 50-ciu synów na
chuliganów; raz poczęstował Zeusa ludzkim mięsem, a ten zamienił całą rodzinę
w stado wilków (por. los -> Tantala)
• - malowany, rysowany (każdy osobnik tego gatunku ma inaczej rozmieszczone
ciemne plamy na żółtawej sierści)
0 - druga nazwa pochodzi z któregoś z języków afrykańskich, jest czasem uży
wana w krzyżówkach

lycophora - likofora
• - nosząca nici (lub wilka?); pływająca larwa tasiemców jednoczłonowych, po
siada 10 haczyków (może to jakieś nawiązanie do wyglądu tych pająków, których
szczękonoża są duże i wyglądają prawie tak jak dodatkowa para nóg; tak jest u
pogońcowatych Lycosidae J-)

Lycosa saccata - pogoniec pospolity
• - łac. wilczy, ale to słowo, jako nowołacińskie, jest już używane wyłącznie dla
pająka; to rodzaj nominatywny dla rodziny pogońcowatych Lycosidae)
• - z workiem (samice wielu gatunków pająków noszą jaja - aż do wylęgu mło
dych, w kokonach, utkanych z pajęczyny)

Lymnaea stagnatis - błotniarka stawowa, nieruch stawowy
• - mieszkaniec bagien
• - z wód stojących
0 - błotniarki nie siedzą w błocie, wolą pobyt wśród roślin, zwykle przez wiele
godzin obgryzają je, nie ruszając się z miejsca (-> Mytilus)

Lyncaeus brachyurus - dziobosznik
• - Linkeus (łac. Lyncaeus), syn Aigiptiosa, mąż Hypermestry, jedyny z pięć
dziesięciu zięciów króla Danaosa, który przeżył noc poślubną
• - z krótkim ogonem
129 Lakonika to południowa część Peloponezu, zajęta porzez państwo Spartę; tamtejsi
mieszkańcy szczycili się tym, że wypowiadają się krótko i jasno, od czego pochodzi określenie
„lakoniczność".
129 Słowo Hellespont można też tłumaczyć jako „Morze Greków” i może to być wspomnie
nie drogi, którą przodkowie plemion greckich przywędrowali z Bliskiego Wschodu.
130 Mitologia wymienia jeszcze Likaona, jednego z synów Priama, oraz Likaona, króla Likii.
ale żaden z nich nie jest odpowiedni, jako eponim dla afrykańskiego „pieska".
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O - skorupiak, którego całe ciało jest ukryte w okrągłej, przejrzystej skorupce wystaje jedynie dziobowate zakończenie głowy

Lynx lynx - ryś ostrowidz
♦ • - Linkeus (łac. Lyncaeus) - jeden z -> Argonautów, obdarzony bardzo do
brym, ostrym wzrokiem (rysie z Europy północnej są większe i cętki mają mało
wyraźne, natomiast drobniejsze rysie, żyjące w Europie południowej, mają cętki
ciemne, kontrastowe i są nazywane pardelami (to podgatunek L. I. pardelina,
czasem uważany za gatunek osobny)
0 - niegdyś wierzono, że ryś może widzieć nawet przez mur, tymczasem wraże
nia spoza ściany odbiera dzięki świetnemu słuchowi i węchowi. Oprócz reje
strowania tonów, poprzez bębenek i kostki słuchowe - rysie ustalają jeszcze
dokładnie kierunki szmerów i trzasków, dzięki pędzelkom sztywnych włosów,
których unerwione cebulki znajdują się na czubkach ruchliwych małżowin
usznych (ten sam mechanizm występuje też u niektórych wiewiórek -> Sciurus)

Lyrurus tetrix -> Tetrao tetrix
Macaca sylvana (= Inuus ecaudatus) - magot
♦ - małpa (portug.)
♦ - leśny (ale magoty żyją też poza lasami)
(♦ - Inuus to przydomek lub inne imię -> Pana)
(• - bezogoniasty)
0 - ponieważ makakami nazywa się kilka gatunków z długimi ogonami, to dla
odróżnienia tego gatunku, w językach europejskich, stosuje się nazwę nieco
przekształconą, czyli magot

Macoma balthica (= Tellina b.) - rogowiec bałtycki
♦ - chuda (muszelka 2x3 cm, nie jest grubsza niż 0,9 cm)
♦ - O (gatunek ma jedyny szerszy zasięg, obejmujący Morze Północne i przyle
gle wybrzeże Atlantyku)
0 - małż może być rozmaicie ubarwiony, rogowożółty, biały, zielonkawy czy bru
natny, a wnętrze, zwłaszcza u młodych okazów, jest intensywnie różowe (u ma
łych muszelek, znajdowanych na plaży, to ubarwienie przebija na stronę ze
wnętrzną)

Macracanthorhchynchus hirudinaceus (= Echinorhynchus gigas)
- kolcogłów wielki, k. olbrzymi
♦ - wielki ryjek z kolcami, cierniami
♦ - pijawkowaty
(♦ - kolczasty ryjek)
(• 0 - podkreśla wielkość tego gatunku, sięgającego 30 cm, inne kolcogłowy są
znacznie mniejsze)
(spotykany w jelicie świni, wyjątkowo człowieka, ryjkiem przyczepia się, jak pi
jawka, ale pożywienie pobiera całą powierzchnią ciała, jak tasiemce)
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Macrocheira kaempferi (= Kaempferia k.) - wielkokrab, wielkoszczypiec, krab japoński, k. głębinowy, k. olbrzymi, makrocheira, kampferia, kempferia
♦ - wielkie ręce (czyli odnóża ze szczypcami, przy długości głowotułowia do
2/3 m - ich rozpiętość sięga 4, a niekiedy prawie 5 m!)
• - W. Kaempfer, holenderski lekarz okrętowy z początku XVII wieku, w swym
opisie pobytu w Japonii wspomniał o „piętnastostopowych krabach" (± 460 cm),
w co zresztą mu nie uwierzono
(♦ - część badaczy uważa, że ten gatunek trzeba zaliczyć do odrębnego rodza
ju; tutaj podano tę nazwę jako synonim)
0 - nazwy polskie podkreślają cechy wielkości lub miejsce występowania, trzy
ostatnie utworzone według współczesnych tendencji, aby używać tylko nazw
naukowych, ewentualnie w pisowni przystosowanej do języka narodowego)
(gatunek podawany jako największy wśród skorupiaków; dłuższy głowotułów ma
-> Jasus)

Macropus rufus - kangur rudy, k. czerwony
♦ - wielkonóg
• - czerwony, rudy (ale tylko samce żyjące na swobodzie, okazy w ZOO są sza
re, ponieważ kolor sierści zależy od diety)
0 - nazwa kangur mogła być nazwą miejscową, ale mogła też oznaczać „nie
rozumiem” w języku aborygenów z Wyspy Kangurów, pytanych przez J. Cooka
o nazwę tego zwierzęcia; niestety, sprawa nie do rozstrzygnięcia, ponieważ od
przeszło wieku na tej wyspie nie ma ani aborygenów, ani kangurów

Mactra stultorum - maktra
♦ - dzieża (muszla okrągła, dość głęboka)
• - dla głupich (może nie trzeba wielkiego sprytu, aby znaleźć sporego, płytkowodnego małża, którego syfony wystają z piasku)

Maculinea arion - modraszek arion
♦ - z plamkami (większość modraszków ma przy brzegu skrzydeł jedno lub dwa
drobne „oczka” - plamki okolone paseczkiem koloru innego od tła skrzydeł)
• - Arion -> Arion ater
0 - ubarwienie
Cupido, Morpho, Lycaena, Polyommatus

Madrepora oculata - madrepora oczkowała
♦ - (z hiszp.) macierz lub macica koralowa (w znaczeniu takim, jak macica per
łowa), z porami
(szkielety kilku gatunków należących do rodzaju Madrepora i -> Acropora tworzą
często nawet 2/3 masy raf koralowych
• - na gładkich gałązkach tego gatunku poszczególne polipy tkwią w oddziel
nych, nieco oddalonych od siebie, otworkach - „oczkach”
0 - zespoły żywych organizmów rafy nazywane są madreporowcami, polipniakami lub (dawniej) tołpiami, a martwe szkielety to koralowina
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30.

Madrepora - w dotknięciu jest o wiele
gładsza niż -» Acropora

Madrepora prolifera - madrepora krzewiasta
♦ rozrastająca się (należy do gatunków tworzących „krzewy” szybko rozrastające
się w wielu kierunkach)

Maja squinado — jeżokrab
♦ - Maja, córka Atlasa, matka Hermesa
♦ - (z hiszp.) kanciasty, szorstki (powierzchnia całego głowotułowia jest pokryta
dość długimi kolcami, utrzymującymi glony i inne materiały maskujące zwierzę)
0- nazwę jeżokrab stosuje się też do innych przedstawicieli tego rodzaju, a tak
że do podobnych, choć niespokrewnionych, krabów z gatunku -> Paralithodes
maja

Makaira indica - marlin czarny, makaira czarna
♦ - gr. paxaipa ‘machaira’ nóż, miecz (-> Istiophorus, Xiphias)
•-0
0 - pierwsza nazwa jest używana w wielu językach europejskich i stosowana dla
kilku podobnych gatunków ryb z wód tropikalnych, okresowo wędrujących poza
zwrotniki

Malleus albus - młotek biały
♦ - młotek (muszla małża ma kształt litery „T”, złożonej z szerokich listew, jej
daszek to dość długi brzeg zamkowy, po obu bokach są łukowate wycięcia,
a środek pomiędzy nimi jest wyciągnięty w długi język, jak nóżka litery)
•-0

Mammalia, Theria' - ssaki
♦ - posiadające sutki ‘mammae’ (ale stekowce ich nie posiadają, więc oseski
jedynie zlizują mleko z pól mlecznych $ ?, oprócz stekowców nie ssą także no
worodki waleni - są one karmione pod wodą, porcjami mleka wyciskanymi przez
samice)
♦ - gr. t6epiov ‘therion’ - zwierzę (bardziej w znaczeniu „dzikie zwierzę”, bo
^rpa ‘thera’ to polowanie), ale popularniejszym desygnatem słowa zwierzę jest
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ssak, od tego słowa pochodzi nauka o ssakach - teriologia, nazwa podgromady
Eutheria - ssaki właściwe, parę nazw ssaków wymarłych, jak: t Indricotherium,
f Paleotherium, t Megatherium, rząd T Theriomorpha - gady ssakokształtne itd.

Mantis religiosa - modliszka
♦ - modliszka (nazwa rodzaju pochodzi od pavTeiv 'mantein' - wieszczyć)
♦ - pobożna
0 - owad z pierwszą parą nóg przesuniętą „pod gardło”, ich zębate, końcowe
człony składają się jak scyzoryk; są one uniesione w pogotowiu do błyskawicz
nego złowienia zdobyczy, co wygląda, jak ręce złożone do modlitwy (podobnie
poluje skorupiak rawka -> Squilla mantis)

Margaritana margaritifera - skójka perłorodna
♦ - perłówka
♦ - perłonośna
0 - perły słodkowodne były równie wysoko cenione, jak morskie, ale obecnie ten
małż występuje w Polsce już tylko na liście gatunków chronionych, podobnie jest
w Czechach i Saksonii; żywe skójki perłorodne można spotkać w Szkocji, na
północy Rosji i w południowo-wschodniej części dorzecza Wołgi (-> Pteria)

Marmosa murina - oposik Eneasza, oposik myszowaty, dydelf
Eneasza
♦ - nazwa miejscowa z Ameryki Południowej
♦ - mysi, myszowaty
0 - świeżo urodzone oposiki wiszą wśród futra na brzuchu ?, a później przeno
szą się na grzbiet, chwytając ogonami jej ogon, wygięty jak poręcz (-> Marsupialia); może to przypominać legendarnego Eneasza, któremu udało się
z płonącego llionu, czyli Troi, wynieść kulawego ojca Anchizesa (-> Anchistropus) i wyprowadzić syna Iulusa, z którymi uciekł najpierw do królowej Dydony
(-> Morpho didiuś)

Marmota marmota - świstak
Marmota bobac' - bobak
♦ • - od południowoniemieckiego ‘Murmeltieri (zwierzę mruczące)
0 - świstanie jest okrzykiem alarmowym; najczęstszy głos to pomrukiwanie;
(w Tatrach żyje podgatunek M. m. latirostris - ma on szerszą przegrodę pomię
dzy nozdrzami, jest mniejszy i jaśniej ubarwiony od gatunku nominalnego, opi
sanego z Alp; jego ochronę, ze względów naukowych, wraz z ochroną kozicy ->
Rupicapra, wprowadził profesor UJ, M. Siła-Nowicki)
•' 0 -z ukr. 6o6aK (ros. 6ań6aK 'bajbak), (każda rodzina bobaków, podobnie jak
i świstaków, ma wspólne, stałe miejsce wypróżniania się, gdzie co roku zbiera
się spora ilość ich „bobków"),
(eurazjatycki krewniak świstaka, żyje na stepach, a także górskich)

Marpissa rumpfi - marpissa
♦ - Marpessa (chwytająca), tak miała też na imię żona Idasa;
jako ta niezłomna, która nie uległa Apollinowi

w

mitologii znana
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♦ -A. Rumphius, naturalista holenderski z XVII wieku
0 - nazwa rodzajowa może pochodzić zarówno od samego imienia, jak i od jego
znaczenia, ponieważ ten pająk łapie zdobycz bez pajęczyny, skacząc na nią

Marsupialia - torbacze
♦ - 'marsupium' - worek, kieszeń (większość torbaczy posiada torbę lęgową,
może ona otwierać się do przodu (kangury), na wprost (wiele oposów), do tyłu
(koala, kret workowaty), może też być słabo rozwinięta, jako podłużne fałdy skó
ry (niektóre oposy), ale może jej też całkiem brakować, a noworodki po prostu
początkowo wiszą przyczepione pomiędzy futrem matki, później przenoszą się
na jej grzbiet (oposiki, jak T Marmosa, beztorebnik bambusowy - Dromiciops
australis)

Mastigota - wiciowe (kategoria obecnie niewyróżniana)
♦ - posiadające bicz
(obejmowały typy -> wiciowców i -> korzenionóżek, których pewne stadia roz
wojowe także są wyposażone w wici)

Meandrina lamellina - wądolnica
♦ - od nazwy Meandra, bardzo krętej rzeki w Małej Azji (przeniesionej później
na inne podobne formy rzek lub też ornamentów)
♦ - blaszkowata (ścianki pomiędzy powginanymi, stykającymi się częściami poli
pa mają postać dość cienkich blaszek, podpartych z obu stron gęsto ustawiony
mi przegrodami; por. -> Diploria)
0 - kręte, głębokie bruzdy przypominają wądoły, czyli wąwozy, jakie tworzą dłu
żej używane drogi polne czy leśne w terenach górskich

31.

Meandrina - niewielki fragment
„kolonii” (właściwie jest to jeden
osobnik, którego tarcza gębowa
nadzwyczajnie się
rozrosła,
otwór gębowy uległ zwielokrot
nieniu, ale brak poprzecznych
podziałów)

megalope - megalopa, wytrzeszcz
• - wielkie oko - planktonowa larwa skorupiaków wyższych
(ma wielkie oczy, umieszczone na rozstawionych na boki słupkach)

Megalatractus proboscidiferus -> Syrinx aruanus

Megalobatrachus -> Andrias
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Meganyctiphanes norvegica - kryl północny, eufauzja norweska
♦ - większa nocna latarnia (eufauzje świecą -> Vanessa)
♦ - O (zamieszkuje całą półkulę północną)
0 - wyjaśnienie nazwy kryl -> Euphausia

meduza - meduza
(pokolenie płciowe u gromad krążkopławów i części stułbiopławów; por. -> poly
pus)
♦ - Meduza (sprytna) - jako piękna dziewczyna miała randkę z Posejdonem
(por. przypis do -> Neptunea) w świątyni starej panny, Ateny. Ponieważ ta potę
piała randki i nie lubiła wuja, zamieniła mu kochankę w
Gorgonę, czyli stra
szydło, z rogatymi (!) wężami zamiast włosów i spojrzeniem obracającym widza
w kamień; Meduza urodziła potem syna (-> Chrysaora); za sprawą miecza
Perseusza jej głowa znalazła się później na egidzie Ateny (czyli tarczy z koziej
skóry); przy tym z krwi tryskającej z szyi wyfrunął Pegaz (-> Pegasus, Bellerofon)

Melanargia galathea - polowiec szachownica
♦ - czarno-jasna (pola na skrzydłach)
•- p. -> Galathea, Neopilina
0 - polowiec - nie od przebywania na polach, ale od posiadania jasnych i ciem
nych pól ułożonych na przemian na skrzydłach

Melanogrammus aeglefinus - plamiak, łupacz
♦ - czarno oznaczony
♦ - pospolita nazwa fr. 'óglefin'
0 - nad płetwami piersiowymi ma czarne plamy, które są nazywane śladami pal
ców św. Piotra131, podobne ma piotrosz -> Zeus

t Melanorosaurus - melanorozaur
♦ - jaszczur z Czarnych Gór - Thaba 'Nyama, Południowa Afryka (według En
cyklopedii Dinozaurów), ale nazwę można też tłumaczyć jako „czarny górski
jaszczur”

Meleagris gallopavo - indyk
♦ - (ptak) Meleagra (króla Kalidonu, po jego śmierci opłakujące go siostry za
mieniły się w perliczki -> Numida)
♦ - kogutopaw
0 - w nazwie indyka tkwią Indie Zachodnie, nazwane tak dla odróżnienia od wła
ściwych Indii (-> Bandicota, Penaeus), tutaj ich części, czyli Ameryka Północna,
gdzie ten ptak żyje dziko

131 Według Ewangelii św. Mateusza, apostoł Piotr miał koło Kafarnaum złowić jedną ry
bę, ścisnąć ją z boków i z pyska wyciągnąć monetę na opłatę świątynną, lecz to miasto leży
nad słodkowodnym Jeziorem Genezaret, nie mógł więc to być żaden gatunek morski, jak
plamiak czy piotrosz (-> Zeus).
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Melita palmata - mei ita
♦ - Melita, nimfa morska, towarzyszka Tetydy (-> AN.); imię oznaczające mio
dowa, a później i maltańska - od Malta = 'Melitea Insula’
♦ - dłoniasta (końce pierwszej pary nóg pławnych rozszerzone w płaskie szczypczyki)

Melitaea didyma' - przeplatka didyma
Melitaea deserticola" - przeplatka ...
Melitaea phoebe'" - przeplatka febe
♦ - T lub maltanka, (-> AN.)
•' - bliźniaczka (bardzo podobna do następnego gatunku)
•" - żyjąca na pustyni (gatunek z Europy południowej różni się od przeplatki
didymy jedynie innymi plamkami na spodniej stronie skrzydeł)
•’’’ - Phojbe, łac. Febe, imię kilku żeńskich postaci, tu zapewne chodzi o siostrę
słonecznego Faetona (-> Phaeton, Cygnus)
0 - wzory na skrzydłach tych gatunków składają się z kremowych, żółtawych
i pomarańczowych pólek i pasków przeplatających się we wzory podobne do
szachownicy

Melusina - mu styk, meszka
♦ - rodzaj syreny, czyli dziewczę z rybim lub wężowym zakończeniem ciała (po
stać z mitologii celtyckiej; nazwa starofrancuska132), larwy tych owadów źyją w
wodach bieżących i stojących, jak -> Simulium'33
0 - mustyk z franc. ‘moustique’ - muszka, meszka; z ros. MOiuKa ‘mośka’ - to
samo; niektóre z tych malutkich muchówek kąsają bardzo boleśnie, a w pewnych
porach roku, miejscami w klimacie umiarkowanym i na dalekiej północy, wystę
pują masowo

Membranipora crustulenta' - siatecznik zwapniały
Membranipora pilosa" - siatecznik kolczasty
♦ - błona z porami
•' - skorupiasta (w przegrodach pomiędzy osobnikami, które tworzą siatkę, od
kłada się CaCO3)
•" - włochata (czułki polipów wyglądają, jak delikatny meszek, na poszczegól
nych węzłach siatki są wapienne kolce)
0 - kolonie tworzą cienką siatkę o oczkach poniżej 1 mm, w każdym tkwi jeden
mszywioł)

Mercenaria mercenaria (= Venus m.) - mercenaria
♦ • - rzecz kupiecka, czyli pieniądz (łac. ‘mercator’to kupiec), (od podobieństwa
tego małża do monety, jest on okrągły, gładki, żółtawy i ma 2-4 cm średnicy)
(pokrewny rodzaj -> Venus ma skorupkę prążkowaną)
2 W średniowieczu to imię nadano bohaterce jednego z romansów rycerskich, pięknej
niewieście, która niekiedy przybierała postać węża, smoka lub syreny, a gdy jej mąż, rycerz
Rajmund z Poitiers, odkrył tajemnicę - odleciała na zawsze.

Meluzyną nazywa się też wiszący świecznik w kształcie postaci kobiecej, zwykle ze
skrzydłami.
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Meriones tamariscinus - suwak
♦ - jeden z bohaterów ILIADY (trudno wyjaśnić powiązanie między Meriosynem Molosa, łucznikiem i oszczepnikiem, a tym gatunkiem gryzonia)
• - tamaryszki to krzewy spotykane na półpustyniach
0 - gryzoń podobny do myszy, biega drobnymi kroczkami, jak gdyby się przesu
wał, żyje na terenach suchych; zapewne pierwsze okazy złapano w zaroślach
tamaryszku
nesem,

Merlangius merlangius - witlinek, merlan
♦ • 0 - merlan to pospolita nazwa francuska lub prowansalska
0 - z niem. ‘Wittling’ (-> Gadus)

Merula nigra -> Turdus merula

Mesostoma craci- bajornik Kraka*, mezostoma Kraka*
♦ - usta pośrodku (jak u większości wirków - otwór ustny jest położony po stro
nie brzusznej, pomiędzy głową a środkiem długości ciała)
• 0 - od imienia legendarnego założyciela miasta, Kraka, zapisanego w kroni
kach jako Cracus (E.O. Schmidt był profesorem zoologii UJ w latach 1855—
1856, a gatunek opisał na podstawie okazów znalezionych w trwałych kałużach,
na podmokłych wtedy Błoniach krakowskich)

metanauplius

nauplius

Micromesistius poutassou - błękitek, putas u
♦ - mały bez żagla (jeśli tłumaczyć z greckiego); obie płetwy grzbietowe są małe
i przesunięte ku tyłowi
• - pospolita nazwa francuska 'poutassou'
0 - choć należy do dorszowatych, podobny jest do srebrzystobłękitnego śledzia
(Clupea -> Gadus)

Micropus -> Apus
Miliaria calandra -> Emberiza c.
Millepora alcicornis - nakłutek
♦ - tysiące dziurek
• - (kształt) rogów łosia (Alces)
0 - powierzchnia rozgałęzionej kolonii wygląda jak ponakłuwana tysiącami
otworków, z których mogą wychylać się polipy; gałązki są najczęściej łopatkowato spłaszczone

miracidium - dziwadełko, miracidium
• - wolno pływająca, pierwsza larwa przywr
(wygląda, jak sercowatego kształtu orzęsek, ale jest wielokomórkowa, ma plam
kę oczną i sztylecik)
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Mitra episcopalis' - mitra biskupia*
Mitra papalis" - mitra papieska*
♦ - dwurożne nakrycie głowy władców w starożytnej Asyrii, Persji, Frygii, zacho
wane, wraz z nazwą staroperską, w Kościele katolickim jako infuła, przysługują
ca biskupom
•' - nadzorca
•" - papież, od gr. nona 'popa' - pomocnik kapłana
0 - tłumaczenia dosłowne

Mola mola - samogłów
♦ • - kamień młyński (ma kształt okrągły i 0 2-3 m)
0 - dorosła ryba za płetwami grzbietową i odbytową ma półkolistą krawędź ciała
opatrzoną kilkoma wcięciami i wygląda, jakby straciła cały tył (pływa powoli, czę
sto leży na boku pod powierzchnią wody, jest zaliczana do megaloplanktonu)

Mollusca - mięczaki
♦ - miękkie, od miękkiego ciała, bez pancerza i kości (choć zwykle okrytego
twardą muszlą)

Molochus horridus - moloch kolczasty
♦ - Moloch to bóstwo z Bliskiego Wschodu, któremu składano w ofierze ludzi
(por. hebr. ‘melech’ - król, stąd Melchior - imię jednego z trójki biblijnych kró
lów)
♦ 0 - straszliwy; nazwa nadana zapewne przez przekorę, powolnej, kilkunasto
centymetrowej, pustynnej jaszczurce australijskiej, która żywi się mrówkami,
a kolce służą jej głównie jako narząd do kondensacji rosy

Monodon monoceros - narwal
♦ - jednoząb (typowemu 3 wystaje z pyska jeden górny siekacz, długi na 1,52,5 m; wyjątkowo zdarzają się okazy dwuzębne, posiadanie tego zęba jest trzecio
rzędną cechą płciową; u $> ząb ma kilkanaście cm nie wystaje lub go całkiem
brak)
■ - jednorogi (od starożytności docierały do Europy informacje o nosorożcach
(głównie
Rhinoceros) i antylopach oryksach134, wierzono więc, że istnieje takie
dzikie zwierzę, podobne do konia, z pojedynczym, długim i cienkim rogiem na
czole, co dokładniejsi dawali mu rozszczepione kopyta, a spiralnie skręcony róg
miał kształt zęba narwala)
0 - ponieważ te walenie dość często dryfują bezwładnie po powierzchni morza,
w pobliżu granicy lodów, leżąc na boku lub nawet na grzbiecie, Skandynawowie
i Eskimosi nazywają je 'narwalami', czyli „martwymi wielorybami"

Monoplacophora - jednotarczowce
♦ - noszące muszlę w postaci jednej płytki -> Neopilina, ale z odciskami kilku
Par mięśni (por. -> Polyplacophora)
134 Oryks posiada dwa długie i cienkie rogi, ale przy oglądaniu z boku czasem widać tylko
jeden; widuje się też okazy, które jeden róg utraciły.
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Monotremata - stekowce
• - mające jeden otwór (czyli ujście steku, do którego wcześniej otwiera się jelito
tylne, moczowody oraz nasieniowody lub macica) -> Trematoda

Mormo maura - straszka cyganka
♦ - gr. wampir, strzyga
• - ciemny, opalony (jak Maurowie lub Cyganie)
0 - dość rzadki, duży motyl, ciemnobrązowy, z subtelnymi jasnymi kreseczkami,
zwykle mało widoczny - nagle podrywa się do lotu (strasząc badacza)

Morpho didius - morfo
♦ - kształt, forma (gr.)
• - Dido (Dydona), królowa Kartaginy, u której zatrzymał się uciekający z Troi
Eneasz, wytargował kawałek ziemi (wspomniane w PANU TADEUSZU'.), ale
później popłynął do Italii, gdzie jego potomkowie założyli Rzym (-> Marmosa
murina, Junonia)
(kilkanaście gatunków tego rodzaju jest uważanych za najefektowniejsze motyle
brazylijskie, ich łuski na skrzydłach mają budowę siatki dyfrakcyjnej (około 1600
prążków na mm) i rozszczepiają światło słoneczne, mieniąc się wieloma odcie
niami błękitu, podobnie jak krajowe -> Cupido, Maculinea, Lycaena)

Multiceps multiceps - tasiemiec kręćkowy, mózgowiec
♦ • - wielogłówkowiec (wągier tego gatunku, zawierający setki główek, umiej
scawia się po jednej stronie mózgu owcy, co najpierw powoduje kręcenie się
zwierzęcia w jedną stronę, później upadek - tak weterynarze i agronomowie
określają śmierć zwierząt gospodarskich

Muraena helena - murena
♦ - może nazwa związana z myszą (w dopełniaczu 'muris); mureny za dnia
przebywają w szczelinach i norach, jak myszy
• - grecka (ale gatunek zamieszkuje całe Morze Śródziemne)
(dawniejsza nazwa rzędu niedopłetwe
Apodes)

Murex tenuispina' - rozkolec cienkokolcy*, „grzebień Wenus”
Murex triremis" - rozkolec trójrzędowy*, „grzebień Wenus”
♦ - słowo łacińskie, ślimak o ostrej (kolczastej?) muszli; gdy opisano w tym ro
dzaju wiele gatunków, rozdzielono go; przy pierwotnej nazwie pozostały gatunki
o długiej rurce syfonalnej i również długich, igłowatych kolcach
•' - cienkie, delikatne kolce (dużą rzadkością w zbiorach są muszle ze wszyst
kimi kolcami; część z nich odłamuje się jeszcze za życia ślimaka)
•" - trzy rzędy (kolce tak ustawione stabilizują muszlę na podłożu, a w przypad
ku wywrócenia ślimak nie leży otworem wprost do góry, co ułatwia przyjęcie
normalnej postawy)
0 - klika podobnych gatunków konchyliolodzy nazwali grzebieniami Wenus, ale
wszystkie są zbyt kruche do użytku, choćby jednorazowego
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Musimon - musimon
♦ - zwierzę mitologiczne, baran z dodatkowymi rogami kozła, którego nazwę,
jako gatunkową, otrzymał muflon -> Ovis

32.

Musimon - fragment reliefu
z egipskiego grobowca (rys. ze
zdjęcia)

Mus musculus - mysz domowa
♦ - mysz
♦ - mała myszka (mogło to być przeciwstawienie do dawnej nazwy szczura śnia
dego, M. decumanus, czyli mysz pokaźna, obecnie -> Rattus)
(ale por. z nazwą największego ssaka, płetwala błękitnego -> Balaenoptera mu
sculus)

Mya arenaria - piaskołaz bałtycki, małgiew piaskowa
♦ - małż lub zamykający się
♦ - O (żyje zakopany w dnie piaszczystym, wystawiając z niego jedynie syfony
0 - słowo ‘małgiew’ może jest sztuczne, pokrewne małżowi, a może pochodzi
z języka kaszubskiego
(ten małż występuje w Bałtyku dopiero od około 2000 lat, dlatego obecny okres
nazywa się Morzem Mya, sukcesja fauny w Bałtyku -> Yoldia)

t Myllokunmingia fengjiaoa - myllokunmingia
♦ - zgięta, zagięta z Kun-ming
•-z Feng-jao (dolnokarbońska formacja Chengjiang Chin)
(odcisk prawdopodobnie prymitywnego strunowca, podobnego do -> Haikouichtys i Pikaia)

Mylopharyngodon piceus - amur czarny
♦ - mielące zęby gardłowe (odżywia się ślimakami)
♦ - koloru smoły
0 - nazwa polska -> Ctenopharyngodon

t Mymoorapelta - mimurapelta
♦ - zbroja Petera i Marylin Mygatt oraz Johna i Vanetty Moore (w nazwie
kawałki nazwisk czworga odkrywców opancerzonego dinozaura z Kolorado)
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Myriapoda — wije (nazwa zbiorcza, obejmuje cztery gromady)
♦ - bardzo wiele nóg
(u największego gatunku z gromady dwuparców -> Diplopoda doliczono się na
wet ponad 600 par!)

Myrmecobius fasciatus - mrówkożer pręgowany
♦ - żyjący (żywiący się) mrówkami
♦ - dosł. poprzepasywany, czyli pręgowany (ma jasny przód ciała i 6-7 coraz
ciemniejszych, poprzecznych pręg tak, że ostatnia zlewa się z ciemnobrązowym,
puszystym ogonem)
0 - nazwa wymyślona w XX wieku, dla odróżnienia od mrówkojadów amerykań
skich i mrównika (-> Orycteropus)

Myrmeleon formicarius - mrówkolew (Myrmeleón)
♦ - mrówczy lew (ale trudno powiedzieć, co ten owad ma wspólnego z lwem,
dorosły wygląda jak ważka lub motyl, z półprzejrzystymi skrzydłami, natomiast
larwa, z ruchliwą głową uzbrojoną w silne szczęki i z sercowatym odwłokiem,
czatuje na owady, siedząc w lejkowatych pułapkach wywierconych w piasku)
♦ - mrówczy (główna zdobycz to mrówki)

Mysis relicta - lasonóg jeziorny
♦ - coś zamkniętego, zwartego (jego tułów i odwłok są zawarte w dwuklapkowym pancerzyku, z którego szczeliny brzusznej wystają liczne nóżki służące do
pływania)
♦ - pozostawiony (po epoce lodowej, w licznych jeziorach nad Bałtykiem, pozo
stało nieco gatunków morskich, które przystosowały się do nowych warunków;
wymieniony tutaj lasonóg pochodzi od bałtyckiego gatunku M. oculata i w star
szych opracowaniach nosi nazwę M. oculata var. relicta)
0 - u pływającego lasonoga istotnie trudno policzyć nóżki; gdy pływa tuż nad
dnem, wypłukuje w nim charakterystyczne rowki, od których pochodzi określenie
„dno myzidiowe” albo „lasonogowe”

mysis - lasonóżek, myzis
(starsza larwa niektórych skorupiaków wyższych, podobna do dorosłych lasonogów - Mysidacea T)

Mytilus edulis - omułek jadalny
♦ - w starożytności różne jadalne morskie mięczaki nazywano mytilus
(-> Stylonychia)
♦ - O (obecnie często hodowany; omułki konserwowane to „mule" albo „ostrygi
dla ubogich”)
0 - polska nazwa nieudana, bo ten gatunek nie żyje w mule, ale jest przyrośnięty
bisiorem (-> byssus) do twardych przedmiotów podwodnych
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33.

Mytilus - gdy rośnie w gęstych gro
nach, to część osobników przybiera
niezbyt regularne kształty

Myxine glutinosa - śluzica
♦ - (zwierzę) śluzowate
♦ - klejące, oklejone
(obronę śluzie tworzą liczne gruczoły brzuszne, których wydzielina pęcznieje
w wodzie, otaczając zwierzę półprzejrzystym, gęstym obłokiem; jego objętość
jest wielokrotnie większa od samej śluzicy)

t Naashobitosaurus - naiszobitozaur
♦ - jaszczur z Jaszczurzego Potoku (Naashoibito w języku Indian Navajo, czyt.
Navaho, ze stanu Nowy Meksyk)

Naja naja' - okularnik, kobra indyjska, „wąż Buddy” '
Naja haje" - kobra egipska, wąż Kleopatry, „ureus” "
♦ - nazwy gatunku w sanskrycie (świętym języku, używanym tak, jak łacina
w Polsce) 'naga1, a w hindi 'naja'
•” - arabska nazwa tego węża
0 - słowo kobra, od łac. ‘coluber1 - wąż, brzmi podobnie w kilku językach euro
pejskich i jest stosowane dla kilku podobnych rodzajów węży z Afryki i Azji
0' - zaniepokojony wąż unosi przednią część ciała, kilka par żeber odchyla się
na boki, tworząc kaptur, uwidacznia się wtedy na nim deseń w kształcie okula
rów; według legendy - wielka kobra ocieniała swym kapturem Buddę medytują
cego i ten z wdzięczności oznaczył ją owym wzorem135
0” - ostatnia królowa Egiptu, Kleopatra, po przegranej wojnie z Rzymem wo
łała śmierć niż niewolę, więc uznała, że odpowiednie do jej godności będzie uży
cie herbowego zwierzęcia Egiptu, nazywanego wtedy ureusem

135 Zagadką etologiczną jest to, dlaczego wzór, który pojawia się przy podrażnieniu węża,
jest widoczny tylko od tylu.
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Nasalis larvatus - nosacz
• -O
• paskudny (oczywiście według naszych kryteriów, natomiast dla samic nosacza dopiero dorosły 3. posiadacz ogórkokształtnego, zwisającego nosa, długości
ponad 10 cm, wart jest zainteresowania
larva, Hylobates lar)

Nassarius reticulatus -> Hinia reticulata

Natrix natrix' - zaskroniec zwyczajny
Natrix tessellata" - zaskroniec rybołów
• - 'die Natter’ (niem.) żmija, wąż
•
kostkowany
(w Polsce żyje tylko zaskroniec zwyczajny, a na południu i wschodzie od na
szych granic spotykany jest też zaskroniec rybołów, o bardziej wodnym trybie
życia
0 - nawiązanie do żółtych plam po bokach głowy (pod nimi znajdują się gruczoły
jadowe, ale brak zębów jadowych, więc dość silny jad tylko miesza się ze śliną
i unieruchamia oraz zabija płazy i ryby przy połykaniu)
- wspomniane plamy u zaskrońców zwyczajnych z populacji zachodnio- i połu
dniowoeuropejskich są bledsze, białawe, czasem mało widoczne, a zaskroniec
rybołów wcale ich nie posiada)

Naucoris cimicoides (= llyocoris c.) - żyrytwa
• - pływająca pluskwa (albo ♦ - mułowa pluskwa)
• - pluskwowata, podobna do pluskwy (-> Cimex)
(nazwy rodzajowa i gatunkowa o podobnych znaczeniach, lecz w różnych języ
kach; por. -> Desman, Equus, Rhinolopus, Xiphias)

Naucrates ductor - pilot, ryba pilot, retman
• - siła (lub władca) płynącego
• - prowadzący, wiodący
0 - doświadczony marynarz wprowadzający lub wyprowadzający statek z portu,
nie; także szyper zespołu tratew rzecznych
- ryba zwykle towarzysząca rekinom, waleniom, czasem statkom (uważano, że
przez swe zachowanie i pasiaste ubarwienie zwraca uwagę rekina na ewentual
ną zdobycz, obecnie nie podtrzymuje się tego poglądu, raczej jest możliwe, że
piloty wykorzystują siłę, wytwarzaną przez falę czołową większego obiektu pły
wającego, a także czyszczą skórę gospodarza z pasożytów; rekiny nie atakują
pilotów, choć nie gardzą innymi rybami podobnej wielkości, czyli 10-40 cm)

nauplius - pływik, nauplius
• - Nauplios był synem Posejdona i Anymone, córki króla Danaosa, od którego
pochodzi nazwa Danaów, czyli Greków (larwa wielu skorupiaków, np. widłonogów, ma okrągłe lub owalne, jednoczęściowe ciało i wyraźne, czerwone oczko
naupliusowe; najmłodsze stadium - ortonauplius jest wyposażone w trzy pary
odnóży, u starszych, czyli metanaupliusów, odnóży jest więcej)
• - według Pliniusza st. ‘nauplios’ to jakieś pływające zwierzę w skorupie
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Nautilus pompilus - łodzi k
♦ - łódka, coś mogącego pływać (gr. vauo 'naus'- statek)
♦ - towarzysz, ryba towarzysząca okrętom
(żywe łodziki pływają na głębokości kilkudziesięciu lub kilkuset metrów, za
mieszkując ograniczony obszar wód Indonezji i Melanezji, natomiast ich martwe
muszle niekiedy dryfują po powierzchni oceanów, przemierzając setki kilome
trów, np. z Indonezji do wybrzeży Afryki Wschodniej)

Nemathelminthes - obleńce, nicieniowce*
♦ - niciowate robaki
0 — nazwa, proponowana po roku 1980, dla typu obejmującego nicienie i nitnikowce, po oddzieleniu od wielkiego typu Aschelminthes kilku mniejszych, jak:
kolcogłowy, nicienioryjkowce, wrotki (por. przypis do tego typu)

Nematoda - nicienie
♦ - niciopodobne (nić + e(6oę 'eidos' kształt)
(rozwój jest prosty, czyli brak im larwy, na brzuchu nie ma żadnej linii, jak
u 4 Nematomorpha)

Nematomorpha - drucieńce, nitnikowce
♦ - niciokształtne
0 - dorośli przedstawiciele gromady nitnikowców są bardzo podobni do niektó
rych nicieni, ale różnią sie anatomią i rozwojem (drucieńce mają zawsze wi
doczną na brzuchu jasną linię, biegnącą wzdłuż głównego pnia nerwowego, oraz
specyficzną larwę - akantora, podobną do kolcogłowa -> Acanthocephala', po
dobieństwo podkreślają nazwy gromad, tak naukowe, jak i polskie)

Nematorhyncha - nicienioryjkowce*
♦ 0 - nić + ryjek; nazwa polska jest dokładnym tłumaczeniem naukowej, utwo
rzonej dla nazwania typu, obejmującego dwie gromady mikroskopijnych robaków
(brzuchorzęski -> Gastrotricha i ryjokrętki albo szczotkoryjce -> Kinorchyncha); obie przedtem zaliczano do obleńców -> Aschelminthes)

Nemertini - wstężnice
♦ - Nemertea, nimfa morska, towarzyszka Tetydy (-> AN.); imię może ozna
czać opasana lub przepasana wstęgą (-> Lineus)

Neoceratodus forsteri - rogoząb
♦ - ryba podobna do karbońskiego rodzaju t Ceratodus
♦ - pierwsze okazy zostały przekazane do muzeum w Londynie przez
E. Forstera, z dorzecza australijskiej rzeki Murray
0-nazwa nie od rogowych, ale od rogatych, czyli rozwidlonych zębów
(u tego gatunku awaryjne oddychanie pęcherzem pławnym występuje w trakcie
corocznych zaników tlenu w rzece)

Neopilina galatheae - neopilina
♦ - współczesna lub nowa Pilina (t P- knighti to mięczak paleozoiczny, jednotarczowiec, z czapeczkowatą muszelką, podobny do czareczki - Patella, ale
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posiadający wewnątrz segmentalnie ustawione odciski przyczepów mięśnio
wych)
• - „Galathea" - tutaj to nazwa duńskiego statku, który wyłowił w 1952 roku
pierwsze żywe okazy neopilin z kilkukilometrowych głębin morskich przy Porto
Rico; zasadniczo jednak jest to greckie imię kobiece (obj. -> Galathea, Thea)
(odkrycie tych żywych skamieniałości rzuciło nowe światło na ewolucję mięcza
ków)

Neptunea antiqua - neptunia
♦ - Neptun to rzymski odpowiednik Posejdona136, brata Zeusa, będący bogiem
mórz
• - starożytna
(największy ślimak północnego Atlantyku, niegdyś jego muszli Eskimosi używali
w Grenlandii jako miseczek do lamp olejowych)

Neptunus sayi- neptunik sargassowy
♦ - O?
• - T. Say - zoolog i systematyk amerykański z przełomu XVIII i XIX wieku
(krab prawie planktonowy, dobrze pływający, ostatnia para nóg zakończona listkowatymi wiosełkami, jak (-> Liocarcinuś), spotykany pomiędzy sargassami
i innymi obiektami w Atlantyku i Oceanie Indyjskim; prawdopodobnie to ten gatu
nek wspominał K. Kolumb w swym dzienniku -> Planes)

Nephtys caeca - neftyda ślepa*
♦ - Neftyda była siostrą Izydy (mitologia egipska -> Isis)
• - plamek ocznych brak, ten wieloszczet ryje w warstwie mułu lub drobnego
piasku

Nerocila bivittata - nękawka
♦ - N. -> Cirolana
• - dwupaskowa
0 - pasożyt zewnętrzny, nękający ryby (-> Anilocra)

Nereis diversicolor - nereida różnobarwna*
♦ - Nereidy to nimfy morskie, córki morskiego bożka Nereusa (zwanego też
Proteusem -> Amoeba); imion wielu z nich użyto do nazwania różnych organi
zmów (-> AN. na końcu tekstu oraz -> Nymphalis)
• 0 - okazy nawet z jednego stanowiska mogą mieć różne kolory i odcienie, np.
zieleni, żółci czy brązów

Nezara viridula - pluskwa zieleniak
♦ - Neze - nimfa morska, towarzyszka Tetydy (-> AN.)
138 Autor znalazł tylko dwie nazwy rodzajowe zwierząt nawiązujące do Posejdona. Jedna
to kopalny karboński małż, t Posidonia becheri, a druga to Posidonomyia, prawdopodobnie
mucha, związana z wyrzuconymi na brzeg zwałami trawy morskiej posejdonla - Posidonia
oceanica. Trawa, której liście sięgają do 60-80 cm, rośnie w wielu morzach pełnoslonych,
tworząc łąki podwodne, zamieszkiwane przez cały bogaty świat zwierząt.
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• — zieloniutka (zdrobnienie od ‘viridis)
0 - nazwa zbiorowa, używana dla pluskwiaków drapieżnych, żyjących na rośli
nach, zwykle mocno „pachnących”

Niphargus puteanus - studniczek
• - śnieżnobiały (ten rodzaj obunoga żyje w wodach podziemnych; albo brak mu
oczu, albo - są szczątkowe, bez barwnika)
• 0 - studnia, źródło (w takich miejscach bywa łowiony przypadkowo, np. gdy
wyniosą go wody opadowe) -> Boruta

Noctiluca miliaris - nocoświetlik
• - nocne światło
• - liczne lub silne (ten wiciowiec zaliczany jest do bruzdnic, ale jest zwierzęciem,
występuje liczenie w morzach pełnosłonych, w Morzu Śródziemnym - w lecie,
a przez cały rok w tropikach)

Notodromas monacha - małżoraczek pływający*
• - gr. vóroę ‘notos’ grzbiet + Spopeuę ‘dromeus’ - biegacz (pływając grzbietem
do dołu - przylega spłaszczonymi krawędziami skorupek do błonki powierzch
niowej; por. też -> Giganotosaurus, Camelus)
• - mnisi (może od ciemnobrązowego koloru, jak habity wielu zakonników)
0-jedyny europejski rodzaj małżoraczka bytujący w planktonie

34.

Notodromas - woda nie zwilża brzeżnych stref skorupek, więc zwykle małżoraczek
zbiera pokarm, pływając grzbietem do dołu, utrzymywany przez błonkę powierzch
niową, ale potrafi też poruszać się w toni wodnej

Notonecta glauca - grzbietopławek, pluskolec
♦ - pływający grzbietem (do dołu)
♦ - błyszczący (ciało połyskuje, otoczone warstewką powietrza -> Glaucus, Prionace)
0 - sztuczna nazwa pluskolec przypomina, że ten owad jest pluskwiakiem, ale
akurat ten gatunek jest spłaszczony bocznie (-> Cimex); może też nawiązywać
do faktu, że jego kłujka boleśnie kole przy chwytaniu w rękę

Nucifraga caryocatactes - orzechówka
♦ - rozbijacz orzechów
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• - przywłaszczyciel (wyłuskanych) orzechów (-> Bellerophon)
0 - głównym pożywieniem tego ptaka nie są orzechy, ale nasiona drzew igla
stych wydobywane z szyszek

Numida meleagris - perliczka, perlica, pantarka
♦ - Numidia to ± Sudan
• - p. -> Meleagris
0 - łzy sióstr po stracie Meleagra zamieniały się w perły, które są do dziś wi
doczne na skrzydłach ptaków im poświęconych; inni widzą na tych skrzydłach
cętki pantery

t Nummulites - numulity, „kamienny owies”
♦ - małe pieniążki + końcówka -ites -> Ammonites (okrągłe skorupki tych otwornic
mają zwykle wymiary drobnego bilonu, choć kilka gatunków ma 0 50-120 mm)
0 - głaz z numulitów znajdujący się w Tatrach przy ujściu Doliny Kościeliskiej
nazwano Jarcową Skałką, nie od nazwiska, ale od góralskiej nazwy owsa - ja
rzec (na Słowacji i Węgrzech numulity zwane są „pieniążkami św. Władysława"
(króla węgierskiego), zapewne od jałmużny, której rozdzielał ubogim)

Nyctereutes procyonides - jenot
♦ - nocny łazik albo nocny szkodnik
• - podobny do szopa
0 - słowo jenot pochodzi od żenety -> Genetta, wymawianej według pisowni;
początkowo odnosiło się do futer z amerykańskiego szopa -> Procyon, które
nazywano jenoty lub junaty. Dopiero gdy w połowie XX wieku przesiedlono ze
wschodniej Syberii do Europy dosyć podobny gatunek (ale należący do rodziny
psowatych) w Polsce przypisano mu tę nazwę. W języku angielskim jest on na
zywany „szop pies” ('racoon dog'), a w rosyjskim to „pies jenotowaty” eHOTOBMflHan co6ai<a 'enotovidnaja cobaka’

nympha - nimfa
• - Nimfy to zwykle córki bogów z kobietami ziemskimi, przedstawiane jako
dziewczyny i różnie nazywane, zależnie od miejsc, którymi się opiekowały:
Okeanidy i -> Nereidy spotykano w morzach -> Najady w rzekach czy źródłach,
Hamadriady w lasach, Driady w konkretnych drzewach, Oready w górach, zwy
kle były ludziom życzliwe lub obojętne
(synowie bogów z takich związków to herosi, np. Herakles, Kres, Perseusz,
Eneasz i inni)
stadium rozwojowe owadów z przeobrażeniem niezupełnym, także pajęczaków
i innych zwierząt; ostatnie przed osiągnięciem dojrzałości, czasem wyróżnia się
proto- i deuteronimfy

Nymphalidae - rusałki, czyli południce
♦ - OT (rodzina motyli dziennych)
0 - rusałki to słowiański odpowiednik greckich najad (-> nympha, ros. pycno
'ruslo' to koryto rzeczne), południce pojawiały się w polach, ale jedne i drugie
raczej dokuczały ludziom, niż im pomagały
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Nymphalis antiope - rusałka żałobnik
♦ -Ot
•-Antiope była królową Amazonek, została żoną ateńczyka Tezeusza
0 - żałobnik pochodzi od ciemnobrązowej barwy skrzydeł, podkreślonej kremo
wym obramowaniem

Ochotona pusilla - szczekuszka malutka
♦ - mongolska nazwa zwierzęcia137
♦ - drobny, niedołężny
0 - osobniki kolonii wzajemnie ostrzegają się głosem, czasem podobnym do
szczekania, jak -> Cynomys, a czasem głośnymi piskami - stąd pochodzi ich
rosyjska nazwa ‘piszczucha’

Octopus briareus' - ośmiornica briareus, rafowa
Octopus macropus" - ośmiornica długoramienna
♦ - ośmionóg (jeśli ramiona uważać za nogi); por. też -> polypus
•' - Briareus to Gigant, syn Uranosa i Gai, przysłużył się Zeusowi (gdy
Posejdon, Hera i Atena usiłowali zrobić zamach stanu i skrępowali go sznura
mi o stu węzłach, wtedy tytanida Tetyda wezwała swego brata i ten sturęki ol
brzym uwolnił bratanka, rozwiązując jednocześnie wszystkie węzły)
•" - dosł. wielkoramienna (od ośmiornicy pospolitej różni się posiadaniem tylko
jednego rzędu przyssawek na każdym bardzo długim ramieniu)

35.

Octopus - ujście lejka widoczne obok
oka, ośmiornica może go kierować
w różne strony

Odobaenus rosmarus - mors
♦ - chodzący na zębach (u dorosłych okazów kły mają od 30 do 70 cm długości,
posiadają je obie płcie; pomagają one zwierzęciu we wspinaniu się na brzeg,
kopaniu w dnie morskim, służą też jako broń, ale nieco zawadzają podczas po

Są to niewielkie zajęczaki, podobne do gryzoni (krótkie uszy, nogi prawie jednakiej dłu
gości); ten gatunek występuje na południowej Syberii. W lecie suszą trawę na zimę i ustawiają
ją w kopki, szerokie i wysokie na metr, stąd inna rosyjska nazwa 'sienostawki'.
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bytu na lądzie, dlatego morsy śpią albo na boku czy nawet na plecach, albo
przewieszają głowy przez ciała innych członków stada)
• 0 - nazwa szwedzka, może pochodzić od skróconej rosyjskiej 'russki morź’,
przez lapońską 'morśś' (nazwy - angielską 'walrus' i niemiecką 'Walroli' można
też rozumieć jako „wieloryb (z) Rosji”)

Odontaspis taurus - tawrosz
• - z tarczowatymi zębami
• - byk
0 - nazwa polska to fonetyczne brzmienie nazwy gatunkowej tego rekinka

Oedipoda caerulescens - siwoszek błękitny
• - Edyp (Oedipus), czyli opuchłonogi (gdy wywróżono jego ojcu Lajosowi, że
zginie z ręki syna, nakazał go powiesić za nogi w lesie; Edyp został jednak od
ratowany, wywędrował w świat, ale przepowiednia i tak musiała się spełnić)
• - niebieściejący
0 - wygląda jak brunatny konik polny, z nieco jaśniejszymi przepaskami na
skrzydłach; wystraszony rozwija drugą, niebieską parę skrzydeł i odlatuje

Oestrus ovis - giez owczy
• - giez, ale także - namiętność, pożądanie, stąd ruja to w weterynarii oestrus,
(powodowana przez estrogeny)
• 0 - od nazwy żywiciela larw

Okapia johnstoni - okapi
• 0 - 'o-api', 'o-kapi' z języka mbuba (Pigmejów), którzy nazywali tak pasiastą
skórę tego zwierzęcia, używaną do zdobienia strojów
• - H. Johnston, badacz angielski, gubernator Ugandy, który kilka lat poszuki
wał w Środkowej Afryce ssaka, posiadacza takiej skóry (początkowo sądził
zresztą, że jest to gatunek leśnej zebry)

oncomiracidium - onkomiracidium
• - pęcherzyk z dziwadełkiem (-> miracidium) wewnątrz, orzęsiona larwa skrzelowców -> Monogenea

oncosphaera - onkosfera
• - pęcherzyk ze sferą; larwa tasiemców formuje się w organizmie żywiciela po
połknięciu jaja lub koracidium (u przedstawicieli tych rzędów, których jaja rozwi
jają się w wodzie), wyposażona w trzy pary haczyków

Oneirophantus mutabilis - oneirofant
• - widziadło senne (głębokowodna strzykwa, której wrzecionowate, przypłasz
czone ciało ma na obu skrajach grzebienie z długich, skierowanych do góry,
miękich wyrostków skrzelowych, co wygląda, jak kępka żywych, białych kiełków
pełzająca po dnie)
• - zmienne (te wyrostki mogą się poruszać)
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36.

Oneirophantes - zbiera detritus z dna ryjkowatym „pyszczkiem”, a miękkie wyrost
ki zwiększają powierzchnię oddechową; na drugim planie inna strzykwa, Psychoprotas sp.

Operoptera (= Cheimatobia) brumata - piędzik przedzimek
♦ - pracujący skrzydłami (może - latający mimo zimna)
(♦ - żyjący w zimie)
♦ - ‘bruma’ - skrót od bre(vissi)ma dies - najkrótszy dzień roku, przenośnie zima
0 - dorosły motyl pojawia się dopiero po pierwszych przymrozkach, wcześniej
ma trudności z opuszczeniem powłoki poczwarki, dalej zachowuje się, jak
Erannis (= Hibemia)

Ophidia - węże
♦ - Ophion, imię jednego z Tytanów, a także potwora lub smoka, nasłanego
przez Apolla, który zadusił wieszczka Laokoona wraz z jego synami130; por. też
-> Serpentes

Ophiophagus hannah - kobra królewska
♦ - zjadacz węży (ten największy wąż jadowity jest agresywny, ale atakuje pra
wie wyłącznie mniejsze gady, w tym szczególnie chętnie inne węże jadowite,
niebezpieczne dla ludzi, jest więc bardzo pożyteczny i chętnie widziany w pobliżu
zabudowań w południowej Azji (-> Clelia)
•-nazwa miejscowa, zapewne w języku hindi
0-ten gatunek przydomek ‘królewska’ zawdzięcza swej wielkości

ophiopluteus - ofiopluteus,
♦ - tratewka (-> pluteus) wężowidłowa, larwa wężowideł

Laokoon, kapłan trojański, podejrzewając podstęp, sprzeciwia! się wpuszczeniu do Troi
drewnianego konia, cisnął nawet włócznią w jego bok i krzyknął: 'Timeo Danaos et dona ferentes' (cokolwiek to jest), Danaówsię lękam, choć dary przynoszą (przekl. I. Wieniewskiego).
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Ophiura albida' - wężowidło blade
Ophiura lacertosa" - wężowidło jaszczurko watę*
♦ - ogon węża
biaława
0 - obie nazwy gatunkowe - i naukowa, i polska opisują zwierzę już martwe, bo
barwnik oddechowy, hemoerytryna, rozpuszczona w hemolimfie bardzo szybko
rozkłada się, natomiast, dopóki to zwierzę jest żywe, ma kolor pomarańczowo-czerwony
•" - jaszczurcza
0 - ramiona wielkością i ubarwieniem nie różnią się od ogonków jaszczurki zwinki

Ophiuroidea - wężowi dła
♦ - wężo-ogono-kształtne (u większości gatunków każde z pięciu ramion przy
pomina kształtem i wijącymi się ruchami niewielkiego węża wijącego się na boki,
tylko u kędzierzawców -> Euryale, Gorgonocephalus ramiona zginają się we
wszystkich płaszczyznach)

Opistorchis felineus - przywra kocia
♦ - tyłojądrowiec (u tej przywry narządy żeńskie leżą z przodu, a męskie w tyle
ciała)
♦ - O (-> Felis)

Orcinus orca - orka, szablogrzbiet
♦ - zwierzę z podziemi lub piekła (Orcus - rzymski odpowiednik Hadesu, krainy
przeznaczonej dla zmarłych bez oczyszczenia z win lub bez pogrzebu -> Hadogenes)
♦ - może to pierwotna nazwa łacińska albo powtórzenie znaczenia nazwy rodza
jowej, a może - szybki (od okrzyku żeglarzy hiszpańskich ‘orzą!’, wym. orca!,
czyli ostro do wiatru lub ostro wiosłować)
0 - zagięta ku tyłowi płetwa grzbietowa, ma do 2 m wysokości i jest często wy
stawiana nad wodę
(do niedawnych lat nazywano ją wielorybem zabójcą i traktowano jako najgroź
niejszego wroga człowieka, dopiero badania w oceanariach pozwoliły na inną
opinię - są to najinteligentniejsze delfiny, ich rola i zachowanie dokładnie odpo
wiadają wilkom na lądzie)

Orcula dolium'- poczwarówka okazała
Orcula doliolum" - poczwarówka maczugowata
♦ - małe zwierzę z podziemi (T), ślimaczki znajdowane pod kamieniami, w głęb
szych warstwach ściółki lub w szczelinach ziemnych (może nocą wychodzą na
powierzchnię)
139 W takch przypadkach jednak nazwy się nie zmienia, stosując zasadę stałości nazw,
według K.N.ZOOL., niestosowność lub błędność nazwy nie może być powodem do jej zmiany.
Taka niestosowność to np. zła lokalizacja geograficzna, jak w przypadku -> Cassis madagascariensis czy Pygoscelis papua lub żle określona cecha
Alca impennis, Apus apus, Haemopis sanguisuga.
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•' - beczka, beczułka
•” - mała beczułka (-> doliolaria)
0 - bardzo podobne do innych poczwarówek (-> Pupillidae), mają w otworze
muszli trzy wyraźne zęby; poczwarówka okazała ma 5-8 mm, a maczugowata
jest o 1/3 mniejsza i pośrodku rozdęta

Orites aegithalos -> Aegithalos caudatus
Oronectes limosus - rak pręgowany, r. amerykański
(w starszych opracowaniach omyłkowo jako Cambarus affinis)
♦ - górski pływak
•-bagienny
(♦ - prawdopodobnie przekształcenie łacińskiego -> Gammarus)
(• - podobny)
0 - na każdym pierścieniu odwłoka są poprzeczne czerwonobrązowe pręgi (ga
tunek sprowadzony z Ameryki Północnej140, gdzie występuje od Maine po Wirgi
nię, w niewielkich potokach i rzekach u podnóża gór)

Ornithorhynchus paradoxus (= Platypus anatinus) - dziobak
♦ - ptasi pysk (dziób na głowie ssaka)
♦ 0 - dziwny (bo jednocześnie ma sierść i dziób oraz - składa jaja)
(♦ - płaskonóg, ma nogi z płetwami; na tylnych nogach błony znajdują się po
między palcami, a na przednich są połączone pod wolnymi częściami palców
i podczas wygrzebywania nor gniazdowych są zwijane w niewielką kulę, leżącą
„na dłoni”)
(• - kaczy - od podobieństwa pyska do kaczego dzioba141)
Oako pierwszą po odkryciu nadano nazwę -> Platypus, wkrótce jednak okazało
się, że wcześniej otrzymał ją już inny gatunek, więc - zgodnie z przepisami
K.N.ZOOL. - trzeba było nadać następną; jednak pamiątką po pierwszej nazwie
jest „platypusarium", czyli specjalnie wyposażone akwaterrarium do hodowli
dziobaków w ZOO, a także pospolita nazwa dziobaka w wielu językach)

ortonauplius

nauplius

Orycteropus afer- mrównik kapski, prosię ziemne, „mrówkojad
afrykański”
♦ - grzebiące nogi (uzbrojone w tępe, kopytowate pazury umożliwiają zarówno
dotarcie do gniazd termitów i mrówek, jak i kopanie głębokich kryjówek)
140 Stało się to, gdy raki europejskie zaczęła niszczyć „dżuma racza”, w roku 1890 hodowca
niemiecki sprowadził te raki do rzeki Myśli (dopływ Odry uchodzi w pobliżu kanału OdraSzprewa), skąd rozprzestrzeniły się głównie na północ i zachód; nie był to dobry pomysł, bo
raczek jest mniejszy i mięsa w nim niewiele, a stanowi konkurencję dla gatunków rodzimych.

Do Europy przywieziono najpierw okazy martwe, wypchane - i ich bezwłosy pysk rze
czywiście wyglądał jak płaski kaczy dziób; u żywych dziobaków jest on pokryty cienką, ela
styczną skórą, wyposażony w bardzo liczne ciałka czuciowe, a jak ostatnio odkryto - są tam
też ciałka wrażliwe na wahania pola elektrycznego! Stanowi on jedyny narząd do wyszukiwa
nia pożywienia pod wodą - bez udziału wzroku, słuchu i węchu.
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♦ - afrykański
0 - żywi się głównie termitami i mrówkami, zjada też nocujące gromadnie szarańczaki, zamieszkuje tereny otwarte na południe od równika, opisano go z tere
nów RPA (-> Lepus)
- druga nazwa pochodzi od tego, że ma smaczne mięso i waży ponad 50 kg,
natomiast nie jest spokrewniny z właściwymi, amerykańskimi mrówkojadami
należącymi do rzędu szczerbaków142
- trzecia nazwa to kalka z burskiego, przez flamandzki i niemiecki

Oryctolagus cuniculus - królik
♦ - grzebiący zając
♦ - (wykonujący) korytarze podziemne
0 - albo z niemieckiego przez nieporozumienie: cuniculus nazwano początkowo
'Kuniklin', 'Kuniglin', a to zostało zrozumiane jako zdrobnienie od 'Kdnig', czyli
król (do dziś zresztą często mówi się króle)
- albo miała tu wpływ łacina średniowieczna, w której królika nazywano ‘rex her
barum'- król ziół
(dzikie króliki występowały w Atlasie i na Półwyspie Pirenejskim, nadały zresztą
nazwę Hiszpanii (-> Dendrohyrax), oswoili je Rzymianie, a po Europie rozprze
strzenili głównie zakonnicy, którzy uważali, że potrawka z nienarodzonych jesz
cze zwierząt (lauricum) jest daniem postnym; por. (-> Castor, Lepas)

Osmerus eperlanus - stynka
♦ - wydający zapach (świeże stynki mają zapach ogórków)
♦ - z fr. ‘eperian’- stynka
0 - od niem. ‘stinken’- śmierdzieć

Ostracoda - małżoraczki
♦ - skorupokształtne, małżokształtne
(całe ciało tych skorupiaków jest ukryte w zamykanym pancerzyku o kształcie
skorup małża -> Candona, Cypris, Cypridopsis, Notodromas, Pontocypriś)

Otariidae - uchatki
♦ - zwierzęta z uszami (chodzi o małżowiny uszne, których inne płetwonogie, jak
foki -> Phocidae i morsy -> Odobaenidae, nie posiadają; druga cecha to umie
jętność podwijania tylnych nóg pod ciało, co umożliwia „chód czworonożny”,
a dokładnie galop na przestrzeni kilku czy kilkunastu metrów, dla odstraszenia
przeciwnika)

Ouramoeba vorax - urameba, ameba ogoniasta*
♦ - ameba ogoniasta (posiada hialopodium, czyli fragment pellikuli pokryty mikrokosmkami, przy pełzaniu pozostawiający z tyłu kropelki śluzu)
♦ - żarłoczna (niekiedy pochłania tak wielki kąsek pożywienia, że wodniczka
trawiąca wypełnia prawie całe ciało)

142 Dla jedynego istniejącego gatunku mrównika utworzono odrębny rząd ssaków, być mo
że odlegle spokrewniony z kopytnymi.
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Oxyuris vermicularis -> Enterobius v.

Ovis ammon' - archar, argali
Ovis musimon" - muflon
♦ - owca (niektórzy systematycy uważają muflona za podgatunek O. ammon)
- z rogami Amona (p. -> Ammonites)
•" - Musimon - heraldyczna krzyżówka baran x kozioł, ma 4 rogi, 2 proste, jak
u kozłów, dwa zakręcone, jak u baranów143, (rys. -> Musimon)
0-jeden z przodków owcy domowej, jego ślimakowate rogi - mierzone po krzywiźnie - dochodzą do 1,8 m (!), w języku polskim używane są nazwy owca mon
golska i turecka
0 - z fr. ‘mouflon’ (muflony wytępiono w całej Europie, zachowały się jedynie na
Sardynii i Korsyce, skąd reintrodukowano je do krajów alpejskich, a następnie
dalej, także do Polski)

Ovula ovum - owula
♦ • - jajkowate jajko (muszla tego ślimaka jest inwolutna, czyli ostatni zwój cał
kiem zakrywa pozostałe, a jej wielkość i kolor przypominają jajko kurze)

Pachydermata - g rubos korce
♦ 0 - dosłowne tłumaczenie z greckiego
I - systematycznie = trąbowce, Proboscifera (posiadające ryj, trąbę, czyli słonie,
mamuty, mastodonty i inni ich wymarli krewniacy)
II - pospolicie - duże, kopytne, z grubą skórą, czyli -> słonie, nosorożce, tapiry,
a niekiedy też bawoły i hipopotamy, czasem nawet dziki

Pagophilus groenlandicus - foka grenlandzka, f. siodłata
♦ - lubiąca lód nayoę 'pagos' (nie tylko trzyma się brzegów lodu, ale - jako jedy
na foka - zwykle się na nim rozmnaża)
♦ - O (-> Ichtyostega)
0 - od karku ku tyłowi rozchodzą się dwa szerokie ciemne pasy, tworząc „siodło”

t Pakicetus - pakicetus
♦ - pakistański wieloryb (od miejsca znalezienia -> Cetacea)
(prawdopodobny przodek wielorybów, miał jeszcze zróżnicowane zęby, niewiel
kie kończyny, ale już prowadził ziemnowodny tryb życia)

Palaemon adspersus (= Leander a.) - krewetka nakrapiana
♦ - Melikertes, przyrodni brat Helle i Friskosa, unikając rozgniewanego ojca,
Atamasa, wraz z matką, Ino, uciekł do morza; tam oboje zmienili imiona - ona
na Leukoteę (Białą Boginię), on na Palajmona, stali się bóstwami morskimi,
por. (-> Floscularia melicerta, Lycaena helle)
143 Istnieje też forma owcy domowej, zwana czasem owcą mongolską lub czterorogą, Ovis
anes tetracems, u której ?? mają dwa rogi, a <S<S cztery. Takie barany potrafią obronić się
nawet przed pojedynczym wilkiem. Byty znane i w Polsce; takiego sportretował A. Mickiewicz
w PANU TADEUSZU.
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• - łac. 'adspergo' - kropić
(• - Leander, bardzo namiętny kochanek, by odwiedzić swą Hero,
przepływał cieśninę morską, może Dardnele?)
(z jajek krewetek wylęgają się żywiki - zoea, por. -> Penaeus)

37.

co

wieczór

Palaemon - krewetka, zależnie od
koloru podłoża, może przybierać
różne ubarwienie, jest aktywna
w dzień; masowo łowiona dla kon
sumpcji, zwłaszcza u brzegów eu
ropejskich

Palinurus vulgaris- langusta pospolita
♦ - Palinurus, syn -> Jasosa, sternik statku Eneasza; raz zasnął na wachcie i
wypadł za burtę
•-0
(możliwe, że bardzo długie czułki langusty zostały przyrównane do długich wąsów marynarza)
38.

Palinurus - jak inne skoru
piaki wyższe, rośnie przez
całe życie; stare okazy li
nieją najwyżej raz w roku,
mogą osiągnąć długość
60 cm

Pandion haliaetus - rybołów (haliadtus)
♦ - Pandion to mityczny król Aten; jego córki - wskutek nieudanych małżeństw
- zamieniły się w ptaki; Prokne w jaskółkę, a Philomele w słowika (-> Turdus,
Upupa)
• - morski orzeł lub rybak

Panope glycimeris (= P. aldrovandi) - piaskołaz Aldrovandiego
♦ - Panope, okeanida, towarzyszka Tetydy (-> AN., Rhitropanopaeus)
• - podobna do małża z rodzaju grzebiolinek -> Glycimeris, być może o słodkawym smaku
• - Ulisses Aldrovandi - lekarz i naukowiec włoski z XVII wieku

Pan troglodytes - szympans
♦ - Pan, rogaty i częściowo kudłaty grecki półbożek, z nimfą Echo miał córkę
-> Iynx, a jego nagłe pojawianie się wraz z orszakiem hałaśliwych -> Satyrów
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wzbudzało paniczny strach, zwłaszcza że nawiedzał ludzi spokojnie sobie drze
miących podczas sjesty; jego rzymski odpowiednik to -> Faunus
♦ - jaskiniowiec (szympans jest gatunkiem wyłącznie leśnym, a nazwę gatunko
wą dostał od postulowanego podobieństwa do wymyślonego „człowieka jaski
niowego”; por. -> Hadogenes, Troglodytes)
- wyróżnia się trzy podgatunki: P. t. troglodytes sz. tszego, P. t. verus sz. wła
ściwy, i P. t. schweinfurti - sz. Schweinfurta (ten bywa traktowany jako odrębny
gatunek); u wszystkich dorosłe 3 mają minimum 120 cm, czasem nawet 170 cm
wzrostu, $ są o 1/3 mniejsze)

Pan paniscus - bonobo, szympans karłowaty
♦ -O?
♦ - „szympansik" (zdrobnienie nazwy rodzajowej)
0- bonobo to nazwa miejscowa, dorosłe 3 mają 80-110 cm, a $ są tylko nieco
mniejsze; por. (-> Pongo)

Panthera pardus - pantera, lampart (dawniej leopard i lewart)
♦ - wszechzwierzę (zwierzę ponad innymi, w średniowieczu uznawano, że pan
tera jest silniejsza od Iwa)
•-ubarwiona jak pardel, czyli śródziemnomorski ryś (-> Lynx)
(istnieją dwie równouprawnione nazwy polskie, ponieważ pierwsza była stoso
wana dla oznaczenia zwierząt z Azji, druga - afrykańskich, później dopiero
stwierdzono, że jest to ten sam gatunek; lampart to przekształcona forma leoparda, czyli zwierzęcia łączącego siłę i postać Iwa z cętkami rysia)
(czarna pantera, podobnie jak znacznie rzadszy czarny lampart, to nie osobne
gatunki, czy choćby podgatunki, ale odmiany barwne, kierowane jedną parą
genów, ich ekspresja zachodzi częściej w klimacie wilgotnym; por. te stosunki
u -> Corvus corone)

Pantholops hodgsoni - cziru, orongo, antylopa cz.
♦ - najprawdopodobniej nawiązanie do nazwy mitycznego zwierzęcia „antholops", które miało dwa zębate rogi, czasem zaplątujące się w gałęzie (33 tej
tybetańskiej antylopy, spokrewnionej z gazelami, mają rogi długie, proste, ob
rączkowane, ę$ sąbezrogie)
' - B.H. Hodgson, zoolog brytyjski z XIX wieku
0- nazwy miejscowe

Paphia textile', Paphia undulata" - pafia ...
♦ - Paphia to przydomek Wenus, który wiąże ją z cypryjskim miastem Paphos,
gdzie wyłoniła się z morza (-> Aphrodite)
•' - upleciona, utkana (wzór na muszli)
•' - falista, pofalowana (jak wyżej)
(oba te gatunki należą do rodziny Veneridae, jak
Chione, Mercenaria, PeriQfypta, Venus, Venerupis)

Papilio machaon - paź królowej, witeź
♦ - motyl (może z fr. ‘papillon’, ale może też od T Paphos)
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• - Machaon był synem Asklepiosa (-> Elaphe), także lekarzem, który opatrywał
rannych pod Troją, jak podaje Homer
(jeden z największych, kolorowych motyli Europy Środkowej, mniejszy jednak od
monarchy -> Danaus, nazwano go więc paziem
0 - witeż to rzadko używana nazwa wodza czy księcia (być może z rosyjskiego
BMTR3b 'vitiaz”. takie imię nosi też największy, niegdyś radziecki, statek hydro
graficzny)

Papio anubis' - pawian anubis
Papio hamadryas" - pawian płaszczowy
♦ - może z nubijskiego 'babuin'
•’ - egipscy kapłani twierdzili, że pawiany oddają mocz 12 razy na dzień i według
tego Anubis, bóg z głową pawiana144145
, podzielił dobę na godziny (ale w rzeczywi
stości podział doby, a także kąta, pochodzi od Sumerów, używających systemu
dwunastkowo-sześćdziesiątkowego)
0 - nasza nazwa pochodzi z tego samego źródłosłowu, może przez flamandzki,
ponieważ Burowie, czyli Afrykanerzy, mówią 'baviari
- w słowie „anubis” wyraźnie słychać Nubię
•" - nimfa leśna (tak to widział autor nazwy, a my sobie wyobrażamy, że nimfy
olśniewały urodą, poza tym pawiany przebywają w terenie mniej lub bardziej
otwartym)
0 - dojrzałe samce wyróżniają się obfitym płaszczem z długich włosów okrywają
cych grzbiet

Paradisea apoda - ptak rajski beznogi
♦ - mieszkaniec raju (por. przestarzałe słowo 'paradyz'; łapano i preparowano
jedynie 33, które w okresie godowym mają bardzo kolorowe i błyszczące upie
rzenie, ?? mają ubarwienie stonowane i skromne)
• —> Apoda (rajskie ptaki mają normalnie rozwinięte nogi, ale do Europy docie
rały od XVI wieku w postaci zasuszonych, pustych skórek, bez śladów odcięcia
nóg i choć później poznano sposób ich preparowania, stosowany w Indonezji14’,
to Linneusz utrwalił nazwę historyczną)

Paralithodes maja - jeżokrab
♦ - przy + kamień + kształt
• - ÓT Maja
(ten rodzaj ma szczypce i trzy pary nóg do chodzenia, a czwarta para, znacznie
mniejsza, jest wywinięta na grzbiet i służy do umieszczania na nim i przyczepia
nia glonów, gąbek itp., służących do zamaskowania kraba)
144 Pawian i ibis (-> Theskiomiś) były też towarzyszami lub postaciami Thota -> Canis
(Thos), wynalazcy hieroglifów.
145 Pustą skórkę usztywniano patyczkami, otwory po odcięciu nóg zaciskano w szparki (po
zaschnięciu praktycznie niewidoczne), a wnętrze wypełniano suchym piaskiem lub popiołem
drzewnym, które potem wysypywano. Gdy popyt rósł, a ptaków ubywało, Malajczycy zaczęli je
podrabiać, wykorzystując skórki samic albo innych gatunków, do których przylepiali ozdobne
pióra 3<S, które ptaki po okresie godowym gubią w lesie.
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Paramecium caudatum - pantofelek
♦ - wydłużony
•-z ogonem („ogon” to 3-5 nieruchomych, nieco dłuższych szczecinek)
0 - polska nazwa, nawiązująca do kształtu pantofla, jest pochodzenia greckiego
i oznacza cały z korka’ (greckie pantofle robiono z kory dębu korkowego)

Paranthrene tabaniformis - przeziernik bąkowiec
♦ - niby osa (-> Anthrenus)
♦ 0 - podobny do rodzaju -> Tabanus
0 - przezierniki to rodzina niewielkich motyli, z wąskimi, częściowo przezroczy
stymi skrzydłami; wyglądem i zachowaniem przypominająca osy, trzmiele lub
niektóre muchówki

t Paranthropus - parantrop
♦ - prawie człowiek, dosłownie ‘przyczłowiek’
(nazwa była stosowana do niektórych -> australopiteków)

t Parapithecus - para pitek
♦ - niby małpa, obok małpy (forma przedludzka)

Parasilurus aristotelis - sum Arystotelesa, parasum A.
♦ - przy sumie, obok suma (różni się od suma zwyczajnego, Silurus glanis, tym,
że na brodzie ma tylko parę wąsów, a sum zwyczajny 2 pary, natomiast oba
rodzaje mają nad górną szczęką po jednej parze wąsów bardzo długich)
♦ 0 - już Arystoteles zauważył, że sumy z dorzecza Acheloosu (obecnie
Aspropotamos) różnią się od pozostałych, są mniejsze i opiekują się potom
stwem; opisano je jako odrębny, endemiczny rodzaj i gatunek

parenchymula - parenchymula
♦ 0 - parenchyma (nalane obok), luźna tkanka wypełniająca przestrzenie obok
lub pomiędzy narządami
(druga larwa gąbek powstaje z -> amfiblastuli, z zewnątrz ma epidermę z rzę
skami, wewnątrz parenchymę, włókna sponginy i skleryty larwalne)

Parnassius apollo' - niepylak apollo, apollo
Parnassius mnemosynae" - mnemozyna, niepylak mnemozyna
♦ - mieszkaniec Parnasu (pasmo gór w Grecji, siedziba Muz i Apollina)
0 - rodzaj P. ma skrzydła częściowo bez łusek, więc nie pozostawia z nich na
palcach pyłku (w związku z tym - słabo lata, dlatego przepływ genów pomiędzy
populacjami jest mocno ograniczony, wytworzyło się więc w Eurazji wiele form
lokalnych, z których część entomolodzy już wytępili, umieszczając je w swych
zbiorach)
•' - Apollo, syn Zeusa i Latony (-> Elaphe, Fabriciana, Latona)
- Mnemozyna (bogini pamięci, ze związku z Zeusem urodziła dziewięć Muz,
P- też -> Erato, Pieris, Thalia, Urania)
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Pecten jacobaeus - przegrzebek, muszla pielgrzyma
♦ - grzebień (muszla ma liczne wręgi i przypomina grzebień do wpinania we
włosy, poza tym - sam małż ma na brzegach płaszcza szereg licznych prostych
czułków, jak zęby grzebienia)
♦ - jakubowy (ten gatunek jest pospolicie jadany w okolicach miasta Santiago de
la Compostella w zachodniej Hiszpanii, gdzie od średniowiecza pielgrzymowano
do grobu św. Jakuba)
0 - pielgrzymi, udając się w drogę powrotną, zabierali duże muszle tego gatunku,
jako znak odbycia podróży na najdalszy zachód Europy; często naszywali je na
szaty, co zapisało się w wielu językach jako „muszla pielgrzyma”

Pedicellina cernua - pedicelina
♦ - nóżka (łac. średniowiczna)
♦ - pochylona w przód, ku ziemi
(organizm kolonialny, przedstawiciel zginawców -> Kamptozoa, pojedyncze
osobniki wyglądają jak zginające się nóżki, zakończone palczastymi czułkami)

Pediculus humanus fo. capitis' - wesz ludzka głowowa
P. humanus fo. vestimenti" -w. I. ubraniowa
♦ ' - nóżka (posiadająca nóżki), może dlatego tak nazwana, że to jedyny szcze
gół widoczny gołym okiem
♦ " - łac. paedidus - brudny, cuchnący (a może i zawszony?)
♦ - ludzka, formy:
•' - głowa (w mianowniku capuf)
•" - szata, ubranie (w mianowniku vestimentum)
(te formy należą do jednego gatunku i mogą się krzyżować; wytworzyły się
u populacji ludzkich z różnych klimatów, różnie ubierających się)

Pegasus atlanticus - pegaz
♦ - Pegaz to skrzydlaty koń, który powstał z krwi -> Meduzy, zabitej przez
Perseusza (-> Gorgonocephalus, Rhipidogorgia)
•-0
(denna ryba, opierająca się na szeroko rozstawionych płetwach piersiowych,
wyglądających jak skrzydełka)

t Pekinosaurus - pekinozaur
♦ - jaszczur z formacji Pekin (jej nazwa pochodzi od miejscowości Pekin w Południowj Karolinie)

Pelagia noctiluca - pelagia
♦ - stworzenie z toni morskiej (niestykające się z dnem)
♦ - świecące nocą
(przejrzysta i mocno parząca, nie ma pokolenia polipów, lecz młode meduzy
pączkują wprost na ryjku okazu dorosłego)
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Pelagohydra mirabilis - stułbia przedziwna*
* - pływająca stułbia
• - przedziwna
(planktonowy morski jamochłon z półkuli południowej, wygląda jak prawie kulista
stułbia z licznymi, długimi i niezbyt regularnie rozmieszczonymi ramionami, wydaje się, że brak w jej przypadku stadium osiadłego)

pelagosphaera - pelagosfera
• - coś pływającego, otoczone sferą (rzęsek), starsza larwa sikwiaków -> Sipunculida
(pierwszą larwą jest typowa -> trochofora, u pelagosfery są już widoczne za
wiązki narządów zwierzęcia dorosłego, jak: spętlone jelito, metanefridia, pień
nerwowy; por. -> veliger)

Pelecanus onocrotalus - pelikan, pelikan baba
♦ - gr.łac. pelikan, może od 7tEXapyoę 'pelargos' - bocian i 'canus' -siwy
•- z głosem osła (gr. ovoę ‘onos’ osioł xpoiaXov ‘krotalon’ terkotka, grzechotka)

Pelecus cultratus - ciosa, „koza”
♦ - siekiera (Linneusz nazwał ten gatunek 'Cyprinus cultratus' - „karp siekierkowaty", gdy gatunek ten wydzielono do odrębnego rodzaju; to także podkreślało
podobieństwo linii brzucha do ostrza siekierki)
• - nóż lub lemiesz (ta ryba ma mocno wygięty, ostry kil na brzuchu, choć bez
łusek)
0 - ponieważ „siekierką" nazywano już inny gatunek, różankę -4 Rhodeus seri
ceus amarus, to polską nazwę nadano od ciosła - podobnego narzędzia ciesiel
skiego, które wygląda, jak siekiera osadzona w poprzek rękojeści
- natomiast nazwa „koza” jest tu niewłaściwa, ponieważ przysługuje przedstawi
cielom innego rodzaju, jak -> Cobitis taenia i inne gatunki kózek

Pelecypoda -> Scaphopoda

Pelmatohydra oligactis - stułbia płowa
♦ - pływająca stułbia (pływają tylko młode osobniki)
• - skąporamienna (z małą ilością ramion, cechą rodzajową jest wyrastanie po
czątkowo tylko dwu czułków)
0 - ciało ma jasnobrunatne, skurczona jest brązowa

Pelomyxa binucleata' - pełzak dwujądrowy*
Pelomyxa palustris" - pełzak błotny
♦ - śluz (bytujący) na mule
- dwujądrowy (komórka tylko zaraz po podziale ma jedno jądro)
•" - bagienny
(ten rodzaj wyróżnia się spośród wszystkich pierwotniaków, a nawet zwierząt,
brakiem mitochondriów; ich rolę pełnią symbiotyczne bakterie)
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Pelopaeus -> Sceliphron

Pelopiinae... - ochotki drapieżne (podrodzina Chironomidae)
♦ - aby wypróbować moc bogów z Olimpu, Tantal (-> Tantalus) podał im pie
czeń z syna Pelopsa; spróbowała jej tylko zamyślona Demeter (akurat martwiła
się losem Kory -> Proserpinus); po małej dyskusji Tantal wylądował w Tartarze.
a bogowie syna wskrzesili, dając mu na miejsce odgryzionej - nową łopatkę
z kości słoniowej (wyrośnięte larwy Pelopiinae i innych ochotek mają zwykle
drugi, najgrubszy, segment tułowia, jaśniejszy od pozostałych; tworzą się tam
zawiązki skrzydeł)
- nazwę podrodziny utworzono od nazwy rodzaju Pelopia, obecnie ten rodzaj
został podzielony na kilkanaście nowych, część z nich zachowała w nazwie ten
człon, np. Arctopelopia, Krenopelopia, Rheopelopia, Telmatopelopia, czyli:
♦ - arktyczna, ♦ - źródlana, ♦ - rzeczna, ♦ - kałużowa (por. -> Cypris, Diaptomus)

Penaeus indicus - kreweta indyjska, narostnik
♦ - Peneusz, bóg rzeczny, ojciec Daphne (-> Daphnia)
• — O (—> Bandicota, Meleagris)
(krewety, czyli narostniki, różnią się od krewetek dłuższym rozwojem, z jaja wy
lęga się najprostsza larwa -> nauplius, który dopiero później przeobraża się
w żywika, czyli zoeę, taką jak u innych skorupiaków wyższych; por. -> Pala
emon)

penetrant - penetrant
• - 'penetro'- wciskać się, przenikać
(główny typ parzydełka, ma nić zbudowaną jak igła do zastrzyków; wraz z jej
wystrzeleniem wstrzykiwany jest trujący płyn; często u nasady lub wzdłuż całej
nici umieszczone są kolce lub zadziory utrzymujące parzydełko w ciele ofiary)

Pennatula phosphoraea - piórówka, pióro morskie
♦ - małe piórko (przeważnie kilka lub kilkanaście cm)
• - niosące światło (w nocy świeci)
0 - kolonialny koralowiec, w kształcie liścia paproci, tkwiący dolnym końcem
w podłożu (podobnie jak -> Pinna)

pentacrinus - pentacrinus,
• - pięciopłatkowa lilia, starsza larwa liliowców

Pephredo -> Gammarus
Perameles nasuta - jamraj zwyczajny, borsuk workowaty
„bandikut”
♦ - worek + borsuk (naziemny torbacz; torba otwierana do tyłu)
• - nosacz (z wydłużonego pyska i nosa podobny do szczura)
0 - jamraj, nazwa miejscowa, obejmuje kilkanaście podobnych gatunków z Połu
dniowej Australii i Tasmanii (wyjątkowe torbacze, mają prymitywne łożysko)
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- podobieństwo do borsuka względne, wielkość dużego szczura lub małego
królika, jest wszystkożerny, nor nie kopie, choć poszukuje larw owadów także
w glebie
- właściwie nazwa 'bandikut' odnosi się do gryzoni z rodzaju -> Bandicota (myszowate, Muridae), choć w Indonezji stosuje się ją także do innych gryzoni, jak
również do niewielkich naziemnych torbaczy, konwergentnie bardzo podobnych

Perdix perdix - kuropatwa
♦ • - łac. 'perdo’
- niszczyć, tracić, gubić (według starożytnych
i średniowiecznych pisarzy - kuropatwa kradnie jaja innym ptakom i je wysiadu
je, ale pisklęta później od niej uciekają, więc je traci)
0-„kura ze skrzydłami’, czyli ptak podobny do kury, ale latający

Periglypta multicostata - periglypta
♦ - wokół rzeźbiona (żeberka na obu końcach muszli są poprzerywane, tworząc
wyraźne, oddzielne wzgórki
Euglypha, kamea)
♦ - wielożeberkowa
(gatunek amerykański, bardzo podobny do -> Venus verrucosa, ale dwukrotnie
od niej większy)

Periophthalmus kohlreuteri - poskoczek mułowy
♦ - oczy dookoła (oczy wysuwalne, niemal jak na słupkach, mogą być kierowa
ne w różne strony; umożliwia to rybce, przebywającej poza wodą, śledzenie zdo
byczy)
♦ - Kohlreuter, nazwisko (nie zostało jeszcze wyjaśnione, czy poskoczki, za
mieszkujące większość niskich wybrzeży tropikalnych, należą do jednego gatun
ku, czy do kilku podobnych; por. -> Callorchynchus)
0 - dzięki umięśnionym, nóżkowatym płetwom piersiowym - poskoczki sprawnie
skaczą po brzegu, mogą też wspinać się na drzewa namorzynowe w poszukiwa
niu owadów; szczelnie zamykane pokrywy skrzelowe zapobiegają wysychaniu
skrzel, a oddychanie odbywa się przez pokrytą śluzem skórę, dzięki temu po
skoczki mogą przez 1/3 czasu buszować poza wodą

Peripatus capensis - pratchawiec, dawniej pazurnica
♦ - przechadzający się, spacerujący
♦ - mieszkaniec krainy przylądkowej (-> Euphausia, Lepus)
0- posiada prymitywne tchawki, w postaci pęków nierozgałęzionych rurek
- druga nazwa jest niezbyt trafna, bo pazury ma także wiele innych zwierząt

Periplaneta americana - przybyszka amerykańska, karaczan
amerykański
♦ - dookoła biegająca (podkreśla zwrotność karaluchów)
♦ - pochodzi z Ameryki
0 - u nas pojawiła się kilka dziesiątek lat temu
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Petromyzon marinus - minóg morski
♦ - skałolizacz (od używania przyssawki, pomagającej utrzymać się w prądzie
rzeki, gdy minóg tam wpłynie, aby składać jaja)
•-0

Phaeton aethereus - faeton białosterny (Phaston)
♦ - Faeton był synem Heliosa i Klimene (-> Clymenia): raz poprosił ojca, by
mógł powozić rydwanem słonecznym, ale konie wyczuły nowicjusza i poniosły;
rydwan zapalił lasy, w końcu Zeus zrobił swym piorunem porządek, Faeton uto
nął w morzu (ten czyn powtórzył jego przyjaciel, Kyknos -> Cygnus), a Helios
musiał sprawić sobie nowy rydwan
♦ - Eter to potomek Erebu (podziemia) i Nyx (nocy), powstałych z pierwotnego
Chaosu (-> Amoeba), a także „górne” (delikatne) powietrze, którym oddychali
bogowie
0 - faetony to kilka gatunków tropikalnych ptaków morskich - odznaczają się
wielką zręcznością lotu, a jedna lub dwie ich sterówki są mocno wydłużone
i bardzo wysoko cenione; faeton to też nazwa lekkiego powozika

Phalacrocorax carbo - kormoran
♦ - łysy kruk
♦ - (czarny jak) węgiel
0 - ściągnięta forma łac. 'corvus marinus’ - kruk morski, choć różne gatunki tego
rodzaju przebywają zarówno nad wodami słodkimi, jak i nad morzami

Phalangium opilio - kosarz
♦ - nogi zginane jak palce (gr. Phalanx, człon palca lub okrągły kawałek drew
na, patyczek; pajęczak, z którego widać najpierw długie nogi, później niewielkie,
kuliste ciało)
♦ - pasterz (pasterze na równinach używali szczudeł dla lepszej obserwacji stada)

Phascolosoma antillarum - faskolosoma antylska, sikwiak a.
♦ - workowate ciało
•-Antyli (dop. I. mn.)
(gatunek opisany z Antyli, ale występuje prawie we wszystkich wodach tropikal
nych, na nieco większych głębokościach)

Phasianus colchicus - bażant
♦- (ptak) znad rzeki Phasis (obecnie Poti w Gruzji)
♦ - Kolchida - starożytna nazwa kraju u stóp Kaukazu, gdzie z rzek pozyskiwano
złoto, zatrzymując jego ziarna na runie owczych skór, umieszczanych w odpo
wiednich korytach; wyprawili się po nie Argonauci (-> Argonauta, Argusianus)
0 - bażant, wraz ze swą nazwą pochodzącą od naukowej i podobną w większo
ści języków europejskich, zadomowił się w Zachodniej i Środkowej Europie, jest
hodowany od XVI wieku, jako wysoko ceniony ptak łowny (-> Tetrastes)

Philomachus pugnax - bojownik, batalion
♦ - lubiący walkę
♦ - wojowniczy
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O - rytualne, grupowe walki godowe 33 są gwałtowne i bardzo widowiskowe, ale
praktycznie bezkrwawe
- batalion to pododdział wojska, a nazwa batalii, czyli kampanii wojennej, po
chodzi od miasta Battaglia, gdzie Portugalczycy po krwawej bitwie z królestwem
Kastylii w 1385 roku utrzymali niepodległość
-istnieje też wojownicza ryba akwariowa, bojownik
Betta splendens

Phlebotomus papatasi - moskit
♦ - przecinacz żył (starożytna nazwa skalpela)
♦ - włoska nazwa ludowa (?)
0-możliwe, że to przekształcone słowo mustyk (z fr. ‘moustique’- muszka)

Phoenicopterus ruber- czerwonak, flaming
♦ - purpurowoskrzydły (purpurę wytwarzali Fenicjanie, czyli Phoenici, i prawdo
podobnie od niej ich naród dostał nazwę; więcej -> Thais haemastoma)
•-0
0 - te ptaki mogą mieć pióra różowe lub mniej czy bardziej czerwone; zależy to
od ilości karotenu w zjadanych drobnych skorupiakach; flaming to łac. 'flam
meus'- płomienisty (zastosowanie piór -> Gulo)

Phocidae - foki, foki właściwe
♦ - fokowate (zwierzęta bez małżowin usznych; na lądzie tylko pełzają, nie pod
wijając nóg pod brzuch, futro dorosłych składa się wyłącznie z włosów ościstych
(por. -> Otariidae)

Phoca vitulina - foka pospolita, cielę morskie, pies morski,
zelint
♦ - foka (ten sam rdzeń zawierają nazwy innych zwierząt wodnych: morświna Phocaena i ryby strzebli - Phoxinus)
♦ - cielęca
0 - ma szeroki zasięg, ale dość pospolita jest (albo raczej była) tylko przy zna
nych Linneuszowi brzegach południowej Szwecji; jej głos brzmi jak porykiwanie
cieląt albo szczekanie psa; kaszubska nazwa zelint może być zniekształceniem
niemieckiego ‘der Seehund1)

Phoronida - kryzelnice, foronidy
♦ 0- Phoronis, bóstwo wodne, córka Inachosa (-> Inachis io)
(gromada obejmująca kilkanaście gatunków osiadłych w rurkach kilkunastomilimetrowych zwierząt morskich, które wystawiają kryzę złożoną z czułków łapią
cych plankton

Phoronis hippocrepia - kryzelnica podkowiasta*, foronida p.
♦ -OT
•-koński trzewik (czyli podkowa, od kształtu przedniej części ciała, czyli lofoforu, na którym są osadzone dwa spiralnie ułożone rzędy czułków (“lophi) ->
Lopha, Rhinolophus
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Phthirius pubis (= P. inguinalis) - wesz łonowa, mędoweszka
♦ - 4>Teip 'phtheir" wesz (a «(rreipo 'phteiro'-niszczę, powoduję więdnięcie)
♦ - łono (• - ingua - pacha, pachwina)

phyllosoma - płask, fyllosoma
♦ - liściociało - planktoniczna larwa skorupiaków wyższych (ciało ma przejrzyste
i płaskie, jak listek)
Diphyllobothrium

Physalia physalis (= Aretusa physalis) - bąbelnica, aretuza,
żywłoga, portugalski okręt wojenny, żaglowiec portugalski
lub (błędnie), „wojownik, żołnierz albo żeglarz portugalski”
♦ • - pęcherz, coś nadmuchanego, bańka
0 - pierwsza nazwa pochodzi od wydętego, trójkątnego pęcherza do 30 cm dłu
giego
- druga od synonimu, pochodzącego od imienia nimfy, która uciekała przed
Alfejosem (-> Alpheus) i przemieniła się w źródło na Sycylii
- trzecia jest sztuczna, zapewne ma mówić o parzeniu „do żywego”
- czwarta to tłumaczenie opisowej nazwy angielskiej - skupienie bąbelnic na
powierzchni morza wygląda jak flota srebrzystych żaglowców, połyskujących
purpurą, błękitem i zielenią - tak, jak były niegdyś malowane okręty wojenne,
zwłaszcza portugalskie
- wreszcie ostatnie nazwy, w cudzysłowie, są dosłownym, ale błędnym tłuma
czeniem idiomu angielskiego ‘man ofwari, który oznacza nie żołnierza, ale okręt
wojenny

Physeter catodon - kaszalot, potwal
♦ - dmuchacz, dmuchający (fontanna tego gatunku jest bardzo charakterystycz
nie skierowana skośnie do przodu)
♦ - ze schodzącymi zębami (ma zęby tylko w dolnej szczęce)
0 - kaszalot, z fr. ‘cachole’- łeb (zajmuje prawie 1/3 długości ciała)
- potwal z niem. ‘pot’- kocioł (czyli waleń z głową jak kocioł)

Pica pica - sroka
♦ • - pstry, plamisty, srokaty (ale -> Picus)
(plemię tatuowanych (!) Celtów z obecnej Szkocji, których Rzymianie nazwali
Piktami (-> Livona)

Picoides tridactylus - dzięcioł trójpalczasty
♦ - podobny do dzięcioła (4-)
♦ 0 - pozostałe dzięcioły mają po 4 palce

Picus canus - dzięcioł zielonosiwy
♦ - Picus - król Lacjum, potomek -> Fauna, zmieniony przez małżonkę, nimfę
Kirke (łac. Circe -> Brintesia) w pstrego dzięcioła
♦ - śpiewający (jest osiem gatunków krajowych dzięciołów, które głównie bębnią
dziobami w suche pnie, a czasem skrzeczą, natomiast dzięcioł zielonosiwy
wydaje jeszcze bardzo głośne dźwięki 'kjeeeek!', co ewentualnie można uznać
za śpiew (por. z kukułką -> Cuculus)
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(oba dzięcioły z tego rodzaju: tzn. wyżej wymieniony i dzięcioł zielony (P. viridis)
są ubarwione dość jednolicie, natomiast dzięcioły wyraźnie pstre zaliczono do
rodzajów Picoides T i Dryobates T)

Pieris brassicae - bielinek kapustnik
♦ - Pierydy to inna nazwa Muz, które przebywały często w górach Pieris
Parnassius)
•- kapusty (p. -> eruca), (larwa żyje nie tylko na kapuście, ale także na innych
roślinach z rodziny krzyżowych - Cruciferae)
0 - pięć krajowych gatunków tego rodzaju ma tło skrzydeł białe, ale zawsze jest
na nich czarny ornament, natomiast prawie biała (z lekkim zielonkawym odcie
niem) jest $ cytrynka -> Gonepteryx

t Pikaia - pi kaja
♦ - prawdopodobnie od nazwiska Pikę, znalazcy odcisku w karbońskich łupkach
ze stanowiska Burgess Pass w Kanadzie
(kilkucentymetrowy organizm, segmentowany, wolno pływający; tak mógł wyglą
dać domniemany przodek strunowców, por. -> Myllokunmingia)

pilidium - pilidium
♦ - kapelusik - larwa wstężnic
(ma kształt stożkowaty, z dłuższą szczecinką u góry, trochę przypomina tyrolski
kapelusz z piórkiem)

Pinna nobilis - pinna, przyszynka, szołdra
♦ - pióro (dorosłe, trójkątne okazy tkwią zaostrzonym końcem w podłożu, ster
cząc jak ptasie pióra)
♦ - szlachetne
0 - największy z małży śródziemnomorskich, miewa ponad 60 cm, chętnie ło
wiony do konsumpcji, szołdra to stara nazwa szynki
(młode osobniki tego gatunku są przyczepione do dna morskiego dość długimi
nićmi bisioru -> byssus, z którego sporządzano miękkie tkaniny o złotobrązowym połysku, bardzo wysoko cenione)

39.

Pinna - osobnik młody jeszcze
zakotwiczony bisiorem
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Pipa pipa - grzbietoród, żaba grzbietoródka
♦ • - nazwa z języka Indian Galibi
0 - nie rodzi grzbietem, ale - podobnie jak kilka innych gatunków płazów bezogoniastych - nosi swe jaja aż do przeobrażenia w jamkach skórnych, zasłonię
tych błoną, po wyjściu młodych odbywa linienie i aż do następnego rozrodu
grzbiet jest gładki

Piscicola geometra - pijawka rybia (geometra)
♦ - mieszkająca na rybach
♦ - poruszająca się, jak geometra mierzący odległość cyrklem (opis -> Bdelloidea)

t Pithecanthropus erectus - małpolud wyprostowany,
m. jawajski, pitekantrop
(obecnie jest to rodzaj -> fHomo erectus, czyli człowiek wyprostowany)
♦ 0 - ‘pithecion’ + 'anthropos' (w tym samym czasie w Europie postulowano
teoretycznie istnienie ludomałp, nazywając je Anthropopithecus)
•-0
- ten rodzaj utworzył E. Dubois, gdy wykopał na Jawie pierwsze kości, do niego
włączono później kości z innych znalezisk

Pithecus (gr.) - małpa -> Simia (łac.)
Placuna sella - plakuna
♦ - płyta, coś płaskiego (muszle mają 0 5-8 cm, a odległość pomiędzy skorup
kami nie przekracza 3-4 mm)
♦ - siodło (połówki muszli niekiedy lekko wygięte na kształt siodła)

Planaria alpina - wypławek alpejski, „planaria”
♦ - rozpłaszczony
♦ - alpejski (często oznacza to górski)
0 - słowo wypławek jest sztuczne, wcześniej używano „planaria”
(jak większość wypławków - preferuje wody czyste, zimne i dobrze natlenione,
jest ciemno ubarwiony, więc przebywa także na oświetlonej stronie kamieni; por.
-> Dendrocoelum)

Planes minutus - planes, krab Kolumba
♦ - pływający (choć częściej przebywa na plechach planktonowych brunatnie,
gronorostów Sargassum)
♦ - mały, mniejszy (ma do 15 mm szerokości)
0 - ciepłowodny gatunek, pospolity w Morzu Sargassowym, ale ubarwiony
ochronnie; pod koniec podróży w 1492 roku K. Kolumb przekonywał załogi nie
chętne dla dalszej żeglugi, że do lądu już niedaleko, wskazując na obecność
krabów, jednak prawdopodobnie były to dwukrotnie większe, żwawo pływające
neptuniki
Neptunus
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planula - planula, pływaczek
♦ - larwa jamochłonów, u koralowców jest to jedyne stadium ruchliwe, podobna
do sporego orzęska o wydłużonym kształcie

Plasmodium
Plasmodium
Plasmodium
Plasmodium

falciparum' - zarodziec sierpowaty
malariae" - zarodziec malarii, z. pasmowy
ovale"' - zarodziec owalny
vivax"" - zarodziec żwawy

♦ - dorosły zarodziec nie ma określonego kształtu (-> plasma nłac.)
- zajmuje tylko obwodową część krwinki, tworząc sierp (powoduje zimnicę
tropikalną - malaria tropica, ataki codzienne, przenosi go -> Anopheles gamb/ae)
•" - z włoskiego ‘mai aria’ - złe powietrze (niegdyś uważano, że malaria jest
przez nie wywoływana - powoduje zimnicę czwartaczkę - malaria quartana,
ataki co czwarty dzień, przenosi go głównie -> Anopheles maculipennis)
•- tworzy owal pośrodku krwinki (powoduje zimnicę tropikalną łagodną - te
zarodżce rozmnażają się niezbyt regularnie)
- w krwince początkowo szybko się porusza (powoduje zimnicę trzeciaczkę
- malaria tertiana, ataki co trzeci dzień)
0-zanim upowszechniło się słowo zimnica, chorobę tę nazywano febrą

Platyhelminthes (Plathelminthes) - płazińce
♦ - płaskie robaki (ciało jest zwykle spłaszczone, a jego jama, oprócz narządów,
zawiera luźne komórki parenchymy)

Platypus cylindrus - wyrynnik
♦ - płaskonóg (nazwę nadał J.Ch. Fabricius, entomolog niemiecki z drugiej
połowy XVIII wieku)
•-ciało cylindryczne
0 - nazwa wymyślona przez M. Siłę-Nowickiego dla półcentymetrowego
chrząszcza, żerującego pod korą, na dębach

plerocercoid - plerocerkoid
♦ - pełny cerkoid (kolejna larwa tasiemca poprzedzająca wągier
(ciało ma jednoczłonowe, bez tarczki, czyli -> cerkomeru)

finna)

Pleurobrachia pileus - parowitek, agrest morski
♦ - ramiona z boków (nitki wysuwane z kieszonek służą do przylepiania organi
zmów planktonowych)
•-kapelusz filcowy (prawdopodobnie omyłkowo, zamiast ‘pilus’- kulka)
0 - para ramion, osobniki z mórz pełnosłonych wielkością i kształtem przypomi
nają owoce agrestu, w Bałtyku, gdzie żyje nieco głębiej, byłby to dość drobny
agrest (0 9-10 mm)
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40.

Pleurobrachia - żebropław unosi się
z szeroko rozłożonymi ramionami
i co jakiś czas zaczyna się obracać,
nawija je na ciało, i przeciąga koło
otworu ustnego, zlizując przylepiony
pokarm

Plumatella repens - rozpiórek
• - małe piórko
• - pełzające (jednak ten gatunek jest osiadły, tylko końce rurek, rosnąc - „peł
zną” po podłożu)
0 - mszywioł obrastający przedmioty zanurzone w czystych, stojących lub wolno
płynących wodach, wygląda jak warstewka delikatnego mchu; piórka to czułki
poszczególnych osobników kolonii, wystające z rozgałęziających się, półprzejrzystych rureczek (0 + 0,8 mm)

pluteus - pluteus
• - znaczenie klasyczne: konstrukcja z drewna, np. tarcza przesuwana na kołach
lub walcach, okrywająca wojowników przy podchodzeniu do murów, albo też
tratwa (od gr. ‘p/oa’płynę, ‘ploion’ okręt)
• - znaczenie naukowe - płaska, ± owalna, larwa jeżowców i wężowideł
(-> echinopluteus, ophiopluteus)
(podobieństwo tych larw świadczy o bliskim pokrewieństwie obu gromad)

Podiceps cristatus - perkoz dwuczuby
• - nogi przy kuprze (skr. z 'podici pes’, czyli ‘podex’ kuper, + ‘pes’ noga)
• - czubaty
0 - czubek to ustawiony poprzecznie na głowie grzebień z piórek, które pośrodku
są krótsze

Poecilia reticulata (= Lebistes reticulatus) - gupik, pawie oczko,
„gibka” (PoScilia)
• - gr. noiKiAoę ‘poikilos’- malowany, wzorzysty146

146 Sławna budowla ateńska, czyli Stoa Poikile, czyli Pstry Portyk została ozdobiona fre
skami przez Polignota, Mikona i Panajosa.
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(• - kociołkowaty, może od wyglądu rozdętego brzuszka 9, która po jednorazo
wym zapłodnieniu co parę tygodni rodzi kilkoro młodych)
♦ - siatkowany (zapewne wzór na ciele 9$; przez półprzezroczysty odcinek ogo
nowy prześwitują myosepty (przegrody pomiędzy odcinkami mięśni), które na
kładają się na wyraźnie widoczne brzegi łusek, tworząc kratkę; u 33 ten odcinek
jest zwykle rozmaicie wybarwiony)
0-jako pierwszy zaczął hodować ten gatunek Anglik, F. Guppy, nazwano więc
rybki 'guppyfish'; częstym wzorem na ogonach 33 jest ciemna plamka otoczona
kilkoma kolorowymi pierścieniami, jak oczka u pawia

Pogonophora - rurkoczułkowce, pogonofory
♦ - noszące brodę (różne gatunki tych morskich, robakowatych, bardzo wydłu
żonych zwierząt, mają od jednego do ponad 200 czułków, tworzących rurkę147,
której wnętrze funkcjonuje jak jelito; nietypowym, największym i specyficznie
żyjącym gatunkiem jest -> Riftia

Polycellis nigra - wielooczka czarna
♦ - liczne oczka (nazwa złożona z poły- i (o)cellis, w kształcie drobnych kropek
na krawędziach, obejmują prawie 1/3 długości brzegów ciała)
♦ - O (wypławki o ciemnej barwie są spotykane po wierzchniej stronie kamieni,
w przeciwieństwie do jasnych i przezroczystych, które preferują wody zacienione
Dendrocoelium)

Polygonia c-album - rusałka ceik
♦ - z wieloma kątami (brzegi skrzydeł tworzą skomplikowany, poszarpany zarys)
•-biała plamka na ciemnych skrzydłach, w kształcie litery „c"
(spora liczba motyli otrzymała nazwy od kształtów liter, których dopatrywali się
w plamkach na ich skrzydłach autorzy; w takich nazwach pojedyncza litera od
reszty nazwy gatunkowej ma być oddzielona dywizem (-)-> Autographa)

Polyommatus icarus - mnogooczek ikar, modraszek ikar
♦ - wiele oczu (czarnych, jasno obrzeżonych plamek na spodzie skrzydeł)
♦ - Ikar, syn Dedala, jako lotnik bardziej znany niż ojciec (choć jemu lot się nie
udał)

Polyphemus pediculus - polifem, okogłów, oczlinek, ignik
♦ - Polifem, syn Posejdona, jednooki olbrzym, który pożarł trzech towarzyszy
Odyseusza, stracił za to oko, ale wyprosił u ojca, by ten utrudnił Odysowi powrót
do Itaki; imię oznacza wielomówny, ale może też być zmienionym słowem Polyphontes - zabijający wielu, a (zdaniem autora) nawet Polyphagus - pożeracz
wielu (ludzi)
♦ -weszka
0 - ta wioślarka ma ± 0,5 mm, w tym głowa zajmuje 1/3 długości i prawie cała
wypełniona jest wielkim okiem złożonym; trzy ostatnie nazwy wymyślono w koń
cu XIX wieku

147 Jeśli czułek jest jeden lub tylko kilka, rurka tworzy się przez jego/ich spiralne zwinięcie.
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Polyplacophora - wielopłytkowce, chitony, łękotki
♦ - noszący wiele płytek (przeciwstawienie -> Monoplacophora)
0 - pierwsza nazwa jest dokładnym tłumaczeniem słów łacińskich i greckich
- druga -> Chiton
- ostatnia jest sztuczna, spotykana w dawniejszej literaturze
(chitony mają „muszlę” okrywającą tylko grzbiet, złożoną z ośmiu zachodzących
na siebie płytek wapiennych i okoloną pasem perinoteum, częścią płaszcza,
zawierającego wewnątrz też różnego kształtu konkrecje wapienne; nie jest ona
homologiczna z muszlami ślimaków czy małży)

polypus - polip
(pokolenie bezpłciowe i postać ciała wielu jamochłonów)
• - wielonóg (jeśli czułki uważać za odnóża)
(znaczenie medyczne - polip to guz nowotworowy, który rozrasta się na okolicz
ne tkanki w formie wypustek; w dawnych tłumaczeniach literackich polipem
nazywano też ośmiornicę, może pod wpływem łaciny, włoskiego czy francu
skiego)

Polyxenus lagurus - strzępnica zającowata
♦ - Polyxene córka Priama, po zdobyciu Troi spalona na stosie pogrzebowym
Achillesa (ale 'polyxenos' oznacza też 'bardzo gościnny’, dosł. „wiele dla ob
cych" (czyniący)
• - z zajęczym ogonem
0 - spomiędzy segmentów tego dwuparca wystają płotki z dość długich włosków,
a najobfitszy pęczek znajduje się na końcu

41.

Polyxenus - łuseczkowate włoski mogą się regenerować, co jest wyjątkowe
u stawonogów

Pomatoceros triqueter-trójgranik biały
♦ - pokrywkoczułek (jeden z wieńca czułków jest przekształcony w wapienne
wieczko zakrywające rurkę mieszkalną, po schowaniu się w niej wieloszczeta)
• 0 - trójkątna w przekroju, kilkucentymetrowa, biała wapienna rurka jest nieco
powyginana i jednym bokiem przyrośnięta do twardego podłoża

Pongo pygmaeus (-> Simia satyrus) - orangutan
♦ - afrykańska (!) nazwa szympansa, 'm'pungu' została nadana azjatyckiemu
orangutanowi wtedy, gdy uważano że te gatunki należą do jednego rodzaju
• - mały (podstawą opisu był okaz młody, dorosły jest zwykle większy od szym
pansa, to najcięższy mieszkaniec piętra koron drzewnych)
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O - ‘orang’ to po malajsku człowiek, 'utari lub 'hutan- las (spotykana czasem
błędna forma 'orang-utang' oznacza - człowiek zadłużony); tej nazwy używają
mieszkańcy Sumatry, natomiast na Borneo orangutana nazywają ‘mejas’ albo
‘majas’ (por. -> Ramapithecus)

Pontocypris monstrosa - pontocypris
♦ - Pontos - pierwsze morze, jakie wraz z Geą wyłoniło się z Chaosu
l-^Amoeba, Geophilus, Geotrupes, Pontonia)
t, morski (małżoraczek, podobny do rodzaju) -> Cypris
♦ - dziwadło (c?^ tego gatunku mają 1,2 mm długości, a produkują nieliczne
plemniki, długie, na 6-7 mm, czyli kilkakrotnie dłuższe od ciała) -> Chimaera

Pontonia custos - pontonia, małżak
♦ - coś morskiego - Pontos T (później tak nazywano inne morza, np. gr.łac.
Pontus Euxinus Morze Gościnne - obecnie Morze Czarne), por. też -> Lycaena,
Palaemon
•-strażnik, obrońca
0 - krewetka, półpasożyt większych małży, czasem innych, mało ruchliwych
zwierząt; żyjąc wewnątrz jamy skrzelowej wyłapuje część pokarmu z cedzonej
pizez gospodarza wody

Portlandia arctica -> Yoldia a.

Portunus halsatus -> Liocarcinus h.
Potamogale velox - wodnica kameruńska
♦ - rzeka + łasica, czyli łasica rzeczna
♦ - szybka
0 - opisana z Kamerunu, ale zamieszkuje wiele rzek Afryki Zachodniej (należy
do owadożernych, bardzo zręcznie pływa, choć brak jej błon pławnych; wielko
ścią i zachowaniem przypomina wydrę)

Potamopyrgus jenkinsi - wodożytka Jenkinsa
♦ - rzeczna wieżyczka albo rzeczna Pyrge (piastunka synów’ Priama, uratowa
na przez Eneasza, p. rozmnażanie 4)
♦ - Jenkins - zoolog (?) angielski
(ślimak, który przybył z Nowej Zelandii, skolonizował wody europejskie,
w ojczyźnie występują obie płcie, w Europie jedynie ?$, partenogenetyczne
iżyworodne, więc przez skorupkę każdego osobnika przeświecają embriony
z zaczątkowymi muszelkami)

Poterion neptuni - puchar Neptuna
♦ - puchar, stożkowate naczynie o większej pojemności, stosowane do picia
wina rozcieńczonego wodą
•-0
(0 i wysokość wyrośniętych okazów tej gąbki sięga 60-80 cm)
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Presbytis entellus - hulman, „langur świątynny”
♦ - proboszcz (całe stada tych małp pilnują niektórych świątyń, gdzie są dokar
miane)
♦ - Entellus - stary bokser, którego zwycięska walka z Trojańczykiem Daresem
jest opisana w ENEIDZIE (to powtórzenie epizodu z Odysei -> Venerupis)
(ten gatunek jest czczony przez Hindusów, ponieważ król małp, Hanuman, po
mógł królowi Ramie odzyskać porwaną małżonkę, Sitę, jak opisuje to RAMAJANA (-> Ramapithecus)

Priapulida - niezmogowce, priapulidy
♦ - Priap, syn Dionizosa i Afrodyty, spłodzony po winobraniu, ma wygląd
bardzo męski

(typ obejmujący niewiele gatunków walcowatych, dennych robaków morskich, na
przednim końcu mają ryjek w kształcie żołędzia -> Halicryptus, Priapuluś)

Priapulus caudatus - niezmogowiec ogoniasty
♦ - OT (zdr., obejmujące jednak najważniejszą część)
♦ - ogoniasty (jest to wyrostek ciała noszący graniaste skrzela, wystawiany
z dna)

Prionace glauca - rekin błękitny, żarłacz błękitny
♦ - piłkowane kolce
♦ - szaroniebieski (-> Glaucus, Notonecta)
(rekin - z fr. ‘requin’, słowo o niejasnym pochodzeniu, może z łac. reclino - od
gięty, opisujące pochylone w tył zęby, lub może od pierwszego słowa modlitwy
za zmarłych, Requiem (Niech spoczywa)

Pristiophorus japonicus - piłonos
♦ - nosiciel piły
•-0
(gatunek bardzo podobny do ryby piły -L, ale w paszczy ma wiele niewielkich,
lecz ostrych zębów, a w połowie rostrum odstające na boki wąsiki czuciowe)

Pristis pristis - piła, ryba piła
♦ • - piła (narzędzie), Grecy tak nazywali tak jednego z potworów morskich148,
a także jakąś rybę, ale nie współczesną piłę, ponieważ żaden przedstawiciel
rodzaju Pristis (we współczesnym zastosowaniu tej nazwy) w Morzu Śródziem
nym nie występuje
0 - piła to ryba chrzęstnoszkieletowa o budowie pośredniej między rekinami
a płaszczkami, której zęby, służące do zdobywania pokarmu i obrony, znajdują
się poza bezzębną jamą gębową, po bokach przedłużenia nosa, zwanego ro
strum

148 Imię „Pristis” nosiła jedna z łodzi, podczas wyścigów, jakie urządził Eneasz po przybyciu
na Sycylię (pozostałe łodzie to „Błękitna Scylla”, „Chimera” I „Wielki Centaur" -> Scyllaei,
Chimaera, Ursus a. gyas).
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Proboscidifera - trąbowce -> Pachydermata
procercoid - procerkoid
•-stadium poprzedzające -> plerocerkoid), larwa tasiemców
(w przedłużenu ciała znajduje się oddzielona przewężeniem tarczka, zwana ->
cerkomerem, narząd do przyczepiania się)

Procnias nud/co///s - jaskólnik nagoszyi
♦ - Prokne, córka Pandiona zamieniona w jaskółkę (-> Upupa)
•- (na spreparowanym okazie muzealnym nagiej szyi nie widać)
0- sztuczna nazwa polska jest nawiązaniem do znaczenia łacińskiej

t Proconsul africanus - prokonsul
♦ - przed konsul (przodek „Konsula”)
•-0
0 - gdy opisywano czaszkę tej afrykańskiej małpy, mogącej być przodkiem za
równo linii prowadzącej do małp człekokształtnych, jak i do form ludzkich, w ZOO
londyńskim rezydował szympans o imieniu Konsul)

Procyon lotor- szop pracz149
♦ - prawie pies (dosł. przed pies)
♦ - moczący, zmywający
0 - niem. 'Schopf - czupryna, od puszystych futer importowanych z Ameryki,
same futra nazywano też jenotami (od miana żenety czytanej „gieneta” -> Genetta), później imię to otrzymał przesiedlony ze wschodu Azji -> Nyctereutes)

Prometheomys shaposhnikovi - nornik prometejski*
♦ - Prometeusz (przewidujący, przemyślny) - heros grecki, syn tytana Japeta,
pouczył ludzi, jak zaoszczędzić dobrej pieczeni przy ofiarach dla Zeusa; więc ten
obraził się za samowolę i ukrył ogień. Prometeusz wykradł iskrę z kuźni
Hefajstosa (albo z osi rydwanu Heliosa) i za karę został przykuty do skał Kau
kazu. Sęp co dzień zjadał mu wątrobę, która co noc się regenerowała, w końcu
Herakles ukręcił najpierw owe kajdany, a później i łeb sępowi. Ponieważ sam
Prometeusz był zbyt sprytny, Zeus, chcąc wyrównać rachunki ze stryjem, spra
wił niemiły podarunek jego mniej bystremu bratu, Epimeteuszowi (-> Symbion
Pandora)
♦ - UJAnoiUHUKOB (Śapośnikov), zoolog rosyjski z XIX wieku
0 - podziemnego gryzonia, nieco spokrewnionego z nornikami, łączy
z Prometeuszem tylko fakt, że jest endemitem północnego Kaukazu; został tam
odkryty na początku XX wieku
(inny gatunek związany z tą postacią to -> Conus promethaeus)

149 Tylko szop pracz „myje" różne, potencjalnie jadalne kąski, aby dotykiem sprawdzić ich
Przydatność, inne szopowate polegają na węchu i wzroku.
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Proserpinus proserpina - postojak wiesiołkowiec, prozerpina
♦ • - Hades porwał do królestwa podziemi własną siostrzenicę, Korę, córkę
Demeter, i uczynił ją królową Prozerpiną, wtedy nastała zima. Po 5 miesiącach
Kora wyszła na powierzchnię Ziemi na na siedem miesięcy. Podobnie ten zielo
ny, nocny motyl wylęga się wiosną z poczwarki zagrzebanej w ziemi (-> Pelopiinae, Tantalus)

Proteus anguineus - odmieniec150 jaskiniowy
♦ - objaśnienie postaci Proteusza, p. -> Amoeba proteus
♦ - podobny do węgorza (-> Anguilla, Anguis)
0 - nazwę naukową nadał w roku 1818 J.B. Lamarck, który ustalił, że jest to płaz
odmieniony przez podziemny tryb życia; odmieniec stał się modelowym gatun
kiem, na którym Lamarck tłumaczył swoją teorię mechanizmu ewolucji (odmieńce znano od bardzo dawna, ponieważ po silnych opadach pojedyncze okazy
dostawały się do wód powierzchniowych, były nazywane przez Słoweńców „człekorybkami”, natomiast właściwe środowisko ich życia, Jaskinie Postojeńskie,
zostały spenetrowane na początku XIX wieku)

Protopterus aethiopicus - prapłetwiec
♦ 0 - pierwotne płetwy (mają promienie ustawione, jak w ptasim piórze; według
Gegenbaura jest to cecha pierwotna)
♦ - z Etiopii (± Abisynia, Sudan)
(por. ryby dwudyszne —> Dipnoi)

Protozoa - pierwotniaki, jednokomórkowe
♦ 0 - pierwozwierzęta (obie nazwy, łacińska i polska, mówią o prymitywności
tych organizmów, nie są one jednak pierwotne, ale bardzo wyspecjalizowane
i przystosowane do życia w bardzo różnych warunkach, o czym świadczy zarów
no liczba ponad 30 000 gatunków, jak i liczebność osobników występujących
w dogodnych dla nich środowiskach)

Protula intestinum - ru rowka
♦ - Protho, nimfa morska, towarzyszka Tetydy (-> AN.) + zdrobnienie
♦ - wnętrzności (dość grube, różowe, gładkie czułki mogą wyglądać podobnie,
jak kawałki jelit)
0 - wieloszczet zamieszkujący rurkowate domki, podobnie jak -> Tubifex

Psammechinus militaris - jeżak brzegowy
♦ - zwierzę kolczaste, żyjące na piasku
♦ - liczny, gromadny

150 Istnieje też bakteria, Proteus mirabilis - pałeczka odmieńca, symbiont (w jelitach) lub
pasożyt (w nerkach) człowieka, więc nie należąc do zwierząt, nie podlega przepisom
K.N.ZOOL. i może nosić tę samą nazwę rodzajową.
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Pseudoscorpionidea - zaleszczotki
♦ - wyglądają, jak miniaturowe skorpiony, brak im jednak zaodwłoka z gruczo
łem jadowym (-> Chelifer)
0- nazwa sztuczna, może związana z miejscem występowania - ściółką leśną

t Pteranodon ingens - pteranodon ...
♦' - podobny do upierzonego (w domyśle - ptaka)
- upierzony posiadacz zębów
• - ogromny (największe gatunki miały ponad 6 m rozpiętości skrzydeł, ale por.
z później odkrytym -> Quetzalcoatlus)

Pteria avicula - perłoródka ptasia
♦ - pierzasta
• - ptasi (skorupy małża tworzą zarys ptasiej głowy ze sporym dziobem)
0 - większość małży i ślimaków może wytworzyć perłę, otaczając masą perłową
jakiś element, który wpadł pomiędzy płaszcz a muszlę, ale zdarza się to przy
padkowo, natomiast u perłoródki -> Margaritana i morskiego perłopława, Pinctada margaritifera, spotykane jest to częściej
42.

Pteria - na wewnętrznej
stronie muszli zaznacza się
ślad przyrośnięcia zwiera
cza, jedynego u tej grupy
małży

Pterocnemia pennata - nandu Darwina, n. południowy
♦ - upierzony posiadacz goleni lub kolan (a właściwie całych, mocnych nóg)
• - pierzasty (żyjąc w chłodniejszym klimacie Patagonii, ma sutsze upierzenie
niż rea)
0 - Ch. Darwin zaobserwował i opisał go, jako różny od wcześniej znanego
gatunku -> R. americana, ale naukowy opis gatunku podał 0’Orbigny

t Pterodactylus antiquus', P. elegans", P. scolopociceps"' pterodaktyl ...
♦ - palcoskrzydlec (główna część błony lotnej była rozciągnięta pomiędzy bo
kiem ciała a kończyną przednią, z ogromnie wydłużonym IV palcem, który mógł
mieć ponad połowę długości całego skrzydła)
■ - starożytny (jeden z pierwszych odkrytych gatunków)
•" - delikatny (był wielkości gołębia)
- z głową, jak zaostrzony pal (wysoka, wydłużona i spłaszczona z boków
głowa prawdopodobnie ułatwiała sterowanie tym bezogoniastym lotnikom)
(może najpowszechniej znana, bardzo zróżnicowana grupa gadów latających;
było więcej rodzajów
Pteranodon, Quetzalcoatlus, Sordes)
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t Pteropelyx - pteropeliks
♦ - skrzydlata miednica (znaleziona w USA miednica dinozaura z wyrostkami
bocznymi, być może osłaniającymi dolne partie brzucha)

Pteropoda - ślimaki skrzydłonogie
♦ 0 - skrzydło + noga
(gatunki należące do tego rzędu są zwane też motylami morskimi; ich muszle
mogą być całe, lecz cieniutkie lub częściowo, a także całkowicie zredukowane,
ale noga zawsze jest podzielona na dwa płaty, których ruch unosi zwierzę w toni
morskiej; wraz z krylem (-> Euphausiacea) są dużą częścią pokarmu fiszbinowców (-> Clione, Creseis, Limacina)

43.

Pteropoda - planktonowe ślimaki skrzydłonogie:
• Clione - muszelki całkowicie brak
• Creseis - stożkowata muszelka wtórna jest bardzo cienka
i trudna do zachowania w materiale konserwowanym

Pulex irritans - pchła ludzka
• - słowo łacińskie, może pochodne od pullus - mały
• - denerwująca (-> Irritator)

pupa (= chrysalis) - poczwarka
• - lalka (nłac. - stadium spoczynkowe owadów z przeobrażeniem zupełnym),
są ich trzy rodzaje:
- pupa libera - poczwarka wolna (odnóża, zaczątki skrzydeł, a czasem narządy
gębowe wolne)
- pupa obtecta - poczwarka otoczona błoną, bez odstających przydatków, nóg,
czułków (• - obtectus - osłonięty)
-pupa coarctata - poczwarka schowana w ostatniej, zgrubiałej skórce gąsienicy
(• - arctus, artus - gęsty, ścisły, także mocny -> Ursus)

Pupilla muscorum - poczwarówka pospolita
• - laleczka (skorupka tego lądowego ślimaczka ma do 4 mm długości, O do
2 mm i wyraźny, półkolisty, nieco odsądzony otwór; w całości może to przypomi
nać niemowlę w powijaku)
• - mchowa
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O - poczwarówki (w Polsce występuje kilkanaście podobnych gatunków kilku
rodzajów) przypominają poczwarki drobnych motyli, mają wałeczkowaty kształt
i liczne płaskie, skręty, podobne do segmentacji owadziego odwłoka; przed laty
systematycy zaliczali je do jednego rodzaju - Pupa T

pupilla - źrenica
•-laleczka (od odbijającej się w oku postaci obserwatora)

Purpura columellaris'- purpura słupkowała*

Purpura melones"- purpura jabłkowata*
Purpura patula"' - purpura rozłożysta*
♦ - purpura -> Thais haemastoma (dawniej = Purpura h.)
•'- słupek
•" -jabłka
♦ ’" - rozłożysta
(u tych karaibskich ślimaków z rodziny rozkolców (-> Murex) wnętrze muszli jest
czerwone lub różowe; J.B. Lamarck, który nadał im nazwy, sądził, że są one też
producentami barwnika, lecz to nieprawda: zgodnie z K.N.ŻOOL., nie jest to
wystarczający powód do zmiany ich nazw naukowych, por. -> Ophiura albida,
Pygoscelis papua i inne)

Pusa hispida - foka obrączkowana, nerpa
♦ - dziewczynka
•-nastroszona (chodzi o wibrysy, zwane popularnie wąsami)
(na sierści grzbietu i boków ma deseń w postaci kilkucentymetrowych, regular
nych, jaśniejszych pierścieni; druga nazwa jest używana w Skandynawii i pół
nocnej Rosji)

Pygoscelis papua - pingwin białobrewy
♦ - (mający) łapy z tyłu
•- papuański (nazwę gatunkową nadał J.R. Forster wskutek pomyłki - w jego
zbiorze ptaków, pochodzących z różnych wybrzeży morskich świata, okaz opi
sowy znalazł się przypadkiem wśród okazów z Nowej Gwinei, podczas gdy fak
tycznie gniazduje on na wyspach subantarktycznych, jednak - zgodnie z zasadą
priorytetu K.N.ŻOOL. - nazwa jest utrzymana jako ważna)
0- słowo pingwin pochodzi z j. celtyckiego, ‘pen gwyri, co oznacza białą głowę
tub znamię; tak najpierw nazywano na północy Atlantyku alkę bezskrzydłą (->
Alca impennis), później przeniesiono tę nazwę na również nielatające i podobnie
ubarwione ptaki półkuli południowej. Nie znając tej historii, niektórzy zaczęli łą
czyć nazwę pingwinów z łacińskim słowem pinguis - tłusty

Pyrrhocoris apterus - kowal bezskrzydły
♦-czerwona pluskwa (-> coracidium, Naucoris); kontrastowe, czerwono-czarne
ubarwienie ostrzega ptaki przed próbowaniem tego silnie cuchnącego i być możetrującego gatunku
♦ - bez skrzydeł (owad nielatający)

228

Pyrrhula pyrrhula - gil
♦ • - kolor ognisty + zdrobnienie - coś małego czerwonego lub purpurowego
(chodzi o czerwoną „kamizelkę" samców)

Python reticulatus' - pyton siatkowany
Python sebae" - pyton skalny, assala
♦ - gdy Zeus zainteresował się Latoną, Hera najpierw zaklęła Ziemię-Gaję, by
ta nie pozwoliła w żadnym miejscu wydać na świat potomstwa tej pary, a jesz
cze, na wszelki wypadek, partenogenetycznie urodziła Pytona, który miał zadu
sić ewentualne potomstwo; Latona zatem udała się na pływającą wyspę Delos,
tam urodziła i wychowała Artemidę i Apolla, ten już z Pytonem sam sobie pora
dził151
•' 0 - wzór na łuskach tworzy siatkę o wielkich okach, dobrze maskującą węża
w środowisku leśnym - to największy z pytonów, ma do 11,5 m długości
•" - A. Seba- przyrodnik i aptekarz holenderski z XVII wieku
0 - nie żyje wśród skał, ale w zaroślach i choć rzadko dorasta tylko do 7 m, jest
agresywny, próbuje dusić nawet ludzi
- druga nazwa pochodzi z Sudanu

t Quetzalcoatlus northropi- kwetzalkoatlus
♦ - Quetzalcoatl - pierzasty wąż, bóg-heros z mitologii Azteków i Majów (naj
pierw odkryto dość kompletny szkielet młodego osobnika o sześciometrowm
zasięgu skrzydeł, a nieco później, w Teksasie w 1971 roku, dwukrotnie dłuższą
kość ramieniową dorosłego węża ocenianego na 12-15 m rozpiętości skrzydeł)
♦ - J.H. Northrop, biochemik amerykański (otrzymał nagrodę Nobla w 1946
roku, jako jeden z pierwszych Amerykanów po wojnie)
(był to największy gad latający, jego wagę szacuje się na 40-70 kg)

t Ramapithecus punjabicus - ramapitek
♦ - małpa Ramy (nazwa nawiązuje do poematu RAMAJANA, czyli „Droga Ra
my” (w znaczeniu Historia R.), w którym głównemu bohaterowi, Ramie, pomaga
król małp, Hanuman (-> Presbytis); dwunożna forma człekokształtna z Indii,
prawdopodobnie był to przodek orangutana
Pongo, który wtórnie przeszedł do
życia nadrzewnego
♦ - Pendżab - Pięciorzecze leży w północno-wschodniej części Półwyspu Indyj
skiego, w Pakistanie (-> Aliwalia)

Ramphastos tucanus - tukan
♦ - ramphus (łac.), dziób ptaka drapieżnego
♦ 0 - nazwa miejscowa w języku Indian Tupi

Rana ridibunda - żaba śmieszka
♦ - O (ranarium - pomieszczenie do przechowywania żywych żab)
151 W grocie ze szczeliną, w której Pyton już nie mieszkał, Apollo umieścił dziewczynę
obdarzył ją darem wieszczym i nazwał Pytią, a ona, na jasne pytania, dawała odpowiedzi
pytyjskie, czyli tak proste, jak ślad pełzania węża.
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•-jej rechotanie przypomina śmiech (-> Dacelo)
0- uwaga, po rosyjsku >xa6a 'żaba' to - ropucha (Bufo), a narywKa 'IjaguSka' to
-żaba (por. -> Vanellus i Larus)

fRaphus cucullatus (= Didus ineptus) - dodo, dront dodo
♦ - pozszywany
♦ - z kołnierzem (nazwę naukową nadano na podstawie okazu z kołnierzem jasnych
piór wokół szyi, ale niezbyt dobrze spreparowanego, z widocznymi szwami152)
(♦ - ‘dodo’ może jest to zapis „gruchania” tego gołębia, może pochodzi od por
tugalskiego - ‘didus’ (idiota), ponieważ dawało się go złapać rękami, albo też jest
to skrócone określenie z flamandzkiego 'dode arsen’ (tłusty tyłek), zarówno ma
rynarze z Portugalii i ze Zjednoczonych Prowincji byli częstymi gośćmi w tej czę
ści Oceanu Indyjskiego (-> Cassis)
(• - niedorzeczny, niezgrabny; por. -> Sula)
0 - lepiej oddająca głos i wygląd ptaka nazwa została nadana nieco później,
długie lata była używana w literaturze, stała się też nazwą polską, ale zgodnie
z dyrektywami K.N.ZOOL. - jest synonimem
- nazwa dronty (Raphidae) odnosi się do rodziny wielkich, nielotnych gołębi,
obejmującej trzy wymarłe gatunki, z wysp Mauritius, Reunion i Rodriguez153

Rattus norvegicus - szczur wędrowny
♦ - szczur (rattlery to wyhodowana Anglii rasa psów-szczurołapów)
♦ - szczur wędrowny dostał się do Anglii na statkach, w późnym średniowieczu
i tam, w 1769 roku, otrzymał nazwę naukową, norweski; ten gatunek zaczął roz
przestrzeniać się z Południowej Azji, już od starożytnych wojen grecko-perskich
0 - nasza nazwa szczura pochodzi zapewne od łacińskiej nazwy wiewiórki ->
Sciurus

Rattus rattus (= Mus decumanus) - szczur śniady, (dawniej rudy)
♦ • - O (od najwcześniejszych czasów starożytności na Bliskim Wschodzie to
warzyszy człowiekowi uprawiającemu rolę, o wiele bardziej szkodliwy niż myszy
-> Mus)
(♦ • - mysz pokaźna, wielka -> Mus musculus)

t Rebbachisaurus - rebaszizaur
♦ - jaszczur plemienia Ait Rebbach (znaleziony na terenach tego plemienia
Berberów w Algerii)
152 Gdy jedyny przywieziony do Europy okaz zaczął się rozsypywać, Rada Naukowa mu
zeum w (Mordzie nakazała go wyrzucić, ale kustosz zachował podstawkę z dolnymi częściami
nóg i głowę, i one, wraz ze skorupą jaja, stanowią jedyne szczątki gatunku nielota z wyspy
Mauritius, którego nazwa dostała się do idiomów języka angielskiego: ‘dead a dodo', czyli zaginął bez śladu; oprócz tych materialnych resztek zachowały się kopie obrazu, przedstawia
jące żywego ptaka, przywiezionego do Holandii w XVII wieku, prawdopodobnie mocno utuczo
nego podczas podróży.
153 Przed kilku laty zbadano DNA we wspomnianej ususzonej głowie, stwierdzając podo
bieństwo dodo do gołębi z obszaru indomalajskiego, szczególnie do największego z nich
korońca. Goura cristata, mierzącego 80 cm.
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redia - redia
♦ - od nazwiska włoskiego przyrodnika z XVII wieku, Fr. Rediego - larwa przy
wr, nieruchoma, workowata, żyje u ślimaków, często rozmnaża się partenogenetycznie, wytwarzając wewnątrz redie II, III i dalszych stopni, z których wylęgają
się wolno pływające cerkarie (-> cercaria), aktywnie poszukujące kolejnego ży
wiciela

Regulus ignicapillus' - mysikrólik zniczek

Regulus regulus" - mysikrólik
♦ •" - zdr. od łac. ‘rex’ (dop. ‘regis) - król (klasyczną grecką nazwę ‘trochilus’
Linneusz przyznał kolibrom -> Trochilidae, dlatego najmniejsze rodzime ptaki
dostały nazwy Regulus i -> Troglodytes)
•' - ognistowłosy (od czerwonego ubarwienia główki)
0 - dwa bardzo podobne, najmniejsze nasze ptaki, z rodziny sikor; oba wystę
pują na ziemi, w zaroślach, bywają też w mysich norach, więc lud sądził, że
„królują" nad myszami; przy tym piórka na głowie - żółte (u mysikrólika) lub po
marańczowe (u zniczka) uważano za ich korony

Reptilia — gady (znacz, hist. płazy -> Amphibia)
♦ - pełzające (najpierw łączono wiedzę o płazach i gadach w herpetologię, od
gr. ‘herpein’- pełzać, później tę dziedzinę rozdzielono i nauka o gadach to reptiliologia, a samymi płazami zajmuje się batrachologia - gr. ‘batrachos’ to żaba
(-> Andrias = Megalobatrachus)
0 - prawdopodobnie w średniowieczu gadami154 były głównie węże, inne gady
nazywano płazami, co zdarzało się jeszcze okazyjnie do początku XX wieku

Rhea americana - nandu, rea, „struś amerykański”
♦ - tytanida Rea, Rhea, córka Uranosa i Gai, żona Kronosa, matka pierwsze
go pokolenia bogów greckich (Zeus z rodzeństwem)
•-O
0 - nandu, nazwa z języka Indian Guarani (wymowa „reja” jest niewłaściwa)
- struś amerykański to nazwa nieprecyzyjna, bo może oznaczać też -> nandu
Darwina (-> Pterocnemia)

Rhina squatina - ryna, anioł morski
♦ - pilnik (gat. płaszczki o szorstkiej skórze)
♦ - żarłaczowata
0 - nazwa łacińska w pisowni polskiej; jest to płaszczka, ale morfologicznie bli
ska rekinom, dosyć wąska, mało ruchome płetwy piersiowe są rozstawione na
boki, jak skrzydła

Rhinoceros unicornis - nosorożec indyjski, n. pancerny, genda
♦ - nos + róg (klasyczna nazwa nosorożca, została nadana pierwszemu po
znanemu w Europie gatunkowi, którego okaz przywieźli karawelą Portugalczycy

154 Ale w Malopolsce „gadzina” to ogól hodowanych zwierząt domowych.
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już w 1513 roku, i który tak dokładnie zilustrował A. Durer, że jego rysunek był
reprodukowany w setkach wydań)
•-jedorogi (por. z gr. monoceros -> Monodon)
0 - pierwsza nazwa mówi o miejscu występowania, druga pochodzi stąd, że to
zwierzę ma grubą skórę, miejscami do 3 cm, na udach i grzbiecie tworzy ona
„tarcze", połączone partiami skóry elastycznej (prawdopodobnie wskutek prze
bywania w ciasnych pomieszczeniach statku, a później i w klatce - skóra pierw
szego okazu bardzo znacznie zgrubiała i stwardniała, co tym bardziej dało pod
stawę do nazwania go pancernym; pozostałe nosorożce też mają skórę dość
grubą
Ceratotherium, Dinoceros, Pachydermata), trzecia nazwa jest miejsco
wa, z Assamu

Rhinodon typus - rekin wielorybi
♦ - w kształcie rekina
♦ - O (ale jak na rekina to nietypowy)
0-16 m długości, ponad 10 ton, planktonofag

Rhinolophus ferrumequinum' - podkowiec duży
Rhinolophus hipposideros" - podkowiec mały
♦ - grzebień (lub wachlarz) na nosie
♦ • - (w kształcie) „końskiego żelaza", czyli podkowy (u dużego nazwa z łaciny',
u małego - z greki"; por.
Equus, Naucoris, Xiphias)
0 - obie nazwy od podkowiastej narośli, która osłania jego własne uszy przed
ultradźwiękami wysyłanymi przez nozdrza

Rhipidogorgia flabellum - wachlarz Wenery
♦ - spleciony albo wachlarzowaty gąścioł (-> Gorgonia, Meduza)
♦ - wachlarz (pędy wtórnie zrastają się, na podobieństwo plecionek, wykonywanych
od najdawniejszych czasów w strefie zwrotnikowej, zwykle z liści palmowych)
0 — w ciepłym klimacie wachlarz to zarówno użyteczny, jak i elegancki dodatek
damskiej toalety

Rhithropanopaeus harrisi' tridentatus" - krabik amerykański,
(dawniej holenderski)
♦ - 'rheitrori - prąd, + Panope - imię nereidy, towarzyszki Tetydy -> Panope,
AN. (może od przebywania w wodach wysłodzonych, często w prądzie rzecz
nym)
•' - T. W. Harris - entomolog amerykański z połowy XIX wieku
(tego krabika opisano w Holandii pod nazwą Pilumnus tridentatus, później oka
zało się, że prawdopodobnie w XVII wieku dostał się tam z Ameryki; amerykań
ską populację opisano jako Rh. harrisi; ponieważ populacja europejska wykazuje
pewne różnice - uznano ją za podgatunek; do nazwy gatunkowej zatem dodaje
się dawniejszą, europejską nazwę gatunkową, jako oznaczenie tego podgatunku
-> Rhodeus)
♦ - trójzębny (przód pancerza)
♦ - Pilumnus, mąż Danae, był protoplastą italskiego ludu Rutulów, z którym
Eneasz walczył o Lacjum
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Rhizopoda - korzenionóżki, „zarodziowce”
♦ - wszyscy przedstawiciele typu mają ruchliwe nibynóżki, czyli pseudopodia,
niekiedy rozgałęziające się jak korzenie
0 - nażwa ‘zarodziowce’ jest niewłaściwa, ponieważ może powodować pomyłki
z -> zarodźcami, Plasmodium (należącymi do innego typu), a także nieprecyzyj
na, jako że wszystkie komórki składają się głównie z za rodzi, czyli protoplazmy
(obecnie częściej używa się słowa cytoplazma, o nieco węższym znaczeniu,
nieobejmującym składu jądra komórkowego)
44.

Rhizopoda - ameby skorupkowe i otwornica:
• Difflugia - do cienkiej warstwy skorupki
organicznej są przylepione ziarenka piasku
• Euglypha - u niektórych gatunków przej
rzyste, okrągławe tarczki, częściowo zacho
dząc na siebie, wyglądają jak fragment śre
dniowiecznej kolczugi
• Globigerina - skorupka typowej otwornicy,
najstarsza komora jest najmniejsza i położo
na pośrodku, w żywej komórce jest wiele ją
der

Rhizostoma pulmo - rozlistek, płuco morskie
• - korzenioustka (czułki otaczające otwór wpustowo-wyrzutowy są zrośnięte
w jeden graniasty twór, trochę podobny do wiązki korzeni, usiany setkami porów,
przez które są wciągane tylko drobne cząstki pokarmu)
• - płuco (dzwon tej meduzy pulsuje w rytmie oddechu)
0 - sztucznej nazwy ‘rozlistek’ używa się też dla podobnego rodzaju meduzy
Cotylorhiza

Rhodeus sericeus amarus - różanka, siekierka
• 0 - różany, różowy (gr. 'rhodos’-w okresie rozmnażania samczyki przybierają
tę barwę)
• - jedwabny (w znaczeniu chiński, od średniowiecznej łaciny 'ser* - jedwab
i ‘Seres’-wytwórcy jedwabiu, czyli Chińczycy)
• - gorzki (od smaku mięsa)
(Linneusz nazwał tę rybkę Cyprinus amarus („gorzki karp”), później zaliczono ją
do innego rodzaju, już wcześniej opisanego z Chin, i nazwa 'amarus' stała się
nazwą podgatunku, żyjącego w Europie, natomiast w Mandżurii żyje podgatunek
nominalny, Rh. sericeus sericeus, a w Chinach, Rh. sericeus sinensis -> Rhithropanopaeus

45.

Rhodeus - samica, widoczne pokładełko
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Rhynchocephalia - ryj o głowę
♦ 0 - polska nazwa jest dokładnym tłumaczeniem naukowej; u wymarłych ga
tunków obie szczęki bywały wyciągnięte w dłuższe rostrum (dziób, ryj), natomiast
jedyny współczesny rodzaj, hatteria, ma pysk zaokrąglony, ale w górnej szczęce
jest para wielkich zębów, za nimi diastema (przerwa) i drobniejsze zęby policz
kowe, ku tyłowi ustawione w dwu szeregach. Istnieją dwie pary dołów skronio
wych, oddzielonych wąskim kostnym mostkiem, od czego Niemcy utworzyli na
zwę ‘Bruckenechsen’, czyli „gady mostkowe”, kręgi są dwuwklęsłe jak u ryb;
u niektórych gatunków kopalnych występuje otwór ciemieniowy ukształtowany
jak oczodół; zapewne miały one funkcjonujące trzecie oko (-> Sphenodon
punctatus)

t Rhytina stelleri -> Hydrodamalis gigas
Riftia pachyptila - ryftia głębinowa*
♦ 0 - mieszkana ryftów155 (prawdopodobnie gatunek o podstawowym znaczeniu
ekologicznym, ponieważ żywią się nim inne zwierzęta)
•-grube pióra (zapewne czułki wychylające się spod jednoczęściowego wieczka
na przodzie ciała, zatykającego rurkę mieszkalną)
(rurkoczułkowiec -> Pogonophora, specyficznie przystosowany do życia w „oa
zach", żyje dzięki symbiozie z bakteriami siarkowymi i ma duże zdolności rege
neracji odgryzionych części czułków)

Rocinela -> Cirolana
Rotifera - wrotki
♦ - noszące koła (aparat wrotny156 żywego zwierzęcia często wygląda, jak dwa
zębate kółka obracające się w przeciwnych kierunkach, częściej używa się nazwy
Rotatoria, co może oznaczać obracające lub „kółkowce”; wyjątki p. -> Atrochus)

Rupicapra rupicapra - kozica, „giemza”
♦ • - skalna koza (o jej ochronie -> Marmota)
0 - Górale nazywali ją kozą lub dziką kozą, turyści - z niemieckiego „giemzą”
(podobnie Słowacy ‘kamzik’, ponieważ na Spiszu istniało osadnictwo niemiec
kie); dla odróżnienia słowo kozica wprowadzono w XIX wieku (obecnie giemza to
skórka kozłowa, używana w galanterii)

Sagartia parasitica - sagarcja
♦ - jak gruby płaszcz 'saga'
•-pasożytująca (należy do ukwiałów komensalicznych, przebywa na muszlach,
zamieszkałych przez raki pustelniki, okazyjnie korzysta z ich pokarmu, ale broni

155 Strefy pękania płyt kontynentalnych na dnie oceanów: są tam miejsca, gdzie wydobywa
si? gorąca woda z H2S, a jego asymilacja i przeróbka przez bakterie jest podstawą życia dość
Ocznych zwierząt, których zespoły tworzą tzw. oazy.
154 Aparat wrotny - dwa pierścienie rzęsek otaczające przednią część ciała, napędzają po
karm i umożliwiają pływanie; może być bardzo różnorodnie ukształtowany.
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gospodarza parzydełkami; nazwę pasożytnicza nadano niesłusznie, zanim po
znano tę zależność)

Sagitta setosa - strzałka mała
♦ - strzała łucznicza
• - ze szczecinami
0 - kształt ciała podobny do malutkiej rybki, z dwoma rozstawianymi na boki
pęczkami zakrzywionych szczecin na przodzie

46.

Sagitta - za główką zaznaczona corona ciliaris - wieniec rzęsek o niejasnej
funkcji (rys. oryg.)

Salamandra salamandra - salamandra plamista
♦ • - słowem 'salamandra' Arystoteles nazwał „niewielką, bardzo jadowitą
jaszczurkę”; później twierdzono, że salamandry rodzą się albo żyją w ogniu; mo
że miało tu wpływ na żółtopomarańczowo-czarne ubarwienie tego gatunku
- (jak wiele prłazów, wytwarza ona jad w gruczołach skórnych, głównie w parotydach, czyli gruczołach zausznych, co ochrania ją przed drapieżnikami)

Salmo salar- łosoś, ł. szlachetny
♦ - Salmoneus, syn Eola i Enarete; zapragnął udawać samego Zeusa, więc
ten użył pioruna i przypiekł go, a wtedy Salmoneus wskoczył do wody i przemie
nił się w rybę (dlatego łososie mają mięso czerwonawe)
♦ - do solenia (gdy łososie ciągnęły masowo na tarło - praktycznym sposobem
przechowania zapasów było ich solenie); możliwe też, że nazwa ma związek ze
słowem ‘salarium’, co początkowo oznaczało deputat solny, a później jego rów
nowartość pieniężną
0 - indoaryjska nazwa tej ryby to 'laks' (znana z wymarłego języka turańskiego
z Azji Środkowej), od niej pochodzą określenia europejskie, jak np. nasz ‘łosoś’,
czy niemiecki 'Lachs'

Salpa democratica (= Thalia d.) - sprzągla
♦ - słowo gr. ‘salpa’ pochodzi prawdopodobnie od tego rdzenia co ‘salpinx’trąbka, rurka - tak jest nazwany rodzaj łańcuszkowato zrośniętych morskich
zwierząt planktonowych (może to znaczenie nadał dopiero Linneusz157)
(♦ —> Thalia)

157 Istnieje też ryba salpa, z rodziny prażmowatych Sparidae; Linneusz nazwał ją Box sal
pa, obecnie to Sarpa salpa.
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• - w trakcie rozmnażania wegetatywnego ich osobniki pączkują kolejno, z dłu
giego rozłogu - stolonu; są one takie same jak obywatele w demokracji (później
odrywają się, dojrzewają i składają jaja)
0-są przyrośnięte, czyli sprzęgnięte razem

47.

Salpa
pojedyncza
samica, u której formuje
się stolon z pączkami
osobników
potomnych
(najciemniej zaznaczony)

Salpae - sprzągle
♦ - w liczbie mnogiej to nazwa jednej z gromad osłonie

Saturnia pyri - pawica gruszówka
♦ - 4 Saturniidae
♦ - pyrum - grusza (łac. średniowieczna)
0 - największy gatunek motyla pojawiającego się latem w Polsce; skrzydła mają
do 12 cm rozpiętości; gąsienice żerują na różnych drzewach owocowych, a także
na klonach i bukach

Saturniidae (= Attacidae) - pawicowate (atlasowate)
♦ - rodzina motyli nocnych, czyli ciem150, obejmująca przeważnie duże i bardzo
duże gatunki (do 25 cm rozpiętości skrzydeł, np. u atlasów -> Attacidae), nazwa
pochodzi albo od boga Saturna (= Kronos, ojciec Zeusa), albo od planety,
która świeci nocą, gdy ćmy latają
0- pawicowate, bo mają zwykle na tylnych, a często i na przednich skrzydłach
plamki, otoczone barwnymi obwódkami, podobne do pawich oczek; kolory są
jednak stonowane
- atlasowate - od nazwy gatunkowej rodzaju nominalnego -> Attacus atlas,
który plamki ma trójkątne i przezroczyste

Satyridae - oczennicowate
♦ - Satyrus
0 - nazwa całej rodziny pochodzi od niewielkich „oczek", czyli obrzeżonych pla
mek, jakie posiada na skrzydłach większość przedstawicieli tej rodziny, jej ro-158
158 Ćmy to nazwa popularna; dla biologa są to motyle nocne, które wraz z motylami
dziennymi, inaczej większymi, oraz motylami drobnymi, zwanymi mikrami, tworząjeden rząd
motyli, czyli łuskoskrzydłych - Lepidoptera. Dla dokładności, trzeba dodać, że w kilku rodzi
nach ciem część gatunków prowadzi dzienny, a część nocny tryb życia (-> Geometridae, Uraniidae), wreszcie - niektóre gatunki z rodzin należących do „mikrów" są wcale duże, tak że o
ścisłej przynależności do konkretnej rodziny decyduje użylkowanie skrzydeł i inne cechy ana
tomiczne.
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dzajem nominatywnym, czyli tym, od którego utworzono nazwę, jest rodzaj Saty
ris; krajowych gatunków brak, a przykładowe gatunki południowoeuropejske
podano poniżej:

Satyris actaea', Satyris ferula" - oczennice
♦ - trudno wyjaśnić, co autor nazwy widział wspólnego między tymi niewielkimi,
brunatnymi motylami a mitycznym satyrem -> Satyrus
•' - Aktea, nimfa morska, towarzyszka Tetydy (-> AN., Acteori) albo - aktywna
(szybko lub zręcznie latająca)
•" - berło (drewniane), także zapaliczka, niewielkie drzewo z Europy Południo
wej, nadające się na laski i kije

Satyrus - satyr (p. też

Faun)

♦ - Satyrowie to greckie postacie mityczne, rodzaju męskiego, o wyraźnych
cechach małpich, później tylko akcentach zwierzęcych (kozie uszy, ogon); naj
częściej występowały w orszaku półbożka Pana (-> Pan) lub Dionizosa
- ta nazwa była używana dla większych małp zwierzo- i człekokształtnych (jest
wśród synonimów orangutana -> Pongo, szympansa -> Pan, langura -> Presbytis i innych)
- jest nazwą jednego z rodzajów bażantów -> Tragopan
-ze zmianą końcówki, jako nazwa rodzaju i rodziny motyli T Satyris, Satyridae
- ponieważ jednym z ich zajęć było uganianie za -> nimfami (nie zawsze sku
teczne), to nadmierny pociąg mężczyzn do płci przeciwnej lekarze nazywają
satyriasis

Scalaria

Epitonium

Scaphopoda (= Pelecypoda) - łódkonogi, walconogi
♦ 0 - wydrążona noga (długa, walcowata noga tych mięczaków może przy końcu
nabrzmiewać po wypełnieniu hemolimfą, co pomaga przy wgłębianiu się zwie
rzęcia w dno morskie -» Dentalium)
(♦ - ‘pelex’- topór, siekiera, od kształtu nabrzmiałej nogi)

Sceliphron destillatorium (= Pelopaeus d.) - pelops pająkobójca*
♦ - gr. aKEXi<|>póę ‘skeliphros’ - suchy (osa z Afryki, w Europie spotykana na po
łudniu, buduje gniazda w ciepłych i najsuchszych miejscach)159
(♦ - los Pelopsa opisany w haśle -> Pelopiinae)
♦ - łac. ‘destillatori - ściekający (gliniane komórki dla larw trzymają się tylko do
tąd, dopóki są suche, nawet niewielki opad zmienia je w błoto)
0 - brak polskiej nazwy dla tej osy, nazwy francuska - ‘pelopć’ i rosyjska
nenoneti ‘pelopej’ nawiązują do imienia Pelopsa, a niemiecka - (Mauerspinnentóter) informuje, że to murujący (gniazda) uśmiercacz pająków (którymi od
żywia swe larwy)
159 Przez całe życie J.H. FabrE znalazł tylko trzy gniazda pelopsów budowane poza miesz
kaniami i zniszczone przez deszcze; prawdopodobnie w Europie udaje się wychować młode
tylko w kominach pieców.
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Schistosoma haematobium (= Bilharzia) - schistosoma, przywra
żylna, bilharcja, „przywra krwi”
♦ - rozdzielone ciało (wałeczkowaty, dość krótki samiec posiada podłużny ro
wek - gynofor, w którym mieści się część ciała wstęgowatej, dłuższej samicy)
(♦ - L. Bilharz, lekarz niemiecki z XIX wieku)
♦ - mieszkający we krwi
0 - dorosłe przebywają w dużych naczyniach krwionośnych człowieka (znane są
jeszcze inne, bardzo podobnie żyjące gatunki)

Scincus scincus - scynk aptekarski, śliga lekarska
♦ • - słowo grecko-łacińskie, może związane z gr. 'skia' cień (ta jaszczurka żyje
w suchych, nasłonecznionych terenach, ale często i szybko zakopuje się w pia
sek, zręcznie się w nim przemieszczając, tak że Arabowie nazywają go „rybką
piaskową”)
0 — śliga to słowo sztuczne, podkreśla śliskość gładkiej, choć suchej skóry
- od starożytności do późnego średniowiecza uważano, że mięso scynków ma
własności lecznicze i sporządzano z niego lekarstwa (dawny synonim to Scincus
apothecaria)

t Scipionyx - scypionyks
♦ - pazur Scypiona (na cześć Scipiona Breislaka, który na przełomie XVIII
i XIX wieku opisał geologię rejonu znaleziska we Włoszech), najpierw odkryto
palec przedniej nogi z potężnym pazurem, później inne fragmenty szkieletu

Sciurus vulgaris - wiewiórka, (europejska, ruda)160
♦ - cienisty ogon; ogon, który daje cień (ale - od nazwy naukowej rodzaju po
chodzi zapewne polska nazwa szczura -> Rattus, którego ogon - jako żywo wiele cienia nie daje)
♦ - (tylko nieliczne gatunki tego rodzaju mają pędzelki na uszach, jak ruda; ich
użyteczność opisano przy haśle ryś -> Lynx)
0- polska nazwa wiewiórki pochodzi z kolei od naukowej nazwy łacińskiej cybety
-> Viverra; dawna, słowiańska brzmiała ‘białka’ lub 'biełka'- od białego brzuszka

Scolopax rusticola - słonka, „słomka”
♦ - zaostrzony pal (ptak nieco mniejszy od gołębia, a dziób prawie długości
ołówka służy do poszukiwania pożywienia w ściółce)
•-mieszkaniec wsi (preferuje skraje rzadkich lasów)

Scorpaena scrofa' - skorpena pospolita
Scorpaena porcus" - skorpena afrykańska
♦ - klasyczna nazwa ryby, zapewne pochodząca z tego samego źródłosłowu co
nazwa lądowych skorpionów (skorpeny często czatują nieruchomo na zdobycz,
180 Te określenia dodaje się dla odróżnienia od wiewórki szarej, czyli karolińskiej (Sciurus
Mrolinensis) z Ameryki Północnej, która, nieopatrznie sprowadzona, już zasiedliła większą
część Wielkiej Brytanii, wypierając gatunek rodzimy.
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ukryte na dnie morza, przy zbliżaniu się wroga, a także stopy człowieka, rozpro
stowują kolce z gruczołami jadowymi)
•' - dzik (zwierzę niebezpieczne)
•" - świnią (według ludzi - ma niesympatyczny charakter -> Chrysaora hyoscella)

Scyllaea pelagica - scylla
♦ 0 - Scylla (sześć długich, płatowatych wyrostków bocznych przypomina ra
miona Scylli 4-)
•” - pelagiczna, z pełnego morza (przebywa głównie na gronorostach - Sargassum, polując tam na różne stułbiopławy, główną obroną tego parocentymetrowego, nagiego ślimaka jest półprzejrzyste ciało, o wzorze i ubarwieniu naśladują
cym splątane pędy tych brunatnie)

48.

Scyllaea - noga podzie
lona na sześć oddziel
nych płatów, co ułatwia
pełzanie po wodorostach
(rys. oryg. ze zdjęcia)

Scyllia mantis - rawka, „modliszka morska”
♦ - Scylla to potwór rodzaju żeńskiego, mający trzy lub sześć uzębionych py
sków i dwakroć więcej rąk, który porwał trzech żeglarzy Odyseusz161 (-> Chima
era, Pristis, 4- Scylliorchynchus)
• - odnóża chwytne ma takie, jak modliszka -> Mantis religiosa

Scylliorhynchus canicula - rekinek psi
♦ - pysk Scylli T (istnieje też czasownik okuXXo 'skyllo' - rozszarpywać)
• - mały piesek (zwykle ma 50-60 cm długości)
0 - ten gatunek po niemiecku też jest nazywany rekinkiem kocim

181 Gdy Amfitryta zastała swego męża, Posejdona, na randce z trzema dziewczynami
czy nimfami jednocześnie (I), pokropiła je wywarem z ziół, po którym nie dość, że się częścio
wo zrosły, to jeszcze z twarzy porobiły im się psie pyski, Posejdon stracił więc zainteresowa
nie nimi (p. też przypis do -> Charybdea marsupialis). Inna wersja mówi, że Scylla, jeszcze
w ludzkiej postaci, nie chciala się spotykać z bardzo przystojnym Glaukosem; ten udał się P°
pomoc do Kirke, ona zaczarowała Scyllę, a pod jej postacią - sama poromansowała, rodząc
później Antedona (-> Antedon, Brintesia, Glaucus, Picus).
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Scyphozoa - krążkopławy
♦ - zwierzęta pucharkowate, czarkowate (odnosi się to do stadium osiadłego,
w którym polipy krążkopławów - scyfistomy mają budowę bardziej złożoną niż
u stułbiopławów, z wgłębieniami lub lejkami na tarczy gębowej)
(• - nazwa polska opisuje pokolenie płciowe; jest to zwykle okrągła, wolno pły
wająca meduza o symetrii promienistej)

t Sebecus icaeorhinus - sebekus
♦ - Sobek, Sebek, egipski bóg związany z wodami, przedstawiany jako człowiek
z głową krokodyla
•-podobny do wczesnego rekina (z zarysu czaszki)
(lądowy jurajski jaszczur, z linii prowadzącej do krokodyli, miał czaszkę wyższą
i nieco dłuższe kończyny tylne, zapewne poruszał się, skaczącjak kangur)

Seismosaurus -> Argentinosaurus
Selenarctos tibetanus - niedźwiedź tybetański, „n. himalajski”
♦ - Selene to bogini księżyca lub sam Księżyc (Selene po grecku i Luna
w łacinie są rodzaju żeńskiego! -> Copris) + arctos (-> Ursus), ten niedźwiedź
ma czarne futro, ozdobione na piersi sporą białą plamą w kształcie półksiężyca,
skierownego rogami do góry)
♦ 0 - O - ponieważ na północnych stokach Himalajów żyje także jeden z podgatunków niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos pruinosus), także zwany himalaj
skim, nazwa 'tybetański' wydaje się właściwsza

Selevinia betpakdalensis - selewinka
♦ - nazwa od nazwiska zoologa V.A. Selevina, który odkrył ten gatunek (poza
podobnym brzmieniem nazwy nie ma nic wspólnego z zupełnie innym gryzo
niem, sewelem -> Aplodonta)
♦ - Bet Pak Dała (mong.) „Głodowy Step”, rozciąga się między Jeziorem Aralskim i Bałchaszem w Kazachstanie (od kilku dziesiątków lat ten ubogi step
zmienił się w pustynię, ponieważ Jezioro Aralskie wysycha, wskutek nadmierne
go pobierania wód z jego głównych dopływów)
(gryzoń, który poluje na szarańczaki; jego zęby są drobne, słabe i wtórnie
upodobniły się do uzębienia ssaków z rzędu owadoźernych)162

Sepia officinalis - mątwa zwyczajna
♦ - sepia to zarówno łacińska nazwa zwierzęcia, jak i barwnika z gruczołu atra
mentowego, obecnie tak jest nazywany kolor ciepłobrązowy, także ilustracje
i zdjęcia w takiej tonacji
'-lekarska, aptekarska (wewnętrzna muszla mątwy, zwana os sepiae, jest lek
ka - wygląda, jak zrobiona z bardzo drobnopęcherzykowego styropianu), była
stosowana jako źródło łatwo przyswajalnego wapnia, obecnie podaje się ją pta
kom hodowanym w klatkach)

162 Jeszcze dalsza redukcja zębów nastąpiła u gatunku t Plioselevinia gromovi; niektóre
osobniki z plioceńskiego znaleziska w Wężach, kolo Działoszyna, miały tylko po kilka resztek
!?bów, może odżywiały się np. nagimi ślimakami lub dżdżownicami?
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0 - przestraszony głowonóg może zmącić wodę, czyli wystrzyknąć obłok barwni
ka i ukryć się w nim; opisano jednak i inne „sprytniejsze" zachowanie: ciemna
mątwa wyrzuca gęsty obłok barwnika wielkości swego ciała, sama zmienia kolor
na jasny i błyskawicznie odskakuje w bok, a prześladowca chwyta... wodę

Serinus canaria' (S. canariensis) - kanarek
Serinus serinus" - kulczyk, „europejski kanarek”
♦ •" - ‘serin’, fr. czyż, czyżyk
•' - Gran Canaria - główna wyspa archipelagu, na którym żyją dzikie kanarki,
mają one kolor zielonkawożółty i są uważane za podgatunek kulczyków (S. seri
nus), które jednak nie krzyżują się z kanarkami udomowionymi
0 - nazwę kanarka wywodzi się od Wysp Kanaryjskich, natomiast nazwę tych
wysp wyprowadzano od psów (Ćan/s), które jakoby hodowali tamtejsi mieszkań
cy, Guanczowie (-> Homo sapiens cromagnonesis). Możliwe jednak, że trzeba
tę nazwę łączyć z łacińskim czasownikiem cano - śpiewać (ale i krzyczeć ->
Cuculus, Picus), jako że Guanczowie, oprócz zwykłego języka mówionego, sto
sowali osobliwy „język gwizdany", którym porozumiewali się przy większych od
ległościach
0" - jego śpiew przypomina dzwonienie pękiem kluczyków i stąd nazwa (ptak
nieco skromniej ubarwiony od dzikiego kanarka i nie tak ładnie śpiewa; do po
czątku XIX wieku kulczyki żyły, jako osiadłe w Europie Południowej, teraz na lato
przylatują też do Polski)

Serpentes - węże163
♦ - (zwierzęta) wijące się (p. -> Ophidia)

t Seymouria baylorensis - sejmuria, „płazogad”
♦ - Seymour to nazwisko któregoś lorda Admiralicji brytyjskiej, od niego pocho
dzi nazwa antarktycznej wyspy (Seymour Isl.), w której skałach odkryto pierwsze
skamieliny (na tej wyspie, dzięki sprzyjającym warunkom geologicznym, zacho
wało się dużo różnorodnych skamieniałości, informujących nas o bogactwie ży
cia środkowej części Gondwany, której reszta, Antarktyda, na razie jest mało
dostępna dla naukowców)
♦ - Baylor County - miejscowość w Teksasie, gdzie znaleziono skamieliny najle
piej zachowane

183 Powiązanie węża z zawodem lekarza zaczęło się od legendy sumeryjskiej (przynajmniej
ta jest najstarszą, jaka do nas dotarła). Bohater, Utnapisztim, wędrował w poszukiwaniu
wiecznej młodości lub nieśmiertelności, w końcu otrzymał je w postaci ziela, które należało
spożyć po rytualnym oczyszczeniu. Ale gdy się kąpał - przypełzł wąż i połknął ziele; odtąd
węże zrzucają skórę i są wiecznie młode, a człowiek nadal musi się starzeć. Ta legenda, prze
kazywana od tysiącleci, dotarła ze Wschodu do Grecji, ale tu, wyjątkowo człowiekowi,
Glaukosowi (-> Antedon, Glaucus, Notonecta, Prionace), udało się wypełnić wszystkie wa
runki i uzyskać nieśmiertelność. Wydaje się, że węża uznano za symbol odmładzania dlatego,
że linieje i jego linienie jest łatwe do zaobserwowania, w przeciwieństwie do pozostałych ga
dów, które wylinkę zrzucają płatami (jaszczurki, żółwie na nogach), a krokodyle wcale tego nie
robią, tylko ścierają części łusek.
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O - początkowo uznawano sejmurię za formę pośrednią pomiędzy gromadami
płazów i gadów, ale niedawne znaleziska okazów jeszcze nieprzeobrażonych
wskazują, że to jednak płazy, a gady wywodzą się z innej linii rozwojowej (por. ze
stanowiskiem systematyczym gada, zwanego praptakiem -> Archaeopteryx)

Sida crystallina - przeźroczka
♦ - Side - imię nimfy wodnej
♦ 0 - kryształ górski albo lód (część wioślarek ściśle planktonowych ma bardzo
delikatne, słabo widoczne pod mikroskopem pancerzyki -> Diaphanosoma)
- nazwa sztuczna, podana przez B. Dybowskiego i M. Grochowskiego w roku
1895 (-> Diaphanosoma)

t Silesaurus opolensis - silezaur
♦ 0 - Silesia + saurus (śląski jaszczur)
♦ - opolski (szkielety znaleziono w Krasiejowie, w pobliżu Opola)
(jeden z pierwszych dinozaurów z triasu, sprzed 225 min lat, wielkości dużego
psa, wtórnie roślinożerny)

Simia - małpa
♦ - w starożytności określenie dla różnych małp Starego Świata - magotów,
koczkodanów itd., od średniowiecza stosowane do rozmaitych, kolejno odkrywa
nych gatunków, z małpami człekokształtnymi włącznie (-> Pithecus, Pongo)
0-z niem. ‘Maulaffe’ (małpa z pyskiem)

Simulium colombaschensis (= kolumbaczense) - mustyk
kolumbacki
♦ - 'similis’ - podobny, udający (mustyki, czyli meszki to drobne, krwiopijne ko
mary, rozprzestrzenione po całym świecie; jest ich wiele rodzajów i kilkaset ga
tunków, bardzo do siebie podobnych)
•-Kolumbać, wieś w Bośni, w pobliżu niej jest grota, o której legenda twierdzi,
że to tam właśnie św. Jerzy zabił smoka, a z jego ścierwa wylęgają się corocz
nie chmary tych mustyków (w rzeczywistości przez zimę ich larwy żyją przycze
pione do kamieni w potokach, a wiosną, dorosłe, masowo wylatują na żer)
0- nazwa mustyk z fr. ‘mousf/gue’- muszka (-> Melusina)

Sipunculida - sikwiaki
♦ - sip(h)unculus - rurka, lewar (do płynów), zdr. od 'sipho'
0 - u większych gatunków podczas chowania się można zaobserwować strumień
wody, wyciskany z jamki w dnie morskim (-> Callianassa)

Sipunculus nudus - sikwiak pospolity
♦ -OT
'-nagi (powierzchnia ciała bez kolców czy szczecin)
(największy gatunek, od niego pochodzi nazwa typu)
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Sirenia - syreny, krowy morskie
♦ - Syreny, w mitologii to nazwa zbiorowa stworzeń żeńskich, „człekopodobnych”, ich męskim odpowiednikiem byli Trytoni - istoty wodne o ludzkich gło
wach i popiersiach, które są zakończone ciałami ryb, okrytymi łuskami;
Syreny164 wabiły marynarzy śpiewem, Trytoni tworzyli orszak Amfitryty, gra
jąc na muszlach (p. -» Triturus, Charonia)
0 - krowy -> opis modelowego gatunku Hydrodamalis (= Rhytina), także -> Halicore, Trichechus
49.

Sirena - herb średniowiecznego
Księstwa Czerskiego, pierwowzór
warszawskiej Syreny

t Sivapithecus — siwapitek (wym. s-iwapitek, bez zmiękczenia)
♦ - małpa z (gór) Sivalik (forma przedludzka, której kości zostały znalezione
w Pakistanie)

Solasterpapposus - rozgwiazda słoneczna
♦ 0 - słońce + gwiazda (duża rozgwiazda z kilkunastoma lub kilkudziesięcioma
krótkimi, płatowatymi ramionami)
♦ - ‘papposus’ - obrośnięty puchem, omszony (na powierzchni ciała wielu
szkarłupni znajdują się ‘pappule’, czyli drobne, płatowate lub rozgałęzione wy
rostki, zapewne zwiększające powierzchnię oddechową)

Solea vulgaris - sola, podeszwica
♦ - łac. sandał (niem. ‘Sohle’ podeszwa)
•-O
- ciało tej płastugi jest dosyć wydłużone, a górny, ciemny bok jest szorstki

Solen siliqua (= Ensis s.) - okładniczek szablasty, brzytwa
morska, scyzoryk morski
♦ - rura (muszla rynienkowata, po zamknięciu na końcach pozostają owalne
otwory, jak u -> Ensis, jest lekko wygięta)
♦ - strąk (jak białej fasoli, przez farmaceutów i zielarzy zwanej szablakiem)
0 - wysuwająca się spomiędzy połówek muszli długa noga może być porównana
z ostrzem scyzoryka

184 Syreny początkowo były kobieto-ptakami, dopiero później Grecy dodali im rybie ogony,
przy czym jeszcze przez długi czas zachowały i skrzydła, i ptasie nogi (takie syreny rysowano
jeszcze w średniowieczu, jak na reprodukowanym herbie.

243

Somateria mollissima - edredon, e. miękkopiór, kaczka edr.
♦ - wełniste ciało
•-najmiększe (upierzenie)
0 - nazwa miejscowa z Norwegii, używana też w Zachodniej Europie, zarówno
jako nazwa ptaka, jak i jego puchu (u ?$, w okresie godowym wyrasta na brzu
chu mięciutki, zwarty, szary puch, który sobie oskubują i wyścielają nim zagłę
bienie w gruncie, gdzie składają jaja i wychowują pisklęta165)

t Sordes pilosus - sordes
♦ - brudas (gad latający, należący do pterodaktyli)
•-owłosiony (prawdopodobnie było to pierwsze znalezisko gada z zachowanymi
odciskami włosów: krótkich, cienkich i dość gęstych)

Spermophilus citellus' (= Citellus c.) - suseł moręgowany
Spermophilus suslicus" (Citellus s.) - suseł perełkowany
♦ - ziarnolub (w roku 1816 L. Oken zaproponował nazwę Citellus 4-, której po
wszechnie używano w literaturze, ale w roku 1956 Międzynarodowa Komisja
Nomenklatury Zoologicznej ustaliła, że ze względów formalnych jest ona nie
ważna, należy zatem stosować następną, nadał ją F. Cuvier, w roku 1825)
•’ - słowiańskie słowo suseł przyswoili Niemcy, jako ‘der Ziesel’, a z niego
Linneusz utworzył nazwę nowołacińską (w postaci Mus citellus)
•" - na oznaczenie gatunku ze wschodniej Europy użyto wprost słowa rosyjskie
go lub ukraińskiego ‘suslik’
0 - s. moręgowany ma ubarwienie pstre (włosy w kilku odcieniach, od białego do
ciemnobrązowego), a s. perełkowany posiada rzędy wyraźnych białych kropek
na jasnobrunatnym tle; powiedzenie „śpi jak suseł’’ odnosi się do snu zimowego

Spheniscus demersus - pingwin toniec
♦ - mały klin
•-pogrążający się, nurkujący
0-pingwin -> Pygoscelis
-ptak raczej świetnie pływa i nurkuje niż tonie

Sphenodon punctatus (= Hatteria p.) - hatteria, tuatara
♦ - klinoząb (dwa przednie zęby górnej szczęki wyróżniają się wielkością
i kształtem, każdy powstaje przez zrośnięcie się trzech zawiązków - jedyny taki
przypadek u kręgowców lądowych)
♦ - kropkowany
0 - nazwy maoryjskie, pierwsza stała się późniejszym synonimem166, druga mo
że naśladuje turkoczący głos, rzadko wydawany
165 Edredony są częściowo oswojone: mieszkańcy dalekiej Północy podbierają im część jaj,
a zwłaszcza puch, który jest świetnym surowcem na lekkie śpiwory i ocieplaną odzież; wtedy
kaczki oskubują swe brzuchy niemal do naga, a gdy dalej trwa podbieranie - skubią samce,
lch puch jest biały i twardszy; ten jest już pozostawiany w gniazdach.

Po kilku latach od pierwszego opisu, zamiast nazwy Sphenodon, Gray zaczął używać
w swych pracach słowa Hatteria; jest to jednak niezgodne z zasadą stałości nazw, zawartą
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(w anatomii tego gada jest wiele osobliwości (-> Rhynchocephalia), ale hatteria
nie posiada widocznego trzeciego oka, jak to czasem można przeczytać167)

Sphingidae - zawisaki, sfinksy
♦ - rodzina motyli nocnych, świetnie latających; ich sylwetka i zachowanie (->
Sphinx) tak dalece przypomina opisy zachowań kolibrów, iż wielu amatorów są
dzi, że kolibry dostały się do Starego Świata i latem zaglądają do nas

Sphinx ligustri - zawisa k tawulec
♦ - sfinks (przestraszone gąsienice z tej rodziny unoszą przód i zastygają
w postawie egipskiego sfinksa, przedstawianego jako leżący lew z uniesioną
głową i ludzką twarzą)
♦ 0 - często obserwowany nad ligustrem (jego kwiaty pachną nocą, a ukryte po
między liśćmi są niezbyt dostępne dla wielu innych motyli); gąsienice tego ga
tunku żerują jednak na tawule - Spiraea
0 - zawisaki, pożywiając się nektarem, nie siadają na kwiatach, lecz zawisają
nieruchomo w powietrzu, sięgając w głąb kwiatów długą ssawką, jest ona ciem
na, wyprostowana i stosunkowo gruba; widać ją nawet z kilku metrów jako
„dziób", natomiast odstający od odwłoka wachlarzyk łusek udaje ptasi ogon,
a niewielkie skrzydła uderzają tak często, że widać jedynie ich mglisty zarys;
razem jest to tak podobne do zachowania się kolibrów, że często europejscy
obserwatorzy, którzy w naturze kolibrów nie widzieli, są przekonani, iż właśnie go
zobaczyli

50.

Sphinx - gąsienica w posta
wie odstraszającej, opisanej
w tekście (rys. oryg. ze zdję
cia)

Spio quadricornis - spio
♦ - Spio, Speio, nimfa morska, towarzyszka Tetydy (-> AN.)
• - czteroroga (ten drobny wieloszczet wysuwa ze swej rurki cztery czułki)

w K.N.ZOOL. (p. przypis do wężowidla bladego - Ophiura albida).
167 Dokładnie to jest tak, że u wielu kręgowców szyszynka rozwija się początkowo jak oko,
lecz u większości tworzy w mózgu gruczoł dokrewny; u niektórych natomiast (ryby, żaby
i jaszczurki) formuje się na wierzchniej stronie mózgu narząd z soczewką i siatkówką, zawsze
ukryty pod skórą, a nawet, jak u hatterii, pod płytką kostną. Przypuszcza się, że u młodych
hatterii ten organ, wyraźnie widoczny pod rozetką nieco jaśniejszych łusek na ciemieniu. moZe
być wrażliwy na podczerwień, czyli promieniowanie cieplne, natomiast u dorastających łuski
ciemnieją i najprawdopodobniej funkcja narządu zanika.
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Spondylus varians - spondylus zmienny, chryzantema morska
♦ - krąg lub okrągły (małż)
♦ - zmienny, rozmaity (zmienność dotyczy długości i ilości głównych płaskich
kolców, gęstości ostrych kolców drugorzędnych, a także ubarwienia - małże
mogą być białe, częściowo różowe lub czerwonawe, są ozdobione różną ilością
żółtych wydłużonych plamek, zwykle leżących wzdłuż kolców
0 - większość okazów jest podobna do kwiatostanów złocienia - Chrysantemum,
do odmiany z rzadkimi, długimi kwiatami płonymi

Spongilla lacustris - nadecznik, gąbka rzeczna, stawowa
♦ - gąbka + zdrobnienie (czyli gąbeczka)
♦ - żyjąca w stawach
0 - nazwa sztuczna, wszystkie nazwy są stosowane do kilku eurazjatyckich ga
tunków słodkowodnych, dosyć trudnych do rozróżnienia

Stegostoma fasciatum' - brodatek, rekin brodatek
Stegostoma tigrinum" - brodatek tygrysi
♦ 0 - z ukrytymi ustami (ten przypłaszczony rodzaj rekinka ma wokół głowy licz
ne wyrostki, maskujące cień między ciałem a podłożem, co ułatwia mu polowa
nie z zasadzki)
■' - paskowany, prążkowany
‘ ~ tygrysi (w rzeczywistości jego jasna skóra jest pokryta okrągłymi brązowymi
plamami, por. uwagę przy -> Cypraea tigrinum)

Stentor coeruleus - trębacz błękitny, trąbik błękitny
♦ - Stentor, postać z ILIADY, był obdarzony głosem silnym, „jak u pięćdziesię
ciu mężów", określenie zastosowano później do trębaczy, używających głośnych
instrumentów muzycznych
•- protoplazma tego gatunku jest wyraźnie zabarwiona
0-duży orzęsek o kielichowatym kształcie (-> rys Ciliota)

Stichopus regalis - strzykwa królewska
♦ - nogi ustawione w rzędach
♦ 0 - największy gatunek Morza Śródziemnego (do 30 ćm długości), jest jedną
z bardziej kolorowych strzykw: na czerwonobrązowym tle ma pomarańczowożółty deseń i trzy niebieskie, biało obrzeżone pasy, z których wyrastają półprze
zroczyste nóżki ambulakralne (dwa pasy dolne są szarawe); skrzela i papille
z tyłu ciała są śnieżnobiałe

Strix aluco - puszczyk
♦ - sowa (brzmienie drugiego przypadku ‘strigis’ - wskazuje na pochodzenie
ztego samego źródłosłowu, co słowiańska strzyga, nocny krwiożerczy upiór ->
Vampyrum, Mormo)
1 - nazwa łacińska, może oddawać przeciągły głos puszczyka Qak -> Hylobates
hoolock)
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O - puszczyk to nie sowa żyjąca w puszczy, lecz raczej nieco zmienione zdrob
nienie puchacza, czyli ± „puchaczyk"; puszczyka można spotkać i w mieście,
o ile tam znajdzie stosowne miejsce na gniazdo

Strombus gigas' - skrzydelnik wielki, s. różowy, „szermierz”
„muszla królewska”
Strombus goliath" - skrzydelnik goliat
♦ - rodzaj ślimaka, a także wir, obracanie się (muszla jest typowo skręcona)
•' - gigantyczny (ma do 20 cm długości, choć później opisano gatunek jeszcze
większy (następny); to pierwsza nazwa, zgodnie z przepisami K.N.ZOOL., pozostaje niezmieniona160)
•” - może mieć długość ponad 25 cm, wnętrze jest kremowe (-> Goliath meleagris)
0 - muszle dorosłych skrzydelników mają część ostatniego zwoju płatowatą,
oddzieloną wcięciem przy brzegu i odchyloną na zewnątrz; z nich rzeźbi się ->
kamee
- noga jest długa i zakończona wieczkiem, przekształconym w ostrze; te ślimaki
nie pełzają, lecz przetaczają się po dnie, wbijając nogę w podłoże i szybko ją
zginając, a wyjęty z wody ślimak wymachuje nogą na wszystkie strony, jak flo
retem
- S. gigas ma wnętrze różowe; jeśli wyprodukuje perłę, co zdarza się bardzo
rzadko, to jest ona również różowa i godna miana klejnotu królewskiego

Strongyloides stercoratis - słupkowiec (węgorek jelitowy)
♦ - okrągły (w przekroju)
♦ - związany z nawozem
0 - słupkowce mają ciało dosyć sztywne i nie wiją się tak, jak węgorki (-> Turbatrix)

Stylonychia mytilus - małżynek spłaszczony
♦ - z paznokciami na stylikach (płaski orzęsek, kroczy na kilkunastu pęczkach
zrośniętych rzęsek) (-> rys. Ciliota)
♦ - w zarysie wygląda jak małż morski, omułek -> Mytilus

Succinea putris - bursztynka
♦ - bursztyn (półprzejrzysta skorupka jest zwykle jasnożółta, samo ciało ślimaka
bywa ciemniejsze)
♦ - brud, zgnilizna (to jeden z najbardziej higrofilnych, czyli wilgociolubnych śli
maków lądowych, często przebywa na liściach roślin błotnych, więc w pobliżu
miejsc brudnych)

Sula bassana - głuptak
♦ - słowo islandzkie (może to przekształcenie łacińskiego ‘stulta’- głupia)
♦ - Bass, wyspa u wybrzeży Szkocji, ze stałą, wielką kolonią tych ptaków
0 - ten rodzaj ptaków ma krótkie nogi i bardzo długie skrzydła, może więc pode
rwać się do lotu jedynie ze skał (lub z wody podczas wiatru), natomiast na pła
P. -> przypis do Ophiura albida.
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skim terenie lub na pokładzie statku można podejść i złapać go rękami, więc
w kilku językach nazwano go, podobnie jak i po polsku, posądzając o brak inteli
gencji (ang. ‘booby’, rńem.’Tólpel’, ros. onyiua 'oluśa)

Symbion pandora - symbion
♦ O-żyjący razem, symbiotyczny (mikroskopijne, komensalne robaczki przyczepiają
ce się do narządów gębowych homara norweskiego - Nephrops norvegicus)
• - Pandora (= wszechobdarowana) - piękna i ciekawska żona Epimeteusza
(= myślącego potem) stworzona przez Zeusa, dostała w posagu wszystkie ludz
kie nieszczęścia w zamkniętej i zapieczętowanej puszce - mimo sprzeciwu
szwagra, Prometeusza (-> Prometeomys, Conus), który podejrzewał jakiś pod
stęp, „musiała” ją otworzyć i całe plugastwo rozeszło się po świecie169
(gatunek odkryty w 1995 roku jest tak osobliwie zbudowany, że trzeba było usta
nowić dla niego nowy typ, który nazwano lejkogębowce - Cycliophora. W trakcie
rozmnażania kolejne larwy powstają z komórek mezenchymy i wydostają się przez
pęknięcie ściany ciała, jak z puszki; jedna z postaci larwalnych to -> chordaria)

Symphalangus syndactylus - siamang, gibbon siamang
• - zrośnięte człony palców
•-zrośnięte palce (gibbony mają dłonie bardzo długie i wąskie, kciuki malutkie,
drugi i trzeci palec - częściowo zrośnięte, pozostałych palców przeważnie nie
rozchylają na boki, lecz zginają razem, w kształcie haka do chwytania gałęzi)
0-nazwy miejscowe (‘siamang’ - malajska, 'gibbon' - indyjska)

Synapta inhaerens - kotwicznik
♦ - razem przyczepiona (całą powierzchnią; p. -> Apoda I)
•-przywiązany, zahaczony
(kotwicznikowce trudno wyciągnąć z korytarza w dnie bez uszkodzenia lub roze
rwania, ponieważ z powierzchni ich ciał wystają drobne, wapienne haczyki lub
kotwiczki; elementy szkieletowe znajdujące się w samej powłoce ciała też są
bardzo różnokształtne)

51.

Synapta - chroni swe
delikatne ciało w nor
kach, skąd trudno ją
w całości wydobyć

169 Jednak któremuś z olimpijczyków zrobiło się żal ludzi, więc na dnie puszki Pandory
umieścił nadzieję - Spes, która też krąży po świecie, jako ledwo widoczna postać kobieca.
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Synceros caffer- bawół afrykański, kafryjski
♦ - rogi razem (podstawy rogów są złączone)
• - ‘kafir’ arabskie niewierny; tak Arabowie nazywali Murzynów, którzy nie przyjęli
islamu
0 - nazwa rodzajowa bawół przysługuje wyżej wymienionymu gatunkowi afry
kańskiemu, bawołowi indyjskiemu - Bubalus bubalus (domowy kerabau i bar
dzo już rzadki bawół dziki arni) oraz - bawołowi karłowatemu Anoa depressicomis z Indonezji i Filipin, natomiast nazywanie „bawołami" bizonów, a nawet...
żubrów nie jest właściwe)

Syngamus trachea - tchawicznik ptasi
♦ - razem pożeniony (dorosłe osobniki obu płci są stale złączone)
• - tchawicowy
0 - znany u różnych gatunków ptaków, żyje w tchawicy, podobnie jak płaziniec
-> Diplozoon na rybach, może powodować śmierć piskląt czy kurczaków

Syrinx aruanus (= Megalatractus proboscidiferus) - syringa
największa
♦ - piszczałka pasterska, syringa; na takich grywali
Satyrowie, a kilka pisz
czałek różnej długości powiązanych w rządek tworzy fletnię -> Pana
• - z wysp Aru (niewielkie wyspy położone na szelfie w pobliżu Nowej Gwinei,
niegdyś były z nią połączone)
(♦ - wielkie wrzeciono - największa muszla, sięga 60 cm),
(• - noszący ryjek (wydłużona część głowy, zakończona ssawką z tarką we
wnątrz; syringa poluje na inne mięczaki lub jeżowce)
(gatunek nieczęsty, ale ma dość szerokie rozmieszczenie; aborygeni i Papuasi
używali tych muszel jako naczyń do noszenia wody)

Tabanus bovinus - bąk (owad), ślepiec
♦ - giez
• - bydlęcy
0 - obecnie nazwa giez przysługuje przedstawicielom rodziny Oestridae (p. ->
Oestrus, Gastrophilus, Hypoderma), a one, jako dorosłe owady, nie pobierają
żadnego pokarmu; niegdyś wszystkie większe muchówki pijące krew ssaków
pomawiano o powodowanie ślepoty

Tachybaptus ruficollis (= Podiceps r.) - perkozek, perkoz mały
♦ - gr. Taxvf|pr)ę ‘tachyeres’ szybko wiosłujący + barwny
• - rudoszyi
0 - jest o połowę mniejszy niż pozostałe gatunki perkozów

Taenia solium - tasiemiec uzbrojony, soliter
♦ - taśma, wstęga
• - występujący pojedynczo (ten gatunek nie znosi konkurencji i chemicznie
niszczy inne pasożyty w jelicie)
0 - uzbrojenie to wieniec haczyków na główce
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(soliter - to także, rzadko już stosowana, nazwa większego, pojedynczo opra
wionego brylantu)

Taeniorhynchus saginatus (= Taenia s.) - tasiemiec
nieuzbrojony
♦ - główka podobna do tasiemca (różni się brakiem wieńca haków)
♦ - strzałkowaty

Tanagra episcopus - tanagra niebieska
♦ - nazwa miejscowa w języku Indian Tupi (podawana też jako tangara)
•-biskup (od koloru biskupiego, czyli fioletowego170)
0 - rodzinę Tanagridae przemianowano, zgodnie z przepisami K.N.ZOOL., na
Thraupidae, ponieważ należący tu rodzaj Thraupus był najwcześniej opisany, ale
w języku polskim nadal używa się nazwy tanagrowate (por. -> Epitonium, Leptura, Liocarcinus)

Tantalus locularis - tantal
♦ - król Tantal, zapraszany często na Olimp, za bardzo spoufalił się z Zeusem,
gdy grono olimpijskie było u niego z rewizytą - podał Zeusowi pieczeń
zwłasnego syna, Pelopsa (-> Pelopiinae, Likaon); wtedy został ukarany m.in.
wiecznym pragnieniem: stoi w wodzie i nie może jej wypić, natomiast południo
woamerykański bocian tantal, brodząc cierpliwie czeka, aż czegoś w wodzie
dosięgnie (córka Tantala to Niobe -> Fabriciana)
•-umiejscowiony (każdy z tych bocianów ma swoje ulubione stanowisko)
(0 - tantal Ta i niob Nb to także pierwiastki, twarde metale)

Tarantula palmata - tępoodwłokowiec dłoniasty
♦ - 'tarantula'to włoska nazwa dużych, jadowitych pająków pochodząca od mia
sta Otranto (zał. w 708 roku p.n.e. jako gr. Tapaę, łac.Tarentum, w średniowie
czu Taranto), ale najwcześniej, jako naukową, otrzymał ją tropikalny pajęczak
(nie pająk!), należący do rzędu tępoodwłokowych (Amblypygi)
-dlatego, zgodnie z zasadą priorytetu, prawdziwym tarantulom, które należą do
pająków właściwych, do rodziny pogońcowatych -> Lycosidae, nadano inne
nazwy, jak -> Allohogna, Hogna, Lycosa, Tarentula
0 - natomiast w Ameryce popularnie, ale nieprawidłowo, tarantulami nazywane
są większe pająki ptaszniki (Mygale, Avicularia i in.)
•- głowotułów i odwłok mają około 3 cm, ale wraz z nogami - wielkość ludzkiej
dłoni
t Tarbosaurus baatar- tarbozaur

♦ - straszny gad (gr. róppoę 'tarbos' - strach) podobny do tyranozaura (Tyrannosaurus), opisanego z Ameryki Północnej (-> Giganotosaurus)

Okaz 3 tego gatunku w Muzeum Zoologicznym UJ ma pióra niebieskie (może jest
spłowiały), natomiast wyraźnie pąsowy jest 3 tanagry brazylijskiej, T. brasiliae (-> Urania), oba
Pochodzą z 1845 roku.
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• - mong. bohater, wojownik, stąd też nazwa stolicy Mongolii, Ułan Bator, ozna
cza „bohaterski jeździec”; ten sam rdzeń zawiera lwowski „baciar”, czasem pisa
ny „batiar” (-> Cyclops bohater)
(rekonstrukcja okazu, naturalnej wielkości, znajduje się w holu głównego budyn
ku krakowskiej AGH)

Tarentula schmidti - Wilkosz
♦—z Tarentu?
• - E. O. Schmidt - zoolog austriacki, działał też w Krakowie w połowie XIX wie
ku, opisał bajornika Kraka (-> Mesostoma)
0 - Wilkosz to największy środkowoeuropejski przedstawiciel rodziny pogońcowatych -> Lycosidae, ma do 18 mm długości (nazwa polska nawiązuje do gr.
lykos - wilk)

Tellina -> Macom a
• - gr. TeXXive ‘telline’- jakiś małż
rodzaj obejmujący liczne gatunki małży; kopalnym nadawano niegdyś nazwy
z końcówką ‘-ites’’, jak np. t Tellinites, ale w K.N.ZOOL ustalono, że taka nazwa
skamieniałości jest równoważna współczesnej nazwie Tellina (por. -> Ammonites)

Tenebrio molitor- mącznik młynarek
♦ - żyjący w ciemności (-> Boruta)
♦ - młynarz (-> Mola)
0 - larwy żyją w różnych produktach zbożowych, które zwykle przechowuje się
w ciemności, ale im światło nie przeszkadza; mączniki spotyka się też w młynach

Teredo navalis - świdrak okrętowy
♦ - robak, czerw
•-0
0 - małże wyglądające nietypowo, jak robaki ze szczątkową muszelką na przed
nim końcu; drążą głębokie kanały w drewnie zanurzonym w wodzie morskiej,
szybko je niszcząc; było to przysłowiowe już w starożytności, Owidiusz
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(P. Ovidius Naso) na wygnaniu nad Morzem Czarnym, w Tomi pisał: „serce me
drążą troski, jak czerwie okręt”

53.

Teredo - wierci korytarz w drewnie malutką muszlą osadzoną na przodzie ciała:
wystawia tylko syfony, plankton wycedza okazyjnie, a odżywia się prawie samą
celulozą, ma odpowiedni zestaw enzymów, nie musi korzystać z pomocy bakterii

Testacea - tekameby, ameby skorupkowe
♦ - ta grupa ameb słodkowodnych wytwarza różnokształtne, trwałe pancerzyki,
z których wysuwają się tylko same płatowate lub cienkie jak nitki pseudopodia,
zwykle przez jeden większy otwór; inaczej niż
Foraminifera

Tethys aurantium - morska pomarańcza
♦' - Tetyda (Tq0uę - Tethis), tytanida, córka Uranosa i Gai, żona Okeanosa
i matka licznych nereid, od jej imienia Tetydą paleontologowie nazwali rozcią
gnięty równoleżnikowo ocean, położony pomiędzy Eurazją a Gondwaną, z które
go pozostały morza: Śródziemne, Czarne, Kaspijskie i Aralskie, natomiast ocean
opływający Gondwanę od południa to Metyda - tak miała na imię pierwsza
(a może druga) miłość Zeusa, prawdopodobnie matka Ateny (-> Athene)
♦" - Tetyda (©e-nę - Thetis), nereida znana z urody, boginka morska, ubiegali
si? o nią Zeus i Posejdon, ale dowiedziawszy się, że jej syn będzie potężniejszy
od ojca, zgodnie zrezygnowali i wydali ją za Peleusa; została matką „najdziel
niejszego z Greków”, Achillesa (-> AN.)
(obie postacie są związane z morzem: tytanida jest jego władczynią i opiekunką,
a nereida mieszka tam ze swym orszakiem - pisownia nazwy morskiej pomarańczy
wskazuje na pierwszą postać, ale miejsce zamieszkania - także na drugą)
•-pomarańczowy (owoc), pomarańcza
0 - ta gąbka ma kształt, wielkość i prawie kolor pomarańczy, często jest słabo
Przyrośnięta do podłoża i silniejsze fale wyrzucają ją na plażę

Tetrao tetrix' (= Lyrurus t.) - cietrzew
Tetrao urogallus" - głuszec, „cietrzew głuszec”
♦
‘tetrax’ - cietrzew (nazwy rodzajowa, gatunkowa i pospolita polska zawie
rają ten sam rdzeń; por. -> Tetrastes)
(♦ - ogon w kształcie liry)
0-określenie ‘zacietrzewić się' pochodzi od zaangażowania się 33 bez reszty
w walki tokowe
-z ogonem kurzym (prostym, nielirowatym)
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O - słowo głuszec pochodzi od tego, że w pewnych momentach kilkuczęściowej
pieśni godowej 3 nic nie słyszy; jest to wykorzystywane przez myśliwych do
zmiany miejsca lub pozycji podczas polowania

Tetraodon fahaca' - kolcobrzuch nilowy, rybojeż n.

Tetraodon fluviatilis" - kolcobrzuch zielony, rybojeż z.
♦- czworoząb (kości szczękowe przekształcone w mocny dziób wystająz pyska,
w postaci trójkątnych zębów),
•' - ar. nazwa miejscowa (jest spotykany we wschodniej części Morza Śród
ziemnego, często w delcie Nilu)
•" - rzeczny (żyje w Oceanie Indyjskim, przy wybrzeżach Indii, wpływa też do
Gangesu
0 - nie tylko brzuch, ale całe ciało pokryte jest kolcami, które mogą być stawiane
przy nadymaniu się ryby (jak -> Diodon, Lagocephalus)
- oba gatunki bywają hodowane w akwariach słodkowodnych

Tetrastes bonasia - jarząbek
♦ - (przekształcenie -> Tetraóft
• - bonus assus - dobra pieczeń (por. -> Bison bonasus); jarząbka i pardwę
uważano za najsmaczniejsze z ptaków łownych, później ich miejsce zajął spro
wadzony z południowego wschodu bażant -> Phasianus
0 - jarzębiaty, czyli szaropstrokaty

Thais haemostoma - rozkolec purpurodajny*, purpurowieć
(właściwy), (w starszych pracach = Murex h., Purpura h.)
♦ - Thais, historyczna piękność ateńska, z czasów Peryklesa
• - czerwone usta (ujście muszli)
0 - trzy gatunki ślimaków (także -> Bolinus i Trunculariopsis) były źródłem pur
pury171, starożytnego, bardzo trwałego barwnika do tkanin, produkowanego wy
łącznie przez Fenicjan, który był tak ceniony, iż wełnę nim zabarwioną sprzeda
wano dokładnie na wagę złota)

Thalia democratica - sprzągla, salpa
♦ - Thalia, Thaleia, to jedna z Muz, a też nimfa morska, towarzyszka Tetydy
(-> AN.)
• - „ludorządna” (w demokracji wszyscy są równi (teoretycznie), a łańcuch
sprzągli tworzą dziesiątki czy setki takich samych osobników, powstałych przez
pączkowanie stolonu, czyli wyrostka osobnika rodzicielskiego, -> Salpae)
171 „Prapurpura” jest produkowana w niewielkim gruczole nadskrzelowym, jest bezbarwna,
zawierają ją także gonady i jaja. Pod wpływem powietrza i światła szybko zmienia barwy,
nasycona nią tkanina jest kolejno: zielonkawa, żółta, brunatna, brunatnofioletowa, fioletowoczerwona, a wreszcie purpurowa; pewnymi nieznanymi nam zabiegami Fenicjanie potrafili
zatrzymywać te przemiany, otrzymując różne barwy. Samo słowo ‘purpura’ początkowo ozna
czało te szybkie zmiany barw, później dopiero nabrało znaczenia samego koloru ostatecznego,
np. u Homera występuje stale „purpurowe morze”, a prawdopodobnie chodzi o morza
o zmiennych kolorach.
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Thaumetopoea processionea (= Cnethocampa p.) - korowódka
dębówka
♦ -dziwnie postępująca (możliwe też: „dziwnie biorąca udział”)
■-posuwająca się, uroczyście krocząca
(♦- drapiąca gąsienica - posiada drażniące włoski, czasem niesione wiatrem
osypują człowieka)
0-gąsienice tego motyla udają się na obgryzanie liści, krocząc korowodem,
jedna za drugą, każda pozostawia nitkę, wzdłuż której larwy powracają do
wspólnego gniazda

Thea vigintiduopunctata - biedronka mączniakówka,
(biedronka) dwudziestodwukropka
♦' - Thea i Hyperion, małżeństwo tytanów, ich dzieci to Helios (Słońce
Carchesium, Helarctos, Phaeton), Selene (Księżyc -> Selenarctos) i Eos
(Jutrzenka)
♦ "-gr. określenie bogini (-> Galathea, Idotea)
•-dwudziestodwukropka (kilka gatunków biedronek ma w nazwie podaną liczbę
kropek, zwykle regularnie rozmieszczonych na ich pokrywach, jak -> Coccinella,
czasem dotyczy to i innych stawonogów
Latrodectus tredecimguttatus)
0- mączniakówka (zarówno larwy, jak i dorosłe żywią się plechami mączniaków; jest to wiele rodzajów i gatunków pasożytniczych grzybów, porażających
różne rośliny, które wtedy wyglądają, jak posypane mąką)

Theria -> Mammalia
Thiara amarula - tiara matowa*
♦ - potrójna korona, górna krawędź każdego zwoju jest wyciągnięta w niewielkie
ząbki, skierowane ku wierzchołkowi, co w widoku bocznym przypomina korony
nałożone na siebie (w starożytności tiara przysługiwała władcom perskim, którzy
uważali się za coś wyższego od zwykłych królów; do ostatnich czasów korono
wali się nią papieże; jest przedstawiona na herbie państwowym Watykanu)
‘-niebłyszcząca (od gr. apaipo ‘a mairo)

Thos mesomelas -> Canis m.

Threskiornis aethiopica - ibis czczony
♦ - bogobojny, pobożny ptak
■- etiopski, afrykański
0 - Egipcjanie mieli do ogółu zwierząt stosunek życzliwy, wyrażało się to w od
dawaniu pewnej czci także gatunkom dzikim, ale pożytecznym, jak padlinożercy
ay drobne ssaki owadożerne (ryjówki). Ibisy zjawiały się po wylewach Nilu
'żerowały w pozostawionym mule, czyszcząc go i wybierając utopione bezkrę9owce; obecnie w Egipcie prawie ich już brak
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t Thylacinus cynocephalus - wilk workowaty, wilk tasmański,
„tygrys tasmański”
♦ - workowaty (thylax + końcówka)
♦ - psiogłowiec (ale pysk potrafił otwierać nadzwyczaj szeroko, odchylając
szczękę o 90°!)
0 - wygląd i obyczaje podobne do wilka, ale na grzbiecie kilka poprzecznych ciem
nych pasów (na samym kontynencie Australii nie wytrzymał konkurencji z psem
dingo, który został przywieziony przez aborygenów i wtórnie zdziczał, ale do połowy
XX wieku wilk workowaty jeszcze żył w Tasmanii, gdzie dingo już nie dotarł)

Thymallus thymallus - lipień
♦ • - jego mięso ma zapach tymianku (Thymus)
(od miana tej ryby M. Sila-Nowicki nazwał podgórską krainę ryb w rzekach pol
skich, następną po górskiej krainie pstrąga)

Thyonidium commune (= Thyone fusus') - strzykwa pospolita,
ogórecznik
♦ - kształt Thyone
(♦ - Thyone to nowe imię Semele -> Eumenis semele; gdy jej syn, pogrobowiec
Dionizos, umieścił niedopalone szczątki mamy w morzu, tam została jedną
z Okeanid, no cóż, nawet Dionizos nie potrafił zrobić z tego nic ładniejszego niż
grzebiący się w mule worek z pięcioma rzędami nóżek)
•-0
(•' - wrzeciono, oba końce zwężone)
0 - wiele strzykw jest nazywanych ogórkami morskimi, ze względu na wielkość,
kształt i częste pokrycie powierzchni niewielkimi brodawkami (-> rys. Holothuńa)

t Timimus - timim
♦ - okaz podobny do ornitomima (gada ptakopodobnego, dwunożnego i bez
zębów; długi na kilka metrów, znaleziony przez dwóch Timów (Timothy Richa
i Timothy Flammery’ego
Anatotitan)

tornaria - tornaria, skrętokrążek*
♦ - larwa półstrunowców -> Hemichordata
(początkowo wygląda, jak
dipleurula szkarłupni, ale w trakcie rozwoju skręca
się i zmienia kierunek głównej osi ciała o 90°)

Trachinus draco' - ostrosz
Trachinus vipera" - żmijka
♦ - szorstki + końcówka (w płetwach piersiowych i na pokrywie skrzelowej są
kolce z gruczołami jadowymi u nasady, ukłucie bardzo bolesne, a bywa i śmier
telne)
•' - smok (30-40 cm, mimo niebezpieczeństwa są ostrożnie obrabiane i chętnie
konsumowane na wybrzeżach Atlantyku)
•" - żmija (12-15 cm, przebywa w zaroślach trawy morskiej)
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Tragelaphus imberis - kudu małe
Tragelaphus strepsiceros - kudu wielkie
♦ - kozłojeleń (wiele nazw rodzajowych antylop powstało z łączenia nazw kla
sycznych, jak Alcelaphus -> Boselaphus)
•' - deszczowy (jak liczne inne gatunki wędrowne, pojawia się w porze deszczo
wej)
•" - ze skręconymi rogami (każdy róg 3 ma kształt luźnej spirali o ponad dwu
zwojach, u poprzedniego gatunku jest najwyżej półtora zwoju)
0-nazwa miejscowa z Afryki, stosowana dla dwu antylop z podobnymi, spiralnie
skręconymi rogami

Tragopan satyra - tragopan satyr, bażant satyr
♦ - oblicze kozła lub podobieństwo do kozła (33 mają na głowie dwa rogowe
wyrostki, są to przekształcone pióra)
•- -> Satyrus, Faunus)
0-nazwa ‘tragopan’ odnosi się do pięciu gatunków z rogatymi 33, różniących
się głównie ubarwieniem (wszystkie po niemiecku są nazywane kurakami satyrowatymi 'Satyrhuhner), natomiast bażantami nazywa się ogólnie kilka pokrew
nych rodzajów kuraków azjatyckich

Trematoda - przywry
♦ - (zwierzęta) z otworem (typowe przywry mają jedną lub dwie przyssawki,
które wyglądają jak okolone wypukłością otworki, nimi przywierają do ciała lub do
narządów wewnętrznych gospodarza)

tiangulin - triangulin, trójpazurkowiec
■-mający po trzy pazurki (na nogach) - larwa niektórych chrząszczy, podobna
do owada bezskrzydłego

Trichamoeba sphaerarum - ameba włochata*
♦ -włos + ameba?
’ - na kulach (długie, równowąskie nibynóżki wychodzące z jednej strony kuli
stego ciała przypominają grube włosy)

Trichechus manatus - manat, brzegowiec, rękowiec
♦ - posiadacz włosów (zapewne chodzi o wibrysy, czyli wąsy)
‘-nazwa miejscowa z Haiti, podobno oznaczająca bobra (ale najbliżej - to bóbr
amerykański występuje w Meksyku)
5-zwierzę trzyma się blisko brzegów, bo żywi się roślinnością denną, ostatnia
nazwa polska mogła powstać z odczytania nazwy miejscowej, jako łacińskiej
manus - ręka
(K Kolumb, pierwszy Europejczyk, który opisał spotkanie z tymi zwierzętami ^liczył je do syren i rozsądnie stwierdził, że „opowiadania Greków o piękności
Syren są mocno przesadzone")
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Trichocephalus trichiurus - włosogłówka
♦ - włos + głowa
• - ogon włoskokształtny
0 - główka przedłużona we włosowaty wyrostek, mocujący robaka w błonie ślu
zowej jelita

Triops cancriformis (= Apus c.) - przekopnica właściwa, p. letnia
♦ - zwierzę trójokie (pomiędzy parzystymi oczami złożonymi zachowuje się po
jedyncze oczko naupliusowe, które u większości skorupiaków występuje tylko
u larw)
• - rakokształtny
(• - beznogi, choć nogi istnieją, są schowane, tak jak u
Lepidurus)
0 - polska nazwa rodzajowa jest sztuczna, obrazuje zachowanie się skorupia
ków, takie samo, jak u bardzo podobnej przekopnicy wiosennej (-> Lepiduruś),
lecz T. cancriformis jest ciepłolubna i pojawia się później

54.

Triops - około pięćdziesięciu
par mało zróżnicowanych od
nóży można obejrzeć tylko od
spodu ciała

Tritonia -> Charonia, Sirenia

Triturus montandoni - traszka karpacka, dawniej tryton karpacki
♦ - albo ogon Trytona (T), albo - młócący ogonem (przy pływaniu; traszki pły
wają falistymi ruchami samego ciała, nóg używają tylko na lądzie)
♦ - odrębność tego gatunku zauważył wcześniej M. Siła-Nowicki, ale zanim
opublikował swój opis, we Francji ukazała się praca o płazach
G.A. Boulengera, do której materiał z Karpat dostarczył prawdopodobnie zbie
racz P. Montandon
0 - tak jak Tryton ma cechy lądowego człowieka i wodnej ryby, tak traszki w różnych okresach życia przebywają i w wodzie, i na lądzie (tu przeważnie tylko
zimują, zakopane w ziemi lub w ściółce)

Trochilidae - kolibrowate
♦ - Grecy nazywali i strzyżyka, i mysikrólika słowem trochilus, ale tę nazwę
jako naukową, Linneusz najpierw nadał najmniejszym ptakom amerykańskim,
więc później dla strzyżyka wymyślił -> Troglodytes, a mysikróliki dostały zdrob
nienie od króla -> Regulus
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O - słowo koliber może pochodzić z języka Karaibów i przez hiszpański upo
wszechniło się w językach europejskich, ale może też uważano, że koliber wy
gląda jak błyszczący pieniążek (gr. kollybos)

trochophora - troćhofora, rzęsokrążek
•-nosząca wieniec (rzęsek) - wolno pływająca, kulista larwa, z dwoma (lub
trzema) pierścieniami rzęsek; za pierwszym pierścieniem z boku ma otwór ustny,
a wygięte jelito uchodzi na końcu ciała (filogenetycznie ważna, bo pokazuje po
dobieństwo typów pierścienic, sikwiaków i mięczaków; bardzo podobne larwy
posiadają też przedstawiciele kilku innych typów zwierząt morskich)

Trochosa terricola - krzeczek naziemnik
♦ - biegający
■-mieszkający na ziemi (glebie)
0-zaniepokojony, lub w okresie godowym ćwierka jak świerszcz

Trochus niloticus - skręp nilowy
♦ - skręcony, zwinięty (muszle skrępów to zwarte stożki, z lekko wypukłymi
skrętami)
■ - nilowy (określenie błędne, musi jednak, zgodnie z zasadami K.N.ZOOL.,
pozostać niezmienione, choć nie jest to gatunek słodkowodny, ani nawet z ujścia
Nilu, ale pochodzi z wód indomalajskich, jest np. eksportowany z Filipin i Nowej
Kaledonii, jako surowiec do produkcji wyrobów z masy perłowej)
0-nazwa rodzajowa sztuczna

55.

Trochus - posiada grubą i zwartą
warstwę masy perłowej, wydoby
wano go w Polinezji Francuskiej
po kilkaset ton rocznie, obecnie
dużo mniej

Troglodytes troglodytes - strzyżyk, wole oko
* • - jaskiniowiec (a strzyżyk jedynie czasem chowa się w mysich norkach ->
pan, Hadogenes, Trochilus)
nazwa „wole oko” (czasem wołowe) określa wielkość, a nie podobieństwo

Trunculariopsis trunculus (= Murex trunculus) - rozkolec purpurodajny, purpurowieć ścięty
* ~ kształt muszli, podobny jak u rodzaju Truncularia (obecnie -> Bolina)
'-obcięty, tępy (rurka syfonalna jest krótka)
* ~ ten gatunek był opisany początkowo w rodzaju -> Murex (jest jednym
z,rzech producentów purpury, jak Bolinus i -> Thais)
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Trygon pastinaca - trygon, ogończa
♦ - trójkąt (spłaszczone ciało ma kształt trójkąta, z zaokrąglonymi dwoma wierz
chołkami)
♦ - marchew lub pasternak (od kształtu ogona?), ale może to być omyłkowo
zmienione słowo gr. na-rave ‘patane’-talerz, taca
0 - cienki ogon jest prawie tak długi, jak reszta ciała

Trypanosoma brucei' - świdrowiec nagany

Trypanosoma gambiense" - świdrowiec śpiączki gambijskiej*
Trypanosoma rhodesiense'" - świdrowiec śpiączki
rodezyjskiej*
♦ - ciało w kształcie świdra
•' - J.D. Bruce-w 1895 roku odkrył mechanizm przenoszenia choroby
0 - nagana to afrykańska nazwa choroby bydła, przenoszonej przez tamtejsze
bąki z rodzaju Tabanus
•" - gambijski (nazwa jak -> Anopheles gambiae)
- Rodezja (Płn. i Płd.) - byłe kolonie brytyjskie nazwane od nazwiska ich
gubernatora, Cecila Rhodesa, obecnie to Zambia i Zimbabwe
0 - łagodniejsza forma śpiączki, nosicielem jest -> Glossina palpaliś)
0 - choroba śmiertelna, nosiciel -» Glossina morsitans)

Tubifex tubifex - rurecznik mułowy
♦ • 0 - wytwórca tub, czyli rurek mieszkalnych
(bez dotyku ścian swego korytarza czuje się fatalnie, dlatego rureczniki wypłuka
ne z mułu, jako pokarm dla rybek - zbijają się w ciasny kłębek, dotykając się
wzajemnie)

Tubipora musica - organkowiec
♦ - rurki (czerwone) są zakończone porami, z których mogą wystawać ramiona
polipów (w postaci zielonych gwiazdek)
♦ - widok w przekroju przypomina fletnię Pana, czyli powiązane razem piszczałki
różnej długości, na której chętnie muzykowali pasterze (-> Pan, Faunus)
0 - rurki są ułożone równolegle i spojone blaszkami na kilku poziomach, jak
piszczałki organów

Tunicata - osłonice
♦ - posiadające szatę (koszulę, suknię)
0 - nabłonek osłonie produkuje często w celu ochrony ciała sztywne, celulozowe
osłony albo wymyślne domki, będące jednocześnie przyrządami do odławiania
i selekcji planktonu, jak u gromady ogonie
(wyłącznie u tego podtypu strunowców występują zielone i pomarańczowe barw
niki metalo-organiczne, których budowa odpowiada hemoglobinie i chlorofilowi,
ale zamiast Fe** czy Mg** zawierają jony V** oraz Nb**, prawdopodobnie służą
ce do magazynowania tlenu -> Fabriciana, Vanadis)
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Turbatrix aceti - węgorek octowy
♦ - wiry + włosek Ge wytwarzający, węgorki mają, jak wszystkie nicienie, jedynie
mieśnie podłużne i poruszają się ruchem wijącym)
O - ten gatunek żyje w cieczach fermentujących, może wytrzymać nawet 10%
stężenia kwasu octowego
-0

Turbellaria - wirki
♦ - mały wir + końcówka -owy, owaty.T
0-ciało pokryte ruchliwymi rzęskami, umożliwiającymi pływanie lub pełzanie,
przy czym tworzą się zawirowania wody, widoczne np. po dodaniu odrobiny tu
szu lub karminu

Turdus merula' (= Merula nigra) - kos, kos czarny
Turdus philomelos" (= T. musicus"') - drozd śpiewak
Turdus pilaris"" - kwiczoł, drozd kwiczoł
♦ - drozd (czasem kos to osobny rodzaj - Philomelos 4-)
•'-zdrobnienie od Mera, nimfa morska, towarzyszka Tetydy (-> AN.)
•"-lubiący śpiew (Philomele - córka -> Pandiona, zamieniona w słowika, opis
-> Upupa)
(•"' - muzyk)
•"" - włosienny (bywał łapany na pętlę z włosia)
0-zaniepokojony ptak wydaje charakterystyczny głos

Turris crispa - wieżycznik
♦ 0-wieża (wielozwojowa muszelka jest bardzo wysoka i smukła)
'-kędzierzawy (z pierzastymi skrzelami wychylającymi się spod brzegu muszli)

Udonella caligorum - udonella
♦ -lac. ‘udo’ (pantofel filcowy) + zdrobnienie (kształt tego skrzelowca jest lekko
gruszkowaty)
'-kaligusów (2 przyp I. mn.
Caligus) żyje wyłącznie na workach jajowych
lego widłonoga
5 - jest to pasożyt drugiego stopnia, czyli hiperpasożyt, ponieważ jego gospo
darz już sam jest pasożytem ryb

Ultrasaurus -> Argentinosaurus

Unio pictorum - skójka malarska
ł - unia, zrośnięcie się lub zjednoczenie, albo też duża (pojedyncza?) perła
(albo od zrośnięcia się dwu połówek muszli, albo od słodkowodnych, wysoko
cenionych (unikalnych ?) pereł172, produkowanych przez małże z tej rodziny)
W Saksonii była np. tradycja, że klejnoty koronne dynastii saskiej mają być zdobione
wyłącznie perłami słodkowodnymi, a nie niżej cenionymi morskimi; zasadniczo wszystkie skój°wale mogą produkować perły, ale szczególnie często wytwarza je europejska perloródka
waściwa -> Margaritana margaritifera.
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• 0 - malarzy (od setek lat malarze używali muszel skójek do przygotowywania
małych ilości farb173)

Upupa epops - dudek (ludowe „hupek”, „łupek”)
• • - nazwy dźwiękonaśladowcze - „hukacz pohukujący” (podobnie jest w wielu
językach, np. fr. 'huppe’, ang. ‘hoopoe’, ros. yąofl 'udod', arabski ‘al hudhud)
0 - polskie nazwy, a zwłaszcze ludowe, także są onomatopeiczne
(w mitologii greckiej król Tyreus pojął za żonę Prokne, córkę Pandiona, ale
później spodobała mu się jej młodsza siostra, więc pierwszą - mimo że już uro
dziła mu syna - uwięził i dla pewności kazał jej obciąć język, a wysłał swaty po
drugą. Sprawa się jednak wydała, bo Prokne była piśmienna (wyhaftowała całą
historię), a wtedy siostry przemieniły się i odleciały - pierwsza jako jaskółka dymówka, która nie śpiewa, lecz stale szuka w domach swego dziecka (w syste
matyce jej imię dostały: jedna z rybitw -> Hydroprogne i amerykański jaskólnik
-> Procnias), a Philomele jako słowik, skarżący się na swój los (jednak syste
matycy to imię nadali drozdowi -> Turdus). Szukający ich Tyreus został prze
mieniony w (albo wystrychnięty na) dudka, zachował jednak koronę, jako czubek

Urania brasiliensis - urania (gat. południowoamerykański174)
• - w roku 1781 W. Herschel odkrył pierwszą od czasów starożytnych planetę,
krążącą poza orbitą Saturna i nadał jej nazwę boga nieba - Urana; odkrycie to
wywarło tak duże wrażenie, że M. Klaproth tak samo nazwał odkryty w 1789
roku metal, a dwa lata później, D. Drury, nowy rodzaj motyli, który stał się pod
stawą do wyznaczenia rodziny Uraniidae, chociaż jest też możliwe, że nazwa
motyla Urania pochodzi wprost od imienia muzy - opiekunki nauk175*
• - O (nazwę Brazylii znano w Europie wcześniej, ponieważ mnich irlandzki, św.
Kolumban, jedną z odkrytych przez siebie mitycznych wysp nazwał Hy Brasil lub
O’Brasil; w miarę poznawania Atlantyku lokalizowano ją coraz dalej, aż przywią
zano nazwę do wybrzeży dzisiejszej Brazylii)

urochordaria - urochordaria
• - struna (grzbietowa) leży w partii ogonowej, larwa osłonie
(obecność choćby części struny grzbietowej świadczy o przynależności tego
podtypu do strunowców)

Ursus arctos arctos' - niedźwiedź brunatny
Ursus arctos gyas" - niedźwiedź alaskański
173 Wtedy nie rozróżniano trzech dość podobnych gatunków europejskich, są to: wymienio
na skójka malarska oraz s. gruboskorupowa (U. crassus) i s. zaostrzona (U. tumidus); zanim
jednak je wyróżniono, opisywano niemal z każdej rzeki odrębne, liczne „formy" - P- tez "*
Dreissena.
174 Gatunki uranii, które latają za dnia, mają ubarwienie strukturalne, jak -> Morpho czy-»
Lycaena i inne modraszki, ale prążki są rozmieszczone w zmiennych odstępach, i c2?5
skrzydeł mienią się tęczowo, natomiast gatunki nocne są szarobrązowe, gdy siedzą, wygląW
jak zeschłe liście.
175 A z kolei ta muza odziedziczyła imię po pradziadku, Uranie (Uranosie); był on u ludów
indoaryjskich bogiem nieba i w Indiach jest czczony jako Waruna.
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Ursus arctos horribilis'" - niedźwiedź szary, n. grizzly
u lego gatunku istnieje wielka zmienność rozmiarów, barwy sierści, kształtu cza
szki itd., tak że opisano kilkadziesiąt „podgatunków" (niektóre na podstawie po
jedynczych osobników!), ale po rewizjach systematycznych pozostało ich około
dziesięciu; inne nazwy umieszczono wśród synonimów
♦ - 'ursus', już w łacinie klasycznej, to zastępcza nazwa zwierzęcia, może zwią
zana ze słowem 'urus', czyli tur (p. obj. do nazwy polskiej T)
•' - na podstawie porównań z nazwami z różnych języków indoeuropejskich
przypuszcza się, że pierwotna nazwa mogła brzmieć 'ryktos' lub 'rkytos', stąd
greckie słowo 'arctos', oznaczające najpierw - niedźwiedzi lub silny (-> pupa
coarctata, Helarctos, Selenarctos), a wtórnie - północny i arktyczny, czyli leżący
pod gwiazdozbiorami Wielkiej i Małej Niedźwiedzicy176 (podgatunek nominalny
zamieszkiwał prawie całą Europę i zachodnią Syberię, obecnie jego zasięg two
rzy kilka oddzielnych „wysp”, z nich populacja północnokarpacka zajmuje część
Polski, Słowacji i Ukrainy)
•" - Gyas - kapitan łodzi „Chimera” (-> Pristis) (amerykański podgatunek
niedźwiedzia, z Alaski i zachodniej Kanady, jest nieco mniejszy i zwykle jaśniej
szy od następnego, n. szarego, czyli grizzly T)
■ '-najstraszniejszy (jeden z największych177, bywa groźny i dla ludzi, obecnie
żyje w Górach Skalistych - od Kolumbii Brytyjskiej aż po Meksyk, a niegdyś też
na terenach na wschód od nich)
0 - to zwierzę wzbudzało taki strach i szacunek, że w żadnym z północno- lub
środkowoeuropejskich języków nie zachowała się pierwotna nazwa. Mówiąc o nim
- zawsze stosowano omówienie, np.: nasz niedźwiedź czy wyraźniej rosyjski
‘Medeed’ (‘medved’) - to ten, który wie, gdzie jest miód; miś lub ros. 'Muuia' (miśa),
a może też bułgarski ‘Mewo’ (mećo) - to Michał; litewski 'lokys' to liżący lub włochaty;
niemiecki 'Bar czy angielski ‘bear to kudłaty; a nasi górale nazywali go On176

t Ursus spelaeus - niedźwiedź jaskiniowy
♦t- (był to największy przedstawiciel rodzaju, 30% większy od n. szarego, zęby
miał tępe, najprawdopdobniej żywił się głównie roślinnością)
’ 0 - jaskiniowy (nazwa odnosi się głównie do miejsc znajdowania kości); ten
gatunek, tak jak inne niedźwiedzie, żył w lasach czy terenach otwartych, zapew-178
178 7

zeus miał romans z nimfą Kallisto, córką Likaona, owocem tego związku byt syn, Arkas;
9dy sprawa się wydala - Hera przemieniła nimfę w wielką niedźwiedzicę i tak pokierowała kro
kami syna, że ją upolował. Ojciec bogów i ludzi zmienił więc syna w mniejszego niedźwiedzia
l0boje wyekspediował na nieboskłon, aby synowi nie wpadło do głowy gdzieś się ze wstydu
schować - przybił go za ogon do środka nieba, i tak Arkas (lub Arktos - upodobnienie do 'artus',
ntus'~ścisły, gęsty, mocny), w ramach ekspiacji, wskazuje wędrowcom drogę; oba te mityczne
niedźwiedzie posiadają długie ogony, w przeciwieństwie do prawdziwych.

Niektóre osobniki osiągają 1,5 m w kłębie i ponad 3 m długości; równie wielkie spotyka
i? we wschodniej Syberii i na Kamczatce; także prawie wszystkie niedźwiedzie, żyjące na
wyspie Kodiak są tak wielkie. Może jest to związane z obfitością łososi, ciągnących tam na
o akurat w okresie karmienia niedźwiedzi, i wzrastania młodych.
Innym zwierzęciem o takim charakterze był wilk (Canis lupus); do dziś powiada się
m.°sce: ”nie wywołuj wilka z lasu!", natomiast pojawienie się w opowiadaniu jakiegoś draiycznego zwrotu jest określane 'lupus in fabuła’.
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ne jedynie zimował w jaskiniach179; czasem też woda znosiła do jaskiń liczne
szczątki różnych gatunków, które również ponazywano jaskiniowymi: lwami,
tygrysami czy hienami (-> Felis, Crocuta)

Vampyroteuthis infernalis - wampiroteutis
♦ - kałamarnica wampirowata - dwudziestocentymetrowy, głębinowy głowonóg
o dość niesamowitym wyglądzie, żywi się zapewne skorupiakami, ale na pewno
ani ich, ani innej zdobyczy nie wysysa jak wampir (ten rodzaj, z jedynym gatun
kiem, zajmuje miejsce pośrednie pomiędzy ośmiornicami i dziesięciornicami, do
których należą kałamarnice, jak -> Architeuthis)
• - piekielny (pierwotne znaczenie - podziemny, ze świata umarłych, z otchłani)

Vampyrum spectrum - liścionos (niewł. „wampir wielki”)
♦ - nocny duch wysysający krew (zapewne z serbskiego wambir, czyli ± polski
upiór, przez francuski ‘vampire’ - słowo pojawiło się tam w połowie XVII wieku,
wcześniej używano greckiego określenia -> Mormo)
• - mara, zjawa
0 - nazwa całkowicie nietrafiona, dostał ją największy nietoperz Ameryki Połu
dniowej, który wygląd ma dość przerażający180, ale nie ssie krwi, lecz poluje na
owady, łowi też małe kręgowce, a czasem zjada owoce; właściwy krwiopijca to
-> Desmodus

Vanadis formosa — wanadis
♦ 0 - bogini z mitologii skandynawskiej (inaczej Ada lub Adi

z rodu Vanów)
• - kształtna
(od imienia tej bogini otrzymał również nazwę metal, odkryty w roku 1830,
w Szwecji, którego niewielka domieszka nadaje świetne właściwości mechanicz
ne stali, a jony V“ tworzą specyficzny barwnik metaloorganiczny, spotykany u
osłonie -> Tunicata)

Vanellus cristatus — czajka
♦ - czajka
• - czubaty
O - Niemcy nazywają tego ptaka ‘Kiebitz’, a Rosjanie hmSmc ‘ćibis’; obie nazwy
naśladują donośny głos ostrzegawczy czajek, ptaków lądowych, osiedlających
się zwykle na terenach podmokłych,
- słowo to oznacza też niewielką łódź wiosłowo-żaglową, używaną na Ukrainie,
jaką niegdyś Kozacy odważali się nawet przepływać Morze Czarne, natomiast
w niektórych przekładach z literatury rosyjskiej jest błędnie stosowaną nazwądle
mew (-> Larus)

179 Część znalezisk odnosi się do niedźwiedzi, sztucznie przetrzymywanych i karmiony
w jaskiniach, co mogło być próbą ich udomowienia, a może tylko zachowania zapasu „św
go mięsa” na gorsze czasy.
180 Liścionosy mają wielkie, różnokształtne narośla na pyszczkach, służące do kierowani’
strumienia ultradźwięków, podobnie jak „podkowy" na nosach naszych podkowców (->
nolophus); obie rodziny są blisko spokrewnione.
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Vanessa atalanta - rusałka admirał
♦ -albo od imienia Phanes, uosobienia światła, albo od greckiego słowa ‘vanus’
-próżny, nietrwały (starożytni filozofowie, jako unaocznienie różnych pojęć, tworzyli takie postacie, jak Ejdothea (-> Idotea, Proteus), Spes (-> Symbion), czy
VanitasT)
■-Atalanta, córka -> Jasosa z Arkadii, obiecała wyjść za mąż tylko za tego,
kto ją zwycięży w bieganiu
0-rusałka -> Nymphalis - admirał, ponieważ ma pomarańczowe przepaski na
skrzydłach, podobne do dystynkcji oficera floty, które, dla lepszej widoczności,
są noszone na rękawach

Varanus comodensis - waran komodyjski
♦-z ar. jaszczurka
■-niewielkie wyspy: Komodo i zachodnia część Rindii (w pobliżu wyspy Flores,
w łańcuchu Małych Sundów) - to jedyne miejsca występowania gatunku gada,
który znajduje się tam na szczycie piramidy troficznej, poluje także na jelenie,
a na Rindii notowano nawet ataki na ludzi

veliger—weliger, żagielek
•-noszący żagiel
slarsza larwa mięczaków (występuje tylko u części morskich ślimaków i małży),
gdy są już widoczne zaczątki narządów i muszli; por. -> pelagosphaera

'Jenerupis irus (Irus i.) - rozpoka
♦ -albo Wenus + skała, albo podobny do małża Venus (ops ~psis - wygląd),
albo smaczny (gr. opson - delikates)
' - Iros, postać z ODYSEI, żebrak i pieczeniarz, literackim echem jego bójki
zOdyseuszem jest pojedynek Entellusa z Daresem w ENEIDZIE -> Presbytis
0-nazwa sztuczna, powstała zapewne z przekształcenia słowa opoka

Venus striatula' - wenus prążkowana*, „żeberkowana”
Venus verrucosa" - wenus brodawkowana*
♦ - Wenus to rzymskie imię Afrodyty (-> Aphrodite)
' -zdr. od ‘striata’, ścisłe tłumaczenie to „drobnoprążkowana"
prążki to wypukłe linie przyrostu, równoległe do brzegów skorupek, żeberka
byłyby prostopadłe (jak u -> Leda radiata)
~na przednim końcu muszli wypukłe linie przyrostów są poprzerywane, two
rząc wyraźne, oddzielne wzgórki
(gatunek europejski, ma do 3 cm długości, por. -> Periglypta)

Anusia cambrica - pomiernik bułaniak
♦ ~ Wenus + końcówka '-ański' T (trudno ustalić, co wspólnego z boginią
enus ma ten niewielki motylek, którego prawie białe tylne skrzydła kryją się
Uprzednimi, kremowożółtawymi, upstrzonymi szarymi zygzakami)
-Cambria to rzymska nazwa Walii (z górami, od których nazwę otrzymał
mbr), ale gatunek jest spotykany w dużej części Europy, zwykle w górach
-wśród końskich maści - ‘bulany’ oznacza jasnobrązowy, jak bułka czy chleb
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Vermetus vermetus - robacznik
♦ • - „robakowiec" J-, osiadły ślimak, o wydłużonym ciele, ukrytym w zupełnie
nieregularnej, rurkowatej muszli

Vermes - robaki
♦ 0 - nazwa nadana przez Linneusza wszystkim zwierzętom bez głowy i koń
czyn; wkrótce oddzielono od nich segmentowane pierścienice
Annelida, a to,
co pozostało, podzielono na płazińce -> Platyhelminthes i obleńce -> Aschelminthes; później okazało się, że ta druga grupa jest bardzo niejednolita, więc
wydzielono jeszcze kilka typów; obecnie część systematyków nie uznaje roba
ków jako jednostki systematycznej, a inni uważają je za grupę typów leżących
niżej niż pierścienice

Vertebrata - kręgowce
♦ - posiadające kręgosłup - vertebrum, columna vertebralis (podtyp strunow
ców, zwany też czaszkowcami - Craniota)
0 - dawna polska nazwa kręgosłupa to pokrzep

Vespertilio murinus — mroczek posrebrzany
♦ - łac. nietoperz (ale łac. vesper 'wieczór', gr. -riAoę 'tilos' nić, włókno, co można
rozumieć jako „owłosione zwierzę, pojawiające się wieczorem”)
♦ - myszowaty (w wielu językach nietoperze są zwane latającymi myszami)
0 - pojawia się o zmroku, ma ciemną sierść, ale końce włosów są jasne)

t Vestiaria coccinea — sierpodziób szkarłatny
♦ - szatny, odzieżowiec (mieszkańcy Hawajów używali piór i całych skórek
ptasich do wytwarzania ceremonialnych płaszczy i nakryć głowy, a sierpodzioby
mają je bardzo kolorowe, często metalicznie błyszczące; żyje ich jeszcze około
20 gatunków, a co najmniej dziesięć całkowicie wytępiły sprowadzone zwierzęta
domowe, zapewne koty)
• - ten gatunek miał głowę i skrzydła czarne, a resztę ciała głęboko czerwoną,
jak dojrzała winna jagoda, łac. 'coccus'
0 - niezbyt grube, długie i mocno wygięte dzioby są wygodne do przeszukiwania
kory i ściółki, a zwłaszcza do zbierania nektaru i pyłku kwiatowego (podobne
dzioby posiadają różne gatunki, też poszukujące takiego pokarmu)

Vipera berus - żmija zygzakowata, „miedzianka”
♦ - ściągnięte, vivipara - żywo rodząca, według Linneusza (żmija na północy
swego zasięgu jest jajożyworodna, tzn. nosi jaja w macicy, a młode wylęgająSl?
dopiero podczas ich składania, natomiast w Europie Środkowej i Południowej
żmije składają jaja w ściółce leśnej; tak samo jest u jaszczurki żyworódki -»&
certa vivipara)
• - nazwa węża jadowitego w średniowiecznej łacinie
0 - zygzak jest niewidoczny u formy czarnej, natomiast słowo „miedzianka
niejednoznaczne - może odnosić się zarówno do rudej formy żmiji, jak i
gniewosza (Coronella austriaca), a także do padalca (-> Anguis), który niej
wężem, lecz jaszczurką
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Viverra zibetha - cybeta, cyweta, łasza
♦ -kuna, ale także zwierzę żywo, szybko poruszające się (-> vivo); jej naukowa
nazwa powstała z pospolitej nazwy niewielkiego drapieżnego ssaka; w rzeczywi
stości kuna i łasza należą do dwóch różnych rodzin ssaków drapieżnych: łasicowatych i łaszowatych; obie rodziny wykazują duży stopień konwergencji, co
podkreślają ich polskie nazwy
■0-z arabskiego, samo zwierzę to ‘zebed’, a 'zibeth' oznacza pianę lub wydzie
linę gruczołów wonnych, używaną do produkcji perfum, zawiera ona m.in. cybe
tom i skatol
(słowo 'viverra' w Polsce dało nazwę wiewiórce -> Sciurus, zwierzęciu
o podobnej wielkości i też szybko poruszającemu się)

volvent - wolwent
'-'volvo'-toczyć, obracać (-> Convoluta)
(parzydełko z bardzo długą nicią, która oplątuje ewentualną zdobycz, np. szcze
cinki dafni czy widłonoga)

Vorticella microstomum - wirczyk drobnoustny
♦ 0 - 'vortex' wir + zdrobnienie (rzęski tego osiadłego orzęska wytwarzają wy
raźny wir)
'0 - przód ciała jest zwężony, więc peristom też jest wąski (inne gatunki wyglą
dają jak trąbik -> Stentor, osadzony na długiej nóżce) rys. -> Caliata

Vulpes vulpes - lis, lisica, liszka
Vulpes zerda' - fenek'
♦' - lis (łac.)
' - samca określa się też jako psa, samicę obecnie częściej pierwszą nazwą,
a nazwa liszka była używana jako zdrobnienie dla obu płci181 Gest też sporo
nazw używanych przez myśliwych); gatunek tworzy wiele odmian barwnych,
wśród nich, np. rudy, płowy, siwoduszka, krzyżak, węglarz, a specjalnie wy
soko cenione i hodowane to lisy: platynowy, srebrzysty i czarny, pochodzące
z Północnego zasięgu gatunku w Eurazji i Ameryce, czasem niewłaściwie są one
uważane za odmiany pieśca (-> Alopex)
• - lis (hiszp. z gr. Kcpóó ‘kerdo’^> Galeocerdo)
0 - nazwa miejscowa, berberyjska

Wauchereria - p. Filaria
VVierzejskiella velox - wierzejskiella
* - A. Wierzejski, zoolog polski z Krakowa, wykładał w UJ na przełomie wie}ówXIXiXX
’- szybki, zręczny w ruchach
-nazwę temu rodzajowi wrotka nadał J. Wiszniewski?, upamiętniając wybit
ego badacza zwierząt wodnych

Jak w przysłowiu: „każda liszka swój ogonek chwali1’.
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Wigrella depressa - wigrella
♦ — rodzaj i gatunek opisany z plaż J. Wigry
♦ - płaska, spłaszczona (ciało tego wrotka swobodnie mieści się pomiędzy ziar
nami piasku)
0 - rodzaj i gatunek opisał J. Wiszniewski (wybitny znawca wrotków, pracował
w Warszawie, zginął młodo w 1943 roku)

Xenophora conchyliophora - śmieciarka
♦ - nosiciel obcych (rzeczy)
♦ - nosiciel muszel (ten gatunek wybiera muszle niewielkich małży)
0 - świeżo wyrośnięte skraje skrętki są lepkie, ślimak przykleja tam różne twarde
przedmioty, upodabniając się do podłoża (ostatnio zdarzają się muszle z przy
klejonymi kawałkami szkła lub kapslami z butelek)

Xiphias gladius — miecznik, włócznik', ryba miecz
♦ • 0 - mieczowaty miecz (drapieżna ryba z rostrum, stanowiącym 1 /4—1/3 dłu
gości, niekiedy pływa z szybkością ±130 km/h; zdarza się wtedy, że wbija się
w łódź lub inny przedmiot; przyczyn takiego zachowania jeszcze nie wyjaśniono,
podobnie zachowują się marlin i żaglica (-> Makaira, Istiophoruś)
0' - nazwa od włóczni, a nie od włóczenia się po morzach

xiphidocercaria - ksifidocerkaria,
♦ - ogonatka (-> cercaria) z mieczowatym wyrostkiem, larwa przywr

t Yaleosaurus - jalozaur
♦ - jaszczur odkopany przez studentów uniwersytetu YALE

Yoldia arctica (czasem Portlandia a.)™2 - joldia północna
♦ - Ch. Yold, zoolog duński z XIX wieku
♦ - O (obecnie żyje w północnym Atlantyku i w Oceanie Lodowatym, ale około
8500 lat temu, gdy Bałtyckie Jezioro Polodowcowe uzyskało połączenie z tym
oceanem (zatoka Fińska była połączona z Morzem Białym), fauna arktyczna
wraz z joldiami występowała i tutaj, przez około 600 lat18 , ten okres nazwano
Morzem Yoldia albo Morzem Joldiowym
(później były: Jezioro -> Ancylusowe, Morze -> Littorynowe, a od dwóch ty
sięcy lat istnieje Bałtyk współczesny, czyli Morze -> Mya)

182 Gatunek najpierw opisano w rodzaju Portlandia, później utworzono podrodzaj Yb®*1
(niekiedy jest on uważany za rodzaj); czasem spotyka się też pisownię Joldia, Yoldiella; au
rowi brak danych do wskazania, która z tych nazw rodzajów jest najstarsza i uprawniona, w?
wybrał najbliższą nazwisku Yolda, a zarazem tę, od której pochodzi nazwa jednego z okres
istnienia Bałtyku.
183 W Bałtyku joldia wyginęła, ale kilka gatunków, które występowały wraz z nią, żyje W
i dziś, jak omawiane w tekście: foka obrączkowana, niezmogowiec ogoniasty, halikryp
cyprina islandzka, a także podwój wielki (Saduria entomori) i inne.
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Zeus faber- piotrosz, paszczak
♦ - gr. ‘Zeus’ to zarówno ojciec bogów Zeus, jak i gatunek ryby
■-kowal lub inny rzemieślnik
0-ciemne plamy z boków mają być śladami palców św. Piotra, który tak ści
snął rybę, że to ciało ma płaskie jak flądra, choć nie leży na dnie jak ona, ale
unosi się w toni wodnej, udając fragment plechy jakiegoś glonu (p. też przypis do
plamiaka -> Melanogrammus)
-paszcza specyficznie zbudowana, szczęki mogą błyskawicznie wysuwać się do
przodu i chwytać sporą zdobycz

ioea- żywik
■-zwierzątko, coś żywego (żywo poruszające się)
(larwa skorupiaka wyższego, ma kształt przecinka z kolcem na grzbiecie i pływa
skokami, uderzając o wodę odwłokiem, tak jak poczwarka komara)

loophyta -> Anthozoa, Bryozoa, Hydrozoa, Spongiaria
tZuniceratops - zuniceratops
♦ -rogaty pysk z terenu plemienia Zini lub Zuni (Nowy Meksyk); istniało wiele
rodzajów ceratopsów, czworonożnych roślinożerców z łbem uzbrojonym w jeden
lub kilka rogów i z karkiem osłoniętym kołnierzem kostnym, często zębatym

Autor podczas pracy

ANEKS
(w tekście AN.)

Jak taksonomowie wykorzystują różne źródła, zawierające imiona starożytne
-niech pokaże porównanie tego fragmentu ILIADY w klasycznym tłumaczeniu
F. K. Dmochowskiego, opisującego naradę, zwołaną przez Tetydę, matkę
Achillesa, z przytoczoną dalej listą nazw rodzajowych:
Tetys jęknęła, smutne słysząc jęki syna,
Nereid grono do niej kupić się zaczyna,
Glauce, Talija, Spijo, Toe, Cymodoka,
Neze, Halija, nimfa wabiącego oka,
Cymotoe, Limnora, Akteja, Melita,
Agawę, Amfitoe, Jera znamienita,
Feruza, Dynamena, Amfinome, Doto,
Piękna Kallijanira, Deksamena, Proto,
Nemerteja, Panopa, Galateja biała,
Kallijanassa, Dorys, Janira wspaniała,
I Klimene z Janassą, z Merą, z Orytyją,
I Amatyja, którą śliczne włosy kryją,
I inne mieszkające nimfy w Oceanie,
licznie zajęły srebrne Tetydy™4 mieszkanie.

m,,
, w mitologii greckiej, oprócz nereidy Tetydy, żony Peleusa i matki Achillesa, wystę
pie leszcze tytanida Tetyda, córka Uranosa i Gai - ich imiona są po grecku zapisywane
dokładniej omówiono to w poprzednim rozdziale, przy opisie gąbki, pomarańczy mor-eH Tethys.
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Lista nazw gatunków:
(są uwzględnione w rozdziale MANTICHORA)
Acteon tornatilis
Aegithalos caudatus (Orites aeg.)
Agave mexicana
Amates xanthographa
Amphinome vagans
Amphitoe rubricata
Callianassa stebbingi
Callianira bialata
Clymenia undulata t
Cymothoe oestrum
Doris pilosa
Doto coronatus
Dynamena pumila
Ferissa virgata
Galathea strigosa, squamifera
Glaucus atlanticus, G. marinus
Halia priamus (= Voluta pr.)
Jaera ischiosetosa
Janassa bituminosa t
Limnoria limnorum
Melita palmata
Melitaea didyma
Nemertini
Nezara viridula
Nymphalidae
Oceania pumila
Panope glycimeris
(= P. aldrovandi)
Protula intestinum
Spio quadricornis
Tethys aurantium
Thalia democratica
Turdus merula (= Merula nigra)

185

akteon, (ślimak tyłoskrzelny)
raniuszek (ptak)
agawa (roślina)105
rolnica znakówka (motyl)
amfinoma (wieloszczet)
amfitoa (skorupiak)
krewetka krecia (skorupiak)
kalianira (żebropław)
klimenia (głowonóg)
nękawka (skorupiak)
doryda (ślimak tyłoskrzelny)
doto (ślimak tyłoskrzelny)
rozkrzewka (stułbiopław)
mszyca (owad)
kraby (skorupiaki)
glauki (ślimaki tyłoskrzelne)
zawójka (ślimak przodoskrzelny)
jera pospolita (skorupiak)
janassa (ryba chrzęstnoszkieletowa)
nawierć (skorupiak)
melita (skorupiak)
przeplatka didyma (motyl)
wstężnice (typ)
mszyca (owad)
rusałki (rodzina motyli)
oceania (stułbiopław)

piaskołaz Aldrovandiego (małż)
rurówka (wieloszczet)
spio (wieloszczet)
morska pomarańcza (gąbka)
sprzągla (osłonica)
kos (ptak)

Może to być też miejscowa nazwa rośliny z Meksyku.

POSTACIE MITOLOGICZNE

które użyczyły swych imion lub upamiętniły się jakimiś działaniami, a taksonomowie na tej podstawie tworzyli niektóre nazwy. Postacie bez kwantyfikatorów
należą do klasycznej mitologii grecko-rzymskiej, pozostałe mają podaną przy
należność do poszczególnych kultur. Niektóre imiona mogą też należeć do po
staci historycznych.
Brak dokładnych zaleceń odnośnie do pisowni starożytnych imion powoduje,
że spotyka się różne sposoby zapisu, a wczesne identyfikowanie bogów grec
kich z bóstwami rzymskimi powoduje jeszcze dodatkowe trudności; i tak na przy
kład: Grecy pisali A^poStre, co tłumaczymy czasem Aphrodite, a częściej
Afrodyta, po zidentyfikowaniu jej z rzymską Venus mamy też polski zapis
Wenus albo Wenera, podobnie istnieją formy Apollo i Apollin lub Apollon,
Herakles i Herkules, Prometeus i Prometeusz, oznaczające te same posta
cie bogów czy herosów, zatem nie należy traktować podanej poniżej pisowni jako
obowiązującej - raczej są to identyfikatory poszczególnych postaci, choć autor
dokładał wszelkich starań, aby pisownia była jednolita i możliwie prawidłowa.
Trzeba tu też uwzględnić fakt, że zgodnie z dyrektywami K.N.ZOOL., pierw
sza opublikowana nazwa ma priorytet, niezależnie od jej pisowni, więc na przy
kład choć nazwa motyla mieniaka pochodzi od przydomka Afrodyty - Apaturia, to jeśli taksonom nazwał go Apatura, tak należy ją stosować.
A

Ada (imię demona z Mongolii) -> Adasaurus
Ada, Adi (bogini skandynawska) -> Vanadis
Afrodyta, Apate, Zelos -> Aphrodite, Apatura, Cestus, Colias, Euplectella,
Paphia, Rhipidogorgia
Afrodyta, Hermes, Salmakis -> hermaphroditismus
Afrodyta, Wenus, Junona-Moneta -> Cypraea, Cypris, Cyprina
Aigaleia -> Aglais, Diomedea
Aktea, lub Akteon, Artemida -> Acteon, Satyris
Alfejos (Alpheus), Aretuza, Augiasz -> Alpheus, Physalia
lkione (córka Eola), żona Keyksa -> Alcedo, Ceyx, Larus
kkMENA, Herakles, Galintias (córka Projtona, służka), Ejlejtyja, Hera ->
Galemys, Potamogale, Desmana
amatea (nereida) -» Amates
^finome (nereida) -> Amphinome
°N, Ammon (mit. egipska) -> Ammonites, Ovis, amoniak
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Amphitoe (nereida) -> Amphitoe
Amphitryta, Posejdon —> Scyllia, Scylliorchynchus
Anasazi (praprzodkowie Indian Nawaho) -> Anasizaurus
Anchizes, Eneasz, Zeus, Afrodyta -> Anchistropus
Andromeda córka KefeuszaI Kasjopei, Ketos (potwór morski), Perseusz->
Cassiopea, Cephea, Cetacea
Antedon, Glaukos -> Antedon
Antiope (królowa Amazonek, żona Tezeusza)
Nymphalis
Anu (Epona) (mit. celtycka)^- Ena
Anubis (mit. egipska) -> Papio
Anymone (córka króla Danaosa, od którego pochodzi nazwa Danaów,
czyli Greków) -» nauplius, Laokoon
Apate -» Apatele, Apatosaurus, Apatura
Apis, Ptah (mit. egipska) -> Apis
Apollo(n) -> Daphnia, Elaphe, Parnassius
Aquilo (Akwilon) -» Aquila
Arachne, Atena -> Arachnida,Araneus
Aretuza (nimfa, towarzyszka Artemidy), Alfejos, Augiasz
Alpheus
Physalia
Argiope (nimfa) -> Argiope
Argonauci -» Phasianus
Argos, Argus (stuoki smok)186 -> Argusianus, Inachis
Arion z Metymny -> Arion, Maculinea
Arkas (syn Zeusa i Kallisto)
Ursus
Artemida, Akteon
Artemia, Acteon
Artemida-Cyntia
Hyalocynthia
Astrajos (tytan), ojciec wiatrów -> Boreus, Buthus, Giganotosaurus
Astrea (córka Zeusa i Temidy)
Astraea
Asztarte, Neith (i inne, mit. babilońska, egipska)
Astarte, Cyprinus
Atena -> Athene
Atergatis (Derketis, mit. syryjska) -> Cyprinus
Atalanta, (córka Jasosa), Ejdothea, Spes, Vanitas-» Vanessa
Atlas -> Attacus, Hyas
Atropos, Lachesis (mojry) -> Acherontia, Gordius, Lachesis
Augiasz, Alfejos (Alpheus), Aretuza -» Alpheus, Physalia
Aurelia -> Aurelia
B
Bastet (mit. egipska) -> Felis
Bellerofon, Chimera, Pegaz -» Bellerofon, Chimaera, Pegasus
Belzebub (z Biblii), Pluto(n) -> Erebia
186 Argos to też imię wiernego psa, który pierwszy rozpoznał Odyseusza po P8* ,
spod Troi, ale psie serce nie wytrzymało radości; Homer wymienia także „koniorodne 9
wyspę w pobliżu Itaki.
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śeroe (żona Doryklesa, synowa Priama) -> Beroe
Johna (nimfa) -> Bolinus
joreasz syn (Astrajosa) -> Boreus
Jorogoves (z wiersza „Jabberwocky”, literatura ang.) -> Borogovia
Boruta (imię z Jaćwieży) —> Boruta
Bosmina (córka Fingala, mit. skandynawska), Tersytes -> Bosmina
Briareus, (Gigant, syn Uranosa i Gai) -> Octopus
Bryzeida, Agamemnon, Achilles -> Chazara
Bjcefał (koń) -> Bucephala

C
Cenis, Posejdon, Centaurowie -> Caenis, Coenagrion
Chaos, Gea, Uranos, Pontos
Amoeba, Gecarcinus, Geophilus, Geotrupes,
Pontonia, Urania,
Charon -» Charonia, Tritonia
Charybda, Odyseusz, Scylla -> Charybdea, Scyllia
Chimera, Bellerofon, Pegaz -> Bellerofon, Chimaera, Pegasus
Chione (córka Boreasza i nimfy Ojrejtei) -> Chione, Chionea, Orites
Chnum->Amon (mit. egipska)
Chrysaor (syn Posejdona i Meduzy) -> Chrysaora, Meduza
Cione lub Chione (córka Dedala) -> Cione
Circe(gr. Kirke, córka Heliosa i Perse), Picus, Odyseusz ->
Antedon, Brintesia, Glaucus, Picus, Scylla
Clóe lub Chloe -> Cloen
Cyklopi (młodsi bracia Tytanów) -> Cyclops
Cvmotoa (nimfa morska) -> Cymothoe
Cyntia (Artemida) -> Hyalocynthia

0
Danaos (król Argos, wnuk Inachosa), Plexippos, Chrysippos
Danaus
Daphne (córka Peneusza, Apollo) -> Parnassius, Daphnia, Penaeus
Dares, Entellus -> Presbytis
Derketis (Atargatis, mit. syryjska) -> Cyprinus
D«NA, Kerkopowie —> Cercopithecus
0'omedes (syn Tydeusa, mąż Aigialei) ->Aglais, Diomedea
Diomedes (król Tessalii) -> Diomedea, Dynastes
°Ryoa (nimfa morska) -> Doris
oto (nimfa morska) -> Doto
toona (Dido), Eneasz—> Morpho, Marmosa
Kamena (nereida) -> Dynamena
E

rDYP (Oedipus), syn Lajosa i Jokasty -> Oedipoda
JDOtea -> Amoeba, Idotea, Proteus, Vanessa
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Ejlejtyja, Galintias (służąca Alkmeny), Herakles, Hera->
Galemys, Potamogale, Desmana
Eneasz, Anchizes, Iulus, Dydona -> Anchistropus, Marmosa, Morpho
Entellus, Dares -> Presbytis
Ephyrea (nereida)
Ephyra
Epimeteusz, Pandora
Symbion, Prometheomys
Epona (Anu, Ena), (mit. celtycka) -> Ena
Erato (muza, nereida)
Erato
Eryx (syn Wenus i Neptuna albo Butesa) -> Eryx
Eskulap (syn Apollina i Koronis) -> Elaphe
Eter (potomek Erebu i Nyx, powstałych z pierwotnego) Chaosu
Amoeba,
Chaos, Phaeton
Euros syn Astrajosa -> Buthus europaeus
Eurydyka, Orfeusz -> Eurydice
Eurysteus, Kopreus, Hera, Herakles
Copris
Evadne (córka Posejdona i nereidy Pitane) -> Evadne
F

Faeton
Phaeton, Cygnus
Faun, Pan, Picus
Faunus, Picus (też Satyrus)
Febe (Phojbe, siostra Faetona) -> Melitea
Fineus, Herakles -> Harpia
Freja (mit. skandynawska) -> Brisinga
G

Galathea (nereida, a także ożywiony posąg, wyrzeźbiony przez
Pigmaliona) -> Galathea, Melanargia, Neopilina
Galintias (córka Projtona, służąca Alkmeny), Herakles, Hera, Ejlejtyja ->
Galemys, Potamogale, Desmana
Gea (Ziemia) -> Gecarcinus, Geophilus, Geotrupes, Tetyda
Glauca (nereida), Glaukos -> Glaucus, Antedon
Glaukos (mit. przedklasyczna), Utnapisztim (mit. babilońska)
Serpentes
Goliat (Biblia) -> Goliathus, Strombus
Gorgony, Perseusz, Meduza -> Gorgonia, Gorgonocephalus,
Euryale, Rhipidogorgia,
Gulon (mit. skandynawska) -> Gulo
Gyas (towarzysz Eneasza) -> Pristis, Ursus

H

Hades, Pluton, Belzebub, Medea, Prozerpina -> Erebia, Hadogenes, Prozerpinus
Halia (nereida), Priam -> Halia, Potamopyrgus
Hamadriada
Nymphalis, Papio
Helena (żona Menelaosa, zwana Lacaena), Lycaena, Castor, Hermonia

Helios -» Carchesium, Helarctos, Phaeton
Helle i Friskos (dzieci Atamasa i Nefele) -> Argo, Erebia
Hera (żona Zeusa) -> Herakles
Herakles, Fineus
Harpia
Herakles, Eurysteus, Hera, Kopreus
Copris
Herakles, Hydra Lernejska, Jolkos, Hera, Cancer -> Hydra
Herakles, Zeus, Alkmene, Galintias, Hera, Hypnos
Carchesium, Dynastes
Hermes, Afrodyta, Salmakis -> hermaphroditismus, androgyne
Hermes i Apollo (kaduceusz, laska Eskulapa)
Dracunculus, Elaphe
Hermione (córka Menelaosa i Heleny)
Hermonia
Hesione (córka Laomedona), Herakles -> Hesione
Hyale (nimfa), Afrodyta-Kolias, Pallene -> Colias
Hypnos (bóg snu) -> Carchesium
I

Ikar (syn Dedala) -» Maculinea
Inachos (syn Okeanosa i Tetydy, ojciec lo) -> Inachis, Inachus
Inachos, Argus, Jazon, Hermes -> Argonauta
Inuus, Pan-Inuus -> Macaca
lo (Jo), (córka Inachosa, z Zeusem miała Danaosa i Aigiptiosa),
Argos (smok) -> Argusianus, Inachis, Phoronis, Danaus
Iphikles (brat Heraklesa), Podaleiros (syn Eskulapa)
albo Iphikles (król Fylake)
Iphiclades
Iris, Wenus-Apaturia -> Apatura
lROS->/nus, Venerupis
Izyda (żona Ozyrysa, matka Horusa, mit. egipska) -> Isis, Cyprinus

J
Janassa (nereida) -> Janassa
Janus -> Floscularia
Jasos (ojciec Atalanty i Palinura) -> Jasus, Palinurus, Vanessa
Jera (nereida) -> Jaera
Jolkos (= Jolaos, bratanek Heraklesa) -> Hydra
Jowisz, Lara (najada), Merkury -> Hylobates
Junona (małżonka Jowisza), Lavinia-> Junonia, Hylobates

K
Kalianassa (nereida) -> Callianassa
Kallianira (nereida) -> Callianira
Kasjopea (żona Kefeusza i matka Andromedy), Ketos (potwór), Perseusz ->
Cassiopea, Cephea, Cetacea
Kastor i Polluks (czyli bliźniacy Dioskurowie, synowie Ledy i formalnie
Tyndareosa) -> Castor, Diaptomus, Leda (ich siostra to -> Helena)
Kefeusz -> Cephea
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Kerkopowie, Diana -> Cercopithecos
Keyx, Alkione
Ceyx, Larus
Klimene (nereida) -> Clymenia, Phaeton
Klio (nereida, siostra Beroe, muza to inna Klio) -> Clio, Clione, Cresseis
KOPREUS, EURYSTEUS, HERA, HERAKLES
Copris
Koronis (córka Flegiasa, matka Asklepiosa, czyli Eskulapa)
Corvus, Elaphe
Krak (Cracus, może mit. słowiańska) -> Mesostoma
Kres (syn Zeusa i oready z Idy na Krecie) -> Creseis
Kupidyn czyli Amor -> Cupido
Kybele (mit. babilońska, chaldejska)
Gallus
Kyknos (syn Stenelosa) -> Cygnus, Phaeton

L
Lacaena (Spartanka) = Helena, żona Menelaosa
Lycaena, Hermione
Laokoon -> Ophidia
Lara (najada) Jowisz, Merkury; Lary
Hylobates
Larwy
larva, Nasalis
Lawinia (córka Latinusa, druga żona Eneasza) -> Junonia
Leander, Hero -> Palaemon
Leto (Latona - może żona Zeusa, matka Apollina i Artemidy), Niobe
Chlo
ris, Fabriciana, Latona, Python, Tantalus
Limnora (nereida) -> Limnoria
Lucinia (Artemida-Lucinia)
Lucinia
Luna -> Copris
Lyncaeus (syn Aigiptiosa, mąż Hypermestry) -> Lyncaeus
Lynkeus (Argonauta) -> Lynx
M

Machaon, Podaleiros -> Iphiclades, Papilio
Maja (córka Atlasa, matka Hermesa) -> Maja, Paralithodes
Manto (wieszczka, córka Tejrezjasza)
Mantichora (WSTĘP)
Marianna (symbol Francji) -> Gallus
Marpessa (żona Idasa), Apollo -> Marpissa
Medea (córka Ajetesa, żona Jazona), Pluton, Hades, Belzebub -> Erebia
Meduza, Posejdon, Atena, Gorgona, Perseusz, Pegaz -> Bellerofon, Chrysaor, Meduza, Pegasus
Megara (pierwsza żona Heraklesa), Eurysteus, Kopreus -> Copris
Megera (erynia, eumenida) -» Dira
Meleager -> Goliath, Meleagris, Numida
Melikertes (syn Atamasa i Ino, = Palaemon) -> Floscularia, Palaemon
Melita (nereida) -> Melita, Melitaea
Meluzyna (i Rajmund z Poitiers - epos francuski) -> Melusina
Meriones (syn Molosa)
Meriones
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Merkury, Lara (najada) Jowisz
Hylobates,
Mera, Mero (nereida)
Merula
Metyda, Zeus, Hefajstos, Pallas-Atena -> Athene
Mnemozyna, Apollo
Parnassius
Muzy, Pierydy -> Erato (Clio), Pieris, Thalia, Urania
N

Ból .lag.

Nauplios (syn Posejdona i Anymone) -4 nauplius
Neftyda (siostra Izydy, mit. egipska) -4 Nephtys
Nemertea (nereida) -» Nemertini
Neptun (rzymski Posejdon) -4 Neptunea, Neptunus, Poterion
Nereus (Proteus, ojciec nereid) -4 Nereis
Neze (nereida) -4 Nezara
Nimfy: Driady, Hamadriady, Najady, Nereidy, Okeanidy -4 nympha, Nymphalis
Niobe (córka Tantala, żona Amfiona), Chloris, Latona-> Chloris, Fabriciana,
Tantalus
Noe -4 Arca
Notos syn Astrajosa -4 Giganotosaurus

0
Okeanos -> Anilocra, Oceania, Tethys
Ophion, Apollo, Laokoon -4 Ophidia
Orcus (grecki Hades) -> Orcinus, Orcula
Oritea (Orejtea, nereida) -4 Aegithalos, Chione, Chionea, Orites

P

Palajmon i Leukotea -4 Palaemon
Palinurus (syn Jasosa) -4 Palinurus
Pan (rzymski Faunus), Satyr
Pan, Pongo, Satyris, Tragopan
Pandion (król ateński) -> Pandion, Upupa
Pandora, Epimeteusz -4 Symbion, Prometheomys
Panopa, Panope (nereida) -> Panope, Rhitropanopaeus
Paphia, Wenus-Paphia, Machaon syn Asklepiosa -4 Papilio, Paphia
Pegaz (z krwi Meduzy), Bellerofon, Chimera, Perseusz -4 Bellerofon,
Chimaera, Pegasus
Pelagia -4 Pelagia
Pelops (syn Tantala) -4 Pelopiinae, Pelopia, Sceliphron (= Pelopaeus)
Penelopa (żona Odyseusza) -4 Anas
Peneusz (ojciec Daphne) -4 Daphnia, Penaeus,
Perseusz, Kasjopea (żona Kefeusza i matka Andromedy), Ketos (potwór mor
ski) -4 Cassiopea, Cephea, Cetacea
Phaeton (syn Heliosa i Klimene), Zeus -4 Phaeton, Cygnus
Phanes, Vanitas -4 Vanessa
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Pherussa (nereida) -> Ferissa
Philomele (nimfa zamieniona w słowika) -> Turdus, Upupa
Picus (król, potomek Fauna), Circe -> Picus
Pierydy, Muzy -> Parnassius, Pieris
Pilumnus (mąż Danae), Eneasz -> Rhithropanopeus
Pluton, Hades, Belzebub, Medea
Erebia
Polifem (Cyklop syn Posejdona), Odyseusz -> Limulus, Polyphaemus
Polyxene (córka Priama), Achilles -> Polyxenus
Pontos, Gea, Chaos
Amoeba, Pontonia
Portunus -> Liocarcinus
Posejdon -> Possidonia t (małż), Possidonia (trawa morska), Possidonomyia
(muchówka, w przypisach do -> Neptunea)
Posejdon, Hera, Atena, Zeus, Tetyda, Briareus-> Octopus
Priam -> Beroe, Halia, Polyxene, Potamopyrgus
Priap (syn Dionizosa i Afrodyty) -> Priapulida, Priapulus
Prokne (nimfa zam. w jaskółkę) -> Hydroprogne, Procnias, Upupa
Prometeusz (syn Japeta), Zeus, Hefajstos, Herakles -> Conus,
Prometheomys, Symbion
Proteus, Ejdotea -> Amoeba, Idotea, Proteus
Protula (nereida) -> Protula
Prozerpina (= Kora małżonka Hadesa) -> Proserpinus
Ptah, Apis (mit. egipska) -+Apis
Pyrge (piastunka u Priama) -> Potamopyrgus
Python, Hera, Latona, Apollo, Pytia-» Python, Serpentes

Q

Quetzalcoatl (= Pierzasty Wąż, mit. Azteków i Majów)

Quetzalcoatlus

R
Rama, Sita, Hanuman (mit. indyjska) -> Presbytis, Ramapithecus
Rea, Rhea (córka Uranosa i Gai, żona Kronosa czyli Saturna) -> Rhea
S

Salmakis, Afrodyta, Hermes -> hermafroditismus
Salmoneus (syn Eola i Enarete), Zeus
Salmo
Saturn (Kronos), ojciec Zeusa -> Saturniidae, Saturnia
Satyrus (Faunus) -> Pongo, Satyris, Tragopan
Scylla, Odyseusz, Amfitryta, Posejdon -> Antedon, Chimaera, Glaukos, Kit
kę, Pristis, Scylliorhynchus, Scyllaea, Scyllia
Sebek, Sobek (mit. egipska)-» Sebecus
Semele (= Thyone), Zeus, Hera, Dionizos, Eumenes -> Eumenis, Thyonidium
Side (nereida) -» Sida
Spio, Speio (nereida) -> Spio
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Spes (Nadzieja), Pandora-> Symbion, Vanessa
Syreny i Trytoni (orszak Amfitryty) -> Tritonia, Triturus, Charonia
Syreny Sirenia, Hydrodamalis, Halicore, Trichechus
Sfinks -> Sphinx, Sphingidae (WSTĘP)
Stentor -> Stentor

T
Tantal -> Tantalus
Tetyda (Thetis, żona Peleusa, matka Achillesa) -> Tethys
Tetyda (Tethys, córka Uranosa i Gai, tytanida) -» Octopus, Tethys
Thalia, Thaleia (nereida, muza)
Thalia
Thea (tytanida, żona Hyperiosa-» Thea
Thersytes -> Bosmina
Thor, Tor (mit. skandynawska) -> Gadiculus
Thyone (= Semele), Dionizos
Eumenis, Thyonidium, Thyone,
Thot(= Tot, mit. egipska) -> Canis, Thos
Triton -> Tritonia, Triturus
Tyreus, Prokne , Philomele -> Hydroprogne, Procnias, Upupa

U
Utnapisztim (mit. babilońska), Glaukos -> Serpentes

V
Vanadis (mit. skandynawska) -> Vanadis
Vanitas, Phanes, Atalanta, Ejdothea, Spes -> Vanessa
W

Waruna (mit. indoaryjska, gr. Uranos) -> Urania
Wenus -> Cestus, Rhipidogorgia, Venerupis, Venus, Venusia
Wenus-Apaturia, Iris -> Apatura
Z

Zeus, Kallisto (córka Likaona), Arkas (Arktos), Hera -> Ursus
Zeus, Piotr (św.) -> Zeus

POSTACIE HISTORYCZNE

Uwiecznione w nazwach lub wspomniane w opisach
Nie umieszczono tu nazwisk autorów poszczególnych nazw gatunko
wych, ponieważ niepomiernie wydłużyłoby to listę, a nie dodało informacji o sa
mych nazwach. Niektóre postacie można zaliczyć też do mitologii, jak św. Jerzy,
św. Kolumban czy Rajmund z Poitiers.

Aleksander Macedoński -> Ammonites, Basiliscus, Calanus, Draco, Gordius,
Lanice
U. Aldrovandi -> Panope
Artakserkses (król perski) -> (WSTĘP)
Arystoteles (-> WSTĘP), Coleoptera, imago, Parasilurus, Salamandra
I. Bancroft -> Filaria, Wauchereria
W. Beebe -> Bathyceratias, Bathyembrix, Bathysidus
C. Bergmann
Allactaga
0. Beringe -> Gorilla
L. Bilharz -> Schistosoma = Bilharzia
L. BoisE -> Australopithecus,
G. A. Boulenger -> Triturus
S. Breislak -> Scipionyx J. D. Bruce
Trypanosoma
Budda -> Naja
k. Brunnich -> Argiope
G. Buffon, C. Linnaeus -> Bufo
Ch.L. Camp -> Camposaurus
L. Caroll -> Borogovia
E. Carnegie -> Apatosaurus, Brontosaurus
M. Chapman -> Equus quagga
I- Chełmoński -> Bathyembrix, Bathysidus
G. J. Cezar -> Alauda
Cloelia, Porsena -> Clelia
D. Cope -> Argentavis, Argentinosaurus (i inne), Drinker, Giganotosaurus,
E.
Quetzalcoatlus
Jezus Chrystus -» Erebia
J- Cook -> Aptenodytes, Macropus
E. Curie (-> WSTĘP)
H. Cuttler -> Cavia
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G. Cuvier -» Galeocerdo, Proteus
F. Cuvier -> Citellus, Spermophilus
J. Dalton -> chromatopsja
Ch. Darwin -> Pterocnemia
F. Daubenton -> Daubentonia
A. David
Ailuropoda, Andrias, Elaphurus
P. Desor -> larva Desori
Ch. Donovan
Leishmania
I. Domeyko -> Domeykosaurus
F.K. Dmochowski - polskie imiona nereid w (-> ANEKSIE)
F. Dreissen
Dreissena
D. Drury -> Urania
E. Dubois
Homo, Pithecanthropus
F. Dujardin -> Echinoderes
A. DUrer -> Rhinoceros
B. Dybowski -> Abyssocottus, Asprocottus, Batrachocottus, Comephorus, Diaphanosoma, Elaphurus (przypis), Sida
W. Dybowski -> Lubomirskia
P. Escherich -» Escherichia
J. H. FabrĘ —> Sceliphron
H. Fabricius
Fabriciana?, (bursa Fabricii u ptaków)
J.Ch. Fabricius -> Fabriciana
A. Fontan -» Dryopithecus
E. Forster -» Neoceratodus
J.R. Forster -> Aptenodytes, Pygoscelis
Galba (Servius Sulpicius G., cesarz) -» Galba, galbula
H. Gegenbaur -» Protopterus
W. Godlewski -> Abyssocottus
M. Grochowski -> Diaphanosoma, Sida
F. Guppy -> Lebistes, Poecilia
E. Haeckel -> Amphioxus, Homo
T.W. Harris -> Rhithropanopaeus
J.B. van Helmont -> Amoeba (Chaos)
\N. Herschel -> Urania
J.M. Hildebrandt -» Aepyornis
B. H. Hodgson -> Pantholops
Homer -> Bosmina, Iphiclades, Papilio, Machaon, nereidy z (ANEKSU) i inne
S. Hrab£-> Boruta
C. T. Hudson -> Pedalion
Jakub (św.) -> Pecten
Jerzy (św.) -> Simulium
F. Jarocki -> Keratella
H. Johnston -> Okapia
W. Kaempfer
Macrocheira
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E. Kindt -4 Leptodora
G. Kirkaldy (-> WSTĘP): Pollychisme, Peggychisme, Marichisme, Dollychi\N.
sme, Florichisme
M. Klaproth -> Urania
Kleopatra (królowa Egiptu) -4 Naja
J. Kochanowski -> Anguis, Vipera
A. Kohlreuter
Periophtalmus
K. Kolumb -4 Neptunus, Planes, Trichechus
Kolumban (św.) -> Urania
M. Konopnicka (O KRASNOLUDKACH...) -4 Cricetus
Z. Koźmiński -4 Cyclops
Ktezjasz (-> WSTĘP), Bandicota
J.B. Lamarck
Anthozoa, Arctica, Cardium, Globigerina, Proteus, Purpura,
E. Lartet -4 Dryopithecus
M. Latimer -4 Latimeria
WE. Leach -4 Anilocra, Cirolana, Nerocila, Rocinela
W.B. Leishman -4 Leishmania
C. Linnaeus (-> WSTĘP), Arctica, Bufo, Buteo, Citellus, Desmana, Elephas,
Geophilus, Gulo, Lacerta, Lepus, Leuciscus, Paradisea, Phoca, Rhodeus, Trochilus, Salpa, Vipera i inne
W. Lubomirski -4 Lubomirskia,
Ludwik XIV Bourbon (król Francji) -4 Cassiopea, Cynomys
Ch. Neumann (pseudonim Neander) -4 Homo neandertalensis
Malachiasz Haliotis
Maria, Matka Boska
Coccinella, Cypridopsis
Melchior (mędrzec lub król z Chaldei albo Babilonu) -4 Molochus
A. Mickiewicz -4 Ovis
O. Mill -4 Callorchynchus
P. Montandon -> Triturus
J. Muller -4 larva Muelleri
P. i M. Mygatt, J. i V. Moore -4 Mymoorapelta
J.H. Northrop -4 Quetzalcoatlus
L. Oken -4 Citellus, Spermophilus
A. d'Orbigny
Pterocnemia
R. Owen -4 Dinomis
P. Ovidius Naso -4 Teredo
F. Peteny -4 Barbus,
Piotr (św.) -4 Haliotis, Melanogrammus, Zeus
Planc -4 Acanthaster (też Cucumaria)
Pliniusz Starszy (-> WSTĘP), Bison, Boa, Callionymus, Caprimulgus, Coleoptera, chrysalis, imago, nauplius
Marco Polo i maestro Rustacius -4 Cass/s
Polignat, Mikon, Panajos -4 Poecilia
Porsena (król etruski), Cloelia -4 Clelia
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P. Raetzer -> Erebia
Rajmund z Poitiers (i Meluzyna)
Melusina
F. Redi -> Daphnia, radia
T. Rich, T. Flammery -> Timimus
C. Rhodes -> Trypanosoma
D. R. Romę -> Cypridopsis
A. Rumphius -> Marpissa
G. Rzączyński
Eryx
J.J. Scheuzcher -> Andrias
E. O. Schmidt -> Mesostoma, Tarentula
H. Schweinfurt
Pan
A. Seba -> Python
V.A. Selevin
Selevinia
M. Siła-Nowicki -> Barbus, Chondrostoma, Maramota, Rupicapra, Triturus
M. Skłodowska-Curie (-> WSTĘP)
H. Stebbing -> Callianassa
G. Steller -> Hydrodamalis
Ch. Sternberg
Chassternbergia
J. Swammerdamm
Daphnia, Insecta
P.V. Sapośnikov -> Prometheomys
V.I. Śćelkanovcev -> Drepanomacrothrix
Tarkwiniusz Pyszny
Euphausia
Thais -^Purpura, Thais
A. Wałecki -> Eryx
L. Waucherer -> Filaria, Wauchereria
J.O. Westwood
Boreus,
I. Wieniewski -> Ophidia
A. Wierzejski -> Atrochus, Wierzejskiella
Władysław, św. (król węgierski)
Nummulites
J. Wiszniewski
Wierzejskiella, Wigrella
A. Wrześniowski -> Boruta
Ch. Yold -> Yoldia

WYKAZ SYSTEMATYCZNY
Ułożony według nazw naukowych zwierząt i wybranych terminów
Zastosowano kolejność systematyczną zasadniczo taką, jak we współczesnych
podręcznikach [Mayr 1974, Jura 1996/2000], ale nieco uproszczoną (na przykład
gromady wymienione u nicienioryjkowców, obleńców i czułkowców bywają pod
niesione do kategorii typów),
U licznie prezentowanych taksonów, jak stawonogi, płazy, gady i ssaki, poda
no niższe kategorie (u ptaków tylko oddzielono rząd wróblokształtnych). We
wnątrz taksonów zastosowano kolejność alfabetyczną.
Plezjony, czyli taksony kręgowców kopalnych, zgrupowano oddzielnie, z wy
jątkiem tych, których miejsce w systematyce zwierząt współczesnych nie budzi
wątpliwości.
Nazwy niezastosowane w wykazie systematycznym
Avertebrata - bezkręgowce
Cyclostomata - krągłouste, smoczkouste
Ectoprocta, Polyzoa - mszywioły (-> Bryozoa)
Entoma, Hexapoda - owady (-> Insecta)
Entoprocta - wewnątrzujściowce (-> Kamptozoa)
Ichtyes - ryby (-> Pisces)
Infusoria - wymoczki (-> Ciliata)
Mastigota - wiciowe (-> Flagellata, Rhizopoda)
Monerą - jednokomórkowce (-> Protozoa)
Myriapoda - wije (-> Diplopoda, Chilopda)
Theria - ssaki (-> Mammalia)
Zoophyta - zwierzokrzewy (-> ± Anthozoa, Bryozoa, Hydrozoa, Spongiaria)

SYSTEMATYCZNA LISTA GATUNKÓW
PROTOZOA - pierwotniaki
FLAGELLATA - wiciowce
Euglena viridis - euglena zielona, klejnotka ziel.
Noctiluca miliaris - nocoświetlik
Leishmania donovani - leiszmania
Trypanosoma brucei - świdrowiec nagany
Trypanosoma gambiense - świdrowiec gambijski
Trypanosoma rhodesiense - świdrowiec rodezyjski
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RHIZOPODA - korzenionóżki, „zarodziowce"
Amoeba proteus - ameba (pełzak)
Amoeba vespertilio - ameba nietoperzowa
Entoamoeba coli - ameba jelitowa
Entoamoeba histolytica - ameba czerwonki
Endolimax nana - ameba ustna
Ouramoeba vorax - ameba ogoniasta, urameba
Trichamoeba sphaerarum - ameba włochata
Pelomyxa binucleata - pełzak dwujądrowy
Pelomyxa palustris - pełzak bagienny
Testacea - ameby skorupkowe, tekameby
Arcella polypora - arcella wielootworowa
Euglypha compressa - euglifa ściśnięta
Difflugia acuminata - diflugia zaostrzona
Foraminifera - otwornice
Globigerina - sp. - globigeryna f
Numulites sp. - numulity, „kamienny owies” f
SPOROZOA - sporowce
Gregarina blattarum - hurmaczek, gregaryna
Plasmodium malariae - zarodziec malarii
Plasmodium falciparum - zarodziec sierpowaty
Plasmodium ovale - zarodziec owalny
Plasmodium vivax - zarodziec żwawy

CILIATA - orzęski (wymoczki)
Balantidium coli - szparkosz okrężnicy
Carchesium polypinum - karchezjum
Paramecium caudatum - pantofelek
Stentor coeruleus - trębacz, (trąbik) błękitny
Stylonychia mytilus - małżynek spłaszczony
Vorticella microstomum - wirczyk drobnoustny

METAZOA - wielokomórkowce
SPONGIARIA - gąbki

Calyx niceensis - kielich nicejski
Euplectella aspergillum - koronkowiec, koszyczek Wenery
Euspongia officinalis - gąbka lekarska
Lubomirskia baicalensis - lubomirskia bajkalska
Poterion neptuni - puchar Neptuna
Spongilla lacustris - nadecznik, gąbka rzeczna
Amphiblastula, larwa - amfiblastula
Parenchymula, larwa - parenchymula
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CNIDARIA - parzydełkowce
Hydrozoa - stułbiopławy
Hydra attenuata - stułbia smukła
Millepora alcicomis - nakłutek
Pelagohydra mirabilis - stułbia przedziwna
Pelmatohydra oligactis - stułbia płowa
Physalia physalis - bąbelnica, aretuza, żywłoga

Scyphozoa - krążkopławy
Aurelia aurita - chełbia modra
Cassiopea andromeda - kasjopea andromeda
Cassiopea xamachana - kasjopea meksykańska
Charybdea marsupialis (= Carybdea) - meduza kostkowiec
Chrysaora hyoscella - meduza kompasowa
Cephea cephea - czepnia
Pelagia noctiluca - pelagia
Rhizostoma pulmo - rozlistek, płuco morskie
Anthozoa - koralowce
Acropora cervicomis - akropora jelenioroga
Acropora eurystoma - akropora kominkowa
Acropora palmata - akropora palmowata
Actinia equina - ukwiał koński
Alcyonium palmatum - korkowiec, dłoń topielca
Anemonia sulcata - anemon rowkowany, ukwiał rowkowany
Diploria cerebriformis - mózgownik
Madrepora oculata - madrepora oczkowała
Madrepora prolifera - madrepora krzewiasta
Meandrina lamellina - wądolnica
Pennatula phosphoraea - pióro morskie, piórówka
Rhipidogorgia flabellum - wachlarz Wenery
Sagartia parasitica - sagarcja
Tubipora musica - organkowiec
cnida - parzydełko, knida
ephyra, larwa - efira
glutinant - glutynant
meduza - meduza
penetrant - penetrant
planula larwa - planula, pływaczek
Polypus - polip
volvent - wolwent

CTENOPHORA - żebropławy, grzebienice
Beroe ovata — beroe
Cestus veneris - przepaska Wenery
Pleurobrachia pileus - parowitek, agrest morski
eolloblast - komórka klejąca, kolloblast
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BILATERALIA -dwuboczne
PLATYHELMINTHES - płazińce, (robaki płaskie)
Turbellaria - wirki
Dendrocoelum lacteum - wypławek biały
Mesostoma craci - mezostoma, bajornik Kraka
Planaria (Crenobia) alpina - wypławek alpejski, planaria alp.
Polycellis nigra - wielooczka czarna
larva Muelleri, larwa - larwa Mullera

Monogenea - skrzelowce
Diplozoon paradoxum - diplozoon
Udonella caligorum - udonella
oncomiracidium, larwa - onkomiracidium

Trematoda - przywry
Dicrocoelium dendriticum - motyliczka
Fasciola hepatica - motylica wątrobowa
Opistorchis felineus — przywra kocia
Schistosoma haematobium - schistosoma, przywra żylna, bilharcja
cercaria, larwa - cerkaria, ogonatka
cystocercaria, larwa - cystocerkaria
furcocercaria, larwa - furkocerkaria
miracidium, larwa - miracidium, dziwadełko
redia, larwa - redia
xiphidocercaria, larwa - ksifidocerkaria
Cestoda - tasiemce

Archigetes appendiculatus - archigetes
Diphyllobotrium latum - bruzdogłowiec szeroki
Echinococcus granulosus - tasiemiec bąblowcowy
Ligula intestinalis - rzemieniec
Multiceps multiceps - tasiemiec kręćkowy, mózgowiec
Taenia solium - tasiemiec uzbrojony, soliter
Taeniorhynchus saginatus - tasiemiec nieuzbrojony
cerkomer- cerkomer
coracidium, larwa - koracidium
finna, larwa - finna wągier
lycophora, larwa - likofora
oncosphaera, larwa - onkosfera
plerocercoid, larwa - plerocerkoid
procercoid, larwa - procerkoid

CYCLIOPHORA - lejkogębowce
Symbion pandora - symbion
Chordaria, larwa - chordaria
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KAMPTOZOA - zginawce
Loxosoma phascolosomatum - loksosoma
Pedicellina cemua - pedicellina

NEMERTINI - wstężnice
Lineus longissimus - lineus
larva Desori - larwa Desora
pilidium, larwa - pilidium

ROTATORIA - wrotki
Anurea -> Keratella sp. - anurea
Atrochus tentaculatus - atrochus
Bdelloidea - pijawczaki
Floscularia janus - floskularia ...
Floscularia melicerta - floskularia ...
Hexarthra mira (= Pedalion mirum) - heksartra (pedalion)
Keratella cochlearis - keratella ...
Keratella quadrata - keratella ...
Wierzejskiella velox - wierzejskiella
Wigrella depressa - wigrella
ASCOHELMINTHES - obleńce, robaki obie
(NEMATHELMINTHES) nicieniowce
Nematoda - nicienie
Ancylostoma duodenale - tęgoryjec dwunastnicy
Ascaris lumbricoides - glista ludzka
Ascaris suum - glista świńska
Caenorhabditis elegans - cenorabditis
Dracunculus medinensis - riszta, robak medyński
Enterobius (= Oxyuris) vermicularis - owsik
Filaria bancrofti - filaria Bancrofta, woszereria B.
Filaria loa - filaria loa, loa-loa
Strongyloides stercoratis - słupkowiec (ludzki), węgorek jelitowy
Syngamus trachea - syngamus, tchawicznik
Trichocephalus trichiurus - włosogłówka
Turbatrix aceti - węgorek octowy
looza ślepota nadrzeczna -> Filaria loa

NEMATOMORPHA - drucieńce, nitnikowce
Gordius aquaticus - gordius, drucieniec
NEMATORHYNCHA - nicienioryjkowce
Gastrotricha - brzuchorzęski
Ghaetonotus hystrix - brzuchorzęsek ...

Kinorhyncha - ryjokrętki, szczotkoryjce
Echinoderes dujardini- ryjokrętek ...
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ACANTHOCEPHALA - kolcogłowy
Macracanthorchynchus hirudinaceus (= Echinorhynchus gigas) - kolcogłów wielki, kolcogłów olbrzymi

ANNELIDA - pierścienice
Polychaeta - wieloszczety
Amphinome vagans - amfinoma
Aphrodite aculeata - afrodytka tęczowa, mysz morska, złotorunka
Arenicola marina - nalepian, piaskówka
Hermione sicula - hermione
Hesione hystrix - hezjone
Glycera convoluta - glicera
Lanice conchilega - skrzelodrzewka wieńcowata
Nephtys caeca - neftyda ślepa
Nereis diversicolor - nereida
Pomatoceros triqueter- trójgranik biały
Protula intestinum - rurówka
Spio quadricornis - spio
Vanadis formosa - wanadis
trochophora larwa - trochofora, rzęsokrążek
Oligochaeta - skąposzczety

Enchytraeus albidus - wazonkowiec białawy
Lumbricus terrestris - dżdżownica
Tubifex tubifex - rurecznik
Hirudinea - pijawki
Haemodipsa ceylonica - pijawka cejlońska, drzewna
Haemopis sanguisuga - pijawka wielożerna (końska)
Hirudo medicinalis - pijawka lekarska
Piscicola geometra - pijawka rybia

PRIAPULIDA - niezmogowce, priapulidy
Priapulus caudatus - niezmogowiec ogoniasty
Halicryptus spinulosus - halikryptus

SIPUNCULIDA - sikwiaki
Sipunculus nudus - sikwiak pospolity
Phascolosoma antillarum - sikwiak antylski
PROTRACHEATA - pratchawce (pazurnice)
Peripatus capensis - pratchawiec

ARTHROPODA - stawonogi
Xiphosura - mieczogony

Limulus polyphaemus - limulus, skrzypłocz

291

Arachnomorpha - pajęczaki

Buthus europaeus - skorpion europejski
Euscorpius carpathicus- skorpionek karpacki
Hadogenes troglodytus - skorpion podziemny
Tarantula palmata - tępoodwłokowiec tarantula
Phalangium opilio - kosarz
Chelifer cancroides - zaleszczotek pospolity
Hydracarina -wodopójki
Aranei - pająki
Allohogna singoriensis - tarantula ukraińska
Araneus diadematus - krzyżak, pająk krzyżak
Argiope bruennichi - tygrzyk paskowany
Argyroneta aquatica - topik
Avicularia caesia - ptasznik amerykański
Dolomedes fimbriatus - bagnik przybrzeżny, kłębosz białobrzegi
Hogna tarantula - tarantula włoska
Latrodectus lugubris - karakurt
Latrodectus mactans - wdowa (czarna)
Latrodectus scelio - katipo
Latrodectus tredecimguttatus - malmignat włoski
Lycosa saccata - pogoniec pospolity
Marpissa rumpfi - marpissa
Mygale avicularia - ptasznik amerykański
Tarentula schmidti - Wilkosz
Crustacea - skorupiaki
Branchiopoda - skrzelonogi
Artemia salina - solowiec
Branchinecta paludosa - skrzelopływka bagienna
Conchostraca - muszelkowce
Lyncaeus brachyurus - dziobosznik
Notostraca (= Apoda) - tarczowce
Lepidurus apus - przekopnica wiosenna
Triops cancriformis - przekopnica właściwa
Cladocera -wioślarki
Bosmina coregoni thersites - słoniczka Tersytesa
Bosmina tubicen - słoniczka trębacz
Latona setifera - wioślarka latona
Leptodora kindti - leptodora świetlanka
Daphnia magna - dafnia (rozwielitka wielka)
Daphnia pulex - dafnia (rozwielitka pchełka)
Diaphanosoma brachyurum - szkliwka (krótkoodwłokowa)
Drepanomacrothrix stschelkanovtzevi - wioślarka
Evadne tergestina - ewadne
Polyphemus pediculus - polifem, ignik, okogłów
Sida crystallina - przezroczka
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ephippium - siodełko
Ostracoda - małżoraczki
Candona candida - kandona śnieżnobiała
Candona ikpikpukensis - kandona ... t
Cypridopsis manae - małżoraczek ...
Cypris pubescens - małżoraczek cypris
Notodromas monacha - małżoraczek pływający
Pontocypris monstrosa - pontocypris
Copepoda -widłonogi
Cyclops bohater, C. scutifer, C. strenuus, C. vranae - oczliki, cyklopsy
Calanus finmarchicus - kalanus północny
Caligus curtus - kaligus
Diaptomus castor-widlatek ...
Cirripedia - wąsonogi
Balanus improvisus - pąkla
Lepas anatifera - kaczenica
Malacostraca - pancerzowce
Alpheus dentipes - alfeusz, strzelający raczek
Amphitoa rubvicata - amfitoa
Anilocra mediterranea - nękawka
Asellus aquaticus - ośliczka (pospolita)
Asellus cavaticus - ośliczka jaskiniowa
Astacus leptodactylus - rak stawowy
Astacus astacus (fluviatilis) - rak szlachetny, rzeczny, galicyjski, szewc
Birgus latro - krab kokosowy złodziej palmowy, rozbójnik, siłacz
Boruta tenebrarum - boruta
Cambarus affinis - rak pręgowany
Chaetogammarus stoerensis - kiełż
Cirolana hirtipes - rybosz
Eriocheir sinensis - krab chiński, k. wełnistoszczypcy
Euphausia superba - eufauzja, kryl południowy
Eurydice pulchra - eurydice
Galathea squamifera - galatea łuszczyn, racznica ł.
Galathea strigosa - galatea rowkowana, racznica r.
Gammarus (Pephredó) locusta - kiełż
Gammarus fossarum - kiełż potokowy
Gammarus pulex - kiełż zdrojowy
Gecarcinus ruralis - pielgrzym
Homarus gammarus - homar europejski
Hyas araneus - hias, krab pajęcznik
Idotea baltica - podwój bałtycki
Inachus dorsettensis - inaczek
Jasus huegeli - jazus
Kaempferia -> Macrocheira
Liocarcinus (= Portunus) halsatus - pływiniec portunik
Macrocheira kaempferi - krab japoński, wielkokrab, krab olbrzymi

Maja squinado - jeżokrab
Meganyctiphanes norvegica - kryl północny
Mysis relicta - lasonóg jeziorny
Neptunus sayi - neptunik sargassowy
Niphargus puteanus - studniczek
Oronectes limosus - rak pręgowany amerykański
Palaemon adspersus - krewetka nakrapiana
Palinurus vulgaris - langusta pospolita
Paralithodes maja - jeżokrab
Penaeus indicus - kreweta indyjska, narostnik
Pilumnus tridentatus - krabik holenderski
Planes minutus - planes, krab Kolumba
Pontonia custos - pontonia małżak
Potamobius leptodactylus - rak stawowy, bagienny, wąskoszczypcy, krawiec
Rhithropanopeus harrisi - krabik amerykański
Scyllia mantis - rawka modliszka morska
cypris, larwa - cypris
megalope, larwa - megalopa, wytrzeszcz
mysis, larwa - lasonóżek, mysis
nauplius, larwa - nauplius, pływik
phyllosoma, larwa - fyllosoma, płask
zoea, larwa - żywik
Diplopoda - krocionogi -> dwuparce
Glomeris marginata - skulica
Polyxenus lagurus - strzępnica zającowata

Chitopoda - pareczniki
Geophilus electricus - zieminek
Lithobius forficatus - drewniak, wij drewniak
Insecta - owady

Ephemeroptera - jętki
Baetis bioculatus - jętka betis, jacica
Caenis macrura - jętka cenis
Ephemera danica- jętka jednodniówka, j. duńska
Cloen dipterum - jętka (jednodniówka)
Odonata - ważki
Chalcolestes viridis - pałątka zielona
Coenagrion puella - łątka dzieweczka
Lestes sponsa - pałątka pospolita
Libellula depressa - ważka płaska, w. płaskobrzucha
Orthoptera - prostoskrzydłe
Oedipoda caerulescens - siwoszek błękitny
Blattodea - karaczany
Blatta orientalis - karaluch, karaczan
Blattella germanica - prusak, francuz
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Periplaneta americana - przybyszka amerykańska
Mantodea - modliszki
Mantis religiosa - modliszka europejska
Anoplura - wszy
Pediculus humanus capitis - wesz głowowa
Pediculus humanus vestimenti - wesz ubraniowa
Phthirius pubis - wesz łonowa, mędoweszka
Heteroptera - pluskwiaki różnoskrzydłe
Naucoris cimicoides - żyrytwa
Nezara viridula - pluskwa zieleniak
Notonecta glauca - grzbietopławek, pluskolec
Pyrrhocoris apterus - kowal bezskrzydły
Homoptera - pluskwiaki równoskrzydłe
Cimex lectularius - pluskwa domowa
Ferissa virgata - mszyca ...
Mecoptera - wojsiłki
Boreus hiemalis - pośnieżek lodowcowy
Boreus westwoodi - pośnieżek zwyczajny
Lepidoptera - motyle
Acherontia atropos - zmierzchnica trupia główka
Aglais urticae - rusałka pokrzywnik
Agrotis ypsilon (= ipsilori) - rolnica ypsylon
Apatele cuspis - wieczernica soplówka
Apatele psi - wieczernica strzałówka
Apatura iris - mieniak tęczowiec
Apatura ilia - mieniak strużnik
Attacus atlas - atlas
Autographa gamma - błyszczka jarzynówka, literówka gamma
Autographa jota - literówka jota
Autographa v-aureum - literówka dwukropka
Brintesia circe - skalnik circe
Chazara briseis - skalnik bryzeida
Colias hyale - szlaczkoń siarecznik
Colias palaeno - szlaczkoń torfowiec, „szl. cytrynek”
Cupido minimus - modraszek malczyk
Danaus plexippus - monarcha, danaid wędrowny, motyl królewski
Dira megera - osadnik megera
Erannis (= Hibernia) defoliaria - zimowek ogołotniak
Erebia aethiops (= medea) - górówka medea, kniejowiec m.
Erebia christi - górówka Raetzera
Erebia belzebub - górówka belzebub
Erebia ligea - górówka boruta
Erebia pluto - kniejowiec, pluto górówka p.
Euclidimera mi - wygłobka mi
Eumenis semele - skalnik semele
Fabriciana niobe - dostojka niobe
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Gonepteryx rhamni - latolistek cytrynek, cytrynek
Inachis io - pawik rusałka pawik
Junonia lavinia - junonia
Limenitis archippus- pokłonnik ... „wicekról"
Lycaena helle - czerwończyk fioletek
Maculinea arion - modraszek arion
Melanargia galathea - polowiec szachownica
Melitaea deserticola - przeplatka ...
Melitaea didyma - przeplatka didyma
Melitaea phoebe - przeplatka febe
Mormo maura - straszka cyganka
Morpho didius - morfo
Nymphalis antiope - żałobnik, rusałka żałobnik
Operoptera (= Cheimatobia) brumata - piędzik przedzimek
Papilio machaon - paź królowej
Paranthrene tabaniformis - przeziernik bąkowiec
Parnassius apollo - apollo, niepylak apollo
Parnassius mnemosynae - mnemozyna
Pieris brassicae - bielinek kapustnik
Polygonia c-album - rusałka ceik
Polyommatus icarus - modraszek ikar, mnogooczek ikar
Proserpinus proserpina - postojak wiesiołkowiec
Saturnia pyri - pawica gruszówka
Satyris actaea - oczennica ...
Satyris ferula - oczennica ...
Thaumetopoea processionea - korowódka dębówka
Vanessa atalanta - admirał, rusałka admirał
Venusia cambrica - pomiernik bułaniak
Diptera - dwuskrzydłe, muchówki
Anopheles gambiae - widliszek gambijski, komar malaryczny gambijski
Anopheles maculipennis - widliszek, komar malaryczny
Chaoborus crystallinus (larwa) = Corethra plumicornis - wodzień
Chionea araneoides - ponowiec
Chironomus (= Tendipes) plumosus - ochotka ...
Drosophila melanogaster- drozofila, octówka, wywilżna
Gasteropilus intestinalis - giez koński
Glossina palpatis - tse-tse
Glossinia morsitans - tse-tse śmiercionośna
Hypoderma bovis - giez bydlęcy
Melusina sp. - meszki, mustyki
Oestrus ovinus - giez owczy
Pelopiinae - ochotki drapieżne (podrodzina)
Phlebotomus papatasi - moskit
Simulium colombaschensis - mustyk kolumbacki
Tabanus bovinus - bąk ślepiec
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Siphonaptera - pchły
Pulex initans - pchła ludzka
Neuroptera - siatkoskrzydłe
Myrmeleon formicarius — mrówkolew
Coleoptera - chrząszcze
Anthrenus museorum - mrzyk muzealny
Blaps mortisaga - pokątnik złowieszczek
Cerambyx cerdo - kozioróg dębosz
Coccinella septempunctata - biedronka siedmiokropka, boża krówka, zazula
Copiis lunaris - krowieńczak księżycoróg
Dermestes Iardanus - skórnik słoniniec
Dynastes hercules - herkules
Goliathus giganteus - goliat największy
Goliathus meleagris - goliat Meleagra
Hedobia imperialis - zamierek cesarski
Hedobia regalis - zamierek królewski
Leptura maculata - strangalia plamista
Leptinotarsa decemlineata - stonka ziemniaczana
Lucanus cervus - jelonek rogacz
Platypus cylindrus - wyrynnik
Thea vigintiduopunctata - biedronka mączniakówka, b. dwudziestodwukropka
Hymenoptera - błonkoskrzydłe
Anthophora acervorum - porobnica
Apis mellifica - pszczoła miodna
Sceliphron destillatorium (= Pelopoeus d.) - pelops pająkobójca
eruca campa larwa motyla - gąsienica, liszka
triangulin larwa - triangulin, trójpazurkowiec
pupa - poczwarka
kremaster - kremaster wieszadełko
nympha - nimfa
imago - postać dorosła
MOLLUSCA - mięczaki
Bellerophontacea
Bellerofon bicarenus - bellerofon t

Polyplacophora - wielopłytkowce

Chiton olivaceus - chiton, łękotka

Monoplacophora - jednotarczowce
Neopilina galatheae - neopilina
Pilina knighti - pilina f
Gastropoda - ślimaki

Ancylus fluviatilis - przytulik
Aporrhais pespelecani - noga pelikana
Arion afer-ślinik czarny, śl. wielki
Bolinus brandaris - purpurowieć ognisty, rozkolec purpurodajny
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Cassis madagascariensis - przyłbica madagaskarska
Cassis rufa - przyłbica czerwona
Charonia tritonis - charonia, trąba Trytona
Clione limacina - skrzydłopławka
Creseis acicula - skrzydłówka
Cypraea annulus - porcelanka pierścieniowata, kauri
Cypraea moneta - monetka kauri
Cypraea pantherina - porcelanka panterowata
Cypraea tigris - porcelanka tygrysia
Discus ruderatus - krążałek obły
Ena montana - wałkówka górska
Erato voluta - porcelanka erato
Galba truncatula - błotniarka moczarowa, błotniarka wieżyczkowata
Glaucus atlanticus - glauk atlantycki
Glaucus marinus - glauk morski
Haliotis lamellosa - ucho morskie, uchowiec
Haliotis rufescens - abalon zielony, uchowiec kalifornijski
Harpa crenata - harfa karbowana
Helix pomatia - winniczek
Hinia (= Nassarius) reticulata - więcierzówka siatkowana
Limacina retroversa - limacyna
Littorina littorea - pobrzeżek
Livona pica - skręp srokaty
Lymnaea stagna/is - nieruch stawowy, błotniarka
Murex tenuispina - rozkolec długokolcy
Murex triremis - rozkolec trójrzędowy
Neptunea antiqua - neptunia
Orcu/a dolium - poczwarówka okazała
Orcula doliolum' - poczwarówka maczugowata
Potamopyrgus jenkinsi - wodożytka Jenkinsa
Pupilla muscorum - poczwarówka pospolita
Purpura columellaris - purpura słupkowa
Purpura melones - purpura jabłkowata
Purpura patula - purpura rozłożysta
Scyllaea pelagica - scylla
Strombus gigas - skrzydelnik wielki, s. różowy, szermierz, muszla królewska
Strombus goliath - skrzydelnik goliat
Succinea putris - bursztynka pospolita
Syrinx aruanus (= Megalatractus proboscidiferus) - syringa największa
Thais haemostoma - purpurowieć właściwy, rozkolec purpurodajny
Trunculariopsis trunculus - purpurowieć ścięty, rozkolec purpurodajny
kleptoknida - parzydełko ukradzione, kleptoknida
trochophora, larwa - trochofora, rzęsokrążek
Scaphopoda - łódkonogi walconogi
Dentalium elephantinum - kiełczak wielki
Dentalium vulgare - kiełczak (pospolity), zębik
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Bivalvia = Lamellibranchiata - małże

Anomia ephippium - oskrobia siodełkowata
Arca noae - arka Noego
Arctica (= Cyprina) islandica - cyprina islandzka
Brechites attrahens (= Aspergillus vaginiferum) - pokropnik
Cardium costatum - sercówka żebrowana
Cerastobyssus hauniense - sercówka drobna
Cerastoderma glaucum - sercówka bałtycka
Chama reflexa - ziejka odgięta
Ensis directus - okładniczek amerykański
Glycimeris glycimeris - grzebiolinek
Leda radiata - leda promienista
Lucinia pecten - lucina
Macoma balthica (= Tellina b.) - rogowiec bałtycki
Margaritana margaritifera - skójka perłorodna
Mercenaria mercenaria - mercenaria
Mya arenaria - piaskołaz (bałtycki), małgiew piaskowa
Mytilus edulis - omułek jadalny
Panope glicimeris (pialdrovandi-piaskołaz Aldrovandiego)
Pecten jacobaeus - przegrzebek Jakubowy, muszla pielgrzyma
Solen siliqua - okładniczek szablasty, brzytwa morska
Unio pictorum - skójka malarska
Venerupis irus - rozpoka
Venus striatula - wenus prążkowana
Venus verrucosa - wenus brodawkowana
Yoldia (Portlandia) arctica - joldia północna
Cephalopoda - głowonogi
Ammonites sp. sp. - amonity f
Architeuthis dux - kalmar olbrzymi, k. głębinowy
Argonauta argo - żeglarek
Nautilus pompilus - łodzik
Eledone moschata - brzegulica, ośmiornica piżmowa
Octopus briareus - ośmiornica briareus
Octopus macropus - ośmiornica długoramienna
Sepia officinalis - mątwa zwyczajna
Vampyroteuthis infernalis - wampiroteutis

TENTACULATA - czułkowce

Phoronida - kryzelnice

Phoronis hippocrepia - kryzelnica podkowiasta, foronida p.
Actinotrocha, larwa - aktinotrocha
Brachiopoda - ramienionogi
Lingula anatina - wiesionka kacza
Bryozoa - mszywioły
Plumatella repens - rozpiórek
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Membranipora crustulenta - siatecznik zwapniały
Membranipora pilosa - siatecznik kolczasty
cyphonautes, larwa - cyfonautes
CHAETOGNATHA - szczecioszczękie
Sagitta setosa - strzałka mała

HEMICHORDATA - półstrunówce
Glossobalanus minutus - glossobalanus drobny
tomaria, larwa - skrętokrążek, tornaria
POGONOPHORA - rurkoczułkowce
Riftia pachyptila - ryftia głębinowa

ECHINODERMATA - szkarłupnie
Crinoidea - liliowce
Comatula mediterranea - czuprynka
Antedon petasus - rozwierucha
Asteroidea - rozgwiazdy
Acanłhaster planci - korona cierniowa
Anseropoda placenta - gęsia łapa
Astropecten auranticus - astropekten pomarańczowy, rozgwiazda pospolita
Brisinga coronata - brisinga świecąca
Culcita novaeguineae - kulcyta
Solaster papposus - rozgwiazda słoneczna
Ophiuroidea - wężowidła
Ophiura albida - wężowidło blade
Ophiura lacertosa - wężowidło jaszczurkowate
Euryale aspera - kędzierzawieć
Gorgonocephalus arborescens - głowa Gorgony
Echinoidea - jeżowce
Astenosoma hystrix - astenosoma
Laganum depressum - laganum płaskie
Psammechinus militaris - jeżak brzegowy
Holothurioidea - strzykwy
Holothuria tubulosa - strzykwa rurkowata
Oneirophantes mutabilis - oneirofant
Stichopus regalis - strzykwa królewska
Synapta inhaerrens - kotwicznik
Thyonidium commune - strzykwa pospolita
Thyone fusus - strzykwa pospolita
Apoda - kotwicznikowce
auricularia, larwa - aurikularia,
bipinnaria, larwa - dwurzęsica,
brachiolaria, larwa - brachiolaria, ramienica
doliolaria, larwa - doliolaria, beczułecznik
achinopluteus, larwa - echinopluteus
ophiopluteus, larwa - ofiopluteus
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pentacrinus, larwa - penntacrinus
pluteus larwa, - pluteus
CHORDATA - strunowce

kopalne o niejasnej przynależności
Ainiktozoon loganense - ainiktozoon f
Haikouichtys ercaicunensis - haikouichtys t
Myllokunmingia fengjiaoa - myllokunmingia t
Pikaia sp. - pikaja f
TUNICATA - osłonice
Ascidiae - żachwy
Ciona intestinalis - przejrzystka
Hyalocynthia papillosa - żachwa czułkowata
Salpae - sprzągle
Thalia democratica - sprzągla pospolita
Appendiculata - ogonice
urochordaria, larwa - urochordaria

ACRANIA - bezczaszkowce

Amphioxus (= Branchiostoma) lanceolatus - lancetnik
VERTEBRATA - kręgowce
AGNATHA - bezszczękowce
Hyperoartia - zamkniętonose
Lampetra fluviatilis - minóg rzeczny
Eudontomyzon mariae - minóg ukraiński
Petromyzon marinus - minóg morski
ammocoetes larwa - robaczyca, ślepicą, węgornica
Hyperotreta - otwartonose
Myxine glutinosa - śluzica

PISCES - RYBY

CHONDRICHTYES - ryby chrzęstnoszkieletowe
Holocephali - zrosłogłowe
Callorhynchus milli- hakonos
Chimaera monstrosa - chimera, przeraza
Hariotta atlantica - strzałosmok, drakon
Squatoidei - rekiny
Alopias vulpes - rekin lis, kosogon
Carcharodon carcharias - żarłacz ludojad
Carcharodon megalodon - żarłacz wielkozębny, megalodon f
Cetorhinus maximus - długoszpar, rekin olbrzymi, r. słoneczny
Odontaspis taurus - tawrosz
Prionace glauca - rekin błękitny, żarłacz bł.
Pristiophorus japonicus - piłonos
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Rhinodon typus - rekin wielorybi
Scyllioitiynchus canicula - rekinek psi
Stegostoma fasciatum - brodatek, rekin brodatek
Stegostoma tigrinum - brodatek tygrysi
Batoidei - płaszczki
Pristis pristis - piła, ryba piła
Trygon pastinaca - trygon, ogończa

OSTEICHTYES - ryby kostnoszkieletowe
Dipnoi - dwudyszne
Protopterus aetiopicus - prapłetwiec
Neoceratodus forsteri - barramunda, rogoząb
Lepidosiren paradoxa - prapłaziec, płazak
Crossopterygi - trzonopłetwe
Latimeria chalumnae - latimeria, gombessa, radża laut
Teleostei - kościste
Abyssocottus godlewskii - głębiogłowacz Godlewskiego
Abyssocottus pallidus - głębiogłowacz blady
Anguilla anguilla - węgorz
Antennarius -> Histrio - antennarius
Asprocottus megalops - cierniogłowacz wielkooki
Barbus fluviatilis - brzana
Barbus meridionalis petenyi - brzanka
Bathyceratias trilychnus - głębiorogacz trzygwiezdny
Bathyembrix istiophasma - żaglopław blady
Bathysidus pentagrammus - gwiazdozbiór pięciopręgowy
Batrachocottus uschkani - żabogłowacz uszkański
Belone belone - belona, bocian morski
Betta splendens - bojownik sjamski
Callionymus lyra - lira
Chondrostoma nasus - świnka, podusta
Cobitis taenia - koza, kózka
Comephorus baicalensis - gołomianka mała
Comephorus dybowskii - gołomianka Dybowskiego
Coregonus lavaretus - sieja
Ctenopharyngodon idella - amur biały
Cyprinus carpio - karp
Diodon hystrix - najeżka, diodon, jeżyk
Draconetta... - drakonetka
Gadiculus thori - ślepior
Gadus morrhua - dorsz
Histrio histrio - histrion, rybka sargassowa
Hypophtalmichtys molitrix - tołpyga
Istiophorus platypterus - żaglica
Labeo labeo - labeo, grubowarg
Lagocephalus lagocephalus - nadymka afrykańska
Leuciscus idus — jaź
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Lophius piscatorius - żabnica, nawęd
Makaira indica - marlin czarny
Melanogrammus aeglefinus - plamiak, łupacz
Merlangius merlangius - witlinek, merlan
Micromesistius poutassou - błękitek putasu
Mola mola - samogłów
Muraena helena - murena
Mylopharyngodon piceus - amur czarny
Naucrates ductor-pilot, ryba pilot
Osmerus eperlanus - stynka
Parasilurus aristotelis - sum Arystotelesa
Pelecus cultratus - ciosa
Periophthalmus kohlreuteri - poskoczek mułowy
Pleuronectes platessa - gładzica, flądra gładka
Poecilia reticulata (= Lebistes reticulatus) - pawie oczko, gupik
Pterophryne -> Histrio
Rhodeus sericeus amarus - różanka, siekierka
Salmo salar- łosoś
Scorpaena scrofa - skorpena pospolita
Scorpaena porcus - skorpena afrykańska
Silurus glanis - sum, sum europejski
Solea vulgaris - sola, podeszwica
Tetraodon fahaca - kolcobrzuch nilowy, rybojeż n.
Tetraodon fluviatilis - kolcobrzuch zielony, rybojeż z.
Thymallus thymallus - lipień
Toxotes joculatrix - Strzelczyk
Trachinus draco - ostrosz
Trachinus vipera - żmijka
Xiphias gladius - miecznik, włócznik, ryba miecz
Zeus faber- paszczak, piotrosz
leptocephalus, larwa - leptocefal, rurkogłowiec

AMPHIBIA - PŁAZY

Stegocephali - prapłazy
Ichtyostega groenlandica - ichtiostega rybopłaz f
Apoda - płazy beznogie
Ichtyophis glutinosus - łusecznik lepki
Urodela - płazy ogoniaste
Ambystoma mexicanum - ambystoma meksykańska
Andrias japonicus (Megalobatrachus j.) - salamandra japońska
Andrias Scheuchzeri - salamandra Scheuchzera t
Proteus anguineus - odmieniec jaskiniowy
Salamandra salamandra - salamandra plamista
Triturus montandoni - traszka karpacka, tryton karpacki
Anura - płazy bezogoniaste
Bufo calamita - paskówka, ropucha żwawa
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Bufo marinus - aga, ropucha aga
Pipa pipa - grzbietoród, żaba grzbietoródka
Rana ridibunda - żaba śmieszka
chordaria, larwa - chordaria, kijanka
REPTILIA - GADY
taksony wymarłe o różnej przynależności

Adasaurus - adazaur |
Aliwalia - aliwalia f
Anasazisaurus - anasazizaur f
Anatotitan - anatotytan t
Apatosaurus louisae - apatozaur „brontozaur” f
Archaeopteryx lithographica - praptak f
Argentinosaurus - argentinosaur f
Borogovia - borogowia t
Camposaurus - kampozaur f
Chasstembergia - czasternbergia f
Domeykosaurus chilensis - domejkozaur f
Drinker-drinkerf
Emausaurus - emauzaurf
Garudimimus - garudimim f
Giganotosaurus - giganotozaur f
Iguanodon - iguanodon t
Ingenia - ingenia f
Irritator- irytatorf
Kakuru- kakuru f
Koparion - koparion f
Kunmingosaurus - kunmingozaurf
Melanorosaurus - melanorozaurf
Mymoorapelta - mimurapelta f
Naashoibitosaurus - naiszobitozaurf
Pekinosaurus - pekinozaur t
Pteranodon ingens - pteranodon f
Pterodactylus antiquus - pterodaktyl... t
Pterodactylus elegans - pterodaktyl... f
Pterodactylus scolopociceps - pterodaktyl... t
Pteropelyx- pteropeliks f
Quetzalcoatlus northropi - kwetzalkoatlus f
Rebbachisaurus - rebaszizaurf
Scipionyx - scypionyks f
Sebecus icaeortrinus - sebekus f
Seismosaurus - sejsmozaur t
Seymouria baylorensis - sejmuria t (może płaz)
Silesaurus opolensis- silezaur f
Sordes pilosus - sordes t
Tarbosaurus baatar - tarbozaur f
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Timimus- timimf
Ultrasaurus - ultrazaur f
Yaleosaurus - jalozaur f
Zuniceratops - zuniceratops f
Testudinea - żółwie
Emys orbicularis - żółw błotny
Rhynchocephalia - ryjogłowe
Sphenodon punctatus - hatteria, tuatara
Lacertilia - jaszczurki
Anguis fragilis - padalec „miedzianka”
Basiliscus americanus - bazyliszek
Chamelaeo dilepis - kameleon uszasty
Draco volans - smok latający
Lacerta wV/para - jaszczurka żyworódka
Moloch horridus - moloch kolczasty
Scincus scincus - scynk aptekarski, śliga lekarska
Varanus comodensis - waran komodyjski
Amphisbaenacea - obrączkowce, zwitniki
Amphisbaena fuliginosa - amfizbena czarna
Ophidia Serpentes - węże
Soa constrictor-boa dusiciel
Clelia clelia - mussurana
Elaphe longissima - wąż Eskulapa, „eskulap”
Eryx jaculus - wąż strzelec, strzelec
Eunectes murinus - anakonda, sukuri
Lachesis mutus - groźnica niema
Naja haje - kobra egipska, wąż Kleopatry, ureus
Naja naja - okularnik, kobra indyjska, „wąż Buddy"
Natrix tessellata - zaskroniec rybołów
Natrix natrix - zaskroniec zwyczajny
Ophiophagus hannah - kobra królewska
Python reticulatus - pyton siatkowany
Python sebae - pyton skalny, assala
Vipera berus- żmija zygzakowata, „miedzianka”
Crocodilia - krokodyle
Alligator sinensis - aligator chiński
Crocodilus porosus - krokodyl różańcowy

AVES -ptaki
Aepyornis hildebrandti, Ae. maximus - epiornis, wuron patra, „ptak rok" t
Alca impennis - alka bezskrzydła f
Alcedo attis - zimorodek
Anas crecca - cyranka
Anas penelope - świstun, kaczka świstun
Anas querquedula - cyraneczka
Aptenodytes forsteri - pingwin cesarski, bezlotek olbrzymi
Aptenodytes patagonica - pingwin królewski, bezlotek patagoński
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Apteryx australis - kiwi południowy
Apus (= Micropus) apus - jerzyk
Aquila chrysaetos - orzeł przedni zys
Argentavis magnificeris t - argentynawis wspaniały
Argusianus argus - argus
Athene noctua - pójdźka
Balaeniceps rex - trzewikodziób
Botaurus stellaris - bąk
Bubo bubo - puchacz
Buceros rhinoceros - kalao, dzioborożec wielki
Bucephala clangula - gągoł krzykliwy
Caprimulgus europaeus - lelek kozodój
Casuarius casuarius - kazuar hełmiasty
Ceyx picta - zimorodek malutki
Columba livia - gołąb skalny
Cuculis canorus - kukułka zazula
Cygnus olor- łabędź krzykliwy
Dacelo gigas - kukabura, łowiec olbrzymi, zimorodek olbrzymi, głupi Jaś
Didus ineptus -> Raphus t
Dinomis robustus, D. elephantopus, D. crassus, D. giganteus,
D. gracilis - moa ...?
Dromaeus novaehollandiae - emu „dromaj”
Dryobates sp. sp. - dzięcioły pstre
Gal/us domesticus - kura domowa
Glaucidium passerinum - sóweczka
Haliaetus albicilla - bielik, birkut bielik
Harpia harpyia - harpia
Hydrobates pelagicus - nawałnik burzowy
Hydroprogne caspia - rybitwa wielkodzioba
txobrychus minutus - bączek
Jynx torquilla - krętogłów
Lacedo pulchellus - zimorodek ozdobny
Larus canus - mewa pospolita
Meleagris gallopavo - indyk
Numida meleagris - perliczka pantarka
Pandion haliaetus - rybołów
Pelecanus oncocrotalus - pelikan baba
Perdix perdix - kuropatwa
Phaeton aethereus - faeton białosterny
Phalacrocorax carbo - kormoran
Phasianus colchicus - bażant
Philomachus pugnax - bojownik batalion
Phoenicopterus ruber- czerwonak, flaming
Picoides tridactylus - dzięcioł trójpalczasty
Picus canus - dzięcioł zielonosiwy
Podiceps cristatus - perkoz dwuczuby
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Pterocnemia pennata - nandu Darwina, n. południowy
Pygoscelis papua - pingwin białobrewy
Ramphastos tucanus - tukan
Raphus cucullatus (= Didus) - dodo, dront dodo t
Rhea americana - rea, nandu
Scolopax rusticola - słonka
Somateria mollissima - edredon, kaczka edredonowa
Strix aluco - puszczyk
Sula bassana - głuptak
Tachybaptus ruficollis - perkozek
Tanagra episcopus - tanagra niebieska
Tetrao tetrix (= Lyrurus t.) - cietrzew
Tetrao urogallus - głuszec
Tetrastes bonasia - jarząbek
Tragopan satyra - tragopan satyr
Trochilidae - kolibrowate
Upupa epops - dudek
Vanellus cristatus - czajka
Passeriformes - wróblowate
Alauda arvensis - skowronek polny
Corvus corax - kruk
Corvus corone cornix - wrona siwa
Corvus corone corone - wrona czarna
Corvus frugilegus - gawron
Corvus monedula - kawka
Emberiza aureola - trznadel złotawy
Emberiza calandra (Miliaria c.) - potrzeszcz, trznadel polny
Emberiza cia - głuszek, trznadel głuszek
Emberiza cirius - cirlik, trznadel cirlik
Emberiza c/trine//a - trznadel, sternal
Emberiza hortulana - ortolan, trznadel ogrodowy
Emberiza schoeniclus - potrzos, trznadel trzcinowy
Garrulus glandarius - sójka
Lanius senator- dzierzba rudogłówka
Paradisea apoda - ptak rajski beznogi
Nucifraga caryocatactes - orzechówka
Philomelos musicus - kos
Pica pica - sroka
Procnias nudicollis - jaskólnik nagoszyi
Pyrrhula pyrrhula - gil
Regulus regulus - mysikrólik
Serinus canaria - kanarek
Serinus serinus - kulczyk
Sturnus vulgaris - szpak
Troglodytes troglodytes - strzyżyk
Turdus pilaris - drozd
t Vestiaria coccinea - sierpodziób szkarłatny
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MAMMALIA - ssaki
Monotremata - stekowce
Omithorhynchus paradoxus (= Platypus anatinus) - dziobak
Marsupialia - torbacze
Dendrolagus ursinus - kangur drzewny, drzewiak
Didelphidae - oposy opossum
Didelphis marsupialis - dydelf północny, opos wirginijski
Dromiciops australis - beztorebnik bambusowy
Macropus rufus - kangur rudy, k. czerwony
Myrmecobius fasciatus - mrówkożer pręgowany
Perameles nasuta - jamraj zwyczajny, borsuk workowaty
Thylacinus cynocephalus - wilk tasmański, w. workowaty t
Placentalia - łożyskowce
Ambondro mahabo - ambondro t
Insectivora - owadożerne
Desmana moschata - wychuchol ukraiński, desman piżmowy
Galemys pyrenaicus - wychuchol pirenejski
Potamogale velox - wodnica kameruńska
Rodentia - gryzonie
Allactaga major- skoczek stepowy
Aplodonta rufa - sewel
Bandicota indica - bandikut indyjski
Cavia porcellus - świnka morska
Cricetus cricetus - chomik
Cynomys ludovicianus - nieświszczuk, piesek preriowy
Dipus acontion - skoczek drobny
Jaculus jaculus - skoczek egipski
Marmota bobac - bobak
Marmota marmota - świstak
Meriones tamariscinus - suwak
Mus musculus - mysz domowa
Prometheomys shaposhnikovi - nornik prometejski
Rattus ratius (= Mus decumanus) - szczur śniady
Rattus norvegicus - szczur wędrowny
Sciurus vulgaris - wiewiórka
Selevinia betpakdalensis - selewinka
Spermophilus citellus - suseł moręgowany
Spermophilus suslicus - suseł perełkowany
Lagomorpha - zającokształtne
Lepus capensis (europaeus) - szarak, zając szarak
Lepus timidus - bielak, zając bielak
Ochotona pusilla - szczekuszka malutka
Oryctolagus cuniculus - królik
Edentata - szczerbaki
Bradypus tridactylus - leniwiec trójpalczasty, ai
Ghaetophractus villosus - pancernik włochaty
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Cholepus didactylus - leniwiec dwupalczasty, unau
Dasypus novemcinctus - peba, pancernik peba
Chiroptera - nietoperze (rękoskrzydłe)
Desmodus rotundus - wampir
Rhinolophus ferrumequinum - podkowiec duży
Rhinolophus hipposideros - podkowiec mały
Vampyrum spectrum - liścionos
Vespertilio murinus - mroczek posrebrzany
Carnivora - drapieżne
Fissipedia - palconogie
Ailuropoda melanoleuca - panda, panda wielka
Ailurus fulgens - panda mała, „lis ognisty”
Alopex lagopus - piesiec, lis polarny
Canis familiaris - pies
Canis (Thos) mesomelas - szakal czaprakowy
Crocuta spelaea - hiena jaskiniowa f
Felis catus - kot domowy
Felis concolor- puma, kuguar, lew górski
Felis silvestris - żbik
Felis spelaeus - lew jaskiniowy f
Genetta genetta - żeneta zwyczajna
Gulo gulo - rosomak
Helarctos malayanus - niedźwiedź malajski
Lutra lutra - wydra
Lynx lynx - ryś, ryś ostrowidz
Lynx lynx pardelinus - pardel
Nyctereutes procyonides - jenot
Panthera pardus - pantera lampart
Procyon lotor- szop pracz
Selenarctos tibetanus - niedźwiedź tybetański
Ursus arctos - niedźwiedź brunatny
Ursus arctos gyas - nieźwiedź alaskański
Ursus spelaeus - niedźwiedź jaskiniowy f
Viverra zibetha - cybeta, cyweta, łasza
Vulpes vulpes - lis, lisica, liszka
Vulpes zerda - fenek
Pinnipedia - płetwonogie
Arctocephalus pusillus - kotik afrykański, uchatka karłowata
Callorhinus ursinus - kotik (zwyczajny), uchatka niedźwiedziowata, selskin
Phoca vitulina - foka pospolita, pies morski
Eumetopias jubatus - uchatka grzywiasta
Halichoerus grypus - foka szara
Odobaenus rosmarus - mors
Pagophilus groenlandicus - foka grenlandzka, siodłata
Pusa hispida - nerpa, foka obrączkowana
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Cetacea - walenie
Balaenoptera musculus - płetwal błękitny
Monodon monoceros - narwal
Orcinus orca - orka szablogrzbiet
Pakicetus sp. - pakicetus t
Physeter catodon - kaszalot potwal
Tubulidentata - słupozębne
Orycteropus afer-mrównik kapski, prosię ziemne
Artiodactyla - parzystokopytne
Alces alces - łoś
Alcelaphus buselaphus - bawolec
Antilope cervicapra - garna, antylopa indyjska
Bison bonasus - żubr
Bos primigenius - tur t
Bos taurus - bydło domowe
Boselaphus tragocamelos - nilgau
Camelus bactrianus - wielbłąd dwugarbny
Camelus dromedarius - wielbłąd jednogarbny
Camelus ferus - wielbłąd dwugarbny dziki
Capreolus pygargus - sarna syberyjska
Dama (= Cervus) dama - daniel
Elaphurus davidianus - milu, jeleń Dawida
Giraffa camelopardalis - żyrafa
Hippopotamus amphibius - hipopotam
Okapia johnstoni - okapi
Ovis ammon - archar, argali
Ovis musimon - muflon
Pantholops hodgsoni - cziru, orongo, antylopa cz.
Rupicapra rupicapra - kozica
Synceros caffer- bawół afrykański
Tragelaphus imberis - kudu małe
Tragelaphus strepsicems - kudu wielkie
Perissodactyla - nieparzystokopytne
Ceratotherium simum - nosorożec biały, n. szerokopyski
Diceros bicomis - nosorożec czarny, n. wąskopyski
Equus asinus - osioł domowy
Equus caballus - koń
Equus quagga quagga - kwagga, zebra przylądkowa f
Hippotigris zebra - zebra
Rhinoceros unicornis - nosorożec indyjski
Proboscidifera - trąbowce
Elephas maximus - słoń indyjski
Loxodonta africana - słoń afrykański, s. ostrouchy, s. sawannowy
Loxodonta cyclotis - słoń krągłouchy, s. leśny
Loxodonta pumilo - słoń karłowaty
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Hyracoidea - góralki

Dendrohyrax habessinica - góralek abisyński
Sirenia - syreny, krowy morskie

Halicore dugong - diugoń, „piersiopławka”
Hydrodamalis gigas - krowa morska f
Trichechus manatus - manat, brzegowiec
Primates - naczelne
małpy zwierzokształtne

Cercopithecus diana - koczkodan diana, diana
Nasalis larvatus - nosacz
Presbytis entellus - hulman, langur świątynny
Papio hamadryas - pawian płaszczowy
Papio anubis - anubis, pawian anubis
małpy człekokształtne

Hylobates lar- gibbon białoręki
Pongo pygmaeus - orangutan
Gorilla beringei - goryl górski
Pan troglodytes - szympans
Pan paniscus - bonobo, szympans karłowaty
Parapithecus sp. - parapitek f
Proconsul africanus - prokonsul |
Ramapithecus punjabicus - ramapitek |
Sivapithecus sp. - siwapitek t
człowiekowate

Ardipithecus ramidus - ardipitek f
Australopithecus aethiopicus - australopitek etiopski f
Australopithecus afarensis - australopitek afarski f
Australopithecus Boisei - australopitek Boisego f
Australopithecus anamensis - australopitek anamski f
Australopithecus robustus - australopitek krzepki f
Dryopithecus fontanus - driopitek |
Paranthropus - parantrop f
(Pithecanthropus erectus - małpolud wyprostowany t)
Homo erectus - człowiek wyprostowany f
Homo faber- człowiek prod. narzędzia
Homo alalus - człowiek nie mówiący f
Homo ergaster- człowiek pracujący f
Homo habilis - człowiek zdatny |
Homo neandertalensis - neandertalczyk t
Homo sapiens - człowiek rozumny

SŁOWNIK naukowo-polski

Aby nie powtarzać tłumaczeń - objaśnienia nazw rodzajowych i określeń
wyższych taksonów zostały zamieszczone tylko w rozdziale MANTICHORA,
a tutaj znajdują się zarówno najpotrzebniejsze słowa i części słów łacińskich
i greckich, jak i wszystkie słowa z innych języków, zastosowane jako określenia
gatunkowe zwierząt, wymienionych w całej pracy, w nawiasach podano, do ja
kich rodzajów się odnoszą. Wszystkie użyte skróty umieszczono w OBJAŚNIE
NIACH (po WSTĘPIE).

A
a- (przed samogl. an-) gr.
ab- (przed -c, -t abs-) łac.
abdomen (-minis)
lac.
abomasus
nłac.
abyssos
gr.
acanthis
łac.
acanthis
łac.
acarus (-ri)
łac.
accłac.
accessus
łac.
accre(a)t/o
łac.
acer, acris, acre,i7
łac.
acervo
łac.
acetabulum
łac.
acetabulum
nłac.
acetum
łac.
aciculum
łac.
acidum
nłac.
acintac.
acme
łac.
acme
nłac.

zaprzeczenie, brak, bez, nie
(-> Thiara)
od, bez od z, [odległy, przeciwstawny]
brzuch brzuszny, odwłokowy
trawieniec u przeżuwaczy
głębina, otchłań (przepaść)
gat. cykady | gat. szparaga |
krzew o zdobnych liściach (akant) | żarłoczna ryba
roztocz
zamiast ad-, przed rdzeniem na 'c'
przystąpienie, wejście, dostęp, dodatek
wzrost, przybytek
ostry (-a, -e) | klon
zbierać, gromadzić
(-> Anthophora)
miseczka na ocet
panewka stawu biodrowego
ocet
(-> Turbatrix)
mały kolec (zdr. od aculeus)
(-> Creseis)
kwas
grono (jagód), winogrono
szczyt
najwyższy punkt wykresu
albo maksimum zjawiska np. fizjologicznego

,8Z Przykład odmiany rodzajowej przymiotnika nieregularnego; regularne przymiotniki łacińskie mają końcówki:
męską -us, żeńską -a, nijaką -um; w słowniku częściej podawana jest tylko pierwsza, choć przykładowa nazwa
rodzajowa może być rodzaju żeńskiego.
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acontion
acros
actaea
actinactinotrocha
acu-(leus)
aculeatus
-acutum

tac.
nlac.
tac.
gr.lac.
ntac.
lac.
lac.
lac.

acuminatus
acust (~icuś)
acut-

lac.
gr.
lac.
lac.
gr.
gr.
gr.
lac.
lac.
gr.
lac.
lac.
fr.
gr.
lac.
gr.lac.
nlac.
lac.
gr.
gr.
gr.
lac.

ad-

ade adelphos
adenadeps (~ipos)
adolescadox-

adspersus
adultaeglefinus
aema(f),(h~)
aegu-

aer
aer
aes (~eris)

aestetaether
aethereus
aethiopicus

maty oszczep
(-> Dipus)
ostry
żwawa, ruchliwa
(-> Satyris)
promień
(-> Actina)
aktinotrocha,
(larwa-> Phoronideai)
wierzchołek, szpic, kolec
kolczasty
(-> Aphrodite, Gasterosteus)
końcówka oznaczająca narzędzie, naczynie do czegoś
(p. receptaculum, spectaculum)
zaostrzony
(-> Difflugia)
uszny, słuchowy
ostry, spiczasty
do, przy, nadto, oprócz
dość, dosyć
brat
gruczoł
tiuszcz(owy)
dorastanie
niesławny, zapoznany
nakrapiany
(-> Leander, Palaemon)
dorosły
nazwa posp.
(-> Melanogrammus)
krew
równy (ilościowo, wymiarowo), (por. —> eques i Equus)
powietrze
tlen
spiż
zmysłowy, czuciowy,
wrażliwy (-> estetasci)
powietrze (górne, dla bogów olimpijskich)
eteryczny
(-> Phaeton)
etiopski
(-> Australopithecus, Protopterus

Threskiornis)

aethiops
lac.
aethos
gr.
afarensis
nlac.
afer
lac.
affinis
lac.
africanus
lac.
agilis
lac.
ago
lac.
agongr.
agonia
nlac.
aigitalos (aegithalos)
gr.
aigitos
gr.

Etiopa (Afrykańczyk)
(-> Erebia)
orzeł
(-> Haliaetus)
afarski
(-> Australopithecus)
afrykański
(-> Orycteropus)
pograniczny, podobny (-> Cambarus)
afrykański
(-> Loxodonta, Proconsul)
zwinny, zgrabny
(-> Lacerta)
prowadzić, pędzić, gnać (pedagogl)
bitwa, zawody, spotkanie
spotkanie ostateczne
sikorka
(-> Orites)
wróbel
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aligr.
aither
gr.
aix{aigos)
gr.
akanthgr.
akanthos
gr.
akari
gr.
akis, -idos
gr.
akmae
gr.
akme
gr.
akron
gr.
akros
gr.
aktis, -inos
gr.
a/a
łac.
alalus
łac.
albicillus
łac.
albidus
łac.
albus
łac.
alces
lac.
alticomis
nlac.
aldrovandi
alea
gr.
aleuros
gr.
a/exo
gr.
algos
gr.
aligr.
aliłac.
allactaga
tatarski
allelgr.
allula
nłac.
allula (zdr. od a/a)
łac.
alpestris
łac.
alpinus
łac.
aluco
łac.
alveolus
łac.

alveolus
amarus
amarula
am(m)on
ambiguus
amblyambo
ambulacrum
ambulo
americanus

nłac.
łac.
gr.
eg.
łac.
gr.
lac.
łac.
lac.
nlac.

inny, odmienny, drugi
powietrze
koza
(-^meduza, egida)
kolec, cierń
ptak żyjący wśród kolczastych krzewów (szczygieł?)
kleszcz, roztocz (nlac. traktowane jako liczba mnoga)
kolec, igła
dojrzały, rozkwitły
szczyt, ostrze
szczyt, wierzchołek
ostry, spiczasty
promień
skrzydło
nie mówiący, niemy
(-> Homo)
wybielały, wyblakły
(-> Haliaetus)
blady, białawy
(-> Enchytraeus,Ophiura)
biały
(-> Malleus)
loś
(-> Alces)
losiorogi
(-> Millepora)
Aldrovandi
(-> Panope)
kości
mąka, pyl
bronić | nie czytać
ból, cierpienie
samotny, oddzielony
inny, odmienny, drugi
srokaty źrebiec
(-> Allactaga)
przeciwny, przeciwpostawiony
I palec ptasiego skrzydła
skrzydełko
górski
(-> Merula)
alpejski, górski
(-tCrenobia, Planaria)
puszczyk, sówka
(-> Strix)
mała nierówność, wgłębienie, dziurka |
korytko, czerpak | szachownica
pęcherzyk - np. płucny, zębodół
gorzki
(-> Rhodeus)
nie błyszcząca
(-tThiara)
od imienia egipskiego boga Amona (-> amon)
sporny, dwuznaczny, niepewny
tępy (slaby, obwisły)
dwaj, obaj
aleja spacerowa
spacerować, przemieszczać się
(Ambulocetus)
amerykański
(-> Basiliscus, Periplaneta, Rhea)
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ammammocoetes

gr.
nlac.

Ammon
amnion
amnion
amoebamonium
amphiamphibius
amphiblastula
an(n)ellus
anaanaanamensis
anas (~atis)
anatifera
anatinus
anatome
anatome (-es)
Andromeda
anemos
aner(-ndros)
angina
anguilla
anguineus
angulus
angustus
anima
animalium
animus
ankytos
annecto
annulus
annus
anser
antennarius
anterior
anthanthrop-

eg.
gr.
nlac.
gr.
eg.
gr.
nłac.
nłac.
łac.
gr.
gr.łac.
nlac.
łac.
nlac.
łac.
gr.
nlac.
gr.
gr.
gr.
nłac.
nlac.
lac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
gr.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
gr.
gr.
gr.
nlac.
lac.
nlac.

ant/-

antillarum
anticus
antidotum

piasek
robaczyca, ślepicą węgornica
(larwa -> Lampetra, Petromyzon)
Amon (bóstwo egipskie) (-> Ovis)
jagnię
wewnętrzna błona zarodka (-> chorion)
zmieniający się, zmiana, zamiana
amoniak
(chemia)
z obu stron | dookoła
żyjący w obu środowiskach (-> Hippopotamus)
amfiblastula
(larwa—* Spongiae)
pierścionek
w górę, do góry
odpowiedni, właściwy
anamski
(-> Australopithecus)
kaczka
kaczkonośna
(—> Lepas)
kaczy
(-> Lingula, Platypuś)
rozcinanie, krajanie
anatomia
IMIĘ
(-> Cassiopea)
wiatr
(-> Anemone)
mężczyzna, człowiek
(-^Andrias)
zapalenie gardła (angina)
węgorz
(-> Anguilla)
wąskawy, wydłużony
(-> Proteus)
kąt
wąski, ciasny
dusza
zwierzę
duch, dusza
zagięty
łączyć, przywiązywać
pierścieniowaty
(-> Cypraea)
rok, okres roczny
gęś
zczulkiem
(-^Histrio)
przedni, poprzedni
kwiat
ludzki, człowieczy
przeciw, naprzeciw
anty Iski
(-> Phascolosoma)
dawny, poprzedni
odtrutka
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Antiope
antiquus
Anubis
anurea
anus
annus
Apate
Apaturia
apertus
apex (-picis)
apoapoda
Apollo(n)
appendiculatus
appendix -icis
apsaptapt (ii-)
apterus
apus
aquaticus
ara(ch)ne
Arachne
aranea, araneae
araneoides
araneus
arborescens
arca
archaearchearchippus
arctica
arctos
arcus
arenaria
arge
argentus
Argo
Argus
Arion
Aristoteles
arktos
arfcys

gr.
łac.
eg.
nłac.
łac.
lac.
gr.
gr.
łac.
łac.
gr.
nłac.
gr.
łac.
łac.
gr.
łac.
gr.
łac.
łac.
łac.
gr.
gr.
łac.
gr.lac.
gr.lac.
łac.
lac.
gr.
gr.
gr.lac.
nlac.
lac.
lac.
lac.
gr.
lac.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

IMIĘ
(-> Nymphalis)
starożytny
(-> Pterodactylus, Neptunea)
IMIĘ
(-> Papio)
bez ogona
(-»Anurea, Keratella)
odbyt, tyłek | pierścień, koło
rok, wiek
IMIĘ
(-> Aptele, Apatosaurus)
IMIĘ, przydomek
(-> Apatura)
otwarty, odkryty
wierzchołek, szczyt
odległy, przeciwstawny | bez, od, z
beznogie
(-> Holothurioidea, Notostraca,
Paradisea)
IMIĘ
(-> Parnassius)
z przydatkiem
(-> Archigetes)
dodatek
łukowaty, wygięty
zdatny, odpowiedni
nadający się, zdolny (do czegoś), zdatny, odpowiedni
bezskrzydły
(-> Pyrrhocoriś)
bez nóg
(-> Apus, Lepidurus)
wodny
(-> Argyroneta, Asellus, Gordius
pająk
IMIĘ
(-+Arachnida)
pająki
(-> Araneus)
pająkowaty
(-> Chionea)
pająk
(-> Hyas)
drzewkowaty
(-> Gorgonocephalus)
skrzynia
Arca, Arcella)
starodawny
(-> Archigetes)
początek, wstęp, ponad, pierwszy
Architectonica)
krzywonogi
(-»Limenitis)
północna
(-> Yoldia, Portlandia)
północny, silny
(-> Ursus)
łukowaty, wygięty
piaskowy
(-> Mya)
jasny, biały
(-> Argiope)
srebrny
nazwa statku
(-> Argonauta)
IMIĘ
(-> Argusianuś)
IMIĘ
(-> Maculinea)
IMIĘ
(-> Parasilurus)
niedźwiedź | północ(ny), także mocny
sieć
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arrhenarthr
artiarticularuanus
arvensis
ascendens
ascon
asinus
aspergillum
asperus
aspidast(e)r
astacus
astenia,
aster
Atalanta
ater, -a, -um
athroos
atlanticus
Atlas
atomos
atonia (~ae)
atrium (od afer)
Atropos
attenuatus
attis
attrachens
audiauranticus
aurantium
aureola
aureus
auricularia
auris
auritus
aurum
australis
australis
autoautopodium
auxauxiliaris
auxilium

gr.
gr.
gr.
lac.
nlac.
lac.
lac.
gr.
lac.
lac.

gr.
gr.lac.
lac.
gr.lac.
gr.lac.
gr.
lac.
gr.
nlac.
gr.
lac.
lac.
lac.
gr.
lac.
lac.
gr.lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
nlac.
lac.
lac.
lac.
lac.
nlac.
gr.
nlac.
lac.
lac.
lac.

człowiek, mężczyzna
staw, zgięcie
parzysty | nienaruszony, nietknięty | gęsty, mocny
staw, zgięcie, człon
aruański (Wy. Aru)
(-> Syrinx}
polny
(-> Alauda)
wznoszący się
worek
osioł,
(-> Equus)
kropidło
(-> Brechites, Euplectella)
szorstki
(-> Euryale)
tarcza
gwiazda
Asteriodea)
rak
(->
Astacus)
słabość, brak sil
gwiazda | rozgwiazda
IMIĘ
(->
Vanessa)
czarny
(->
Arion, Fulica)
skupiony, stłoczony
(->
Brechites)
atlantycki
(-> Glaucus, Hariotta, Pegasus)
IMIĘ
(-^Attacus)
niepodzielny, nie dający się rozciąć
osłabienie, zwiotczenie
przedsionek (czarna, okopcona część domostwa)
IMIĘ
(-> Acherontia)
chudy, cienki
(-> Hydra)
zimorodek
(-> Alcedo)
skupiony, gromadny
(-> Brechites)
słuchowy, uszny
pomarańczowy
(-> Astropecten)
pomarańcza
(-> Tethys)
złotawy
(-> Emberiza)
zloty
aurikularia (od zdr. małe uszko) (larwa-> Holothurioidea)
ucho
uszaty
(-> Aurelia, Crossoptilon)
złoto
południowy
(-> Apteryx)
australijski
(-> Dromiciops)
sam, samodzielny
końcowa część kończyny (dłoń, stopa)
pomnożyć, powiększyć
pomocniczy
pomoc
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aviculus, -a -um,
avicularia
avis
avuus
ax(-is)
axilla

lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.

ptasi
ptasznik
ptak
stary, wiekowy
oś
łopatka (kość), pacha

(-> Pteria)
(-> Mygale)

B

gr.
gr.

bohater, wojownik
jagoda (mała)
pręt, pal(ecz)ka
zarazek, drobnoustrój
baktryjski
pręt, pał(ecz)ka
bajkalski
kij, pręt, pal(ecz)ka
bałtycki
Bancrofta
broda
dno, spód, fundament
z wyspy Bass
kroczyć, stąpać
głęboki | wysoki

batrachgr.
baylorensis
bdellgr.
Bellerofon
nlac.
belone
lac.
Belzebub
bentogr.
beringei
berus
nlac.
betpakdalensis mongolski
bi(n)lac.
bialata
lac.
bicomis
lac.
bicarenus
gr.lac.
biblac.
binucleatus
gr.lac.
W°(0gr.
bioculatus
lac.
bi°s
gr.
bipinnaria
nlac.

żaba
Baylor County
pijawka
IMIĘ
ostrze, igła
IMIĘ
głęboko, na dnie
Beringego
żmija zygzakowata
Bet Pak Dala
dwa, podwójny
dwuskrzydla
dwurogi
dwulistwowy
żółć
dwujądrowy
żywy, żyjący
dwuoczkowa
życie
bipinnaria, dwurzęsica

baatar
bacculum
bacillbacterium (-ii)
bactrianus
baculum
baicaiensis
bakterbalt(h)icus
bancrofti
barba
bas
bassana
batbath-

mongolski
tac.
tac.
nłac.

łac.
nlac.
gr.
nlac.
lac.
gr.

(-> Tarbosaurus)

(bakteria, bakteriologia)
(-> Camelus)

(-^Comephorus, Lubomirskia)

(-> Idotea,Macoma, Tellina)
(-> Filaria)

{-+ Sula)
(-> Dendrobates,Hylobates)
(-> Bathyceratias, Bathyembrix,
Bathysidus)
(-> Seymouria)
(-> Mollusca)
(-> Belone)
(-> Erebia)

(-> Gorilla)
(-> Vipera)
(-> Selevinia)
(-> Callianira)
(-> Diceros)
(-> Bellerofon)
(-> Pelomyxa)

(-> Baetis)
(biologia)
(larwa -> Asteroidea)

318

bituminosus
nlac.
bivalvus
łac.
bivittatus
lac.
blastgr.
blattarum
lac.
blephargr.
blepharitis
nłac.
blepharon
gr.
bobac
ukraiński
bohater
polski
Boisei
bonasia
lac.
bonasus
gr.lac.
bonus (1°)
lac.
borealis
gr.
bothrgr.
bothrium, -idium
nlac.
botrys
gr.
bovinus
lac.
bovis
łac.
brachigr.lac.
brachiolaria
nłac.
brachygr.
brachycephalos
gr.
brachyurus
lac.
bradygr.
branchigr.
brandaris
lac.
brasiliensis
lac.
brassica
lac.
brecho
lac.
brevilac.
Briareus
gr.
Briseis
gr.
bronte
gr.
brucei
bruennichi
brumatus
łac.
brygr.
bubo
nłac.
bucełac.
bufo
łac.
bulbus
lac.

asfaltowy
(-> Janassa)
dwuskrzydłowy
(-> Bivalvia)
dwupaskowy
(-> Nerocila)
pęcherz, zarodek
karaluszy
(-> Gregarina)
rzęs(k)a
zapalenie powiek
powieka
bobak
Marmota)
bohater
(-> Cyclops)
Boisego
(-> Australopithecus)
dobra pieczeń
(-> Tetrastes)
dziki wół
(-> Bison)
dobry (-> 2°melior, 3°optimus)
północny
(-> Astarte)
wgłębienie,bruzda
rodzaje przyssawek u robaków (-> Diphyllobothrium)
winogrono, jagoda
bydlęcy
(-> Tabanus)
bydła
(-»Hypoderma)
ramię, ręka
ramienica
(larwa-> Asteroidea)
krótki
krótkoglowy
krótkoogoniasty
(-> Diaphanosoma, Lyncaeus)
leniwy, powolny, gnuśny (-> Bradypus)
skrzele
(-> Brachiopoda)
ognisty
(-> Bolinus)
brazylijski
(-> Urania)
kapusta
(-> Pieris)
zwilżam,kropię (wodą) (-> Brechites)
krótki
IMIĘ
{-> Octopuś)
IMIĘ
(-> Chazara)
grom, grzmot
(-> Brontosaurus)
Bruce’go
(-> Trypanosoma)
Brunnicha
(-> Argiope)
zimowy
(-> Cheimatobia, Operoptera)
mech
(-> Bryozoa)
nazwa onomatopeiczna (-> Bubo)
policzki, szczęki
ropucha
Bufo)
cebulka, pęcherz, guz
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bulla
bulla (auricularis)
bursa
buselaphus
byssus
byssus

lac.

nlac.
lac.
nlac.
gr.
nlac.

pęcherz, bąbel, pudełko, bańka
(-> Akera)
miech, puszka (później - dokument przechowywany w niej)
puszka słuchowa
kieszeń, torba
bykojeleń
(-> A/ce/aphus)
bisior, cenna tkanina
nici rogowe, produkowane przez małże (-> byssus)

C (p. też pod K)
caballus
caecus
caencaerulescens
caeruleus
caesia
caffer
cal(l)calamita
calandra
c-album
caligorum
callus
całus
cambrica
camelopardalis
campa
canaria, canariensis
cancellata
cancer (~ris)
cancriformis
cancroides
candida
canicula
wnis
canorus
canus
capensis
rapitis
raput (~pitis)
rarapax
carbo
carcharias
rarinramo (~nis)

lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
ar.
lac.
lac.
lac.
nlac.
nlac.
lac.
nlac.
lac.
nlac.
lac.
nlac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
nlac.
lac.
lac.
nlac.
lac.
lac.
tac.
lac.

kawaleryjski
(-> Equus)
ślepy
(-> Nephtys
nowy, obecny
błękitniejący
(-> Oedipoda)
niebieski, błękitny
obcięty, ścięty
(-> Avicularia)
kafryjski
(-> Synceros)
piękny
trzcinowa
(-> Bufo)
skowronek
(-> Emberiza, Miliaria)
z białym „c"
(-> Polygonia)
na -> kaligusach
(-> Udonella)
modzel, stwardnialość skóry
stwardniała tkanka na zranionym drzewie
z Kambrii (Walia)
(-> Venusia)
wielbłądzi ryś
(-> Giraffa)
gąsienica, liszka
z W. Kanaryjskich
(-> Serinus)
kratkowana
(-> Chione)
rak (zwierzęi choroba)
rakoksztaltny
(-»Triops)
rakowaty
(-> Chelifer)
śnieżnobiała
(-> Candona)
pieskowaty
(-> Scylliorhynchus)
pies
śpiewający
(-> Cuculis)
śpiewak
(-> Larus, Picus)
kapski
(-> Lepus, Peripatus)
głowowa
(-> Pediculus)
głowa
pancerz grzbietowy
(-> Emys)
czarny jak węgiel
(-> Phalacrocorax)
ostrozębny
(-> Carcharodon)
kil, stępka, dutka pióra
mięso
(Carnivora)
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carotis

carpcarpathicus
carpio
cartilago
caryocatactes
caspia
castor
casuarius
cathar
catodon
catus
caudcaudatus
caule
caulis
cautus
cavaticus
cavum
cavuus
cella
Cepheus
-ceps
cera
cercacercaria
cerdo (-> kerdo)
cerebriformis
cerebrum
cerkomer
cervicapia
cernuus
cervicornis
cervix (-icis)
cervus
cestceylonica
chaeta
chalumnae
chaos
chapmani
cheir
chele

nlac.
tac.
nlac.
gr.łac.
lac.
gr., lac.
lac.
lac.
malajski
lac.
gr.
eg.gr.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
gr.łac.
lac.
lac.
lac.
nlac.
lac.
lac.
lac.
gr.łac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
gr.
nlac.
gr.

gr.
gr.
gr.

szyjny (nacisk na tętnice szyjne
powoduje omdlenie -> karoo)
owoc, bulwa, nadgarstek
karpacki
(-> Euscorpius, Triturus)
karp
(-> Cyprinus)
chrząstka
kradnący orzechy
(-> Nucifraga)
kaspijska
(-> Hydroprogne)
bóbr
(-> Diaptomuś)
kazuar
(-> Casuarius)
czysty
schodzące zęby
(-> Physeter)
kot
(-> Felis)
ogon
ogoniasty
(-> Aegithalos, Paramecium, Priapulus)
kapusta
łodyga, źdźbło
ostrożny
Jaskiniowy
(-> Asellus)
jaskinia, loch
pusty, wydrążony
komórka, izdebka
IMIĘ
(-> Cephea)
głowa (-> caput)
rożek, czulek, róg | wosk
ogon
(-> Cercopithecus)
cerkaria, ogonatka
(larwa -> Trematoda)
rzemieślnik | lis
Cerambyx, Galeocerdo, Vulpes)
w kształcie mózgu
(-> Diploria)
mózg
przydatek ciała
(larwy -> Cestoda)
Jeleniokoza
(-> Antilope)
przygięty do ziemi, pochylony
(-> Pedicellina)
jeleniorogi
(-> Acropora)
szyja
jeleń
(-> Dama, Lucanus)
taśma, pas
(-> Cestus)
cejlońska,
(-> Haemodipsa)
szczecin(k)a
(kolo rzeki) Chalumny (-» Latimeria)
coś bezkształtnego
(-> Chaos)
Chapmana
(-> Equus, Hippotigris)
ręka
pazury, kleszcze
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chelon-, chelys
gr.
chiasma
gr.
chiasma optica
nlac.
chilgr.
chiiigr.
chil(i)ensis
nlac.
chimaera
nlac.
chir- (cheir)
gr.
chione
gr.
chiton
gr.lac.
chitron
gr.
chlorgr.
choangr.
choannlac.
chole
gr.
chondroma
nlac.
chondros
gr.
chorgr.
chorda
nlac.
chordaria
nlac.
chorion
gr.
chorion
nlac.
christi
gr.lac.
chrom(at)gr.
chromatinum
nlac.
chromatofory
nlac.
chromatopsis
nlac.
chromos
gr
chromosom
nlac.
chrysaetos
lac.
chrysos
gr.
chthongr.
chylgr.
chymgr.
“'a
nlac.
ciiilac.
cimieoides
lac.
Circe
łac. gr.
circumłac.
cir/us
nlac.
cirrus
łac.
dałac.
citellus
słowiański
citrinella
nłac.
dadlac.

żółw
skrzyżowanie (od kształtu gr. litery X, x. 'chi')
skrzyżowanie nerwów wzrokowych (u kręgowców)
warga
tysiąc
chilijski
(-> Domeykosaurus)
chimera (org. mozaikowy)
(genetyka)
ręka, dłoń
IMIĘ
(-> Callista)
płaszcz
garnek, naczynie
(-> Enchytraeus)
zielony,żółtozielony
(-> Chloris)
lejek
nozdrza tylne
żółć
chrzęstniak (nowotwór)
chrząstka
miejsce
struna, cięciwa
(Chordata)
kijanka, chordaria
(larwa -> Amphibia, Cycliophora)
skóra
zewnętrzna błona embrionalna (-> amnion)
Chrystusa
(-> Erebia)
barwny, kolorowy
chromatyna
(genetyka)
komórki posiadające barwnik
(anatomia)
widzenie kolorów
(fizjologia)
kolorowy
(ogólne)
paleczkowaty twór w jądrze
(genetyka)
zło(cis)ty ptak drapieżny, orzeł
(-> Aquila)
złocisty (kolor)
ziemia, grunt, dno | miejscowy, tutejszy
ciecz, sok
ciecz, sok
nazwa onomatopeiczna (-> Emberiza)
rzęs(k)a
(-> Ciliata)
pluskwowaty
(-> Naucoris)
IMIĘ (Kirke)
(-> Brintesia, Picus)
naokoło, dookoła
nazwa onomatopeiczna (-> Emberiza)
wąs, wić
(leżący) z tej strony | energia, tupet | kroić, ciąć, | ostrze
suseł przez niem. ‘Ziesel’ (-> Spermophilus)
cytrynowy
(-> Emberiza)
pień, konar, galąż
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clangu/us
clavclavicula
clelia
cloaccobaya
cnida
cnida
co(n)coccus
coccineus
cochlea
cochlearis
coecus
coelus, coelatus
coenosis
coeruleus
coerulescens
colchicus
coleocoli
coli miano
colitis
collis
colloblast
collum
colon
columellaris
colus, cola
comma(f)commune
comodensis
compressus
eonconchilegus
conchyliophorus
concolor
connectio
consul

conus
constrictor
convolutus
convolvus

lac.
lac.
nłac.
łac.
łac.
port,
łac.
nłac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
nłac.
łac.
łac.
gr.
nłac.
nłac.
nłac.
łac.
nłac.
łac.
nłac.
łac.
łac.
gr.
łac.
nłac.
łac.
łac.
lac.
lac.
lac.
łac.
łac.

łac.
łac.
łac.
łac.

głośny
(-> Bucephala)
pałka, tłuczek | pazur, paznokieć | klucz
obojczyk
IMIĘ Cloelia
(-> Clelia)
kanał odpływowy, ściek
świnka morska
(-> Caiz/a)
pokrzywa
knida, parzydełko
(-> Cnidaria)
razem z, wspólnie
(okrągła) jagoda
czerwony, szkarłatny
(-> Vestiaria)
muszla
łyżeczka, ślimaczek
(-> Keratella)
ślepy
pusty, wydrążony
(-> Astraea)
zespół organizmów żyjących razem, cenoza
niebieski, błękitny
(-> Stentor)
błękitnawy
(-> Oedipoda)
z Kolchidy
(-> Phasianus)
skrzydło pokrywowe u chrząszczy (-> Coleoptera)
(w, z) okrężnicy
(-> Balantidium, Entoamoeba)
p. Escherichia coli
(pierwsze hasło, bakteria)
zapalenie (nieżyt) okrężnicy
wzgórek, garb
kolloblast, kom. klejąca (-> Ctenophora)
szyja
okrężnica
słupkowa
(-> Purpura)
mieszkaniec, mieszkanka
odcinek, okrawek, okres (czasu)
pospolita
(-> Thyonidium)
komodyjski
(-> Varanus)
ściśnięty
(-> Euglypha)
razem z, wspólnie
zbieracz muszli
(-> Lanice)
noszący muszle
(-> Xenophora)
jednobarwny
(-> Felis)
połączenie, taśma
tytuł najwyższego urzędnika rzymskiego, (także imię
nadane jednemu szympansowi)
(-> Proconsul)
stożek
(-> Conus)
ściskający | zobowiązujący | spętany
(-> Boa)
obracający się, tarzający (Convoluta, -> Glycera)
zwinięty, skręcony
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cor(~ris)
łac.
coracidium
nlac.
corax (-acis)
lac.
coregoni
lac., gr.
corium
lac.
corix
gr.
cornix
gr., lac.
comu
lac.
cornutus
lac.
coronatus
lac.
corone, Koronę lac., gr.
corpus (-poris)
łac.
cortex
łac.
corticlac.
costa
łac.
costa
nlac.
costatus
łac.
cotyledon
nlac.
coxa
łac.
craci
polski
crassus
łac.
crecca
nlac.
crenatus, crenulatus lac.
crepitus
łac.
crepitans
łac.
cribłac.
cricetus
nłac.
crinłac.
crinon
gr.
crispus
łac.
crista
lac.
crista galli
łac.
cristatus
łac.
crocuta
gr.łac.
crurlac.
crusta
lac.
crustuienta
łac.
crux (~ucis)
lac.
crystaliinus
łac.
denos
gr.łac.
culcita
lac.
cucullatus
łac.
cultratus
łac.

serce
koracidium
(larwa-* Cestoda)
kruk
(-> Corvus)
sielawy
(-> Bosmina)
skóra, (nlac.) skóra właściwa
pluskwa
(-> Naucoris)
kruk (wrona)
(-> Corvus)
róg
(-> Rhinoceros)
rogaty
uwieńczony, zwieńcem (-> Doto)
wrona | IMIĘ
(-> Corvus)
tułów, ciało
kora, skór(k)a, łyko
korowy
brzeg, wybrzeże
żebro, wręga, żyłka (liścia)
żebrowany
(-> Cardium)
liścień, przyssawka
biodro
Kraka
(-> Mesostoma)
gruby
(-> Dinomis, Unio)
nazwa onomatopeiczna (->/tnas)
karbowany, żebrowany (-> Harpa)
szczęk, brzęk, hałas
hałasujący
(-> Brechinus)
sito, przetak
chomik
(-> Cricetus)
włos(y)
lilia
(-> Crinoidea)
kędzierzawy
(->Tum's)
listwa, grzebień
grzebień koguta
(-> Lopha)
czubaty
(-> Vanellus)
dzikie zwierzę z Etiopii (nłac. -> Crocuta)
udo
pancerz, skorupa
skorupiasta, zwapniała (-> Membranipora)
krzyż (kształt | część grzbietu)
kryształowy, przezroczysty (-> Chaoborus, Sida)
grzebień
materac, poduszka
(-> Culcita)
kołnierzasty
(-> Raphus)
zaostrzony
(-> Pelecus)
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-cum

lac.

cuniculus
cuprum
curtus
curvirostris
cuspidcuspis
custos
cutis
cuttleri
cuvier
cyclocyclotis
cygnus
cylindrus
cymbe

lac.
gr.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.

gr.lac.
lac.
gr.
lac.
gr.

cynocephalus
cyon
cyphonautes
cypris
cysta
cystocercaria

gr.lac.
gr.
nlac.
nlac.
lac.
nlac.

i (zwykle dodawane na końcu ostatniego
wyrazu w wyliczeniu)
korytarzyk
(-> Oryctolagus)
miedź
(chemia)
krótki
(-> Caligus)
krzywodzioby
(-> Daphnia)
spiczasty, ostro zakończony
ostrze
(-> Apatele)
strażnik, obrońca
(-> Pontonia)
skóra
Cuttlera
(-> Cavia)
Cuvier
(-> Galeocerdo)
okrągły, obracający się
krąglouchy
(-> Loxodonta)
IMIĘ
(-> Cygnus)
walec, wałek
{-^Platypus)
coś wydrążonego
łódka, czarka
(-> Cymbiola)
psioglowiec
(-> Thylacinus)
pies
cyfonautes,
(larwa -> Bryozoa)
cypris,
(larwa -> Crustacea)
pęcherz, cysta
cystocerkaria
(larwa -> rematoda)

D
dactyl
daltonismus
dama
danicus
darwinii
davidianus
de(s)decem
decemlineatus
decumanus
defoliaria
dehydratatio
d{e)indeka
deldeledelph(y) demersus

gr.
celtycki
nlac.

lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
nlac.
gr.
gr.
gr.
lac.
gr.
lac.

palec
daltonizm, ślepota na kolory
(choroba wrodzona)
daniel
(-> Cervus, Dama)
duński
(-> Ephemera)
Darwina
(-> Pterocnemis)
Dawida
(-> Andrias, Elaphurus)
bez, od,z, w dól
dziesięć (10)
dziesięciokreskowy
(-> Leptinotarsa)
pokaźny, wielki
(-> Mus)
powodujący bezlistność (-> Erannis, Hibernia)
odwodnienie
(aldehyd)
wir, odmęt, topiel | straszny (Dinosaurus)
dziesięć (10)
widoczny, oczywisty, jawny
zniszczyć, unicestwić
macica
pogrążający się
(-> Spheniscus)
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democratica
dendrdendriticus
dens
dentdentipes
depressus
derderm(af)descendens
deserticolus
desmdestillo
deut(er)dexidextrdidi-, dichodiediadematus
diagnosis
Diana
diaphanus
diaphragma
diaphragma
diastole
diastole (~es)
dichodichotomia (~ae)
didactylus
Didius
didymus
digiti
dilepis
din-(dein)
dipldipterum
dipus
dirdirectus
dirus
disdiscdistalis

gr.
gr.
gr.
łac.
lac.
tac.
łac.
gr.
gr.
łac.
łac.
gr.
łac.
gr.
gr.
łac.
gr.
gr.
gr.
gr.
nłac.
gr.
gr.
gr.
nłac.
gr.
nłac.
gr.
łac.
lac.
gr.lac.
gr.
lac.
lac.
gr.
gr.
łac.
łac.
gr.
łac.
łac.
łac.
gr.
łac.

ludorządna
(—> Salpa, Thalia)
drzewo
drzewkowaty
(->Dicrocoelium)
ząb
zębaty
zębatonogi
(-> Alpheus)
spłaszczony, zapadły
(-> Laganum, Libellula, Wigrella)
długotrwały
skóra
(-> Dermestes)
zstępujący, schodzący
mieszkaniec pustyni
(-> Melitaea)
taśma, pas, połączenie (—> Desmodus)
kapać, ściekać
(-> Sceliphron = Pelopaeus)
drugi, następny | inny
prawy (kierunek, strona)
prawy (kierunek, strona)
dwa (2)
dwu-, dwakroć
pomiędzy, (po)przez, rozprzepasany
(-> Araneus)
rozpoznanie
IMIĘ
(-> Cercopithecus)
przezroczysty
(-> Diaphanosoma)
przegroda
przepona
rozdzielenie, rozszerzanie
rozkurcz (serca, wodniczki)
podzielony, rozwidlony
rozcięcie na dwie części
dwupalczasty
(-> Cholepus)
IMIĘ (Dido)
(-> Morpho)
podwójny, bliźniaczy
(-> Melitaea)
palce
dwuluskowy
(-> Chamelaeo)
strach, trwoga
(Dinosauruś)
podwójny
dwuskrzydły
(-> Cloen)
dwunóg
(-> Dipus)
szyja, gardło, kark
prosty,
(-> Ensis, Solen)
złowieszczy, brzydki,
(-> Dira)
oddzielnie, rozdzielnie
dysk, podkładka
(-> Discus)
odległy, końcowy
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diversicolor
lac.
dolichgr.
dolichocephalia
gr.
doliolaria
nlac.
dolium (zdr. doliolum) lac.
domlac.
domesticus
lac.
donovani
dorslac.
dorsettensis
nlac.
draco (~onis)
gr.
drilos
gr.
dromgr.
dromedarius
gr.
ductor
lac.
ductus
lac.
dugong
malajski
dujardini
duodenale
gr.
duplex, duplicłac.
dux, ducis
łac.
Dybowskii
dysgr.
dystrophia
nlac.
dystrophia
nlac.

różnobarwny
(-»Nereis)
długi, szczupły
dlugogłowość
doliolaria, beczułecznik, (larwa -> Crinoidea)
beczka, beczułka
(-> Orcula)
dom, budowla
domowy
{-> Gallus)
Donowana
(-> Leishmania)
grzbietowy, tylny
z Dorsett
(-> Inachus)
smok (ostro- lub bystrowzroczny)
dżdżownica | prącie
bieg, biegacz
biegacz (długodystansowy)
(-> Camelus)
wodzący
(-> Naucrates)
korytarz, kanał, przejście
diugoń
(-> Halicore)
Dujardin
(-> Echinoderes)
dwunastnicy
(-» Ancylostoma)
podwójny
wódz
(-> Architeuthis)
Dybowskiego
(-> Comephorus)
przeciwny, wrogi, mylny | brak, zaburzenie
zaburzenie w odżywianiu (med.)
wody z trudno dostępnymi substancjami odżywczymi
(-» eutrofia)

E
eecaudatus
echidna
echinopluteus
echinos
echthr
eco- (eko-)
ectoectoderma (~atis)
Ectoprocta
edaphedulis
eidos (-odos)
ekelaphos
electricus

lac.
lac.
gr.lac.
nlac.
gr.
gr.
nlac.
gr.
łac.
nlac.
gr.
łac.
gr.
gr.
gr.
gr.lac.

ze, z (czegoś) | zaprzeczenie
bezogoniasty
{-^-Inuus, Macaca)
żmija
echinopluteus,
(larwa-» Echinoidea)
kolczasty, jeżowiec
nieprzyjazny, nienawistny
p. -> oikona zewnątrz
zewnętrzny listek zarodkowy
zginawce, kielichowce
gleba, rola, grunt, ziemia
jadalny
(-> Cerastoderma, Mytilus)
kształt
(-> Bdelloidea)
ze, z (czegoś)
jeleń
{Cervus elaphus)
jasnożólty,bursztynowy (-»Geophilus)
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electricus
ntac.
elegans
tac.
electron (lac. electrum) gr.

electron
elephantiasis
elephantinus
elephantopus
emarginatus
embryo (~onis)
embryon
enencephalos (~i)
enchym(at)endoendocrinalis
enkephalon
ensis
Entellus
enter(a)entoentomos
ep(i)ependima
eperianus
ephemeros
ephippium
ephyra
epidermis
episcopalis
episcopus
epops
eques
equinus
equus
ercaicunensis
erebia
erectus
ergergaster
ericetorum
eruca
iss

nlac.
nlac.
lac.
lac.
lac.
lac.
gr.
gr.
nlac.
gr.
gr.
nlac.
gr.
lac.
lac.
gr.
gr.
lac.
gr.
nlac.
fr.
nlac.
tac.
nlac.
łac.
lac.
lac.
nlac.
lac.
lac.
lac.
chiński
gr.lac.
lac.
gr.
gr.lac.
lac.
lac.

elektryczny
(-> Electrophorus)
ozdobny, wytworny
(-> Caenorhabditis, Pterodactylus)
stop Au i Ag | bursztyn1881 kolor jasnożólty, złocisty
(-> Geophilus)
temnit, proszek z Mg i Al, służący do spawania żelaza
sloniowacizna
(choroba)
słoniowy
(-> Dentalium)
slonionogi
(-> Dinomis)
obrzeżony
(-> Anchistropus
zarodek
zarodek, płód
wewnątrz, w środku (przed b, m, p, zmienia się w em)
mózgowie
(-> enkephalon)
napełniony, nalany
(-> parenchymula)
wewnątrz, w środku śródwewnątrzwydzielniczy
mózg („to co w głowie")
miecz
(-> Ensis)
IMIĘ
(-> Presbytis)
wnętrzności, jelita
wewnątrz,w środku
ponacinany
na, nad, na zewnątrz
(-> Epitonium)
wyściólka serca i arterii
stynka
(-> Osmerus)
chwilowy
siodełko
(-> Anomia, Cladocera)
efira,
(larwa -> Scyphozoa)
nabłonek
biskupi
(-> Mitra, Tanagra)
biskup
nazwa onomatopeiczna (-> Upupa)
jeździec
koński
(-> Actinia)
koń (-> ale por. aequ-)
z Er-kai-kun
(-> Haikouichtys)
z Erebu, czyli piekła
(-> Erebia)
wyprostowany
(-> Homo, Pithecanthropus)
praca, robota
pracujący
(-> Homo)
zaroślowy
(-> Turdus)
gorczyca, brukiew, może kapusta

Z niem. - 'bemen Stein' - świecący, palący kamień.
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eruca
eruca, campa,
erythraeus
essestetasci
et
ethmethos
eueuropaeus
euryeurystomus
eutrophia
ex- ectoexiguus
exo- ektoexterexulans

nłac.
nłac.
gr.
lac.
nłac.
łac.
gr.
gr.
gr.
nłac.
gr.
gr.
nłac.
łac.
łac.
gr.
lac.
lac.

liszka,
(larwa-* Insecta)
gąsienica, liszka,
(larwa
Lepidoptera)
czerwony
stąpać, chodzić
narządy zmysłu chemicznego (u skorupiaków)
i, oraz
sito, przetak
zwyczaj, obyczaj
właściwy, dobry
europejski
(-> Buthus, Caprimulgus, Lepus)
szeroki, daleki
szerokoustny
(-> Acropora)
właściwość żyznego akwenu (-> dystrofia)
z, ze
mały, drobny, niewielki
na zewnątrz
na zewnątrz
wygnany
(-> Diomedea)

F
faber
lac.
fahaca ar. albo koptyjski
facies
łac.
facies
nlac.
falciparum
lac.
falx {-Icis)
lac.
familiaris
lac.
fascilac.
fasciatus
lac.
fasciculum
lac.
felineus
lac.
felis (~is)
lac.
femoralis
lac.
femur
lac.
fengjiaoa
chiński
fero {ferre)
lac.
fero {ferre)
nlac.
ferr- {urn)
łac.
ferrumequinum
łac.
feruła
łac.
ferus
łac.
fex {-cis)
łac.
fiagellmum
łac.
fiber
łac.

rzemieślnik, zwłac. kowal (-> Homo, Zeus)
(-> Tetraodon)
twarz
wygląd, w geologii facja
sierpopodobny
(-> Plasmodium)
sierp
rodzinny
(-> Canis)
taśma, przewiązka
przepasany,paskowny (-> Myrmecobius, Stegostoma)
wiązka, snop
koci
(-> Opistorchis)
kot
udowy
kość udowa
z Feng-jao
(-> Myllokunmingia)
nosić
posiadać, mieć przyrośnięte
żelazo, ostrze
podkowa
(-> Rhinolophus)
zapaliczka (drzewo), berło
(-> Satyris)
dziki
(-> Camelus)
czyniący, wykonawca
(-> Tubifex)
bicz, rózga
włókno
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fiber, biber
fibula
fibula
filfilifimbriatus
Hnmarchicus
finna
Hssflabellum
flagellum
flavus
fluviatilis

niem.
lac.
nlac.
lac.
lac.
lac.

folifolliculus
fontanus
foramen
forficatus
forma
formica
formicarius
formosus
forsteri
fossarum
fragilis
frontfrugilegus
fulgens
fuliginosus
fungfur
furca
furcocercaria
fusus

lac.
lac.

nlac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.

lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.

łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
lac.
lac.
łac.
lac.
nlac.
łac.

bóbr
(-> Castor)
klamra, sprzączka
piszczel, kość strzałkowa
nić
dziecko (filius - syn, filia - córka)
owłosiony, kosmaty
(->Dolomedes)
z Finnmarken
(-> Calanus)
finna, wągier
(larwa-> Cestoda)
roz-, podzielony
wachlarz
(-> Rhipidogorgia)
bicz, bat,
(-> Flagellata)
żółty, płowy, blond
rzeczny
(-+Astacus, Ancylus,
Barbus, Lampetra, Tetraodon)
liść
pęcherz(-yk), woreczek
Fontana
(-> Dryopithecus)
otwór, dziura, jama
(-> Foraminifera)
z obcążkami
(-> Lithobius)
kształt (± gr. morphe)
mrówka169
mrówczy
(-> Myrmeleon)
kształtny, foremny
(-> Vanadis)
Forstera
(-> Aptenodytes, Neoceratodus)
(z) rowów, wykopów
(-> Gammarus)
łamliwy
(-> Anguis)
czoło
zbieracz owoców
(-> Corvus)
ognisty
(-^Ailurus)
czarny jak sadza
(-> Amfisbaena)
grzyb
złodziej, rabuś
rozwidlenie, widełki
furkocerkaria
(larwa-> Trematoda)
wrzeciono
(-> Thyone)

G
gae
Gajus, Gaja
Gaja (Gea)
Galathea

gr.
lac.
nlac.
gr.

ziemia, grunt
IMIONA,
(-> Alauda)
Ziemia jako planeta życia, lub Żywa Planeta
IMIĘ
(-> Galathea, Melanargia Neopilina)

189 Acidum formicarium - kwas mrówkowy, ac. form, dehydrogenatum - aldehyd mrówkowy, formaldehyd, czyli
formalina.
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galba
gale
galea, galeos
gallopavo
gamgambiae
gambiense
gamma
gammarus
ganganglion
gast(e)rgaster (~tris)
gastropoda
ge(a)ge(i)ton
gemingengenetta
genuum
geometra
germanicus
germingero
gigas

lac.
gr.
gr.
łac.
gr.
nlac.
nlac.
gr.
norw.
gr.
gr.
gr.
łac.
nłac.
gr.
gr.
łac.
gr.łac.
fr.
lac.
gr.
łac.
łac.
łac.
gr.

giganteus
gladius
glaesum
glandarius
glandula
glanis
glaucus
glaukos
Glaukos, Glauca
glaux, -ukos
gli- gloeglom(er)
glomer
glomus (-eris)
gloria maris
gloss- (glotf)
glutin
glutinant

gr.
lac.
łac.
łac.
łac.
gr.łac.
gr.łac.
gr.
gr.
gr.
gr.
lac.
nlac.
lac.
łac.
gr.
lac.
nlac.

jakiś robak, | kolor zielonożółty (-> Galba)
kuna, łasica
(-> Galemys, Potamogale)
hełm | rekin
(-> Galeocerdo)
„kuro-paw"
(-> Gallus, Meleagris)
ożeniony, zaślubiony
(z) Gambii
(-+ Anopheles)
gambijski
(-> Trypanosoma)
litera gamma (I" lub y) (-> Autographa)
homar
(h> Homarus)
gładki, błyszczący
zwój nerwowy
brzuch, żołądek
żołądek, (gastronomia)
brzuchonogi (= ślimaki)
ziemia, grunt
sąsiad
(-> Archigetes)
bliźniak
spłodzony, stworzony
żeneta
(-> Genetta)
kolano
mierzący ziemię
(-> Piscicola, Geometridae)
niemiecki
(-> Blattella)
bliźniak
nieść, wydobyć, urodzić
olbrzymi, b. wielki
(-»Dacelo, Echinorhynchus,
Hydrodamalis, Strombus)
ogromny, gigantyczny (-> Dinomis, Goliathus)
miecz
(—> Xiphias)
bursztyn
żołędziowy
(-> Garrulus)
gruczoł
sum
(-> Silurus)
błękitny, szaroniebieski (-> Notonecta, Prionace)
błyszczący
(-> Cerastoderma)
IMIONA
(-> Glaucus)
sowa
(-> Athene, Glaucidium)
klej, lep
(-> Glycera)
węzeł (na sznurze), guz
[zwój nerwowy]
węzeł, guz (na sznurze)
chwała morza
(-> Conus)
język
klej
glutynant, rodzaj knidy (-> Cnidaria)
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glutinosus
lac.
glycimeris
nlac.
glykeros
gr.
gnath- (ion)
gr.
godlewskii
Goliath
gongr.
Gorgona
gr.
gracilis
tac.
grad(i)lac.
grammgr.
granłac.
granulosus
łac.
graphein
gr.
gressłac.
grex (~egis)
łac.
grex
nłac.
griseus
łac.
groenlandicus
nłac.
grypus
gr.
gulo
skandynawski
Gyas
gr.
gymnogr.
gynegr.

lepki
(-> Ichtyophis, Myxine)
gal. małża
(-> Glycymeris, Panope)
słodki
szczęka
Godlewskiego
(-> Abyssocottus)
IMIĘ
(-> Goliathus, Strombus)
spłodzony, stworzony, | krew
IMIĘ
smukły, delikatny
(-> Dinomis)
stopień, krok
pismo, znak
ziam(k)o
ziarnisty
(-> Echinococcus)
pisać, rysować
stopień, krok
stado, trzoda, gromada | hufiec, zastęp
zespół komórek śluzowca
szary, popielaty
grenlandzki
(-> Ichtyostega, Pagophilus)
zagięty nos
(-> Halichoerus)
nazwa miejscowa
(-> Gulo)
IMIĘ
(-> Ursus)
nagi, goły
żeński, kobiecy

H
habessinica
habilis
habitat
habitus
haema(t)haematobium
haemophilia
haemostoma
haima
haje
halhaliaetus
hallux
halsatus
hamadryas
hannah
haplharpyia

nlac.
łac.
łac.
łac.
nłac.
nlac.
nlac.
łac.
gr.
ar.
gr.
łac.
łac.
gr.
gr.
hindi?
gr.
gr.

abisyński
(-> Dendrohyrax)
zdatny
(-> Homo)
miejsce, obszar zamieszkania
wygląd, pokrój
krew
żyjąca w krwi
(—> Schistosoma)
obniżenie krzepliwości krwi
czerwone usta (ujście) (-> Purpura, Thais)
krew
jadowity wąż
(->A/ą/a)
sól, przenośnie morze (-> Haliaetus, Halichoerus, Halicryptus)
rybolów morski
(-> Pandion)
wielki palec, paluch
slonowodny
(-> Liocarcinus, Portunus)
driada drzewna
(-> Papio)
jadowity wąż
(-> Ophiophagus)
pojedyńczy
harpia
(-> Harpia)
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harrisi
hauniensis
hausthelena
helios
Helle
helminthos
hemihepar
hepaticus
heptaHercules
hermaphroditus
heterhexahiemalis
hildebrandti
hiper
hipphippocrepia
hippopus
hipposideros
hirtipes
hirudinaceus

nłac.
łac.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
łac.
gr. łac.
gr.
łac.
gr.lac.
gr.
gr.
gr.

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
łac.
łac.

hirudo (—dinis)
łac.
hirundo
łac.
hispida
łac.
histłac.
histologia,
nłac.
histolytica
nłac.
histos
nłac.
histos (~os)
gr.
histrio
etruski
hodgsoni
holos
gr.
hoolock
hindu-ang.
homgr.
homalgr.
hominłac.
homo
łac.
homoigr.
hoplgr.
hormgr.

Harrisa
(-> Rhithropanopeus)
z Kopenhagi
(-> Cerastobyssus)
ssawka
helleńska (grecka)
(->Muraena)
słońce
IMIĘ
(_>Lycaena)
robak
połowa, półwątroba
wątrobowy
(-> Fasciola)
siedem (7)
IMIĘ (gr. Herakles)
(-> Dynastes)
hermafrodyta, obupłciowiec
(anatomia, fizjologia)
innego rodzaju, obcy
sześć (6)
zimowy
(-> Boreus)
Hildebrandta
(-> Aepyomis)
ponad
(-> Caenis - hipermetamorfoza)
koń
koński trzewik
(-> Phoronis)
końska noga
(-> Hippopus)
końskie żelazo (podkowa) (-> Rhinolophus)
kosmatonogi
(-> Cirolana)
pijawkowaty
(-> Echinorhynchus,
Macracanthorhchynchuś)
pijawka
jaskółka
szorstka, kolczasta
(-> Pusa)
tkanina
histologia, anatomiamikroskopowa
rozpuszczająca tkanki
(-> Entoamoeba)
tkanka
tkanina, żagiel
histrion, aktor cyrkowy
(-> Histrio)
Hodgsona
(-> Pantholops)'
cały
onomatopeja
(-> Hylobates)
równy, podobny, jednaki
równy, płaski, gładki
ludzki, człowieczy
człowiek, mężczyzna
równy, podobny, jednaki
broń, oręż
popędzać, naganiać
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horridus
lac.
horribilis (3° horridus) lac.
hortulana
lac.
huegeli
humanus
lac.
humerus
lac.
humilis
lac.
hyalgr.
hydatgr.
hydor
gr.
hydrgr.
hydracarina
nłac.
hydrophobia
nlac.
hydrops
nlac.
hygrgr.
hy/e
gr.
hymengr.
hyoscella
gr.
hypergr.
hypermetamorphosis nlac.
hyperoagr.
hypogr.
hyps
gr.
hyrax (-acos)
gr.
hyrax
nlac.
hystrix
gr.lac.

straszny
(-> Moloch)
najstraszniejszy
(-> Ursus)
ogrodowy
(-> Emberiza)
Huegela
(-> Jasus)
ludzka
(-> Pediculus)
ramię, kość ramieniowa
niski, nisko położony
przezroczysty, szklisty
(-> Coliaś)
wodny
woda
wodny
wodne pająki
wodowstręt (wścieklizna)
puchlina
wilgotny, mokry
las
skór(k)a, błona, łupina
świński
(-> Chrysaora)
nad, ponad, powyżej
nadprzeobrażenie
(-> Caenis)
podniebienie
pod, popod
wysokość
mysz
góralek
(-> Dendrohyrax, Hyrax)
jeżozwierz
(-> Asthenosoma,Chaetonotus
Diodon, Hermonia)

I
icaeorhinus
Icarus
ichor
ichor
ichthIchtyes
■icus
■id (es)
idella
idiidus
d•Snicapillus
Ikaros
ikpikpukensis

gr.lac.
gr.lac.
gr.
nlac.
gr.
gr.
łac.
gr.
nlac.
gr.
szwedzki
gr.
łac.
gr.
nlac.

podobny do wczesnego rekina (-> Sebecus)
IMIĘ
(-> Polyommatus)
krew bogów
limfa, chlonka
(fizjologia)
ryba, zwierzę wodne
ryby
oznacza zwykle pochodzenie geograficzne lub zastosowanie
podobny, kształtny
podobny do jazia
(-> Ctenopharyngodon)
taki sam, jednaki, równy
jaż
(-> Leuciscus)
tej samej wielkości lub ilości
ognistowlosy (rudy)
(-> Regulus)
IMIĘ
Ikpikpuk nad Jukonem (-> Candona)
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iliillicus
imago
imago
imber (~bris)
impennis
imperialis
improvisus
inin
ineptus
indicus
ineptus
infernalis
infraingens
inguen
inhaerrens
Insecta
inter
internintestinae
intestinalis
intraintrico
lo (Jo)
ips, ipsos
ips
Iris
irritans
Irus
ischias
ischion
ischiosetosa
islandicus
iug-, iugulius

lac.
gr.lac.
lac.
nlac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
łac.
łac.
łac.
łac.
lac.
łac.
lac. nlac.
łac.
łac.
łac.
gr.
gr.
nlac.
gr.
łac.
gr.
nlac.
gr.
gr.lac.
nlac.

trzewia, jelita
inny, odrębny tamtejszy, dalszy (-> Apatura, Turdus)
obraz, wyobrażenie
postać dorosła zwierzęcia
deszcz
(-> Tragelaphus)
bezpióra
(-> Alca)
cesarski
(-> Aulica, Cymbiola, Hedobia)
niespodziewany
(-> Balanus)
nie, bez
w, wewnątrz
niedorzeczny, niezgrabny (—> Didus)
indyjski
(-> Bandicota, Makaira, Penaeus)
niedorzeczny
(-> Didus, Raphus)
podziemny, nlac. piekielny (—> Vampyroteuthis)
dolna połowa, popod
ogromny
(-> Pteranodon)
pacha, pachwina
(-> Phthirus)
przywierający
(-> Synapta)
posiekane
pomiędzy
wewnętrzny
trzewia, jelita
(-> Protula)
jelitowy, wewnętrzny
(-> Ciona, Gasteropilus, Ligula)
wewnątrz
wprowadzać zamieszanie
IMIĘ
(-> Inachis)
owad, szkodnik winorośli | sam, samodzielny
kornik
(-> Ips)
IMIĘ
(-> Apatura)
denerwujący
(-> Pulex)
IMIĘ
(-> Irus, Venerupis)
rwa kulszowa
biodro, staw biodrowy, udo
z szczecinkami na udach(-> Jaera)
islandzki
(-> Arctica, Cyprina)
-> jug
-> jus

J
jacobaeus
nłac.
jaculum
łac.
jaculus
łac.
Janus
łac.
japonicus (= nipponicus)nlac.

(-> OBJAŚNIENIA)

jakubowy
rzut
strzelec
IMIĘ
japoński

(-> Pecten)

(-> Allactaga, Eryx, Jaculus)
(-> Floscularia)
(-» Andrias, Pristiophorus)
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jenkinsi
Jo (/o)
joculatrix
joculum
johnstoni
jota
juba
jubatus
Jupiter = lovis pater
jug
jugul
jus (-ris)

łac.
lac.
lac.
gr.
łac.
lac.
lac.
lac.
tac.
gr.

Jenkinsa
(-> Potamopyrgus)
IMIĘ (skr. od Jovis)
strzelający
(-> Toxotes)
żart
Johnstona
(-> Okapia)
litera jota (I albo i)
(-> Autographa)
grzywa
grzywiasty
(-> Eumetopias)
Ojciec Jowisz
jarzmo, przęsło, coś łączącego
gardło, obojczyk
prawo

K (p. też pod C oraz -> OBJAŚNIENIA)
kaempferi
kali
kallimos
kallos
katon
kalyptkamp(f)kardikardia
kardium
kanon
kanon
karoo
karota
karposkaryon
katakatharos
kathetkauterizo
keta
kenos (kainos)
kephalkerathardo
ketos
kindti
l<ineo
todkteid-

ar.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
nlac.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

gr.
gr.
gr.

KSmpfera (Kaempfera) (-> Macrocheira)
soda, lug
piękny, śliczny
piękny, piękno
drewno
łuska, okrywa
zagięty
sercowy
serce
wpust (żołądka)
orzech
jądro komórkowe
zasypiać (p. -> carotis)
marchew
owoc, bulwa | nadgarstek
jądro, orzech
w dół, zejściowy
czysty
pionowy
wypalać żelazem
nabrzmienie | plama
nowy
głowa
róg
lis
(-> Galeocerdó)
potwór morski
(-> Cetacea)
Kindta
(-> Leptodora)
poruszać
pień, konar, gałąź
obojczykowy
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kleptoknida
klon
Wonknida
knide
kochlea
koelus
koetkohlreuteri
koine (koen)
kokkos
kolekolia
kolon
koma
koma
koncha
konus
kopkoprum
kotyle
kranium
kreas
kremaster
krene
Kressa
krinkrino
kroke, krokale
kross
kryptktenos
kyon (-ynos)
kytkyton
kyton

nłac.
celtycki
gr.
nłac.
gr.
gr.
gr.
gr.

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr. łac.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
nłac.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
nlac.

parzydełko zawłaszczone (—> ślimaki tyłoskrzelne)
klan, ród, zespół rodzin
drgawki, wstrząsy
parzydełko
pokrzywa
ślimak, muszla
pusty, wydrążony
(—> Coleoptera)
skład, loże, obóz, łożysko, panewka
Kohlreutera
(-> Periophthalmuś)
razem, wspólny
(okrągła) jagoda
łuska, okrywa, osłona, pokrywa
klej
jelito końcowe, kiszka odbytowa
śpiączka
włosy, fryzura, głowa
muszla mięczaka
stożek
uderzenie, cięcie, raz
gnój, odchody
przyssawka
czaszka
mięso
wieszadełko poczwarki (-> Lepidoptera)
źródło
Kretenka, mieszkanka Krety
(-> Creseis)
rozdzielony, przerwany
wydzielam
kamień otoczak
frędzel, kwast, blanka muru
ukryty, schowany
grzebień
pies, lis
(-> Cyon, Cuori)
osłona, ciało wydrążone
komórka, cela (pomieszczenie)
komórka
(cytologia)

L
labea
labium
labrum
lacertosa
lacteum
lacuna

łac.
lac.
lac.
łac.
lac.
lac.

usta
(-> Labeo)
warga (nlac. u stawonogów - górna)
warga (nlac. u stawonogów - dolna)
jaszczurkowata
(—> Ophiura)
biały jak mleko
zatoka, przerwa ciągłości

(->Dendrocoelum)
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lacustris
laelaevis
laevis, laevus
lag(o)ena
lagocephalus
lagopus
lagurus
lam(in)lamarcki
Lamellibranchiata
lamellina
lamellosus
lanceolatus
Lanike
Lar, Lara
Iardanus
larva Desori
larva Muelleri
larva
larvatus
laterlatro
latum
latus
lavaretus
Lavinia
lecithlectularius
Leda
leischmaniosis
lep/dleptleptocephalus
leptodactylus
leuclev- p. laevfev(ist)Hber
libra
libella (zdr.)
ligamentum
ligamentum
Lugea

fac.
gr.
lac.
łac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.

nlac.
lac.
lac.
lac.
gr.
łac.
łac.
nlac.
nlac.
nlac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
fr.
tac.
gr.
łac.
gr.
nlac.
gr.
gr.
nlac.
gr.
gr.
łac.
łac.
tac.
tac.
łac.
tac.
nłac.
lac.

stawowy
(-> Spongilla)
lewy
gładki, śliski
lewy
flaszka, dzbanek
zajęcza głowa
(-> Lagocephalus)
zajęcze nogi
(-> Alopex, Buteo, Lagopus)
z zajączym ogonem
(-> Polyxenus)
płytka, blaszka
Lamarcka
(-> Cardium, Cerastoderma)
blaszkoskrzelne
blaszkowana
(-> Meandrina)
blaszkowaty
(-> Haliotis)
lancetowaty
(-> Amphioxus)
IMIĘ
(-> Lanice)
IMIONA
(-> Hylobates)
handlarz słoniny
(-> Dermestes)
(larwa-> Desora
(larwa -> Nemertini)
(larwa-> Mullera
(larwa -> Polycladida)
maska
(ogólnie —> larwa)
paskudny
(-> Nasalis)
boczny
ukryty, chowający się
(-> Birgus)
szeroki
(-> Diphyllobotrium)
szeroki
sieja
(-> Coregonuś)
IMIĘ
(-> Junonia)
żółtko
łóżkowy
Cimex)
IMIĘ
(-»Leda)
leiszmanioza, kala azar (choroba)
łuska
delikatny, cienki
z małą drobną głową
(larwa -> Pisces, np. Anguilla)
wąskoszczypcy
(-> Astacus,Potamobius)
biały
lewy
uniesiony, podniesiony
łyko | książka, list, pismo | wolny
waga (urządzenie), odważnik funtowy
książeczka | drobna moneta | waga jubilerska
taśma
wiązadło
IMIĘ
(-> Erebia)
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ligneus
łac.
ligustri
ntac.
limtac.
limacinus
nłac.
limax
nlac.
limes (-mitis)
łac.
limngr.
limnorum
gr.
limosus
łac.
lipgr.
litgr.
lit(f)orłac.
lithographica
nłac.
lithophaga
gr.łac.
lithos
gr.
Httorea
łac.
livia, Livia
łac.
loa
bantu
lob- (us)
gr.
locularis
łac.
locusta
łac.
loganense
nłac.
logos
gr.
longimana
łac.
longissimus (3° longus) łac.
longus
łac.
loosis
nlac.
lophius, lophia,
gr.łac.
lorica
łac.
lotor
łac.
Louisa
loxgr.
lubricus
łac.
ludovicianus
łac.
lugubris
łac.
lumbricoides
lac.
lumbricus
łac.
lumbus
łac.
lunaris
lac.
lupus
łac.
luteus
łac.
lutra
aryjski
lux (~ucis)
łac.
lycophora
nlac.

dymny, osmolony
ligustru
(-> Sphinx)
bagno, błoto
ślimakowaty
(-> Clione)
pomrowik
(-> Entoamoeba)
granica
jezioro, mokradło
z wody, wodny
(-> Limnoria)
bagienny, błotny
(-> Oronectes)
tłuszcz
gładki
brzeg, wybrzeże
litograficzny
(-> Archaeopteryx)
zjadacz kamieni
(-> Lithophaga)
kamień
przybrzeżny
(-> Littorina)
siny, koloru ołowiu | IMIĘ (-> Columba, Livona)
loa-loa
(-> Filaria)
płat
miejscowy
(-^Tantalus)
konik polny, szarańcza (-> Gammarus, Pephredo)
z Logan
(-> Ainiktozoon)
słowo, mowa, nauka
[nazwy nauk, logika, dialog]
długoręka
(-> Hylobates, Simia)
najdłuższy
(-> Elaphe, Lineus)
długi, wysoki
looza, ślepota nadrzeczna (choroba) (-> Filaria)
kark, grzywa, kita, garb | pagórek
(-> Lophiuś)
pancerz, kolczuga
pracz, myjący
(-> Procyon)
IMIĘ
(-> Apatosaurus)
zakrzywiony,ukośny
(-> Loxosoma)
śliski
Ludwika
(-> Cynomys)
żałobny
(-> Latrodectus)
glistowaty
(-> Ascaris)
dżdżownica
lędźwie
księżycowy
(-> Copris)
wilk
(-> Canis)
żółty
wydra
(-> Lutra)
światło
(-> Lucinia)
likofora
(larwa -> Cestodaria)
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lympha
lynx
lyra
lys-, lyt-

nlac.
gr.łac.
gr.łac.
gr.

limfa, chlonka
ryś
lira
rozpuszczać

(fizjologia)
(-> Lynx)
(-> Callionymus)

M
Machaon
gr.
machaira
gr.
macr- p.makr,gr.
macropus
gr.łac.
macor-oris
lac.
macrurus
gr.łac.
mactans
lac.
macto
lac.
macula
łac.
maculatus
łac.
maculipennis
łac.
madagascariensis
nłac.
magna
łac.
magnificus, -cens
lac.
mahabo
malgaski
maior (1°)= major
lac.
(2° magnus, 3° maximus)
Maja
gr.
magnus (2° maior)
łac.
makrinos
gr.
makros
gr.
malacos
gr.
malariae
włoski
malayanus
nłac.
mail
gr.
malleus
łac.
malus (1 °)
łac.
malus
łac.
mamma
gr.łac.
Mammalia
nlac.
manatus
karaibski
mandibula
lac.
mantis
lac.
manus (~um)
lac.
margaritifera
lac.
marginlac.
marginata
lac.
manae
łac.

IMIĘ
(-> Papilio)
nóż, miecz
(-> Makaira)
duży, wielki
(-> Macrocheira)
wielkonóg
(-> Octopus)
chudość
(-xMacoma)
z dużym ogonem
(-> Caenis)
zabójca
(-> Latrodectus)
ofiarowuję, zabijam na ofiarę,
(mat, matador)
plama, ślad, znamię
(-> Maculinea)
plamisty
(-> Leptura, Strangalia)
plamoskrzydły
Anopheles)
madagaskarski
(—► Cassis, Daubentonia)
wielka
(-> Daphnia)
wspaniały, wspanialszy (-> Argentavis)
(-> Ambondro)
duży, większy
(—> Allactaga)
IMIĘ
(-> Paralithodes)
większy
chudy
duży, wielki
miękki
zle powietrze
(-> Plasmodium)
malajski
(-> Helarctos)
wełna, runo
młotek
zły (2° peius, 3° pessimus)
jabłoń | maszt, pal
gruczoł mleczny, pierś, sutek
posiadające sutki
bóbr
(-> Trichechus)
szczęka, żuchwa
modliszka
(-> Mantis, Scyllia)
ręka
perlorodna
(-> Margaritana)
skraj, brzeg,krawędź
obrzeżona
(-> Glomeris)
IMIĘ (w 2przyp.)
(-> Cypridopsis, Eudontomyzon)
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marina
marinus

tac.
tac.

marmota
gr.
marsupialis
tac.
marsupium
gr.tac.
mast
gr.
mastigium
gr.
mat(e)r
tac.
maura
nlac.
maxilla
lac.
maximus (3° maior)
tac.
Medea
medimedicinalis
medinensis
mediterranea
medullMeduza
medusa
mega(l)megalodon
megalope
megalops
Megera
meios
mel
me/a(n)melanogaster
melanoleuca
Meleagris
Melicerta
melior (2° bonus)
mellifica
melones
Melusina
menmeniscus
meno
mensa
mentum
mer- (meris)
mercenarius

gr.
tac.
gr.tac.
nlac.
tac.
tac.
gr.
nlac.
gr.
gr.
nlac.
lac.
gr.
gr.
lac.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
tac.
lac.
lac.
gr.
gr.
gr.
lac.
lac.
gr.
lac.

morska
morski

(-> Arenicola)
(-> Bufo, Glaucus, Petromyzon
Rivulogammarus)
(-> Marnota)
(-> Charybdea, Didelphis)

mruczący
torbowy
worek, torba
sutek
bicz [wić]
matka, rodzicielka, |początek
mauretański, ciemny
(-> Mormó)
szczęka, żuwaczka
olbrzymi
(-> Aepyornis, Cetorhinus, Dinomis
Elephas)
IMIĘ
(-> Erebia)
środek
lekarski
(-> Hirudo)
medyński
(-> Dracunculus)
śródziemnomorska
(-> Anilocra, Comatula)
szpik, rdzeń
IMIĘ
meduza
(stadium, postać -> Cnidaria)
bardzo duży, wielki
wielki ząb
(-> Carcharodon)
megalopa, wytrzeszcz (larwa ->Crustacea)
wielkooki
(-> Asprocottus)
IMIĘ
(-> Dira)
mały
miód
czarny
czamobrzucha
(-> Drosophila)
czarnobiała
(-> Ailuropoda)
IMIĘ
(-> Goliathus, Numida)
IMIĘ
(-> Floscularia)
lepszy
tworząca miód
(-> Apis)
jablkowaty
(-> Purpura)
IMIĘ
(-> Melusina)
miesiąc
półksiężyc
pozostawać, nie zmieniać się
stół
bródka, podbródek
część, fragment
kupiecki
(-> Venus)
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meridionalis
Merula
merlangius
mes-mezmesomelas
meta-

gr.
gr.
fr.
gr.
gr.
gr.

Meta
metaballo
metabole
metabolismus
metagenesis
metamericus
metamorphosis
metamorphosis
metastasis (~is)
metopon
mexicanum
mimi
micrmicrostomum
mictmikros
miliaris
militaris
milli
milium
mimminimus (3° 4)
minutus

gr.
gr.
gr.
nlac.
nlac.
nlac.
gr.lac.
nlac.
nlac.
gr.
nlac.
gr.
gr.
gr.
nlac.
gr.
gr.
łac.
łac.

mirabilis
miracidium
mirus
mit
mixtmnemMnemosyna
mola
moles
molitor
molitrix, mielący
mollis

łac.
nlac.
łac.
gr.
gr.
gr.
gr.
lac.
lac.
łac.
lac.
lac.

lac.
gr.
lac.
lac.

śródziemnomorska
(-> Barbus)
IMIĘ
(-> Turdus)
nazwa posp.
(-> Meriangius)
w środku, pomiędzy
(-> Mesostoma)
środkiem czarny
{-> Canis, Thos)
przez, poza, po, pomiędzy | odmiennie |
wyraża też przemianę lub wyjście poza obręb
IMIĘ
(-> Meta)
przemieniam
rzut poza (coś)
przemiana materii
przemiana pokoleń
członowany
(-> Isis)
przemiana w coś innego (-> Alcedo, Caenis, Cygnus)
przeobrażenie larwy
(-> larva, eruca, pupa,)
przerzut
czoło
meksykański
(-> Ambystoma)
mniejszy, drobny
litera mi (M albo p)
(-> Euclidimera)
mały
drobnoustny
(-> Vorticella)
mieszany
mały
masowy
(-> Noctiluca)
masowy, silny
(-> Psammechinus)
Milla
(-> Callorhinchus)
proso
(-> Miliaria =Emberiza)
naśladować, udawać
najmniejszy
(-> Cupido)
mały, drobny, mniejszy (-> Glossobalanus, Ixobrychus,
Planes)
przedziwny
(-> Pelagohydra)
dziwadełko
(larwa-> Trematoda)
dziwny
(-> Hexarthra, Pedalion)
nić
(mitoza)
mieszany
pamięciowy
IMIĘ
(-> Parnassius)
kamień młyński, żarna (-> Mola)
masa, ciężar
młynarz
(-> Tenebrio)
żujący
(-> Hypophtalmichtys)
miękki

342

mollissimus (3° mollis) lac.
mollusca
nłac.
mongr.
monacha
gr.
monedula
lac.
Moneta
lac.
monoceros
gr.lac.
monstrosus
lac.
montanus
lac.
morgr.
morphgr.
morrhua
fr.
morsitans
łac.
mortisagus
łac.
moschatus
łac.
muc- (~or)
łac.
mulgo
łac.
multlac.
multiceps
nlac.
multicostata
lac.
multilocularis
nlac.
murinus
łac.
mus (~uris)
łac.
muscorum (od musci) lac.
musculus
lac.
musculus (zdr.)
lac.
museorum
lac.
musicus
łac.
Musimon
lac?
mutabilis
lac.
muto
łac.
mutus
łac.
mygr.
myces (-etos)
gr.
myel
gr.
myia
gr.
myriagr.
myria
nlac.
myrme
gr.
mys
gr.
mysis
nłac.
mytilus
lac.
myxgr.
myzgr.

najmiększy
(-> Somateria)
mięczaki
pojedynczy
mnich
(-> Notodromas)
kawka
(-> Corvus)
IMIĘ, przydomek
(-> Cypraea)
jednoróg
(-> Monodon)
przeraźliwy, dziwaczny (-> Chimaera, Pontocypris)
górski
(-> Ena)
jagoda złożona(jak morwa)
kształt (± łac. forma)
dorsz
(-> Gadus)
śmiercionośna
(-> Glossinia,)
wieszczący śmierć
(-> Blaps)
piżmowy
(-> Desmana, Eledone)
śluz
doić
(-> Caprimulgus)
wiele, dużo
wielogłówkowiec
(-> Multiceps)
wielożeberkowa
(-> Periglypta)
wielomiejscowiec
(-> Echinococcus)
mysi
(—> Eunectes, Marmosa, Vespertilio)
mysz
mchowy (mchy)
(-> Pupilla)
muskul, umięśniony
(-> Balaenoptera)
myszka
(-> Mus)
muzeów (muzealny)
(-> Anthrenus)
muzyk, muzyczny
(-> Philomelos, Tubipora, Turdus)
IMIĘ zwierz, mitol.
(-> Ovis)
zmienny
(-> Oneirophantes)
zmieniam
niemy
(-> Lachesis)
mysi, mięśniowy
grzyb
rdzeń, szpik
mucha
(-> Possidonomyia)
wiele, nie do policzenia
10 000
(-> Myriapoda)
mrówka
mysz | mięsień
lasonóżek, mysis
(larwa -> Crustacea)
omułkowata
(-> Stylonychia)
śluz
(-> Myxine)
ssawka
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N
naja
hindi
na(uta) łac.
nanus
gr.
nanngr.
nasus,nasutus
łac.
natrix
niem.
nauplius
nłac.
navalis
łac.
navigo
łac.
ne(o)gr.
neandertalensis
nłac.
necrgr.
nectłac.
nectgr.
nema(t)gr.
nephridium
nłac.
nephron
nłac.
nephros
gr.
Neptuni
łac.
neurgr.
niceensis
nłac.
nig(e)rłac.
nigra
łac.
niloticus
łac.
Niobe
gr.
nipponicus (=japonicus)n\ac.
Noae
hebr.
nobilis
łac.
noct- (nox)
łac.
noctiluca
łac.
noctuus
łac.
nomgr.
nonę
gr.
norma
łac.
northropi
norvegicus
nłac.
notos
gr.
notos
gr.
novem
łac.
novae guineae
nłac.
novae hollandiae
nłac.
novemcinctus
nubicus
łac.

jadowity wąż
(->Naja)
pływanie
mały
(-> Endolimax)
karzeł
nosata
(-> Chondrostoma, Perameles)
zaskroniec
(-> Natrix)
nauplius, pływik,
(larwa -> Crustacea)
okrętowy
(-> Teredo)
żegluję, pływam (na czymś)
nowy
z doliny Neandra
(-> Homo)
martwy
węzeł
pływający
nić
nerka bezkręgowca (u kręgowca -> ren)
element funkcjonalny nerki kręgowca
nerka
IMIĘ (2 przyp.)
(-> Poterion)
włókno,ścięgno, nerw
nicejski
(-> Calyx)
czarny
czarna
(-> Merula, Polycellis)
nilowy
(-> Trochus)
IMIĘ
Fabriciana)
japoński
IMIĘ (2 przyp.)
(~>Arca)
szlachetny, dostojny
(-> Architectonica, Pinna)
noc
nocne światło
(-> Pelagia)
nocny
(—> Athene)
prawo, zwyczaj, porządek | łąka, pastwisko, miejsce
dziewięć
prawo, zwyczaj,porządek
Northropa
(-> Quetzalcoatlus)
norweski
(-> Meganyctiphanes,Rattus)
grzbietowy (tylny)
(-> Notodromas, Notonecta, Notostraca)
południowy, także imię wiatru,
(-> Giganotosaurus)
(9) dziewięć
(-> Dasypus)
nowogwinejski
(-> Culcita)
nowoholenderski (= australijski)
(-^Dromaeus)
dziewięciokrotnie opasany
(-> Dasypus)
nubijski
(-> Papio anubis)
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nucienudicollis
nudus
nutrinux (~uc/s)
nyctnympha
nyx

łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
gr.
gr.
gr.

jądro, orzech
nagoszyi
nagi
odżywczy
orzech
nocny
nimfa, postać mitol.
noc, mrok

(-> Procnias)
(-> Sipunculus)

(-> Arthropoda)

O
o- (-> oon)
gr.
obliquus
łac.
obtusus, obtusatus
łac.
occipit
łac.
occiput
łac.
ocellłac.
ocellum
nłac.
octogr.łac.
oculatus
łac.
oculus (zdr. z ocus) łac.
oculus
nłac.
odos (p. też eidos)
gr.
odos (hodos)
gr.
odus (-dontos)
gr.
oecgr.
oesophagus
łac.
oestrum
nłac.
oestrus
gr.
oestrus
nłac.
officinalis
łac.
oikos (nłac. eko-)
gr.
okkos
gr.
olfacłac.
oliggr.
oligactis
gr.
oligotrofia
nłac.
olivaceus
łac.
olor
łac.
-om
gr.
omgr.
omasum
łac.
omasus
nłac.
omma (-atos)
gr.
omnis
łac.

jajo
skośny
stępiony
(-> Daphnia)
potyliczny
potylica
oczko, małe oko
oko proste, plamka oczna
(8) osiem
oczkowały
(-> Madrepora)
oko
oko z soczewką
kształt, forma
droga
ząb
zamieszkały
przełyk
giez, bąk
(-> Cymothoe)
giez, bąk | namiętność (-> Oestrus)
ruja
(fizjologia)
lekarski, apteczny
(-> Euspongia, Sepia)
dom, mieszkanie
oko
węchowy
skąpo, mało
skąpopromienna
(-> Pelmatohydra)
mało składników odżywczych w wodzie, glebie
zielonkawy, oliwkowy (-> Chiton)
wołający, krzykliwy
(-> Cygnus)
obrzęk, puchlina
ramię, bark
żołądek bydlęcy
księgi (u przeżuwaczy)
oko (nłac. oczko pojedyncze, fasetka)
całv. zuDełnv
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on
gr.
on (~ntos)
gr.
oncos
Iac.
oncos (p. też uncus)
gr.
oncos
ntac.
oncosphaera
nłac.
onkologia
nłac.
onkos
gr.
onocrotalus
gr.
onychgr.
onyx (-icis)
tac.
oon
gr.
operculum
łac.
ophion
łac.
ophiopluteus
nłac.
ophiurus
nłac.
opilio
łac.
opisthengr.
opolensis (opoliensis) nlac.
ops (~psis)
gr.
opticus
gr.
optimus (3° od bonus) łac.
opto
gr.
or- (p. os)
Iac.
orbicularis
łac.
orbis
Iac.
orbita
Iac.
orbita
nłac.
orca
łac.
ordiłac.
oreias (~eados)
gr.
organon
gr.
organum
łac.
orientalis
łac.
orificium
łac.
oras (~reos)
gr.
orthos
gr.
os (-oris)
łac.
os (-ssis)
Iac.
osmgr.
osphrgr.
osphradium
nłac.
ostium
łac.
ostracgr.
oura p. ura
gr.

jajo
będący, istniejący, byt
obrzmienie, opuchlizna, guz
pazur, hak, | nabrzmienie
nowotwór, rak
onkosfera,
(larwa-* Cestoda)
nauka o nowotworach
wzdęcie, guz
osioł + grzechotka
(-> Pelecanus)
szpon, pazur
(-> Stylonychia)
szpon, pazur
jajo
wieczko, przykrywka
wąż
ofiopluteus
(larwa
Ophiuroidea)
wężoogon
pasterz
{-> Phalangium)
tylny
opolski
(-> Silesaurus)
wzrok, wygląd, widzenie, oblicze
dotyczący widzenia
najlepszy
życzyć sobie
usta, gęba
okrągławy
(-> Emys)
krąg, okrąg
ślad kół, okręg
oczodół
? orka (delfin)
(-> Orcinus)
porządek
górski
(-> Melanorosaurus)
narząd, organ
narząd, organ
wschodni
(-> Blatta)
ujście
góra, góry
(-> Oronectes)
prosty
usta, gęba
kość
węch, czucie
węch
narząd zmysłu chemicznego (u mięczaków)
ujście
skorupa, muszla
ogon
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ous (otos)
ovovale
ovarium
ovata
ovinus, ovis
ovum
oxy-

gr.
łac.
łac.
nłac.
łac.
łac.
łac.
gr.

ucho
jajowy
owalny
(->Plasmodium)
jajnik
jajowaty
(-> Beroe)
owczy
(-> Oestrus)
jajo(-waty)
(-> Ovula)
ostry, spiczasty | kwaśny

P
pachys
pachyptila
paedpaedor
pagos
palpalaePalaeno
palaios
palat
palinpallidus
pallium
palma
palmata
palmatum
palpatis
palpus
paludosus
palustris
pantf)panarthritis,
pandora
paniscus
pantherinus
papalis
papatasi
papillosus
pappus
papua
par (~ris)
paraparadoxus

gr.
gr.
gr.
łac.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
łac.
gr.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
lac.
łac.
gr.
nłac.
gr.
nlac.
lac.
gr.łac.
włoski
łac.
gr.łac.
nlac.
łac.
gr.
łac.

gruby, mocny
(-> Pachydermata = Proboscidea)
grubopióra
(-> Riftia)
dziecko
brud, nieczystość
(-> Paediculus)
lód
(-> Pagophilus)
rdzeń słów: walka, los loteryjny, plewa, słup
stary
IMIĘ lub kolor
(-> Colias)
stary, dawny
podniebienie
stary, dawny
blady
(-> Abyssocottus)
płaszcz, okrycie
ręka, dłoń
palmiasta, dloniasta
(-> Acropora, Melita, Tarantula)
dloniasty
(-> Alcyonium)
tse-tse
(-> Glossina)
macka, czułek
bagienny
(-> Branchinecta)
błotnisty
(-> Pelomyxa)
cały, wszystek
zapalenie wszystkich stawów
IMIĘ
(-> Symbion)
zdr. -> Pan
(-> Pan)
panterowaty
(-> Cypraea)
papieska
(-> Mitra)
moskit
(-> Phlebotomus)
czulkowaty
(-> Hyalocynthia)
dziadek, starzec | puch roślinny
(-> Solaster)
pauański
(-> Pygoscelis)
równy
przy, obok, z dwustron, wzdłuż, wyraża też podobieństwo
niezwykły,paradoksalny (-> Lepidosiren, Ornithorhynchus,
Diplozoon)
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parasitus (~i)
lac.
parasiticus
parasympathic
nlac.
pardelinus
łac.
pardus
lac.
parhthenos
gr.
paries (-etis)
lac.
paries
nlac.
paro
lac.
parotis (~idis)
nlac.
pastinaca
łac.
passer
lac.
patagonicus
nlac.
pathologia (~ae)
nlac.
patrios
gr.
patuius
łac.
paxillae
nlac.
pecten
gr.
pectoris
gr.
pediculus
łac.
pedis (dopełniacz pes) łac.
peius (2° od malus)
łac.
pelgr.
pelagos
gr.
pelagicus
gr.
penelope
gr.
penetrant
nłac.
penna (~ae)
łac.
pentagr.
pentacrinus
nłac.
pentagrammus
gr.
Pephredo
gr.
perlac.
peragr.
perdix
nlac.
Perdo
lac.
Perigr.
pericardiumgr.
Perissgr.
peritoneum (-i)
lac.
pes (~edis)
lac.
Pes pelecani
lac.
pessimus (3° od malus)lac.
Petasus
lac.

pasożyt = umieszczony przy (gospodarzu)
pasożytniczy
(-> Sagartia)
przywspółczulny
pardel
(-> Lynx)
nakrapiany [?]
(-> Panthera)
dziewica
ściana
ciemię
rodzić
(-> Lacerta vivipara, Vipera)
ślinianka przyuszna
pasternak
(-> Trygon)
wróbel
(-> Glaucidium)
patagoński
(-> Aptenodytes)
nauka o chorobach
cierpienie,
(patologiczny)
rozłożysty
(-> Purpura)
narządy zmysłu chemicznego (u szkarłupni)
grzebień
(-> Lucinia)
piersiowy
wesz(ka)
(-> Pediculus, Polyphemus)
stopa, noga
gorszy
glina, błoto
wolna, otwarta woda, morze
morski
(->Hygrobates, Pelagia, Scyllaea)
IMIĘ
(-> Anas)
penetrant, rodzaj knidy (-> Cnidaria)
pióro ptasie, pióro wiosła (-> Pterocnemia)
(5) pięć
penntacrinus,
(larwa -> Crinoidea)
pięciolinowy, -znakowy (-> Bathysidus)
IMIĘ
(-> Rivulogammarus)
przez, poprzez
worek, kieszeń
(-> Perameles)
kuropatwa
(-> Perdix)
niszczyć, tracić, gubić
wokoło, dookoła, o (czymś)
osierdzie
nierówny, dziwny
otrzewna
noga, stopa
noga pelikana
Aporrhaiś)
najgorszy
kapelusz
(-> Antedon)
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petenyi
petra
phaenphagphaios
phalangphaneros
pharynx
pharynx (~ngis)
phasma
phascolosomatum

phellos
phero (p. fero)
phileo
philomelos
phleps (~ebos)
phobos
phoca
Phoebe
pholis (~idos)
phorphosphoraeus
photphragmatphryne
phtheir
phye
phylphyllium
phyllosoma
physaPhysa
physalis
physis
phytpica
piceus
pictus
pictorum
pila
pilaris
pileus
pileus

łac.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
łac.
gr.
łac.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
łac.

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
nłac.
gr.
nłac.
gr.
gr.
gr.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.

Peteny'ego
(-> Barbus)
skala, kamień
jaśniejący, widniejący
jeść
ciemny, brunatny
okrągły kawałek drzewa | kość palca], | oddział wojska
widoczny, jawny
gardło, krtań
gardło
potwór, zjawisko
Bathyembrix)
na fascalosomie (workowatymciele)
(-> Loxosoma, Phascalosoma)
dąb korkowy, korek
nieść
kocham, lubię, mam skłonność (filantropia, bibliofil, filozof)
lubiący muzykę
(-> Turdus)
żyła
strach, fobia
foka
IMIĘ
(-> Melitaea)
łuska
nieść, dźwigać
niosący światło
(-> Pennatula)
światło
płot, ogrodzenie
ropucha
(-> Histrio)
wesz
(nłac. -> Phthirus)
postawa, wzrost
szczep, ród
liść
tyllosoma, płask,
(larwa -> Crustacea)
pęcherz, opuchlina
rozdętka (rodzaj ślimaka)
pęcherz
(-> Physalia)
natura, wygląd, oblicze
roślina
sroka, srokaty
(-> Livona, Pica)
czarny jak smoła
(-> Mylopharyngodon)
malowany, rysowany
(-> Ceyx, Lycaon)
malarski
(-> Unio)
piłka
włosiany, wlosienny
(-> Turdus)
kapelusz (filcowy)
kulka
(-> Pleurobrachia)
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pilidium
pi/ina
pilos
pilosus
pilum
Pilumnus
pilus
pinax (-acis)
pinna (~ae)
pinus
pipa
piscator
placenta
placenta
plaeplaga
plagios
planet (on)
planci
plancus
planula
planus
plasma (-atus)
plasma
plasso
plastos
plastron
plat(y)platypterus
platessa
platys
plax (~akis)
Ptec(t)plein
pleiston
pierocercoid
plesios
PleurPteura
Plexippos
Plexippus
plexus
Plexus
PUea
Pluma

nłac.
nlac.
gr.tac.
gr.łac.
gr.
lac.
gr.
gr.
lac.
lac.
Galibi
gr.
lac.
nlac.
gr.
łac.
gr.
gr.

łac.
nłac.
lac.
gr.
nłac.
gr.
gr.
lac.
gr.
łac.
łac.
łac.
gr.
gr.
gr.
gr.
nłac.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.łac.
łac.
gr.
łac.
łac.

pilidium
(larwa-> Nemertini)
kuleczkowata
(-> Neopilina)
włos, wełna, filc
włochaty, kudłaty
(-> Doris, Membranipora, Sordes)
włócznia, oszczep
IMIĘ
(-> Pilumnus)
kula
taca, talerz, tablica, obraz
pióro, skrzydło, płetwa
sosna
żaba grzbietoródka,
(-> Pipa)
rybak
(-> Lophius)
placek, ciastko
(-> Anseropoda)
łożysko
płaski, powierzchniowy
uderzenie, cios, rana | sieć, pajęczyna
ukośny, poprzeczny
błąkający się, poruszający się | trzaśnięty, uderzony
Piane (nazwisko)
(-> Acanthaster)
płaskonogi
(-> Acanthastef)
pływaczek
(larwa -> Spongiae, Anthozoa)
płaski
(planaria)
to co utworzone, ukształtowane
zaródż, treść wszystkich komórek
kształtować
utworzony, ukształtowany
płaska tarcza, pancerz brzuszny
szeroki, płaski
płaskoskrzydły
(-> Istiophorus)
całkiem płaska
(-> Pleuronectes)
płaski
płyta, coś płaskiego
porost
więcej
najwięcej
plerocerkoid
(larwa-> Cestoda)
bliski, niedawny
strona, bok
bok, żebro
IMIĘ
(-> Danaus)
ze splątanymi nogami, uderzony w nogi
splot
uderzenie
fałd, zgięcie, grzywa
oióro (ptasie)
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plumicomis
łac.
z pierzastymi czulkami (-> Corethra)
plumosus
łac. upierzony
(-> Chironomus)
pluteus
nłac.
pluteus
(larwa -> Echinoidea, Ophiuroidea)
Pluto
łac. IMIĘ
(-> Erebia)
pneuma(~atos)
gr. powietrze
pneumon
gr. płuco
pno
gr. oddech
pod- (p. pus)
gr. nożny
(-> Apoda)
Podalirius
gr. IMIĘ
(-> Iphiclades)
podex’ (-icis) + -> pes lac. kuper
(-> Podiceps)
pogoń
gr. broda
(-> Pogonophora)
pollex
lac. kciuk
połygr. wiele, dużo
Polyphaemus
gr. IMIĘ
(-> Limulus, Polyphaemus)
polypora
gr. wielootworowa
(-> Arcella)
polypus
łac. polip
(stadium, postać -> Cnidaria)
polypinum
lac. polipowate
(-> Carchesium)
pomatium
łac. pokrywka
(-> Helix)
pompilus
łac. towarzysz statku
(-> Nautilus)
porcellus
tac. prosiak, mała świnka
(-> Cavia, Cypraea)
porcus
łac. Świnia
(-> Scorpaena)
poroś
gr. nabrzmienie
porosus
gr.łac. dziurkowany
porosus
gr. z nabrzmieniami
(-> Crocodilus)
porta
łac. brama, wejście
(port, portal -> Portunus)
porus
gr. otwór, dziura
(—> Porifera)
postlac. potem, poza, z tylu
posterior
łac. tylny, następujący
potamgr. rzeka
(-> Hippopotamus)
poutassou
fr. nazwa posp. ryby
(-> Micromesistius)
praełac. pra-, przed, poprzedni
Priamus
gr. IMIĘ
(-> Halia, Potamopyrgus, Voluta)
primigenius
łac. pierworodny
(-> Bos)
pristis
łac.
piła, jakiś potwór wodny (-> Pristis)
progr.łac. pra-, przed
proboscidiferus
ryjkonośny
(-> Megalatractus)
proboscis
gr. wydatny pysk, trąba, ryj (tapira, słonia, wstężnicy)
procercoid
nłac. procerkoid
(larwa -> Cestoda)
processionea
łac. uroczyście krocząca
(-+ Thaumetopoea)
Proconsul
nłac. IMIĘ, -> consul
proctgr. kiszka stolcowa, odbyt
procyonides
nłac. podobny do -> Procyon (-> Nyctereutes)
prognosis
nlac. rokowanie
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proles (~lis)
lac.
prolifera
lac.
Prometh(a)eus
gr.
proprius
lac.
Proserpina, Prozerpina gr.
prosoogr.
protgr.
Proteus
gr.
prothesis (-is)
lac.
Protozoa
nlac.
proximus
lac.
psammos
gr.
pseudos
gr.
psi
gr.
psoa
gr.
psychgr.
psychrgr.
psylon
gr.
pterion
lac.
pterjyg)gr.
pteme
gr.
pterophryne
gr.
ptilgr.
pubes
gr.
pubescens, puberus lac.
puella
tac.
pugio
lac.
pugnax
lac.
pugno
lac.
pulchellus (2 °od pulcherjlac.
pulcher
lac.
pulcherrimus (3 °od pulcher)
pulex (-icis)
lac.
pulicaria
lac.
pulmon (-nis)
lac.
pumilus
lac.
Pumilo
lac.
punctatus
lac.
punjabicus
hindu, lac.
Pupa
lac.
PuPa
nlac.
Puparium
nlac.
Pupilla
lac.
Pus (podis)
gr.

potomstwo
rozrastająca się, mnożąca się
(-> Madrepora)
IMIĘ
(-> Conus, Prometheomys)
własny
IMIĘ
(-> Proserpinus)
z przodu
pierwszy, pierwotny
IMIĘ
(-^Amoeba)
wystawienie, wystawa
przed, lub prazwierzęta
bliski, najbliższy
piasek
kłamstwo, oszustwo
litera psi (H7, \p)
(-> Apatele)
lędźwie
dusza, duch
zimny
litera (w kształcie rośliny Y)
(-> Agrotis, Psylofity)
paproć
skrzydło, płetwa, pierzasty
pięta | drapieżny ptak
skrzydlata ropucha
(-> Histrio)
skrzydło, płetwa, liść
meszek, młodzieńczy zarost | łono (-> Phthirius)
orzęsiony
(-> Cypris)
dziewczynka, dziewczyna (-> Coenagrion)
sztylet, krótki miecz
wojowniczy
(-> Philomachus)
pięść
bardzo piękny
(-> Lacedo)
ładny, piękny
(-> Eurydice)
pchla
(-> Daphnia, Gammarus)
pchlowata
(-> Daphnia)
pluco
(-> Rhizostoma)
drobny
(-> Dynamena, Oceania)
karzeł
(-> Loxodonta)
nakrapiany, punktowany (-> Hatteria, Sphenodon)
pendżabski, z Pięciorzecza
(-> Ramapithecus)
lalka
poczwarka
(-> Insecta)
oskórek poczwarki owada
źrenica
(anatomia)
noga, stopa
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pusillus
putris
putus
pycnos
pygargus
pyge
pygme
pygmaeus
pyle
pyloruspyrenpyrenaicus
pyri
pyropyros
pyrrhula

tac.
tac.
łac.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.łac.
gr.
gr.
gr.
łac.
nłac.
nłac.
gr.
gr.

drobny, niedołężny
(-> Arctocephalus, Ochotona)
zgniły, spróchniały
(-> Succinea)
jama, studnia,cysterna (-> Niphargus)
gruby, mocny,szeroki
biały zad
(-> Capreolus)
tyłek, odbyt
łokieć (także jako miara dłac.)
karłowaty
(-> Pongo)
brama
wejściowy
ziarno, jądro
pirenejski
(-> Galemys)
gruszy
(-> Saturnia)
zaczerwienienie, zapalenie
ogień
czerwoniutki
(-> Pyrrhula)

Q
quadrquadrata
quadricomis
quagga
quartquerquedulus
quinququintus

łac.
nłac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.

(4) cztery
kwadratowa
(->Keratella)
czteroroga
(-> Spio)
słowo onomatopeiczne (-> Equus)
(1/4) ćwierć
z dębiny (lasu)
(-> Anas)
(5) pięć
piąty

R
radiata
łac.
radiełac.
radix (-icis)
łac.
rado
łac.
radula (zdr.)
łac.
radula
nłac.
Ramapithecus
nłac.
ramidus
łac.
ramus
łac.
rana
łac.
rapax
łac.
rattus
łac.
rełac.
receptaculum seminis nłac.

promienista
(-> Leda)
korzeń
promień, szprycha
skrobię
mała skrobaczka
tarka ślimaka
IMIĘ + małpa
gałęziowy
(->Ardipithecus)
gałąź
żaba
rabuś, drapieżca
szczur
(-> Rattus)
z powrotem
u samicy, lub hermafrodyty zbiornik czasowo przetrzymujący nasienie

rectum
rectus
redia
reflexa
regalis
regulus
relicta
religiosus
remedium
ren
ren
repens
repto, reptans
rete, retina
reticulatus
reticulum
reticulum
retina
retroretroversus
rex(-egis)
rhabdrhamni
rhapherherhina
rhinorhinoceros
rhinon
rhion
rhis -inos rhitro
rhizrhizoma
rhodrhodesiense
rhopaldrynchridibundus
rivus (~vi)
robustus
r°do
msmarus

ntac.
lac.
nlac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
nlac.
lac.
nlac.
lac.
łac.
gr.łac.
lac.
łac.
nlac.
nlac.
lac.
lac.
lac.
gr.
nlac.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
nlac.
gr.
nlac.
gr.
gr.
lac.
lac.
lac.
tac.
lac.
laooński

jelito proste
prosty
redia,
(larwa -> Trematoda)
odgięta
(-> Chama)
królewski,
(-> Hedobia, Stichopus)
mały król
(-> Regulus)
pozostały, pozostawiony (-> Mysis)
pobożny
(-> Mantis)
(środek) przeciwdziałający
nerka
nerka kręgowca
(u bezkr. -> nefridium)
pelzajcy
(-> Pumatella)
pełzać (-jący)
(-> Reptilia)
sieć
siatkowany
(-> Hinia, Lebistes, Nassarius, Python)
siatka,
czepiec u przeżuwaczy
siatkówka
z powrotem
do tyłu zwinięty (lewoskrętny)
(-> Limacina)
król
Balaeniceps)
pręt, pałeczka
szaklakowy
(-> Gonepteryx)
szew, ścieg
płynący (woda)
żarlacz o szorstkiej skórze (-> Rhina)
pilnik
nosorożec, dzioborożec (-> Buceros, Rhinoceros)
tarcza skórzana | nos
szczyt, przylądek
nos (-owy)
wartko płynący
(-> Rhitropanopaeus)
korzeń
(-> Rhizostoma)
kłącze
różowy, karminowy
rodezyjski
(-> Trypanosoma)
palka, maczuga, tłuczek
ryj, trąba
(-> Callorhynchus, Scylliorchynchus)
śmiejący się
(-*Rana)
potok, strumień
(-> Rivulogammarus)
mocny (jak dąb), krzepki (-> Australopithecus, Dinomis)
kolo
gryzę
mors
(-> Odobaenus)
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rostrum
rotrotundus
rub(e)rrubricatus
ruderatus rufescens
ruficollis
rufus
rumen (-minis)
rumen (-minis)
ruminantio
rumpfi
rupes
ruptus
rupicapra
rus (-ris)
ruralis
rusticola

lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
nłac.
tac.
lac.
lac.
lac.
tac.

ryj, dziób, szpic
kolo
okrągły, zaokrąglony
(-> Desmodus)
czerwony
(->Phoenicopterus)
czerwono znaczony
(-> Amphitoe)
gruzowy
(-> Discus)
czerwonawy, czerwieniejący
(-> Haliotis)
rudoszyi
(-> Tachybaptus)
rudy, czerwony
(-> Aplodonta, Macropus, Cassis)
pierś, wymię, gardło
żwacz u przeżuwaczy
przeżuwanie
Rumphiusa
(-> Marpissa)
skała
zwalony, zburzony
skalna koza
(-> Rupicapra)
wieś

tac.
lac.

wiejski
mieszkający na wsi

(->Gecarcinus)
(-> Scolopax)

S
(sym- przed b,p, ph)
gr.
saccatus
lac.
saginatus
lac.
sagitta
lac.
salar
lac.
salinus
lac.
sangui(n)lac.
sanguisuga
nlac.
sapiens
lac.
saprgr.
sarcgr.
Saturnus
lac.
satyra
lac.
Satyrus
lac.
saurgr.
sayi
scala
lac.
scalaĄus)
lac.
scaphgr.
scapula
tac., nlac.
scapus
lac.
sceleton
gr.łac.

z, razem, wspólnie
workowaty
(-> Lycosa)
strzałkowaty
(-> Taeniorhynchus)
strzała, strzałka
do solenia
(—> Salmo)
solny
(-> Artemia)
krew
ssąca krew
(-> Haemopis)
rozumny
(-> Homo)
zgniły, zepsuty
mięso, mięśnie
IMIĘ
satyr (-owaty)
(-> Tragopan)
IMIĘ
(-> Pan, Simia)
gad
Say’a
(-> Neptunus)
drabina, schody
schodowaty
(-> Epitonium, Scalaria)
przedmiot wydrążony, pusty
łopatka (kość)
trzonek, pień
suchy, chudy
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sceleton
scelio
scendscheuzeri
schizschmidti
schoeniclus
scincus
selerscolecscolopociceps
scopein
scrofa
scutum
scutifer
scyphscyphistoma
sesebae
Sebek, Sobek
sedseisme
sella
Semele
semen (~inis)
semisenator
sep(f)septemseptempunctata
sericeus
serinus
sero
serpens
serra
sess/fc
se,a
se(,fera
setosus
sez
sexushaposhnikovi
sicolus
siliqua

nlac.
łac.
łac.
gr.
lac.
łac.
gr.
gr.
łac.
gr.
łac.
łac.
łac.
gr.
nlac.
łac.
eg.
łac.
gr.
łac.
gr.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
fr.
łac.
łac.
łac.
lac.
łac.
nłac.
tac.
lac.
lac.
łac.
łac.

kościec, szkielet
zdrodniarz, łotr
(-> Latrodectuś)
ścieżka
Scheuzera
(-> Andrias)
podzielony, rozdarty
Schmidta
(-> Tarentula)
trzcinowy
(-> Emberiza)
scynk
(-> Scincus)
twardy
robak
z głową jak zaostrzony pal (-> Pterodacfylus, Scolopax)
widzieć, obserwować
dzik
(-> Scorpaena)
tarcza, tarczka
noszący tarczę
(-> Cyclops)
puchar, kielich
polip krążkopawów
z, ze, precz
Seby
(-> Python)
IMIĘ
(-> Sebecus)
siedzący, osiadły, przyrośnięty
wstrząsy, trzęsienie
(-> Seismosaurus)
siodło
(-> Placuna)
IMIĘ
(-> Eumenis)
nasienie
połowa, półsenator
(-> Lanius)
oddzielony
siedem (7)
siedmiokropka
(-> Coccinella)
chiński
(-> Rhodeus)
czyż
(-> Serinus)
późno
wąż
pila, zębaty brzeg
siedzący, osiadły, przyrośnięty
szczecina, gruby włos
niosąca szczeciny
(-> Latona)
szczeciniasty
(-> Sagitta)
sześć (6)
płciowy
Szaposznikowa
(-> Prometheomys)
sycylijski
(-> Hesione)
strąk
(-> Ensis, Solen)

356

silurus
silvestris
similis
simum
sinensis
singoriensis
sinist(e)rsinus
sipho(n)Sirena
sitos
situs
skeletos
skelis (-idos)
sol
solen
solium
solus
soma(t)spasmspectaculum
spectrum
spelaeum
spelaeus
sperm(at) sperma
sphaersphensphincter
Sphinx
spiculum
spina
spinałspinulosus
spirspiro
splanchnsplen
splendens
spondylos
spongisponsa
sporos
spora

lac.
lac.
nlac.
lac.
nlac.
nlac.
lac.
lac.
gr.
lac.
gr.
lac.
gr.
gr.
lac.
gr.
lac.
lac.
gr.
gr.
lac.
lac.
gr.lac.
gr.lac.
gr.
nlac.
gr.
gr.
gr.
gr.
łac.
łac.
łac.
łac.
gr.
łac.
gr.lac.
lac.
łac.
gr.
gr.
łac.
gr.
nlac.

jakaś ryba,
(nlac. sum -> Silurus)
leśny
(-> Felis)
podobny
plaskonosy, esowaty
(-»Ceratotherium)
chiński
(-> Alligator, Eriocheii)
(z Singuri ?)
(-> Allohogna)
lewy, po lewej
zatoka, wcięcie
syfon, rura
(zdr.-> Sipunculus)
IMIĘ
(-> Sirenia)
zboże, pokarm
położenie, miejsce
(-> parasitus)
wyschnięty
noga
słońce
syfon, rura
(-> Solen)
pojedynczy
(-> Taenia)
sam, pojedynczy
ciało, organizm
(s)kurcz
lusterko
widmo
(-> Vampyrum)
jaskinia, otwór (w ziemi)
jaskiniowy
(-> Crocufa, Felis, Ursus)
nasienie roślin
(-> Spermophilus)
nasienie męskie
kulisty
(-> Trichamoeba)
klin
zwieracz
IMIĘ
kolec, cierń
kolec
grzbiet(owy)
usiany kolcami
(-> Halicryptus)
skręcony, spiralny
oddycham
wnętrzności, trzewia
śledziona
odznaczający się, błyszczący
(-> Betta)
kręg | małż | owad żyjący na korzeniach
gąbka
narzeczona
(-> Lestes)
nasienie do siewu
zarodnik
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squama
squamiferus
squatina
squinado
stagnatis
stagnum
stalsis
stalt
statos
stear(-atos)
stebbingi
slegstellaris
stelleri
stenocardia
stenos
stercoratis, -rarius
stercusmuscorum
sterestereo
stemum
sierrstichos
stigma
sligmatus
stoerensis
stolo (-nis)
stoma
stoma (-atis)
stoma
stratum
strenuus
slrepho
s,fepo
slrepsiceros
streptococus
steptos

Matula
slfigosa
strix (-igis)
s,r°Ma
slrot>Ha
stschelkanovtzevi

lac.
nlac.
łac.
hiszp.
łac.
łac.
gr.
gr.
gr.
gr.

gr.
łac.

nlac.
gr.
łac.
łac.
gr.
nlac.
łac.
gr.
gr.
gr.
łac.
łac.
łac.
nlac.
gr.
lac.
łac.
gr.
gr.
łac.
łac.
gr.
łac.
|ac.
łac.
łac.
gr.
nlac.

łuska
noszący łuski
(-> Galathea)
żarłaczowy
(-> Rhina)
szorstki, kolczasty
(-> Maja)
stawowy
(-> Lymnaea)
zatrzymany, stojący
zgniecenie
kurczenie się, ściąganie
postawiony, stojący
tłuszcz
Stebbinga
(-> Callianassa)
pokrywa, dach
gwiaździsty
(-> Botaurus)
Stellera
(-> Rhytina)
dusznica bolesna
wąski, szczuły
kałowy
(-> Geotrupes,Strongyloides)
muszy kał
(-> Conus)
mocny, twardy, sztywny
przestrzenny
mostek (kość)
mocny, twardy
(sterroblastula)
szereg, rząd
punkt, ślad
naznaczony, punktowany
zat. Storę (Szkocja)
(-> Chaetogammarus)
rozłóg, stolon
usta, gęba, paszcza
usta, jama ustna
usta, otwór gębowy, ujście rzeki
warstwa
żwawy, zręczny
(-> Cyclops)
zwracam, skręcam
szemrać, szumieć
skręcony róg
(-> Tragelaphus)
paciorkowiec, streptokok
skręcony, tkany, spleciony | naszyjnik
prążek, kreska
drobno prążkowana
(-> Venus)
rowkowana
(-> Galathea)
sowa
szyszka, bąk, krążek
organizm, powstały przez kolejne podziały,
jego części mają różny wiek
Szczelkanowcewa
(-> Drepanomacrothrix)
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stultus
tac.
stylopodium
nlac.
stylos
gr.
subłac.
subitus
łac.
succinum
łac.
sulcus
łac.
sulcatus
łac.
super, supra
łac.
superbus
łac.
sus (~uis)
łac.
suslicusukraiński
suum
łac.
sylvana
łac.
symbiosis
nłac.
symbiosis
gr.
sympathicus
łac.
symphonia (~ae)
łac.
symplektos
gr.
syngr.
synchondrosis,
nłac.
synchronia (~ae)
łac.
syndactylus
gr.lac.
syndesmosis
nlac.
synergismus
nłac.
systole (-es)
nlac.
systole
gr.

głupi
(-> Mactra)
część nasadowa kończyny
źdźbło, strzałka, rylec do pisania
pod, popod
nagły, natychmiastowy
bursztyn (od succus - sok?)
(-> Succinea)
rowek, bruzda
rowkowany
(-> Anemonia)
ponad, powyżej
najwyższy, najlepszy
(-> Euphausia)
Świnia
suseł (‘sus/ik1)
(-> Spermophilus)
świński
(-> Ascaris)
leśny
(-> Macaca)
symbioza, współżycie organizmów różnych gatunków
życie razem
(-> Symbion)
współczulny
współbrzmienie
powiązany
z, razem, wspólnie
chrząstkozrost
jednoczesność
zrośnięte palce
(-> Symphalangus)
więzozrost
współdziałanie leków
skurcz (serca, wodniczki)
ściśnięcie

T
tabaniformis
tachly)tactos
tactus
taenitaenia
tamariscinus
tango
tarentula
tarstaurus
taxtectum
tegumen (-minis)
tela

łac.
gr.
gr.
łac.
gr.
łac.
nłac.
łac.
nlac.
gr.
łac.
gr.
łac.
łac.
łac.

podobny do bąka
szybki
uporządkowanie
dotknięcie, naruszenie
taśma
taśma
tamaryszkowy
dotykam, naruszam
zTaranto (Otranto)
stopa [stęp]
byk
postawić, uporządkować
pokrycie
pokrywający
tkanka

(-> Paranthrene, Tabanus)

(-> Cobitis, Taenia)
(-> Meriones)
(-+Hogna, Lycosa)

(-> Bos, Odontaspis)
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telegr.
telogr.
tenebrae (-arum)
lac.
tenuispinus
łac.
tentaculum
łac.
tentaculatus
lac.
tergestina
łac.
terrestris
łac.
terricola
łac.
tessares
gr.
tessella
łac.
tessellata
łac.
test
ang.
testa
łac.
tesla
nlac.
testis
łac.
tetan
gr.
tetanus
nlac.
tetragr.
tetrix
lac.
textus, textile
lac.
thalamgr.
thalass-, thalattgr.
thallos (thallus)
nłac.
thallos
gr.
Thea
lac. gr.
theca
gr.
theca
nlac.
■thel
gr.
thelygr.
ther(i)on
gr.
therapia
gr.łac.
therion
nł,
thermos
gr.
Thersites
gr.
thes-, thetgr.
thig, thixgr.
Thor(Thori) skandynawskie
thoraclac.
thorax
gr.
thrix
gr.
thylakos
gr
thymus
lac.
thymus
(gr.) nlac.
t^ysangr.

daleko
koniec, cel
ciemności
(-> Boruta)
cienkokolcy
(-> Murex)
czulek
z czulkami
(-> Atrochus)
z Triestu
(-^Evadne)
ziemny
(->Lumbricus)
mieszkający w ziemi
(-> Trochosa)
cztery
kostka (zwłaszcza w nadgarstku)
kostkowany
(-> Natrix)
próba
skorupa, dachówka
czaszka
jądro (gruczoł)
skurcz
tężec
cztery
cietrzew
(-> Lyrurus)
utkany, spleciony
(-> Paphia)
spokój, wygoda | przestrzeń
morze, morski
plecha
miody pęd, gałązka
bogini
(-> Thea)
schowek, grób, skład
sztywna okrywa ciała zwierzęcia, zwykle osiadłego
skóra [tkanka]
żeński, miękki
dzikie zwierzę
(-> Panthera)
leczenie, opiekowanie się
ssak (teriologia)
gorący, ciepły
IMIĘ
(-> Bosmina)
wsadzić, postawić
dotykanie
IMIĘ
(-> Gadiculus)
pancerz, odcinek tułowiowy
klatka piersiowa
wlos(y)
wór, worek
(-> Thylacinus)
macierzanka, tymianek (-> Thymallus)
grasica
frędzla
(Thysanoptera)
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tibetanus
tibia
tigrinum
tigris
timidus
tokotome
tonos
toptornaria
tornatilis
torquilla
toxos
frachty)trachea
trachea
trachel
tractus
tragocamelos
tragos
trans
tredecimguttatus
tremtrettritriangulin
tribus
trichium
trichiurus
tridactylus
tridentatus
trilychnus
triops
triqueter
triremis
trit
Triton
tritus
trochalos
Trochilidae
trochitrochlea
trochophora
troglodytes

nlac.
łac.
lac.
lac.
lac.
gr.
gr.
gr.
gr.
nlac.
gr.
lac.
gr.
gr.
gr.
nlac.
gr.
łac.
gr.lac.
gr.
łac.
łac.
gr.
gr.
gr.
nłac.
łac.
gr.
gr.
łac.
łac.
gr.
nlac.
łac.
łac.
gr.
gr.
łac.
gr.
nłac.
gr.
łac.
nlac.
gr.

tybetański
(-> Selenarctos)
piszczel
tygrysi
(-> Stegostoma)
tygrys
(-> Cypraea)
strachliwy
(-> Lepus)
rozmnażanie się
krojenie, cięcie, oddzielanie | odcinek
napięcie
miejsce (na Ziemi)
skrętokrążek, tomaria (larwa -> Hemichordata)
skręcony
(-> Acteon)
mały naszyjnik
(-> Jynx)
łukowaty, wygięty | trujący
szorstki, chropowaty
tchawica ‘szorstka arteria'
tchawica
(—> Syngamus)
kark, szyja
ciąg, bieg
kozłowały wielbłąd
Boselaphus)
kozioł
(-> Tragopan)
poprzez, ponad
trzynastokroplowy, -punktowy
(-> Latrodectus)
dziura, otwór
przedziurawiony
(3) trzy
triangulin, trójpazurkowiec (larwa -> Coleoptera)
grupa ludności w Rzymie
włos (-y)
włoso-ogon
(-> Trichocephalus)
trójpalczasty
(-> Bradypus, Picoides)
trójzębny
(-> Pilumnus, Rhitropanopaeus)
trójświetlny, trzylampowy(-> Bathyceratias)
trójoki
(-> Lepidurus, Triops)
trójkrawędzisty
(-> Pomatoceros)
trójrzedowy
(-> Murex)
trzeci
IMIĘ
(-> Charonia, Sirenia, Triturus)
często używany, starty
koło, okrągły
kolibrowate
(-> Trochilus)
skręt, obrót
walec, bloczek
rzęsokrążek
(larwa -> Annelida, Mollusca)
jaskiniowiec
(—> Pan, Hadogenes, Troglodytes)
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troptrophIruncatula
truncatus
trunculus
truncus
trypanosomatosis
tuba
tuber
tubicen
tubifex
tubulosa
tucanus
tumidus
tunica
turbatio
turbo
Turbo
turgeo
tympanum
typhltypographus
typus
typus

typus

gr.
gr.
lac.
lac.
lac.
lac.
nlac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
Tupi
lac.
lac.
lac.
lac.
nlac.
lac.
gr.
gr.
lac.
nlac.
lac.

zwrot, kierunek
odżywiający
zaokrąglona, ścięta
(-> Galba)
okrzesany [kształt obcięty]
zaokrąglony, ścięty
(-> Murex, Trunculariopsis)
pień, kadłub
trypanosomatoza, np.śpiączka, nagana
(choroba)
rura, trąbka
(-> Tubifex)
guz
trębacz
(-> Bosmina)
twórca rur
(—> Tubifex)
rurkowata
(->Holothuria)
tukan
Ramphastos)
napuszony, nadęty
(-> Unio)
płaszcz, okrycie
zamieszanie
wir, bąk
skręp, rodzaj ślimaków o stożkowatej muszli
jestem pełny,nabrzmiały
bęben
ślepy
drukarz
(-> Ips)
uderzenie, wypukła rzeźba, obraz, treść
typ (z powszechnie używanych - najwyższa kategoria
systematyki zwierząt)
typowy
(-> Rhinodon)

U
ubique
utnultraumbella, umbrella
umbilicumbo (~nis)
umbo
umbra
undatum
undulatus
un9ulunieunicornis
unusura
uncufn

lac.
lac.
lac.
lac.
gr.lac.
lac.
nlac.
)ac.

lac.
lac.
|ac.
lac.
łac.
gr.
nlac.

powszechny
kość łokciowa
ponad, powyżej
(-> Ultrasaurus)
parasol(ka)
pępek
guz na tarczy
wierzchołek muszli małża i ramienionoga
cień
falowany
(-> Buccinum)
falisty, pofalowany
(-> Clymenia, Paphia)
pazur, kopyto
jedyny
jednorogi
(-> Rhinoceros)
jeden (1)
ogon
kwas moczowy
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urina
urochordaria
urogallus
uroń
ursinus
urtica
uschkani
uterus
utriculus
uva
uvula

łac.
nłac.
łac.
gr.
łac.
łac.
ros.
łac.
łac.
łac.
nłac.

mocz
urochordaria
z ogonem kury
mocz
niedźwiedzi
pokrzywa
zajęczy
macica
pęcherzyk
winna jagoda
języczek (w gardle)

(larwa-> Appendiculata)
(-> Tetrao)
(—> Callorhinus, Dendrolagus)
(-> Aglais)
(-> Batrachocottus)

V
v-aureum
vacuus
vagans
vagina
vaginiferum
valvalidus
valvvarians
vas
vehiculum
vehiculum

łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
nłac.

velox
velum
Veneris
venter, -tris
ventricosus
vermetus
vermicularis
verrucosus
vers, vert
vertebra
verticillatus
vesica
vesicula (zdr.)
vesper
vestimentum (~ti)
viginti
villosus
vir (l.mn viri)

łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.
łac.

złote V
(-> Autographa)
pusty
błądzący wędrowna
(-> Amphinome)
pochwa
noszący pochwę
(—> Aspergillus, Brechites)
wart, godzien | działacz
silny [ważny, uznany]
klapka, zastawka | skrzydło drzwi
zmienny
(-> Spondylus)
naczynie
wiozący, jadący, pojazd
substancja wypełniająca w lekarstwach
(np. tłuszcz w maści)
szybki, zręczny
(-> Potamogale, Wierzejskiella)
żagiel | zasłona, kurtyna
IMIĘ (2 przyp.Venus) (-> Cestus)
brzuch
brzuchaty
(-> Ficus)
robakowaty
(-> Vermetus)
robaczkowaty
(-> Enterobius, Oxyuris)
brodawkowany
(-> Venus)
obrót, zwrot
kręg, kręgosłup
(Vertebrata)
kręcący się, obracający (-> Clio)
pęcherz
pęcherzyk
wieczór
(-^Amoeba, Vespertilio)
szata, ubranie
(-> Pediculus)
dwadzieścia
(-> Thea)
włochaty
(-> Chaetophractus)
mężczyzna

363

vires (l.mn od vis)
virga (~ae)
virgo (-inis)
viridis
viridula
virtusvirtutas
virus
vis (vim, vi)
viscera
vitum
vitellum
vitrevitulinus
vitulus
vivo, -vere
vivax
vivipara
volans
volito
volo (velle, volui)
volo (volare)
voluta
volutus
volvvolvent
vomer
vomer
voro
vorticvranae
vulgare
vulgaris

^Ipes

lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
łac.
tac.
łac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
lac.
gr.lac.
gr.lac.
lac.
nlac.
lac.
nlac.
łac.
lac.
lac.
łac.
lac.

siły
gałąź, rózga
(-> Ferissa)
panna, dziewica
zielony
(-> Chalcolestes, Euglena, Picus)
zieloniutka
(-> Nezara)
sila, męskość
dzielność
trucizna
sila
wnętrzności
życie
żółtko
szkło
cielęcy
(-^ Phoca)
cielę
żyć, (poruszać się)
(-> Viverra)
żwawy
(-> Plasmodium)
żyworódka
(-> Lacerta, +Vipera)
latający
(-> Draco)
latam
chcę
latać
ślimacznica (arch.),
zwinięty, zawinięty
(-> Erato)
toczyć, obracać
wolwent, rodzaj knidy (-> Cnidaria)
lemiesz pługa
kość lemieszowa
pożeram, połykam, gryzę (-> Ouramoeba)
wir, odmęt, topiel
jez. Vróna
(-> Cyclops)
pospolite
(-> Dentalium)
zwykły, powszechny, pospolity
(-> Palinurus, Sciurus, Solea, Sturnus)
lis
(-> Alopias, Vulpes)

W
westwoodi

Westwooda

(-> Boreus)

X
xamachana
X3nthxanthographa
xen-

gr.
gr.
gr.

z Xamacho
żółty, blond
żółto pomalowana
obcy, gość

(-»Cassiopea)

(-^Amates)
(-> Polyxenus)
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gr.
gr.
nlac.
gr.
gr.

xerxiphxiphidocercaria
xylxystos

suchy
miecz
ksifidocerkaria
drewno
gładki

(-tXiphius)
(larwa-> Trematoda)

Y
ypsylon (=ipsilon)

gr.

litera ypsylon (p. psylon) (-> Agrotis)

Z
zebra
zerda
zeugzeugopodium
zibetha
zo&a
zona
zoon
zygzym-

amharski
hiszpański
gr.
nłac.
ar.
nłac.
gr.
gr.
gr.
gr.

zebra
(-> Equus, Hippotigris)
nazwa miejscowa (z gr.) (-> Vulpes)
połączenie, jarzmo
część pośrednia kończyny
cybeta, cyweta, [ar.].
(-> Viverra)
żywik
(larwa -> Crustacea)
strefa, pas
zwierzę, życie
połączenie, jarzmo
zaczyn chlebowy, zakwas (nłac. enzym)
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