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Συµµαρψ: 
 

Ετψµολογιχαλ λαψερσ οφ Λαππιση πλαντ ναµεσ 
 

βψ ϑ⌠ζσεφ Μ〈τ  
 
 

Μψ παπερ ισ αβουτ τηε χλασσιφιχατιον ανδ ετψµολογψ οφ τηε ναµεσ οφ τηε πλαντσ ιν 
Λαπλανδ. Ασ Ι διδ νοτ ηαϖε τηε οππορτυνιτψ το χολλεχτ ον τηε σποτ Ι αχηιϖεδ µψ τασκ βψ 
υσινγ διχτιοναριεσ ανδ λιστσ ωορδσ. 

Τηε γρεατεστ παρτ οφ τηε παπερ, ωηιχη ισ α συµµαρψ οφ α τηεσισ, ισ α γλοσσαρψ ιν ωηιχη 
Ι συµµαριζεδ τηε ναµεσ οφ πλαντσ φουνδ ιν τηε διφφερεντ διχτιοναριεσ Ι ηαϖε στυδιεδ. 
Αχχορδινγ το τηε σιµιλαριτιεσ οφ σουνδσ Ι σεπερατεδ φιϖε µαιν διαλεχτ τψπεσ οφ Λαππιση: 
Σουτηερν, Σωεδιση, Νορωεγιαν, Ιναρι ανδ Κολα−κολτα Λαππιση. 

Ι χοµπιλεδ τηε γλοσσαρψ ιν αλπηαβετιχαλ ορδερ. Εαχη οφ τηε νυµβερεδ εντριεσ χονσιστσ 
οφ τηρεε παρτσ: ηεαδωορδ (χονταινινγ διαλεχτ σπεχιφιχατιονσ ωιτη ιτσ πλαχεσ οφ χολλεχτινγ 
ανδ µεανινγσ ιν Λατιν, Ηυνγαριαν, Φιννιση ανδ Γερµαν), ετψµολογψ ανδ σουρχεσ. Τηε 
ηεαδωορδ ισ, ποσσιβλψ τηε Νορωεγιαν Λαππιση ναµε οφ τηε πλαντ φολλοωεδ βψ τηε Λατιν 
ναµε. Ιφ τηε ναµε οφ τηε πλαντ δοεσ νοτ εξιστ ιν Νορωεγιαν Λαππιση, προχεεδινγ φροµ 
τηε σουτηερν διαλεχτ τοωαρδσ τηε Νορτη ανδ τηε Εαστ, τηε φιρστ οχχυρανχε οφ τηε ωορδ ισ 
γιϖεν ασ α ηεαδωορδ ανδ αλλ τηε οτηερ φορµσ φολλοω. 

Τηε νεξτ παρτ οφ τηε εντρψ ισ ιν τηε ετψµολογψ οφ τηε ωορδ. Ωορδσ χαν βε οφ ανχιεντ 
οριγιν φροµ προτο−λανγυαγεσ (Προτο−Υραλιχ ε.γ. βοσκα �ανγελιχα πλαντ�; δυοπµα �βιρδ−
χηερρψ�; γυοσσα �σπρυχε�, Προτο−Φιννο−Υγριχ ε.γ. λπΚο νϕορµµ �γρασσ ιν ωατερ�; λπΙ 
πυ〈ϕυι �ωιλλοω�, Προτο−Φιννο−Περµιχ ε.γ. βεαηχι �πινε�, Προτο−Φιννο−ςολγαιχ ε.γ. συηπι 
�ασπεν�; µυορϕι �βερρψ�, Βαλτιχ−Φιννιση ∼ Εαρλψ Πρε−Φιννιχ ε.γ. ϕοκ!α �λινγονβερρψ�; 
συοιδνι �ηαψ� ανδ Χοµµον Σααµιχ), λοανωορδσ (φροµ ολδ Σκανδιναϖιαν, Νορωεγιαν, 
Σωεδιση, Φιννιση, Ρυσσιαν, Ιντερνατιοναλ, Χαλθυε), οφ Λαππιση οριγιν (χοµπουνδσ, 
δεριϖατιον, χοµπλεµεντατιον ανδ αλλιπσισ) ορ οφ υνχερταιν ορ υνκνοων οριγιν. 

Ιν τηε λαστ παρτ οφ τηε εντρψ α λιστ οφ λιτερατυρε ισ γιϖεν. Ιν τηε φολλοωινγ σεχτιον τηερε 
ισ α µαπ ωιτη τηε ναµεσ οφ πλαντσ φουνδ ιν µοστ διαλεχτσ. Σιµιλαρλψ, Ι ινδιχατεδ τηε 
ναµεσ οφ πλαντσ ωηιχη αρε ιντερεστινγ, σπεχιαλ ορ χηαραχτεριστιχ ονλψ ιν Λαπλανδ. 

Φορ εξπλορινγ τηε ποσσιβιλιτεσ οφ τηε συβϕεχτ µορε ινϖιστιγατιον ισ νεεδεδ ον τηε σποτ 
βψ σχηολαρσ οφ µυχη λινγυιστιχ ανδ βοτανιχαλ κνοωλεδγε.  
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1. Βεϖεζετσ 
 
 

1.1. Α τµαϖ〈λασζτ〈σ ινδοκλ〈σα. Εζ α δισσζερτ〈χι⌠ νεµ ελ!ζµνψεκ νλκλ ϖαλ⌠ µυνκα. 
1987 !σζτ!λ 1991 δεχεµβερ ϖγιγ δολγοζταµ Α λαππ νϖνψνεϖεκ ρενδσζερε χµ∀ 
δοκτορι ρτεκεζσεµεν. 

Μινδιγ ϖονζοττακ α σζαϖακ, κελετκεζσκ, ετιµολ⌠γι〈ϕυκ, ϕελεντσκ, 
ϕελεντσϖ〈λτοζ〈σαικ. Μ〈ρ κορ〈ββαν ισ ϖγεζτεµ τεµατικυσ γψ∀ϕτ!µυνκ〈τ εγψ Τ∆Κ−
δολγοζατ κερετβεν (Α στ!ιπαρ σζακσζ⌠κινχσε). Σζακδολγοζατοµ ισ λεξικολ⌠γιαι τ〈ργψ 
ϖολτ (Χσοπορτνψελϖ σ σζλενγ). 

Α φιννυγορ νψελϖεκ κζλ α λαπποτ ϖ〈λασζτοτταµ, µερτ µ〈ρ ακκορ ρδεκλ!δσεµ 
ηοµλοκτερβε κερλτ, αµικορ ελσ!ϖεσκντ Ηαϕδ Πτερ�∆οµοκοσ Πτερ Υρ〈λι 

νψελϖροκοναινκ χµ∀ κνψϖβεν ολϖαστυνκ ρ⌠λυκ: κικ λεηετνεκ, ηονναν ερεδνεκ, µιλψεν 
ελµλετεκετ φογαλµαζτακ µεγ ρ⌠λυκ.  

Λαππ νψελϖετ αζ εγψετεµ ελϖγζσε υτ〈ν Κερεσζτεσ Λ〈σζλ⌠τ⌠λ τανυλταµ, µαϕδ ϖεκκελ 
α δολγοζατ βεφεϕεζσε υτ〈ν Ηελσινκιβεν Ιρϕα Σευρυϕρϖι−Καρι σζ〈µι λεκτορν〈λ φολψτατταµ. 

Α σζ⌠χσοπορτ, µελψνεκ σσζεγψ∀ϕτσρε, µεγηατ〈ροζοττ σζεµποντ ελεµζσρε σ 
ρενδσζερεζσρε ϖ〈λλαλκοζταµ, α νϖνψνεϖεκ λεττεκ, µερτ ζαϖαρτ βοτανικαι 
τ〈ϕκοζατλανσ〈γοµ: µεννψιρε νεµ τυδοµ µεγνεϖεζνι α κρνψεζετεµβεν, α 
τερµσζετβεν λεϖ! φ〈κατ, ϖιρ〈γοκατ. 

Κεζδετβεν κλνσεν λασσαν ηαλαδταµ, εγψρσζτ, µερτ σεµ α λαππβαν, σεµ α 
νϖνψεκ ϖιλ〈γ〈βαν νεµ ϖολταµ ϕ〈ρτασ, µ〈σρσζτ ππεν α µ⌠δσζερτανι ηι〈νψοσσ〈γοκ σ 
βιζονψταλανσ〈γοκ µιαττ. Μι σζ〈µτ νϖνψνεκ σ µι νεµ? Χσακ αζζαλ α νϖνψνϖϖελ 
φογλαλκοζζαµ−ε, αµελψνεκ λατιν νεϖε ισ ϖαν αζ αδοττ σζ⌠τ〈ρβαν, νϖνψνϖ−ε α 
ϖαλαµιλψεν φ∀ ϖαγψ α πιροσ βογψ⌠ϕ φα? (Ερρ!λ α µ⌠δσζερτανι φεϕεζετβεν λεσζ σζ⌠.) 

 
1.2. Ελ!ζµνψεκ. Α φιννυγρισζτικ〈βαν αζ λ!ϖιλ〈γ ελνεϖεζσειϖελ φογλαλκοζ⌠ ρ〈σοκ 
ελσ!σορβαν αζ 〈λλατνεϖεκρε ιρ〈νψυλνακ, εηηεζ κπεστ χσακ τρεδκε αζοκνακ α 
µυνκ〈κνακ α σζ〈µα, αµελψεκ α νϖνψνεϖεκετ ϖιζσγ〈λϕ〈κ. 

Αζ 〈λλατνϖ−κυτατ〈σοκβαν µιντασζερ∀ µ⌠δσζερτανι σ νψελϖσζετι τανυλµ〈νψοκ, 
µονογρ〈φι〈κ σζλεττεκ: Κ〈λµ〈ν Βλα: Οβι−υγορ 〈λλατνεϖεκ. ΜΝψΤΚ 43. Βπ., 1938; Κισσ 
ϑεν!: Μαγψαρορσζ〈γ µαδαραι. Αζ ευρ⌠παι µαδαρακ ελνεϖεζσει. Νψελϖσζετι 
Τανυλµ〈νψοκ 28. Βπ., 1984; Ρ〈χζ ϑ〈νοσ: Α µαγψαρ νψελϖ ηαλνεϖει. Βπ., 1996, ϖαγψ α 
ροκον σζακιροδαλοµβ⌠λ Μαρτ Μγερ: Εεστι λιννυνιµετυσεδ. Ταλλινν, 1967; Ανϕα ςεστ−
Αικιο�ϑουνι Αικιο�Εσκο Αικιο: Λοττιτ λυονδδυσ. Οαηππα δοϖδατ Σ〈µι λοττιιδ. 

Κ〈ρ〈�ϕοηκα, 1997. στβ. Α νϖνψνεϖεκ κυτατ〈σ〈βαν κτ κισεββ µορδϖιν κνψϖεχσκε 
εµλτηετ!: #. ∃. %&∋()∗+(: ∀#∃%&∋( )∗+∃, (,(−(./), 1996) Α. 0. 1−23.2+(�Β. Β. 
425(.)6.α: −.,,∃/−0123∋,∃#4 5/6∗∋#7&,∃#4 ,+/)∗1( (∋∗2)∗∋#3 ,/,.8#,69:) 

(,(−(./), 2002). 
Α δολγοζατ µεγρ〈σα ⌠τα ελτελτ β! ϖτιζεδβεν τββσζρ φογλαλκοζταµ α λαππ 

νϖνψνεϖεκκελ, δε εζ α τµα ολψαν ναγψ, ολψαν σοκ ιρ〈νψβα β!ϖτηετ!, αννψιρα ϖ〈λτοζ⌠, 
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ηογψ ταλ〈ν σοηα νεµ τεκιντηετ! ϖγλεγεσνεκ, λεζ〈ρτνακ, αββαηαγψνι λεηετ χσακ α 
τελϕεσσγ τελϕεστηετετλενσγνεκ τυδατ〈βαν. Α νεµ ϖιζσγ〈λτ φορρ〈σοκ ϕαββ 
ινφορµ〈χι⌠κκαλ σζολγ〈ληατνακ, α τερεπεν αζ αδατκζλ!κ ισ ρενδελκεζηετνεκ λε νεµ 
ϕεγψζεττ αδατοκκαλ. Α νϖνψνεµεστσσελ ϕαββ κερτι ϖιρ〈γοκ, ηασζοννϖνψεκ, 
γψµλχσκ ϕελεννεκ µεγ. ∨ϕαββ, σζιντε κιµερτηετετλεν φορρ〈σ α τ〈ϖολι ϖιδκεκ 
νϖνψεινεκ σ εζ〈λταλ νεϖεινεκ ελτερϕεδσε, πλ. α τρ⌠πυσοκ φ∀σζερει, λϖεζετι νϖνψει, 
γψ⌠γψνϖνψει ε τµακρ β!ϖτσρε ϖεκ µλϖα ισ αλκαλµασακ λεσζνεκ. Σζερεπετ 
ϕ〈τσζηατ τοϖ〈ββ〈 α τυδατοσ, µεστερσγεσ νϖαδ〈σ, αµελψ αζ εδδιγι ηι〈νψοσσ〈γοκον ισ 
σοκατ ϕαϖτοττ, α νϖνψµεγηατ〈ροζ〈στ σοκκαλ 〈ρνψαλταββ〈 τεττε. 

Α λαππ νϖνψνεϖεκ ρενδσζερε χµ∀ δολγοζατ � σ εζτ λεγινκ〈ββ µοστ λ〈τοµ � 
βοτανικαι σζεµποντβ⌠λ σεµµικππεν νεµ ϖολτ, νεµ λεηετεττ ρενδσζερ. Αηηοζ εγψ ολψαν 
ταξονοµικυσ λερ〈σ σζκσγελτετεττ ϖολνα, αµελψρε αζ αδατοκ ηι〈νψ〈βαν � λεγαλ〈ββισ 
Μαγψαρορσζ〈γρ⌠λ � µα σινχσ λεηετ!σγ. 

Αζ ακκορι δολγοζατ ανψαγ〈τ αζονβαν λαππολ⌠γιαι ασπεκτυσβ⌠λ β!ϖτενεµ κελλεττ, αζ 
αδατοκατ ποντοστανι, α ηι〈νψοσσ〈γοκατ π⌠τολνι. Αζ ελτελτ ϖτιζεδβεν σζ〈µοσ ρτκεσ 
φορρ〈σανψαγ, σζ⌠τ〈ρ λ〈τοττ ναπϖιλ〈γοτ. Μινδ α φιννυγρισζτικ〈βαν 〈λταλ〈βαν, µινδ α 
λαππολ⌠γι〈βαν, µινδ α βοτανικ〈βαν σζλεττεκ ολψαν µ∀ϖεκ, αµελψεκετ τανυλµ〈νψοζνοµ 
κελλεττ σ νψελϖσζετι, νϖνψτανι ολδαλρ⌠λ ισ ϕρα κελλεττ γονδολνοµ α σζεµποντοκατ, 
µ⌠δσζερεκετ στβ. (Ρσζβεν εζεκρ!λ ισ λεσζ σζ⌠ α Νψελϖσζετι φορρ〈σοκ; Α φιννυγορ 〈λλατ− 
σ νϖνψνεϖεκ κυτατ〈σ〈ρ⌠λ χµ∀ φεϕεζετβεν.) 
 

1.3. Αζ ρτεκεζσ χλϕα. Αλαπϖετ! χλυλ τ∀ζτεµ κι α Λαππφλδν ισµερτ νϖνψεκ � 
κζτκ αζ οττ ηονοσ νϖνψεκ � νεϖειτ σσζεγψ∀ϕτενι. Φελαδατοµ ε λεξικαι χσοπορτ λεηετ! 
λεγτελϕεσεββ βεµυτατ〈σα, τββεκ κζτ ετιµολ⌠γιαι σζεµποντβ⌠λ, σ αζ ετιµολ⌠γι〈κρα 
αλαποζϖα α νϖνψνεϖεκ 〈ττεκιντσε α λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σοκ ρενδσζερε σζεµποντϕ〈β⌠λ. Α 
τββ εζερ ολδαλτ κιτεϖ! σζ⌠τ〈ρακβαν φελλεληετ! νϖνψνεϖεκ κιγψ∀ϕτσε, ρενδσζερεζσε, 
ερεδετϖιζσγ〈λατα µελλεττ αζ �ισµερετλεν� ερεδετ∀ νϖνψνεϖεκ εγψ ρσζτ τυδταµ 
ετιµολ⌠γιαιλαγ µεγφεϕτενι, σ εγψ λαππ�µαγψαρ νϖνψνϖϕεγψζκετ κσζτεττεµ ελ. 
Εµελλεττ αζ αδαττ〈ραµ σζ⌠χικκειβεν µγ η〈ροµ νψελϖ∀ (λατιν, φινν, νµετ) βοτανικαι 
ϕελεντσ−µεγφελελτετστ 〈λλτοτταµ σσζε. Εζζελ α β!ϖτσσελ ταλ〈ν α νεµζετκζι σ ροκον 
νψελϖι κυτατ〈σοκβαν ισ ηασζν〈ληατ⌠ββ〈 ϖ〈λτ αζ αδατβ〈ζισ. Αζ ερεδετκυτατ〈σ µελλεττ 
σζερκεζετι, σζεµαντικαι σ ονοµασζιολ⌠γιαι ελεµζσεκετ ϖγεζτεµ. Α µονογραφικυσ 
ιγννψελ ελκσζτεττ νψελϖϕ〈ρ〈σι σζ⌠φεϕτ! σζ⌠τ〈ρι ρσζ σ α λατιν νϖµυτατ⌠ µελλεττ νη〈νψ 
τρκπεν σζεµλλτετεµ α νϖνψεκ λ!ηελψτ. Τζ τρκπεν λαππ νϖνψνϖβ!λ ινδυλταµ 
κι σ λατιν νεϖετ αδταµ µεγ ηοζζ〈. Τζ τρκπεν αζ ελϕ〈ρ〈σ φορδτϖα τρτντ: α 
τυδοµ〈νψοσ νϖβ!λ ινδυλταµ κι, σ α λαππ µεγνεϖεζσ(εκε)τ ρενδελτεµ ηοζζ〈. Ρσζβεν 
α τιπικυσ, Λαππφλδρε ϕελλεµζ! νϖνψνεϖεκετ δολγοζταµ φελ ιλψεν µ⌠δον, ρσζβεν 
πεδιγ α ριτκ〈ββ, κλνλεγεσεββ νϖνψνεϖεκετ σζεµλλτεττεµ τρκπεκεν. Α δολγοζατβαν 
βεµυτατοµ Λαππφλδ νϖνψφλδραϕζ〈τ, α λαππ νψελϖεκετ, νψελϖϕ〈ρ〈σοκατ. Κλν 
φεϕεζετβεν τ〈ργψαλοµ αζοκατ α νψελϖσζετι φορρ〈σοκατ, αµελψεκετ φεληασζν〈λταµ α 
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δισσζερτ〈χι⌠ηοζ, εγψ µ〈σικ πεδιγ α νϖνψεκ µεγισµερσνεκ σ ρενδσζερεζσνεκ 
κυτατ〈σ〈νακ λεγλνψεγεσεββ τρτνσειτ ϖ〈ζολϕα.  
1.4. Αζ αλκαλµαζοττ ελϕ〈ρ〈σοκρ⌠λ 

1.4.1. Νψελϖσζετι µ⌠δσζερεκ. ∆ολγοζατοµ τ〈ργψα σζεριντ λεξικολ⌠γιαι, ετιµολ⌠γιαι 
µυνκα. Α σζαϖακ ερεδετνεκ ϖιζσγ〈λατα α νψελϖτρτνετ σοσεµ κννψ∀, δε µινδιγ ισ 
κεδϖελτ, ρδεκεσ, ηασζνοσ τερλετε ϖολτ. Αζ ετιµολ⌠για σζ⌠ α γργ ετµον �ιγαζ� σ 
λογοσζ �ταντ〈σ, ταν� σζ⌠ τυδ⌠σ σσζεττελε, ϖγερεδµνψβεν τεη〈τ χσακ α ϕ⌠, ηελψεσ 
σζ⌠φεϕτστ λεηετνε γψ νεϖεζνι (Κ〈λµ〈ν 1976: 165). 

Αζ ετιµολογιζ〈λ〈σ α νψελϖτρτνετ διναµικυσ 〈γα, αζ ερεδετµαγψαρ〈ζατοκ 
χσισζοληατ⌠κ, κιεγσζτηετ!κ, σ!τ ελ ισ ϖετηετ!κ. Αζ ετιµολ⌠γυσνακ, ακι � α νψελϖ σζιγορ 
τνψειν κϖλ � τλετειρε, ηιποτζισειρε, βιζονψοσ αναλ⌠γι〈κρα ηαγψατκοζικ σ ηιϖατκοζικ, 
ϖαλαµελψεστ µινδιγ κελλ βιζονψταλανσ〈γγαλ σζ〈µολνια.  

Α νψελϖσζετι µ⌠δσζερεκ κζλ ελ!σζρ αζτ κελλεττ τισζτ〈ζνοµ, ηογψ µιλψεν 
νψελϖϕ〈ρ〈σοκκαλ φογλαλκοζζαµ.  

Λαππφλδ τερλετν µιντεγψ 8�10 φ! νψελϖϕ〈ρ〈στ βεσζλνεκ. Μιϖελ α τελεπλσεκεν 
βεσζλτ νψελϖϕ〈ρ〈σοκ ϖαγψ νψελϖεκ λ〈νχσζερ∀εν καπχσολ⌠δνακ εγψµ〈σηοζ, εζ α σζ〈µ 
µγ ναγψοββ λεηετ. Νεµ λεηετ αζονβαν χσυπ〈ν εγψ ιροδαλµι νψελϖετ µεγτερεµτενι, 
µερτ τββ νψελϖϕ〈ρ〈σνακ ηιϖαταλοσαν ελφογαδοττ ορτογρ〈φι〈ϕα ισ ϖαν: α δλι 1979−τ!λ, α 
λυλει 1982−τ!λ, α νορϖγλαππ 1978−τ⌠λ, α κολττα 1972−τ!λ. Κλνβζ! ρ〈σµ⌠δοκ λτεζτεκ, 
λτεζνεκ εγψµ〈σ µελλεττ π〈ρηυζαµοσαν. Α µεγϕελεντ σζ⌠ϕεγψζκεκετ, σζ⌠τ〈ρακατ 
〈ττανυλµ〈νψοζϖα τββ µιντ 100 ϖ ϖ〈λτοζ⌠ ρ〈σµ⌠δ σ νψελϖ∀ λαππ λεξικολ⌠γιαι 
ανψαγ〈τ δολγοζταµ φελ. Εββ!λ αζ ⌠ρι〈σι φορρ〈σανψαγβ⌠λ κιεµελενδ!νεκ ταρτοµ 
Λαγερχραντζ εγσζ Λαππφλδρε κιτερϕεδ! γψ∀ϕτστ, ϖαλαµιντ α κιτ∀ν! κτνψελϖ∀ 
σζ⌠τ〈ρακατ: α δλι λαππ νψελϖτερλετρ!λ Κνυτ Βεργσλανδ λαππ�νορϖγ σζ⌠τ〈ρ〈τ, ϖαλαµιντ α 
νορϖγλαππ νψελϖϕ〈ρ〈σοκ αλαπϕ〈ν Πεκκα Σαµµαλλαητι φινν�λαππ σ φινν�λαππ, λαππ�φινν 
κζισζ⌠τ〈ρ〈τ. Α λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σοκατ, ιλλετϖε νψελϖεκετ τ φ! µονογρ〈φια αλαπϕ〈ν 
οσζτ〈λψοζταµ. Εζεκ α κϖετκεζ!κ: Ηασσελβρινκ δλι λαππ, Γρυνδστρµ σϖδλαππ, Νιελσεν 
νορϖγλαππ, Ερκκι Ιτκονεν ιναρι λαππ, Τ. Ι. Ιτκονεν κολαι σ κολτταλαππ σζ⌠τ〈ρα. Τερλετι 
σ νψελϖι αλαπον οσζτ〈λψοζϖα εζ αζ τ νψελϖϕ〈ρ〈σ λεσζ α τοϖ〈ββιακβαν αζ αδαττ〈ρι 
χσοπορτοστ〈σ αλαπϕα.  

Αζ ρτεκεζσ λεγναγψοββ φεϕεζετε αζ 1084 σζ⌠χικκβ!λ 〈λλ⌠ λαππ νϖνψνεϖεκ σζ⌠φεϕτ! 
νϖτ〈ρα.  

Αζ ιδ!κ φολψαµ〈ν α ηελψεσρ〈σ σοκσζορ ϖ〈λτοζοττ, εγψσζερ∀σδττ, σ ν ιγψεκεζτεµ 
⌠ϖατοσαν α λεγϕαββ φορρ〈σοκηοζ ιγαζτανι � ηα νεµ ισ µινδεν εσετβεν � α ργεββι 
αδατοκατ ισ. Εζ α νορϖγλαππβαν α λεγκννψεββ, µερτ α Νιελσεν−σζ⌠τ〈ρ εββ!λ α 
σζεµποντβ⌠λ ισ εταλον ϖολτ α σζ〈µοµρα. Α λαππ νεϖεκ ϕελεντστ νορϖγυλ σ ανγολυλ 
κζλτε, σ α λατιν νϖ ισ σοκατ σεγτεττ α νϖνψνεϖεκ αζονοστ〈σ〈βαν. Κσ!ββ α 
νορϖγλαππβαν Σαµµαλλαητι σζ⌠τ〈ραινακ ϕελλσειτ ηασζν〈λταµ, α λεγτββ χµσζ⌠ αζ ! 
ρ〈σµ⌠δϕα, ϕελεντσµεγαδ〈σα αλαπϕ〈ν σζερεπελ. Λαγερχραντζ δλι αδαταιτ κννψεββ 
Ηασσελβρινκ ϖαγψ α Βεργσλανδ�Μαγγα−σζ⌠τ〈ρ αλαπϕ〈ν ιδζνι. Τ. Ι. Ιτκονεν κολττα− σ 
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κολαι λαππ σζ⌠τ〈ρ〈νακ αδαταιτ µινδενκππεν εγψσζερ∀στενεµ κελλεττ, µ〈ρ χσακ αζ αδαττ〈ρ 
εγσζνεκ κννψεββ 〈ττεκιντσε, εγψσγεστσε µιαττ ισ, α µελλκϕελεσ βετ∀κ µιαττ ισ, 
τοϖ〈ββ〈 νεµ ηανγτανι δολγοζατοτ ροκ σ α λεξικολ⌠για, α ϕελεντσταν σζεµποντϕ〈β⌠λ εζ 
ιρρελεϖ〈νσ.  

Μιϖελ α ηαζαι λαππολ⌠γι〈βαν νεµ εγψσγεσ α λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σοκ ρ〈σα, α ηελψεσρ〈σι 
σζαβ〈λψζατ σ σζ⌠τ〈ρ εγψ〈λταλ〈ν νεµ κζλι α νεϖεκετ, µαγαµ α κϖετκεζ! ρ〈σµ⌠δοτ 
αλακτοτταµ κι. Αζ −ι µελλκνϖκπζ!σ νψελϖϕ〈ρ〈σοκατ κτ σζ⌠βα ροµ: υµει, πιτει, λυυλει, 
ιναρι, κολαι, τερι ϖαγψ τυρϕαι λαππ. Εγψβεροµ αζ ορσζ〈γνϖϖελ ϕελζεττεκετ: νορϖγλαππ, 
σϖδλαππ, οροσζλαππ σ µγ α κολτταλαπποτ, νοηα τυδοµ, ηογψ πλ. α νορϖγλαππ σ α 
σϖδλαππ ταρταλµιλαγ νεµ υγψαναζ α κατεγ⌠ρια αζ ν οσζτ〈λψοζ〈σοµβαν. ∆ε ηα α δλιτ 
κλνϖεσζικ αζ υµειτ!λ, πιτειτ!λ, λυυλειτ!λ στβ., ακκορ αζ υτ⌠ββιακατ σσζεφογλαλ⌠ νϖεν 
νεϖεζηετεµ σϖδλαππνακ. 

Μ〈ρ ε φεϕεζετβεν ϕελζεµ, ηογψ α σζ⌠φεϕτ! νϖτ〈ρ σζ⌠χικκειβεν α βοτανικαι ϖαγψ 
αλφαβετικυσ ρενδσζερ κζλ αζ υτ⌠ββιτ ϖ〈λασζτοτταµ. Εννεκ ινδοκλ〈σα Α σζ⌠χικκεκ 
φελπτσε χµ∀ φεϕεζετβεν ϖαν. Α βετ∀ρενδεσ νϖτ〈ρ νεϖεινεκ ελτρ! ηελψεσρ〈σ 
ελ!ταγϕαι νεµ κερλτεκ εγψµ〈σ µελλ. Μ⌠δσζερεµ ϖιτατηατ⌠σ〈γ〈νακ τυδατ〈βαν ϕελζεµ, 
ηογψ α βετ∀ρενδβεν µ〈σ σζεµποντοκατ ισ λεηετεττ ϖολνα ρϖνψεστενι: αζ ∑ βετ∀ 〈λληατ 
αζ ο βετ∀ υτ〈ν, α �, ⊇ α ; υτ〈ν (ϖ. ΥΕΩ 1991: 55). 

 
1.4.2. Βοτανικαι προβλµ〈κ. Μι α λαππ νϖνψνϖ? Αζ ολψαν νϖνψεκ νεϖε, 

αµελψεκ !σηονοσακ Λαππφλδν? ςαγψ αζ α νϖ ισ λαππ νϖνψνϖ, µελψετ ισµερνεκ, 
ταλ〈ν ηασζν〈λνακ ισ α λαπποκ (πλ. ολαϕφα), δε µαγ〈τ α νϖνψτ µγ σοσεµ λ〈ττ〈κ. ςαγψ 
αζοκ α λαππ νϖνψεκ: ϖιρ〈γοκ, γψµλχσκ, φ∀σζερεκ, αµελψεκ τββ εζερ κιλοµτερ 
τ〈ϖολσ〈γβ⌠λ ρκεζνεκ, σ οττ σορακοζνακ εγψ 〈ρυη〈ζ πολχαιν νεµζετκζι νεϖκετ 〈τϖϖε 
ϖαλαµελψικ κρνψεζ! νψελϖβ!λ. Μινδη〈ροµ χσοπορτ αδαταιτ λαππ νϖνψνϖνεκ 
τεκιντϕκ. Α σζ〈µυνκρα αζονβαν α λεγφοντοσαββ ελεµεκ αζ !σι σζαϖακ σ α ργι 
ϕϖεϖνψσζ⌠κ, µερτ εζεκ αζ αδατοκ ιγεν ρτκεσ νψελϖτρτνετι−ετιµολ⌠γιαι, σζ⌠φλδραϕζι, 
σζεµαντικαι, ονοµασζιολ⌠γιαι ινφορµ〈χι⌠κατ ηορδοζνακ. 

Ηα εγψ νϖ µινδενττ υγψαναζ, ακκορ ππ α νψελϖεκ κλνβζ!σγε ϖσζ ελ. Αζ 
αϖοκ〈δ⌠−, αναν〈σζ−τπυσ, αµι µινδεν νψελϖβεν (σζιντε) υγψανγψ ηανγζικ, νεµ µονδ 
σεµµιτ α λαπποκρ⌠λ. Εγσζ µ〈σ α ταρταλµα εγψ !σηονοσ νϖνψνϖνεκ, πλ. εγψ ϖρσ−, 
φεκετε− ϖαγψ τ!ζεγ〈φονψ〈τ ϕελλ! σζ⌠νακ ϖαγψ εγψ σαρκϖιδκι σζεδερνεκ. Α κυτατ⌠ 
σζ〈µ〈ρα µινδενεσετρε ρδεκεσεββ ισ σ ηασζνοσαββ ινφορµ〈χι⌠κατ ταρταλµαζ. 
Τερµσζετεσεν αζ ϕ νϖνψεκετ α λαπποκνακ ισ µεγ κελλ νεϖεζνικ, σ εζεκ α 
λεγριτκ〈ββ εσετβεν τρνεκ ελ α νεµζετκζι γψακορλαττ⌠λ. 

ςεγψκ ελ!σζρ σορρα, ηογψ µι νεµ νϖνψ, σ µιρτ νεµ αζ! Α τυδοµ〈νψοσ 
σζεµποντοκ µελλεττ α χοµµυνισ οπινιο ισ φιγψελεµβε ϖεενδ! ιλψενκορ. Νεµ νϖνψνϖ 
α φατνκ, τυσκ⌠, νεδϖ, λ, κιδυδοροδ〈σ, κρεγ, λεϖλ, σζιϕ〈χσ, γψαντα. Νεµ ϖεττεµ φελ 
αδαττ〈ραµβα α γοµβ〈κ νεϖειτ. Β〈ρ α κζτυδατβαν υγψαν α γοµβ〈κατ α νϖνψεκ κζ 
σορολϕ〈κ, α µικολ⌠γυσοκ σζεριντ α γοµβ〈κ αζρτ νεµ νϖνψεκ, µερτ µ〈σ α 
σεϕτσζερκεζετκ, τ〈πλ〈λκοζ〈συκ σ σζαποροδ〈συκ. Α ζλδ νϖνψεκ α ναπφνψενεργι〈τ 
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ϖεσζικ ιγνψβε αζ ασσζιµιλ〈χι⌠ φολψαµατ〈ηοζ, ϖαγψισ α νϖνψεκ φοτοσζιντζισσελ 
ασσζιµιλ〈χι⌠ϕυκ σορ〈ν εζτ αλακτϕ〈κ 〈τ σαϕ〈τ ανψαγαικκ〈. Α γοµβ〈κ ερρε νεµ κπεσεκ.  

Εζζελ ελλενττβεν α κζγονδολκοδ〈σβαν αζ 〈λταλ〈νοσ µεγνεϖεζσεκ: φα, βοκορ, χσερϕε, 
ϖιρ〈γ, φ∀, βογψ⌠, γψµλχσ νϖνψνϖνεκ σζ〈µτ. Α φα ιδεταρτοζ〈σα τελϕεσεν ϖιλ〈γοσ, α 
νϖνψ φογαλµ〈ν α βοτανικ〈βαν σ α νπ κρβεν ισ σοκ〈ιγ α φ〈κατ ρτεττκ.  

Α καϕσζιβαραχκ σ α κρτε νϖνψνϖ, δε ελσ!σορβαν νεµ α φ〈κατ ϕελεντι, µερτ αζοκ 
νινχσενεκ Λαππφλδν, ηανεµ α γψµλχσκετ. Εζ αλαπϕ〈ν α βογψ⌠κ (〈φονψα, µ〈λνα) �
βιζονψοσ εµβερι τ〈πλ〈λκυλ σζολγ〈λ⌠ τερµσεκ � ισ νϖνψνεϖεκ, µιντ αηογψ νϖνψνϖ 
α βυργονψα (νεµχσακ µιντ εγσζ νϖνψ, ηανεµ µιντ 〈γγυµ⌠) αζ εµβερ σζ〈µ〈ρα 
τκεζσ χλϕ〈β⌠λ αλκαλµασ φλδβενι ηαϕτ〈σµ⌠δοσυλ〈σ, ϖαγψ α καραλ〈β µιντ σζ〈ργυµ⌠, 
φλδ φελεττι ηαϕτ〈σµ⌠δοσυλ〈σ, τοϖ〈ββ〈 α σ〈ργαρπα γψκερε ισ αζ. 

Ηα εγψ ορνιτολ⌠γιαι τ〈ργψ νψελϖσζετι δολγοζατβαν φελϖετ!δικ α κρδσ: µαδ〈ρνϖ−ε 
α χσ!ρ, α σζ〈ρνψ � νεµλεγεσ ϖ〈λασζτ ϖ〈ρηατυνκ ρ〈. Ηα εγψ βοτανικ〈ϖαλ σσζεφγγ! 
λεξικολ⌠γιαι δολγοζατβαν ϖετϕκ φελ: νϖνψνϖ−ε εγψ σζεµ επερ, ϖαγψ εγψ σζ〈λ 
λεσζακτοττ γψνγψϖιρ〈γ � α ϖ〈λασζαδ〈σβαν ελβιζονψταλανοδηατυνκ. Εζ α σζεµαντικαι 
µεζ! ϖεγψτισζτα κπλετκντ λε νεµ ρηατ⌠. Εγψ πλδ〈ϖαλ λϖε: αζ λ!ϖιλ〈γ εγψικ 
λεγ〈λταλ〈νοσαββ, α ταξονοκ φλ ρενδελτ, αζαζ ηιπερονιµ φογαλµα, α νϖνψ αλ〈 ϖεγψνκ 
κτ ηιπονιµ φογαλµατ, αµελψεκ εγψµ〈σνακ κοηιπονιµ〈ι (ϖαγψισ αζονοσ σζεµαντικαι 
σζιντεν, µελλρενδελτ ϖισζονψβαν 〈λλνακ. Λεγψενεκ εζεκ: α ζλδσγ σ α γψµλχσ. Ηα λε 
ακαρϕυκ !κετ ρνι σ αζ αλ〈ϕυκ ταρτοζ⌠ φογαλµακατ φελσορολνι, ϖαϕον α δι⌠τ ϖαγψ α λδσ 
παραδιχσοµοτ τεκιντϕκ−ε ινκ〈ββ γψµλχσνεκ. Πεδιγ αζ υτ⌠ββι ζλδσγφλε (ϖ. α νµετ 
Φρυχητγεµσε).  

Α νϖνψνεϖεκ λεηετσγεσ σζερκεζετι ϖ〈λτοζ〈σαιτ α βελσ! κελετκεζσ∀ σζαϖακν〈λ 
σζεδϕκ σορβα.  

Α νϖνψνεϖεκ οσζτ〈λψοζ〈σ〈βαν µ〈σφλε προβλµ〈κ ισ φελϖετ!δτεκ, µελψεκ κζλ 
χσυπ〈ν εγψετ εµελεκ κι. Αµικορ φογλαλκοζνι κεζδτεµ α τµ〈ϖαλ (α Νιελσεν−σζ⌠τ〈ρ 
αλαπϕ〈ν), ελκπζεληετ!νεκ τ∀ντ α σζ⌠φεϕτ! νϖτ〈ρ σσζε〈λλτ〈σ〈νακ λεγελσ! 
µυνκαηιποτζισε σζεριντ κτ ναγψ εγψσγ ελκλντσε: Αζ ελσ! φεϕεζετ σζαϖαι α λατιν 
νϖϖελ αζονοστηατ⌠ λαππ νϖνψνεϖεκ ϖολτακ. Α µ〈σικ χσοπορτβα µινδαζον 
φλ⌠ραελεµεκ νεϖει κερλτεκ, αµελψεκ σζεµαντικαι κατεγ⌠ρι〈ι βιζονψταλανοκ, νεµ 
εγψρτελµ∀εκ, τββ ϕελεντσκ ϖαν, ϖαγψ εγψ〈λταλ〈ν νινχσ λατιν νεϖκ. Ιττ σορολταµ φελ αζ 
〈λταλ〈νοσ νϖνψφογαλµακατ, πλ. ϖιρ〈γοσ νϖνψ, τερµσ, φ∀, φα βοκορ, σ αζοκ ναγψ 
ρσζε ισ ιδεταρτοζοττ, αµελψεκετ ϖαλαµιλψεν δεφορµ〈χι⌠ ϕελλεµεζ, πλ. 〈γαϖεσζτεττ νψρ, 
κιδντττ φα. Σζ〈µβαϖεννι ε χσοπορτοστ〈σ οκοζτα σοκ−σοκ νεηζσγετ νεµ λεηετ χλϕα ε 
δολγοζατνακ, χσυπ〈ν ιλλυσζτρ〈χι⌠κππεν 〈λλϕον ιττ εγψ−εγψ πλδα: µελψικ χσοπορτβα 
κερλϕν α λατιν νϖεν ισ µεγαδοττ τρπε νψρ, ηα φλιγ ϖαγψ τελϕεσεν ελ ϖαν σζ〈ραδϖα. 
Ηοϖα σοροληατ⌠ βε αζ α κτ λατιν ϕελεντσσελ µεγηατ〈ροζοττ λαππ σζ⌠, αµελψνεκ µγ ϖαν 
εγψ ηαρµαδικ, κεϖσσ ποντοσ ϕελεντσε (πιροσ βογψ⌠ϕ βοκορ). Σ!τ ιλψενκορ αζ ισ 
ελκπζεληετ!, ηογψ αζ εγψικ λατιν νϖ τϖεσ, µερτ κεϖερτε αζ αδατκζλ! α νϖνψεκετ, 
ϖαγψ νεµ εσικ εγψβε α ϕελ σ α ϕελ τ〈ργψα.  
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Νεµ ϖ〈λτοττα βε α ηοζζ〈φ∀ζττ ρεµνψειµετ εγψ η〈ρµασ ταγολ〈σ σεµ: 1. α λατιν νϖϖελ 
ποντοσαν µεγηατ〈ροζηατ⌠ νϖνψεκ; 2. αζοκ α νϖνψεκ, αµελψεκνεκ τββ λατιν νεϖκ 
ϖαν, ιλλετϖε α �ϖαλαµιλψεν νϖνψ� ϕελεντσ∀εκ; 3. α τυδοµ〈νψοσ νϖϖελ νεµ 
αζονοστηατ⌠ ολψαν νϖνψεκ, µελψεκ ϖαλαµιλψεν µ⌠δον αζ εγσζσγεστ!λ ελτρνεκ: 
�κργτ!λ µεγφοσζτοττ ερδειφενψ!�. Εζ α φαϕτα φελοσζτ〈σ σεµ ϖολτ τκλετεσ, µερτ ϖολτακ 
ολψαν νϖνψνεϖεκ, αµελψεκνεκ υγψαν λατιν νεϖκ νεµ ϖολτ, δε ποντοσαν µεγαδτα α 
φορρ〈σ µ〈σ (φινν, νµετ) νψελϖεν α ϕελεντσκετ. Σαµµαλλαητι σζ⌠τ〈ραιβαν πλδ〈υλ 
εγψ〈λταλ〈ν νινχσ λατιν νϖαδ〈σ. Α τυδοµ〈νψοσ νϖϖελ νεµ αδατολτ λαππ νϖνψνεϖεκηεζ 
� φ!λεγ ισµερτεββ νψελϖ(εκ) αλαπϕ〈ν � µαγαµ ιγψεκεζτεµ α ϕελεντστ κιδερτενι. 

Φελϖετ!δττ αζ οσζτ〈λψοζ〈σ σορ〈ν αζ !σηονοσ, α σπεχιφικυσαν Λαππφλδρε ϕελλεµζ! 
νϖανψαγ σσζεγψ∀ϕτσνεκ ελκλντσε αζ ϕαββ, ϕ⌠ρσζτ νεµζετκζινεκ µιν!στηετ! 
αδατβ〈ζιστ⌠λ. Εννεκ α χσοπορτοστ〈σνακ τββ γψενγε ποντϕα ϖολτ. Αζ ελσ!: κτ αδαττ〈ρ 
λτρεηοζ〈σα νεµ σζερενχσσ, υγψανισ µεγνεηεζτι α σζ〈µοζ〈στ, α ηιϖατκοζ〈στ, αζ 
αρ〈νψταλανσ〈γοκατ τοϖ〈ββ νϖελι, µερτ α µ〈σοδικ λνψεγεσεν κεϖεσεββ αδατβ⌠λ 〈λλνα. Α 
µ〈σικ ϖιτατηατ⌠ ποντ: νεµ ισµερϕκ αζ σσζεσ νϖνψ ϕελεντστ, νινχσ µινδεν 
νϖνψνεκ εγψ (σ βιζτοσ) ϕελεντσε, τοϖ〈ββ〈 ελλεν!ριζνι κελλενε, ηογψ τερεµ−ε ϖαγψ 
τερµεσζτικ−ε α σζ⌠βαν φοργ⌠ νϖνψτ, µεγλ−ε εγψ〈λταλ〈ν Λαππφλδν. Ιδ!βεν ισ 
τρτνηετνεκ ϖ〈λτοζ〈σοκ: α σζ〈ζ ϖϖελ εζελ!ττ µγ νεµ αδατολτ νϖνψ αζ υτ⌠ββι ϖεκβεν 
α νϖνψνεµεστσ ϖαγψ µ〈σ τνψεζ!κ κϖετκεζτβεν µ〈ρ ϕελεν ϖαν. Εββ!λ αζ 
ελγονδολ〈σβ⌠λ, ηα νεµ ισ κιζ〈ρ⌠λαγοσ σζεµαντικαι τνψεζ!κ αλαπϕ〈ν, ηανεµ ινδιρεκτ 
µ⌠δον, αζ ετιµολ⌠γι〈κ φιγψελεµβε ϖτελϖελ σοκ µινδεν µεγϖαλ⌠συλτ. Αζ αλαπνψελϖι 
ερεδετ∀ νεϖεκ, ϖαγψ α ϕϖεϖνψσζαϖακ εγψ ρσζε (πλ. ⌠νορϖγ) νψιλϖ〈ν αζ !σηονοσ 
νϖνψεκρε υταλνακ. 

ςγλ αζ αδαττ〈ραµ σζ⌠χικκεινεκ ταλ〈ν µεστερκλτ χσοπορτοστ〈σ〈τ ελϖετεττεµ, α καποττ 
νψελϖι αδατοκ κζττ νεµ τεττεµ, νεµ ισ τεηεττεµ µιν!σγι κλνβσγετ. Α κελλ! 
τυδοµ〈νψοσσ〈γγαλ νεµ αζονοστηατ⌠ νψελϖι αδατοκ τοϖ〈ββι κυτατ〈σρα σ φελδολγοζ〈σρα 
σζορυλνακ, δε µεγϕεγψεζενδ!, ηογψ σσζεγψ∀ϕτσκ ϕ⌠ αλαπ αηηοζ, ηογψ αζοκ νε 
µερλϕενεκ φελεδσβε. Εγψσζερ ταλ〈ν κιδερτηετ!κ ισ λεσζνεκ α νϖνψτανβαν σ α 
νψελϖσζετβεν εγψαρ〈ντ ϕ〈ρτασ τυδ⌠σοκ σζ〈µ〈ρα.  

Α κυτατ〈σ σζεµποντϕ〈β⌠λ α λεγχλραϖεζετ!ββ ελϕ〈ρ〈σ αζ ϖολτ, ηα α λαππ νϖνψνεϖετ α 
κυτατ⌠ εγψ νµετ, εγψ ανγολ ϖαγψ εγψ φινν ϕελεντσσελ αζονοστοττα, σ τυδοµ〈νψοσ 
νϖϖελ ισ ελλ〈ττα. Ακκορ µ〈ρ χσακ α ηι〈νψζ⌠ ιδεγεν νψελϖ ϖαλαµελψικνεκ (πλ. φινν ϖαγψ 
νµετ) αδατ〈τ κελλεττ ηοζζ〈ρενδελνι.  

Α λαππ νϖνψ σ νϖνψνϖ αζονοστ〈σα σ α µαγψαρ ϕελεντσ κζλσε ϕ⌠ αλαποτ 
βιζτοστοττ α τοϖ〈ββι ϖιζσγ〈λ⌠δ〈σηοζ. 

Α λαππον κϖλι νγψ νψελϖι µεγφελελτετσ (λατιν, µαγψαρ, φινν, νµετ) µελλεττ 
λεηετεττ ϖολνα µγ λεγαλ〈ββ νγψ: αζ ανγολ (ϖ. Νιελσεν−σζ⌠τ〈ρ), αζ οροσζ, α νορϖγ σ α 
σϖδ � αµελψ ορσζ〈γοκβαν α σζ〈µικ λνεκ �, δε εζ αρ〈νψταλανν〈 τεττε ϖολνα α σζ⌠χικκεκ 
φελπτστ, ϖαλ⌠σζν∀λεγ µγ τββ κτσγ σ κρδσ ϖετ!δττ ϖολνα φελ αζ εγψεζτετσεκ, α 
µεγφελελτετσεκ κρβεν. Α ϕελεν σζ⌠χικκ−σζερκεζετβεν ισ τββ ϕελεντσσορβαν 
ελ!φορδυλνακ βιζονψταλαν σ ηι〈νψοσ αδατοκ, µελψεκετ α κυτατ⌠ σζερετνε µεγφεϕτενι. 
Κλνσεν α λαππ�µαγψαρ µεγφελελτετσ εγψενετλενσγεινεκ µεγσζντετσε λεννε α χλ. 
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Α λαππ σ α µαγψαρ γεογρ〈φιαι, κλιµατικυσ στβ. ϖισζονψοκ κλνβζ!σγε κϖετκεζτβεν 
ϖαννακ ολψαν νϖνψεκ, µελψεκ ν〈λυνκ ισµερετλενεκ, γψ νινχσ µαγψαρ νεϖκ σεµ. Εζτ 
ιγαζολϕα Πρισζτερ Σζανισζλ⌠ 1989. ϕλιυσ 19−ν κελτ λεϖελε: �Αζ νψιλϖ〈νϖαλ⌠, ηογψ αζ 
αρκτικυσ σπεχι〈λισ νϖνψεκνεκ αλιγηα ταλ〈ληατ⌠κ µαγψαρ νεϖει. Μγ ϖιρ〈γοσακν〈λ ϖολνα 
νµι ρτελµε αζοκνακ µαγψαρ νεϖετ ισ αδνι, δε µ〈ρ α ϖιρ〈γταλανοκν〈λ (ελσ!σορβαν α 
ζυζµ⌠κν〈λ σ µοσζατοκν〈λ) εννεκ αλιγηα ϖαν ρτελµε.� 
1.4.3. Νϖαδ〈σι ρσζλετεκ 

1.4.3.1. Α λαππ�λατιν�µαγψαρ�φινν�νµετ νεϖεκ εγψεζτετσε. Α νϖνψνεϖεκ 
αζονοστ〈σα, ϕελεντσκ µεγφελελτετσε α κλνβζ! νψελϖεκβεν νεµ εγψσζερ∀, µγ α 
λατιν σ α µαγψαρ νεϖεκ ϖισζονψλατ〈βαν σεµ. Πρισζτερ Σζανισζλ⌠ Νϖνψνεϖεινκ. 
Μαγψαρ�λατιν σζ⌠γψ∀ϕτεµνψβεν (1986) α τρπε σζεδερ λατιν νεϖε Ρυβυσ χηαµαεµορυσ. 
Α Νϖνψνεϖεινκ. Α µαγψαρ σ α τυδοµ〈νψοσ νϖνψνεϖεκ σζ⌠τ〈ρ〈βαν (1998) α Ρυβυσ 
χηαµαεµορυσ µαγψαρ νεϖε τ!ζεγσζεδερ (λ〈πι σζεδερ, τρπε σζεδερ). Α κορ〈ββι 
κιαδϖ〈νψβαν α τ!ζεγσζεδερ νεϖετ µεγ σεµ ταλ〈λϕα α κυτατ⌠, ηα νεµ τυδϕα, ηογψ αζ 
υγψαναζ, µιντ α τρπε σζεδερ.  

Α Χαλλυνα ϖυλγαρισ (Πρισζτερ 1986: 48) µαγψαρυλ χσαραβ, σεπρ<ϖιρ〈γ, ερικα, ηανγα, δε 
Πρισζτερ (1998: 64) χσαραβ, �ερικα�, �ηανγα�.  

Λαππ σζ⌠τ〈ραιµ σζεριντ αζ ερδει φζικε, ερδει δερχε Επιλοβιυµ ανγυστιφολιυµ ϖολτ, δε 
νεµ ταλ〈λταµ µεγ α λατιν νεϖετ α Νϖνψνεϖεινκβεν, µερτ Χηαµανεριον (Χηαµαεριον) 
ανγυστιφολιυµκντ σζερεπελτ αζ ελσ! κιαδϖ〈νψβαν, ϕελεζϖε, ηογψ εζ αζ ϕαββ νϖ. Α 
σζ⌠τ〈ρβαν ϖισζοντ ϕρα αζ Επιλοβιυµ ανγυστιφολιυµ ταλ〈ληατ⌠ ρϖνψεσ τυδοµ〈νψοσ 
νϖκντ.  

Μυνκ〈µ σορ〈ν µινδενεσετρε ρµµελ νψυγτ〈ζταµ, ηα α σζ⌠τ〈ρ λατιν νεϖετ ισ κζλτ, 
µερτ α ϖισσζακερεσσ, αζ εγψεζτετσ κννψεββνεκ, µ〈σρσζτ εγζακταββνακ τ∀νηετεττ. Ολψ−
κορ αζονβαν α τυδοµ〈νψοσ νεϖετ ισ κριτικ〈ϖαλ κελλεττ ιλλετνεµ. Τ. Ι. Ιτκονεν Θϖιγσταδτ⌠λ 
σ Γενετζτ!λ 〈τϖεττ σ κζλτ εγψικ λαππ νϖνψνεϖε: ;ερευ⌡ϕϖσυϕν �πιϖνκακκαρα, Γν−
σεβλυµε, Ματριχαρια ινοδορα�. Ηα α λατιν νϖβ!λ µιντ βιζτοσ ποντβ⌠λ ινδυλυνκ κι, ακκορ: 
Ματριχαρια ινοδορα = Τριπλευροσπερµυµ ινοδορυµ (= Ματριχαρια περφορατα), φι. πελτο−
σαυνιο, σαυνακυκκα �καπορλεϖελ∀ εβσζκφ∀ ∼ εβκαπορ�. Α φινν ϖαγψ α νµετ νϖβ!λ ηε−
λψεσεββ κιινδυλνι: πιϖνκακκαρα, Γνσεβλυµε, �Λευχαντηεµυµ ϖυλγαρε (Χηρψσαντηε−
µυµ λευχαντηεµυµ), ρτι µαργιτϖιρ〈γ, µαργαρτα, παπϖιρ〈γ�. ⊆γψ ϖισζοντ α λατιν νεϖεκ 
κζτ νινχσ εκϖιϖαλενχια. 

 
1.4.3.2. Α κιηαλτ νϖνψνεϖεκ. Νεµχσακ β!ϖληετ α λαππ νϖνψνϖτ〈ρ 
σζ⌠κλχσνζσσελ ϖαγψ τυδατοσ νϖαδ〈σσαλ, δε κι ισ αϖυλνακ σζαϖακ α νψελϖβ!λ. Μ〈ρ 
Θϖιγσταδ α Λαππισκε πλαντεναϖνε σζ⌠χικκειβεν σοκ ηαπαξ φορδυλ ελ!, ϖαγψ Φριιστ!λ 〈τϖεττ 
αδατ, αµελψετ α κσ!ββι κυτατ⌠κ νεµ ερ!στενεκ µεγ. Α κελετι λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σοκβαν Τ. Ι. 
Ιτκονεν τελϕεσσγρε τρεκεδϖε ναγψον σοκ νϖνψνεϖετ κζλ. Γενετζ σζ⌠τ〈ρι ανψαγ〈τ ισ 
βεπτι σαϕ〈τ µυνκ〈ϕ〈βα, εββ!λ αζονβαν σζ〈µοσ σζ⌠ κιηαλτνακ τεκιντηετ!. ⊃ρδεκεσ, δε α 
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Λαππφλδν λεγ〈λταλ〈νοσαββ ϕελεντσ∀ µυορρα �φα�, µυορϕι �βογψ⌠� ισ κιηαλτ σζ⌠ εγψ−εγψ 
νψελϖϕ〈ρ〈σβαν. Αζ αλ〈ββι λιστ〈τ 〈λλτοτταµ σσζε α κιηαλτ σζαϖακβ⌠λ: 

(191) ;ερευ⌡ϕϖσυϕν �ρτι µαργιτϖιρ〈γ� 
(192) ;ιχηαυ �ζ〈σζπα� 
(419) γυολα�µαµσυιν [ϖαλαµιλψεν φ∀] 
(563) κιελικαµ [ϖαλαµιλψεν λεµεζεσζυζµ⌠] 
(568) κοασκρεµσυϕν �χσαλ〈ν� 
(569) κοδ�εκ �ηαϖασι χσαϕκαϖιρ〈γ� 
(588) λαββε �ϖιδραφ∀� 
(617) λοδδϕεµρασσε [ϖαλαµιλψεν φ∀] 
(744) ορπιν [ϖαλαµιλψεν νϖνψ] 
(760) πυιηµυρ �φ∀ζ� 
(801) ροατταλα �τρπε νψρ� 
(817) ρυ;κισπαϕνσιϕνε �? γαλαϕ� 
(944) συϕτενσυϕν �π〈φρ〈νψ�. 
 

1.4.3.3. Βογψ⌠νεϖεκ. Αζ εγψελεµ∀ βογψ⌠νεϖεκετ νεµ σζ〈µολϖα σ χσακ α µυορϕι 
�βογψ⌠� υτ⌠ταγ νϖνψνεϖεκετ σσζεσζεδϖε µιντεγψ φλσζ〈ζ αδατυνκ ϖαν. Λαππφλδ 
γαζδαγ α κλνφλε βογψ⌠κβαν. Α ϖαρϕβογψ⌠ πλδ〈υλ εγψσζερ∀εν βογψ⌠ ϕελεντσβεν ισ 
ισµερτ, ϖαλ⌠σζν∀λεγ αζ εγψικ ελτερϕεδτεββ βογψ⌠νεϖετ ϕελεντι. Α λαππ αδατ 
ϕελεντσσζ∀κλσσελ κελετκεζεττ. Ε φεϕεζετβεν εγψ ρδεκεσ νϖαδ〈στ εµλτεκ µεγ. Μ〈σ 
σσζεφγγσβεν µ〈ρ σζ⌠λτυνκ α τ!ζεγσζεδερρ!λ �Ρυβυσ χηαµαεµορυσ�; φιννλ: λακκα, 
ηιλλα, (συο)µυυραιν, δε οττ α ϕελεντσεκ κζτ νινχσ κλνβσγ. Α λαπποκ ισ ναγψ βεχσβεν 
ταρτϕ〈κ εζτ α βογψ⌠φαϕτ〈τ, υγψανισ τββ νεϖετ ισ αδτακ νεκι αττ⌠λ φγγ!εν, ηογψ ρεττ ϖαγψ 
νεµ. Α βογψ⌠τ ναγψοββ µεννψισγβεν γψ∀ϕτικ, ταλ〈ν εζρτ ϖαν αζ ρεττ σ αζ ρετλεν 
φορµ〈ϕ〈ρα ισ ελνεϖεζσκ. Α σϖδλαππβαν κλν νϖ ϖαν α ϖιρ〈γζατ〈ρα: κιεδϕ=κ ∼ κℑδϕ=κ 
�τ!ζεγσζεδερ ϖιρ〈γζατα; εγψ νϖνψ ϖιρ〈γα�. Α βογψ⌠ νεϖε λυοπµι, αζ ρεττ βογψ⌠ 
λ〈ττατ, αζ ρετλεν βογψ⌠ ;υροτ ∼ ;υρυ ∼ ;υρροτ �τ!ζεγσζεδερ�, ϖ. ΣλΒ 57, 254, 333, 465, 
Σλ 273. Κλν νϖ ϖαν α κισ βογψ⌠ρα, ϖ. ριηχα �πιενι ηιλλα� (Σλ 365). Α κελετι 
νψελϖϕ〈ρ〈σοκβαν ισ κλν νϖ ϖαν αζ ρετλεν τ!ζεγσζεδερ βογψ⌠ρα: �κοππικ (ΙτκΤ 555�
556), �κοοππ�⊥ (ΣλΜοσ 18). Αζ αδατ Νιελσεννλ ισ µεγϖαν, (ϖ. 418, 453) σκβοσ ∼ 
σκϖοσ ∼ σκοβοσ τββ ϕελεντσβεν πλ. �ηϕ� πλ. βορσ⌠ ηϕα, δε µερτ νεµ νϖνψνϖ, αζ 
αδαττ〈ραµβαν α νορϖγλαππ αδατοκ νεµ σζερεπελνεκ.  
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2. Λαππφλδ σ α λαπποκ 
 
 

2.1. Α λαπποκ λακ⌠ηελψε σ νψελϖϕ〈ρ〈σαι 

Λακ⌠ηελψ. Α λαπποκτ⌠λ λακοττ µιντεγψ 400 εζερ κµ2−εσ τερλετ δλι ηατ〈ρα α Στϕρδαλ (Ν) 
� Ρροσ (Ν) � Ιδρε (Σ) τελεπλσεκ 〈λταλ αλκοτοττ κπζελετβελι ϖοναλλαλ ηατ〈ροζηατ⌠ µεγ. 
Α νψυγατι, σζακνψυγατι ηατ〈ρ µαγα α Νορϖγ−τενγερ, αζ σζακι α Βαρεντσ−τενγερ. 
⊃σζακκελετεν α Κολα−φλσζιγετιγ ηζ⌠δ⌠, ∆Νψ�⊃Κ ιρ〈νψ κελετι ηατ〈ρϖοναλ Σϖδορσζ〈γ 
βελσεϕβεν, αζ Οϖικεν�⊕σελε�Λψχκσελε�Ρισαππι�Φλακαβεργ�Παρκαλοµπολο ϖοναλλαλ εσικ 
εγψβε, µαϕδ α φιννορσζ〈γι Μυονιοτ⌠λ ταρτ κελετ φελ, Φιννορσζ〈γον (Κιττιλ�Σοδανκψλ) 
σ αζ οροσζ Λαππφλδ δλι ρσζν Ακκαλ〈ν�Ιµανδρ〈ν εγσζεν Σοσνοϖκ〈ιγ, α Βαρεντσ−
τενγεριγ. Μ〈σ, α λαππολ⌠γι〈βαν µεγσζοκοτταββ ηελψνεϖεκελ µυτατϖα βε Λαππφλδετ: 
Νορϖγια λεγσζακιββ ταρτοµ〈νψαιβαν, Φιννµαρκβαν, Τροµσβεν, ϖαλαµιντ Νορδ−
λανδβαν, Σϖδορσζ〈γβαν Ηρϕεδαλενβεν, ϑµτλανδβαν, α Πιτε∑, Λυλε∑, Υµε∑, Τορνε∑ 
φολψ⌠κ κζπσ! σ φελσ! σζακασζα µεντν λακνακ. Φιννορσζ〈γβαν αζ Ιναρι−τ⌠ κρνψκν, 
ϖαλαµιντ Ενοντεκι, Υτσϕοκι σ Σοδανκψλ ϖιδκν λνεκ, Οροσζορσζ〈γβαν α Κολα−
φλσζιγετεν σ Πετσαµ⌠βαν (Ηαϕδ�∆οµοκοσ 1978: 334). 

 
Νψελϖϕ〈ρ〈σοκ. Κζισµερτ α λαππ νψελϖ ναγψµρετ∀ σζτταγολτσ〈γα. Εζεκ αλαπϕ〈ν 
νψελϖϕ〈ρ〈σι σζτταγολτσ〈γρ⌠λ ισ λεηετ βεσζλνι, σ!τ α ηανγτανι σ α σζ⌠κινχσβελι ελτρσεκ 
µιαττ α κυτατ⌠κ εγψενεσεν τββ νψελϖρ!λ βεσζλνεκ (ϖ. πλ. Λακ⌠ 1986: 6). Α φλδραϕζιλαγ 
νεµ κζϖετλενλ εγψµ〈σ µελλεττι τερλετεκεν α κλνβζ! νψελϖϕ〈ρ〈σοκ βεσζλ!ι α ναγψ 
διαλεκτ〈λισ κλνβσγεκετ φιγψελεµβε ϖϖε µ〈ρ νεµ ρτικ µεγ εγψµ〈στ, σ εζρτ εγψρε 
ελφογαδοτταββ α φεντεββι µεγ〈λλαπτ〈σ, ηοζζ〈τϖε, ηογψ νεµ ισ εγψ λαππ νψελϖρ!λ σ αζον 
βελλι διαλεκτυσοκρ⌠λ, ηανεµ τββ λαππ νψελϖρ!λ κελλ βεσζλννκ, σ αζοκον βελλ σζιντν 
µεγκλνβζτετηετνκ νψελϖϕ〈ρ〈σοκατ (ϖ. Σαµµαλλαητι 1998: 6�38).  

Ηαϕδ Πτερ (1978: 334�335) αζ εγψεσ λαππ κζσσγεκ νψολχ ναγψοββ νψελϖϕ〈ρ〈σ〈τ 3 
χσοπορτρα οσζτϕα. Ι. νψυγατι (ϖαγψ σζακι) λαππ: 1. σζακι (ϖαγψ ρυιϕαι) λαππ, 2. λυλει λαππ, 
3. πιτει λαππ; ΙΙ. δλι λαππ: 4. υµει−λαππ, 5. τυλαϕδονκππενι δλι λαππ; ΙΙΙ. κελετι λαππ: 6. 
ιναρι λαππ, 7. κολττα λαππ, 8. κολαι λαππ (κιλδινι, τυρϕαλαι, ακκαλαι). Αζ ελσ! ηελψεν εµλτεττ 
ρυιϕαι νψελϖϕ〈ρ〈στ νορϖγ λαππνακ, α 2�5. ποντβαν φελσορολτακατ σϖδ−λαππνακ α 6.−ατ φινν−
λαππνακ, α 7�8. σζ〈µτ οροσζ−λαππνακ ισ σζοκτ〈κ νεϖεζνι (1978: 334). Υγψανακκορ 
σζ⌠ϖ〈 τεσζι, ηογψ ��ηα τεη〈τ νορϖγ−, σϖδ−, φινν− ϖαγψ οροσζ−λαπποκρ⌠λ βεσζλνκ, 
εζζελ λεγφελϕεββ λακ⌠τερλετεικετ ϕελλϕκ µεγ, νψελϖι σζεµποντβ⌠λ αζονβαν νεµ λεννε 
ηελψεσ εζτ αζ οσζτ〈λψοζ〈στ αλκαλµαζνι� (Ηαϕδ�∆οµοκοσ 1978: 334). 

Α λαππ νψελϖτυδοµ〈νψ εγψικ αλαπµ∀ϖβεν Κορηονεν (1981: 15�16) 10 φ! 
νψελϖϕ〈ρ〈στ σορολ φελ: 1. δλι λαππ, 2. υµει λαππ, 3. πιτει λαππ, 4. λυλει λαππ, 5. νορϖγλαππ 
ϖαγψ σζακι λαππ, 6. ιναρι λαππ, 7. κολτταλαππ, 8. ακκαλαι λαππ, 9. κιλδινι λαππ, 10. τερι 
ϖαγψ τυρϕαι λαππ. Μαϕδ ηοζζ〈τεσζι: �Νιµιτψκσετ ρυοτσιν−, νορϕαν− ϕα ϖενϕνλαππι ειϖτ 
ολε µααντιετεελλισεστι τσµλλισι, µυττα σελλαισινααν κυιτενκιν ϕο κψττν 
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ϖακιιντυνειτα.� [Α σϖδ−, νορϖγ− σ οροσζλαππ ελνεϖεζσεκ φλδραϕζιλαγ νεµ ποντοσακ, 
δε µγισ γψ ηονοσοδτακ µεγ.]  

Σζεριντε α λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σοκατ ηαγψοµ〈νψοσαν 2 φ! χσοπορτρα οσζτϕ〈κ: νψυγατι σ 
κελετι λαππρα. Α νψυγατι λαππηοζ ταρτοζ⌠ νψελϖϕ〈ρ〈σοκ α δλι λαππτ⌠λ α νορϖγλαππιγ, α 
κελετι λαππηοζ ταρτοζ⌠ διαλεκτυσοκ: αζ ιναρι λαππτ⌠λ α τυρϕαι λαππιγ. Μαϕδ γψ φολψτατϕα: 
Τµ ϕακο ον λυοντεϖα ϕο σενκιν ϖυοκσι, εττ ϕψρκιν νααπυρυυσµυρτειδεν ερο ϖαλλιτσεε 
ϕυυρι νορϕαν− ϕα ιναρινλαπιν ϖλιλλ. [Εζ α φελοσζτ〈σ αζρτ ισ τερµσζετεσ, µερτ α λεγλεσεββ 
κλνβσγ κτ σζοµσζδοσ νψελϖϕ〈ρ〈σ κζττ ππεν α νορϖγλαππ σ αζ ιναρι λαππ κζττ 
ϖαν.] 

Ζαιχζ Γ〈βορ (1994: 650) σζεριντ α λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σοκ ηαγψοµ〈νψοσαν νψολχ (τ 
νψυγατι σ η〈ροµ κελετι) χσοπορτβα σοροληατ⌠κ. Α νψυγατιακ βεσορολ〈σα µεγεγψεζικ 
Σαµµαλλαητιϖαλ (1998: 6), α κελετιεκνλ κλνβσγ, ηογψ Ζαιχζ γψ ϖλι: �α κολαι λαππ 
αζ οροσζορσζ〈γι Κολα−φλσζιγετ η〈ροµ λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σι αλτπυσ〈τ φογλαλϕα µαγ〈βαν: α τερ−
λαπποτ, α κιλδινι−λαπποτ σ αζ ακκαλαι λαπποτ�. 

Σαµµαλλαητι (1987: 75) ρζκελτετι, ηογψ πλ. α δλι σ αζ σζακι λαππ κζττ, ιλλετϖε αζ 
σζακι σ α τερι λαππ κζττ ολψαν ναγψοκ α κλνβσγεκ µιντ α φινν σ αζ σζτ νψελϖ 
κζττ. Κσ!ββ ηοζζ〈τεσζι: κυιτενκιν ϖοιδααν σααµελαισαλυε ϕακαα σειτσεµν ερι 
κιελεεν. Σζ〈µιφλδ ητ νψελϖε: δλι, λυυλει, σζακι, ιναρι, κολττα, κιλδινι, τερι σζ〈µι. 

Σαµµαλλαητι α νψυγατι�κελετι φ! φελοσζτ〈στ κϖετ!εν αζ �Αρεαλ ϖαριατιον� χ. 
φεϕεζετβεν ρενδκϖλι αλαποσσ〈γγαλ σ απρ⌠λκοσσ〈γγαλ µυτατϕα βε α σζ〈µι νψελϖϕ〈ρ〈σοκατ 
(1998: 6�38). Μινδενεσετρε α κελετι νψελϖϕ〈ρ〈σοκ κζ αζ ιναρι, α σκολτ (= κολττα), αζ 
ακκαλαι, α κιλδινι σ α τερι λαππ κερλ.  

Α λαππ (σζ〈µι) νψελϖεκ κζτι κλνβσγ ολψαν ϕελεντ!σ, ηογψ α νψελϖσζεκ η〈ροµ σ 
τζ κζ τεσζικ αζ ν〈λλ⌠ λαππ νψελϖεκ σζ〈µ〈τ. Αζ σσζεσ λαππ η〈ροµνεγψεδε αζ σζακι 
λαππ ϖαλαµελψ ϖ〈λτοζατ〈τ βεσζλι (Τααγεπερα 2000: 126). 

Α λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σοκ οσζτ〈λψοζ〈σα µ〈σ µ⌠δον ισ τρτνηετ. Νψελϖτρτνετιλεγ ισ 
µεγαλαποζοττ α κϖετκεζ! η〈ρµασ φελοσζτ〈σ: δλι νψελϖϕ〈ρ〈σοκ (δλι�υµει), κζπσ! 
νψελϖϕ〈ρ〈σοκ (πιτει�νορϖγ), κελετι (ιναρι�τυρϕαι). 

Α τζεσ φελοσζτ〈σ κλνσεν νψελϖι, νψελϖϕ〈ρ〈σι ϖιζσγ〈λατ εσετν σζκσγεσ, α 
τρσζνφορµ〈κ σζεριντι φελοσζτ〈σ � µιντ ερδει, ηεγψι ϖαγψ τυνδραι σ τενγερι σζ〈µικ � 
σζοχιολινγϖισζτικαι σζεµποντβ⌠λ ηασζνοσ, υταλ Νιχκυλρα ∆οµοκοσ ϑοηαννα (2000: 11). 
Ρ〈µυτατ ϖισζοντ αρρα, ηογψ πολιτικαι σζεµποντβ⌠λ η〈τρ〈νψοσ λεννε α λαπποκ σζ〈µ〈ρα, ηα 
τββ νψελϖρ!λ σ εζ〈λταλ τββ νπρ!λ βεσζλννκ. Εννεκ αζ ισ ελλενε σζ⌠λ, ηογψ α 
κλνβζ! σζ〈µι κζσσγεκ κζττ σζοροσ ιδεντιτ〈σβελι καπχσολατ ϖαν. Νψελϖσζετι 
σζεµποντβ⌠λ ϖισζοντ κννψεν λεηετ τββ νψελϖ µελλεττ ρϖελνι, ηισζεν α κλνβσγεκ 
ολψαν ναγψοκ, ηογψ µεγρτσβελι προβλµ〈τ οκοζνακ. Α κολττα λαππ σ α νορϖγ λαππ 
κζττ ϕελεντ!σεββ α κλνβσγ, µιντ α σπανψολ σ α φρανχια νψελϖ κζττ. Κορηονεν 
(1981: 17) αζ ιγαζ〈ν λεσ τρστ α µεγσζακτατλαν νψελϖϕ〈ρ〈σι λ〈νχολατβαν α νορϖγ λαππ 
σ αζ ιναρι λαππ κζτ λ〈τϕα, µαϕδνεµ ηασονλ⌠ ϕελεντ!σ κλνβσγ 〈λλ φενν αζ ιναρι σζ〈µι σ 
α κολτται σζ〈µι κζτ. Α λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σοκ λ〈νχσζερ∀εν καπχσολ⌠δνακ εγψµ〈σηοζ, γψ α 
νψελϖ λασσαν ϖ〈λτοζικ φαλυρ⌠λ φαλυρα. Εζ α λαπποκ ϖ〈νδορλ⌠ λετµ⌠δϕ〈ϖαλ ισ σσζεφγγ, α 
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σζοµσζδοσ φαλϖακ κζτ µινδιγ ισ ϖολτακ ριντκεζσεκ, γψ λεσ νψελϖι ηατ〈ροκ νεµ ισ 
σζλετηεττεκ. ℑλταλ〈βαν η〈ζαστ〈ρσατ ισ τ〈ϖολαββρ⌠λ ϖ〈λασζτανακ. Σκανδιν〈ϖι〈βαν α 
λακοσσ〈γ λακηελψνεκ σζακ−δλ ιρ〈νψ ϖ〈λτοζτατ〈σα ϖσζ〈ζαδοκ ⌠τα ηολ ερ!σεββεν, ηολ 
γψενγββεν ζαϕλ⌠ φολψαµατ, αµελψνεκ κϖετκεζτβεν α νψελϖϕ〈ρ〈σι ηατ〈ροκ οττ 
κιεγψενλτ!δνεκ. 

Σαµµαλλαητι ηασονλ⌠αν φογαλµαζ. Α Λαππφλδν λεϖ! σσζεσ νψελϖ µεγλεηετ!σεν 
ηασονλ⌠ σζερκεζετβεν σ αλαπσζ⌠κινχσβεν. �Αλτηουγη τηερε αρε νο δεεπ λινγυιστιχ 
βουνδαριεσ, ονε χαν διστινγυιση βετωεεν τεν Σααµι λανγυαγεσ ωηιχη διφφερ φροµ εαχη 
οτηερ ατ λεαστ το τηε σαµε δεγρεε ασ τηε Γερµανιχ ορ Ροµανχε λανγυαγεσ. Νειγηβορινγ 
διαλεχτσ ον εαχη σιδε οφ α λανγυαγε βουνδαρψ αρε νορµαλλψ χλοσε το εαχη οτηερ ιν ϖο−
χαβυλαρψ, σο τηατ τηε Σααµι λανγυαγεσ φορµ α χηαιν ιν ωηιχη σπεακερσ οφ αδϕαχεντ 
διαλεχτσ υνδερστανδ εαχη οτηερ ρατηερ εασιλψ. Τηε χεντραλ διαλεχτσ οφ Σααµι λανγυαγεσ 
διφφερ φροµ εαχη οτηερ το τηε εξτεντ τηατ µυτυαλ υνδερστανδινγ ρεθυιρεσ α φαιρ αµουντ οφ 
πραχτιχε� (Σαµµαλλαητι 1998β: 1). 

Α σζακιροδαλοµβαν α σζ〈µι τερλετι ϖ〈λτοζατοκατ α φονολ⌠γιαι σζαβ〈λψοσ µεγφελελσεκ 
σ αζ αλαπσζ⌠κινχσβεν, ϖαλαµιντ α νψελϖτανβαν λεϖ! ηασονλ⌠σ〈γ µιαττ νψελϖϕ〈ρ〈σοκκντ 
τ〈ργψαλϕ〈κ.  

Μιϖελ α τερλετι ϖ〈λτοζατοκ κζλ ηατ νψελϖϕ〈ρ〈σ ηιϖαταλοσαν ελφογαδοττ, στανδαρδιζ〈λτ 
ρ〈σρενδσζερρελ ρενδελκεζικ (δλι, λυλει, σζακι, ιναρι, κολττα, κιλδινι � µελψεκ κζλ αζ 
ελ!ββι τ λατιν βετ∀σ, µγ αζ υτ⌠ββι χιριλλ βετ∀σ), ανν〈λ ινκ〈ββ ινδοκολτ, ηογψ α 
κλνβζ! νψελϖεκρ!λ βεσζλϕνκ. Α µεγµαραδτ νγψ φ! ϖ〈λτοζατοτ, µελψεκρ!λ αζτ 
ταρτϕ〈κ, ηογψ νεµ ταρτοζικ α ηατ φ! νψελϖ κζ, χσακ νη〈νψ ιδ!σεββ σζεµλψ βεσζλι. Α 
10 φ! ϖ〈λτοζατ κζλ α σζ〈µι βεσζλ!κνεκ µιντεγψ 75 %−α α νορϖγλαπποτ βεσζλι, σ α 
λεγτββϕκ Νορϖγι〈βαν λ (κβ. 10000), µιντεγψ 2000 σζ〈µι λ Φιννορσζ〈γβαν σ 5000 
Σϖδορσζ〈γβαν. Αζ υµει, πιτει, ακκαλαι σ τερι σζ〈µιτ αζ ιδ!σεκ βεσζλικ. Α δλι, αζ ιναρι 
σ α σκολτ σζ〈µτ κλν−κλν 300�500 σζεµλψ βεσζλι. Α κιλδινινεκ 650, α λυλει λαππ 
βεσζλ!ινεκ σζ〈µα 2000 σ 3000 κζττ ϖαν. Α σζ〈µι ανψανψελϖι βεσζλ!κ σσζλτσζ〈µα 
ταλ〈ν τββ µιντ 20 εζερ. Ιττ α σζερζ! βεχσλτ αδατοκατ κζλ (Σαµµαλλαητι 1998β: 1�2).  

⊃ρζκελϖε νη〈νψ νψελϖϕ〈ρ〈σον βελλ α ρενδελκεζσνκρε 〈λλ⌠ ανψαγ σζ∀κεββ ϖολτ〈τ, 
τοϖ〈ββ〈 α βεσζλ!κ σζ〈µ〈νακ χσκκενστ, εγψσζερ∀στεττεµ Κορηονεν σ Σαµµαλλαητι 
χσοπορτοστ〈σ〈τ, ιλλετϖε σσζεφογλαλ⌠ νϖϖελ ιλλεττεµ νη〈νψατ. Αλαπϖετ!εν κτ ηελψεν 
κελλεττ εζτ µεγτεννεµ: νεµ ϖεττεµ κλν χσοπορτβα αζ υµει σ α πιτει νψελϖϕ〈ρ〈σοκατ. 
Μψσ αρϕεπλογινσααµε ον σαµµυµασσα. [Α πιτει (αρϕεπλογι) σζ〈µι κιηαλ⌠βαν] (Κυλονεν 
1994: 97). Αζ ιναρι κιϖτελϖελ α κελετι νψελϖϕ〈ρ〈σοκατ εγψ ναγψ νψελϖϕ〈ρ〈σβα ϖονταµ 
σσζε: εζ λεττ γψ α κολττα− σ κολαι λαππ, αηογψ αζ Τ. Ι. Ιτκονεν σζ⌠τ〈ρ〈βαν ισ 
µεγφιγψεληετ! (Κολταν ϕα κυολανλαπιν σανακιρϕα). 

 
Μιϖελ νεµ βεσζληετνκ εγψσγεσ σζεµποντρενδσζερρ!λ α νψελϖϕ〈ρ〈σι χσοπορτοστ〈στ 
ιλλετ!εν, µινδεγψικ κυτατ⌠ λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σι φελοσζτ〈σα τ〈µαδηατ⌠: πλ. Λεητιραντα (1989) 
γτ〈ϕακ νεϖτ αδϕα: ετελ �δλ�, ποηϕοισ− �σζακ�, µ〈σκορ ϖζνεϖετ, Ιναρι (τ⌠), Υυµαϕα 

(Υµε−φολψ⌠) στβ. Λεητιραντα 9 νψελϖϕ〈ρ〈σρα οσζτϕα α λαπποτ: α κελετιβε χσακ η〈ροµ 
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νψελϖϕ〈ρ〈στ ϖεσζ φελ: κολττα, κιλδινι, τυρϕα; ν〈λα Αρϕεπλογ σζερεπελ, αµελψ τυλαϕδονκππεν 
α πιτει νψελϖϕ〈ρ〈σ. 

Κορηονεννλ υγψανγψ κλνβζ!εκ α σζεµποντοκ, ν〈λα ϖαν πλ. νορϖγλαππ (τεη〈τ 
ορσζ〈γνεϖετ ηασζν〈λ φελ), ηασονλ⌠αν Ζαιχζ ισ. Εζζελ αζ ελϕ〈ρ〈σσαλ τελϕεσ µρτκβεν ν ισ 
εγψετρτεκ. Εγψσγεσ σζεµποντ οσζτ〈λψοζ〈σρ⌠λ ακκορ λεηετνε βεσζλνι, ηα ϖαγψ χσακ 
γτ〈ϕακ νεϖϖελ ϖαγψ χσακ νπνεϖεκκελ ϖαγψ χσακ τερµσζετφλδραϕζι νεϖεκκελ (πλ. 
φολψ⌠νεϖεκκελ) νεϖεζννκ µεγ αζ εγψεσ νψελϖϕ〈ρ〈σοκατ. Εγψικ ϖαγψ µ〈σικ ελϖνεκ 
κϖετκεζετεσ ρϖνψεστσε αζονβαν λεηετετλεν. 

Αζ ν χσοπορτοστ〈σοµβαν α σζεµποντοκ σζιντν νεµ λεηετνεκ εγψσγεσεκ. 
Ινδοκλ〈σοµ α κϖετκεζ!: α δλι λαππ κτ αλχσοπορτϕ〈νακ νψελϖτ Σϖδορσζ〈γ σ Νορϖγια 
κζπσ!, ϕεµτλανδι�ρροσι, ∑σελει�ϖεφσενι ϖιδκειν βεσζλικ. Ιττ τεη〈τ χσακ α δλι λαππ 
ϖαγψ δλι σζ〈µι µεγνεϖεζσ λεηετσγεσ, αµιντ εζτ µινδεγψικ κυτατ⌠ αλκαλµαζζα ισ (ϖ. 
Σδλαππισχηεσ Ωρτερβυχη).  

⊃σζακ φελ ηαλαδϖα ρεπρεζεντατϖ νψελϖϕ〈ρ〈σκντ α λυλει λαππ κϖετκεζικ (ϖ. 
Λυλελαππισχηεσ Ωρτερβυχη), ιδεϖονταµ αζ υµει σ α πιτει νψελϖϕ〈ρ〈στ ισ, σ µερτ 
µαϕδνεµ µινδεγψικ σϖδορσζ〈γι σζ〈µι νψελϖϕ〈ρ〈σ, λογικυσνακ τετσζηετ α σϖδλαππ 
µεγνεϖεζσ, β〈ρ λακνακ λαπποκ α νορϖγιαι ολδαλον ισ. Νορϖγι〈βαν λ α λεγτββ σζ〈µι, 
ρ〈αδ〈συλ αζ λπΝ ρϖιδτσ λεηετ αζ σζακι (ανγολ Νορτη) ρϖιδτσ, ϖαλαµιντ α νορϖγλαππ 
ισ, τεη〈τ εγψρτελµ∀εν εζτ λ〈τταµ ηελψεσνεκ. Μ〈σοκ ισ ηασζν〈λϕ〈κ γψ, τοϖ〈ββ〈 α σαϕ〈τ 
κυτατ〈σαιµ ελσ!, ηοσσζαββ σζακασζ〈βαν χσακ α νορϖγ κυτατ⌠ποντοκον αδατοκατ γψ∀ϕτ! 
Νιελσεν−σζ⌠τ〈ρατ ηασζν〈λταµ, γψ αζ Ν φ!κντ Νιελσεντ ισ ϕελληετι.  

Αζ ιναρι νψελϖϕ〈ρ〈στ σζιντε µινδεν λαππολ⌠γυσ κλν κεζελι, σ εζ α µ〈ρ ϕελζεττ 
κλνβσγεκ (πλ. νορϖγ�ιναρι) µιαττ ισ ινδοκολτ (ϖ. Ιναριλαππισχηεσ Ωρτερβυχη). 
 
2.2. ℑττεκιντσ Λαππφλδ φλδραϕζι σαϕ〈τοσσ〈γαιρ⌠λ 

Ελσ!λ εγψ βεκεζδσβεν σσζεφογλαλοµ Λαππφλδ τερλετνεκ σπεχι〈λισ ϕελλεµζ!ιτ, 
γηαϕλατι ϖισζονψαιτ, καρακτερισζτικυσ τρσζνφορµ〈ιτ, νϖνψφλδραϕζ〈τ, µαϕδ εννεκ 
ρσζλετεζ!ββ βεµυτατ〈σα κϖετκεζικ. 

Λαππφλδ γηαϕλατα α νψυγατι ηεγψολδαλακον ⌠χε〈νι ϕελλεγ∀, τεη〈τ η∀ϖσ σ 
χσαπαδκοσ, α κελετι ρσζεκεν κοντινεντ〈λισαββ; µινλ τ〈ϖολαββ ϖαγψυνκ α τενγερτ!λ, 
ανν〈λ µελεγεββεκ α νψαρακ, σ ανν〈λ ηιδεγεββεκ α τελεκ, αζ σζακι σαρκκρν τλ µ〈ϕυσ 
ϖγτ!λ ϕνιυσ κζεπιγ εγψ〈λταλ〈ν νεµ νψυγσζικ λε α ναπ. Λαππφλδ νψυγατον σζικλ〈σ, 
ερδ!σ ηεγψϖιδκ, κελετεν κοπ〈ρ, τρπεχσερϕσ αλαχσονψ ηεγψεκκελ ταρκτοττ τυνδρ〈σ τρσγ 
(ϖ. Ηαϕδ�∆οµοκοσ 1978: 334). Α τερλετ δοµβορζατ〈ρα ϕελλεµζ!εκ αζ εγψµ〈στ 
φελϖ〈λτ⌠ δοµβοσ, ηεγψεσ ϖιδκεκ, α νορϖγιαι ολδαλον φϕορδοκτ⌠λ, γλεχχσερεκτ!λ, 
Σϖδορσζ〈γβαν πεδιγ φολψ⌠κτ⌠λ σζαβδαλϖα (Υµε, Πιτε, Λυλε). Φιννορσζ〈γβαν νεµ α 
ηεγψεκ σ ϖλγψεκ ϖ〈λτακοζ〈σα τεσζι σαϕ〈τοσσ〈 α τ〈ϕατ, ηανεµ αζ γψνεϖεζεττ ταρηεγψεκ 
(τυντυρι), µελψεκ Λαππφλδ ϕελλεγζετεσ δοµβορζατι κπζ!δµνψει. ∆λεββρε µγ 
µεγταλ〈λϕυκ α τ∀λεϖελ∀ ερδ!κετ, 〈µ σζακ φελ ηαλαδϖα εγψρε ινκ〈ββ αζ ερδ!σ τυνδρα, 
µαϕδ α φ〈τλαν, ζυζµ⌠σ τυνδρα ϖ〈λικ υραλκοδ⌠ϖ〈. Α νψρεκ εγσζεν σζακον ισ 
µεγταλ〈ληατ⌠κ, 〈µ αηογψ σζακρα ταρτυνκ, εγψρε κισεββεκ.  
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Κλµα. Λαππφλδ τερλετνεκ γηαϕλατ〈βαν µαρκ〈νσ ϖ〈λασζτ⌠ϖοναλ α Σκανδιν〈ϖ−ηεγψσγ. 
⊆γψ Νορϖγια παρτϖιδκν αζ ⊃σζακ−Ατλαντι 〈ραµλατ ηατ〈σ〈ρα ⌠χε〈νι σζυβπολ〈ρισ αζ 
γηαϕλατ, µρσκελτεν ηιδεγ τλλελ σ η∀ϖσ νψ〈ρραλ. Α λεγηιδεγεββ η⌠ναπ 
κζπη!µρσκλετε ιττ �2, �4 °Χ, α λεγµελεγεββ 28−30 °Χ, αβσζολτ µινιµυµα �15, �25 
°Χ κζττ ϖ〈λτακοζικ. 

Α χσαπαδκ β!σγεσ; 1000−1600 µµ, κιµυτατηατ⌠αν !σζι µαξιµυµµαλ, ταϖασζι 
µινιµυµµαλ. Α ηιδεγεββ σ β! χσαπαδκ τλ σοκ ηαϖατ ηοζ, 〈τλαγοσαν 80−140 
η⌠τακαρ⌠σ ναπ φορδυλ ελ!. Α ναπστσ κεϖσ, αζ ϖι ναπφνψταρταµ µινδσσζε 1200−1300 
⌠ρα. 

Λαππφλδνεκ α Σκανδιν〈ϖ−ηεγψσγτ!λ κελετρε φεκϖ! τερλετει α δλεββι ρσζν 
ρϖιδεββ νψαρ σ ηιδεγ τελ∀ νεδϖεσ κοντινεντ〈λισ γηαϕλατηοζ, σζακον σζ〈ραζφλδι 
σζυβπολ〈ρισ γηαϕλατηοζ (νψ〈ρι ϕφλι ναπ, τλι σττσγ, σαρκι λγτµεγεκ βετρσε ρϖν α 
ταϖασζ ροϖ〈σ〈ρα µεγηοσσζαββοδ⌠ τελεκ, νψ〈ρον φελλπ! ηιρτελεν φαγψοκ, κεϖσ χσαπαδκ) 
ταρτοζνακ. (ϖ. Νεµερκνψι�Σ〈ρφαλϖι 1990: 105). Ε τερλετεκρε α �5, �10 °Χ 
(Σϖδορσζ〈γ) �12, �15 °Χ (Φιννορσζ〈γ) ϕανυ〈ρι σ 12�17 °Χ (Σϖδορσζ〈γ) 14�17 °Χ 
(Φιννορσζ〈γ) ϕλιυσι κζπη!µρσκλετ ϕελλεµζ!. 

Αζ αβσζολτ η!ινγ〈σ ισ ναγψοββ. Α λεγαλαχσονψαββ �25 °Χ, �30 °Χ. 
Α ηεγψσγ χσαπαδκ〈ρνψκα µιαττ ε τερλετνεκ ναγψ ρσζε 600−800 µµ ϖι 

χσαπαδκβαν ρσζεσλ, σ!τ αζ ελζ〈ρτ ϖλγψεκ κβ. χσακ 500 µµ−βεν. Φιννορσζ〈γ τερλετν 
µ〈ρ χσακ 500−600 µµ−τ µρηετνεκ. Α κεϖσ π〈ρολγ〈σ µιαττ εζ α χσαπαδκµεννψισγ 
β!σγεσεν ελεγενδ!. Α λεγχσαπαδκοσαββ ιδ!σζακ α νψ〈ρρα τολ⌠δικ, α λεγκεϖεσεββ 
χσαπαδκ πεδιγ τλ ϖγν, ταϖασζ ελεϕν εσικ. 

Α ηιδεγ τλ σ α µρσκελτεν µελεγ νψ〈ρ µιαττ α η⌠τακαρ⌠ σοκ〈ιγ µεγµαραδ, 80−240 
ναπ κζττ. Α ναπφνψταρταµ 1400−1600 ⌠ρα, κελετ φελ ηαλαδϖα 1400−1900 ⌠ρα. 

Α ϕεγεσ−τενγερι παρτϖιδκ τυνδρα γηαϕλατ, −5, −15 °Χ ϕανυ〈ρι σ 10 °Χ ϕλιυσι 
κζπη!µρσκλεττελ. Αζ ϖι χσαπαδκ 300−400 µµ, νψ〈ρι µαξιµυµµαλ, τλι 
µινιµυµµαλ. Αζ ϖ ναγψοββ ρσζβεν, 〈τλαγοσαν 7−8 η⌠ναπιγ α ϖιδκετ η⌠τακαρ⌠ φεδι. 

Φλδραϕζι ηελψζετ. Α ηοσσζ τλεν ηετεκιγ νεµ βυκκαν α λ〈τ⌠ηατ〈ρ φλ α ναπ, χσακ α 
η⌠ ϖιλ〈γτ. Εζ λαππ ελνεϖεζσσελ α σκ〈βµα−〈ιγι, φιννλ κααµοσαικα. 

Νψ〈ρον α ρϖιδ τενψσζιδ!νεκ ηατκονψνακ κελλ λεννιε, ηογψ εζτ α ηοσσζ 
δερµεδτσγετ ελλενσλψοζηασσα αζ αλαττ α κτ−η〈ροµ η⌠ναπ αλαττ, αµγ � Λαππφλδ 
ϕσζακ〈τλαν ϕσζακ〈ινακ κσζνηετ!εν � α ϕ⌠τκονψ ναπστσ γψορστϕα α νϖνψεκ 
φεϕλ!δστ, α γψµλχσκ (ελσ!σορβαν βογψ⌠κ) ρστ. Αµικορ α λαππ νψ〈ρ ελκεζδ!δικ, 
υγψαναζ α ναππαλ �ηετεκιγ ταρτ�, ερρε υταλ αζ ϕσζακ〈τλαν ϕσζακα κιφεϕεζσ. 

Νψ〈ρ ϖγν σ !σσζελ α νϖνψϖιλ〈γ κιϖτελεσεν σζνεσ σ γαζδαγ. Α λαππφλδι !σζ 
κλνσεν ηρεσ: εζ α ρυ�κι−αιγι, φιννλ ρυσκα−αικα, αµικορ α ϕελλεγζετεσ τυνδρανϖνψζετ 
σ〈ργ〈σπιροσ, βαρν〈σπιροσ σζνεζετετ καπ. �Αµικορ βεκσζντττ αζ !σζ, ακκορ α νψρφα 
ελσ〈ργυλτ, ββορσζοκνψ〈βα λτζττ α νψ〈ρφα, σ αζ εστι κεδϖεσ κδκ ρινγ⌠ λκβε ζ〈ρτ〈κ α 
ρτεκετ.� (Κιϖι: Ητ τεστϖρ.) 
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Τρσζνφορµ〈κ 

 
Μοχσαρακ. Λαππφλδ εγσζ τερλετνεκ 30−40 %−α µοχσ〈ρ. Α νεδϖεσ µοχσ〈ρρτεκεν 
π〈ζσιτφ∀φλκ, σ〈σφαϕοκ, α ζσοµβκοσ ηελψεκεν µοχσ〈ρι γ⌠λψαηρ (Χαλτηα παλυστρισ) ϖιρυλ. 
Α µοχσ〈ρ σ λ〈πϖιλ〈γ ϕελλεµζ!ββ φαϕτ〈ι κζ ταρτοζικ α σκλ〈π, φ!κντ α δλιββ 
τερλετεκεν. 

Α λαππφλδι µοχσαρακ εγψικ λεγκλνλεγεσεββϕε α λαππυλ βαλσα, φιννλ παλσασυο 
�τ!ζεγµοχσ〈ρ, τ!ζεγλ〈π�. Εζ ολψαν δαγαδ⌠λ〈π, µελψ χσακ ολψαν τερλετεκεν φιγψεληετ! 
µεγ, αηολ αζ ϖι η!µρσκλετ �10 °Χ−ν〈λ ισ κεϖεσεββ (σαρκκρ σ µαγασαββ φλδφελσζνι 
φορµ〈κν〈λ). Μιντηα βαρνα ϖακονδτρ〈σοκ σζκ〈λν〈νακ α ηελψενκντ κιχσιλλαν⌠ 
ϖζφελλετεν. Χσακηογψ εζεκ α ϖακονδτρ〈σοκ ζσοµβκδοµβοκ, 2�4 µτερ µαγασακ σ 
20 µ σζλεσεκ ισ λεηετνεκ. Α τ!ζεγµοηα (Σπηαγνυµ) σ σζ!ρµοηα (Πολψτριχηυµ) 
φαϕαινακ ζσοµβκϕαιϖαλ ϖεγψεσ µοηασζιντ βορτϕα εζεκετ α ηαλµοκατ. Α µοηαπ〈ρν〈κατ 
ρκζλδ, ερικοιδ λεϖελ∀ χσερϕκ: µοχσ〈ρι µολψ∀ζ! (Λεδυµ παλυστρε), ϖαρϕβογψ⌠ 
(Εµπετρυµ νιγρυµ), τ!ζεγ〈φονψα (ςαχχινιυµ οξψχοχχοσ) σζϖικ 〈τ. Εζεκ α 
τ!ζεγµοηαλ〈ποκ α ταϕγαζ⌠ν〈τ ϕελλεµζικ. 

Α λαππυλ 〈ηπι, φιννλ ααπα σζ⌠ σαϕ〈τοσ µοχσ〈ρτπυστ ϕελεντ. Μ〈ρ ελσ! λ〈τ〈σρα 
µεγκλνβζτετι α τββι µοχσ〈ρφαϕτ〈τ⌠λ α σοκ ζλδελλ!, εγψµ〈σσαλ π〈ρηυζαµοσ κισ, κβ. 
φλ µ σζλεσ σ 0,5�2 µ µαγασ �η〈τ�, αµελψεκ κζττ α ϖζ χσιλλογ. Α τρπε σζεδερ 
(Ρυβυσ χηαµαεµορυσ) ρσε ιδεϕν εζεκ α η〈τακ µεσσζιρ!λ σ〈ργ〈λλνακ. 

 
Ταϕγα. Α σζιντε κτ ϖσζακοσ ζορδ λαππ−τνκ η〈ροµνεγψεδ ρσζε αζ σζακι ταϕγα ϖηεζ 
ταρτοζικ, σ χσακ σζακι σζεγλψε φ〈τλαν τυνδρα, α κεττ! κζ α σζιντν κεσκενψ 〈τµενετι 
ερδ!σ τυνδρα κελ!δικ. Α βορε〈λισ τ∀λεϖελ∀ ερδ!ζ⌠να α ταϕγαερδ!κ ζ⌠ν〈ϕα. Α µρσκελτ ϖ 
σζακι, ηοσσζ σ ηιδεγτελ∀ τπυσα ϕελλεµζι εζτ α τερλετετ. Α σζυβαρκτικυσ ϖαγψ 
ταϕγατερλετ ναγψϕ〈β⌠λ α σαρκκρτ!λ δλρε αζ 50−55 φοκ φλδραϕζι σζλεσσγιγ ηζ⌠δικ, α 
ηιδεγ τλ σ α η∀ϖσ νψ〈ρ, α νεδϖεσ γηαϕλατ ϕελλεµζι, υραλκοδ⌠αν ελτερϕεδτ ταλαϕα α 
ποδζολ. Α βορε〈λισ ζ⌠να φ〈ι (φ!λεγ λυχ σ ερδειφενψ!) τ∀ι κισ µρτκβεν, δε 〈λλανδ⌠αν 
ηυλλανακ. Α λεηυλλοττ τ∀λεϖελεκ µγ φοκοζοτταββαν γ〈τολϕ〈κ α µεγφελελ! γψεπ− σ 
χσερϕεσζιντ κιαλακυλ〈σ〈τ. Α φ〈κ 〈γαι κζτ α ταλαϕ ναγψον κεϖσ λεϖεγ!ηζ σ φνψηεζ ϕυτ. 
Α ταλαϕτ βορτ⌠ σζ〈ραζ τ∀λεϖλρτεγ νεµ κεδϖεζ α κιχσρ〈ζ〈σνακ. Αζ ερεδµνψ: σζεγνψεσ 
αλϕνϖνψζετ α φ〈κ αλαττ. Π〈φρ〈νψοκ, µοη〈κ σ χσακ νη〈νψ λ〈γψσζ〈ρ νϖνψ λ, δε αηολ 
α φενψ!φ〈κ ζ〈ρτ ρενδϕε µεγβοµλικ, οττ µ〈σφλε φαφαϕτα: φ∀ζ (Σαλιξ), νψρ (Βετυλα), 
ηελψενκντ γερ (Αλνυσ), ρεζγ!νψ〈ρ (Ποπυλυσ), ιλλετϖε χσερϕε σ τββ λ〈γψσζ〈ρ νϖνψ 
καπ λετλεηετ!σγετ. Α κλνφλε φαφαϕτ〈κ ηατ〈ρα ισ ϖ〈λτοζ⌠, α λυχφενψ! (Πιχεα αβιεσ) 
σζακι ηατ〈ρα αζ Ενοντεκι�Ιναρι τ⌠ δλι ολδαλα κζττ µεγηζ⌠δ⌠ ϖοναλ αζ ερδειφενψ! 
(Πινυσ σψλϖεστρισ) α Κααρεσυϖαντο �Τενοϕοκι � Καριγασνιεµι � Ντµ ϖοναλ φλττ 
τ∀νικ ελ φοκοζατοσαν. Α φ〈κ ελφογψ〈σα νεµχσακ α σαρκκρ φελ φιγψεληετ! µεγ, ηανεµ 
βιζονψοσ µαγασσ〈γβαν ισ ταπασζταληατ⌠. ⊃σζακ φελ αζ ερδ!ρενγετεγεκ ελ!ββ−υτ⌠ββ 
µεγριτκυλνακ σ απρ⌠, σατνψα τ∀λεϖελ∀ φ〈κνακ, τρπε φζεκνεκ, τρπε νψρεκνεκ (Βετυλα 
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νανα) αδϕ〈κ 〈τ α ηελψκετ. Αζτ〈ν νεµσοκ〈ρα ελτ∀ννεκ εζεκ ισ, σ α ηαταλµασ σκσ〈γοτ α 
τρπεηανγα (Λοισελευρια προχυµβενσ) σζακαδοζοττ τακαρ⌠ϕα βορτϕα, χσοµ⌠κβαν τενψσζικ 
α �σζ!κε� γψαπϕσ〈σ (Εριοπηορυµ). ∆ε εζ µ〈ρ α Λαππφλδ ταλ〈ν λεγµαρκ〈νσαββ ναγψ 
τ〈ϕεγψσγε: α τυνδρα. 

Τυνδρ〈νακ νεϖεζζκ αζ σζακι φαηατ〈ρ σ α σαρκϖιδκ ϕγτακαρ⌠ κζττ ελτερλ! 
νϖνψζετετ, αµελψνεκ ϕελλεµϖον〈σα α φ〈σ νϖνψζετ ηι〈νψα. 

Ρεγυλψ Ανταλ, α µλτ σζ〈ζαδι κιϖ〈λ⌠ νψελϖσζ, κυτατ⌠, νπραϕζτυδ⌠σ ηασζν〈λϕα ελ!σζρ 
α τυνδρα σζ⌠τ �νεµ γψεπεσ, ηανεµ µοχσαρασ στεππε� (ϖ. ΤΕΣζ 1000) ϕελεντσβεν. 

Λαππφλδ φελσζνι φορµ〈ιτ α λαππφλδι ηεγψεκ (α φιννλ τυντυρι, λαππυλ δυοτταρ) 
ηατ〈ροζζ〈κ µεγ. Α φινν ϖαγψ α λαππ ϕϖεϖνψσζ⌠τ αζτ〈ν αζ οροσζβ⌠λ τυνδρα φλδραϕζι 
µ∀σζ⌠κντ ισµερτε µεγ α ϖιλ〈γ. Α τυντυρι ολψαν �τυνδραϖιδκι κοπ〈ρ ηεγψη〈τ�, αµελψ 
γψακραν µοχσαρασ κρνψεζετβ!λ εµελκεδικ κι. Α µαγψαρ φορδτ〈σοκ �κοπ〈ρ ηεγψ�, 
�ταρηεγψ� φλρερτηετ!εκ, ηισζεν χσοδ〈λατοσ ϖιρ〈γτενγερ βορτϕα εζεκετ α ναγψ ηαλµοκατ, 
ιγαζ, εζεκ α νϖνψεκ λιλιπυτι µρετ∀εκ. Α ΤΕΣζ ϕελεντσε σζεριντ: �ηιδεγ γηαϕλατ, γψρ 
νϖνψζετ∀, φ〈τλαν ϖιδκ�. (ϖ. ΣΣΑ 3: 268, 327; Κερεσζτεσ 1997: 148�49) 
�Νϖνψϖιλ〈γα µοη〈κβ⌠λ, ζυζµ⌠κβ⌠λ, ϖελ! λ〈γψσζ〈ρ βοζ⌠τοκβ⌠λ σ τρπεχσερϕκβ!λ 
〈λλ. Λασσ φεϕλ!δσ∀, αλαχσονψ νϖνψζετε α ρϖιδ, η∀ϖσ, φ〈σ ϖεγετ〈χι⌠ κιαλακτ〈σ〈ηοζ 
ελεγενδ! µελεγετ νεµ σζολγ〈λτατ⌠ νψαρακηοζ ιγαζοδικ� (Νεµερκνψι�Σ〈ρφαλϖι 1990: 
29). Α λεγγψακοριββ τυνδρατπυσοκ α κϖετκεζ!κ: 

Αζ ερδ!σ τυνδρα 〈τµενετι τπυσ α ταϕγα σ α τυνδρα κζττ. Αζ γηαϕλατα οχεανικυσ 
ϖαγψ κοντινεντ〈λισ ϖολτα σ α σζοµσζδοσ ταϕγα ϕελλεγε σζεριντ αζ ερδ!σ τυνδρα 
νϖνψφαϕοκ σζεριντι σσζεττελε ϖ〈λτοζ⌠. Εγψµ〈στ⌠λ ναγψ τ〈ϖολσ〈γρα λεϖ! 6−8 µ 
µαγασρα νϖ! λυχ, νψ〈ρ ϖαγψ βορ⌠κα (ϑυνιπερυσ χοµµυνισ) αλκοτϕα α σζ⌠ρϖ〈νψοσ 
φα〈λλοµ〈νψτ. Ιττ λ α χσερϕετερµετ∀ σαρκι φ∀ζ (Σαλιξ πολαρισ), λαππ φ∀ζ (Σαλιξ λαππονυµ), 
τρπε νψρ, βιβιρχσεσ νψρ (Βετυλα πενδυλα). �Εζεκ ισ αζ ερ!σ σζλϕ〈ρ〈στ⌠λ ελτορζυλτ 
τρζσ∀εκ, ν. σζλνψρτα φ〈κ. Αζ αλϕνϖνψζετετ τρπεχσερϕκ, φ∀φλκ σ εγψβ ϖιρ〈γοσ 
νϖνψεκ αλκοτϕ〈κ. Α χσερϕσ τυνδρ〈βαν α φ〈σ ϖεγετ〈χι⌠τ α τρπεχσερϕκ κπϖισελικ. 
Εζεκνεκ α φλδηζ λαπυλτ 〈γαι τακαρϕ〈κ βε α ταλαϕτ. Α τυνδρα χσερϕεσζιντϕτ ταρτϕ〈κ 
λεγσζεββνεκ� (Φυτ⌠ 1988: 37). Γψακοριακ α ηανγαφλκ, 〈φονψ〈κ: ηαµϖασ 〈φονψα 
(ςαχχινιυµ υλιγινοσυµ), τ!ζεγ〈φονψα (ςαχχινιυµ οξψχοχχοσ), ϖρσ 〈φονψα 
(ςαχχινιυµ ϖιτισ−ιδαεα). Α σεκλψ γψκρζετ∀ τρπεχσερϕκ κεµνψ, ρκζλδ, γψακραν 
πικκελψσζερ∀ λεϖελεκκελ ϖσζελικ 〈τ α η⌠τακαρ⌠ αλαττ α τελετ, ιλλ. α κεδϖεζ!τλεν ϖζελλ〈τ〈σ 
περι⌠δυστ, τελϕεσεν κιηασζν〈λϖα γψ α ρϖιδ τενψσζιδ!σζακοτ (Νεµερκνψι�Σ〈ρφαλϖι 
1990: 29). 

Ιττ λ Φλδνκ λεγκισεββ φ〈σ νϖνψε, α µινδσσζε 2 χµ−εσ κσζ⌠σζ〈ρ τρπεφ∀ζ, 
αµελψ σπεχιφικυσ τυνδραι φλ⌠ραελεµ. 

Α τυνδρανϖνψζετ µεγϕελενσβεν, φαϕι σσζεττελβεν α ηαϖασι ϖεγετ〈χι⌠ρα 
εµλκεζτετ: τββεκ κζτ γψοπ〈ρφλκ (Γναπηαλιυµ) τενψσζνεκ α τυνδρ〈ν. Τββεκ κζτ 
τββφλε κ!τρ!φ∀ πλ. φεδελκεσ κ!τρ!φ∀ (Σαξιφραγα οπποσιτιφολια) ϖαλαµιντ α Σαξιφραγα 
ριϖυλαρισ σ Σαξιφραγα νιϖαλισ, κκ π〈ρναηανγα (Πηψλλοδοχε χαερυλεα), µαγχσ〈κ⌠ (∆ρψασ 
οχτοπεταλα) φορδυλ ελ!.  
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Α ρτι τυνδρα ναγψ τερλετει αζ ϖελ! φ∀φλκ: περϕε (ϖ. Ποα αλπινα, Ποα πρατενσισ, 
Ποα αρχτιχα), χσενκεσζ (ϖ. Φεστυχα οϖινα, Φεστυχα ρυβρα), σ〈σ (ϖ. Χαρεξ ροστρατα, Χαρεξ 
ϖεσιχαρια) υραλκοδνακ. Α τρπεχσερϕκ κζλ αζ 〈φονψ〈κατ εµλτηετϕκ µεγ. ςιρ〈γοσ 
νϖνψεκ εββεν α τυνδρατπυσβαν ισ τενψσζνεκ, δε κζελεδϖε α σαρκκρηζ α ζυζµ⌠σ σ 
µοηοσ τυνδρ〈κ ϖ〈λνακ µινδ 〈λταλ〈νοσαββ〈. Α νεδϖεσεββ ρσζεκεν µοη〈κ, α 
σζ〈ραζαββακον α ζυζµ⌠κ αλκοτνακ σσζεφγγ! νϖνψζετετ. Α ζυζµ⌠σ τυνδρ〈ν α 
ρνσζαρϖασζυζµ⌠ (Χλαδονια ρανγιφερινα) σ ιζλανδιζυζµ⌠ (Χετραρια ισλανδιχα) ταλ〈ληατ⌠. 
Αµελλεττ, ηογψ α ζυζµ⌠κ α ρνσζαρϖασ φ! τ〈πλ〈λκαι, γψακορλατι ηασζνυκ αββαν ϖαν, ηογψ 
ζυζµ⌠σαϖαικ ελ!σεγτικ α σζικλ〈κ ελµ〈λλ〈σ〈τ, σ α φεϕλεττεββ νϖνψεκ σζ〈µ〈ρα τερµ!ταλαϕτ 
κσζτενεκ ελ!.  

Ισµερ µγ α τερµσζετφλδραϕζ πολιγον〈λισ τυνδρ〈τ ισ, αµι αζ ολϖαδ〈σσαλ σ 
ϕραφαγψ〈σσαλ φγγ σσζε, σ σοκσζγ∀ φελδαραβολτ ταλαϕφελσζν λτρεηοζ〈σα α 
ϖγερεδµνψ. Λεγφελϕεββ ϖαλαµελψικ φ∀φλε, α µοηα σ α ζυζµ⌠ τυδνακ ιττ µεγλνι. 

Α κϖεσ τυνδρα χσακνεµ τελϕεσεν νϖνψτελεν. Α σζικλ〈κ ρεπεδσειβεν ϖαν νηολ 
κεϖσ ζυζµ⌠ ϖαγψ µοηα (Φυτ⌠ 1998: 371). 

ℑλταλ〈νοσσ〈γβαν ελµονδηατ⌠, ηογψ α σζλσ!σγεσ κολ⌠γιαι τνψεζ!κ κζλ α ρϖιδ 
τενψσζιδ!σζακ σ α νψ〈ρι αλαχσονψ η!µρσκλετ ϕελεντι α νϖνψζετ σζ〈µ〈ρα α 
λεγναγψοββ κιηϖ〈στ. Εζεκετ αζ ϖελ! νϖνψεκ ϖισελικ ελ λεγινκ〈ββ. Αζ 〈λλανδ⌠αν ερ!σ 
σζλ ελλενι ϖδεκεζσλ α νϖνψζετ σσζεφγγ! π〈ρν〈κκ〈 τµρλ. Α ϖιρ〈γοσ νϖνψεκ 
σεµ ν!νεκ ναγψοββρα 10−20 χµ−νλ. Α λαππφλδι τυνδρ〈ν αζ ν. γχσρτσ, χσοµοροσ, 
〈γαϖεσζτεττ φ〈κ (λεγινκ〈ββ: νψρ) σζπ σζ〈µµαλ ϖεγετ〈λνακ. ⊃ρδεκεσ α κεϖερτ φαϕοκ 
σοκασ〈γα ισ. Α τυντυρικοιϖυρ⌠λ (λπ. λαγε�) αζτ ταρτϕ〈κ, ηογψ γψ σζλετεττ, ηογψ α τρπε 
νψρ (Βετυλα νανα) σ α σζ!ρσ νψρ (Βετυλα πυβεσχενσ) κερεσζτεζ!δττ σ α κεττεϕκ 
κερεσζτεζ!δσβ!λ λτρεϕττ νψρ µεγιντ κερεσζτεζ!δττ αζ εγψικ !σϖελ, 〈λταλ〈βαν α 
σζ!ρσ νψρρελ. 

Μιϖελ α κζνσγεσ νψρ (Βετυλα πενδυλα) κπεσ κερεσζτεζ!δνι µινδεν µ〈σ λαππφλδι 
νψρρελ, αζ εϖολχι⌠σ αλαπ κισζλεσεδσε ολψαν βονψολυλττ〈 ϖ〈λικ, ηογψ α λτρεϕττ 
αλακζατοκ νεµ κπεζνεκ µγ εγψσγεσ σ αζονοσ φαϕτ〈τ. Α τυντυρικοιϖυ−νακ ϖαν 
υγψανακκορ µ〈ρ τυδοµ〈νψοσ νεϖε: Βετυλα τορτυοσα, δε εζ α φαϕτα κιαλακυλ〈σ〈νακ 
κεζδετν ϖαν χσακ. 

Λ〈τηατ⌠ τεη〈τ, ηογψ α κεϖερεδσ νεηεζτι α νϖαδ〈στ ισ. Βιζονψοσ λατιν νεϖεκνεκ χσακ 
αζ υτ⌠ββι ιδ!βεν ϖαν µαγψαρ νεϖκ, ϖ. ∆ιαπενσια λαππονιχα �λαππχσερϕε�. 

Εζ α σοκφλε ϕελλεγζετεσσγ, αµελψετ α γλεχχσερεκ, λ〈ποκ, ερδ!σγεκ, α ταϕγα σ α 
τυνδρα αδ, κλνσ σ κλνλεγεσ, σεηολ µ〈συττ νεµ ταλ〈ληατ⌠ λετκζσσγεκετ ηοζοττ 
λτρε. Εµιαττ, ϖαλαµιντ ριντετλενσγνεκ µεγ!ρζσε ρδεκβεν λεττ αζ εµβερισγ κζσ 
κινχσε Λαππφλδ. 

 
Λαππφλδ εδδιγι λεγαλαποσαββ βοτανικαι σζεµποντ βεµυτατ〈σ〈τ µινδεν βιζοννψαλ α 

Λαππι χµ∀ φινν κιαδϖ〈νψ τεττε µεγ (πλδ〈υλ Ταπιο Ριντανεν: Συοµεν Λαπιν τυντυριεν 
κασϖιστο). Εηηεζ α φεϕεζετηεζ φεληασζν〈λταµ µγ εγψ φινν νψελϖ∀ λαππ προσπεκτυστ: 
Λαπιστα λψδτ λυοννον ϕα ηιλϕαισυυδεν κυλταα (Λαπιν Ματκαιλυ Οψ). Εννεκ α ρσζνεκ α 
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µεγρ〈σ〈βαν � κλνσεν α κλιµατικυσ ϖισζονψοκατ ιλλετ!εν � δρ. Πενψιγει Ερζσβετ 
σζακταν〈ρ σζϖεσ κζλσειρε τ〈µασζκοδταµ. 
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3. Κυτατ〈στρτνετ σ φορρ〈σοκ 
 
 

3.1. Α φιννυγορ νψελϖεκ 〈λλατ− σ νϖνψνεϖεινεκ κυτατ〈σ〈ρ⌠λ 

Α φιννυγρισζτικ〈βαν ϖαννακ ηαγψοµ〈νψαι εγψ−εγψ νψελϖ λεξικολ⌠γι〈ϕ〈ν βελλ 
ϖαλαµιλψεν σζ⌠− σ φογαλοµχσοπορτ ελνεϖεζσει σσζεγψ!ϕτσνεκ, ρενδσζερεζσνεκ, 
ετιµολ⌠γιαι σζεµποντ οσζτ〈λψοζ〈σ〈νακ. Εζ α µ⌠δσζερ τββ µ〈σ τυδοµ〈νψ τερλεττ ισ 
ριντηετι. Αζ 〈λλατνεϖεκ ϖιζσγ〈λατα ριντκεζικ αζ 〈λλαττανναλ (ζοολ⌠για), α νϖνψεκ α 
νϖνψτανναλ (βοτανικα), α ηεγψνεϖεκ α τερµσζετι φλδραϕζζαλ, α δοµβορζατι 
ϖισζονψοκκαλ (ορολ⌠για), α τελεπλσνεϖεκ α τελεπλστρτνεττελ. 

Α φιννυγορ νψελϖσζετβεν (βελερτϖε α µαγψαρτ ισ) αζ 〈λλατνεϖεκ σσζεγψ!ϕτσε σ 
φελδολγοζ〈σα νπσζερ! φελαδατνακ σζ〈µτοττ. Α νϖνψεκρ∀λ ρτ πυβλικ〈χι⌠κ σζ〈µα 
αζονβαν σοκκαλ κεϖεσεββ, φ∀λεγ, ηα α µονογρ〈φι〈κατ ϖεσσζκ αλαπυλ. 

Αζ 〈λλατ− σ νϖνψνεϖεκ α νψελϖεκβεν α σζ⌠κσζλετ λεγργιββ ρτεγειηεζ ταρτοζνακ, 
ηισζεν κλνσεν α νψελϖεκ κεζδετι σζακασζ〈βαν αζ εµβερ σζοροσ καπχσολατβαν 〈λλτ α 
τερµσζεττελ. Νεµ σζορυλ τεη〈τ µαγψαρ〈ζατρα αζ α τνψ, ηογψ µιρτ κελλεττ αζ 〈λλατοκατ σ 
α νϖνψεκετ, α τερµσζετι ϕελενσγεκετ µεγνεϖεζνι. Α νψελϖβ∀λ αζονβαν κι ισ αϖυλτακ 
σζαϖακ (ϖ. υγυφα, µ⌠ρ〈γψ στβ.) Εζ α κιηαλ〈σ τρτνηετεττ α λακ⌠ηελψ−ϖ〈λτοζτατ〈σ µιαττ, ηα 
αζ ϕ ηελψεν νεµ λτ αζ αδοττ 〈λλατ ϖαγψ νϖνψ, µαγα α νϖ ισ φλσλεγεσσ ϖ〈λτ. ∆ε 
τρτνηετεττ νϖ〈τϖιτελ ισ, αζαζ α σζ⌠τ εγψ µ〈σικ 〈λλατρα ϖαγψ νϖνψρε κεζδτκ ηασζν〈λνι. 
Σζαϖακ κικοπηαττακ, περσζε, α κλιµατικυσ ϖ〈λτοζ〈σοκ µιαττ ισ, δε αζοκ µγ ηοσσζαββ ιδ∀ 
αλαττ κϖετκεζτεκ βε. Α τερµσζετ κζελι λετµ⌠δοτ φολψτατ⌠ νπεκνλ (πλ. οβι−υγοροκ 
ϖαγψ ππεν α ρνσζαρϖασταρτ⌠ λαπποκ κρβεν) α νπι νεϖεκ ϖαλ⌠σζν!λεγ τοϖ〈ββ λνεκ, 
µιντ α λετελεπλτ, φλδµ!ϖελσρε−〈λλαττενψσζτσρε 〈ττρτ νπεκνλ (φιννεκ, σζτεκ, 
µαγψαροκ). Μα σινχσ εζ µ〈σκππ: εγψ ϖ〈ροσι εµβερ 〈λταλ〈βαν κεϖσβ ισµερι εζεκετ α 
σζ⌠χσοπορτοκατ, µιντ εγψ ολψαν ϖιδκι, φαλυσι εµβερ, ακι λεττ ϖιζεκ παρτϕ〈ν, φλδεκεν, 
ερδ∀κβεν τλτι, οττ δολγοζικ. 

 
Α) ℑλλατνεϖεκ κυτατ〈σα 
Εµλ!σκ. Αζ οβι−υγορ 〈λλατνεϖεκ κζλ α πρµεσ 〈λλατοκ νεϖειτ δολγοζτα φελ ναγψ 
αλαποσσ〈γγαλ Κ〈λµ〈ν Βλα δολγοζατα (1938). Μιϖελ ε µυνκα νεµ εγψ νψελϖ αδοττ 
λεξικαι κρτ µυτατϕα βε, εζρτ χλσζερ! ϖολτ α τυδοµ〈νψοσ νεϖετ µεγαδνια, σ ηοζζ〈 αζ 
οσζτϕ〈κ σ ϖογυλ νψελϖϕ〈ρ〈σι αδατοκατ. (Α λατιν ϖεζρσζ⌠ χµσζ⌠κντ σζερεπελτετστ 
µαγαµ ισ φοντολ⌠ρα ϖεττεµ, δε αζοκατ α νϖνψνεϖεκετ σεµ ακαρταµ κιηαγψνι α σζ⌠φεϕτ∀ 
νϖτ〈ρβ⌠λ, αµελψεκνεκ νινχσ τυδοµ〈νψοσ νεϖκ. Εζτ α κιινδυλ〈σι λεηετ∀σγετ τεη〈τ 
ελϖετεττεµ.) � Α περµι νψελϖεκηεζ ταρτοζ⌠ ζρϕνβεν α κτ µονογρ〈φια ϕελεντ µεγ αζ 
〈λλατνεϖεκρ∀λ. 

 
Εµλ!σκ σ µαδαρακ. Αζ σζτ Ανυ Ρεετ Ηαυσενβεργ: !∀#∃∀%&∋ (&∃)∗%+, ∃ −).& 
∋#+−/.� 01∀∃%&∗/23%)−&4∗)1&5/4−&6 ∀%∀2&#. Ταλλινν, 1972., σ α νµετ Ρεινγαρτ 
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Βροιχηερ�Σχηµιδτ: Στρυκτυρ, Σεµαντικ υνδ ∆ιαλεκτγεογραπηιε σψρϕνισχηερ Τιερναµεν 

Μνχηεν, 1975. µυνκ〈κρ⌠λ Κ〈ρολψ Σ〈νδορ ρτ αλαποσ ισµερτετστ: Κτ µονογρ〈φια α 
ζρϕν 〈λλατνεϖεκρ∀λ. ΝψΚ 1977: 376�384. Ηαυσενβεργ χσακ αζ εµλ∀σκκελ, Βροιχηερ−
Σχηµιδτ αζ εµλ∀σκκελ σ α µαδαρακκαλ φογλαλκοζικ.  

 
Μαδαρακ. Βζϖ〈στ 〈λλτηατϕυκ: α µαδ〈ρνϖ−κυτατ〈σ αζ 〈λλατνεϖεκ τµακρν βελλ α 
φιννυγρισζτικα λεγνπσζερ!ββ τερλετε; σ νεµχσακ α µεννψισγρ∀λ ϖαν σζ⌠, δε α 
τανυλµ〈νψοκ, µονογρ〈φι〈κ µαγασ σζνϖοναλ〈ρ⌠λ ισ. 

Αζ ελσ∀ ιλψεν τµ〈ϕ µονογρ〈φια Μαρτ Μγερνεκ αζ σζτ µαδ〈ρνεϖεκρ∀λ ρτ κνψϖε 
ϖολτ (λ. Βεϖεζετσ). Εννεκ αλαποσ ισµερτετστ αδϕα Κισσ ϑεν∀ (1973: 272�74). 

Αζ ισµερτετσ σζερζ∀ϕνεκ, Κισσ ϑεν∀νεκ Μαγψαρ µαδ〈ρνεϖεκ (Αζ ευρ⌠παι µαδαρακ 

ελνεϖεζσει) χµ! µονογρ〈φι〈ϕα α Νψελϖσζετι τανυλµ〈νψοκ σοροζατ 28. κτετεκντ ϕελεντ 
µεγ. Εννεκ φλσζϖεγβ∀λ ιδζεµ: �Α κνψϖ τββ εζερ ργι σ ϕαββ, κζνψελϖι σ 
νψελϖϕ〈ρ〈σι, τυδοµ〈νψοσ σ νψελϖϕτ〈σι µαδ〈ρνεϖνκ σζ⌠τρτνεττ σ ερεδεττ µυτατϕα 
βε. Κζλι α µαδ〈ρνεϖεκ λεγκορ〈ββι ελ∀φορδυλ〈σ〈τ, αλακϖ〈λτοζαταικατ, σ ηα α φορρ〈σοκ 
λεηετ∀ϖ τεσζικ, αζτ ισ, ηολ ϕεγψεζτκ φελ αζοκατ. Α σζ⌠µαγψαρ〈ζατοκατ γψακραν σζνεσ 
ορνιτολ⌠γιαι ιδζετεκκελ τ〈µασζτϕα αλ〈. 

Α βεϖεζετ∀ φεϕεζετεκβεν ολϖασηατυνκ α µαδ〈ρνεϖεκ ερεδετϖιζσγ〈λατ〈νακ κρδσειρ∀λ, 
α φεληασζν〈λτ µαδ〈ρτανι σ νψελϖσζετι φορρ〈σοκ ϕελλεγρ∀λ σ α µαδ〈ρνεϖεκ κρβεν 
ελ∀φορδυλ⌠ ετιµολ⌠για τπυσοκρ⌠λ. 

Κλν φεϕεζετ σζ⌠λ α µαγψαρ µαδ〈ρτανι νεϖεζκταν κιαλακυλ〈σ〈νακ τρτνετρ∀λ. Α 
κνψϖετ βετ!ρενδεσ (σζακνψελϖι ελνεϖεζσεκετ ισ µαγ〈βα φογλαλ⌠) νϖµυτατ⌠ εγσζτι 
κι.� 

Α κνψϖ βεϖεζετ∀ϕβεν µαγα α σζερζ∀ σεµ τιτκολϕα, ηογψ �α νψελϖτρτνετι ανψαγγαλ 
κλνσεν σοκ γονδ ϖολτ. Αηογψ ηαλαδυνκ α µ〈τ⌠λ α µλτ φελ, γψ σζαποροδνακ 
αζονοστ〈σι γονδϕαινκ (εζ τερµσζετεσεν ϖαλαµεννψι 〈λλατ− σ νϖνψνϖρε ϖονατκοζικ)� 
(Κισσ ϑεν∀ 1984: 15). 

Α σζερζ∀ µυνκ〈ϕα ορνιτολ⌠γιαι, αζ ενψµ πεδιγ βοτανικαι, δε α τµ〈κ 
φελδολγοζ〈σ〈βαν ϖαννακ ηασονλ⌠ ελϖεκ: α βινοµιν〈λισ νοµενκλατρα (κεττ∀σ νεϖεζκταν), 
αζ ετιµολ⌠γιαι τπυσοκ (πλ. ∀σι σζαϖακ, βελσ∀ κελετκεζσ! σζαϖακ, τκρφορδτ〈σοκ). Ελτρ 
τερµσζετεσεν α νψελϖ (µαγψαρ ιλλετϖε λαππ), µελψβ∀λ κιινδυλτυνκ. Α νπι σ α 
τυδοµ〈νψοσ νϖαδ〈σρ⌠λ ρτ φεϕτεγετσειτ ϖονατκοζτατηατϕυκ α νϖνψεκρε ισ. 

Β〈ρ α νϖαδ〈σ αλαπϕ〈τ, τ〈ργψ〈τ τεκιντϖε νινχσ κλνβσγ α νπι (µοτιϖ〈λτ) σ α 
τυδοµ〈νψοσ (µεστερσγεσ, τυδατοσ) µαδ〈ρνϖαδ〈σ κζττ, α κτ νϖτπυσ µγισ τββ 
τεκιντετβεν ελτρ εγψµ〈στ⌠λ. 

Κεζδετβεν σ ηοσσζ ιδειγ χσακ νπι νϖαδ〈σ ϖολτ αζ λετ µινδεν τερλετν. 
Μεστερσγεσ νϖαδ〈σ αζ⌠τα ϖαν, αµι⌠τα τυδοµ〈νψ ϖαν.  

Α νπι νϖαδ〈σ σποντ〈ν νϖαλκοτ〈σ, α µεστερσγεσ νϖαδ〈σ εζζελ σζεµβεν τυδατοσ, 
τββνψιρε τυδοµ〈νψοσ αππαρ〈τυσσαλ δολγοζ⌠ χλιρ〈νψοσ τεϖκενψσγ. 

Α νπι µαδ〈ρνϖ ισ ινφορµατϖ, α ϖελε ϕελλτ µαδ〈ρρ⌠λ ολψασµιτ µονδ υγψανισ, αµι α 
νϖαδ⌠ κζσσγ σζ〈µ〈ρα φοντοσ (εζ νεµ φελττλενλ εγψεζικ µεγ α τυδοµ〈νψοσ 
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σζεµποντβ⌠λ αννακ ταρτοτταλ). Ηογψ µι α φοντοσ α νεϖετ αδ⌠ κζσσγ σζ〈µ〈ρα εγψ 
µαδ〈ρβαν, αζτ τββ κρλµνψ ηατ〈ροζζα µεγ, ιλλετ∀λεγ βεφολψ〈σολϕα. Πλδ〈υλ: µι α 
µαδ〈ρραλ ϖαλ⌠ φογλαλκοζ〈σ χλϕα (ϖαδ〈σζατ, τ〈πλ〈λκοζ〈σ, ελαδ〈σ, ϖδεκεζσ ελλενκ, 
µαδ〈ρταρτ〈σ, νινχσ σεµµι χλ); ηολ, µικορ, µιλψεν κρλµνψεκ κζττ ισµερκεδνεκ 
µεγ α µαδ〈ρραλ (εζρτ λεηετ υγψαναννακ α µαδ〈ρνακ δυναι σ τισζαι ϕελζ∀ϕε ισ); µιλψεν 
τερµσζετι, δοµβορζατι ϖισζονψοκ κζττ λ α νϖαδ⌠ κζσσγ (α σκϖιδκι ερδει 
ϕελζ∀νεκ ηεγψϖιδκεν α ηεγψι φελεληετ µεγ, µερτ αζ ερδ∀κ αζ υτ⌠ββι ηελψεν α ηεγψεν 
ϖαννακ).  

Α κζελµλτβαν κσζτεττ εγψ δοκτορι ρτεκεζστ Βογ〈ρ Εδιτ (Α λαππ µαδ〈ρνεϖεκ 

ρενδσζερε. Βυδαπεστ�∆εβρεχεν 1991). Αζ 〈λταλαµ ισµερτ δολγοζατ〈βαν 836 σζ⌠χικκβεν 
δολγοζτα φελ Λαππφλδ εγσζ τερλεττ ορνιτολ⌠γιαι σ εηηεζ καπχσολ⌠δϖα νψελϖσζετι 
σζεµποντβ⌠λ. 

∆ε νεµχσακ µαγψαρ νψελϖσζ φογλαλκοζοττ µαδ〈ρνϖ−κυτατ〈σσαλ, ηανεµ µαγυκ α 
σζ〈µικ ισ. Εγψ 255 λαποσ µονογρ〈φια µεγϕελενσε κελτεττε φλ α φιγψελµεµετ: Ανϕα 
ςεστ−Αικιο�ϑουνι Αικιο�Εσκο Αικιο: Λοττιτ λυονδδυσ. Οαηπα δοϖδατ Σ〈µι λοττιιδ. 
[Μαδαρακ α τερµσζετβεν. Ισµερδ µεγ Λαππφλδ µαδαραιτ!] ∆αϖϖι Γιρϕι ΟΣ. Κ〈ρ〈�ϕοηκα 
1997.  

 
Ηαλακ. Α µλτ σζ〈ζαδ κιλενχϖενεσ ϖεινεκ µ〈σοδικ φελτ∀λ ϕαββ 〈λλατ− σ νϖνψτανι 
µυνκ〈κρα κελλ ηιϖατκοζνυνκ, τββεκ κζτ Ρ〈χζ ϑ〈νοσ ιχητηψολ⌠γιαι µυνκ〈ϕ〈ρα: Α 

µαγψαρ νψελϖ ηαλνεϖει (1996). �Α ηαλνεϖεκ ερεδετϖιζσγ〈λατα α µαγψαρ σζ⌠φεϕτσ 
µοστοη〈ν κεζελτ, ναγψρσζτ φελδολγοζατλανυλ µαραδτ τερλετε� (Ρ〈χζ 1996: 7). Α κνψϖ 
10�15. ολδαλ〈ν σσζεγζ∀ 〈ττεκιντστ αδ ηαλνεϖεινκ σζ〈ρµαζ〈σ〈ρ⌠λ. Αζ αλαπνψελϖι ερεδετ 
µινιµ〈λισ (τατηαλ, κεσζεγ, ? κσζ, 7ν). Α ϕϖεϖνψελεµεκ σζλ〈ϖ, νµετ, λατιν, ροµ〈ν σ 
κισεββ σζ〈µβαν τρκβ∀λ ϖαλ⌠κ. Α ηαλνεϖεκ ∀στρτνετι κυτατ〈σοκβαν χµ! φεϕεζετβεν 
(15�16.) υταλ αρρα, ηογψ α φιννυγοροκ ργι σζ〈λλ〈σηελψειτ α φολψ⌠κ µεντν κελλ κερεσννκ. 
�Ερρε µυτατ ε νψελϖεκνεκ ϖζπαρτι λετρε ϖονατκοζ⌠ γαζδαγ σζ⌠κινχσε ισ: λ〈π, ηαβ, ϖζ, ϕ⌠ 
(= φολψ⌠) σ α µοχσ〈ρι φλ⌠ρ〈ρα ϖονατκοζ⌠ σζαϖακ� (Ρ〈χζ 1996: 15). 

Α ηαλνεϖεκ ππ αζ 〈λλατνεϖεκ ϖ〈λτοζανδ⌠σ〈γα σ Ευρ〈ζσια ναγψϕ〈β⌠λ εγψσγεσ 
〈λλατϖιλ〈γα µιαττ αµγψ σεµ ηασζν〈ληατ⌠κ φλ αζ ∀σηαζα φεκϖσνεκ µεγηατ〈ροζ〈σ〈ν〈λ. 
Αλακιλαγ ναγψϕ〈β⌠λ µεγεγψεζ∀ ηαλνϖ µ〈σ−µ〈σ φαϕτ〈τ ϕελεντεττ, ασζεριντ, ηογψ µελψικ 
νεµζετσγ ηασζν〈λτα. Τεη〈τ α ηαλακ νεϖε νεµ βιζονψτ⌠ ερεϕ!, εγψ−εγψ νϖ αζ εγψικ 
νψελϖβεν µ〈σ φαϕτ ϕελλ, µιντ α µ〈σικβαν (Ρ〈χζ 1996: 15�16). 

 
Β) Νϖνψνεϖεκ κυτατ〈σα 
Βοτανικαι σζ⌠ϕεγψζκεκ, σζ⌠τ〈ρακ νεµ κσζλτεκ ολψαν µεννψισγβεν, µιντ αζ 
〈λλατνεϖεκετ φελδολγοζ⌠ µονογρ〈φι〈κ, τανυλµ〈νψοκ. (Εζ νεµ ϕελεντι αζτ, ηογψ αζ υρ〈λι 
νψελϖχσαλ〈δηοζ ταρτοζ⌠ νψελϖεκ 〈λλατνϖ−σζ⌠ϕεγψζκεινεκ, σζ⌠τ〈ραινακ α σζ〈µ〈τ νε 
λεηετνε β∀ϖτενι σ α κυτατ〈σοκατ, γψ!ϕτσεκετ νε κελλενε φολψτατνι.) 

Μ〈ρ ηιϖατκοζταµ ϖογυλ, οσζτϕ〈κ, ζρϕν, σζτ, λαππ σ µαγψαρ πλδ〈κρα, εζρτ κλν ισ 
ρϖενδετεσ, ηογψ α µορδϖιν σζ⌠τ〈ριροδαλοµ ισ γψαραπσζικ.  
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Α νϖνψνεϖεκ κυτατ〈σ〈βαν κτ κισεββ µορδϖιν κνψϖεχσκε εµλτηετ7: 8. !. 9:#∀−)−

∃∀: ;&−</%3 ∃∀2−4. Σζαρανσζκ, 1996; Α. =. >1/?%/∃∀�Β. Β. ≅/Α∀%−&%α: 8:44−)�

Β1#∋%4−&6 ?)∗∀%&5/4−&6 42)∃∀13 (%∀#∃∀%&∋ 4)4:Χ&4∗+,). Σζαρανσζκ, 2002. 

Γρεβνψεϖα σ Λεσχσανκινα οροσζ�ερζα βοτανικαι σζ⌠τ〈ρυκβαν τεη〈τ αζ εδνψεσ 
νϖνψεκ (ηαρασζτοκ σ ϖιρ〈γοσ νϖνψεκ) νεϖειτ γψ!ϕτττκ εγψβε.  

Α ηαζαι υραλισζτικ〈βαν εγσζεν αζ υτ⌠ββι ϖεκιγ σαϕν〈λατοσ µ⌠δον ηι〈νψσζακµα ϖολτ 
α λαππολ⌠για. Α σζ⌠κσζλεττανι κυτατ〈σοκβαν ϖγζεττ µαδ〈ρνϖτανι σ νϖνψνϖτανι 
µυνκα εζεν α ηι〈νψον ιγψεκσζικ ενψητενι γψ, ηογψ φελϖ〈λλαλϕα αζ εγσζ λαππ 
νψελϖτερλετ σπεχι〈λισ νϖανψαγ〈νακ αζ σσζεγψ!ϕτστ σ ρενδσζερεζστ. Ηα αζ 〈λλατ− σ 
νϖνψνεϖεκ ετιµολ⌠γιαι ϖιζσγ〈λατ〈τ ϖαλαµεννψι υρ〈λι νψελϖβεν ελϖγζικ, αββ⌠λ αζ 
αλαπσζ⌠κινχσρε, αζ ∀σηαζ〈ρα, α ϖ〈νδορλ〈σοκ ιδεϕρε ισ τββ κϖετκεζτετστ λεηετ µαϕδ 
λεϖοννι. Τερµσζετεσεν χσακ βιζονψοσ 〈λλατ− σ νϖνψνεϖεκρ∀λ λεηετ σζ⌠, αζοκρ⌠λ, 
αµελψεκ αζ υρ〈λιακτ⌠λ, σζ!κεββεν: α φιννυγοροκτ⌠λ λακοττ τερλετεκεν λτεκ σ λνεκ. Α 
µαι νψελϖεκ σζ⌠κινχσε ισ ηασζν〈τ λ〈τν〈, γαζδαγοδνα, σοκ σζ⌠ νεµ ϖεσζνε α φελεδσ 
ηοµ〈λψ〈βα, ηασζν〈λνι λεηετνε ∀κετ αζ σσζεηασονλτ⌠ ϖιζσγ〈λατοκβαν, δε α νπραϕζι, 
ετνοβοτανικαι, κυλτρτρτνετι κρδσεκβεν ισ α σεγτσγνκρε λενννεκ. 

 
3.2. Νψελϖσζετι φορρ〈σοκ 

Αζ 〈λταλαµ φελδολγοζοττ νψελϖσζετι φορρ〈σοκ φελσορολ〈σακορ ελσ∀κντ κελλ εµλτενεµ α 
βοτανικαι τ〈ργψ κυτατ〈σοµβαν σπεχι〈λισ ηελψετ ελφογλαλ⌠ Χαρλ ϖον Λινν Λαππλνδισχηε 

Ρεισε υνδ ανδερε Σχηριφτεν (1732) [= Λ] χµ! µυνκ〈ϕ〈τ, µελψνεκ Νοµινα πλανταρυµ 
φεϕεζετβεν µιντεγψ η〈ροµ τυχατ λαππ νϖνψνεϖετ εµλτ � νψελϖϕ〈ρ〈σ νλκλ �, 〈λταλ〈βαν 
νµετ σ λατιν ϕελεντσσελ. Α νψελϖι σσζεϖετσ λεηετ∀σγβ∀λ φακαδ⌠αν Λινν 
φελσορολ〈σ〈νακ εγψ ρσζε αζ αδαττ〈ραµβαν µεγταλ〈ληατ⌠, ϖαγψ υταλοκ αρρα, ηογψ α σζ⌠ 
Λινννλ ισ µεγϖαν. Μ〈σικ µ!ϖε σζιντν Λαππφλδ νϖνψϖιλ〈γ〈ϖαλ φογλαλκοζικ: Φλορα 

Λαππονιχα εξηιβενσ πλαντασ περ Λαππονιαµ (1737). 
Α νϖνψτανι σζακιροδαλοµ βϖ〈ρλατα ελενγεδηετετλενλ σζκσγεσσ τεττε α ϕελεσ 

ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδι σϖδ βοτανικυσ κνψϖεινεκ ηασζν〈λατ〈τ, δε µ〈σ ΞΙΞ. σζ〈ζαδι νψελϖσζετι 
φορρ〈σµυνκ〈κν〈λ ργεββι κιαδϖ〈ννψαλ νεµ φογλαλκοζταµ. 

Α νψελϖτυδοµ〈νψ σζεµποντϕ〈β⌠λ ιγεν ϕελεντ∀σ κνψϖεκ: Πετρυσ Φιελλστρµ 
[Φϕελλστρµ] σϖδ−λαππ σζ⌠τ〈ρα (∆ιχτιοναρυµ Συεχο−Λαππονιχυµ. Στοχκηολµ, 1738), α 
λαππ�λατιν�σϖδ σζ⌠τ〈ρ, µελψετ Ερικ Λινδαηλ σ ϑοηαν √ηρλινγ κσζτεττ Σϖδορσζ〈γβαν 
(Λεξιχον Λαππονιχυµ. Στοχκηολµ 1780). Κνυδ Λεεµ λατιν�δ〈ν�νορϖγλαππ σζ⌠τ〈ρα (Λε−

ξιχον Λαππονιαµ Βιπαρτιτυµ. Νιδροσιαε 1768). 
Α λεγργιββ σζ⌠ϕεγψζκ, αµελψετ τανυλµ〈νψοζταµ α ΞΙΞ. σζ〈ζαδ κζεπρ∀λ, α 

σοκολδαλ κρορϖοσ, α φινν µιτικυσ νεµζετι εποσζ, α Καλεϖαλα ρυν⌠ιτ εγψβεσζερκεσζτ∀ 
Ελιασ Λννροτ Υεβερ δεν εναρε λαππισχηεν διαλεκτϕε (1854) [= Λν]. Ολδαλσζ〈µµαλ 
υταλοκ ρ〈. Λννροτνακ Φλορα Φεννιχα. Συοµεν κασϖιστο. ΣΚΣ, Ηελσινκι (1860) χµ! 
µυνκ〈ϕα µ〈ιγ ισµερτ α ηαζ〈ϕ〈βαν. 
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Αζ υτολσ⌠ σζ〈ζ ϖ λαππολ⌠γιαι βιβλιογρ〈φι〈ϕ〈τ κρονολογικυσ σορρενδβεν κϖετεµ. 
ϑενσ Ανδρεασ Φριισ 1887−βεν µεγϕελεντ ναγψ λαππ�λατιν�νορϖγ σζ⌠τ〈ρα (Ορδβογ οϖερ 

δετ λαππισκε Σπρογ� Χηριστιανια 1887) νεµχσακ νορϖγλαππ, δε σϖδλαππ, ιναρι λαππ, 
οροσζλαππ ανψαγοτ ισ ταρταλµαζ. Εζ υτ⌠ββι κεττ∀ εγψαρ〈ντ ρυσσισχη�λαππισχη 
µεγϕελλσσελ σζερεπελ. Σαϕνοσ, α σζ⌠τ〈ρ νεµ τντετι φελ α νψελϖι αδατοκ κυτατ⌠ποντϕαιτ. 
Ολδαλσζ〈µµαλ ϕελζεµ α ρ〈 ϖαλ⌠ ηιϖατκοζ〈στ. 

Αζ ν. οροσζλαππ κυτατ〈σ〈βαν Αρϖιδ Γενετζ Ωρτερβυχη δερ κολα−λαππισχηεν 

∆ιαλεκτε (1891) [= Γεν] νµετλ σ φιννλ ρτ κνψϖε φλ ϖσζ〈ζαδιγ φ∀ φορρ〈συλ σζολγ〈λτ 
α κολαι λαππ νψελϖ µεγισµερσηεζ. Γενετζ αδαταιρα α σζ⌠χικκ σορσζ〈µ〈νακ 
µεγαδ〈σ〈ϖαλ υταλοκ. 

Α ηαζαι λαππολ⌠για µινδεδδιγ λεγϕελεσεββ αλακϕα Ηαλ〈σζ Ιγν〈χ ϖολτ, ακινεκ κτ 
κνψϖε: ∆λι λαππ σζ⌠τ〈ρ (Βυδαπεστ 1891) [= Ηζ] σ Πιτε λαππµαρκι σζ⌠τ〈ρ σ νψελϖταν 
[= Ηαλ] (Βυδαπεστ 1896) αζ υτ⌠ββι ϖεκιγ εγσζ βιζτοσαν ττρ∀ σ εγψεδλ〈λλ⌠ 
ϖ〈λλαλκοζ〈σ. Μαγψαρ κυτατ⌠ ϖολτα µιαττ νεµζετκζι µεγµρεττετστ ισ ρϖιδεν ιδζεµ. 
�Ισµερετεσ, ηογψ Ωικλυνδ ναγψον λεσϕτ⌠ βρ〈λατοτ µονδοττ Ηαλ〈σζ κυτατ〈σαιρ⌠λ σ 
φελϕεγψζσεινεκ ποντοσσ〈γ〈ρ⌠λ. ςελε σζεµβεν Σετλ, µαϕδ Χολλινδερ σ Λαγερχραντζ 
κιεµελτε Ηαλ〈σζ ρδεµειτ ισ.� (Λακ⌠ 1949χ: 85) 

ϑελεν φεϕεζετνκβεν µγ σζ⌠λυνκ Γυσταϖ Ηασσελβρινκρ∀λ, ακι ρσζλετεσεν φογλαλκοζικ 
Ηαλ〈σζ µυνκ〈ιϖαλ σ µεγ〈λλαπτϕα, ηογψ �α δλι λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σοκ τελϕεσεν ισµερετλενεκ 
ϖολτακ, σ µιντηογψ Ηαλ〈σζ σεµµιφλε ελ∀ζµνψεκρε νεµ τ〈µασζκοδηατοττ, ερεδµνψει 
νεµ µεγϖετενδ∀εκ, σ∀τ: εγψενεσεν α δλι λαππ κυτατ〈σοκ ττρ∀ϕνεκ µονδηατϕυκ ∀τ, 
ακινεκ αζ ανψαγ〈τ µαγα Ωικλυνδ ισ αλαποσαν κιακν〈ζτα Υρλαππισχηε Λαυτλεηρεϕβεν. 
Τρτνετι ρδεµε Ηαλ〈σζνακ αζ ισ, ηογψ Λαγερχραντζ ελ∀ττ ∀ ϖολτ αζ εγψετλεν, ακι 
σσζεφγγ∀ ρτεκεζσεκετ σ γαζδαγ νψελϖανψαγοτ τεττ κζζ α δλι λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σοκ 
κρβ∀λ. Ηα Ηαλ〈σζ νεµ αδτα ϖολνα κι τερϕεδελµεσ νψελϖανψαγ〈τ, α δλι λαππ 
νψελϖϕ〈ρ〈σοκ α ϖεφσενι σ ρσζβεν α ηρϕεδαλενι νψελϖϕ〈ρ〈σ κιϖτελϖελ µγ µα ισ τερρα 
ινχογνιτα λεννε α κυτατ〈σοκ σζ〈µ〈ρα� (ιδζι: Λακ⌠ 1949χ: 85�86). Ηαλ〈σζ µινδκτ 
κνψϖρε ολδαλσζ〈µµαλ ηιϖατκοζοµ. 

Νορϖγι〈βαν α λαππ νψελϖ τυδοµ〈νψοσ σζεµποντ κυτατ〈σ〈νακ µεγκεζδσε ϑυστ 
Κνυδ Θϖιγσταδ νεϖηεζ φ!ζ∀δικ. Μαγαµ Νορδισχηε Λεηνωρτερ ιµ Λαππισχηεν [= ΘΝ] 
(Χηριστιανια 1893) πυβλικ〈χι⌠ϕ〈ϖαλ φογλαλκοζταµ. Ε φορρ〈στ ολδαλσζ〈µµαλ ϕελλµ α 
σζ⌠ϕεγψζκβεν. 

Θϖιγσταδ Λαππισκε Πλαντεναϖνε−ϕα [= ΘΛ] (Κριστιανια 1901), α η〈ροµσζ〈ζτϖεν 
σζ⌠χικκβ∀λ (σ ϖαλαµεννψιϖελ τββ σζ⌠β⌠λ) 〈λλ⌠ κιϖ〈λ⌠ γψ!ϕτσ σοκ λαππφλδι 
κυτατ⌠ποντοτ αδ µεγ. Σαϕνοσ, σζ〈µοσ νϖνψνϖ µ〈συττ νινχσ αδατολϖα, γψ α ηαπαξ 
λεγοµενονρ⌠λ νεµ τυδϕυκ, ηογψ λτεζικ−ε αζ αδατ ϖαγψ µ〈ρ κιαϖυλτ. Τββσζρ ελ∀φορδυλ 
α λαππ νϖνψνϖ ποντοσ ϕελεντσνεκ ηι〈νψα ισ. Ηα Θϖιγσταδ µαγα ισ βιζονψταλαννακ 
ϖαγψ ισµερετλεννεκ τεκιντ ϖαλαµιλψεν νψελϖι αλακυλατοτ, α �κσει� κυτατ⌠ νεµ κεϖσβ 
ταν〈χσταλανυλ 〈λλ α κρδ∀ϕελεκ λ〈ττ〈ν. Θϖιγσταδ αδαται σορσζ〈µυκ αλαπϕ〈ν ταλ〈ληατ⌠κ µεγ. 

Ωικλυνδτ⌠λ ηασζονναλ φοργατηατταµ λαππ σζϖεγγψ!ϕτεµνψτ (Λαππισχηε Χηρεστο−

µατηιε µιτ Γλοσσαρ 1894) [= ΩΛπΧηρ], µελψβεν α λυλει λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σοκατ ϖ〈λασζτοττα 
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ϖιζσγ〈λ⌠δ〈σα τ〈ργψ〈υλ, σ α νη〈νψ ετιµολ⌠γι〈τ ισ ταρταλµαζ⌠ Λαππισχηε Στυδιεν Ι�ΙΙΙ [= 
Ω] (Υππσαλα 1927) χµ! κνψϖτ ισ. Α κνψϖεκρε ολδαλσζ〈µµαλ υταλοκ. 

Α δλι λαππαλ φογλαλκοζικ Ελιελ Λαγερχραντζ Ωρτερβυχη δεσ Σδλαππισχηεν ναχη δερ 

Μυνδαρτ ϖον Ωεφσεν (Οσλο 1926) [= ΛΩφσ]. Υγψαν∀ Λαππισχηερ Ωορτσχηατζ (Ηελσινκι 
1939) [= Λζ] χµ!, σζιντε εγσζ Λαππφλδετ 〈τφογ⌠ κνψϖβεν κζελ ηαρµινχ 
κυτατ⌠ποντον ϖγεζ ανψαγγψ!ϕτστ. Λαγερχραντζ α δλι λαππ αλακοκατ ϖεττε χµσζ⌠νακ. 
�Μεννψισγ σζεµποντϕ〈β⌠λ αζ ερεδµνψ ναγψσ〈γ〈τ α κϖετκεζ∀ αδατοκ ϖιλ〈γτϕ〈κ µεγ 
λεγϕοββαν: σζ⌠τ〈ρα 1036 λαπβ⌠λ 〈λλ σ 8859 σζ⌠χικκελψτ φογλαλ µαγ〈βαν� (Λακ⌠ 1949β: 
225). Κριτικ〈υλ α νεηεζεν κϖετηετ∀ ηελψεσρ〈στ εµλτηετϕκ µεγ, τι. ηανγϕελλσε ιγεν 
ρσζλετεζ∀. Αζ αδαττ〈ρηοζ νµετ νψελϖ!, φογαλµι κρκ σζεριντ ρενδεζεττ µυτατ⌠ ϕ〈ρυλ, 
µελψ η〈ροµ φ∀ ρσζρε οσζλικ: ν. µετοδολ⌠γιαι, µ!ϖελ∀δσι σ τερµσζετι φογαλµακ 
οσζτ〈λψ〈ρα. Μινδκτ µ!ϖνεκ νψελϖε α νµετ, δε φλττλενλ ηασζνοσνακ ταρτηατϕυκ, ηογψ 
α Ωορτσχηατζ−βαν αζ λ∀λνψεκετ ϕελεντ∀ σζαϖακατ, βελερτϖε α νϖνψνεϖεκετ ισ, λατινυλ 
κζλι. Μινδκτ σζ⌠τ〈ρρα σορσζ〈µµαλ υταλοκ. 

Αζ αδαττ〈ραµ σζ⌠χικκεινεκ χµσζαϖα Σαµµαλλαητι σζ⌠τ〈ρ〈νακ µεγϕελενσιγ α 
Νιελσεν−φλε νορϖγλαππ αλακ ϖολτ. Κονραδ Νιελσεν Λαππισκ ορδβοκ (Οσλο 1932) [= Ν] 
τκτετεσ νορϖγλαππ σζ⌠τ〈ρ〈β⌠λ κεζδετβεν αζ ελσ∀ η〈ρµατ τανυλµ〈νψοζταµ. Α νεγψεδικ 
κτετ υγψανχσακ ϕ⌠λ ηασζν〈ληατ⌠, α φογαλµι κρκ σζεριντ ρενδεζεττ µυτατ⌠. Αζ τδικ 
κτετ Νιελσεν σ Ασβϕρν Νεσηειµ [= ΝΝ] κζσ µυνκ〈ϕακντ 1956−βαν σ 1962−βεν 
ϕελεντ µεγ, ινκ〈ββ χσακ κιεγσζτσκντ λαποζταµ 〈τ. �Νιελσεν νεµ α λαππ νψελϖ 
τρτνεττ κυταττα, ηανεµ α κοραβελι νορϖγλαππ νψελϖρ∀λ κϖ〈ντ µινλ σοκολδαλββ σ 
τελϕεσεββ κπετ αδνι.� (Λακ⌠ 1986: 20). Α νορϖγ νψελϖτυδ⌠σ γψ!ϕτ∀ποντϕαι: Πολµακ, 
Καρασϕοκ, Καυτοκεινο ϖολτακ. �Νιελσεν µ!ϖε νεµ εγψσζερ! σζ⌠−τ〈ρ α σζ⌠ σζοροσαββ 
ρτελµβεν, ηανεµ κιφεϕεζσ−τ〈ρ ισ. Νεµχσακ α σζαϖακ κιεϕτσµ⌠δϕ〈τ ισµερϕκ µεγ 
βελ∀λε, ηανεµ αζοκατ α σζ⌠λ〈σοκατ ισ, αµελψεκβεν αζ εγψεσ σζαϖακ λεγγψακραββαν 
ελ∀φορδυλνακ.� (Λακ⌠ 1949β: 228). �Α ϖεζρσζαϖακ α νορϖγλαππ ιροδαλµι νψελϖ 
ηελψεσρ〈σ〈ϖαλ εγψεζικ, δε τββ ϕ ρ〈σϕελ σεγτσγϖελ εννλ µγισ ϕ⌠ϖαλ ηϖεββεν 
τκρζι α νορϖγλαππ κιεϕτστ. Α ϖεζρσζ⌠κατ κϖετ∀ νψελϖϕ〈ρ〈σι ϖ〈λτοζατοκ ϕελλσµ⌠δϕα 
ϖισζοντ φονετικυσ, κζελεββρ∀λ ν. φλφινοµ ηανγϕελλσ� (Λακ⌠ 1949β: 229). Α σζαϖακ 
ϕελεντσνεκ ρτελµεζσε ανγολ σ νορϖγ νψελϖ!. �Α ϕελεντσ µεγ〈λλαπτ〈σα ρενδκϖλι 
γονδδαλ τρτντ, αµινεκ βιζονψσ〈γα, ηογψ α σζερζ∀ σζκσγ εσετν νϖνψτανι, 〈λλαττανι, 
χσιλλαγ〈σζατι σ µζευµι σζακεµβερεκ σεγτσγτ ισ ιγνψβε ϖεττε� (Λακ⌠ 1949β: 229). 
Α σζ⌠τ〈ρ ανψαγ〈τ Σαµµαλλαητι φεληασζν〈λϕα. Κεϖσ αζοκνακ α νϖνψνεϖεκνεκ α σζ〈µα, 
µελψεκ χσακ Νιελσεννλ ϖαννακ µεγ. Α τυδοµ〈νψοσ (λατιν) νεϖεκ µιαττ α 
ϕελεντσµεγαδ〈σβαν σοκατ σεγτ∀ κνψϖρε κτετ− σ ολδαλσζ〈µµαλ ηιϖατκοζοµ: α κτετρε 
ρ⌠µαι, αζ ολδαλρα αραβ σζ〈µµαλ υταλοκ. Αζ τδικ κτετετ ΝΝ ρϖιδτσσελ ϕελζεµ. 

Ωικλυνδ ταντϖ〈νψα, Βϕρν Χολλινδερ Λαππισχηεσ Ωρτερϖερζειχηνισ αυσ Ηρϕεδαλεν 

(Υππσαλα 1943) [= Χ] χµεν αδοττ κι σζ⌠ϕεγψζκετ. Εννεκ α ϕελεντ∀σγε κεττ∀σ: εγψρσζτ 
αζ (ακκορ) µγ αρ〈νψλαγ κεϖσβ ισµερτ δλι λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σοκ σζ⌠κινχσνεκ 
µεγισµερτετσηεζ ϕ〈ρυλ ηοζζ〈 ποντοσ φελϕεγψζσ! ϕ ανψαγγαλ, µ〈σρσζτ εγψ 
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κιηαλ⌠φλβεν λϖ∀ νψελϖϕ〈ρ〈σ σζ⌠ανψαγ〈τ µεντι µεγ α τυδοµ〈νψ σζ〈µ〈ρα. Α 
σζ⌠ϕεγψζκρε ολδαλσζ〈µµαλ υταλοκ. 

Ναγψοββ λεξικολ⌠γιαι ϖ〈λλαλκοζ〈σ α Λυλελαπσκ ορδβοκ � Λυλελαππισχηεσ Ωρτερβυχη 
(Υππσαλα 1946). [= Γρ] Σζερκεσζτ∀ϕε Ηαραλδ Γρυνδστρµ, ακινεκ λαππ�σϖδ�νµετ 
νψελϖ! σζ⌠τ〈ρα α σαϕ〈τ γψ!ϕτσν κϖλ Χολλινδερ σ Ωικλυνδ ϕεγψζετειτ φογλαλϕα µαγ〈βαν. 
�Αζ ανψαγ ελρενδεζσβεν κϖετεττ ελϕ〈ρ〈σ 〈λταλ〈βαν α Ωικλυνδ�Νιελσεν−φλε 
ηαγψοµ〈νψοκον νψυγσζικ; αζαζ αζ εγψµ〈στ⌠λ γψακραν ερ∀σεν ελτρ∀ νψελϖϕ〈ρ〈σι 
ϖ〈λτοζατοκατ εγψσζερ!στεττ αλακ ϖεζρσζαϖακ αλ〈 φογλαλϕα α σζερκεσζτ∀. Εζεκ 
Γρυνδστρµ σζ⌠τ〈ρ〈βαν α λυλει λαππ ιροδαλµι νψελϖι σζ⌠αλακοκκαλ αζονοσακ. Α ϖεζρσζ⌠κ 
υτ〈ν κϖετκεζνεκ αζυτ〈ν α φονετικαι ποντοσσ〈γγαλ φελϕεγψζεττ αλακϖ〈λτοζατοκ. Α σζαϖακ 
ηασζν〈λατ〈τ κιφεϕεζσεκ σ πλδαµονδατοκ ϖιλ〈γτϕ〈κ µεγ.� (Λακ⌠ 1949χ: 84) Σζ⌠τ〈ρ〈βαν 
α σϖδλαππνακ (ϑοκκµοκκ, Φλακαβεργ, Γελλιϖαρε) α νορϖγλαππαλ ϖαλ⌠ εγψεζσειρε σ 
κλνβσγειρε ισ ρ〈ϖιλ〈γτ εγψ σσζεϖετσσζερ!, µεγφελελτετσ−ϕελλεγ! φεϕεζετβεν. Α 
βιζονψταλαν ϕελεντσεκετ ισ κζλ∀ σζ⌠τ〈ρρα ολδαλσζ〈µµαλ ηιϖατκοζοµ. 

Ωολφγανγ Σχηλαχητερ, α νµετ νψελϖτυδ⌠σ, α Ωρτερβυχη δεσ Ωαλδλαππενδιαλεκτσ ϖον 

Μαλ∑ υνδ Τεξτε ζυρ Ετηνογραπηιε−βαν (Ηελσινκι 1958) [= Σχηλ] α δλι λαππ φελ 〈τµενετι 
νψελϖϕ〈ρ〈σκντ ισµερτ υµει νψελϖϕ〈ρ〈σηοζ ταρτοζ⌠ µαλ∑ι διαλεκτυσβ⌠λ γψ!ϕτττ ϕελεντ∀σ 
σζ⌠− σ σζϖεγανψαγοτ. Α σζ⌠τ〈ρρα ολδαλσζ〈µµαλ υταλοκ. 

Α φεντεββ εµλτεττ Αρϖιδ Γενετζ πυβλικ〈χι⌠ϕ〈ρα Τοιϖο Ι. Ιτκονεν τ〈µασζκοδικ α κελετι 
λαππ (κολτταλαππ, κιλδινι, ακκαλαι, τερι λαππ) νψελϖϕ〈ρ〈σοκατ ϖιζσγ〈λ⌠ ηαταλµασ σζ⌠τ〈ρ〈βαν 
(Κολταν ϕα κυολανλαπιν σανακιρϕα � Ωρτερβυχη δεσ Κολτα υνδ Κολαλαππισχηεν. Ηελσινκι 
1958) [= ΙτκΤ], µελψνεκ ϖγν φινν σ νµετ νψελϖ! τ〈ργψµυτατ⌠ σ νορϖγλαππ 
ρεγισζτερ ταλ〈ληατ⌠. Α σζαϖακ ηανγϕελλσε (φονµαϕελλσε?) ταλ〈ν τλσ〈γοσαν ισ 
απρ⌠λκοσ, µελλκϕελεκβεν β∀ϖελκεδ∀. Α σζ⌠τ〈ρ φελδολγοζ〈σα νεµ κννψ! φελαδατ, δε α 
νϖνψνεϖεκ β∀σγϖελ σ α ϕελεντσεκ ποντοσ µεγαδ〈σ〈ϖαλ φελεδτετι αζ ελ∀ζ∀ 
προβλµ〈τ. Ερρε α φορρ〈σρα ισ αζ ολδαλσζ〈µ µεγαδ〈σ〈ϖαλ ηιϖατκοζοµ. 

Ερκκι Ιτκονεν Λαππισχηε Χηρεστοµατηιε µιτ γραµµατικαλισχηεµ Αβρισσ υνδ Ωρτερ−
ϖερζειχηνισ (Ηελσινκι 1960) [= ΙτκΕΛπΧηρ] χµ! φορρ〈σ〈ρα σορσζ〈µµαλ υταλοκ. Α νορ−
ϖγλαππνακ εββεν α γψ!ϕτσβεν νεµ ϕελεντ∀σ µεννψισγβεν υγψαν, δε ελ∀φορδυλνακ ν−
ϖνψνεϖεκ, τββσζρ Ιτκονεν ετιµολογιζ〈λτα ισ αζ αδατοκατ. 

Πεκκα Λυκκαρι κισ µρετ! λαππ�φινν σζ⌠ϕεγψζκε [= Λυκκ] ϖισζονψλαγ σοκ 
νϖνψνεϖετ ταρταλµαζ. Μγ ολψατ ισ ταλ〈λταµ, αµι εγψετλεν µ〈σ σζ⌠τ〈ρβαν σεµ φορδυλ 
ελ∀ (τυισκα µιεστατα∆ασ �σακσανπενσασκανερϖα�). Λυκκαριρα αζ ολδαλσζ〈µ µεγαδ〈σ〈ϖαλ 
υταλοκ. 

Γυσταϖ Ηασσελβρινκ, α καρεσυανδ⌠ι εσπερεσ αζ 1930−ασ ϖεκ µ〈σοδικ φελβεν 
ηαζ〈νκβαν ισ φολψτατοττ τανυλµ〈νψοκατ, σ γψ µαγψαρ νψελϖτυδ〈σα σεγτσγϖελ Ηαλ〈σζ 
λαππ τ〈ργψ τανυλµ〈νψαιτ σ κιαδϖ〈νψαιτ ισ φελ τυδτα ηασζν〈λνι. Σδλαππισχηεσ 

Ωρτερβυχη−ϕα [= Ηκ] (Υππσαλα 1981) τελϕεσ κπετ αδ α δλι λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σοκρ⌠λ, 
νψελϖτανι φεϕεζετειβεν κιτντετ∀ σζερεπ ϕυτ α ηανγταννακ. Νη〈νψ νπραϕζι ϖονατκοζ〈σ α 
ηαρµαδικ κτετ ϖγν σ µαγυκβαν α σζ⌠χικκεκβεν ισ ολϖασηατ⌠. Βιβλιογρ〈φι〈ϕ〈β⌠λ, 
ρϖιδτσϕεγψζκβ∀λ σζ〈µοσ υταλ〈στ φεληασζν〈λταµ. Α σζ⌠τ〈ρ ελ∀νψε α λατιν νεϖεκ 
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µεγαδ〈σα, α µεγβζηατ⌠ ηελψεσρ〈σα σ αζ α τελϕεσσγιγνψ, µελλψελ α δλι λαππ 
νψελϖϕ〈ρ〈στ Ηασσελβρινκ φελϖ〈λλαλτα. Σαϕν〈λατοσ µ⌠δον αζονβαν ταλ〈ν ιττ α λεγτββ α 
ϕελεντσβελι βιζονψταλανσ〈γ, αµελψ φελτεηετ∀λεγ µ〈σ φορρ〈σοκ 〈τϖτελβ∀λ ισ σζ〈ρµαζηατ. 
Νεηζ αζ εφφλε αδατοκκαλ δολγοζνι, αζοκατ ετιµολογιζ〈λνι ϖαγψ αζονοστανι (ϖ. εινε 
Πφλανζε). Α λεγτββ εγψεδι αδατοτ � λεσζ〈µτϖα Σαµµαλλαητι (ηαγψοµ〈νψοσ κατεγ⌠ρι〈κατ 
ηασζν〈λϖα) σσζετεττ σ τββσζρσεν σσζετεττ σζαϖαιτ � Τ. Ι. Ιτκονεννλ σ 
Ηασσελβρινκνλ ταλ〈λταµ. Εζ αζ ανψαγβ∀σγετ ισ ϕελεντι. Α σζ⌠τ〈ρρα ολδαλσζ〈µµαλ 
ηιϖατκοζοµ.  

Τ. Ι. Ιτκονεν κτκτετεσ σζ⌠τ〈ρα υτ〈ν αζ οροσζλαππβαν ϑουνι Μοσνικοφφνακ ϖαννακ 
µληατατλαν ρδεµει: Σ∋ννοοχχµ⊥ε∋ρϕϕ σµασ δα λδδασ � Σαναηακεµιστο κολτακσι 

ϕα συοµεκσι (1980) [= Μοσ]. Ολδαλσζ〈µµαλ υταλοκ ρ〈. 
Κυρυχσ σζ〈µι�οροσζ σζ⌠τ〈ρα (1985) [= Κυρ] α λεγκελετιββ λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σσαλ, α 

τερλαππαλ ϖαγψ µ〈σκππεν τυρϕαι λαππαλ φογλαλκοζικ. Α νψολχεζερ σζ⌠τ ταρταλµαζ⌠ 
κνψϖνεκ σαϕνοσ ιγαζ〈ν ναγψ ηασζν〈τ µγσεµ τυδταµ ϖεννι σζ!κ νϖνψνϖβ〈ζισα 
µιαττ. Εγψ λατιν νϖµυτατ⌠ ναγψον ηι〈νψζικ, αννακ ελκσζλτε µεγκννψτεν αζ 
ιδ∀ιγνψεσ κερεσγλστ. Κυρυχσ α λατιν βετ!κρε 〈τρτ (τρανσζκριβ〈λτ) αδαταιτ ηασζν〈ληατϕυκ, 
εζτ φλττλενλ α σζερζ∀ ρδεµλ εµλτεµ. Β〈ρ α σζ⌠χικκεκ ελεϕν ϖαννακ σορσζ〈µοκ, δε 
εζ α σζ〈µοζ〈σ µινδεν βετ!νλ ϕρακεζδ∀δικ, γψ ολδαλσζ〈µµαλ υταλοκ ερρε α σζ⌠τ〈ρρα ισ, 
ακ〈ρχσακ Κερτ µυνκ〈ϕ〈ρα (Σααµσκο�ρυσσκιϕ σλοϖαρ�. Λενινγρ〈δ 1986) [= Κε]. 

1988−βαν ϕελεντ µεγ α Μοσνικοφφ�Σαµµαλλαητι σζερζ∀π〈ροσ κισ κολτταλαππ�φινν 
σζ⌠τ〈ρα Υ×χχ σµ�λ×δδ σ×νν⊥ερϕα� [= ΜοσΣλ], µελψρε σζιντν ολδαλσζ〈µ υταλ. 

Εζεν κϖλ Ματτι Σϖερλοφφ Σεϖεττιϕρϖιβ∀λ ϖαλ⌠ γψ!ϕτσε φιγψελεµρεµλτ⌠ (Συοµι�

κολτανσααµε πιενσαναστο � Συ〈µα�σµ σιεσµσεννσ 1989) [= Σϖερ]. Ολδαλσζ〈µµαλ 
ηιϖατκοζοµ ρ〈. 

∆ολγοζατοµβαν κλν νψελϖϕ〈ρ〈σι χσοπορτβα κερλ αζ Ιναρι−τ⌠ ϖιδκνεκ λαππ 
νψελϖϕ〈ρ〈σα. Ε τερλετ τµ〈µβα ϖ〈γ⌠ νψελϖι ανψαγ〈τ � Λννροτ κοραι ρ〈σ〈τ⌠λ ελτεκιντϖε � 
Ερκκι Ιτκονεν η〈ροµκτετεσ Ιναριλαππισχηεσ Ωρτερβυχη−ϕ〈β⌠λ (Ηελσινκι 1986−89) [= 
ΙτκΕ] µερτεττεµ. Α σζερζ∀ α ϕελεντσειτ νµετλ σ λατινυλ κζλι. Α σζ⌠τ〈ρρα α σζ⌠χικκ 
σορσζ〈µ〈ϖαλ τυδοκ ηιϖατκοζνι. Α σζ⌠τ〈ρ νεγψεδικ κτετε (Ηελσινκι 1991) χµε σζεριντ 
η〈ροµ σζερκεζετι ρσζρε ταγολ⌠δικ: Βεισπιελε ζυρ φλεξιονσλεηρε; Νορωεγισχηλαππισχηεσ 
Ωορτρεγιστερ; ∆ευτσχηεσ Ωορτρεγιστερ. Εββεν α σζ⌠τ〈ρβαν ισ ϖαν ηιϖατκοζ〈σ Νιελσεν 
νορϖγλαππ αδαταιρα. 

Α Σαµµαλλαητι�Μοροτταϕα−φλε Σµι�συοµα�σµι �κοϖλασνικιρϕε (Ηελσινκι 1983) 
[= ΣλΜορ], ϖισζονψλαγ κισ τερϕεδελµε σ νεµ τλ β∀σγεσ νϖνψνϖ−ανψαγα µιαττ αζ 
Ιτκονεν−σζ⌠τ〈ρηοζ ρδεµβεν νεµιγεν τυδοττ µιτ ηοζζ〈τεννι. Ολδαλσζ〈µ υταλ ρ〈. 

Πεκκα Σαµµαλλαητι νορϖγλαππ�φινν σζ⌠τ〈ρα: Σ〈µι�συοµα�σ〈τνεγιρϕι (Οηχεϕοηκα 
[Υτσϕοκι] 1989) [= Σλ] ηιηετετλεν σζλεσ αδατβ〈ζισσαλ ρενδελκεζικ. Ισµερετειµ σζεριντ ε 
σζ⌠τ〈ρ α λαππ νψελϖι βιζοττσ〈γ 〈λταλ 1978−βαν ελφογαδοττ ρ〈σµ⌠δδαλ κζλτ σζαϖακατ 
ταρταλµαζ. Σζ⌠τ〈ρα µεγϕελενσε ελ∀ττ χµσζ⌠κντ σοκ〈ιγ � αµελψικ σζ⌠χικκεµβεν χσακ 
λεηετεττ � α Νιελσεν−σζ⌠τ〈ρ αδαται 〈λλτακ. Σαµµαλλαητι ηζαγπ⌠τλ⌠, σσζεφογλαλ⌠ ιγνψ! 
σζ⌠τ〈ρ〈νακ µεγϕελενσε υτ〈ν κελλεττ ϖ〈λτοζτατνοµ, εγψρσζτ α ηελψεσρ〈σ µιαττ, µ〈σρσζτ α 
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τββσζ〈ζ σζ⌠ϖαλ µεγνϖεκεδεττ αδαττ〈ρ ρενδεζσε µιαττ ισ. Μ〈ρ α δεβρεχενι φιννυγορ 
κονγρεσσζυσον (ΧΙΦΥ�1990) α �Κασϖιεν νιµετ λαπιν κιελεσσ� (Μ〈τ 1990: 377�381) 
χµ! ελ∀αδ〈σοµβαν ηι〈νψολταµ, ηογψ α σζ⌠τ〈ρ � νεµ κϖετϖε ελ∀δει πλδ〈ϕ〈τ � α 
νϖνψ− σ 〈λλατνεϖεκβεν νεµ κζλι α τυδοµ〈νψοσ νεϖετ. Μεγλεπϖε ταπασζταλταµ αζ 
σσζετεττ σ τββσζρσεν σσζετεττ σζαϖακ α κορ〈ββι φορρ〈σοκτ⌠λ γψκερεσεν ελτρ∀ 
π〈ρατλαν γαζδαγσ〈γ〈τ. Α λαππ σσζετεττ, ιλλετϖε κτρσζεσ ϖαγψ κτελεµ! σζαϖακνακ 
ελεµζσεκορ µαϕδνεµ µινδιγ φελιδζ∀δικ εγψ φινν ϖαγψ σκανδιν〈ϖ (νορϖγ, σϖδ) 
µεγφελελ∀ ισ. Εζ, γονδολοµ, νεµ λεηετ ϖλετλεν, Σαµµαλλαητινακ νψελϖϕτ⌠ ερνψει ισ 
ϖαννακ. Τνψ ϖισζοντ, ηογψ α σζ⌠τ〈ρ µεγϕελενσϖελ ϕ ιρ〈νψτ σ λενδλετετ αδοττ α 
λαππολ⌠γιαι κυτατ〈σοκνακ. Σζ⌠τ〈ρ〈βα α κορ〈ββι νορϖγλαππ σζ⌠τ〈ρακ (Φριισ, Θϖιγσταδ, 
Νιελσεν) αδαταιτ ισ βεδολγοζτα. 

Σαµµαλλαητι Σ〈µι−συοµα−σ〈µι σ〈τνεγιρϕι (Οηχεϕοηκα, 1993) [= ΣλΒ] κτνψελϖ! 
κιαδϖ〈νψα α νϖνψνεϖεκ σζεµποντϕ〈β⌠λ ιγεν ηασζνοσ ϖολτ. ⊃ρδεµεσ α φινν�σζ〈µι φελ∀λ 
ινδυλνι, µερτ α σζερζ∀ τββ νϖνψνεϖετ κζλ, µιντ α σζ〈µι�φινν ρσζεν. Αζ Ελ∀σζ⌠β⌠λ 
εζ κι ισ δερλ: α σζ〈µι�φινν ρσζβεν κβ. 12000 χµσζ⌠, α φινν�σζ〈µι ρσζβεν µιντεγψ 
20000 χµσζ⌠ ϖαν. Α σζερζ∀ α κϖετκεζ∀κετ ρϕα α κνψϖρ∀λ. �Α σζ⌠τ〈ρ ανψαγ〈τ αζ 
1989−βεν µεγϕελεντ λαππ�φινν σζ⌠τ〈ρβ⌠λ γψ!ϕτττεµ αζ 〈λταλ〈νοσαν ελτερϕεδτ σζεµποντοκ 
φιγψελεµβε ϖτελϖελ; σσζεσεν κβ. 10 εζερ χµσζ⌠τ, αµελψεκ α φινν�λαππ ρσζ αλαπϕ〈υλ ισ 
σζολγ〈λνακ. Α λαππ�φινν ρσζτ µεγτολδοτταµ κτεζερ ολψαν σζ⌠ϖαλ, αµελψεκ 〈λταλ〈νοσακ α 
µαι νψελϖηασζν〈λατβαν, πλ. νψοµτατϖ〈νψοκβαν (!ρλαποκον) σ µ〈σ ηιϖαταλοσ 
σζϖεγεκβεν. Α φινν�λαππ ρσζ ϕελεντ∀σεν τερϕεδελµεσεββ: ναγψ σζ〈µβαν ηοζζ〈ϖεττεµ α 
φινν νψελϖ σζεµποντϕ〈β⌠λ κζποντι σζερεπετ ϕ〈τσζ⌠ σζ⌠κινχσετ. ⊆γψ α γψ!ϕτττ σζ⌠ανψαγοτ 
νµικππ ϕϕ〈σζερκεσζτεττεµ� (Σαµµαλλαητι 1993: 8). 

Α Σαµµαλλαητι�Μοσνικοφφ Συοµι�κολτανσααµε σανακιρϕα [= ΣλΜοσ] 10000 χµσζ⌠τ 
δολγοζ φελ. Γψ!ϕτττ ανψαγ〈τ τεκιντϖε µαϕδνεµ κτσζερ ολψαν ναγψ, µιντ αζ 1988−βαν 
µεγϕελεντ Πιενι κολτανσααµε�συοµι σανακιρϕα. Α σζ⌠τ〈ρ α Σεϖεττιϕρϖιβεν βεσζλτ συονι−
κψλι νψελϖϕ〈ρ〈σον αλαπυλ. ςαλαµεννψι ηι〈νψζ⌠ σζακσζ⌠τ α παατσϕοκι σ α νυορτιϕρϖι 
νψελϖϕ〈ρ〈σοκβ⌠λ ϖεττεκ 〈τ α κιλδινιηεζ ηασονλ⌠αν α Τ. Ι. Ιτκονεν σζ⌠τ〈ρβ⌠λ, κζλι α σζερζ∀ 
(ι. η.).  

Α Κνυτ Βεργσλανδ�Λαϕλα Ματτσον Μαγγα ⊕αρϕελσαεµιεν−δααροεν βαακοεγρϕα 
(1993) [= ΒλΜ] α δλι λαππ κζισζ⌠τ〈ρα. Α κνψϖ νϖνψνεϖεκβεν γαζδαγ, νη〈νψ 
εσετβεν ποντοστοττα α κορ〈ββι σζερζ∀κ (Λαγερχραντζ, Ηασσελβρινκ) αδαταιτ. Σοκατ σεγτ αζ 
〈λλατ− σ νϖνψνεϖεκ τυδοµ〈νψοσ νϖαδ〈σ〈ϖαλ αζ ελιγαζοδ〈σβαν.  

Α λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σοκ σζ⌠τ〈ραι, σζ⌠ϕεγψζκει, αµελψεκετ τανυλµ〈νψοζταµ, νµετ, φινν, 
ανγολ, σϖδ, νορϖγ, µαγψαρ νψελϖεν κζλικ α ϕελεντσεκετ. Ηα εζεκ κζλ α 
τυλαϕδονκππενι ανψαορσζ〈γοκ νψελϖτ (νορϖγ, φινν, σϖδ) σ α µ〈ιγ φολψτατ〈σ νλκλ 
〈λλ⌠ κτ µαγψαρ φορρ〈στ λεσζ〈µτϕυκ, µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ Νιελσεν µονογραφικυσ ρτκ! 
σζ⌠τ〈ρ〈ν κϖλ α ναγψ τββσγ �µυνκανψελϖε� α νµετ. Λαγερχραντζ σ Ηασσελβρινκ 
σζ⌠τ〈ρα νµετ νψελϖ!, Γρυνδστρµ σϖδ σ νµετ, Νιελσεν νορϖγ σ ανγολ, Ερκκι 
Ιτκονεν νµετ, Τ. Ι. Ιτκονεν φινν σ νµετ. Εζρτ δντττεµ γψ, ηογψ αζ αδαττ〈ραµ 
σζ⌠χικκειβεν α σζ〈µι νϖνψεκ ϕελεντστ νµετλ κζλµ σ νεµ ανγολυλ.  
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Ηα τερϕεδελµκ αλαπϕ〈ν νζζκ µεγ α φελσορολτ κνψϖεκετ, α κϖετκεζ∀κετ 
ταπασζταλϕυκ: α δλι λαππνακ Ηασσελβρινκ µυνκ〈ϕα α λεγτελϕεσεββ φορρ〈σα, α σϖδλαππνακ 
Γρυνδστρµ, α νορϖγλαππνακ Νιελσεν, αζ ιναρι λαππνακ Ερκκι Ιτκονεν, α κολττα σ 
κολαι λαππνακ Τ. Ι. Ιτκονεν, Λαππφλδ εγσζρε ϖονατκοζ⌠αν Λαγερχραντζ σζ⌠τ〈ρα α 
λεγβ∀ϖεββ. Αζ υτ⌠ββ εµλτεττ νψελϖσζτ νεµ σζ〈µτϖα, α φεντεββ φελσορολτ τ σζερζ∀ 
τββκτετεσ σζ⌠τ〈ρα ισ ινσπιρ〈λτ αρρα, ηογψ ππεν εζ αζ τ ναγψοββ νψελϖϕ〈ρ〈σ λεγψεν ε 
δολγοζατ ελϖι σ γψακορλατι αλαπϕα ισ, µερτ ϖαλαµιλψεν εγψσγεστσρε, τµρτσρε 
σζκσγ ϖολτ. 

Α νψελϖσζετι φορρ〈σοκ ισµερτετστ ναγψϕ〈β⌠λ µεγϕελενσκ κρονολογικυσ 
σορρενδϕβεν ϖγεζτεµ ελ. Ελτρσ µινδσσζε αζοκν〈λ α νψελϖσζεκνλ ϖολτ (Θϖιγσταδ, 
Ωικλυνδ, Λαγερχραντζ), ακικ τββ ολψαν µ!ϖετ πυβλικ〈λτακ, µελλψελ φογλαλκοζταµ. Β〈ρ 
ιδ∀βεν αζ υγψαναζον σζερζ∀ κτ µεγϕελεντ σζ⌠τ〈ρα, σζ⌠ϕεγψζκε κζτ ϕελεντ∀σεββ ελτρσ 
ϖολτ ϖαγψ λεηετεττ (σ εζαλαττ µ〈σ λαππολ⌠γιαι κνψϖεκ ισ µεγϕελεντεκ), µγισ εγψττ, 
εγψµ〈σ υτ〈ν λ〈τσζοττ χλσζερ!νεκ ε µυνκ〈κ βεµυτατ〈σα. 

Μγ κτφλε σσζεφογλαλ⌠ ρενδσζερεζσ τ!ντ ελφογαδηατ⌠νακ. Αζ εγψικ: α τ∀λεµ τ 
ναγψοββ νψελϖι χσοπορτβα σορολτ νψελϖϕ〈ρ〈σηοζ ταρτοζ⌠ σζ⌠τ〈ρακ, σζ⌠ϕεγψζκεκ 
σζ〈µβαϖτελε, τεη〈τ: α δλι λαππ φορρ〈σοκ, α σϖδλαππ, α νορϖγλαππ, αζ ιναρι λαππ, 
ϖαλαµιντ α κολττα σ κολαι λαππ φορρ〈σοκ. Αζ ιδ∀ρενδβε 〈λλτοττ λαππολ⌠γιαι κιαδϖ〈νψοκβ⌠λ 
αζ, ηογψ µελψικ νψελϖϕ〈ρ〈σβα ταρτοζικ, µελψικ νψελϖϕ〈ρ〈στ λελι φελ, µελψικβ∀λ γψ!ϕτ, 
µελψικετ δολγοζζα φελ, εγψρτελµ!εν κιδερλ. Κλν νεηζσγετ οκοζνα εγψ εφφλε 
χσοπορτοστ〈σβαν Ελιελ Λαγερχραντζ Λαππισχηερ Ωορτσχηατζ〈νακ εληελψεζσε, Φριισ 
σζ⌠τ〈ρα, Θϖιγσταδ µυνκ〈ι. 

Α µ〈σικ ρενδσζερεζστ τλ σζυβϕεκτϖνεκ ταρτοτταµ: αζτ α φολψαµατοτ λερνι, αηογψ ν 
εγψρε ϕαββ σ ϕαββ σζακιροδαλοµµαλ ισµερκεδτεµ µεγ, σ εζ µιλψεν ηατ〈σσαλ ϖολτ α 
δολγοζατρα, µιτ σ µεννψιβεν βεφολψ〈σολτ. Εννεκ λεγλνψεγεσεββ ελεµει � ρεµνψειµ 
σζεριντ � α δολγοζατβαν µεγµυτατκοζνακ. 

Ολδαλσζ〈µµαλ υταλοκ αζ ετιµολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακρα. Αζ αλ〈ββιακατ τανυλµ〈νψοζταµ. 

1. Ινδοευρ⌠παι νψελϖχσαλ〈δ 

1.1. Σκανδιν〈ϖ νψελϖεκ (σϖδ, νορϖγ, δ〈ν) 
1.1.1. Ηελλθυιστ, Ελοφ 1939: Σϖενσκ ετψµολογισκ ορδβοκ. Λυνδ. [= ΣΕΟ] 
1.1.2. Τορπ, Αλφ 1919: Νψνορσκ ετψµολογισκ ορδβοκ. Κριστιανια. [= ΝΕΟ] 
1.1.3. Φαλκ, Ηϕαλµαρ�Τορπ, Αλφ 1960: Νορωεγιση�δνισχηεσ ετψµολογισχηεσ Ωρ−

τερβυχη Ι�ΙΙ. Ηειδελβεργ. [= Ν∆ΕΩ] 
1.1.4. Βϕορϖανδ, Ηαραλδ�Λινδεµαν, Φρεδρικ Οττο 2000: ς∑ρε αρϖεορδ � Ετψµολο−

γισκ ορδβοκ. Οσλο. [= ΕΟ] 
1.2. Οροσζ 

ςασµερ, Μαξ 1958: Ρυσσισχηεσ ετψµολογισχηεσ Ωρτερβυχη. Ηειδελβεργ. [= ΡΕΩ] 

2. Υρ〈λι νψελϖχσαλ〈δ 

2.1. Φινν 
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2.1.1. Τοιϖονεν�Ιτκονεν, Ε.�ϑοκι�Πελτολα 1955�1978: Συοµεν κιελεν ετψµολογι−

νεν σανακιρϕα Ι�ςΙΙ. Ηελσινκι. [= ΣΚΕΣ] 
2.1.2. Ιτκονεν, Ε.�Κυλονεν, Υλλα−Μαιϕα 1992�2000: Συοµεν σανοϕεν αλκυπερ. 

Ηελσινκι. [= ΣΣΑ] 
2.2. Μαγψαρ 

2.2.1. Λακ⌠ Γψργψ (Φ∀σζερκ.) 1967�1978: Α µαγψαρ σζ⌠κσζλετ φιννυγορ ελεµει 
1�3. Βυδαπεστ. [= ΜσζΦΕ] 

2.2.2. Βενκ∀ Λορ〈νδ (Φ∀σζερκ.) 1967�1976: Α µαγψαρ νψελϖ τρτνετι ετιµολ⌠γιαι 

σζ⌠τ〈ρα 1�3. [= ΤΕΣζ] 
2.2.3. Βενκ∀, Λορ〈νδ (Φ∀σζερκ.) 1993�1995: Ετψµολογισχηεσ Ωρτερβυχη δεσ 

Υνγαρισχηεν Ι�ΙΙ. Βυδαπεστ. [= ΕΩΥΝΓ] 

2.3. Υρ〈λι νψελϖεκ 

2.3.1. Χολλινδερ, Βϕρν 1977: Φεννο−Υγριχ ςοχαβυλαρψ. Αν Ετιµολογιχαλ 

∆ιχτιοναρψ οφ τηε Υραλιχ Λανγυαγεσ. Ηαµβυργ. [= ΦΥς] 
2.3.2. Ρδει, Κ〈ρολψ (Φ∀σζερκ.) 1986�1988: Υραλισχηεσ ετψµολογισχηεσ Ωρτερ−

βυχη Ι�ΙΙ. Βυδαπεστ. [= ΥΕΩ]. 
  

ϑ⌠λλεηετ νεµ εγψ ρτεκεζσβεν ϖαν α ηελψε νη〈νψ ρεχενζ〈λ⌠ µονδατνακ, µγισ 
φοντοσσ〈γα µιαττ εγψ σζ⌠τ〈ρραλ κιϖτελτ κελλ τεννεµ. Α δολγοζατ ε σζακασζ〈βαν ναγψον 
ηασζνοσ ϖολτ σζ〈µοµρα, δε µινδεν βιζοννψαλ 〈λταλ〈βαν αζ ετιµολ⌠γιαι κυτατ〈σοκβαν ισ 
αζ 1992 σ 2000 κζττ µεγϕελεντ Συοµεν σανοϕεν αλκυπερ [= ΣΣΑ]. Αζ ελσ∀ κτετ 
φ∀σζερκεσζτ∀ϕε µγ Ερκκι Ιτκονεν ϖολτ, µαϕδ εζτ α φελαδατοτ Υλλα−Μαιϕα Κυλονεν ϖεττε 〈τ. 
Αζ ΣΣΑ σζ⌠χικκει τµρεκ, λνψεγρε τρ∀κ, εγψ−εγψ σζ⌠χικκ ϖγν α σζ⌠ρα υταλ⌠, α 
σζ⌠ϖαλ σσζεφγγ∀ ετιµολ⌠γιαι φορρ〈σοκ, ηιϖατκοζ〈σοκ ταλ〈ληατ⌠κ, ⊆γψ α κυτατ⌠ α 
λεγφοντοσαββ σζακιροδαλµι αδατοκ βιρτοκ〈βαν ϖετηετι σσζε αζ ελµλετεκετ. Εζ αζ εγψικ 
ϕδονσ〈γα α ΣΚΕΣ−ηεζ κπεστ. Α µ〈σικ α νψιλϖ〈νϖαλ⌠αν φρισσεββ σζεµλλετε µελλεττ α 
κορ〈ββι ετιµολ⌠γι〈κ νµελψικνεκ µεγκρδ∀ϕελεζσε, ϖαγψ αζ ελ∀ζ∀ϖελ εγψενρτκ! 
ϕαββ αλτερνατϖα αϕ〈νλ〈σα. ϖατοσαν ϕεγψζεµ µεγ, ηογψ µιντηα αζ ινδοευρ⌠παι νψελϖεκ 
πλ. α βαλτι σ α γερµ〈ν (ϖ. Κοιϖυλεητο) α κορ〈ββιν〈λ ναγψοββ ηανγσλψτ καπν〈νακ, τεη〈τ 
εββε αζ ιρ〈νψβα τρτν∀ ελτολ⌠δ〈σ ρεζηετ∀ α φινν σζαϖακ ερεδεττ ιλλετ∀εν, σ 
τερµσζετεσεν εζ ηατ〈σσαλ ϖαν α φιννυγορ κυτατ〈σοκρα ισ. 
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4. Βοτανικαι κρδσεκ 
 

 

4.1. Α νϖνψνϖαδ〈σ τρτνετβ!λ 

4.1.1. Α τυδοµ〈νψοσ νϖαδ〈σ σ α κεττ!σ νεϖεζκταν. Α νϖνψνϖαδ〈σ αλαπϕαιτ 
γργ σ ρ⌠µαι τυδ⌠σοκ φεκτεττκ λε, µ⌠δσζερεικ αζονβαν α λατιν νψελϖ ηασζν〈λατ〈ϖαλ 
τοϖ〈ββ λτεκ Ευρ⌠πα κολοστοραιβαν σ εγψετεµειν. Α νϖνψεκ τυδοµ〈νψοσ (λατιν) 
ελνεϖεζσρε α λατιν ϖαγψ αζ ⌠κορι γργ νψελϖβ!λ κλχσνζτεκ (κλχσνζνεκ) 
σζαϖακατ, αµελψεκκελ α σζ⌠βαν φοργ⌠ νϖνψτ νεµζετκζι ηασζν〈λατβαν ισ εγψρτελµ∀εν 
µεγ λεηετεττ ϕελλνι (ςρσ 1996: 12). 

Αζ ελσ! ρενδσζερεζ! Αρισζτοτελσζ ϖολτ. Α νϖνψεκ ελµλετε χµεν α νϖνψ 
φογαλµ〈τ φεϕτεγετι, σζεριντε α κϖεκνεκ νινχσ λελκκ, α νϖνψεκνεκ τκλετλεν, αζ 
〈λλατοκνακ τκλετεσεββ, αζ εµβερνεκ πεδιγ τκλετεσ λελκε ϖαν. Α νϖνψι λλεκ 
τ〈πλ〈λκοζικ σ σζαποροδικ. Μινδεζτ ταντϖ〈νψα, Τηεοπηρατοσζ κνψϖειβ!λ ισµερϕκ. 
Αρισζτοτελσζ σ Τηεοπηρατοσζ µεγϕελενσκ σζεριντ α νϖνψεκετ φ〈κρα, χσερϕκρε σ 
λ〈γψσζ〈ρ νϖνψεκρε οσζτοττα (Σιµον 1977: 23).  

Εγψ ολασζ βοτανικυσ, Χεσαλπινο (1519�1603) Α νϖνψεκρ!λ ρτ 16 κνψϖ χµ∀ 
µυνκ〈ϕ〈βαν πλδ〈υλ α νϖνψεκ γψ⌠γψηατ〈σ〈τ µαργιν〈λισ σζεµποντνακ τεκιντι, σ αζ 
αλακι εγψβεϖετστ τεκιντι καρδιν〈λισ κρδσνεκ. ςαλ⌠ϕ〈βαν α τερµσζετεσ 
νϖνψρενδσζερνεκ �χσρ〈ι� ν〈λα σζλετνεκ µεγ. 

Αζ 1700−ασ ϖεκ ελεϕν Κασπαρ Βαυηιν µεγκσρλι, ηογψ α ΞςΙ. σζ〈ζαδι 
φϖεσκνψϖεκβεν κλνβζ! νϖεν λερτ νϖνψφαϕοκατ εγψµ〈σσαλ αζονοστσα, αζοκ 
τ〈ρσνεϖειτ σσζε〈λλτϖα µεγκζελτι α φαϕ φογαλµ〈τ. Α γενυσνεϖεκετ ελσ!νεκ Τουρνεφορτ 
(1704) ρϕα λε (Σο⌠ 1965: 13). 

Χαρλ Λινν (1707�1778) ελ!ττ µιντεγψ ησζ µεστερσγεσ νϖνψρενδσζερ κσζλτ. Α 
σϖδ βοτανικυσ µυνκ〈σσ〈γα ιγεν ϕελεντ!σ α βιολ⌠για τρτνετβεν. Ελσ! φ!µ∀ϖβεν, α 
Σψστεµα Νατυραε−βαν (1735) α νϖνψ− σ 〈λλατϖιλ〈γοτ ναγψ ϖοναλακβαν χσοπορτοστϕα. 
Ρενδσζερεζσβεν α φαϕβ⌠λ (σπεχιεσ) ινδυλ κι. Εγψ φαϕβαν αζ αζονοσ αλακτανι 
τυλαϕδονσ〈γοκκαλ ρενδελκεζ! εγψεδεκετ φογλαλϕα σσζε. Κισ ελτρσεκκελ κλνβζικ α 
φαϕτ⌠λ α ϖ〈λτοζατ (ϖαριετασ). Α ροκον φαϕοκατ εγψ νεµζετσγβε (γενυσ), α γενυσοκατ 
ρενδεκβε (ορδο), α ρενδεκετ οσζτ〈λψοκβα (χλασσισ) σορολϕα. Κορσζακαλκοτ⌠ µυνκ〈ϕ〈βαν, α 
Σπεχιεσ Πλανταρυµβαν (1753) Λινν µ〈ρ νεµ ϖεττε 〈τ α κοραβελι βοτανικυσοκ σ ορϖοσ 
γψ⌠γψσζερσζεκ 〈λταλ 〈λταλ〈νοσαν ηασζν〈λτ, τββ (ϖαγψ σοκ) σζ⌠β⌠λ 〈λλ⌠ λερ⌠ φρ〈ζισοκατ, 
ηανεµ κτ λατιν σζ⌠ϖαλ ϕελλτ µινδεν νϖνψφαϕτ, ϖαγψισ κιδολγοζτα α βινοµιν〈λισ 
ν⌠µενκλατρ〈τ. Α κτσζαϖασ νεϖεζκταν σζαβ〈λψαι σζεριντ α φαϕοκ κεττ!σ νεϖετ καπνακ. 
Ελσ! α νεµζετσγ (γενυσ), µ〈σοδικ α φαϕ (σπεχιεσ) νεϖε. Α ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδβελι 
τ〈ρσαδαλοµ, αµελψ αζ αλκοτµ〈νψοσ µοναρχηι〈νακ α κορα, ρενδετ τερεµτεττ α λακοσσ〈γβαν 
� ελρενδελικ, ηογψ µινδενκι κεττ!σ νεϖετ ϖισελϕεν. Εζτ ϖεττε αλαπυλ Λινν ισ, πλδ〈υλ α 
ςιολα οδορατα (ιλλατοσ ιβολψα) νϖβεν ςιολα α νεµζετσγνϖ, οδορατα α φαϕι νϖ. ςαννακ 
νϖνψφαϕοκ, αµελψεκ ηασονλτανακ τυλαϕδονσ〈γαικβαν αζ ιλλατοσ ιβολψ〈ρα, εζεκ α ςιολα 
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γενυστ αλκοτϕ〈κ. Α κεττ!σ νϖ ϖγν εγψ ναγψ κεζδ!βετ∀ 〈λλ, εζ α νϖαδ⌠ νεϖνεκ 
ρϖιδτσε (Λ.=Λινν). Ηα υγψαναζτ α νϖνψτ τββεν, εγψµ〈στ⌠λ φγγετλενλ ισ λερτ〈κ, 
σ κσ!ββ κιδερλτ, ηογψ α κλνβζ! νεϖεκεν λερτ νϖνψεκ αζονοσακ, α κσ!ββι 
νεϖεκετ τ〈ρσνεϖεκνεκ (σζινονιµ) µονδϕυκ. Αµικορ υγψαναζον νϖϖελ τββ νϖνψτ 
ιλλετνεκ, εζεκετ α νεϖεκετ ηοµονιµνακ νεϖεζικ (Σο⌠ 1965: 13�14). 

Αζ ιδ!κ σορ〈ν Λινν νϖνψοσζτ〈λψοζ〈σι ρενδσζερτ α τυδ⌠σοκ οδ〈ιγ φεϕλεσζτεττκ, 
ηογψ βοτανικαι ϕελλεµζ!ικ αλαπϕ〈ν α τελϕεσ νϖνψϖιλ〈γοτ βε τυδϕ〈κ οσζτανι εγψ 
σοκσζοροσαν ελ〈γαζ⌠ �τρζσφ〈βα�. Ηογψ α ρενδσζερ µεγφελελϕεν α τυδοµ〈νψοσ, κερτσζετι 
σ κερεσκεδελµι ιγνψεκνεκ, εηηεζ ελενγεδηετετλενν ϖ〈λτ α νεµζετκζι 
εγψττµ∀κδσ. Ε χλ ελρσρε µα µ〈ρ εγψσγεσ σζαβ〈λψι ϖαννακ α νεϖεζκταννακ 
(ςρσ 1996: 12). 

 

4.1.2. Α µαγψαρ νϖνψνϖαδ〈σ ϖ〈ζλατοσ τρτνετε. Α κνψϖνψοµτατ〈σ ελ!ττι ιδ!κβεν 
αζ οκλεϖελεκ, κ⌠δεξεκ, σζ⌠ϕεγψζκεκ ιλλ. κζιρατοσ σζ⌠τ〈ρτρεδκεκ αζοκ α φορρ〈σοκ, 
αµελψεκβ!λ αζ ακκορι νϖνψτανι ισµερετεκρ!λ τυδοµ〈στ σζερεζηετνκ. √σσζεφγγ! 
βοτανικαι ϖαγψ ροκον τ〈ργψ (ορϖοσι, γψ⌠γψσζερσζετι) σζϖεγετ εζεκβεν σαϕνοσ νεµ 
ταλ〈λυνκ. 

Α ΞςΙ. σζ〈ζαδβαν ηαταλµασ λπτεκκελ ηαλαδτ ελ!ρε ηαζ〈νκβαν α νϖνψισµερετ, α 
σζ〈ζαδ ϖγε φελ � νψιλϖ〈ν α φελλενδλ! κλφλδι βοτανικαι ιροδαλοµ ηατ〈σ〈ρα ισ � 
φολψαµατοσαν ϕελεννεκ µαγψαρ νψελϖ∀ νϖνψτανι τ〈ργψ µυνκ〈κ (ςρσ 1996: 12�13). 

425 ϖϖελ εζελ!ττ 1578−βαν Κολοζσϖ〈ροττ ϕελεντ µεγ Μελιυσ ϑυη〈σζ Πτερ φϖεσ 
κνψϖε, αζ 1236 νϖνψνεϖετ ταρταλµαζ⌠ νπσζερ∀ Ηερβ〈ριυµ. Α κνψϖ ιγαζι χµε 
τυλαϕδονκππεν αζ αλχµ: �Αζ φ〈κνακ, φϖεκνεκ νεϖεκρ!λ, τερµσζετεκρ!λ σ ηασζναιρ⌠λ�. 
Τµρ σ ποντοσ κυλχσσζαϖακ τ〈ϕκοζτατνακ α σζερζ!ι σζ〈νδκρ⌠λ σ α κνψϖ ταρταλµ〈ρ⌠λ. 
Φ〈κ σ φϖεκ � α τελϕεσ νϖνψτακαρ⌠; νεϖεκ � α δολγοκ ισµερετνεκ ζ〈λογαι; αζ ελµλετρε (α 
δολγοκ τερµσζετρε) σ α γψακορλατρα (α δολγοκ ηασζν〈ρα) τεκιντ! σζ〈νδκ (Σζαβ⌠ 1979: 
5). 

Α ηερβ〈ριυµ � �νϖνψγψ∀ϕτεµνψ�; �<ργεββεν> φϖσζκνψϖ�. Λατιν σζ⌠, α ηερβα 
(�φ∀, γψοµνϖνψ�) σζ〈ρµαζκα ολψαν κπζσσελ, µιντ αζ αλµ〈ριυµ, ακϖ〈ριυµ (ΙΣζΕΣζ 
152). 

Α µα εµβερε σζ〈µ〈ρα α Ηερβ〈ριυµ ολϖασ〈σα � µεγλεπετσ. Μεγλεπετσ, δε 
φιγψελµεζτετσ ισ: µ〈ρ ϖσζ〈ζαδοκκαλ εζελ!ττ α ϖαλλ〈σι ηαρχοκ, α ϕ〈ρϖ〈νψοκτ⌠λ ϖαλ⌠ 
φλελµεκ, α η⌠δτ⌠κκαλ ϖαλ⌠ κζδελεµ µινδενναποσ φεσζλτσγε ελλενρε, γονδολκοδ⌠, 
αλκοτ⌠ εµβερεκ σζϖεσεν ρ〈χσοδ〈λκοζτακ εγψ−εγψ ρδεκεσ νϖνψρε, σζπ ϖιρ〈γρα, ϕ⌠ 
ιλλατ, γψ⌠γψτ⌠ ηερβ〈ρα (Σζαβ⌠ 1979: 40). 

Αζ ελσ! λατιν�µαγψαρ νϖνψσζ⌠τ〈ρ α νµεταλφλδι Χηαρλεσ δε Λ�Εχλυσε (Χαρολυσ 
Χλυσιυσ, 1526�1609) σ Βεψτηε Ιστϖ〈ν σζερζ!σγϖελ κσζλτ �Στιρπιυµ Νοµενχλατορ 
Παννονιχυσ� 340 µαγψαρ νϖνψνεϖετ ταρταλµαζ. 

Α ΞςΙΙ�ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδ τανκνψϖει λατιν νψελϖ∀εκ, γψ βεννκ χσακ ελϖτϖε 
βυκκανηατυνκ µαγψαρ νϖνψνεϖεκρε. Υγψανακκορ α νπι νϖνψισµερετ µ〈ρ 
µεγλεηετ!σεν φεϕλεττ ϖολτ. Βιζονψτϕα εζτ α ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδ υτολσ⌠ νεγψεδτ!λ µεγϕελεν! 
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νη〈νψ νϖνψτανι (ορϖοσβοτανικαι) τ〈ργψ κιαδϖ〈νψ. Α λεγισµερτεββ κζλκ Χσαπ⌠ 
ϑ⌠ζσεφ δεβρεχενι φ!ορϖοσ �∨ϕ φϖεσ σ ϖιρ〈γοσ µαγψαρ κερτ�−ϕε (1775), µελψ µιντεγψ 
400 νϖνψφαϕρ⌠λ σορολ φελ 1100−ν〈λ ισ τββ νπι νϖνψνεϖετ (Πρισζτερ 1993: 560). Α 
Ποζσονψβαν µεγϕελεντ µυνκα φ! χλϕα αζ ορϖοσι γψ⌠γψ〈σζατι νϖνψεκ µεγισµερτετσε. 
Εζ Μελιυσ σ Βεψτηε Ανδρ〈σ ⌠τα αζ ελσ! µαγψαρ νψελϖ∀ βοτανικαι µ∀, αµελψ α λατινυλ 
νεµ τυδ⌠κ κρβεν ιγψεκεζεττ νϖνψτανι ισµερετεκετ τερϕεσζτενι (Ρ〈χζ 2002: 285).  

Μαϕδ γψ φολψτατϕα υγψανιττ: Αλαπϖετ! ϕελεντ!σγ∀ Βενκ! ϑ⌠ζσεφ τββνψελϖ∀ 
Νοµενχλατυρα Βοτανιχ〈ϕα, µελψ Λινν φοντοσ νϖνψφαϕαινακ ελσ! µαγψαρ νϖνψ−
σζ⌠τ〈ρα. Α νϖνψϖιλ〈γ τερµινολ⌠γι〈ϕ〈νακ σσζε〈λλτ〈σακορ Βενκ! ναγψσζ〈µ 
σζ⌠αλκοτ〈σσαλ β!ϖτεττε, γαζδαγτοττα αζ αδδιγι βοτανικαι ιροδαλοµ σζ⌠κινχστ. Α νπι, 
κλνσεν αζ ερδλψι ελνεϖεζσεκρε ισ τ〈µασζκοδοττ, σζακνψελϖι σζ⌠ϖ〈 τεττ ϕ⌠νη〈νψ 
αρρ⌠λ α ϖιδκρ!λ σζ〈ρµαζ⌠ ετνοβοτανικαι τερµινυστ.  

Α νϖαδ〈σ ινδτκαιρα ισ µαγψαρ〈ζατοτ κερεσ ολψκορ. Αζζαλ, ηογψ εγψ−εγψ νϖνψ 
µαγψαρ νεϖεινεκ σ τυδοµ〈νψοσ ελνεϖεζσνεκ φελσορολ〈σα µελλεττ µεγαδϕα α νµετ σ 
φρανχια µεγφελελ!κετ ισ, λεηετ!ϖ τεσζι, ηογψ α κορ τκρσζαϖαιτ, αζ εσετλεγεσ ιδεγεν 
νψελϖι µιντ〈κατ σζ〈µβα ϖεηεσσκ. Αζ ερδλψι ρεφορµ〈τυσ λελκσζ σσζε〈λλτ〈σα αζ ελσ! 
µαγψαρ νϖνψτανι νεϖεζκβεν, �Νοµενχλατυρα Βοτανιχα. Φσζερεσ νεϖεζετεκ. Λιννευσ 
ρενδι σζερντ� (Ποζσονψ, 1783). 

Α νϖνψνϖκυτατ〈σβαν Μελιυσ σ Χσαπ⌠ υτ〈ν Φλδι ϑ〈νοσ, α τεηετσγεσ δεβρεχενι 
ορϖοσ σ τερµσζεττυδ⌠σ αδοττ κι κριτικ〈τ α µαγψαρ νϖνψνεϖεκ ταρταλµ〈ρ⌠λ σ 
κιαλακτ〈σ〈ρ⌠λ (1795). Α 60 ολδαλασ κνψϖεχσκβεν 840 νπι νϖνψνεϖετ εµλτ, ιλλ. 
βρ〈λ. Μεγβοτρ〈νκοζτατ⌠νακ σ κερλενδ!νεκ ταρτϕα αζ ιστενρ!λ, ρδγρ!λ, ανγψαλρ⌠λ ϖαγψ 
α σζεντεκρ!λ ελνεϖεζεττεκετ (Κρισζτυσ τενψερε, ρδγσζεκρ, ανγψαλφ∀, Σζτ. ϑ〈νοσ 
κενψερε), κερλενδ!νεκ τλι α γψερεκεσεκετ (πλ. παπσαϕτ, γψερµεκλ〈νχφ∀) ϖαγψ α ϕ⌠ ζλστ 
σρτ!κετ (πλ. αγ〈ρµονψφ∀). Ηελψτελεννεκ ϖλι, ηογψ τλ σοκ αζ 〈λλατνϖι ελ!ταγ σσζεττελ 
(πλ. φαρκασβαβ, εβτεϕ, µαχσκαµεντα, βκαροκκα), σ φελεσλεγεσεν εληαραπ⌠δζοττ α −φ∀ 
τολδατ. Κιϖ〈λ⌠ ρζκκελ µυτατ ρ〈 αρρα, ηογψ νε λεγψενεκ ηατ σζ⌠ταγν〈λ ηοσσζαββ 
νϖνψνεϖεκ, σ αµι ταλ〈ν α λεγινκ〈ββ κιεµελενδ!: νψοµατκκαλ ελκερλενδ!νεκ ταρτϕα 
α ηοµονιµ νεϖεκ κελετκεζστ (Πρισζτερ 1993: 561). 

∆εβρεχενι σζερζ!κ ∆ι⌠σζεγι Σ〈µυελ σ Φαζεκασ Μιη〈λψ ισ. Κνψϖκ α ϕ⌠λ ισµερτ 
�Μαγψαρ Φ∀ϖσζ Κνψϖ� (1807), β〈ρ σεµ φλ⌠ραµ∀κντ, σεµ νϖνψηατ〈ροζ⌠κντ νεµ 
ϖολτ (µ〈ρ µεγϕελενσεκορ σεµ) κορσζερ∀. Ανν〈λ ινκ〈ββ κελλ ϖισζοντ ττρ! ϖολτ〈τ 
ηανγσλψοζνι α µαγψαρ τερµινολ⌠για σ ν⌠µενκλατρα τνψλεγεσ µεγαλκοτ〈σα τερν. Μγ 
µα ισ ιγεν τεκιντλψεσ ρσζτ ηασζν〈λϕυκ αζ 〈λταλυκ αλκοτοττ σοκ σζ〈ζ µορφολ⌠γιαι 
σζακκιφεϕεζσνεκ, νεµκλνβεν ϕ νεµζετσγ− σ φαϕνεϖεικνεκ. (Γενυσνεϖεικ κζλ 
χσακ α γ⌠λψαηρ, κγψ⌠σζισζ, λιβατοπ, µγε, ν!σζιροµ, φαϕνεϖεικ κζλ α χσεπλεσζ−µεγγψ, 
α λαππανγ⌠ σ〈σ, α πιρ⌠κµυηαρ εµλτηετ!.) Α Φϖσζκνψϖ ιδ!τ〈λλ⌠ νεϖεινεκ ταλ〈ν αζ 
λεηετ α τιτκα � σ ερρε υταλ �Σζαλονται� (=Αρανψ) ϑ〈νοσ εγψικ χικκε ισ α Μαγψαρ 
Νψελϖ!ρβεν �, ηογψ σζερζ!ικ νψελϖϕτ〈συκβαν µρτκταρτ⌠ακ ϖολτακ, σ ιγεν ϕ⌠ 
νψελϖρζκκρε τ〈µασζκοδϖα αλκοττ〈κ µεγ α µαγψαρ βοτανικαι µ∀νψελϖ σ 
ν⌠µενκλατρα ηι〈νψζ⌠ σζαϖαινακ τββσγτ (Πρισζτερ 1993: 561). 
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Α ΞΙΞ. σζ〈ζαδβ⌠λ Βορβ〈σ ςινχε νεϖτ εµελεµ κι. Α µαγψαρ νϖνψφλδραϕζ ελσ! 
µεστερε 874 τυδοµ〈νψοσ δολγοζατοτ σ κζλεµνψτ ρτ. 

Α ΞΞ. σζ〈ζαδβαν α σζερϖεζεττ νϖνψγψ∀ϕτστ ϑ〈ϖορκα Σ〈νδορ ινδτοττα µεγ 
µυνκατ〈ρσ〈ϖαλ, Χσαποδψ ςερ〈ϖαλ. Μελλεττκ Σο⌠ Ρεζσ!, Φιαλοϖσκι Λαϕοσ, Ραπαιχσ 
Ραψµυνδ, Χσαποδψ Ιστϖ〈ν, Μ〈γοχσψ−∆ιετζ Σ〈νδορ, Γοµβοχζ Ενδρε νεϖτ εµλτηετϕκ. 

Λεγϕαββ νϖνψνϖ σζ⌠τ〈ραινκ κζλ Χσαποδψ ςερα�Πρισζτερ Σζανισζλ⌠ Μαγψαρ 
νϖνψνεϖεκ χ. σζ⌠τ〈ρ〈τ (1966), Πρισζτερ Σζανισζλ⌠ Νϖνψνεϖεινκ. Μαγψαρ�λατιν 
σζ⌠γψ∀ϕτεµνψτ (1986) σ Πρισζτερ Σζανισζλ⌠ 50000 χµ−σ υταλ⌠σζ⌠τ ταρταλµαζ⌠ 
κτνψελϖ∀ µαγψαρ�λατιν, λατιν�µαγψαρ νϖνψνϖ σζ⌠τ〈ρ〈τ εµελεµ κι (Νϖνψνεϖεινκ. Α 
µαγψαρ σ α τυδοµ〈νψοσ νϖνψνεϖεκ σζ⌠τ〈ρα, 1998). 

∨ϕσζερ∀ τµ〈ϖαλ φογλαλκοζικ ςρσ ⊃ϖα Εγζοτικυσ γψµλχσκ µαγψαρ νεϖεινεκ 
τρτνετι−ετιµολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρα (1996), αµελψβεν α σζερζ! κιζ〈ρ⌠λαγ α Μαγψαρορσζ〈γον 
κϖλ ηονοσ νϖνψεκ γψµλχσεινεκ µαγψαρ ελνεϖεζσειϖελ φογλαλκοζικ. Ελσ!σορβαν 
νϖνψτανι, ορϖοσι, γασζτρον⌠µιαι, νψελϖσζετι φορρ〈σοκ αλαπϕ〈ν µυτατϕα βε α 
φελδολγοζοττ εγζοτικυσ γψµλχσκ νεϖνεκ τρτνεττ σ ερεδεττ. Α δολγοζατ ανψαγ〈τ 
112 τρ⌠πυσι−σζυβτρ⌠πυσι γψµλχσ 477 ελνεϖεζσε αλκοτϕα. Αζ 〈λταλα ϖιζσγ〈λτ κορπυσζ 
κλνβζ! ιδεγεν νψελϖ∀ σζακµυνκ〈κ αλαπϕ〈ν ϕηετεττ λτρε, µιϖελ ιλψεν τµ〈ϕ ηαζαι 
σσζεφογλαλ⌠ τµ〈ϕ µυνκα νεµ 〈λλτ ρενδελκεζσρε. ϑελζι ισ α σζερζ!, ηογψ �αζ 
εγζοτικυσ γψµλχσκ τµακρβε ταρτοζ⌠ νεϖεκ ϕελεντ!σ η〈νψαδα νεµ σζερεπελ 
ετιµολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ραινκβαν, ηισζεν σοκ τρ⌠πυσι γψµλχσ χσακ ναπϕαινκβαν τ∀νικ φελ, 
ιλλετϖε φογ φελτ∀ννι ηαζ〈νκβαν� (ςρΕγζ 5).  

 
4.2. Νϖνψνεϖεκ αζ !σηαζακυτατ〈σβαν 

�Α µαι υρ〈λι νπεκ ελ!δει κζσ σζ〈λλ〈σηελψνεκ α µεγ〈λλαπτ〈σ〈βαν α νψελϖτυδοµ〈νψ 
µελλεττ τββ τυδοµ〈νψ〈γ ισ φοντοσ σζερεπετ ϕ〈τσζικ. ⊆γψ α ργσζετ, α βιογεογρ〈φια, α 
τρτνετι εµβερταν σ α νπραϕζ. Αµιτ µα αζ υρ〈λι σ α φιννυγορ αλαπνψελϖετ βεσζλ!κ 
σζ〈λλ〈σηελψρ!λ τυδυνκ, αζ ελσ!σορβαν α νψελϖσζετι παλεοντολ⌠γι〈νακ, µ〈σ σζ⌠ϖαλ 
λετφλδραϕζνακ κσζνηετ!� (Κισσ ϑεν! 1993: 84�85). 

Αδαλβερτ Κυην δολγοζτα κι 1845−βεν α νψελϖι παλεοντολ⌠για (!σλνψταν) µ⌠δσζερτ, 
�µελψνεκ λνψεγε αζ α ηιποτζισ, ηογψ αζ εγψεσ ινδοευρ⌠παι νψελϖεκ κζσ κυλτρσζαϖαι 
κζσ ρκσγετ τκρζνεκ, τεη〈τ µ〈ρ αζ αλαπνψελϖβεν ισ µεγ κελλεττ λεννικ. Α µ⌠δσζερ 
εγψικ ϖ〈λτοζατα, µελψ κλνσεν α φιννυγρισζτικ〈βαν ϕυτοττ υραλοµρα: αζ λετφλδραϕζ. 
Λνψεγεσ κϖετκεζτετσε ε φελτεϖσνεκ, ηογψ α κιµυτατοττ κζσ ερεδετ∀ κυλτρσζαϖακ 
αλαπϕ〈ν µεγηζηατϕυκ αζ !σηαζα ηατ〈ραιτ. Ελσ!σορβαν αζ 〈λλατ− σ νϖνψνεϖεκετ ϖεττκ 
ϖιζσγ〈λατ αλ〈. Ε µ⌠δσζερνεκ, κτσγτελενλ ναγψ ηασζνοσσ〈γα µελλεττ, ϖαν κτ αλαπϖετ! 
βκκεν!ϕε. Ερεδετιλεγ αζονοσ σζαϖακ ϕελεντσε αζ εγψεδι νψελϖεκ φεϕλ!δσε σορ〈ν ολψ 
µρτκβεν µεγϖ〈λτοζηατ, ηογψ αζ ερεδετι ϕελεντσ µ〈ρ νεµ βιζονψοσ. Α λατιν θυερχυσ 
σζ⌠ πλ. �τλγψετ� ϕελεντ, α ϖελε γενετικαιλαγ αζονοσ ⌠φελνµετ ϖοραηα ∼ ϕφελνµετ Φηρε 
∼ ανγολ φιρ ϖισζοντ �φενψ!τ�. Μ〈σρσζτ, αµιντ εζτ α νψελϖφλδραϕζ χ〈φοληατατλανυλ 
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βιζονψτϕα, α σζαϖακ σοκσζορ �ϖ〈νδορολνακ�, εγψικ νψελϖβ!λ α µ〈σικβα, σ γψ νεµ 
βιζονψτηατϕ〈κ αζ εγψενεσ 〈γι γενετικαι π〈ρηυζαµοσσ〈γοτ� (Ηυττερερ 1986: 25�26).  

Μινδενεσετρε α νψελϖσζετι παλεοντολ⌠για (σζοκτ〈κ νϖνψ− σ 〈λλατφλδραϕζνακ ισ 
νεϖεζνι) ελφογαδοττ µ⌠δσζερ λεττ α φιννυγορ !σηαζακυτατ〈σβαν ισ. Αζ ελµλετ λνψεγε 
σζεριντ χσακ κι κελλ ϖ〈λογατνι α ροκον νψελϖεκ κζσ ερεδετ∀ σζ⌠κσζλετβ!λ αζ εγψεζ! 
〈λλατ− σ νϖνψνεϖεκετ σ αζοκ ερεδετι ϕελεντσειτ ρεκονστρυ〈λνι σ µ〈ρ κπετ ισ καπυνκ 
αρρ⌠λ, µιλψεν φαυνα σ φλ⌠ρα ϖεττε κρλ !σεινκετ λακ⌠ηελψκν. �Εζεκυτ〈ν αζ 〈λλατοκ σ 
νϖνψεκ ελτερϕεδστ φελτντετ! τρκπεκεν µεγ κελλ κερεσνι αζτ α τερλετετ, αηολ αζ 
ελ!δεινκ ισµερτε 〈λλατοκ σ νϖνψεκ εγψττεσεν µινδ µεγταλ〈ληατ⌠κ. Αζ εκκππ 
κρληατ〈ρολτ τερλετετ τεκιντηετϕκ νψελϖχσαλ〈δυνκ λεγργιββ κικϖετκεζτετηετ! 
λακ⌠ηελψνεκ� (Ηαϕδ�∆οµοκοσ [α τοϖ〈ββιακβαν: Ηαϕδ] 1978: 46). 

Αζζαλ α λεηετ!σγγελ ισ σζ〈µολνυνκ κελλ, ηογψ α µοστανι λετφλδραϕζι ηατ〈ροκ 
εγψβεν−µ〈σβαν ελτρηετνεκ αζ ϖεζρεδεκκελ εζελ!ττι 〈λλαποτοκτ⌠λ� (Ζσιραι 1994: 114). 
Μιϖελ αζ !σηαζακυτατ〈σ σ α νϖνψφλδραϕζ ελϖ〈λασζτηατατλαν εγψµ〈στ⌠λ, νεµ µελλκεσ, 
ηα α σζ〈µυνκρα λεγφοντοσαββ ελµλετεκετ ϖ〈ζολοµ. 
Νεµ φογλαλκοζοµ α Ωιεδεµανν�Χαστρν−φλε βελσ!−〈ζσιαι κονχεπχι⌠ϖαλ σ αζζαλ αζ � 
ελσ!σορβαν φινν � φελττελεζσσελ, αµελψ αζ ευρ〈ζσιαι ερδ!ϖεζετετ α Βαλτικυµτ⌠λ Νψυγατ−
Σζιβρι〈ιγ αζ υρ〈λι νπεκ !σηαζ〈ϕ〈νακ ταρτοττα. 

Ηαϕδ Πτερ α κλασσζικυσ !σηαζα (αζ Υρ〈λτ⌠λ νψυγατρα, α ςολγα κζπσ! φολψ〈σα, α 
Κ〈µα, Βελαϕα, Οκα φολψ⌠κ ϖιδκε καπχσ〈ν υταλ αρρα (Ηαϕδ 1978: 47), ηογψ αζ υρ〈λι 
νψελϖεκ γαζδαγοκ α κλνβζ! φενψ!φλκ µεγϕελλσβεν: µ. λυχφενψ!| φι. κυυσι| λπ. 
γυοσσα | Πιχεα, Υ ∗κυσε ∼ κοσε; ϖαλαµιντ α µ. χιρβολψαφενψ! | ζρϕ. συσ−πυ | οσζτϕ. τε#ετ | 
Πινυσ σιβιριχα. Α χιρβολψαφενψ! µαγϕα αζ οβι−υγοροκ κρβεν νπσζερ∀ χσεµεγε, α 
φιννβεν α χιρβολψαµαγ νεϖε ρδεκεσ ϕελεντσφεϕλ!δσεν µεντ 〈τ. Α φινν ναυρισ ∼ νακρισ 
ελϖεσζτϖν ργι ϕελεντστ, αζ ϕ λακ⌠ηελψεκεν µεγισµερτ κερεκρπα (Βρασσιχα ραπα 
ραπιφερα) µεγνεϖεζσρε λεττ αλκαλµασσ〈, αλιγηανεµ αζρτ, µερτ εννεκ αλακϕα εµλκεζτετ 
α χιρβολψα τοβοζ〈ρα (ϖ. Ηαϕδ 1978: 48; ΥΕΩ 298). 

Α φιννυγορ νψελϖεκ κζσ σζ⌠κινχσβεν νεµχσακ α φενψ!φλκνεκ, ηανεµ νη〈νψ 
λοµβοσ φ〈νακ ισ εγψεζ! νεϖε ϖαν, ιλψεν πλ. α µ. σζιλ | φι. σαλαϖα | χσερ. �ολ, �ολο | µδΕ 
∃ε%εϕ, ∃ε%ε& Μ ∃%ι | ΦΥ ∗∃αλα �Υλµε� (ΥΕΩ 458). ⊃σζακι λακ⌠ηελψρε υταλ α�βερκενψε� 
τββ φιννυγορ νψελϖβ!λ κιµυτατοττ νεϖε, ϖ. φι. πιηλαϕα | µδΕ πι∋ολ Μ πι∋ελ | χσερ 
πζλµ, πιζλε | ϖτϕ. παλε∋ | ϖογ. πι(ρ | ΦΥ ∗ πι(λα �ςογελβεερε�; σ αζ σζακον τερµ! 
µοχσ〈ρι σζεδερφαϕτ ϕελλ α φι. µυυραιν | ζρϕ. µ∉ρ: )υρ−µ∉ρ �Σχηελλβεερε� |οσζτϕ. µορκ | 
ϖογ. µορα∗ �Ρυβυσ χηαµαεµορυσ� || σζαµ. ϕυρ. µαρα&κα �Μοορβεερε� | ϕεν. µοραγγα 
�Σχηελλβεερε� | Υ ∗µυρα �Συµπφ−, Τορφ−, Σχηελλ−, Μυλτβεερε; Ρυβυσ χηαεµαεµορυσ�. 

�Α νψελϖσζετι παλεοντολ⌠για ταντ〈σ〈ν αλαπυλ⌠ ςολγα�Κ〈µα ϖιδκι 
!σηαζαελµλετνεκ αζ α λεγτ〈µαδηατ⌠ββ ποντϕα � ρϕα Ζαιχζ Γ〈βορ, ηογψ εζ α µ⌠δσζερ α 
νϖνψ− σ 〈λλατϖιλ〈γ ΞΙΞ�ΞΞ. σζ〈ζαδι ελτερϕεδσβ!λ ϖοντ λε κϖετκεζτετσεκετ, σ 
εζεκετ � α ϖ〈λτοζτατ〈σοκατ φιγψελµεν κϖλ ηαγψϖα � ϖισσζαϖεττεττε α τββ ϖεζρεδδελ 
κορ〈ββι µλτβα� (Ζαιχζ 1994: 612). 
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Α φιννυγρισζτικα κλασσζικυσ !σηαζακονχεπχι⌠ϕ〈βαν ναγψ σζερεπε ϖολτ Κππεν 
φλδραϕζτυδ⌠σνακ, δε α νψελϖσζετι παλεοντολ⌠για στατικυσ µ⌠δσζερϖελ� (Ηαϕδ 1978: 
51) σζακτ⌠ Λ〈σζλ⌠ Γψυλα α ταϖι σ µοχσ〈ρι λεδκεκβεν, τ!ζεγρτεγεκβεν ϖεζρεδεκκελ 
ϖαγψ ϖσζ〈ζαδοκκαλ εζελ!ττι λερακ⌠δοττ ϖιρ〈γπορ λαβορατ⌠ριυµι ελεµζσειηεζ 
φολψαµοδοττ, ηογψ κπετ καπϕυνκ α τερλετ νϖνψτακαρ⌠ϕ〈ρ⌠λ, ιλλετϖε αννακ κορονκντι 
ϖ〈λτοζ〈σ〈ρ⌠λ. Λ〈σζλ⌠ ελµλετε αρρα ιρ〈νψτοττα α φιγψελµετ, ηογψ α ηοσσζαββ−ρϖιδεββ 
ιδ!ταρταµ η!µρσκλετ−ινγαδοζ〈σοκ ηατ〈σ〈ρα ϖ〈λτοζηαττακ αζ λετφελττελεκ, εµιαττ 
πεδιγ ϖ〈λτοζηαττακ α κλνφλε νϖνψεκ σ 〈λλατοκ 〈λταλ ελφογλαλτ τερλετ ηατ〈ραι ισ. Εζεκ 
α ϖ〈λτοζ〈σοκ ϖιρ〈γπορελεµζσσελ, αζαζ πολλεναναλζισσελ νψοµον κϖετηετ!κ, µερτ α 
πολλεν µεγµαραδ α ταλαϕρτεγεκβεν. Α παλψνολ⌠για λεττ τεη〈τ αζ ϕ µ⌠δσζερ αζ 
!σηαζακυτατ〈σβαν. 

Λ〈σζλ⌠ αζ !σηαζ〈τ α ϖλεµνψε σζεριντ αζ εγσζ υρ〈λι νψελϖχσαλ〈δβαν µινδσσζε 
η〈ροµρα τεηετ! κζσ φανϖ, φαφαϕτα: αζ ερδειφενψ!, α νψρ σ αζ γερ εγψττεσ 
ελ!φορδυλ〈σι ηελψε αλαπϕ〈ν α Κελετ−Βαλτικυµ�Οκα ϖιδκν κπζελι ελ.  
#σηαζαφελφογ〈σ〈τ νεµ φογαδτα ελ Ηαϕδ Πτερ, ακι ϕ κονχεπχι⌠τ αλακτοττ κι α 

παλεοντολ⌠για σ α πολλενκυτατ〈σ ερεδµνψειτ φεληασζν〈λϖα. ℑττεκιντεττε αζ υρ〈λι 
αλαπσζ⌠κινχσηεζ ταρτοζ⌠ σζαϖακατ, αµελψεκ φεληασζν〈ληατ⌠κ α νψελϖσζετι 
παλεοντολ⌠γι〈ρα αλαποζοττ !σηαζα−µεγηατ〈ροζ〈σβαν. Αζ 〈λλατνεϖεκκελ κλνσεββεν νεµ 
φογλαλκοζοττ (πλ. ργι µαδ〈ρνεϖεινκ ζµε ηανγυτ〈νζ⌠ σ ηανγφεστ! σζ⌠, ταβυνεϖεκ µιαττ 
κιχσερλ!δηεττεκ 〈λλατνεϖεκ στβ.), µερτ ηελψµεγηατ〈ροζ⌠ ρτκκ νινχσ. Σζ〈µβα ϖεττε 
ϖισζοντ αζ υρ〈λι νψελϖεκ φανϖετιµολ⌠γι〈ιτ. �Αζ εδ〈φικυσαν ιγνψτελεν, τεη〈τ ηιδεγ σ 
µελεγ ταλαϕον εγψαρ〈ντ τερµ!, σ γψ λοκαλιζ〈χι⌠σ σζεµποντβ⌠λ ρτκτελεν νψ〈ρφ〈ν, νψρφ〈ν 
σ φ∀ζφ〈ν (Βετυλα, Ποπυλυσ, Σαλιξ) σ α ηελψµεγηατ〈ροζ⌠ ρτκκελ υγψανχσακ νεµ βρ⌠ 
ερδειφενψ!ν (Πινυσ σψλϖεστρισ) κϖλ α ταϕγαι φ〈κ νεϖει µινδ µεγϖαννακ αζ υρ〈λι σ 
φιννυγορ νψελϖεκβεν� (Ηαϕδ 1978: 54). 

Α νγψ ϕελλεγζετεσ ταϕγαι φα (λυχ−, χιρβολψα−, ϕεγενψε−, ϖρσφενψ!), α λοµβοσ φ〈κ 
κζλ α σζιλ, µελψνεκ νεϖε ϖισσζαϖεζετηετ! α φιννυγορ αλαπνψελϖιγ. Ηαϕδ σζεριντ α σζιλφα 
κελετι τερϕεδσε Ευρ⌠π〈βαν ελρτε αζ Υραλ ηεγψσγ σζακι ρσζτ ισ α Πεχσορα φολψ⌠ φελσ! 
ϖιδκν. Υγψανερρε α τερλετρε τερϕεδτεκ 〈τ α νψυγατ−σζιβριαι ταϕγα φελ!λ α µ〈ρ εµλτεττ 
τ∀λεϖελ∀ φ〈κ (ϖ. Κλιµα Λ〈σζλ⌠ 1998: 26, τρκπ). 

Αζ υρ〈λι !σηαζα Νψυγατ−Σζιβρι〈βαν αζ Υρ〈λ ηεγψσγ σζακνψυγατι ρσζν σ αζ Οβ 
φολψαµ αλσ⌠ φολψ〈σα κζττ λεηετεττ α Κρ. ε. ςΙ�Ις. ϖεζρεδβεν. Αζ υρ〈λι νψελϖκζσσγ 
φελβοµλ〈σα υτ〈ν ϕελεντ!σ νψυγατι ιρ〈νψ µοζγ〈σ κϖετκεζεττ βε, α φιννυγοροκ 
〈τϖ〈νδορολτακ αζ υρ〈λ νψυγατι ολδαλ〈ρα. Α φιννυγορ !σηαζα αζ υρ〈λ ηεγψσγ σ α Κ〈µα 
φολψ⌠ κζττι τερλετεν ϖολτ α Κρ. ε. ΙΙΙ. σ ΙΙ. ϖεζρεδ τ〈ϕ〈ν (Κισσ ϑεν! 1993: 85). Α 
φιννυγορ νψελϖκζσσγ βοµλ〈σα α Κρ. ε. 2600�2100 κζττι ιδ!σζακρα τεηετ!. Αζ ελσ! 
κισϕγκορσζακ βεκσζντσϖελ, κλµαροµλ〈σσαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ αζ Υρ〈λ κρνψκε 
ναγψ µρτκβεν ελµοχσαρασοδοττ, αζ Υρ〈λ ηεγψσγ µινδκτ ολδαλ〈τ µαγ〈βα φογλαλ⌠ 
!σηαζα τερλετνεκ κισεββεδσε µεντ ϖγβε (ϖ. ςερεσ Πτερ 2000: 26�27). 
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Αζ υτ⌠ββι ϖεκβεν αζ !σηαζακυτατ〈σ µεγλνκλτ. Τββ ρδεκεσ ελκπζελσ 
κελετκεζεττ, µιντ αζτ Κλιµα Λ〈σζλ⌠ (Κλιµα 2000: 17) ισ ϕελζι σσζεφογλαλ⌠ 
τανυλµ〈νψ〈βαν (Αζ υρ〈λι !σηαζα κυτατ〈σ〈νακ τρτνετε). 

Μαγψαρορσζ〈γον ςερεσ Πτερ ισµερτεττε α λεγϕαββ ϖιρ〈γπορελεµζσεκ ερεδµνψειτ, 
αµελψεκβ!λ κιδερλτ, ηογψ α Ηαϕδ !σηαζα−κονχεπχι⌠ϕ〈βαν ολψ φοντοσ σζιλφα αζ Υρ〈λ 
ηεγψσγ δλι ρσζειν ισ φεννµαραδτ αζ υτολσ⌠ ελϕεγεσεδσ ιδεϕν βιζονψοσ κεδϖεζ!ββ 
γηαϕλατι τερλετεκεν, µενεδκεκεν, αζαζ αζ ν. ρεφυγιυµοκβαν. Εζ αλαπϕ〈ν ςερεσ γψ 
γονδολϕα, ηογψ αζ υρ〈λι !σηαζα δλεββρε τερλτ ελ, µιντ αηογψ Ηαϕδ φελττελεζτε. 

ςερεσ Πτερ Αζ υρ〈λι σ µαγψαρ !σηαζα µεγηατ〈ροζ〈σα α λεγϕαββ αδατοκ φνψβεν χ. 
τανυλµ〈νψα σζ〈µοσ τυδοµ〈νψτρτνετι ρδεκεσσγετ ταρτογατ. Βεβιζονψτϕα, ηογψ α 
ϖαδον λ! µζελ! µη ϕελεν ϖαν, σ!τ !σηονοσ αζ Υρ〈λον τλι ϖιδκεκεν ισ α σζιβριαι 
ερδ!σ τρσγ σ〈ϖϕ〈βαν. Ρ〈µυτατ τοϖ〈ββ〈, ηογψ α νψυγατ−σζιβριαι πολλενελεµζσεκ µ〈ρ α 
κζπηολοχν (Κρ. ε. ς. ϖεζρεδ) ελεϕτ!λ κεζδϖε εγψρτελµ∀εν βιζονψτϕ〈κ, ηογψ 
φολψαµατοσαν ϖολτακ ολψαν λοµβοσερδ!−τ〈ρσυλ〈σοκ, αµελψεκβεν α µηεκ µεγφελελ! 
λετφλδραϕζι φελττελεκρε λεληεττεκ αζ Υρ〈λον τλ ισ. Α η〈ρσ, α σζιλ, α τλγψ, α µογψορ⌠ 
ϕελεντ!σ ϖιρ〈γπορτ ϕελεντενεκ α ροϖαροκ σζ〈µ〈ρα. Σ!τ, α µηεκνεκ µζηαρµατοτ αδ⌠ 
ταϕγαι φενψ!φλκ: α λυχφενψ!, αζ ερδειφενψ!, α ϖρσφενψ!, α ϕεγενψεφενψ!, α νψρ−, νψ〈ρ−
, φ∀ζφ〈κ νεϖει µινδ κιµυτατηατ⌠κ αζ υρ〈λι αλαπνψελϖβεν. Μαϕδ κιεγσζτσκντ αζτ ισ 
ηοζζ〈φ∀ζι, ηογψ αζ ερδει αλϕνϖνψζεττελ, α σζτψεππι φ∀φλκκελ σ α βορ⌠κ〈ϖαλ, ιλλετϖε α 
µοχσαρασ τερλετεκ ϖζινϖνψειϖελ µιντ µζαδ⌠ ϖιρ〈γζ⌠ νϖνψφλεσγεκκελ αζ 
λετφλδραϕζι κυτατ〈σ εδδιγ εγψ〈λταλ〈ν νεµ σζ〈µολτ (ςερεσ 2000: 26). 

Α λεγφοντοσαββ ελµλετεκετ � ηα µγολψ ϖ〈ζλατοσαν ισ � ισµερτεττεµ, ηανγσλψοζϖα α 
νϖνψφλδραϕζι σζεµποντοτ. Α νϖνψϖιλ〈γ αζ α σζεµαντικαι µεζ!, αµελψ ταλ〈ν α 
λεγτββ σεγτσγετ νψϕτηατϕα αζ !σηαζακυτατ〈σηοζ. 
 

Αζ Υραλισχηεσ ετψµολογισχηεσ Ωρτερβυχη Ι�ΙΙΙ. χµσζαϖαι, ρεκονστρυ〈λτ αλαπαλακϕαι 
σ αζοκ ϕελεντσε αλαπϕ〈ν µαγαµ ισ σσζε〈λλτοτταµ εγψ αλαπνψελϖι (υρ〈λι, φιννυγορ στβ.) 
νϖνψνϖϕεγψζκετ. Α φ! σζεµποντ αζ ϖολτ, ηογψ αζ !σι ερεδετ∀ σζ⌠ ϕελεντσεν 
ϖαλαµιλψεν νϖνψνεϖετ, σ εζ λεγψεν α κιινδυλ〈σι αλαπ. Εττ!λ χσυπ〈ν αββαν αζ εσετβεν 
τρτεµ ελ, ηα µαγ〈βαν σζ⌠χικκβεν (πλ. α λαππβαν, φιννβεν στβ.) ϖαλαµελψικ νψελϖι αδατ 
ϕελεντ νϖνψνεϖετ, πλ. ∗µκτε �Ρασενηγελ, Ηγελ�, δε λπΝ µιεκ∋τ σπεχιεσ οφ Χαρεξ 
ωηιχη φορµσ τυσσοχκσ ανδ γροωσ ον βογσ�. 

Μυνκ〈µ ελσ! φ〈ζισ〈βαν λαππ νψελϖι κιινδυλ〈σσαλ � α λαππ σζ⌠τ〈ρακ, σζ⌠ϕεγψζκεκ 
αλαπϕ〈ν � µ〈ρ ελκσζτεττεµ εγψ ηασονλ⌠ φεϕεζετετ, αµελψβεν µαγυκηοζ α λαππ 
χµσζαϖακηοζ �ρενδεληεττεµ� αλαπνψελϖι σζ〈ρµαζ〈σ εσετν κικϖετκεζτετεττ !σι αλακοτ. 
Εζτταλ α φορδτοττϕ〈τ ϖγεζτεµ ελ: αζ υρ〈λι, φιννυγορ, φινν−περµι, φινν−ϖολγαι ερεδετ 
ασπεκτυσ〈β⌠λ ϖιζσγ〈λταµ α νϖνψνεϖεκετ. Κεττ!σ χλ ϖεζετεττ: εγψ αλαπνψελϖι (υρ〈λι, 
φιννυγορ στβ.) σζ⌠ϕεγψζκ αλαπϕ〈ν µεγ〈λλαπτανι, η〈νψ νϖνψνϖνεκ λεηετ !σι 
σζ〈ρµαζ〈σα, µ〈σρσζτ εζεκ κζλ µεννψινεκ ϖαν φολψτατ〈σα α λαππβαν. 

Αζ ε φεϕεζετ σζ⌠χικκεινεκ φελπτσε: αζ !σι, ρεκονστρυ〈λτ αλαπφορµα σ α νµετλ, 
λατινυλ µεγαδοττ ϕελεντσ, ϖαλαµιντ αζ αλαπνψελϖι σζ〈ρµαζ〈σρα τρτν! υταλ〈σ (Υ, ΦΥ, ΦΠ, 
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Φς) ϖολτ α σορρενδ. Μαϕδ ζ〈ρ⌠ϕελβεν κζλτεµ α σζ⌠χικκ ΥΕΩ−βελι ελ!φορδυλ〈σι ηελψτ 
ϕελζ! ολδαλσζ〈µοτ, σ µελλεττε, ηα ϖαν ιδεϖ〈γ⌠ λαππ νϖνψνϖ αζ αδαττ〈ραµβαν, αννακ 
σορσζ〈µ〈τ σζγλετεσ ζ〈ρ⌠ϕελβεν. 

Ηα α σζ⌠βαν φοργ⌠ σζ⌠χικκβεν ϖολτ λαππ νϖνψνϖ, αζζαλ φολψτατταµ, τεη〈τ κιεµελτεν 
κεζελτεµ, µαϕδ λεηετ!σγ σζεριντ α φινν σ α µαγψαρ αδατοκ κϖετκεζτεκ, ιλλετϖε νη〈νψ 
µ〈σ ρεπρεζεντ〈νσ ροκον νψελϖι αδατ. Α νψελϖεκεν βελλ αζ εγψεσ νψελϖϕ〈ρ〈σοκατ κλν 
νεµ ϕελλτεµ (κιϖϖε αζ ερζ〈τ σ α µοκσ〈τ), ϖαλαµιντ αζ ΥΕΩ σοκ νψελϖϕ〈ρ〈σι αδαταινακ 
σζ〈µ〈τ χσκκεντεττεµ. 

Φοντοσ ϕελεζνεµ, ηογψ αµεννψιβεν αζ αδαττ〈ραµβαν λεϖ! ϖαλαµελψ λαππ νϖνψνϖ 
αζ ΥΕΩ−βεν ισ µεγϖολτ, κϖετκεζσκππεν υρ〈λι στβ. ερεδετετ ισ κζλτ α σζ⌠τ〈ρ, αββαν 
αζ εσετβεν ϕ⌠σζεριϖελ χσακ α λαππ, εσετλεγ α φινν σ α µαγψαρ αλακοτ αδταµ µεγ, ηισζεν α 
κϖετκεζ! φεϕεζετεκ ρσζλετεσεν ταγλαλτ〈κ αζ εγψεσ ετιµολ⌠γι〈κατ. Ηοσσσζαββ, ιλλετϖε 
τελϕεσ σζ⌠φεϕτστ ακκορ ισµερτεττεµ, ηα αζ αδαττ〈ρβαν λαππ ολδαλρ⌠λ αδατ ηϕ〈ν εζτ νεµ 
τυδταµ µεγτεννι, µερτ αζ αλαπνψελϖι φορµ〈νακ νεµ ϖολτ φολψτατ〈σα α λαππβαν. 

Αζ ΥΕΩ ϕελεντσειτ ϖ〈λτοζτατ〈σ νλκλ κζλτεµ. Μινδσσζε α νµετ ρϖιδτσεκετ 
ϕελεζτεµ µαγψαρυλ, αηογψ αζτ α δολγοζατβαν µινδενττ. 

Αζ !σι νϖνψνεϖεκ ϕεγψζκβεν τββφλε σζεµποντ σζεριντ τρτνηετεττ αζ 
αλαπαλακοκ σορρενδϕνεκ ισµερτετσε: 1. αζ ΥΕΩ βετ∀ρενδϕβεν κζλτ λιστα; 2. υρ〈λι, 
φιννυγορ, φινν−περµι, ϖγλ φινν−ϖολγαι ρεκονστρυ〈λτ αλαπαλακοκ σζεριντι χσοπορτοστ〈σ; 3. 
σζεµαντικαι ϕεγψεκ φιγψελεµβεϖτελϖελ σσζε〈λλτοττ οσζτ〈λψοζ〈σ (φα, ϖιρ〈γοσ νϖνψ, 
σ〈σ, ηαρασζτ, ζυζµ⌠); 4. λ!ηελψ σζεριντι ταγολ〈σ (ϖζι, ϖζπαρτι, µεζει, ερδει, µοχσ〈ρι στβ. 
νϖνψ). 

Αζ ΥΕΩ σορρενδϕβεν ηαλαδταµ, µ〈ρ χσακ αζρτ ισ, µερτ αζ ελσ! κτετ αζ υρ〈λι σ 
φιννυγορ ερεδετ∀εκετ, α µ〈σοδικ α φινν−περµι, φινν−ϖολγαι, υγορ ετιµολ⌠γι〈κατ 
ταρταλµαζζα. ⊆γψ ναγψϕ〈β⌠λ κτ σζεµποντοτ ισ ρϖνψεστηεττεµ. Αζ υγορ κορρα 
ϖισσζαϖεζετηετ! σζαϖακ µ〈ρ νεµ µυτατηατ⌠κ κι α λαππβ⌠λ, γψ αζζαλ α νη〈νψ υγορ 
νϖνψνϖι σζ〈ρµαζ〈σσαλ νεµ φογλαλκοζταµ. Κιϖτελτ αββαν αζ εγψ εσετβεν τεττεµ, 
αµικορ αζ ΥΕΩ ισ. Μιϖελ χσακ αζ υγορ αδατοκατ τεκιντι βιζτοσνακ, αζ υρ〈λι νψελϖεκ 
αδαταιτ βιζονψταλαννακ, εζρτ αζ υτ⌠ββιτ µεγκρδ!ϕελεζι: )∀ρ3 ()!ρ3, )!ρκ3) �Ρυτε, ϕυνγερ 
Σχη∃λινγ� Υγ., ? Υ.; µ. νψρ �Βιρκε�| ϖογ. )ρ, )ιρ �Ροηρ, Ρυτε, Ζωειγ� || ? σζαµ. ϕυρ. 
)ερ� �Ωειδε�; ? σζελκ. )αρ# �Σαλιξ−αρτ, παϕυ�. Α κϖετκεζ! φεϕεζετ νη〈νψ σζ⌠χικκε 
ϖαλαµιλψεν µρτκβεν ⌠ηατατλανυλ εγψεζνι φογ αζ 5.1. φεϕεζετ αδαταιϖαλ, δε ελτρ! α 
κιινδυλ〈σι σζεµποντ: ιττ αζ αλαπνψελϖι, οττ α λαππ νψελϖι. ςαννακ τοϖ〈ββ〈 εγψβ 
κλνβσγεκ ισ: αζ υρ〈λι σζ⌠ϕεγψζκβεν ελ!φορδυλνακ ολψαν αδατοκ, αµελψεκ νεµ 
ϕελεντενεκ νϖνψτ α λαππβαν, εζρτ α λαππ σζεµποντ ρενδσζερεζσβεν νεµ ταλ〈ληατ⌠κ. 
Αζοκ α σζαϖακ ϖισζοντ αζ υρ〈λι, φιννυγορ στβ, νϖνψνϖϕεγψζκβεν νινχσενεκ, 
αµελψεκετ ιλψεν ϖαγψ ολψαν οκ µιαττ νεµ ταρταλµαζ αζ ΥΕΩ, πλ. αζ ετιµολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ 
µεγϕελενστ κϖετ! λαππ φορρ〈σ αδατα στβ.  
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Αλαπνψελϖι (υρ〈λι, φιννυγορ, φινν−περµι, φινν−ϖολγαι) νϖνψνϖϕεγψζκ 

 
&3−(3 �Ηιµβεερε� ΦΥ (26): > µδΕ ι)∋εϕ, Μ ι)ε∋ι �Ηιµβεερε� | χσερ. &#� | ϖτϕ. εµε∋ | 
ζρϕ. Ιµι∩. 
 
(!κ+3(−κκ3) �σχηωαρζε ϑοηαννισβεερε; Ριβεσ νιγρυµ� ΦΥ (46): > ? ϖεπσζ. +ι+ικ �ϑοηαννισ−
βεερε� | ? . σιτικ �σχηωαρζε ϑοηαννισβεερε, Βοχκσβεερε; Ριβεσ νιγρυµ� | ? µδΕ 
�υκ�τοροϖ, +υκ�τοροϖ Μ +υκ�τορυ, �υκ�τορυ �ϑοηαννισβεερε� | ? οσζτϕ. +οω+κ �σχηωαρζε 
ϑοηαννισβεερε� | ? ϖογ. �ο�#, σοσι#. 
 
(!ρ3 �Βλυµε, Βλτε, Βεερε (υνρειφ)� ΦΥ (47) [207]: > λπΝ +υορο (+υρ∋ρυ−) �υνριπε χλουδ−
βερρψ�. 
 
⇓Ιµε (⇓#µε) �Τραυβενκιρσχηε, Αηλκιρσχηε� Υ (65) [248]: > λπΝ δυοβµ �Πρυνυσ παδυσ�, 
φι. τυοµι �Τραυβενκιρσχηβαυµ, Αηλβαυµ, Φαυλβαυµ�, µ. γψιµβορ �Μιστελ, ςογελλειµ−
βεερε� γεηρτ ω%ρ λαυτλιχη νοχη σεµαντισχη ηιερηερ. 
 
ϕωϕε �Βαρτφλεχητε, Βαρτµοοσ� Υ (96) [542]: > λπ. (Φριισ) ϕευϕ �µυσχυσ αλβιδυσ ιν αβιετι−
βυσ�, Ι ϕιϖϕαµ. 
 
ϕυω3 �Κιεφερ, Φηρε; Πινυσ σψλϖεστρισ� Υ (107): > οσζτϕ. ϕυ#, ϕυ∗ �Βαυµ; Ηολζ� | ϖογ. ϕιω, 
ϕω || σζαµ. ϕυρ. ϕε% �Κιεφερ (Βαυµ)�; σζελκ. τϕλ−πυ, τϕψε, κψε, +ω �Κιεφερ, Φηρε�; 
καµ. ,, ,β �Φιχητε, Φηρε�; κοϕβ. δ� �Φιχητε�; µοτ. τ+ια; ταιγ. δ�. 
 
καππ3 �εινε Βαυµαρτ, διε µαν βεαρβειτεν κανν: Παππελ, Εσπε, Ταννε� ΦΥ (127): > ? ϖτϕ. 
κ∉π∉ �Κλοτζ, Βαυµσταµµ� | οσζτϕ. ∗απϕυ∗ �Εσπε� | θ#π−ϕιϖ �Ταννε�, ∗απ#, ∗αππ �νψ〈ρφα; 
Παππελ�. 
 

κ+3 (κ+&ε) �Ωαχηολδερ� ΦΥ (133) [320]: > ?? λπΝ γσκσ �ϕυνιπερ; ϑυνιπερυσ χοµ−
µυνισ� Λ κασκασ �Ωαχηολδερβυσχη�, −στραυχη�. Φι. καταϕα �Ωαχηολδερ� γεηρτ ωεγεν δερ 
ϖελαρεν ςοκαλε νιχητ ηιερηερ (σ. υντερ ∗κο+α �εινε Αρτ Ναδελβαυµ� ΦΥ). 
 
κο(µ3 (κα(µ3) �ζωιεβελαρτιγε Πφλανζε� ΦΥ (164): > ϖτϕ. κυµ∉ζ �Κνοβλαυχη; Αλλιυµ σατι−
ϖυµ� | ζρϕ. κοµι∩ � Λαυχη, Αλλιυµ� | ϖογ. κο∃µ, ∗#∃µαν �εινε ζωιεβελαρτιγε ωιλδωαχη−
σενδε Πφλανζε δερεν Στενγελ υνδ Ωυρζελ αλσ Συππενωρζε γεβραυχητ ωερδεν; Ζωιεβελ� | 
µ. ηαγψµα (διαλ. ηαϕµα) �Ζωιεβελ, Λαυχη�, φοκηαγψµα �Κνοβλαυχη�, ϖρσηαγψµα 
�Ζωιεβελ�. 
 
κο+α �εινε Αρτ Ναδελβαυµ� ΦΥ (165): > ?? φι. καταϕα, καταϖα �Ωαχηολδερ�; . καδακασ | 
λπ. (Λινδ�√ηρλ.) κ∑τσε �ραµισ ετ φολια αβιετισ, πινι ϖελ ϕυνιπ&�, Ν γοαχ∋χε �πινε−νεεδλε� Λ 
κ∑ττσ# �Ναδελ(ν) (δερ Ναδελβαυµε) | ?? ϖογ. κο∃ �ειν γρο∃ερ Ναδελβαυµ (Κιεφερ, Φιχητε, 
Λρχηε οδ. Ζ%δερ)�. 
 
κοϕωα1 �Βιρκε� Υ (169) [567]: > ? λπ. κοαιϖ− | φι. κοιϖυ �Βιρκε� | ?? µ. ηαϕ⌠ �Σχηιφφ�. 
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κο)(κ3 ∼ κο(κ3 �Βαστ, Βαυµρινδε� ΦΥ, ? Υ (179): > φι. κοσκυ, κοσκυσ �διχκε Βαυµρινδε, 
Πλαττε ϖον Φιχητενρινδε�; . κοσκ �ιν λανγεν Στρειφεν αβγεζογενε Φιχητενρινδε | ζρϕ. κα( 
�Βαυµρινδε (αν Ναδελβυµεν, Ωαχηολδερ, Εσπε, Ερλε; νιχητ Βιρκε υνδ Λινδε)� | οσζτϕ. 
κ∉). Σαφτσχηιχητ (δερ Κιεφερ, Βιρκε υσω.)� | µ. η〈ρσ (ηασσ, ηαρσ) �Λινδε, Λινδενβαυµ�; 
διαλ. α φα, κενδερ φελσ! ηϕα || σζαµ. ϕεν. σεσα �Βαυµρινδε�; ταϖγ. κασυ �Ρινδε�; σζελκ. 
θ#σ �Βαυµρινδε; µυστα ποππελι; σχηωαρζε Παππελ; καµ. κ∑ζ∑ �Βαυµρινδε�. 
 
κοττ3 �Ηειδελβεερε� Υ (190): > ? ϖτϕ. κυδ∉ �Ηειδελβεερε (Πφλανζε)� || σζαµ. σζελκ. κ/ττα 
�Συµπφηειδελβεερε�. 
 
κυν(3 ∼ κυ(3

4 �Βιρκε� ΦΥ (211): > ?? φι. κασκι �αβγεσχηωενδετεσ Λανδ, δυρχη Αββρεννεν 
υρβαρ γεµαχητεσ Λανδ; αβγεηαυενερ δρρερ Βαυµ; διαλ. νυορι κοιϖυ, κοιϖυινεν κανκι; 
ϕυνγε Βιρκε, Βιρκενστανγε, Στανγε� ( >λπ. λονγ βιρχη τρυνκ�); . κασκ �Βιρκε� | ϖτϕ. κι)−π, 
κι∃−π |ζρϕ. κ∉∩ �Βιρκε� | οσζτϕ. ∗υ∃ οβερε Βιρκενηολζλαγε αµ Βγελ δεσ Βογενσ�; ϖογ. 
∗−σνα �δερ αυσ Βιρκενηολζ βεστεηενδε Τειλ δεσ Βογενσ�. 
 
κυσε1∼ κοσε �Φιχητε, Ταννε; Πιχεα εξχελσα� Υ (222) [432]: > λπΝ γυοσσ �Πιχεα εξχελσα�, 
φι. κυυσι �Ταννε; Πιχεα εξχελσα; Φιχητε. 
 
κ!+3 �Μοοσ� Υ (226): > ? οσζτϕ. κ0+ Μοοσ (ζυµ ςερδιχητεν ϖον Ηυσερεν)�, ∗0+ �Φλεχητε 
(νιχητ Μοοσ)�; ϖογ. κα� �σαµµαλ; Μοοσ�, ∗ασ, κασ || ? σζαµ. σζελκ. κτ, θΙ+. 
 
κ∀ρ3

1 �εινε Ωειδεναρτ� ΦΥ (230) [898]: > ? λπ. (Λινδ.�√ηρλ.) σκερρε �Βετυλα νανα�, Ν 
σκιερ∋ρε �δωαρφ−βιρχη, Βετυλα νανα�. 
 
µαρϕα �Βεερε� Φς, ? ΦΥ (264�65) [668]: > λπΝ µυορ∋ϕε | φι. µαρϕα �Βεερε�. 
 
µατ3 (µοτ3) �εινε Αρτ Βεερε� Υ (265�66): > ? χσερ. µυ1, µο1ο �Ηειδελβεερε, 
Βλαυβεερε; ςαχχινιυµ µψρτιλλυσ�, µοτο, µοδο �Βλαυβεερε� || σζαµ. καµ. µοδο 
�Ηειδελβεερκραυτ�. 
 
µκτε �Ρασενηγελ, Ηγελ� Υ (266) [652]: > λπΝ µιεκ∋τ �α σπεχιεσ οφ Χαρεξ ωηιχη 
φορµσ τυσσοχκσ ανδ γροωσ ον βογσ� | φι. µτσ �Ρασενηγελ, Ερδηγελ, Ηχκερ, Μοοσ−
ηχκερ�. 
 
µο%3 (µο⇓3) �Βεερε ιργενδεινεσ Στραυχηεσ� ΦΥ (279): > ? χσερ. µυ1∀, µο1ο �Ηειδελ−
βεερε, Βλαυβεερε� | ϖτϕ. µυ%∉, µο% �Βεερε, Νυ∃ | ζρϕ. µο% �Περλε�, )υρ−µο%, τυρι−µο% 
�Μοοσβεερε� (∋υρ �Συµπφ, Μοορ�, τυρι �Κρανιχη�) | οσζτϕ. µν, −µ.: ωιρµν, ω2ρµ. 
�ροτε ϑοηαννισβεερε� (ωιρ υσω. �Βλυτ, Βεερενσαφτ) | µ. µγγψ �Ωειχησελ, Ωειχησελ−
κιρσχηε, Σαυερκιρσχηε�. 
 
µορ3 �εινε Βαυµαρτ� ΦΥ (281) [669]: > ?? λπ. µυορρ �τρεε; ωοοδ, φυελ�; Λ µυορρα, Κ, Τ 
µρρ, Κλδ µ−ρρ, Νοτ. µυορρ, Α µυρ �Ηολζ, Βαυµ� | ?? µ. µ⌠ρ〈γψ, µορ〈γψ �εινε Αρτ 
Ωαλδ�. 
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µυρα1 �Συµπφ−, Τ(ρφ−, Σχηελλ, Μυλτβεερε; Ρυβυσ χηαµαεµορυσ� Υ (287): > φι. µυραιν, 
µυυραµα �Συµπφ(βροµ)−, Τ(ρφ−, Μυλτβεερε; Ρυβυσ χηαµαεµορυσ�, µααµυυραιν 
�Αχκερβεερε, νορδισχηε Ηιµβεερε�, συοµυυραιν �Μυλτβεερε, Συµπφβροµβεερε, 
Τ(ρφβεερε�; ολον. µυυρα �µογετ ηϕορτον, ρειφε Μυλτβεερε�; . µυρακασ �Σχηελλβεερε, 
Ρυβυσ χηαµαεµορυσ�, Κναχκελβεερε, Σχηελλβεερε� | ζρϕ. µ∉ρ: )υρ−µ∉ρ �Σχηελλβεερε� | 
οσζτϕ. µορκ, µυρ∗ �Συµπφβροµβεερε� | ϖογ. µαρ∗, µορα∗ �Ρυβυσ χηαµαεµορυσ� || 
σζαµ. ϕυρ. µαρα&κα �Μοορβροµβεερε; ϕεν. µοραγγα �Σχηελλβεερε; Ρυβυσ χηαµαεµορυσ�; 
ταϖγ. µυρ〈%κα. 
 
νακρ3 �Ζ%δερνυ∃� ΦΥ (298): > λπΝ ν#ωρσ < φι. ναυρισ, νακρισ �Ρβε� | . ναιρισ, ναερισ, 
ναυρισ | λϖ ναγγρ �Καρτοφφελ� | οσζτϕ. να#, να∗ρ �Ζ%δερνυ∃, Ζ%δερζαπφεν ( > ϖογ. 
νπ∗ξρ �Ζ%δερνυ∃�; ϕυρ. ν#∗αρ% �Ζιρβελνυ∃� | ϖογ. νΚρ, νΚρ �Ζ%δερνυ∃�. 
 

ν&3 �Λρχηε; Λαριξ σιβιριχα� ΦΥ (302): > ζρϕ. )ια, νια−πυ, )εϕα−πυ �Λρχηε; Λαριξ 
σιβιριχα� | οσζτϕ. ν&κ, ν�&κ �Λρχηενβαυµ� | ϖογ. )ι∗ϕιω �Λρχηενβαυµ� (ϕιω �Βαυµ�). 
 
νο(α �Νεσσελ; ∆ιστελ, ∆ορν� Υ (307): > ? χσερ νυ� �Νεσσελ� || ? σζαµ. ϕυρ. ν#χεδ#ϕ 
�Νεσσελ; ∆ιστελ� ν#χαδαε �∆ορν�. 
 
)α+3 �εινε Αρτ Γρασ� Υ (311) [714]: > ? λπ (Φριισ) Ν νϕυχχο: νϕυυχχο−ρασσε 
�Εθυισετυµ�, Λ νϕυοητσ# �βλττριγε Πφλανζε, διε ιν Μοορεν υνδ αν καλτεν Θυελλεν ιµ 
Μοοσ ωχηστ υνδ ναχη δερ δασ Ρεντιερ γελστιγ ιστ; εινε λανγε Γρασαρτ ιµ Ωασσερ� | ? 
ζρϕ. )α+. 
 
)ορ3

2 �εινε Αρτ Μοοσ� Υ (325) [711]: > λπΙ )Μρ(, Κλδ )−ρα ηααρφρµιγεσ Μοοσ αυφ δεµ 
Βοδεν εινεσ Φλυσσεσ οδ. Βαχηεσ� || ? σζαµ. ?? ϕυρ. )#ρχυ �ηελλγελβλιχηεσ Συµπφµοοσ, δασ 
ιν διε Ωιεγε γεσαµµελτ ωιρδ (? ισλνδισχηεσ Μοοσ)�; καµ. νορ, ν#ρ �Μοοσ, Φλεχητε, 
Ωει∃µοοσ�. 
 
)υ+(κ)3 �Φλεχητε, Μοοσ� Υ (326): > ? ζρϕ. )ι+ �Μοοσ� | ? ϖογ. 34χ5 �)∗+α,−∗.� || ? 
σζαµ. ϕυρ. )#δα �Ρεντιερφλεχητε�; ϕεν. ν〈ρα, ν〈δα �Μοοσ�. 
)υλκ3 �Ωει∃ταννε, /δελταννε; Αβιεσ� Υ (327): > χσερ. νυλ#ο �/λταννε, Ωει∃ταννε� | ϖτϕ. 
)∉λ−πυ �Ωει∃ταννε, Σιλβερταννε, Πεχηταννε� | ζρϕ. )∉λ, )∉ϖ σιβιρισχηε Ταννε; Αβιεσ πιχητα� 
| οσζτϕ. )0τ∗ �Ωει∃ταννε�, )0λ∗α �Σιλβερταννε� | ϖογ. )ολ, )υλ, )υλι �Ωει∃ταννε�; Πιχητα�, 
)υλ∃ �λυχφενψϖεσ, Ωει∃ταννενωαλδ�, )υλι∃ �φενψϖεσ; Ταννενωαλδ� || σζαµ. σζελκ. νϕυλγ 
�Ωει∃ταννε�; καµ. νο6#ο, να6#ο. 
 
)∀ρ3 ()!ρ3, )!ρκ3) �Ρυτε, ϕυνγερ Σχη∃λινγ� Υγ., ? Υ (331): > ? χσερ. νργα �Σπρο∃, 
Σπρ∃λινγ�, νργ �Ζωειγ� | ? ϖτϕ. )Ιρ Ρυτε, Ζωειγ� | οσζτϕ. )0ρ �Λαυβηολζηειν� | ϖογ. 
)ρ, )ιρ �Ροηρ, Ρυτε, Ζωειγ�| µ. νψρ �Βιρκε� || ? σζαµ. ϕυρ. )ερ− �Ωειδε�; ϕεν. νιγγα 
�Ωειδενγεβσχη�; ταϖγ. νερκι �Ωειδενβαυµ�; σζελκ. )αρ# �Σαλιξ−Αρτ, παϕυ�; καµ. ναργα 
�Ωειδενγεβσχη�, ταιγ. )εργε �Ωειδενβαυµ�. 
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παϕ32 �εινε Σαλιξ−Αρτ� Υ (349) [760]: > ? λπ. ποαϕοι | φι. παϕυ �Ωειδε; Σαλιξ� | µ. φαγψαλ 
�Ραινωειδε, Λιγυστερ; Λιγυστρυµ ϖυλγαρε�. 
 
πελνα (πολνα) �ιργενδεινε Πφλανζε: Λειν, Φλαχησ, Ηανφ� ΦΥ (370�71): > λπΝ βλλ2µσ ∼ 
βιελλ2µσ �φλαξ�, τελλεϖα, Κ Κλδ. πιλϖασ, Νοτ. πιελϖασ �Φλαχησ, Φλαχησβεργ� < φι. πελλαϖα 
�Λειν, Φλαχησ�, (διαλ.) πελλαϖασ | οσζτϕ. πολν, πυτν �Ηανφ; Βρεννεσσελ� | ϖογ. πολν#, 
ποναλ �Ηανφ�. 
 
πε(3 �Ωειδε; σαλιξ� ΦΥ (375): > ? ϖτϕ. πυ)ι �Κνοσπε, Αυγε, υνεντωιχκελτεσ Παλµ−
κτζχηεν�, πυ(∉ �0ε12α� | ζρϕ. πα(α �0ε30∗ ∗04, 0ε124� | ? µ. φ∀ζ �Ωειδε�. 
 
πεσ3 (πε+3) �Ωειδε(νρυτε)� ΦΥ (375): > ?? λπΝ β#σσυδκ �βανδ ορ τηονγ οφ τωιστεδ ωιτηε 
ορ βιρχη−βρανχη� | ?? µ. φ∀ζ �Ωειδε, Ωειδενβαυµ; Σαλιξ�.  
 
πι(λα �ςογελβεερε, ςογελβεερεβαυµ; Σορβυσ αυχυπαρια� ΦΥ (376): > φι. πιηλαϕα 
�Εβερεσχηε; Σορβυσ αυχυπαρια�; . πιηλ, πιηλακ, πιηλακασ �Εβερεσχηε, ςογελβεερβαυµ� | 
µδΕ πι∋ολ, Μ πι∋ελ �ςογελβεερε, ςογελβεερβαυµ� | χσερ. πζλµ, πιζλε �Εβερεσχηε� | 
ϖτϕ. παλε∋ �ςογελβεερε, Σπερλινγσβεερε, Εβερεσχηε� | ζρϕ. πελι∩ | οσζτϕ. π2.ρ, πι∃�ρ 
�Βεερε δερ Εβερεσχηε�| ϖογ. πι(ρ, πα∃αρ �Εβερεσχηενβεερε�. 
 
ποϕ3 �Εσπε; Ποπυλυσ τρεµυλα� Υ (391): > µδΕ ποϕ, Μ ποϕυ �Εσπε� | ϖτϕ. πι−πυ, πι−π | ζρϕ. 
πι−πυ | οσζτϕ. παϕ, ποϕ || σζαµ. ϕυρ. π7; σζελκ πιι, πιικκο; καµ. π7)ι; κοϕβ. ν53ε �3ο5ο)6�. 
 
πολα �Βεερε� ΦΥ, ? Υ: > φι. πυολα �Πρεισελβεερε�(> λπΕνον πυολυΗΤ) . ποολασ, ποολακασ | 
ζρϕ. πυλ | ϖογ. πολ, πυλ, πιλ �Βεερε� | µ. βογψ⌠ (διαλ. βογψα, βυγψα, βολψ⌠, βοϕ⌠) || ? σζαµ. 
σζελκ. παλγονγ, παλγοκ, παλκοθ �Σχηελλβεερε, Μολτεβεερε, Ρυβυσ χηαµαεµορυσ�. 
 

πυ(κε �ηοηλερ Στενγελ δερ Πφλανζεν� Υ (397�98) [156]: > λπΝ βοσ∋κα �τηε υµβελ (ορ τηε 
βραχτσ ρουνδ τηε στιλλ υνδεϖελοπεδ υµβελ) οφ τηε Αρχηανγελιχα πλαντ | φι. πυτκι �Ροηρ, 
Ρηρε; Ηλσε, Τυβε; ηοηλερ Στενγελ� (> λπ. Κο. Νοτ. πο�τκΑ �Ροηρ�). 
 
πυωε1 �Βαυµ, Ηολζ� Υ (410�11): > φι., . πυυ �Βαυµ, Ηολζ� | χσερ., ϖτϕ., ζρϕ. πυ | ϖογ. (ιν 
Ζυσαµµενσετζυνγεν) −π, −π# | µ. φα ιδ. || σζαµ. ϕυρ. π# ιδ, Στοχκ; ϕεν. φε, φℑ, πℑ 
�Βαυµ�; ταϖγ. φ#; σζελκ. π#; καµ., κοϕβ. πα; µοτ. χηα; καραγ. χηψ �σιλϖα�; ταιγ. η �Ωαλδ�. 
 
σοκσ3 (σακσ3, σΙκσ3) �Ζιερβελκιεφερ; Πινυσ χεµβρα� Υ (445): > ϖτϕ. συσ∉−πυ �Ωαχηολδερ−
στραυχη; ϑυνιπερυσ χοµµυνισ� | ζρϕ. συσ �σιβιρισχηε Ζ%δερ; Πινυσ χεµβρα� | οσζτϕ. λ∉#λ, 
ϕ∉#λ�, τε∗τ ιδ., σιβιρισχηε Κιεφερ | ϖογ. τ#τ, τΚτ �Πινυσ χεµβρα� || σζαµ. ϕυρ. τιδε% 
�Ζιερβελκιεφερ, Αρϖε�; ϕεν. τψρι, τιδδι; σζελκ. τδκ, τενγ, τδκ �Ζ%δερ�; καµ. τ#δ& 
�Πινυσ χεµβρα�; µοτ. 89:;<=, >ε:π; ταιγ. τιδε&. 
 
σα&(3−)λ3, �υ&(3−)λ3 �εινε Αρτ Λιλιε (βζω. Ζωιεβελ δερ Λιλιε); Λιλιυµ µαρταγον Υ (451): > 
οσζτϕ. λο#λ, ϕο#λ �Ρβε; Λαυχη, ϕ% Αρτ ϖον Ωυρζελφρχητεν (Καρτοφφελ, Ρβεν, Λαυχη 
υσω), Ωαλδλαυχη | ϖογ. τα&κλ �χαπα−.α; Λιλιυµ µαρταγον (διε γελβλιχηεν Ωυρζελ−
κνολλεν ωερδεν γεγεσσεν)� || σζαµ. σζελκ. τογ∉λ �χαπα−, (σιβιριχηε) Λιλιε�; καµ. τυ#υλ Λι−
λιενζωιεβελ (ϖον Λιλιυµ µαρταγον)�. 
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∃αλα1 �Υλµε� ΦΥ (458): > φι. σαλαϖα �Παλµωειδε; Σαλιξ φραγιλισ λ. χαπρεα | µδΕ ∃ε%εϕ, 
∃ε%ε& Μ ∃%ι �Υλµε� | χσερ. �ολ, �ολο �Υλµε� | µ. σζιλ �Υλµε, Ρστερ, Υλµυσ�. 
 
�ντ3 �Γετρειδεαρτ� ΦΥ (496): > χσερ. �1&#, �ι1α& �Ωειζεν� | ζρϕ. �οβδι, �ογδι | οσζτϕ. 
λντ �Γετρειδε (Γερστε, Ρογγεν, Ηαφερ), ϕντ �Γερστε� | ? µ. � ? εδ, ? δ �Γετρειδε�. 
 
�ορωα−2 �τροχκεν, τροχκεν ωερδεν� Υ (502) [914]: > λπΝ σοαρ∋ϖε �δεαδ πινε−τρεε�, Λ 
σ∑ρ∋ϖ# �δρρε Φηρε�. 
 
ταρκ3

1 �? Ναδελβαυµ; Ρυτε� ΦΥ (510�11): > λπΝ δυορ∋γ �τωιγ, χανε�, Λ τυορ∋κα �Ρεισιγ−
βελαγ αµ Βοδεν δερ Ζελτκοτε� | οσζτϕ. τυ#ρ∉, τυ#ρ �δερ ϕυνγε Ναδελβαυµ, Βαυµναδελ�. 
 
τ&κ3 �ιργενδειν Ζνδστοφφ; Μοοσ, Γρασαρτ� ΦΥ (516�17): > ζρϕ. τεγ �χεπα�, ισ−τΙγ 
�Σχηωεφελ, Ζνδηλζχηεν� | οσζτϕ. τυ&κ (Συµπφ−, Ηειδε−, Βαυµ) Μοοσ, γετροχκνετερ 
Ωασσερσχηλειµ� | ϖογ. τ&, τ&κ �σαµµαλ; Μοοσ�, τα&κω �τ∀ζµοηα, µοσζατ; Μοοσ�. 
 
ωο%31 �Πορσχη; Λεδυµ παλυστρε� ΦΥ� (582) [731]: > λπΙ −λο∆, ολοϕν �Ανδροµεδα, 
Πορσχη�. 
 
(3κ+3−τ3ρ3 �ϑοηαννισβεερε; Ριβεσ� Φς (616): > ? φι. σιεσταρ �σχηωαρζε ϑοηαννισβεερε; . 
σ⌡στερ �ϑοηαννισβεερε� | ? µδΕ �υκ�τοροϖ, +υκ�τοροϖ, Μ +υκ�τορυ, �υκ�τορυ, (υκ�τορυ 
�ϑοηαννισβεερε�. 
 
+ο�ε �Γερστε� ΦΠ (622): > µδΕ Μ +υ�, �υ� �Γερστε� | χσερ. �ο� | ϖτϕ. +υ�ϕεµ, (υ�ϕεµ 
�Μαλζ� | ζρϕ. (υ�, +υ� ιδ. 
 
ϕκ−λ �Φλεχητε, Ρεντιερφλεχητε� ΦΠ (632) [522]: > λπ. ϕεαγελ | φι. ϕκλ. 
 
κυσα �Ηεχκενκιρσχηε, Γει∃βλαττ; Λονιχερα ξψλοστευµ ΦΠ (678): > φι. κυυσαµα �Ηεχκεν−
κιρσχηε, Φαυλβαυµ, Γει∃βλαττ; Λονιχερα ξψλοστευµ, Ρηαµνυσ φρανγυλα; . κυυσµαν 
�Ηεχκενκιρσχηε, Λονιχερα ξψλοστευµ� | χσερ. κυζ, ο�−κιζα, ο�−κυ∋ε �Γει∃βλαττ� (οσ, ο� 
�Ωει∃�) | ϖτϕ. γυζεµ−πυ, γυζεν−πυ �Ηεχκενκιρσχηε, Ηυνδσκιρσχηε, Λονιχερα ξψλοστευµ�. 
 
λελ3 (λλ3) �Ερλε� ΦΠ (688): > χσερ. λλ−, λλ−, λλπε, λλπ �Ερλε� | ϖτϕ. λυλ−πυ | ζρϕ. λολ−πυ, 
λοπυ. 
 
λεµ�3 (λεµε−�3) �(ϕυνγε) Λινδε� Φς (688): > φι. λεηµυσ �Λινδε, Τιλια υλµιφολια�; . 
λ⌡ηµε, λ⌡ηµυσ �ϕυνγε Λινδε (ωελχηε νοχη νιχητ ζυρ Βαστγεωιννυνγ βενυτζτ ωερδεν 
κανν)� | ? µδ Ε %εϖ�, Μ %εϖο� �Λινδενβαστ� | ? χσερ. νεµε�τ �αβγεηαυενε υνδ 
αβγεστετε ϕυνγε Λινδε, διε αβγεσχηλτ ωερδεν σολλ, ϕυνγε Λινδε�. 
 
λεππ �Ερλε� Φς (689) [606]: > λπΝ λιβε Αλνυσ ινχανα�, φι. λεππ �βετυλα, αλνυσ, Ερλε, 
Βλυτ�. 
 
λυππα �Βαυµφλεχητε, Μοοσ� Φς (694) [592]: > ? λπΝ λπ∋πο Αλεχτορια, Υσνεα βαρβατα�. 
 
)ολκ3 ∼ )αλκ3 �Υλµε, Υλµυσ� ΦΠ (715): > χσερ. νολ#ο �Υλµε� | ϖτϕ. )υλο �Υλµε; Υλµυσ 
χαµπεστρισ�. 
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ολκε �Στροη, Ηαλµ� Φς (717) [727]: > ? λπ Κλδ #λγκ, ϖ?/≅ΓΑ �Ριεδγρασ, ηαρτε Σεγγε�. 
 
οµενα ∼ οµ3ρ3 �Απφελ� Φς (718): > λπΝ οµεν < φι. οµενα �Απφελ� | . ⌡υν, /ν, υπιν 
�Καρτοφφελ�; λϖ υµαρ �Απφελ� | ? µδΕ υµαΑ �Απφελ, Φρυχητ�, Μ µαΑ �Απφελ, (ιν Ζυσαµ−
µενσετζυνγεν, αυχη Ε) Βεερε�. 
 
οµ(π)ρα �εινε Αρτ σαυερε Ωιεσενπφλανζε� ΦΠ (718): > µδΕ υµραϖ, υµβυρα, υµβραϖ, 
υµβυραϖ Μ υµβραϖ �Αµπφερ� | ζρϕ, οµρα �εινε ρηρενστενγελιγε Ωιεσενπφλανζε (ωοϖον 
διε Κινδερ Ροηρε νεηµεν), δερ Βρ φρι∃τ γερν ιηρε Ωυρζελν, εινε ηοηε Ωιεσενπφλανζε 
µιτ διχκεν Στενγελ�, υµρα �εινε γρο∃ε Κερβελαρτ�. 
 
πκ�ν �Λινδε� Φς (726): > . πην 1. �αλτε Λινδε; Τιλια παρϖιφολια�, 2. Ρστερ; Υλµυσ 
εφφυσα� | ΜδΕ πεκ�ε, Μ π� �Λινδε� | χσερ. πι�τε. 
 
πν3 �Ηαφερ� ΦΠ (726): > µδΕ πι)εµε, πι)εµ �Ηαφερ� | ζρϕ. πανολ, πανοϖ �78.∗−α, 
Σπρευ, Καφφ, Κλειε, Γριε∃, Γραυπεν�. 
 
πσκ3 �Νυ∃, Ηασελνυ∃� ΦΠ (726�27): > φι. πηκιν �Νυ∃; . πηκελ, πηελ | µδΕ πε�.ε, 
πε�+ε Μ π�. Ηασελνυ∃, Ε πε�κσ, Μ π�κσ �Ηασελστραυχη� | χσερ. πκ� �Νυ∃� | ϖτϕ. πυ�−
πυ �Ηασελνυ∃στραυχη� | ? ζρϕ. πα�καν, πα+καν �89ο:α, 89ο:4 +∗νο0−∗.α�. 
 
ρεκ3 (ρε#3) �Μοοσ� (ΦΠ) (744): > χσερ. ρε#ε) Μοοσ, Μοοσφλεχητε (αν Βυµεν) | ϖτϕ. 
⊇υϕ∉, ⊇υϕ �Μοοσ� | ζρϕ. ροϕ �Βαυµφλεχητε�. 
 
σαπτ3−ρ3 (σοπτ3−ρ3) �ϑοηαννισβεερε; Ριβεσ� ΦΠ (751): > χσερ. �απτρ �ϑοηαννισβεερε� | ϖτϕ. 
συτερ �ιδ., Κραυσβεερε� | ζρϕ. σετΙρ �ϑοηαννισβεερε, ϑοηαννισβεερστραυχη�. 
Υνγ. σζΒδερ �Βροµβεερε, Μαυλβεερε� γεηρτ αυσ λαυτλιχηεν Γρνδεν νιχητ ηιερηερ. 
 
σαρ)ε �εινε Αρτ Βαυµ� Φς (752): > φι. σααρνε Εσχηε, Φραξινυσ εξχελσιορ; . σααρ; ϖ⌠τ 
σ#ρνι | χσερ. �ρ)ι, �ρτ)ι, �ερτ)ε �αρτ)ε �Σαηλωειδε, Σιλβερωειδε, Ωειδενβορκε�. 
 
σορ3 �εινε Αρτ Πφλανζε, ? Γετρειδε� ΦΠ (766): > µδΕ συρο, Μ συρα �Ηιρσε� | ϖτϕ. ζ∉ρ, ζΙρ 
�Ρογγεντρεσπε (Βροµυσ σεχαλινυσ), ειν Ριεδγρασ | ζρϕ. ζΙρ �Ηαφερ�. 
Φι. σαρα �Ριεδγρασ, Σεγγε (Χαρεξ) γεηρτ αυσ λαυτλιχηεν υνδ σεµαντισχηεν Γρνδεν 
νιχητ ιν διεσεν Ζυσαµµενηανγ. 
 
�απα �Εσπε; Ποπυλυσ τρεµυλα� Φς (783) [943]: > λπΝ συππε, Λ συηπ# �Εσπε, Ζιττερ−
παππελ� | φι. ηααπα �Εσπε�. 
 
�εω3 �Μα∃ηολδερβαυµ, Ωασσερηολυνδερ, ςιβυρνυµ οπυλυσ� ΦΠ (784): > µδΕ +εϖγε%, 
+αϖ,ι%, Μ +εϖγ, +ιϖγ � Μα∃ηολδερβεερε� | ϖτϕ. �υ �Βεερε δεσ Καλινκενβαυµεσ�, �υ−πυ 
�Μα∃ηολδερβαυµ, Ωασσερηολυνδερ, Ηιρσχηολυνδερ, Καλινκενβαυµ� | ζρϕ. �ο−πυ, �υ 
�Σχηνεεβαλλενστραυχη (ςιβυρνυµ οπυλυσ), �ολ−πυ, �οϖ−πυ �Ωασσερηολυνδερ�; ςιβυρνυµ 
οπυλυσ�. 
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ταρνα �Γρασ, Ηευ� ΦΠ (792): > φι. τααρνα �εινε Αρτ Ριεδγρασ�; . ταρν �ϖερφιλζτεσ, 
ϖορϕηριγεσ Γρασ, Τειχη− οδερ Μοραστγασ� | ϖτϕ. τυρ∉µ, τυρµ �Γρασ, Κραυτ, Ηευ� | ζρϕ. 
τυρυν ιδ. 
 
τε�κ (τεκ�) �ετω. Ηερϖορστεηενδεσ: Σπιτζε, Βαρτ, ⊗ηρε, Γρασ, Πφλανζε, Στραυχη� ΦΠ 
(795): > ?? φι. τηκ �⊗ηρε� | ??µδΕ .ικ�ε, Μ .ι� �Γρασ, Πφλανζε� | χσερ. τ�κα �Στραυχη, 
Σταυδε, κλεινε Πφλανζενσταυδε� | ϖτϕ. τυ� �Βαρτ� | ζρϕ. το�, τυ� �Βαρτ�. 
 
τοµα �Ειχηε� Φς, ? ΦΠ (798): > φι. ταµµι �Ειχηε�; . ταµµ | µδΕ τυµο, Μ τυµα | χσερ. 
τυµ, τυµο | ? ϖτϕ. τπ �Βαυµ� | ζρϕ. τυ−πυ. 
 
ωακ�τ3ρε (ωοκ�τ3ρε) �Αηορν; Αχερ πλατανοιδεσ� Φς (812): > φι. ϖααητερα �Αηορν�; . 
ϖαηερ | µδΕ υκ�τορ, υκ�τορο, υκ�τυρ Μ υ�τορ, υκ�τορ | χσερ. ωα�ταρ, ωο�ταρ. 
 
ωε�ν �εινε Αρτ Γετρειδε: Σπελτ, ∆ινκελ, Ωειζεν� Φς (821): > φι. ϖεην �Ωειζεν�; καρ. 
ϖεην | µδΕ Μ ϖι�, Μ ϖι� �Σπελτ� | χσερ. ωιστε, ωι∃τε �ιδ., ∆ινκελ�, ωιστε �Σπελτ�. 
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5. Α νϖνψνεϖεκ ερεδετ σζεριντι µεγοσζλ〈σα 
 
 

5.1. Αζ !σι νϖνψνεϖεκ 

5.1.1. Αζ υρ〈λι αλαπνψελϖι νϖνψνεϖεκ 
Αζ υρ〈λι κορβ⌠λ τζ λαππ νϖνψνϖ µυτατηατ⌠ κι, νψολχ βιζτοσ σ κτ βιζονψταλαννακ 
ταρτοττ ετιµολ⌠γι〈ϖαλ σζ〈µολταµ. 

Α λαππ πυι ∼ πυ∑ϕ∋ϕυ �φ!ζ� σ α κοαιϖ� �νψρ� βιζονψταλαν υρ〈λι σζ〈ρµαζ〈σακνακ 
τεκιντεττ αδατοκ. Α πυι µεγϖαν αζ ιναρι, α κολαι σ κολττα λαππβαν, αζ ΜΣζΦΕ (1967: 
174�75) α ΣΚΕΣ−ρε (465�66) ισ ηιϖατκοζϖα κζλι: �αζ ελσ∀ σζ⌠ταγι µαγ〈νηανγζ⌠ α 
λαππβαν ∗ο λεηετεττ. Νοηα α φανεϖεκβεν α ηανγαλακι ινγαδοζ〈σ νεµ ριτκα, µγισ α λαππ 
σζ⌠ ιδεταρτοζ〈σα α σζαβ〈λψταλαν µαγ〈νηανγζ⌠−µεγφελελσ µιαττ βιζονψταλαν.� Α κοαιϖ� 
αρϕεπλογι (πιτει λαππ) αδατ, χσακ εββεν α σϖδλαππ νψελϖϕ〈ρ〈σβαν ϖαν µεγ, εζρτ τεκιντικ 
βιζονψταλαν ετιµολ⌠γι〈νακ. ςαλ⌠σζν!ββνεκ τ!νικ α φινν ερεδετ, ϖ. κοιϖυ ιδ.. Εζεκνεκ 
αζ υρ〈λι αλαπνψελϖηεζ κρδ∀ϕελλελ φελϖεττ σζαϖακνακ α φελττελεζεττ ροκονσ〈γα ϖισζοντ ιγεν 
σζλεσ κρ!, αζαζ σζ〈µοσ υρ〈λι νψελϖ αδατ〈ϖαλ ροκοντηατ⌠. 

 Α τζ λεηετσγεσ υρ〈λι αδατ κζλ τ φανϖ. 
Α σοαρϖι �ελσζ〈ραδτ ερδειφενψ∀�αδατν〈λ αζ ΥΕΩ (502) σζεριντ α µαγψαρ �σζ〈ρτανι, 

σζ〈ραζζ〈 ϖ〈λνι� σ µεγφελελσει αζ ερεδετι σζ⌠κεζδ∀ !− ηανγϕυκ µιαττ νεµ ταρτοζνακ ιδε, 
µιντ αηογψαν τββ κυτατ⌠ φελττελεζτε ϖαγψισ ιδεταρτοζ⌠νακ ϖεττε. 

Α λαππ δυοπµα �ζελνιχε(µεγγψ)� σ γυοσσα �λυχφενψ∀� φανεϖεκνεκ νινχσ υγψαν 
µαγψαρ µεγφελελ∀ϕκ, δε α λεγτββ ροκον νψελϖβ∀λ κιµυτατηατ⌠κ αζ ιδεϖ〈γ⌠ ροκον 
πλδ〈κ, µεγφελελσεκ. 

Α βιζτοσ υρ〈λι νϖνψνεϖεκ κζ ταρτοζικ α βοσκα ∼ βοσκ〈 �ανγψαλγψκρ�; ϕυϖϕεµε 
�σζακ〈λλζυζµ⌠�; µιεκτα �ζσοµβκσ〈σ�. Α κυτατ⌠ α µαι αδατοκ φνψβεν τρεκσζικ α µινλ 
ποντοσαββ νϖνψνϖ−µεγφελελτετσρε, τνψ αζονβαν, ηογψ αζ αλαπνψελϖ ιδ∀σζακ〈βαν 
εζεκ α νεϖεκ νεµ εννψιρε διφφερενχι〈λτακ. 

 
βοσκα ∼ βοσκ〈: 1. Ανγελιχα αρχηανγελιχα, ορϖοσι ανγψαλγψκρ, ϖιννπυτκι, εχητε Εν−
γελωυρζ: ∆ (Ρρ, Η, Οϖ, Ο, Μερ, Φρ, ς, Ητ); Σ (Αρϕ, Τψσ); Ν (Συϕ, Κνκ, Ενον, Κτ, Κρ, 
Π, Υτσ, Ρεπ); Κ (Ν); 2. Ανγελιχα σψλϖεστρισ, ερδει (ϖζπαρτι) ανγψαλγψκρ, καρηυνπυτκι, 
Βρυστωυρζ: ∆ (Οϖ, Ο); 3. [ρεγ χσϖεσ νϖνψ (ν〈δ), νϖνψ εηετ∀ ϖιρ〈γζατα]. � 
Βεργσλανδ αδαταινακ (βατσκε, βατϕκε, βακτσε, βακτϕε) ϕελεντσε Ανγελιχα σψλϖεστρισ �ερδει 
(ϖζπαρτι) ανγψαλγψκρ�. � Υρ〈λι κορι σζ⌠, ϖ. φι. πυτκι �ν〈δ, ν〈δσζ〈ρ νϖνψ, χσϖεσ 
νϖνψ�, σσζεττελεκβεν: κοιρανπυτκι, καρηυνπυτκι, ϖιννπυτκι; . πυτκ ιδ, πυτκελινε 
�χσϖεσ νϖνψ�; µδΕ πο∀κο, Μ πο∀κα �χσ∀, ρεγεσ σζ〈ρ, Ανγελιχα�; χσερ. πυ#, πυ∀ �ν〈δ, 
χσϖεσ νϖνψ (ρεγεσ σζ〈ρα)� σζαµ. ϕυρ. π∃δ �κισ (φµ)χσ∀�; σζελκ. π∃∀; καµ. ποττυ 
�ϖιρ〈γτενγελψ, ϖαχοκ�. Αζ υρ〈λι αλαπαλακ: ∗πυ#κε. Α λπΚ αλακ φινν ϕϖεϖνψσζ⌠. � 
Μεγφοντολανδ⌠νακ ταρταν〈µ αζ ΥΕΩ ∗πυ#κε αλακϕ〈νακ σζ⌠βελσεϕι −#−ϕε ηελψεττ α 
σζ⌠βελσεϕι −∀− ηανγοτ ρεκονστρυ〈λνι, ϖαλαµιντ α µ〈σοδικ σζ⌠ταγι (σζ⌠ϖγι) −ε− µελλεττ 
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εσετλεγ αλτερνατϖακντ αζ −α− µαγ〈νηανγζ⌠σ φορµ〈τ. Α ∗πυ∀κε ∼ ∗πυ∀κα αλαπαλακοτ 
τ〈µασζτϕα αλ〈 α λαππ, α σζελκυπ, α καµασζ σ α ϖολγαι φιννυγορ, κλνσεν α µορδϖιν. � 
Φριισ 93, ΩΛπΧηρ 63, Ηαλ 102, ΘΛ 30, Ν Ι: 236, Λζ 4612., 5091. 5268 β., Χ 10, Ηκ 296, 
Σλ 56, ΣλΒ 537, ΒλΜ 31 | ΣΚΕΣ 662, ΥΕΩ 397�8, Λρ 941., ΣΣΑ 2: 442�3. ς. 〈δϕ〈−, 
〈η##〈ν−, βαϕ〈ν−, βεατνατ−, γαιχχα−, γεαρβµα�−, γιχχι−, γυοϖ��α−, ϕεαγγε−, ρυολλα−, στ〈λο−, 
σοηκαρ−, τϕινδϕιεν−, τρυολλα−. 
 
δυοπµα ∼ φυοµε ∼ φυµα: Πρυνυσ παδυσ, ζελνιχε (ζελνιχεµεγγψ, ζσελνιχε), (ποηϕαν) 
τυοµι, Τραυβενκιρσχηβαυµ: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Οϖ, Υ, Ο, Μερ, Σκαλσ, ςδ, Ηοτ, Φρ, ς, Ητ, 
ςφσ); Σ (Τψσ); Ν (Ενον, Λγ, Κϖ, Κτ, Κρ, Π, Υτσ); Ι; Κ (Πα, Κλδ, Τ). � Υρ〈λι κορι σζ⌠, ϖ. 
φι., καρϕ.−αυν. τυοµι; σζτ τοοµ �ζελνιχεφα�; λ!δ τοοµ ιδ.; ϖεπσζ. τοµ; ϖ⌠τ τ%µι �ζελνιχεφα�; 
µδΕ &οµ, Μ λαϕµ ιδ., Ε λαµα∋, Μ λαϕµα∋ �ζελνιχεβογψ⌠�; χσερ. λοµβο ∼ λοµβ; ϖτϕ., 
ζρϕ. &Ιµ �ζελνιχεφα�; ϖογ. &(µ, &)µ; οσζτϕ. ϕ�µ, ϕυµ �ζελνιχεβογψ⌠�; σζαµ. σζελκ. ∀Κµ ∼ 
∗εω ∼ τϕευωα �ζελνιχεφα, ζελνιχεβογψ⌠�; καµ. λεµ �ζελνιχεβογψ⌠�. � ∗⇓Ιµε ∼ ⇓#µε 
(ΥΕΩ) ∼ +%µΙ (Λρ) �ζελνιχε�. � Φριισ 151−2, 156, Γεν 2058. Θλ 66., ΛΩφσ 240., Ν Ι: 
583, Λζ 1119., 8083., Λυκκ 158, Ηκ 503, ΙτκΕ 5155., ΜοσΣλ 129, Σλ 126, ΣλΒ 411, 496, 
ΒλΜ 78 | ΙτκΕΛπΧηρ 449., ΣΚΕΣ 1408, ΥΕΩ 65, Λρ 221., ΣΣΑ 3: 329�30.  
 
γυοσσα: Πιχεα αβιεσ, λυχφενψ∀, κυυσι, Φιχητε: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Αν, Υ, Ο, Μερ, Σκαλσ, Σν∑, 
Φ, ς, Στ, ςφσ); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ); Ν (Κνκ, Κτ, Κρ, Π, Υτσ, Νεσ); Ι; Κ (Πα, Νϕ, Κλδ, Τ). � 
Υρ〈λι αλαπνψελϖι σζ⌠, ϖ. φι. κυυσι �ϕεγενψεφενψ∀, λυχφενψ∀�; . κυυσκ �λυχφενψ∀�; µδ Ε 
Μ κυζ ιδ.; χσερ. κο�; ϖτϕ. κ∉ζ ∼ κζ ιδ.; ζρϕ. κοζ ∼ κΙζ ∼ κ∈ζ; οσζτϕ. κολ ∼ ,ολ; ϖογ. ,οωτ ∼ 
κοωτ ∼ κα−τ �ϕεγενψεφενψ∀�; σζαµ ϕυρ. ,)δ. ∼ κ)τ �λυχφενψ∀�; ϕεν. καρι ∼ καδι 
�ϕεγενψεφενψ∀� ; τϖγ. κυ%α; σζελκ. ]υντ ∼ κ)δ �ϕεγενψεφενψ∀�; καµ. κοτ; ταιγ. κατ 
�ϕεγενψεφενψ∀�. Αζ αλαπαλακ: ∗κυσε ∼ κοσε ιδ. Αζ ΣΣΑ σζεριντ α µεγφελελσεκ αζ υρ〈λι 
νψελϖχσαλ〈δον κϖλ ισ κιµυτατηατ⌠κ, τββεκ κζτ: µονγ. ηυ�ι �Σιπεριαν σεµβρα (µντψ), 
ϖαιϖαισσετρι�(σζιβριαι χιρβολψαφενψ∀, �τρπεχδρυσ�). � Γεν 209, Ηζ 61, ΘΛ 133., ΛΩφσ 
858., Ν ΙΙ: 229, Λζ 2936., Χ 41, Γρ 284, Σχηλ 54, ΙτκΤ 176, Λυκκ 80, Ηκ 693, ΣλΜορ 28, 
Κυρ 134, Κε 44, ΙτκΕ 1829., ΜοσΣλ 42, Σλ 201, ΣλΒ 324, Σϖερ 46 | ΦΥς 49, ΣΚΕΣ 253, 
ΥΕΩ 222, Λρ 536., ΣΣΑ 1: 460. 
 
ϕυϖϕεµε: 1. Υσνεα βαρβατα, σζακ〈λλζυζµ⌠, νααϖα(ϕκλ), Βαρτφλεχητε: ∆ (Ρρ, Η, Οϖ, Ο, 
Μερ, Σκαλσ, Σν∑, Φρ, ς, Ητ, ςφσ); Σ (Σορσ); Ι; 2. Λετηαρια ϖυλπινα, φαρκασζυζµ⌠, (�σ〈ργ〈σ 
βοκροσζυζµ⌠�) κελταινεν τακκυϕκλ; 3. Αλεχτορια ϕυβατα [Βρψορια φυσχεσχενσ], 
φοναλζυζµ⌠, µυσταλυππο [τυµµαλυππο]. � Υρ〈λι κορι σζ⌠, ϖ. οσζτϕ. ϕεϕ, ϕ/ϕ; σζαµ. ϕυρ. 
ϕ∃ϕ, ϕ∃ϕκο �σζακ〈λλµοηα, σζακ〈λλζυζµ⌠�; τϖγ. δ�ιε �µοηα�. � Αζ υρ〈λι αλαπαλακ: ∗ϕωϕε. � 
ΘΛ 170., Λωφσ 518., Λζ 1825., Χ 50, Ηκ 786, ΣλΜορ 17 | ΥΕΩ 96. 
 
κοαιϖ�: Βετυλα, νψρ(φα), κοιϖυ, Βιρκε: Σ (Αρϕ). � Υρ〈λι κορι σζ⌠, ∗κοϕωα �νψρ�. Α λαππ 
σζ⌠ ιδεταρτοζ〈σα κρδσεσ: αζ ΥΕΩ κρδ∀ϕελλελ ϖεσζι φελ, αζ ΣΣΑ µιν∀στσε σζεριντ ταλ〈ν 
φινν ϕϖεϖνψσζ⌠. Α σζ⌠χσαλ〈δ τββ σζεµποντβ⌠λ ισ ρδεκεσ, µερτ ναγψον βιζονψταλαν 
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αδατκντ υγψαν, δε µαγψαρ ταγγαλ ισ σζ〈µολ αζ ΥΕΩ, ϖ. µ. ηαϕ⌠ (διαλ. ηιϕϕ⌠, ηιϕ⌠, ηϕ⌠) 
�εγψ εµβερνεκ ϖαλ⌠ (φαδερκβ⌠λ ϖ〈ϕτ τεκν∀φορµα) λαδικ�. Αζ ιδεϖ〈γ⌠ υρ〈λι αδατοκ: φι., 
ινκ., καρϕ. κοιϖυ; . κ⌡ιϖ; µδΕ κι−&εϕ, κι−&ε0, Μ κε−λυ; χσερ. κυ−ι, κο−ι, κυε; ϖογ. κΚ&, ,#&; 
σζαµ ϕυρ. η#, κ#; ϕεν. κυα, κοα; σζλκ. θω, κε; καµ. κοϕ, κϕ; κοϕβ. κυϕυ; µοτ. κο; ταιγ. 
κυο ιδ. � Ηαλ 43 | ΣΚΕΣ 208, ΜσζΦΕ 247�49, ΤΕΣζ ΙΙ: 26�27, ΥΕΩ 169, ΣΣΑ 1: 386 
 
µιεκτα: Χαρεξ ελατα, ζσοµβκσ〈σ, µτσσαρα, Στειφσεγγε: Ν (Κτ, Κρ, Π). Α δλι 
νψελϖϕ〈ρ〈σ κιϖτελϖελ α σζ⌠ µεγϖαν α λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σοκβαν, δε αζοκβαν νεµ ϕελεντ 
νϖνψτ, εζρτ νεµ αδατολταµ. � Υρ〈λι κορι σζ⌠, ϖ. φι. µτσ �γψεπεσ / µοηοσ 
δοµβοχσκα, ηαλοµ; ινκ. µτσ, λϖ µτ#λ ιδ.; καρϕ. µτσ �χσοµ⌠, ρακ〈σ, ηαλοµ, βοκορ, 
χσερϕε, βοζ⌠τ�; λ!δ µτζ ιδ.; ϖ⌠τ µτζ �γψεπεσ δοµβ, τ∀ζεγ, γψεπ�; . µτασ ιδ.; σζαµ. 
ϕυρ. µετ; σζελκ. µκτε, µεκτε; καµ. µεκτε, βκτε ιδ. Αζ υρ〈λι αλαπαλακ: ∗µκτε �γψεπεσ 
δοµβοχσκα, ηαλοµ�. � Ν ΙΙ: 659, Σλ 290 | ΣΚΕΣ 361, ΦΥς 53, ΥΕΩ 266, Λρ 664., ΣΣΑ 
2: 195. 
 

νϕοορα: [ϖαλαµιλψεν σζ∀ρµοηα (φολψ⌠ ϖ. πατακ αλϕ〈ν)]: Ι νϕυορα; Κ (Νϕ, Κλδ). � Ταλ〈ν 
υρ〈λι κορι σζ⌠, ϖ. ? [σζαµ. ?? ϕυρ. 1#ρχυ �ϖιλ〈γοσσ〈ργα τ∀ζεγµοηα, (? ιζλανδιζυζµ⌠)�; 
καµ. νορ ∼ ν#ρ �µοηα, ζυζµ⌠, φεηρλ∀ ϖ〈νκοσµοηα�]. � Αζ υρ〈λι αλαπαλακ: ∗1ορ3 � 
µοηαφαϕτα�. � ΙτκΤ 309, ΣλΜορ 45, ΙτκΕ 2783., | ΥΕΩ 325. 
 

νϕυοηχυ ∼ νϕυχχο|ρασσε: 1. Μενψαντηεσ τριφολιατα, ϖιδραφ!, ραατε, Φιεβερκλεε: Σ (ϑ, Γ); 
2. Ποταµογετον?, βκασζ∀λ∀ ?, ϖιτα?, Λαιχηκραυτ ?: Σ (ϑ, Φ, Γ); 3. Εθυισετυµ, ζσυρλ⌠, 
κορτε, Σχηαχητεληαλµ. � Υρ〈λι κορι σζ⌠, ϖ. ? λπΝ νϕυχχο: νϕ.−ρασσε �Εθυισετυµ�, λπΛ 
�µοχσ〈ρον σ α ηιδεγ φορρ〈σβαν µοη〈κ κζτ νϖ∀, ρν σζ〈µ〈ρα κϖ〈νατοσ, λεϖελεσ 
νϖνψ; µαγασ ϖζι φ!φλε� | ? ζρϕ. 1α∀ �πυηα, ϖζι φ!φλε� || ? [σζαµ. ταϖγ. 1οτα, 1οτ �φ!�; 
σζελκ. νϕυυδ�, νϕδσ, νϕδ� �φ!, σζνα�; καµ. νο%; κοϕβ. 23, 23µ4; ταιγ. 23µ25]. Αζ υρ〈λι 
αλαπαλακ: ∗1α∀3 �εγψ φ!φλε�. √. σζ.: νϕυοηχυ �ϖιδραφ!� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ 
νϖνψ�. � Φριισ 496, ΘΛ 221., Γρ 630�31, Σλ 321| ΦΥς 59, ΥΕΩ 311. 
 

πυι ∼ πυ∑ϕ∋ϕυ: Σαλιξ, φ!ζ, παϕυ, Ωειδε: Ν (Υτσ); Ι; Κ (Πα, Ν, Νϕ, Σ, Κλδ). � Υρ〈λι κορι 
σζ⌠, ϖ. φι., καρϕ., αυν., λ!δ, ινκ., ϖ⌠τ, . παϕυ ιδ. Αζ ΣΣΑ κρδ∀ϕελλελ εµλτι α ϖτϕ., ζρϕ. 
βα6(πυ) �φ!ζ�, µ. φαγψαλ, σζαµ. ϕυρ. πεω �φ!ζ βελσ∀ κργε�, σζελκ. πΙ �φ!ζ ϖ.µ〈σ φα 
κργε�, καµ. πο �η〈ρσ κργε; φ!ζ 〈γα� αλακοκατ. Μαϕδ κσ∀ββ: α φελττελεζεττ τ〈ϖολι 
µεγφελελσεκ (περµι σ σζαµοϕδ σζαϖακ) ηανγτανιλαγ ηοµ〈λψοσακ, ελλενβεν α µαγψαρ 
λεηετ ολψαν ϕ⌠, µιντ λπΙ, Κ ποαϕυι ιδ., µδΕ ποϕ, Μ ποϕυ νψ〈ρφα. Αζ οσζτϕ〈κ αλακοκατ αζ 
ΥΕΩ σ αζ ΣΣΑ ισ κρδ∀ϕελλελ εµλτι. Αζ υρ〈λι αλαπαλακ: ∗παϕ3. 2. ςισζοντ α λαππ σζ⌠ 
ολψαν νψελϖϕ〈ρ〈σοκβαν φορδυλ χσακ ελ∀, αµελψ ριντκεζεττ α φιννελ, γψ α φινν ερεδετ, ϖ. 
παϕυ �φ!ζ� σεµ ζ〈ρηατ⌠ κι τελϕεσεν. � Α φαγψαλ α φιννυγορ µεγφελελ∀κ τανσ〈γα σζεριντ 
εγψ φ!ζφαφλεσγ νεϖε ϖολτ. Α φαγψαλ µαγψαρ νψελϖβελι ϕελεντσε εγψεσ φ!ζφαϕτ〈κηοζ ϖαλ⌠ 
ηασονλ⌠σ〈γα αλαπϕ〈ν νϖ〈τϖιτελλελ κελετκεζεττ. � Λν 244, Γεν 2069., ΘΛ 14., Λζ 5125., 
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ΙτκΤ 383, 4, 1067, ΣλΜορ 55, Κε 75, ΙτκΕ 3359., ΜοσΣλ 94, ΣλΜοσ 87 | ΣΚΕΣ 465, 6, 
ΤΕΣζ Ι: 826, ΜΣζΦΕ 174, ΥΕΩ 349, ΣΣΑ 2: 293. 
σοαρϖι: Πινυσ σψλϖεστρισ, ελσζ〈ραδτ ερδειφενψ∀, κελοηονκα, δρρε Φηρε (ϖερδορρτε 
Κιεφερ); Κυρυχσν〈λ: 7839:7;<= 7372<: �γψαντ〈σ ερδει φενψ∀� ∆ (Τν, Αν, Υ, Σν∑, Στ, 
ςφσ); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ); Ν (Κτ, Κρ, Π); Ι; Κ (Σεϖ, Πα, Νϕ, Ιµ, Τ). � Υρ〈λι κορι σζ⌠, 
ϖ. ζρϕ. �υραλ−, �υρεδ �σζ〈ραδ�; σζαµ. ϕυρ. τιρ#− �κεµνψρε σζ〈ραδ�, µοτ. µ>π> �κεµνψ�. 
Α φινν νψελϖϕ〈ρ〈σι σορϖα ιδ. λαππ ϕϖεϖνψσζ⌠. Αζ υρ〈λι αλαπαλακ ∗σορωα− �σζ〈ραδ�. � Ηζ 
142, ΩΛπΧηρ 112, Ηαλ 124, ΘΛ 285., ΛΩφσ 2276., Ν ΙΙΙ: 510, Λζ 6810., Σχηλ 133�4, 
ΙτκΤ 510�11, 946, Λυκκ 141, ΣλΜορ 70, Κυρ 335, Κε 89, ΙτκΕ 4396., ΜοσΣλ 115, ΣλΜοσ 
19, 38, Σϖερ 27, Σλ 416 | ΙτκΕΛπΧηρ 1434, ΦΥς 75, ΣΚΕΣ 1083, ΥΕΩ 502, Λρ 1161. 
 
5.1.2. Α φιννυγορ αλαπνψελϖι νϖνψνεϖεκ 
Α φιννυγορ κορρα ϖισσζαϖεζετηετ∀ νϖνψνϖι ετιµολ⌠γι〈κ σζ〈µα τιζενεγψ. Κζλκ 
µινδσσζε νγψ βιζτοσ σ ητ βιζονψταλαν. Α κτ, ταλ〈ν λεγβιζονψταλαναββ αδατ α σκιερρι 
�τρπε νψρ�, µερτ λεγφελϕεββ κτ, εγψµ〈στ⌠λ τ〈ϖολι νψελϖβεν ϖαν µεγφελελ∀ϕε. Ναγψϕ〈β⌠λ 
ηασονλ⌠ α ηελψζετ α µυορρα �φα� εσετβεν ισ, ιττ α τ〈ϖολι νψελϖ α µαγψαρ, ρ〈αδ〈συλ α µ⌠ρ 
φανεϖνκ κιαϖυλτ α νψελϖβ∀λ. 

Α φανεϖεκηεζ ταρτοζικ α λπΝ σ〈?γιν ∼ σαγγεµ �φιαταλ, καρχσ ερδειφενψ∀�, εγψεζτετνι 
λεηετ α φιννελ (ηονκα) σ α χσερεµισσζελ (�ε≅γε), α µαγψαρβ⌠λ αζ αζονοσ ϕελεντσ! υγυφα 
κιηαλτ. �Ηα α φεντι εγψεζτετστ ελφογαδϕυκ, εγψτταλ αζτ ισ φελτεηετϕκ, ηογψ αζ ⌠µαγψαρ 
υγυφα φανϖβεν, αµελψνεκ ϕελεντσε ϖαλ⌠σζν!λεγ Πινυσ σιλϖεστρισ [ερδειφενψ∀] ϖολτ, 
ππεν γψ α φενψ∀φα εγψικ ελφελεϕτεττ ∀σι µαγψαρ νεϖε ∀ρζ∀δττ µεγ, µιντ α ργινψελϖι 
µ⌠ρ〈γψ ερδ∀−, ιλλ. ηελψνϖ αλαπσζαϖ〈βαν, α µ⌠ρ φανϖβεν� (Ν. Σεβεστψν 1943: 7).  

Α γυοδϕα �φα ργψε, βιµβ⌠ϕα�, χσακ βιζονψοσ µεγσζορτ〈σσαλ µιν∀στηετ∀ 
νϖνψνϖνεκ (ϖ. Αδαττ〈ρ 416. σζ⌠χικκε), βιζτοσ ετιµολ⌠γι〈νακ τεκιντηετ∀ αζ ΥΕΩ 
σζεριντ, α ∀υροτ ∼ ∀υρροτ ∼ ∀υρυ �ρετλεν τ∀ζεγσζεδερ (λ〈πι σζεδερ, τρπε σζεδερ) βογψ⌠� 
νϖνψνεϖετ ϖισζοντ σζεµαντικαι οκοκβ⌠λ τεκιντι βιζονψταλαννακ αζ ΥΕΩ. Α γυοδϕα 
σζ⌠ηοζ καπχσολ⌠δ⌠ ροκον νψελϖι αδατοκ ηανγτανιλαγ τκλετεσεκ. ςλεµνψεµ σζεριντ α 
νψελϖροκονσ〈γ εγψικ φ∀ βιζονψτκα, α σζαβ〈λψοσ ηανγµεγφελελσ µεγϖαν υγψαν, δε 
ϕελεντστανιλαγ λεγαλ〈ββ αννψιρα ινγαταγ, µιντ α ∀υροτ σζ⌠. 

Α τερλετρε ϕελλεµζ∀ λεηετεττ α ϖιζεσ, λ〈ποσ τ〈ϕ ισ, ηισζεν α λπ λυυββα�κ ∼ λοππαν �σ〈ργα 
ϖζιτκ, τνδρρ⌠ζσα� ϖζηεζ κτττ, α λπ ∀υροτ ∼ ∀υρροτ ∼ ∀υρυ �τ∀ζεγσζεδερ� 
τ∀ζεγλ〈ποκον, φενψρεκεν ν∀, ιδεταρτοζηατ α κολττα λαππ νϕορµµ �φ! (ϖζβεν)� 
(Σαµµαλλαητι 1998: 120). Αζ υτ⌠ββι αδατ ϕελεντσε αζ ΣλΜοσ σζεριντ �λυητα�, αζαζ 
ϖιζεσ/παρτι ρτ, 〈ρτρ�. Α τυδοµ〈νψοσ ποντοσσ〈γρα τρεκϖσ κσζτετι α κυτατ⌠τ αρρα, ηογψ 
αζονοστσα α νϖνψνεϖεκετ, λεϕεγψεζζεν σ〈ργα ϖζιτκ, σζακ〈λλζυζµ⌠ ϖαγψ ηοζζ〈ϕυκ 
ηασονλ⌠αν 〈ρνψαλτ µεγηατ〈ροζ〈σ νεϖεκετ. Νεηεζεν ηιηετ∀ αζονβαν, ηογψ µεγϖολτ εγψ 
ιλψεν φοκ διφφερενχι〈λτσ〈γ αζ ∀σι νϖνψνεϖεκβεν α µεγισµερτ, µεγσζοκοττ φενψ∀, φ!ζ, 
νψρ στβ. νεϖεκ µελλεττ.  
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∀υροτ ∼ ∀υρροτ ∼ ∀υρυ: Ρυβυσ χηαεµορυσ, ρετλεν τρπε σζεδερ, ηιλλαν ραακιλε, υνρειφε 
Συµπφβροµβεερε: Ν (Κτ); Ι; Κ (Πα, Νϕ, Κλδ, Τ). � Ταλ〈ν φιννυγορ αλαπνψελϖι σζ⌠, ϖ. ? 
οσζτϕ. !�ρ, �ϖιρ〈γ(ζατ), ϖογ. !%ρ ∼ !�ρι �ϖιρ〈γ�. Α φιννυγορ αλαπαλακ: ∗#!ρ3 �ϖιρ〈γ, βογψ⌠ 
(ρετλεν)�. Αζ ετιµολ⌠για σζεµαντικαι οκοκβ⌠λ βιζονψταλαν. Ρδει τϖεσεν ιδεϖεττ 
σζαϖακνακ ταρτϕα α ζρϕ. ∩ορ �ρετλεν (βογψ⌠ρ⌠λ)� σ ∩ορι∩ �ϖιρ〈γ� σζαϖακατ. Χολλινδερνλ 
εζ βιζτοσ ετιµολ⌠για. � Ν Ι: 442, ΙτκΤ 678, ΣλΜορ 8, Κυρ 398, Κε 106, ΙτκΕ 400., ΜοσΣλ 
19, ΣλΜοσ 18, Σλ 95, ΣλΒ 254, 333, 427, 465 | ΦΥς 92, ΥΕΩ 47. 
 
γασκκασ ∼ κασκασ: ϑυνιπερυσ χοµµυνισ, βορ⌠κα(φενψ∀), (λαπιν)καταϕα, Ωαχηολδερ: ∆ 
(Ρρ, Η, Οϖ, Υ, Ο, Μερ, ςδ, ς, Ητ, ςφσ); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ); Ν (Κνκ, Ενον, Λγ, 
Κτ, Κρ, Π); Ι; Κ (Σεϖ, Ν, Πα, Νϕ, Ιµ, Κλδ). � Ταλ〈ν φιννυγορ ερεδετ! σζ⌠. ςαλαµεννψι 
βαλτι φινν νψελϖβεν υγψαναββαν α ϕελεντσβεν µεγταλ〈ληατ⌠ α νϖνψ νεϖε, ϖ. ινκ. 
καττ)ϕα, καταικκο; λ!δ καδαι, καδαϕικ; καρϕ. καταϕα, καταϕικκο; ϖεπσζ. καδαγ; ϖ⌠τ καταγα, 
καταϕα; . καδακασ; λϖ καδ)γ. Κρδσεσ α ζρϕ. κα∀: κα∀−ποµε&, κα∀−πονε& ιδ, (ποµε&, 
πονε& �φιαταλ φα, βοκορ�); ϖογ. κα�ℑπϕω �φα�. Μ〈σ λεηετ∀σγ σζεριντ α βαλτι φινν σζαϖακ 
βαλτι ερεδετ!εκ, ϖ. λιτ. καδαγσ, λεττ καδεγσ, ⌠πορ. καδεγισ �βορ⌠κα�. Α κλχσνζσ 
ιρ〈νψα µ〈σ ισ λεηετ, σ φ∀λεγ, ηα α βαλτι φινν σζαϖακ α ζρϕν σζ⌠ϖαλ σσζεφγγσβε 
ηοζηατ⌠κ, ακκορ α βαλτι σζαϖακ σζ〈ρµαζνακ α κζφιννβ∀λ. Α φιννυγορ αλαπαλακ: ∗κ∀3 
(κα∀≅ε). � Φριισ 209, Γεν 222, Ηαλ 35, ΘΛ 98., ΛΩφσ 659., Ν ΙΙ: 63, Λζ 1982., Χ33, Γρ 
43, 186, Σχηλ 46, 137, ΙτκΤ 111, 853, Κερτ 47, ΙτκΕ 1669., ΜοσΣλ 38, Σϖερ 39, Σλ 151, 
ΣλΒ 291, 334 | ΦΥς 95, ΣΚΕΣ 170, ΥΕΩ 133, Λρ 330., ΣΣΑ 1: 326�7. 
 
γυοδϕα ∼ γυοδϕα|συοιδνι: 1. Χαρεξ, σ〈σ, σαρα, Ριεδγρασ: Σ (ϑ, Γ); Ι; 2. Εριοπηορυµ 
ανγυστιφολιυµ, κεσκενψλεϖελ! γψαπϕσ〈σ, µονιτηκϖιλλα, σχηµαλβλττριγεσ Ωολλγρασ: ∆ 
(Σν∑, ςφσ); Ι; 3. Χαρεξ φλαϖα, σ〈ργα σ〈σ, κελτασαρα, Γελβσεγγε; 4. [κεµνψ βιµβ⌠ϕ ϖαγψ 
ργψ! γψοµνϖνψ]: ∆ (Σν∑, ςφσ); Σ (Αρϕ), Ν (Συϕ, Κνκ). � Φιννυγορ ερεδετ! σζ⌠. Α 
λαππ σζ⌠ ϕελεντσε ελσ∀δλεγεσεν �φα ργψε, βιµβ⌠ϕα�, ϖ. φι. κοϕα �φακρεγ, νψρκρεγ�; ? 
ζρϕ. κϕα �ταπλ⌠γοµβα, φαγοµβα�; οσζτϕ. κΑϕ �β∀ρ αζ αρχον, ηοµλοκον�; µ. ηαϕ �κρεγ, 
ηϕ�. � Α φιννυγορ αλαπαλακ: ∗κοϕα ιδ. � ΘΛ 127., Λζ 2875., Γρ 266, Λυκκ 79, Ηκ 685, 
ΙτκΕ 1806., Σλ 197 | ΣΚΕΣ 208, ΥΕΩ 166, ΣΣΑ 1: 386. (Α λεγϕαββ φινν ετιµολ⌠γιαι 
σζ⌠τ〈ρ λαππ αδατοτ νεµ εµλτ.) 

 
λυυββα�κ ∼ λοππαν ∼ λοππασ: 1. Νυπηαρ λυτευµ, σ〈ργα ϖζιτκ, υλπυκκα, γρο⇓ε 
Μυµµελ: Ι; Κ (Πα, Νϕ, Σ, Κλδ); 2. Νψµπηαεα, τνδρρ⌠ζσα (ταϖιρ⌠ζσα), λυµµε, Σεεροσε 
(Ωασσερροσε). � Ταλ〈ν φιννυγορ κορι σζ⌠, ϖ. φι. λυµµε �ϖζιτκ�; καρϕ. λυµµεη �ϖζιτκ, 
τνδρρ⌠ζσα�; σζτ λεµµ ∼ λεµµε−κυπα �σ〈ργα ϖζιτκ�, λ⌡µµυ−κυπα �φεηρ τνδρρ⌠ζσα�. 
Αζ ΣΣΑ κρδ∀ϕελεσεν ϖετι φλ, ηογψ α φιννβ∀λ κερλτ αζ αδοττ σζ〈µι νψελϖϕ〈ρ〈σοκβα. Α 
ΣΚΕΣ κρδ∀ϕελλελ εµλτι α ϖογ. λυµπντ �τνδρρ⌠ζσα� µεγφελελστ, αζ ΥΕΩ νεµ ισ κζλι 
α χµσζ⌠ ετιµολ⌠γι〈ϕ〈τ. Αζ ΣΣΑ α βαλτι φινν�λαππ σζαϖακατ σ α νεκικ µεγφελελ∀ ζρϕ. λ∉β 
�φελεµελκεδικ, φελϖετ∀δικ, ρινγατ⌠ζικ�; ϖογΕ λυµπντ, Ν λ#παντ �ϖζιτκ� εγψεζσεκρ∀λ 
αζτ ταρτϕα, ηογψ ταλ〈ν κλνβζ∀ ηανγυλατφεστ∀−τερµσζετι σζαϖακ. Αµι α ϕελεντσεκετ 
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ιλλετι, αζ ΣΣΑ µεγηατ〈ροζ〈σα σζεριντ: λυµµε �ϖεσικασϖι Νψµπηαεα τ. Νυπηαρ (υλπυκκα) / 
ωει⇓ε οδερ γελβε (ϕ νµετ ηελψεσρ〈σσαλ) Σεεροσε�, αζαζ τνδρρ⌠ζσα �ϖζι νϖνψ 
Νψµπηαε ϖ. Νυπηαρ (ϖζιτκ) / φεηρ ϖαγψ σ〈ργα ταϖιρ⌠ζσα�. Α µαγψαρβαν µινδκτ 
νϖνψρε, µιντ α νµετβεν ισ, ηασζν〈λϕ〈κ α ταϖιρ⌠ζσα νεϖετ. Α κτ ϖιρ〈γ αζονβαν 
µαρκ〈νσαν ελτρ εγψµ〈στ⌠λ: α τνδρρ⌠ζσα ϕελλεγζετεσεν φεηρ, α ϖζιτκ ϕελλεγζετεσεν 
σ〈ργα. Τερµσζετεσεν µ〈σ µορφολ⌠γιαι κλνβσγεκ ισ ϖαννακ: α τνδρρ⌠ζσα ρ〈σιµυλ α 
ϖζρε, α ϖζιτκ µιντεγψ κιµερεδ α ϖζβ∀λ.  Σαµµαλλαητι (Σλ) λοππαν�αττυτ (Πλ.) 
�Νψµπηαεαχεαε, τνδρρ⌠ζσαφλκ, λυµµεκασϖιτ, Σεεροσενγεωχησε� αδατα σζεριντ 
αζονοσ χσαλ〈δβα ταρτοζνακ. Αζτ, ηογψ Σαµµαλλαητι (ΣλΒ) λοππαν ∼ λοππασ �λυµµε� 
αδατ〈βαν µελψικ φαϕνεϖετ ϕελλι, νεµ τυδϕυκ, εζρτ νεµ 〈λλ κτ ρσζβ∀λ α τυδοµ〈νψοσ νϖ. 
Μαγαµ α ποηϕανλυµµε �Νψµπηαεα χανδιδα, απρ⌠ τνδρρ⌠ζσα� νϖνψρε γονδολνκ. � 
ΙτκΤ 218, ΙτκΕ 2256., ΣΚΕΣ 308−9, Σλ 269, ΣλΒ 347 | ΣΚΕΣ 308�9, ΣΣΑ 2: 102. 
 
µυορρα: [φα, πυυ, Βαυµ]. � Α σζ⌠ ϖαλαµεννψι νψελϖϕ〈ρ〈σβαν µεγταλ〈ληατ⌠, εζρτ α 
κυτατ⌠ποντοκ κλν φελσορολ〈σ〈τ⌠λ ελτεκιντεκ. Ταλ〈ν φιννυγορ κορι σζ⌠, ϖ. µ. �µ⌠ρ〈γψ, 
�µορ〈γψ �ερδ∀ φαϕτ〈ϕα�. Λεηετ, ηογψ εγψ ∗µ⌠ρ φαφαϕτα −γψ κπζ∀σ σζ〈ρµαζκα, ιλψεννελ 
ταλ〈λκοζηατυνκ, πλ. Σζιλ〈γψ, Φζεγψ, Εγρεγψ. Ν. Σεβεστψν Ιρν (1943: 4−5) εγψεζτετι α 
σζ〈µι σ α µαγψαρ νϖνψνεϖετ. Ρ〈µυτατ, ηογψ αζ Οκλεϖλσζ⌠τ〈ρβαν ελ∀φορδυλ α µαγψαρ 
ερδ∀νϖ, σ Λαγερχραντζ ϖρδαλι λαππ αδατ〈βαν Ταννενωαλδ, µελψ σζεριντ α σζ⌠ ερεδετι 
ϕελεντσε φενψ∀ ϖολτ. Α λαππ σζ⌠ϖαλ αζονοσ µαγψαρ µ⌠ρ φανϖ τεη〈τ α φενψ∀ εγψικ 
ελφελεϕτεττ ργι µαγψαρ νεϖε. Α �φενψΒ� ∼ �φα� ϕελεντσµεγφελελσρε σζαµοϕδ πλδ〈κατ 
σορολ (ι. η.), πλ. ϕυρ〈κ ϕιε �Κιεφερ, Φιχητε� (ερδειφενψ∀). Ωικλυνδ (1894: 98) ζρϕ. µρ 
�τυσκ⌠, τνκ�; ϖογ. µ�ρ �ρϖιδ, κερεκ φαδαραβ� ροκοντ〈σοκατ τεσζ φελ. Αζ ΥΕΩ ϖισζοντ 
χσακ α λαππ σ α µαγψαρ σζαϖακατ φογαδϕα ελ. Ε κτ νψελϖ κζττι ναγψ τ〈ϖολσ〈γγαλ 
ινδοκολϕα, ηογψ α φιννυγορ κορι σζ〈ρµαζτατ〈σ βιζονψταλαν. Α φιννυγορ αλαπαλακ: ∗µορ 
�φαφαϕτα�. � Λν 238, Γεν 2014., Ηαλ 175, ΛΩφσ 1243., Ν ΙΙ: 700, Χ 65, Σχηλ 95, Ηκ 951, 
Γρ 536, ΙτκΤ 265, ΣλΜορ 41, Κυρ 198, Κε 60, Φγρ⊃ 4�5, ΙτκΕ 2548., ΜοσΣλ 67, ΣλΜοσ 
99, Σλ 299, ΣλΒ 420, ΒλΜ 191 | ΩΛπΧηρ 98, ΜΣζΦΕ 450, ΥΕΩ 281, Λρ 692. 
 
νϕορµµ ∼ νϕορµµ|συεινν: λυηταηειν (ηεινικκ ϕρϖεσσ), [ϖαλαµιλψεν ταϖι φ!]: Κ 
(Κλδ). � Φιννυγορ κορι σζ⌠ εγψελεµ! σζ⌠κντ Σαµµαλλαητι σζεριντ. √. σζ.: νϕορµµ �ϖιζεσ 
παρτι ρτ, 〈ρτρ� + συεινν � φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. Σαµµαλλαητι αλαπϕ〈ν (ΣλΣΛ 
120) εγψσζερ! σζ⌠κντ ισ ϕελεντ νϖνψτ. � ΙτκΤ 529, ΜοσΣλ 73, ΣλΜοσ 63, ΣλΣΛ 120. 
 
ολα� ∼ ολα�|δα#ασ: 1. Λεδυµ παλυστρε, µοχσ〈ρι µολψ!ζ∀, συοπυρσυ, Συµπφπορστ: Ι; 2. 
ολοϕν ∼ ολλοϕν: Ανδροµεδα, τ∀ζεγροζµαρινγ, συοκυκκα, Πορσχη: Κ (Πα, Κλδ, Τ). � √. σζ.: 
ολα�− λ. αλ〈ββ + δα≅ασ �ηανγαφλε νϖνψ�. Εγψσζερ! σζ⌠κντ: φιννυγορ ερεδετ! σζ⌠, ϖ. 
οσζτϕ. ω& �λοµβοσ φα ϖεσσζ∀ϕε�; ϖογ. ω#&: ω.−ϕιω, ωα&: ω.−ϕιω �µοχσ〈ρι µολψ!ζ∀�. � Α 
φιννυγορ αλαπαλακ: ∗ωο&3 ιδ. � Γεν 2076., ΘΛ 225., ΙτκΤ 317, Κυρ 242, Σλ 339 | ΦΥς 
133, ΥΕΩ 582. 
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σ〈∃γιν ∼ σαγγεµ ∼ σαγγεν ∼ σαγγεµ|βεαηχι: [ηασζονφενψ∀, φιαταλ, καρχσ φενψ∀φα, αλυλ 
〈γαϖεσζτεττ]: Ν (Κτ, Κρ, Π, Νεσ); Κ (Νϕ). � Φιννυγορ κορι σζ⌠. √σσζεττελκντ 
υγψαναββαν α ϕελεντσβεν ισµερτ. Σεβεστψν Ιρν ελεµζστ ϖεσζεµ αλαπυλ. Αζ 
ισµερετλεν ϕελεντσ! ⌠µαγψαρ υγυφα φανϖρε αζ Οκλεϖλσζ⌠τ〈ρβ⌠λ ϖαν αδατυνκ. Εννεκ αζ 
ελαϖυλτ φανϖνεκ α φιννυγορ νψελϖεκβεν α κϖετκεζ∀ ποντοσ, σζαβ〈λψοσ µεγφελελ∀ιτ 
µυτατηατϕυκ κι: α φι. ηονκα, µελψ �ερδει ρεγ, συδ〈ρ φενψ∀, φενψ∀σζ〈λ�, α χσερ. πυ−�εγε 
�λ∀ φα�, α λαππ σαγγεµ ∼ σαγγεν Νιελσεννλ �ψουνγ σλενδερ πινε τρεε; χηιεφλψ ιν τηε 
χοµπουνδ σαγγεµ−βχχε, υσεδ ιν τηε σαµε σενσε�. Α σζ⌠κεζδ∀ ηανγοκ � µ. µγη., φι. −
η−, χσερ. −�− � σζαβ〈λψοσ φολψτατ⌠ι α φγρ σζ⌠κεζδ∀ ∗�−ηανγνακ. Σζιντν φγρ ∗� σζ⌠κεζδ∀ 
ηανγρα µεγψ ϖισσζα α λαππ αδατοκ σζ⌠κεζδ∀ σ−ηανγϕα. Α σζ⌠κζπι ηανγοκ � µ. −γ−, φι. −
νκ−, −νγ−, λπ. −γγ−, χσερ. − ≅γ− � ερεδετι ∗≅κ µ〈σσαληανγζ⌠ καπχσολατρα υταλνακ. 
Εγψβκντ α κιηαλτ µαγψαρ σζ⌠ φελτεηετ∀λεγ ερδει φενψ∀ λεηετεττ. � ΘΛ 251., Ν ΙΙΙ: 363, 
ΙτκΤ 463, Σλ 383, Φγρ⊃ 6�7. 
 
σκιερ∋ρι: 1. Βετυλα νανα, τρπε νψρ, ϖαιϖαισκοιϖυ, Ζωεργβιρκε: ∆ (Ρρ, Η, Οϖ, Ο, Σκαλσ, 
ςδ, Φρ, ς, ςφσ); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Γ); Ν (Οφ, Παρκ, Συϕ, Ιβ, Κτ, Κρ, Π, Υτσ, Ρεπ); Ι; Κ (Ν, Πα, 
Νϕ, Κλδ); 2. Χαλλυνα ϖυλγαρισ, χσαραβ, κανερϖα, Ηειδεκραυτ: Ν (Παρκ, Ενον). � Λεητιραντα 
κζλαππ κορινακ ∗κ#ρρ# ταρτϕα, αµι νεµ ζ〈ρϕα κι ϖαλαµιλψεν µγ κορ〈ββι νψελϖ〈λλαποτβα 
σορολ〈σ〈τ. Ταλ〈ν φιννυγορ ερεδετ! σζ⌠, ϖ. οσζτϕ. κ%ρµσ �κισ φ!ζφαϕτα�, κ�ρµ�σ �βοκορ 
αλακ φ!ζ�. Αζ εγψεζτετσ αζρτ βιζονψταλαν, µερτ µινδσσζε κτ τ〈ϖολι νψελϖβεν ϖαν 
χσακ αδατ. Α φιννυγορ αλαπαλακ: ∗κ∀ρ3 �φ!ζφαϕτα�. Α φινν νψελϖϕ〈ρ〈σι κιερι, κιεριρισυ �τρπε 
νψρ� λαππ ϕϖεϖνψσζ⌠: < σκιερ�ρε ιδ. Φριισ 627�28, Γεν 2050., ΘΛ 274., Ν ΙΙΙ: 434, Λζ 
6455., Χ 84, Γρ 221, Σχηλ 122, ΙτκΤ 504, Ηκ 1171, ΣλΜορ 69, Κυρ 10, Κε 38, ΙτκΕ 
4257., Σλ 402, ΣλΒ 514, ΒλΜ 265 | ΙτκΕΛπΧηρ 1403., ΣΚΕΣ 188, ΥΕΩ 230, Λρ 430, 
ΣΣΑ 1: 354. 

 
5.1.3. Α φινν−περµι κορι νϖνψνεϖεκ 
Νγψ νϖνψνϖ µεηετ ϖισσζα α φινν�περµι κορβα. Ρ〈αδ〈συλ αζ εγψικ ετιµολ⌠γι〈νακ α 
γψενγϕε, ηογψ χσακ Τ. Ι. Ιτκονεννλ φορδυλ ελ∀ �ταραχκβζα� (τεη〈τ νϖνψ) ϕελεντσβεν. 
Α κιεδδε �κορ〈ββαν φ!ϖελ βεν∀ττ λακ⌠ηελψ, ρτ, κασζ〈λ⌠, γψεπεσ, φϖεσ ηελψ�. 

Α νεϖεκ κζττ αζ ΥΕΩ (632) σζ⌠χικκε νψοµ〈ν βιζτοσ ετιµολ⌠για α ϕεαγιλ �ζυζµ⌠�. 
Α δα≅ασ �φλχσερϕε, ηανγα, χσαραβ� φινν−περµι κορι αδατολ〈σα Λεητιραντα (1989: 30�31) 
υταλ〈σα αλαπϕ〈ν τρτντ, ακι ετιµολ⌠γιαιλαγ σ ϕελεντστανιλαγ σσζεκαπχσολϕα α ζρϕν 
λα≅εσ ιδ. σζ⌠ϖαλ. Α φινν νψελϖσζ εζζελ σσζεφγγσβεν ηιϖατκοζικ α ΚΕΣΚ−ρε, (ϖ. 
Λψτκιν�Γυλϕαϕεϖ 1970: Κρατκιϕ ετιµολογι#εσκιϕ σλοϖα∃ κοµι ϕαζψκα. Μοσκϖα. σ 
∆οπολνενιϕα κ κρατκοµυ ετιµολογι#εσκοµυ σλοϖαρϕυ κοµι ϕαζψκα. � Κοµι φιλολογιϕα 20. 
Σψκτψϖκαρ, 1975.). Νψιλϖ〈νϖαλ⌠ οκοκ µιαττ α χσοπορτ λεγρδεκεσεββ ελεµε α βεαηχι 
�ερδειφενψ∀�, αµεννψιβεν ϖλεµνψεµ σζεριντ εγψβεϖετηετ∀ α µαγψαρ φενψΒ σζ⌠ϖαλ, σ 
γψ ϖισσζαϖεζετηετ∀ α φιννυγορ κορρα. 
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βεαηχι: Πινυσ σψλϖεστρισ, ερδειφενψ∀, µντψ, Φηρε (Κιεφερ): ∆ (Τν, Ρρ, Η, Αν, Ο, 
Μερ, ςφσ); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Γ, Τψσ); Ν (Κνκ, Ενον, Κτ, Κρ, Π, Νεσ); Ι; Κ (Να, Πε, Νϕ, Ιµ, 
Κλδ, Τ). � %σι σζ⌠, δε κορα ϖιτατοττ. 1. Φινν−περµι κορι σζ⌠, ϖ. φι. πετϕ; σζτ πεδαϕασ ∼ 
πδαϕασ ∼ πεδακασ; µδΕ πι∀ε, Μ πι∀; χσερ. πντ�, ϖτϕ. πυ�ιµ; ζρϕ. πο�εµ ιδ. � Α φινν−
περµι αλαπαλακ: ∗πε∀ ∼ ∗πεν∀. Α µαγψαρ φενψΒ σζ⌠τ ιττ νεµ ϖεσζι φελ αζ ΥΕΩ σ αζ 
ΣΣΑ. 2. Φιννυγορ ερεδετ! αββαν αζ εσετβεν λεηετ, ηα α ∗πε∀ σζ⌠β⌠λ φεϕλ∀δττ µορδϖιν σ 
φινν αλακ µελλεττ, α ∗πεν∀ αλακρα µεννε ϖισσζα α χσερεµισζ σ α µαγψαρ αδατ. Α 
σζ⌠κεζδ∀ π ∼ φ σζαβ〈λψοσ, α µαγ〈νηανγζ⌠−µεγφελελσ σζιντν, α σζ⌠βελσεϕι − ν∀− 
µ〈σσαληανγζ⌠−καπχσολατβαν α − ∀ − κπζ∀ λεηετ. Αζ ΥΕΩ α µαγψαρ φενψΒ �Ταννε, 
Φιχητε� αδατοτ α π∀ν3 �Φιχητε� αλαπφορµ〈νακ µεγφελελ∀ αδατακντ τ〈ργψαλϕα. � Φριισ 112, 
Γεν 1525., ΩΛπΧηρ 66, Ηαλ 98, ΘΛ 51., ΛΩφσ 1659., Ν Ι: 277, Λζ 4825., Χ 13, Γρ 732, 
Σχηλ 13, ΙτκΤ 374, Λυκκ 116, ΣλΜορ 53, Κυρ 251, Κε 71, ΙτκΕ 3187. ΜοσΣλ 88, Σλ 35, 
ΣλΒ 372, 405 | ΣΚΕΣ 534, ΥΕΩ 416, 727, Λρ 901., ΣΣΑ 2: 346. ς. ϕεαγγε−, κελυ−, 
σαγγεµ−, �ο�να−, τυοδδαρ−. 
 
δα#ασ: 1.Χαλλυνα ϖυλγαρισ, χσαραβ (σεπρ!ϖιρ〈γ, �ερικα�, �ηανγα�), κανερϖα, Ηειδεκραυτ. 
(√σσζεττελβεν µ〈σ ηανγαφλτ ισ ϕελεντ, πλ. φεκετε 〈φονψα.): ∆ (Η, Ητ); Σ (Σορσ, Αρϕ, ϑ, Φ, 
Γ, Τψσ); Ν (Κτ, Κρ, Π Συϕ, Κνκ, Λγ, Ενον, Υτσ, Νεσ); Ι; Κ (Ν, Κλδ, Τ). 2. φλχσερϕε, 
ϖεσσζ∀, ηαϕτ〈σ, 〈γ, ϖαλαµινεκ α σζ〈ρα: ∆, Σ, Ν, Ι, Κ. Α κυτατ⌠ποντοκ ε µεγαδοττ 
ϕελεντσρε αζονβαν νεµ τρεκ κι ηανγσλψοζοτταν, ηισζεν νεµ φελελ µεγ α µ⌠δσζερτανι 
βεϖεζετ∀βεν ϖ〈ζολτ σζεµποντρενδσζερεµνεκ, ϖ. αζ 〈γ, σζ〈ρ στβ. νεµ νϖνψνϖ. 
Ηαλ〈σζ Ιγν〈χ (= Ηαλ 138) τα≅#σ �αϖαρφ!, Εριχα ϖυλγαρισ�. � Ηα α ζρϕν λ�α≅εσ ιδ. σζ⌠ϖαλ 
εγψβεϖετηετ∀, ακκορ α φινν−περµι κοριγ ϖεζετηετ∀ ϖισσζα (Λρ 218.). � Φριισ 120, Ηαλ 138, 
ΘΛ 54., Λζ 7652., Ν Ι: 484, Χ 21, ΙτκΤ 582, Σλ 98, Λρ 218. 
 
ϕεαγιλ: 1. Χλαδονια ρανγιφερινα, ρνσζαρϖασζυζµ⌠, πευρανϕκλ, Ρενντιερφλεχητε (Ρενν−
τιερµοοσ); 2. [α φλδν νϖ∀ σ α ρνσζαρϖαστ⌠λ κεδϖελτ ζυζµ⌠ 〈λταλ〈νοσ µεγνεϖεζσε]: 
(Χλαδονια, Χετραρια ιζλανδιζυζµ⌠; Στερεοχαυλον, τιναϕκλ, φ〈χσκαζυζµ⌠, Στρυνκ−
φλεχητε): Ν (Γρατ, Κνκ, Ενον, Κϖ, Κτ, Κρ, Π, Υτσ, Νεσ); Ι; Κ (Σεϖ, Πα, Νϕ, Σ, Κλδ, Τ). � 
%σι σζ⌠, δε κορα ϖιτατοττ. 1. Φινν−περµι κορι σζ⌠, ϖ. φι. ϕκλ �ζυζµ⌠�; καρϕ. ϕγλ 
�ρνσζαρϖασζυζµ⌠�; λ!δ 6γλ �ζυζµ⌠�; ζρϕ. ϕαλ: ϕαλ−1ι∀, ϕαλα �τ∀ζεγµοηα, ζυζµ⌠�. Α 
φινν−περµι αλαπαλακ: ∗ϕκ−λ (ΥΕΩ). 2. Κζφινν κορι σζ⌠. Α ΣΚΕΣ α ζρϕν αλακοτ 
κρδ∀ϕελλελ εµλτι, αζ ΣΣΑ νεµ ϖεσζι φελ, γψ χσυπ〈ν α βαλτι−φινν εγψττλσιγ ϖεζετηετ∀ 
ϖισσζα. Μεγ〈λλαπτηατ⌠ � αζ ΜΣΦΟυ−ϖαλ σσζηανγβαν (ϖ. Λεητιραντα) �, ηογψ σζ⌠ α 
κζλαππ κορβαν µεγϖολτ, α δλι σ α κζπσ∀ (σϖδ) τερλετεκρ∀λ ηι〈νψζικ. � Φριισ 347, 
Γεν 2055., ΘΛ 177., Ν ΙΙ: 452�3, Λζ 1691., ΙτκΤ 827, ΣλΜορ 16, Κε 30, ΙτκΕ 968., 
ΜοσΣλ 26, Σϖερ 35, Σλ 231, ΣλΒ 278 | ΣΚΕΣ 129, ΥΕΩ 632, Λρ 260., ΣΣΑ 1: 256. ς. 
βοηχχε−, βοηχχο−, διεηππε−, γασσα−, γυοππαρ−, ισλ〈νδδα−, κυορβα−, ν〈λλο−, ρ〈νεσ−, σαρϖϖα−, 
σεαιδνε−, σµαρϖε−, σορϖα−, συπτα−, τυοδδαρ−, ϖαρρ−, ϖιελγισ−. 
 
κιεδδε: Τριχιτυµ ρεπενσ (Αγροπψρον ρεπενσ), κζνσγεσ ταραχκβζα, ϕυολαϖεην, 
γεµεινε Θυεχκε: Κ (Πα, Νϕ, Σ, Κλδ, Τ). � Φινν−περµι κορι σζ⌠ αζ ΥΕΩ τανσ〈γα σζεριντ 
∗κεντ �µεζ∀, ρτ, λεγελ∀�. Α νϖνψνϖ υγψανακκορ χσακ Ιτκονεννλ φορδυλ ελ∀. Α σζ⌠ 
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ετιµολ⌠γιαιλαγ σσζεφγγ: φι., καρϕ. κενττ �λεγελ∀, φ!ϖελ βεν∀ττ ηελψ�. Α λαππβαν α 
ϕελεντσε �κορ〈ββαν φ!ϖελ βεν∀ττ λακ⌠ηελψ, ρτ, κασζ〈λ⌠, γψεπεσ, φϖεσ ηελψ�. Αζ ΣΣΑ 
κρδ∀ϕελλελ εµλτι α ϖτϕ., ζρϕ. γιδ �⌠λ, ιστ〈λλ⌠, καρ〈µ, υδϖαρ ρσζε, αηολ α ϕ⌠σζ〈γοκατ 
ταρτϕ〈κ�. Εζ αζ ΥΕΩ αλαπϕ〈ν βιζτοσ ετιµολ⌠γι〈νακ ϖεηετ∀. � ΙτκΤ 115 | ΣΚΕΣ 181�82, 
ΥΕΩ 658�59, ΣΣΑ 1: 343�44.  
5.1.4. Α φινν−ϖολγαι κορι νϖνψνεϖεκ 
Ηατ νϖνψνϖ ταρτοζηατ α χσοπορτβα. Ακ〈ρ α φινν−περµι χσοπορτβαν, ιττ ισ ϖαν ζυζµ⌠τ 
ϕελεντ∀ νϖνψνϖ: λαηππυ �φοναλζυζµ⌠, σζακ〈λλζυζµ⌠�(µαι ϕελεντσε σζεριντ). Α 
βιζτοσαν φινν−ϖολγαι κορι αδατ ισµτ φανϖ: συηπι �ρεζγ∀ νψ〈ρ�. Α λεαιβι �ηαµϖασ γερ� ισ 
ταρτοζηατ α φινν−ϖολγαι αλαπνψελϖηεζ, δε αζ ΥΕΩ (689) φελϖετι α φινν ερεδετετ, αζ ΣΣΑ 
(2: 64�5) α βαλτι σζ〈ρµαζ〈στ, α κολαι λαππβα πεδιγ α φιννσγι κζϖεττστ. 

Σζιντν κρδσεσ α συορδνα �κ∀ρισ� ιδεταρτοζ〈σα. Νεµ µεγλεπ∀ α ϖαλαµιλψεν φ!νεκ, 
σ〈σνακ α µεγϕελενσε: ϖυολγα �σζ〈ρ, σζαλµασζ〈λ, ζσυρλ⌠σζερ! φ! ϖ. σ〈σ�, ϖ. υρ〈λι κορι: 
µιεκτα �ζσοµβκσ〈σ�, φιννυγορ αλαπνψελϖι: νϕορµµ �φ!� (ϖζβεν). 

Α φινν−ϖολγαι κορι νψελϖ〈λλαποτν〈λ ργεββιηεζ ταρτοζηατ α µυορϕι �βογψ⌠� σζ⌠, αµελψ 
λεηετ, ηογψ α φιννυγορ κοριγ ισ ϖισσζαϖεζετηετ∀ (ΥΕΩ 264�65, ΣΣΑ 2: 148). 
 
λαηππυ: 1. Αλεχτορια, φοναλζυζµ⌠; 2. Υσνεα βαρβατα, σζακ〈λλζυζµ⌠, παρτανααϖα, Βαυµ−
φλεχητε (Βαρτφλεχητε, Ηνγεφλεχητε): Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Γ, Τψσ); Ν (Συϕ, Κνκ, Κτ, Κρ, Π); Κ 
(Νϕ, Κλδ). � ςιτατοττ ερεδετ!. 1. Ταλ〈ν φινν−ϖολγαι κορι σζ⌠, ϖ. φι. λυππα, λυππο, λυππυ; 
καρϕ. λυππο �σζακ〈λλζυζµ⌠�; µδΕ νυπο1, λυπο1, Μ νυπ1 �µοηα, ζυζµ⌠�. Α φινν−ϖολγαι 
αλαπαλακ: ∗λυππα. Α νορϖγλαππ σζ⌠ α φιννβ∀λ ισ 〈τκερληετεττ. 2. Αζ ΣΣΑ σζεριντ βαλτι 
φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, δε α κλχσνζσ ιρ〈νψα φορδτοττ ισ λεηετ. � ΘΛ 185., Ν ΙΙ: 501, 591, Λζ 
3174., 6602., Γρ 393, Σχηλ 84, ΙτκΤ 193, Σλ 249, ΣλΒ 374 | ΣΚΕΣ 314, ΥΕΩ 694, Λρ 
552., ΣΣΑ 2: 112. 
 
λεαιβι: Αλνυσ ινχανα, ηαµϖασ γερ, ηαρµααλεππ, Γραυερλε: ∆ (Τν, Η, Ρρ, Υ, ςδ, Φρ, 
ς, ςφσ); Σ (Μ, Σορσ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ, Ηµ); Ν (Ενον, Λγ, Κτ, Κρ, Π, Υτσ, Κϖ, Ρεπ, Νεσ); 
Ι; Κ (Πα, Νϕ, Σ, Α, Ιµ, Κλδ, Τ). � Σαµµαλλαητι σζεριντ κλνσεν: κυολανηαρµααλεππ 
�Αλνυσ ινχανα συβσπ. κολανσισ�, αζαζ �κολαι� γερ, αµι λεηετ φα ισ σ βοκορ ισ. ςιτατοττ 
ερεδετ!. 1. Φινν−ϖολγαι κορι σζ⌠, ϖ. φι, καρϕ, ινκ, ϖ⌠τ λεππ ιδ; ϖεπσζε λεπ ιδ; σζτ λεππ ιδ; 
λϖ λιεπ �γερ, ϖρ�; µδΕ &επε, Μ &επ �γερ�; ? λπΝ λεαιβι �Αλνυσ ινχανα, Αλδερ, ωηιτε 
Αλδερ�, ? λπΛ λειπ# ∼ λιπ# �ιδ.; αυχη: δασ Βλυτ δεσ Βρεν; δασ Μενστρυατιονσβλυτ δερ 
Φραυ�, λπΚ, Τ, Κλδ. λιεηπε, λιεηπ �Ερλε�. Α φινν−ϖολγαι αλαπαλακ: ∗λεππ ιδ. (ΥΕΩ 689).  
2. ? Βαλτι σζλ〈ϖ, ϖ.λεττ λιεπα; λιτϖ. λεπα; ⌠πορ. λειπα �η〈ρσ�. Ιννεν κερλτεκ ϖολνα α κελετι 
νψελϖϕ〈ρ〈σοκ κιϖτελϖελ α λαππβα Ν, ∆, Υ, Π, Λ, Ι, �γερ, ϖρ� ϕελεντσβεν. Αµι α κολαι 
σ κολτταλαπποτ ιλλετι, οττ βαλτι φινν ερεδετρ∀λ λεηετ σζ⌠, σ∀τ µγ ταλ〈ν α µορδϖιν σζ⌠ ισ 
βαλτι φινν κζϖεττσ!. � Λ 39, Φριισ 378, 381, Γεν 1403., ΘΛ 197., ΛΩφσ 1058., Ν ΙΙ: 
599, Λζ 3341.,3341: 2, Χ 60, Γρ 408, Σχηλ 85, ΙτκΤ 211, Ηκ 850, Κυρ 158, Κερτ 50, ΙτκΕ 
2048., ΜοσΣλ 55, ΣλΜοσ 60, Σλ 257, ΣλΒ 248 | ΣΚΕΣ 288, ΥΕΩ 689, ΣΣΑ 2: 64�5. 
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µυορϕι: 1. [βογψ⌠, γψµλχσ, µαρϕα, Βεερε]; 2. Εµπετρυµ νιγρυµ, ϖαρϕβογψ⌠, 
ϖαρικσενµαρϕα, Κρηενβεερε: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Αν, Οϖ, Ο, Υ, Μερ, Σκαλσ, Σν∑, Φρ, Στ, ς); 
Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Γ); Ν (Συϕ, Κνκ, Ενον, Κτ, Κρ, Π, Υτσ, Ρεπ, Νεσ); Ι; Κ (Σεϖ, Ν, Πα, Νϕ, 
Κλδ, Τ). � %σι σζ⌠, δε κορα ϖιτατοττ. 1. Φινν−ϖολγαι κορι σζ⌠. 2. Φιννυγορ κορι σζ⌠. ς. φι., 
καρϕ., ινκ., ϖ⌠τ µαρϕα �βογψ⌠�; . µαρι (γεν. µαρϕα) ιδ.; λϖ µ#∋α ιδ.; µδΜ µα∋ �αλµα�, 
µδΕ Μ σσζεττελεκβεν: βογψ⌠; χσερ. µρ, µρ �βογψ⌠, κερτι φλδιεπερ�; ? ϖογ. Λ 
µο∑ρι: πυλ−µο∑ρι �βογψ⌠φρτ� Ν µορι≅, µοριπ: µ. πιλ ιδ.; ? οστϕ Ι Ε µυρπ ιδ. Α φινν−
ϖολγαι αλαπαλακ: ∗µαρϕα �βογψ⌠� (ΥΕΩ 264). Αζ ΣΣΑ (2: 149�50) µεγκρδ∀ϕελεζι α 
µδΜ µα∋ �αλµα�ιδεταρτοζ〈σ〈τ ισ. Φιννυγορ ερεδετ! ακκορ λεηετ, ηα α ϖογυλ σ/ϖαγψ αζ 
οσζτϕ〈κ αδατ ιδεϖονηατ⌠, δε αζ ΣΣΑ σζεριντ ισ, αζ ΥΕΩ σζεριντ ισ βιζονψταλαν αζ 
ιδεταρτοζ〈συκ� Λν 238, Γεν 2021., Ηζ 239, Ηαλ 73�4, ΘΛ 206, Ν ΙΙ: 700, Λζ 4018., Χ 
65, Γρ 535�6, Σχηλ 98, ΙτκΤ 265, 903, Ηκ 952, 3, ΣλΜορ 42, Κυρ 198, ΙτκΕ 2570., ΜοσΣλ 
67, ΣλΜοσ 68, Σϖερ 52, Σλ 299, ΣλΒ 249, 358, ΒλΜ 194 | ΦΥς 113, ΣΚΕΣ 334, ΥΕΩ 
264, Λρ 693., ΣΣΑ 2: 149�50.  
 
συηπι: Ποπυλυσ τρεµυλα, ρεζγ∀ νψ〈ρφα, ηααπα, Εσπε: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Οϖ, Υ, Ο, Σκαλσ, Φρ, 
ς, ςφσ); Σ (Μ, ϑ, Γ); Ν (Παρκ, Συϕ, Γρατ, Ταλµ, Κνκ, Κτ, Κρ, Π, Υτσ); Ι; Κ (Κλδ). � Φινν−
ϖολγαι κορι σζ⌠, ϖ. φι. ηααπα; καρϕ. ηοαβα; αυν. ηοαβυ ∼ ηυαβυ; λ!δ ηυαβ ∼ ηυαβε ∼ 
ηοαβυ; ϖεπσζ. ηαβ; ϖ⌠τ #πα; σζτ ηααβ ∼ ηααϖ; χσερ. �απκι ∼ �απι ∼ �οπκε ιδ. Α φινν−
ϖολγαι αλαπαλακ: ∗�απα �ρεζγ∀νψ〈ρ�. � Λν 252, Γεν 1045., ΩΛπΧηρ 114, ΘΛ 301, ΛΩφσ 
2303., Ν ΙΙΙ: 607, Λζ 7106., 7121χ., Χ 92, Γρ 1021, Σχηλ 135, Λυκκ 144, Ηκ 1275, 
ΣλΜορ 73, Κυρ 328, Κε 88, ΙτκΕ 4627., ΜοσΣλ 114, ΣλΜοσ 13, Σλ 432, ΣλΒ 244 | ΣΚΕΣ 
46, ΥΕΩ 783, Λρ 1165. 
 
συορδνα: Φραξινυσ, κ∀ρισ, σααρνι, Εσχηε. � Βιζονψταλαν ερεδετ!. Ταλ〈ν φινν ϕϖεϖνψσζ⌠. 
Α ΣΚΕΣ σ αζ ΥΕΩ νεµ εµλτι α λαππ αδατοτ. 2. ? Φινν�ϖολγαι κορι σζ⌠. Β〈ρ χσυπ〈ν 
Σαµµαλλαητιν〈λ ϖαν αδατ, σ εζρτ βιζονψταλαν αζ ετιµολ⌠για, ϖ. φι. σααρνι; ϖ⌠τ σ#ρνι, 
σ#ρνεπ�; . σααρ, σααρνε; λϖ σαρν �κ∀ρισ�; χσερ. �ρτ1ι, �ερτ1ε �κεχσκεφ!ζ, φ!ζ�. � Σλ 435, 
ΣλΒ 444 | ΣΚΕΣ 939, ΥΕΩ 752, ΣΣΑ 3: 139. 
 
ϖυολγα ∼ ϖυολγα|σινε: 1. Χαρεξ αχυτα, λεσ σ〈σ [ηοσσζ, ερ∀σ, κεµνψ σ〈σφαϕτα], 
ϖιιλτοσαρα, Σχηλανκσεγγε: λπΚο; 2. [σζ〈ρ, σζαλµασζ〈λ]: Σ (ϑ); Ν; Ι ολγα; 3. κορτεϖα ηειν λ. 
σαρα, [ζσυρλ⌠σζερ! φ! ϖ. σ〈σ]: Κ (Πα, Σ, Κλδ); 4. Χαλαµαγροστισ ?, ν〈δτιππαν, καστικκα, 
Ρειτγρασ: Κ (Κλδ). � ςιτατοττ ερεδετ! . 1. Φινν−ϖολγαι κορι σζ⌠, µελψνεκ ρσζε λεηετ α 
κολτται λαππ σζ⌠ ισ, β〈ρ οττ ισ φελϖετ∀δικ αζ 〈τϖτελ λεηετ∀σγε. 2. ςαλ⌠σζν!λεγ βαλτι φινν 
ερεδετ! α τββι λαππ αλακ (ΣΚΕΣ 427). ? Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠ (ΣΣΑ 2: 263�64). Α 
σζ⌠χσαλ〈δ ταγϕαι: φι., καρϕ. ολκι �σζ〈ρ, σζαλµασζ〈λ, (γαβονα)σζ〈ρ; λ!δ ο&γ(ι); ϖεπσζε ο&γ, 
�γ; . ⌡λγ; λϖ ϖο&γ ιδ; µδΕ ολγο �σζαλµασζ〈ρ�. Α φινν−ϖολγαι αλαπαλακ: ∗ολκε �σζαλµα, φ! 
ϖ. γαβονασζ〈ρ�. � Γρ 1493, Ν ΙΙΙ: 162, ΙτκΕ 2963., ΙτκΤ 783, | ΣΚΕΣ 427, ΥΕΩ 717, 
ΣΣΑ 2: 263�64. 
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5.1.5. Α βαλτι φινν / κζφινν κορι νϖνψνεϖεκ 

5.1.5.1. Ερεδετι ελεµεκ α βαλτι φινν κορβ⌠λ 
Τιζενκτ αδατ ιδεταρτοζ〈σα λεηετσγεσ, δε α σζ⌠τ〈ρακ σεγτσγρε κεϖσβ 
τ〈µασζκοδηατυνκ. Α νϖνψνεϖεκ κζλ κοραι κζφινν κορι α ϕοκ≅α �ϖρσ 〈φονψα�; 
Λεητιραντα Καισα Ηκκινεν µυνκ〈ϕ〈ρα ηιϖατκοζικ, αµελψβεν ρϖιδεν ταγλαλϕα α σζ⌠τ 
(Ηκκινεν 1983: 393).  
γαιββατ: Σολιδαγο ϖιργαυρεα, κζνσγεσ αρανψϖεσσζ∀, κυλταπιισκυ, γεµεινε Γολδρυτε: Σ 
(Σορσ). � Ταλ〈ν σσζεϖετηετ∀ α φινν καιπαυσ �ϖ〈γψ, σ⌠ϖ〈ργ〈σ� σζ⌠ϖαλ, ϖαλαµιλψεν 
σζιµβολικυσ ρτελεµβεν. � ΘΛ 79., Σλ 147. 

 
ϕοκ#α: ςαχχινιυµ ϖιτισ−ιδαεα, ϖρσ〈φονψα, πυολυκκα, Πρεισελβεερε: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Αν, 
Οϖ, Υ, Ο, Μερ, Σκαλσ, Φρ, ς, ςφσ); Σ (Μ, Σορσ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ); Ν (Συϕ, Κνκ, Κτ, Κρ, 
Π, Υτσ, Νεσ); Ι; Κ (Πα, Νϕ, Κλδ, Τ). � Α ΣΚΕΣ λαππ αδατοτ νεµ εµλτ, β〈ρ α βαλτι φινν 
σζ⌠χσαλ〈δοτ γαζδαγον κπϖισελικ αζ αλ〈ββι πλδ〈κ: φι. ϕυολυκκα ∼ ϕυοπυκκα ∼ ϕυοϖυκκα; 
καρϕ. ϕυοµιγα1ε; αυν. ϕυοµοι, λ!δ 6υοµοι; ϖεπσζ. ϕο1ικαι1ε; ϖ⌠τ ϕ%µυκασ; . ϕοοϖικασ; 
λϖ ϕ�οιµ[ι �ηαµϖασ 〈φονψα�. Ηκκινεν α ΣΚΕΣ−σζελ ελλενττβεν εγψ ∗ϕ% σζ⌠τϖετ τεσζ φελ 
(κσ∀ββι διφτονγιζ〈χι⌠, χσακ α φιννβεν ϖαν λ−εσ αλακ), γψ α ϕοκ≅α �ϖρσ 〈φονψα� 
νϖνψνϖ ισ εννεκ α σζ⌠χσαλ〈δνακ α ταγϕα. Λεητιραντα ισ ηιϖατκοζικ ερρε, ϖ. ∗ϕο≅Ι ιδ. 
Αζ ΣΣΑ σζεριντ α κσει κζφινν κορρα ϖισσζαϖεζετηετ∀ α λαππ σζ⌠. � Λ 38, Φριισ 332−33, 
341, Γεν 485., 2056., Ηζ 93, ΘΛ 171., ΛΩφσ 502., Ν ΙΙ: 413, Λζ 1767., 1816., Χ 49, Γρ 
126, Σχηλ 78, ΙτκΤ 68, 582, Ηκ 800, ΙτκΕ 1077., Σλ 236, ΣλΒ 418, ςεστΛυυκ 137 | ΣΚΕΣ 
125, ΜΣΦΟυ. 200., Ηκκ 393, Λρ 277., ΣΣΑ 1: 249. ς. βεατνατ−, γιεγα−, ρεππ−, 
κ�ρ�ναζ−. 
 
ϕυοπµυ ∼ ϕο∑µυο|γραασιε: Ρυµεξ αχετοσα, µεζει σ⌠σκα, νιιττψσυολαηειν, Σαυερ−
αµπφερ: ∆ (Ρρ, Οϖ, Μερ, ςδ, Φρ, ς, Ητ, ςφσ); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ, Ηµ); Ν (Συϕ, 
Ενον, Κτ, Κρ, Π, Νεσ). � √. σζ.: ϕο∑µυ �σ⌠σκα� + γραασιε �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ 
νϖνψ�. Ταλ〈ν κζφινν κορι σζ⌠. Εγψελεµ! νϖκντ α φι. ϖ⌠τ, . νψϕ. ϕαµακκα �σαϖανψ 
τεϕ� σζ⌠ϖαλ ηοζηατ⌠ σσζεφγγσβε. Α φινν ϕυοµυ �µεζει σ⌠σκα� λαππ ϕϖεϖνψσζ⌠. � Λ 
38, Φριισ 341, ΘΛ 173., ΛΩφσ 488., Ν ΙΙ: 440, Λζ 1789., Γρ 120, Σχηλ 76, Ηκ 795, Σλ 
241, ΣλΒ 377, ΒλΜ 152 | ΣΚΕΣ 125, ΣΣΑ 236. ς. βεατνατ−, 〈ϕα−, γ〈δδε−, γιεδδε−, 
γιηπερε−, γυολββα−, γυοργγα−, σκιρε−. 
 
καναβορ: Χαλλυνα ϖυλγαρισ, χσαραβ (�ηανγα�), κανερϖα, Ηειδεκραυτ. � Κοραι κζφινν κορι 
σζ⌠: φι. κανερϖα; καρϕ. καναρϖο; αυν. καναβρο; λ!δ καναβρ; ϖεπσζ. καναβ∋ ∼ καναµβρ, ϖ⌠τ 
κανεβρο; . καναρβικ ιδ. Μ〈σκππεν ΣΣΑ: κα > λπΤ. � √σσζεττελβεν: καναβορ−σιιν ιδ.: Κ 
(Τ). � ΙτκΤ 88 | ΣΚΕΣ 155, ΣΣΑ 1: 298. 
 
λ〈τνϕ〈 ∼ λ〈τνϕι: 1. [φιαταλ νψρφα]: Ν (Κτ, Κρ, Π), 2. [ϖκονψ, ηοσσζ, φιαταλ νψρφα ϖαγψ 
ερδειφενψ∀]: Ι. � Ταλ〈ν κοραι κζφινν κορι σζ⌠, ϖ. σζτ λ#Χ ∼ λ#1, γεν. λ#1ε �νψιρκοσ 
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φλδν λεϖ∀ σ!ρ! λοµβοσ ερδ∀�. � Φριισ 36, ΘΛ 181., Ν ΙΙ: 471, ΣλΜορ 37, ΙτκΕ 1966., Σλ 
25, ΣλΒ 308 | ΩΛπΧηρ 91. 
 

µϕσιε: 1. [ϖρσ, µργεσ βογψ⌠ϕ φα]; 2. ∆απηνε µεζερευµ, φαρκασβοροσζλ〈ν, νσι, 
γεµεινερ Σειδελβαστ: ∆ (ςφσ); 3. [ϖκονψ κργ! φα, νψρ φανεδϖε]. � Κοραι κζφινν κορι 
σζ⌠, ϖ. ϖεπσζε µϕζ (γεν. µιην), µεϕαζ �φενψ∀φα νεδϖε�; ϖ⌠τ µη �νψρ, φενψ∀φα 
νεδϖε�; σζτ µηκ (γεν. µηϕα), µηι �φανεδϖ�; φι. µιη �φανεδϖ�; λπ∆ µϕσιε � 
ϖκονψκργ! φα; νψρφα νεδϖε; α φ〈ηοζ κζελ λεϖ∀ ϖκονψ κρεγ�. Α σζ〈µι σζ⌠ λεγινκ〈ββ 
εγψ ∗ µαιηα αλακνακ φελελνε µεγ, αµελψ κζελ 〈λλ α φιννηεζ. � ΛΩφσ 1257., Λζ 3965., 
Ηκ 945, ΣΚΕΣ 358, ΣΣΑ 2: 191. 
 
ρογα�: Σεχαλε χερεαλε, ροζσ, ρυισ, Ρογγεν: ∆ (Τν, Η, Σν∑); Σ (Μ, ϑ, Γ, Τψσ, Ηµ); Ν 
(Συϕ, Κλ, Υτσ, Ρεπ); Ι; Κ. � Αζ ΣΣΑ φινν ϕϖεϖνψσζ⌠νακ ταρτϕα α σϖδ λαππ λυλει, α 
νορϖγ λαππ σ αζ ιναρι λαππβαν. Λαγερχραντζ σ Θϖιγσταδ σζεριντ σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, 
ϖ. ⌠νο. ρογρ; νο. ρογ; σϖ. ρ∑γ. Νεµ ελκπζεληετετλεν, ηογψ α κζφιννεν κερεσζτλ κερλτ 
α λαππβα α γερµ〈ν ερεδετρε (∗ρυγιζ) ϖισσζανψλ⌠ σζ⌠, ϖ. πλ. φι. ρυισ, ρυκιινεν; . ρυκισ, 
νψϕ. ρυγισ; ϖεπσζ. ρυγι� ιδ. Αµι α φινν ρυισ σζ⌠ ερεδεττ ιλλετι, α βαλτι σζ〈ρµαζ〈στ ισ 
λεηετσγεσνεκ κελλ ταρτανυνκ, ϖ. λιτ. ρυγσ; λεττ ρυδζισ; ⌠πορ. ρυγ(γ)ισ �ροζσσζεµ�. � ΘΝ 
270�1, Λζ 5793., 5793: 2, 5884., Χ 79, Γρ 896, Σχηλ 112, ΣλΜορ 64, ΙτκΕ 3979., Σλ 371, 
ΣλΒ 438 | ΣΚΕΣ 856, ΑΕΩ 453, ΝΕΟ 546, ΣΕΟ 671, ΣΣΑ 3: 101. 
 
ρυοηκ#: Πηραγµιτεσ, ν〈δ, ρυοκο, Σχηιλφ: Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Γ); Ι; Κ (Πα, Σ, Νϕ, Ιµ, Κλδ). � 
ςαλ⌠σζν!λεγ κοραι κζφινν κορι σζ⌠, ϖ. φι. ρυοκο, ρυοικκο; καρϕ., αυν. ρυοκο; λ!δ ρυογ, 
ρυαγοι; ϖεπσζε. ρογο; ϖ⌠τ ρ#κο, ρ#κυ; σζτ ροογ �ν〈δ�. Α µ〈σικ φελφογ〈σ σζεριντ (ϖ. πλ. 
Ε. Ιτκονεν) λεηετ, ηογψ α φιννβ∀λ κερλτ α λαππβα. Αζ ΣΣΑ κρδ∀ϕελλελ εµλτι α βαλτι φινν 
σζ〈ρµαζ〈στ. Α φινν ρυοκο λεγινκ〈ββ γερµ〈ν ερεδετ! λεηετ, δε α βαλτι σζ〈ρµαζ〈σ ισ 
φελϖετ∀δττ (ϖ. ΣΣΑ). � Λζ 5954β., Σχηλ 111, Γρ 873, ΙτκΤ 456, ΙτκΕ 3907., ΣλΜοσ 107 | 
ΣΚΕΣ 872, Λρ 1065., ΣΣΑ 3: 106. 

 
σαρριτ ∼ σαρ∋ρι: ςαχχινιυµ µψρτιλλυσ, φεκετε 〈φονψα, µυστικκα, Βλαυβεερε: ∆ (Ρρ, Η, 
Αν, Οϖ, Υ, Ο, Μερ, Σκαλσ, Φρ, ς, Στ, ςφσ); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ, Ηµ); Ν (Συϕ, Κνκ, 
Ενον, Κτ, Κρ, Π); Ι; Κ (Σεϖ, Ν, Πα, Νϕ, Κλδ, Τ). � Ταλ〈ν κοραι κζφινν κορι σζ⌠, ϖ. φι. 
ηερυκκα �φεκετε ριβισζκε�; . ηερακα−, ηερακο−, η⌡ρκο−, η⌡ρακα−, η⌡ρρακαµαρϕα, η⌡ρακασ 
�πιροσ ϖ. φεκετε ριβισζκε�; λϖ ιρ#µ#∋α �πιροσ ριβιζλι�. Α σζ⌠ ετιµολ⌠γιαιλαγ σσζεφγγ α 
φινν ηερυκκα �ριβιζλι� > ηερα �σαϖ⌠� σζ⌠ϖαλ. Α σζ⌠χσαλ〈δοτ ργι ϕϖεϖνψνεκ ϖλικ α 
φελττελεζεττ γερµ〈ν αλαπνψελϖι σερα σζ⌠β⌠λ, αµελψ µεγφελελ α λατιν σερυµ �σαϖ⌠� σζ⌠νακ 
< ιευρ. ∗σερο−µ �φολψαδκ�. � Φριισ 609, Γεν 999., Ηζ 141., ΘΛ 262., ΛΩφσ 2117., Ν ΙΙΙ: 
385, Λζ 6053., 6244., 7329., Χ 81, Γρ 936, Σχηλ 118, ΙτκΤ 476, 582, Λυκκ 135, Ηκ 1138, 
ΣλΜορ 66, Κυρ 316, Κε 85, ΜοσΣλ 105, ΣλΜοσ 72, Σλ 382, ΣλΒ 370, ςεστΛυυκ 140, ΙτκΕ 
4044. | ΣΚΕΣ 71, Λρ 1090., ΣΣΑ 1: 157, 159. 
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σοαηκι: Βετυλα, νψρ, κοιϖυ, Βιρκε: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Αν, Οϖ, Υ, Ο, Μερ, Σκαλσ, ςδ, Σν∑, 
Φρ); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ); Ν (Παρκ, Κνκ, Ενον, Κτ, Κρ, Π, Υτσ, Ρεπ, Νεσ); Ι; Κ (Σεϖ, 
Ν, Νϕ). � Α σζ〈µι σζ⌠ α κζλαππ κοριγ ϖισσζαϖεζετηετ∀, σ ταλ〈ν α κοραι κζφιννιγ ισ, ϖ. 
φι. συοκκο �ηιεσκοιϖυ, Βετυλα πυβεσχενσ, Μοορβιρκε, σζ∀ρσ νψρ�; σζτ σοκκ 
�πεηµελεητινεν κοιϖυ, [πυηαλεϖελ!] νψρ�, αζ αλαπαλακ ∗σοκα ιδ. Α ΣΚΕΣ α ηανγτανι 
εγψεζσ νεηζσγειρε µυτατ ρ〈, αζ ΣΣΑ σζεριντ ισ α π〈ρηυζαµ ηανγτανι οκοκβ⌠λ νεµ 
κιφογ〈σταλαν. Μ〈σικ λεηετ∀σγκντ φελϖετ∀δικ α συοκκι < συο σζ〈ρµαζ〈σα, σ α ϕελεντσε 
ακκορ συολλα κασϖαϖα �µοχσ〈ρον νϖ∀�, ακκορ α λαππ σζ⌠ µ〈σ ερεδετ!. Αζ ΣΣΑ, 
Λαγερχραντζ, Ηασσελβρινκ, Νιελσεν ποντοστϕ〈κ α νψρ φαϕτ〈ϕ〈τ: Βετυλα πυβεσχενσ = Βετυλα 
αλβα = Β. οδορατα, σζ∀ρσ νψρ (µολψηοσ ∼ φεηρ ∼ πελψηεσ ∼), ηιεσκοιϖυ, Μοορβιρκε. Α 
τββι νψελϖϕ〈ρ〈σ κυτατ⌠ποντϕαιν λεηετ υγψανεζ, δε λεηετ Βετυλα πενδυλα = Β. ϖερρυχοσα, 
βιβιρχσεσ νψρ (κζνσγεσ ∼), ραυδυσκοιϖυ, Ηνγεβιρκε; ιλλετϖε 〈λταλ〈νοσ ϕελλσε α νψρ 
νεµζετσγνϖνεκ, λ. χµσζ⌠. � Φριισ 658, Γεν 936., Ηζ 141, ΩΛπΧηρ 112, Ηαλ 125, ΘΛ 
284., ΛΩφσ 2252., Ν ΙΙΙ: 506, Λζ 6791., Χ 87, Σχηλ 134, Ηκ 1222, ΣλΜορ 70, Κυρ 333, 
ΙτκΕ 4380., ΜοσΣλ 112, Σϖερ 42, Σλ 415, ΣλΒ 308, | ΙτκΕΛπΧηρ 1430., ΣΚΕΣ 1112�3, Λρ 
1155., ΣΣΑ 3: 214. 
 
σ〈µιλ ∼ σ〈µµ〈λ ∼ σεαµυλ: 1. Πολψτριχηυµ, σζ∀ρµοηα, καρηυνσαµµαλ, Ηααρµοοσ: Κ 
(Πα, Νϕ, Σ, Ιµ, Κλδ, Τ); 2. Σπηαγνυµ, τ∀ζεγµοηα (µοηα), σαµµαλ (ραηκασαµµαλ), 
Τορφµοοσ (Μοορµοοσ): Σ (Μ, Τψσ); Ν (Κνκ, Ενον, Λγ, Κρ); Ι; Κ (Ν); 3. [α η〈ζι 
µοηαφαϕτ〈κ ελνεϖεζσρε ηασζν〈λτ 〈λταλ〈νοσ σζακκιφεϕεζσ]: Ν (Κτ, Κρ, Π). � Κοραι 
κζφινν κορι σζ⌠, ϖ. φι. σαµµαλ; καρϕ., αυν. �αµµαλ, σαµµαλ �µοηα, ζυζµ⌠�; ϖεπσζε σαµαλ 
�µοηα�; σζτ, ϖ⌠τ σαµµαλ ιδ. Αζ 〈λταλαµ ηασζν〈λτ φορρ〈σοκβαν ηανγαλακϕυκατ τεκιντϖε 
τββ τυχατ µοηανϖ ταλ〈ληατ⌠, δε αζ ιροδαλοµβαν νεµ εγψρτελµ! α µοη〈κ µεγνεϖεζσε 
σ χσοπορτοστ〈σα. Εγψ ρσζκ σζ〈ρµαζ〈σα ισµερετλεν, µ〈σ ρσζκ ερεδετε κρδσεσ, εγψ 
ϕελεντ∀σεββ χσοπρτϕυκ φινν ϖαγψ φιννσγι ερεδετ!. � Γεν 1062., 1086., ΘΛ 258., ΩλπΣτυδ 
ΙΙΙ: 62�63, Ν ΙΙΙ: 379, 623, Λζ 6205., 6224β., Σχηλ 118, ΙτκΤ 471, 487, ΝΝ 252, Λυκκ 
135, ΣλΜορ 67, ΙτκΕ 4105., ΜοσΣλ 105, Σλ 386, 391, ΣλΒ 446 | ΣΚΕΣ 961�62, ΣΣΑ 3: 
151. 

 
σκυολκα: [〈γαϖεσζτεττ, ναγψ νψρ]: Σ (Τψσ). � Ταλ〈ν κοραι κζφινν κορι σζ⌠, ϖ. φι. κολκκα 
�π⌠ζνα, ρδ�; σζτ κολκ �τυσκ⌠, τνκ�. � Λζ 6564., | ΣΚΕΣ 211. 

 
Α τββ−κεϖσβ βιζτοσ αδατοκ µγ: ϕυοπµυ �µεζει σ⌠σκα�, σοαηκι �νψρ�, ρυοηκ# 

�ν〈δ�, καναβορ �χσαραβ, ερικα, ηανγα�, σ〈µιλ �µοηα, σζ∀ρµοηα, τ∀ζεγµοηα�, λ〈τνϕ〈 �φιαταλ 
νψρφα�, µϕσιε �φαρκασβοροσζλ〈ν�. Ταλ〈ν α λεγκεϖσβ βιζτοσ νϖνψνεϖεκ: σκυολκα 
�ναγψ 〈γαϖεσζτεττ νψρ�, γαιββατ �αρανψϖεσσζ∀�. Κλν ισ ρδεµεσ α ρογα� �ριζσ� αδατοτ 
µεγϖιζσγ〈λνι, µγ νψελϖϕ〈ρ〈σονκντ ισ εγψµ〈στ⌠λ ελτρ∀ σζ〈ρµαζ〈σ λεηετ. Αζ ελσ∀ νγψ 
νϖνψνϖ βιζτοσαν µεγϖολτ α κζλαππ κορβαν, δε α τββι εσετβεν κρδσεσ, ηογψ α 
κζφινν κορβαν µ〈ρ µεγϖολτακ−ε, σ γψενγε νψελϖϕ〈ρ〈σι ελτερϕεδτσγκ, αδατολτσ〈γυκ 
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µιαττ (πλ. γαιββατ, σκυολκα) α κζλαππ κοριγ ϖαλ⌠ ϖισσζαϖεζετσ ισ βιζονψταλαν. Α 
σζ⌠τ〈ρακβαν εννεκ νινχσ νψοµα. 
5.1.5.2. Βαλτι φινν κορι ϕϖεϖνψσζαϖακ 
Α κοραι κζφινντ κτ ναγψ νψελϖι ηατ〈σ ρτε: α βαλτι, α γερµ〈ν. Εζεκετ α ηατ〈σοκατ α 
φλδµ!ϖελσ, αζον βελλ φ∀λεγ α νϖνψϖιλ〈γ σζεµσζγβ∀λ µυτατοµ βε. 

Α βαλτι κλχσνζσεκ: Λεητιραντα κζλαππ κορι αδατνακ µιν∀στι α συοιδνι � φ!, σζνα, 
σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ µεγνεϖεζσε� αδατοτ, αµελψ σσζεφγγ α φι. ηειν, . ηειν �σζνα� ∼ 
λιτ. �ι�νασ σζαϖακκαλ. Βαλτι ερεδετ!εκ µγ: φι. ηερνε, . ηερν �βορσ⌠� < λιτ. �ρνισ; φι. 
σιεµεν, . σεεµε �ϖετ∀µαγ� < λιτ. σµενσ (ϖ. Βερεχζκι 2000: 12). 

 
συοιδνι: 1. Χαρεξ ϖεσιχαρια, η⌠λψαγοσ σ〈σ, λυητασαρα, Βλασενσεγγε; 2. [α σ〈σφλκ 
〈λταλ〈νοσ νεϖε]; 3. [φ!, φ!φλε (πλ. π〈ζσιτφ!), λ〈γψ σζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ, αµελψ α λαπποκ 
ϖλεµνψε σζεριντ λεϖλτελεν]; 4. [τ〈γαββ ρτελεµβεν εγψττεσεν µινδενφλε φ!, αµιτ 
ϖ〈γνι λεηετ, σ σζν〈νακ ηασζν〈λνι]: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Αν, Οϖ, Υ, Ο, Σκαλσ, ςδ, Σν∑, Φρ, 
ς, Στ, ςφσ); Σ (Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ); Ν (Κτ, Κρ, Π); Ι; Κ (Σεϖ, Πα, Νϕ, Ιµ, Κλδ, Τ). � Κοραι 
κζφινν κορι σζ⌠ ∗�αινα, ϖ. φι. ηειν, σζτ ηαιν, λϖ αινα. Α κζφιννβεν βαλτι 
ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. λιτ. �ι�νασ; λεττ σενσ �σζνα, φ!�. � Λν 252., Φριισ 689, Ηζ 144, Ηαλ 
130, ΘΛ 297., ΛΩ φσ 2246., Ν ΙΙΙ: 588�59, Λζ 7132., Χ 91, ΙτκΤ 528, Ηκ 1265, ΣλΜορ 
73, Κυρ 330, Κε 88, ΙτκΕ 4651., ΜοσΣλ 113, Σϖερ 24, Σλ 434, ΙτκΕΛπΧηρ 1478., ΣλΒ 250, 
Κορη 30 | ΙτκΕΛπΧηρ 1478., Λρ 1171., ΣΚΕΣ 65, ΣΣΑ 1: 150�51. 

 
Α βαλτι ηατ〈σ ταρτοττ µγ, αµικορ α Κρ. ε. ΙΙ. ϖεζρεδ υτολσ⌠ σζ〈ζαδαιβαν εγψ ϕ 

νπεσσγγελ, α γερµ〈νοκκαλ κερλτεκ καπχσολατβα α φιννσγι νπεκ ελ∀δει.  
Α γερµ〈ν ηατ〈σ εζερ ϖετ φογ 〈τ, σ α βαλτι φινν νψελϖεκ κζσ γερµ〈ν 

ϕϖεϖνψσζαϖαινακ σζ〈µα 450. Κσ∀ββ εννεκ τββσζρσε κερλτ α σϖδβ∀λ α φιννβε, α 
νµετβ∀λ αζ σζτβε (Βερεχζκι 2000: 13). 

Α τµ〈νκηοζ σζοροσαββαν καπχσολ⌠δ⌠ τερλετ σζ⌠κινχσβ∀λ νη〈νψ πλδα: λπ. ηοµβιλ 

∼ ηυµβιλ, φι. ηυµαλα, . ηυµαλ �κοµλ⌠� < ⌠νο. ηυµλι, σϖ. νο. ηυµλε; λπ. η〈ϖϖαρ ∼ καυρ#, 

φι. καυρα, . καερ �〈ρπα� < ⌠γ⌠τ ηαγρι, ⌠σϖ. ηαγηρε, σϖ. νο. ηαϖρε, νο. σϖ. νψϕ. ηαγρε; λπ. 
ρογα� ∼ ροηκα, φι. ρυισ, . ρυκισ �ροζσ� < ⌠γερµ. ρυγιζ, ⌠νο. ρυγρ, νο. ρυγ, σϖ. ρ∑γ. 

 
5.1.6. Κζλαππ κορι νϖνψνεϖεκ 

5.1.6.1. Ερεδετι ελεµεκ α κζλαππ κορβ⌠λ 
Εββεν α χσοπορτβαν ταλ〈ληατ⌠κ φανεϖεκ: �υοδδϕε �βερκενψε�, γ〈λϖα � κργτ∀λ 
µεγφοσζτοττ νψρφα ϖαγψ φενψ∀�; α ϕελεντσµεγαδ〈σ ιττ ελγ βιζονψταλαν. Ταλ〈λυνκ κισεββ 
νϖνψεκετ: δεαππυ �µοσζατ�, γαδνα �ζυζµ⌠�, γψακορι α ζσυρλ⌠, λπ. ηοα��α. 

Α κοραι κζφινν χσοπορτβαν µ〈ρ εµλτεττ 〈φονψανεϖεκ (ϕοκ≅α �ϖρσ〈φονψα�, σαρ∋ρι 
�φεκετε 〈φονψα� µελλεττ υγψανχσακ βογψ⌠νϖ α λ〈ττατ �τρπε σζεδερ (τ∀ζεγσζεδερ, λ〈πι 
σζεδερ)�. Α νϖνψ ρετλεν φορµ〈ϕ〈νακ α νεϖε (∀υροτ ∼ ∀υρροτ ∼ ∀υρυ �τ∀ζεγσζεδερ, λ〈πι 
∼, τρπε ∼) ακ〈ρ α φιννυγορ αλαπνψελϖιγ ϖισσζαµεηετ. ⊃ρδεµεσ µεγεµλτενι, ηογψ α 
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φιννβεν ισ τββ νεϖε ϖαν α νϖνψνεκ: (συο)µυυραιν, λακκα, ηιλλα; α λαππβαν α νεϖε 
λυοµι, αζ ρεττ τρπεσζεδερ βογψ⌠ νεϖε λ〈ττατ, αζ ρετλεν ∀υρυ ∼ ∀υροτ ιδ. 
δεαππυ: Φυχυσ ϖεσιχυλοσυσ, η⌠λψαγµοσζατ [ϖαγψ µ〈σ βαρνα τενγερι αλγα / µοσζατ α 
τενγερπαρτον], ρακκολεϖ (µεριλεϖ, ρυσκεα λεϖ), Βλασεν−Αλγε (Τανγ): Ν (Κνκ, Κτ, Κρ, 
Π, Ηφ, Ρεπ, Νεσ); Κ (Πα, Κλδ, Τ). � Λεητιραντα σζεριντ κζλαππ κορι σζ⌠, δλι, υµε∑ι, 
πιτει, λυλε∑ι, σζακι, ϖαλαµιντ κολαι σ κολτταλαππ αδατοκατ µυτατ βε. Α φινν τεµππυ λαππ 
ϕϖεϖνψσζ⌠. � Φριισ 161, ΘΛ 69, Λζ 7781., Ν Ι: 607, ΙτκΤ 579, Σλ 108, ΣλΒ 429 | Λρ 
1242., ΣΚΕΣ 1268. 
 
γδν ∼ γ∋δνε: 1. Παρµελια οµπηαλοιδεσ, κισλεϖελ! τ〈νψρζυζµ⌠, ρυσκεα ισοκαρϖε, 
Σχηιλδφλεχητε (Σχησσελφλεχητε); 2. ? Κρυστενφλεχητε, �κρεγζυζµ⌠�; 3. Στεινφλεχητε, 
�κϖεκρε ργζλτ ζυζµ⌠�: ∆ (Ρρ, Η, ςφσ). � Λεητιραντα σζεριντ κζλαππ κορι σζ⌠. � Φριισ 
185, Χ 30, ΛΩφσ 722., Λζ 1923., 2431�2., Ηκ 429, 586, Ν ΙΙ: 12, Γρ 192 | Λρ 313. 
 
γ〈λϖα: 1. [λεη〈ντολτ, κργτ∀λ µεγφοσζτοττ, µγ λ∀, κεµνψ, σζ〈ραζ λοµβοσφα, φ∀λεγ 
νψρ]: ∆ (Ρρ, Η, ςφσ); Σ (Αρϕ); Ν (Κτ, Κρ, Π, Συϕ, Κνκ, Λγ, Ενον); Ι; Κ (Πα, Νϕ, Σ, 
Κλδ); 2. [κιδντττ σζ〈ραζ λεη〈ντολτ φενψ∀]: Κ (Νϕ, Σ). Λεητιραντα σζεριντ κζλαππ κορι σζ⌠ 
∗κ#λϖΙ. � ΛΩφσ 564., Ν ΙΙ: 38, Λζ 2097., Χ 31, ΙτκΤ 86, 842, ΙτκΕ 1180. Σλ 157 | Λρ 356. 
 
ηοα�∋�α: 1. Εθυισετυµ, ζσυρλ⌠, κορτε, Σχηαχητεληαλµ; 2. Εθυισετυµ ηψεµαλε, τλι ζσυρλ⌠, 
κανγασκορτε, Ωιντερσχηαχητεληαλµ; Εθυισετυµ φλυϖιατιλε, ταϖιζσυρλ⌠, ϕρϖικορτε, 
Τειχησχηαχητεληαλµ: Σ (Μ, ϑ, Γ); Ν (Κϖ, Κρ, Π, Υτσ); Ι; Κ (Ν, Πα, Νϕ, Κλδ). ςιτατοττ 
ερεδετ! 1. Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠: ηοσια �τλι ζσυρλ⌠�> λπ. ηοα�∋�α �ζσυρλ⌠, κεµνψ, φ!σζερ! 
νϖνψεκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. 2. Λεητιραντα α ΣΚΕΣ−σζελ ελλενττβεν κζλαππ κορινακ 
µονδϕα α σζ⌠τ ∗#��# �ζσυρλ⌠�,  α φινν ερεδετετ νεµ φογαδϕα ελ. 3. Αζ ΣΣΑ σζεριντ: 
νψιλϖ〈νϖαλ⌠αν υγψανολψαν ερεδετ!, µιντ α ηυοσια �σρολ⌠κεφε� (γψακραν ισζαπζσυρλ⌠β⌠λ 
χσιν〈λτ〈κ), ϖ. σϖ. νψϕ. σκφτε(γρσ), σκυρσκφτε ϖ. φρακεν, σκαϖφρκεν, −γρσ �ισζαπζσυρλ⌠�, 
αµελψβεν σκφτε υγψανολψαν ερεδετ!, µιντ α σκαφτ �σζ〈ρ�; σκυρα �χσυτακολνι, µοσνι πλ. 
σρολ⌠κεφϖελ�. � ΘΛ 153β, Ν ΙΙ: 331, Λζ 1466., Γρ 1518, Σχηλ 160, ΙτκΤ 774, Λυκκ 57, 
ΣλΜορ 14, ΙτκΕ 800., Σλ 219, ΣλΒ 312 | ΣΚΕΣ 82, ΦΥς 98, Λρ 850., ΣΣΑ 1: 174. ς. 
βεαλδο−, χυοββυυ−, #υοτνϕ〈τ, ϕ〈ϖρε−, ϕεαγγε−, κυαλακα−, νιιτο−, σιττε−, σ⌡⌡ρϖ−. 
 
λ〈ττατ: Ρυβυσ χηαµαεµορυσ, τρπε σζεδερ (τ∀ζεγσζεδερ, λ〈πι σζεδερ), (κψπσ) ηιλλα, 
(λακκα, (συο)µυυραιν), Μολτεβεερε: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Οϖ, Υ, Ο, Σν∑, Φρ, ς, Στ, Ητ, ςφσ); Σ 
(Μ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ); Ν (Συϕ, Ενον, Κτ, Κρ, Π); Ι; Κ (Πα, Νϕ, Τ). � Λεητιραντα σζεριντ κζλαππ 
κορι σζ⌠, αζ αλαπαλακ: ∗λ#ντΙκ. � Λ 38, Φριισ 360−1, Γεν 1399., Ηζ 250, ΘΛ 179., ΛΩφσ 
1018., Ν ΙΙ: 469−70, Λζ 3200., Γρ 401, Σχηλ 83, ΙτκΤ 186, Ηκ 818, ΣλΜορ 32, Κε 51, 
ΜοσΣλ 52, ΣλΜοσ 18, Σλ 255, ΣλΒ 254, 333, 465 | Λρ 566. 
 
�ιϕϕ|µιρρ: Σορβυσ αυχυπαρια, µαδ〈ρβερκενψε, πιηλαϕα, Εβερκιρσχηε: Κ (Τ). � √. σζ.: �ιϕϕ 
�τερµσζετφλττι λνψ, αµελψ ρλ αζ εµβερ βαϕ〈νακ ϖ. σζερενχστλενσγνεκ� + µιρρ 
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�φα�. Λεητιραντα εγψσζερ! σζ⌠κντ τ〈ργψαλϕα, Λαππφλδ δλι νψελϖϕ〈ρ〈σ〈τ κιϖϖε αζ εγσζ 
νψελϖτερλετεν µεγϖαν α σζ⌠, αµελψετ κζλαππ κορινακ µιν∀στ. Α κζλαππ αλακ ∗�#ϕ# 
�µαδ〈ρβερκενψε�. Α ϕελζεττ αλακοκ, πλ. λπΝ �υογγϕε Νιελσεννλ: συπερνατυραλ βεινγ 
ωηιχη ρεϕοιχεσ (�λαυγησ�) ατ πεοπλε�σ µισφορτυνεσ; Σαµµαλλαητιν〈λ: �υοδϕι ∼ �υοδϕ〈 
�παηολαινεν (ρδγ)�; νϖνψνεϖετ νεµ ϕελλ. � Γεν 886., ΘΛ 306., ΙτκΤ 552., Ν ΙΙΙ: 679 
| Λρ 1209. 
 
5.1.6.2. Κζλαππ κορι σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζαϖακ 
Λεητιραντα κζλαππ κορι νϖνψνεϖει κζτ κορ〈ββαν κιµυταττυκ α βαλτι κλχσνζστ, α 
σκανδιν〈ϖβ⌠λ η〈ροµ ολψαν αδατυνκ ϖαν, αµελψ κιµυτατηατ⌠ α κζλαππ κορι 
νψελϖ〈λλαποτβ⌠λ. Εζεκ σκανδιν〈ϖ ερεδεττ Σαµµαλλαητι ισ κζλι: Προτο−Σχανδιναϖιαν 
λοανωορδσ (σεϖεραλ ηυνδρεδ); τηε φολλοωινγ [ωορδσ] ηαϖε α ρελατιϖελψ ωιδε διστριβυτιον 
ιν τηε Σααµι λανγυαγεσ: η〈ικα �ολδ πινε�; ρ〈σσι �φλοωερ�; ρισσι �τωιγ� (1998: 128�29). 
Εζεκ α νϖνψνεϖεκ α λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σοκ σζεµποντϕ〈β⌠λ υγψανγψ ϖισελκεδνεκ, µιντ αζ 
ερεδετι σζαϖακ. Εζεκβεν α νψελϖϕ〈ρ〈σι ταγολ⌠δ〈σ ισ κιµυτατηατ⌠.  

 
〈ικα ∼ η〈ικα: 1. Πινυσ σψλϖεστρισ, ερδειφενψ∀, µντψ (πετϕ), Φηρε (Κιεφερ): ∆ (Οϖ, Υ, 
Ο, Μερ, Καλλ, Σκαλσ, ςδ, Ηοτ, Φρ, ς, ςφσ); Σ (Μ, Σορσ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ) ηαιηκα �ναγψον 
ναγψ ερδειφενψ∀�; Ν (Συϕ, Ιβ, Κνκ, Κτ, Κρ, Π) (η)αι�κ �φεκετε κργ! ναγψ ερδειφενψ∀�; Ι 
αικκα �ϖκονψ κργ! ϖασταγ ερδειφενψ∀, µ〈ρ νεµ ν∀, δε µγ λ�; Κ (Νϕ, Τ) αικκ 
�⌠ρι〈σφα�; 2. Βετυλα, νψρ, κοιϖυ, Βιρκε: Σ (Αρϕ); Ν (Ιβ); Κ (Τ) ⌠ρι〈σφα; 3. Πιχεα, λυχφενψ∀, 
κυυσι, Φιχητε: Σ (ϑ, Γ); Κ (Τ) ⌠ρι〈σφα; 4. Θυερχυσ, τλγψ, ταµµι, Ειχηε: Ν (Κτ, Κρ, Π, 
Ρεπ); 5. Αβιεσ, ϕεγενψεφενψ∀, ϕαλοκυυσι (ηοπεα κυυσι), Ταννε: Σ (Σορσ). � Νιελσεννλ: 
ρεγ φα, χσακ α νπµεσκβεν. Α κυτατ⌠κ φ∀λεγ αζτ ηανγσλψοζζ〈κ, ηογψ ναγψ (⌠ρι〈σ) ρεγ 
φα. Εββεν α ϕελεντσβεν αδϕα µεγ Λεητιραντα ισ, κζλαππ κορινακ ϖϖε α σζ⌠τ, αµελψ 
Λαππφλδ εγσζν µεγϖαν. Α φελττελεζεττ αλαπαλακ ∗#ϕκκ �ααρνιπυυ, ⌠ρι〈σ φα�. Κιχσιτ 
φυρχσ〈νακ τ!νηετ εκκορα ϕελεντσ−µεγοσζλ〈σ, ηισζεν α ϖαλ⌠σ〈γβαν σζερνψ 
νϖνψισµερεττελ ισ µεγ λεηετ εγψ νψρφ〈τ ϖαγψ εγψ ερδειφενψ∀τ κλνβζτετνι εγψ 
τλγψφ〈τ⌠λ. Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ⌠νο., νο. εικ; ⌠σϖ. #κ, σϖ. εκ; γερµ. ∗αικ �τλγψ�. 
Α λαππ (η)αι�κ > φινν αικκι. � Λν 222, Φριισ 284, ΘΝ 84, Ηαλ 16, ΘΛ 2., ΛΩφσ 262., Ν 
Ι: 26, Ν ΙΙ: 289, Λζ 151., 1188., Γρ 4, Σχηλ 66, ΙτκΤ 6, Ηκ 711, ΣλΜορ 3, ΙτκΕ 50., ΜοσΣλ 
7, ΣλΜοσ 73, Σλ 12, ΣλΒ 478 | ΣΚΕΣ 8, ΑΕΩ 96, ΝΕΟ 85, ΣΕΟ 115, ΕΟ 180, Λρ 34. ς. 
η〈ικα. 
 
ρ〈σσι ∼ κραεσιε ∼ κραασσϕα: κυκκα, ρυοηο, ϖιννπυτκι, [ϖιρ〈γ; λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ 
νϖνψ, µελψνεκ λεϖελε ϖαν (γψ ταρτϕ〈κ α λαπποκ); φ!, ανγψαλγψκρ]. Αζ Ανγελιχα 
ϕελεντσ φ∀λεγ αζ σζακι σ κελετι κυτατ⌠ποντοκρ⌠λ αδατοληατ⌠. Α νϖνψνϖ Λαππφλδ 
εγσζν ισµερτ, κυτατ⌠ποντοκατ κλν νεµ ϖεσζεκ φελ. Α σζ⌠ αζ σσζετεττ νϖνψνεϖεκ 
λεγγψακοριββ υτ⌠ταγϕα. ϑελεντσσζ!κλσσελ αλακυλτακ κι: 1. Μενψαντηεσ τριφολιατα, 
ϖιδραφ!, ραατε, Φιεβερκλεε (Βιττερκλεε): ∆ (Ρρ, Η, Οϖ, Ο, Τρ, Φρ, Ητ, Ωφσ); 2. Χοµαρυµ 
παλυστρε, τ∀ζεγεπερ, κυρϕενϕαλκα, Βλυταυγε: ∆ (Η); 3. Τριφολιυµ, ηερε, απιλα, Κλεε: Σ. � 
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Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ∀σνο. γρασϕα; ⌠νο., νο. γρασ; σϖ. γρασ, γρσ �φ!, 
(γψ⌠γψ)νϖνψ� Α σζ⌠ α γερµ. ∗γρ〈σϕα τ∀ρε µεγψ ϖισσζα, µελψβεν α −ϕα σζυφφιξυµ. � 
Λν 249, Γεν 1263., Ηζ 70, ΘΝ 259, ΘΛ 121., 122., 232., ΛΩφσ 951., Λζ 2716., 3055., 
5590., Γρ 422, Σχηλ 181, ΙτκΤ 422, Λυκκ 128, ΣλΜορ 66, Κε 80, ΣλΜοσ 108, ΜοσΣλ 104, 
Σϖερ 106, Σλ 359, ΣλΒ 317, 438, 537,ΩΛπΧηρ, Ηαλ 49, 108, Χ 38, Ηκ 650−51, Ν ΙΙΙ: 259, 
ςεστΛυυκ 107 | ΩΛπΧηρ 106, ΑΕΩ 185, Ν∆ΕΩ 355, ΝΕΟ 178, ΣΕΟ 207, ΕΟ 315.  
 
ρισ∋σι: 1. Βετυλα, τρπε νψρ, ϖαιϖαισκοιϖυ, Ζωεργβιρκε: Ν (Κτ, Κρ, Π); Κ (Νϕ, Κλδ, Τ); 2. 
[νψρφαϖεσσζ∀, φ!ζφαϖεσσζ∀]: Λεητιραντα εγσζ Λαππφλδρε ϕελζι εββεν α ϕελεντσβεν, 
κζλαππ κορι σζ⌠: ∗ρισσ#. � Βιζονψ〈ρα σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠ α φιννβεν, ϖ. φι ρισυ; σϖ., 
νο. ρισ �ϖεσσζ∀, βοκορ�. � Ν ΙΙΙ: 292, Ιτκ 442, ΜοσΣλ 98, Σϖερ 69, Σλ 367, ΣλΒ 520, 
ΣλΜοσ 106 | ΣΚΕΣ 814, ΝΕΟ 534, ΣΕΟ 647, Λρ 143., ΣΣΑ 3: 83. 

 
√σσζεγζσ. Μιλψεν τανυλσ〈γγαλ σζολγ〈λ αζ ∀σι ερεδετ! νϖνψνεϖεκ ϖιζσγ〈λατα? Ηα αζ 

υρ〈λι αλαπνψελϖ φελ∀λ κϖετϕκ ϖγιγ αζ αδατοκατ, σζρεϖεηετϕκ α φανεϖεκ σζ〈µ〈νακ 
χσκκενστ, α νϖνψεκ αλαχσονψαββ〈 ϖ〈λ〈σ〈τ, υγψανακκορ α δσυλ⌠ αλϕνϖνψζετετ, αζ 
〈φονψ〈κατ σ µ〈σ βογψ⌠κατ µεγνεϖεζ∀ αδατοκ σζ〈µ〈νακ νϖεκεδστ. 

Μεγνεϖεζτεκ τεη〈τ φ〈κατ, λυχφενψ∀τ, φ!ζετ, γερτ, βερκενψτ, νψ〈ρφ〈τ, τββ νϖ ϖαν α 
νψρρε, αζ ερδειφενψ∀ρε, ακ〈ρχσακ α ζυζµ⌠ρα. Αζ ∀σι ερεδετηεζ ταρτοζηατνακ α µοηα, α 
ζσυρλ⌠, α σ〈σ, α βογψ⌠φλκ, αζ ανγψαλγψκρ, α χσερϕκ, α ηανγαφλκ αδαται ισ. 

Φελτ!ν∀, σ κλνσεν α βιζτοσνακ ταρτοττ ετιµολ⌠γι〈κ κζττ αζ, ηογψ τελϕεσ 
µρτκβεν ηι〈νψοζνακ α ϖιρ〈γοκ, σεµ ερδει, σεµ µεζει ϖαγψ ρτι ϖιρ〈γοκ νινχσενεκ 
µεγνεϖεζϖε. Εζ α τνψ ταλ〈ν αζζαλ φγγ σσζε, ηογψ α ϖιρ〈γ ϖιρ〈γζ〈σα ρϖιδ, αζ 
αδατκζλ∀κ νεµ τυδτακ ρ〈µυτατνι α δενοτ〈τυµρα, α νεϖεκ νεµ ∀ρζ∀δτεκ µεγ, σ νεµ 
ηαγψοµ〈νψοζ⌠δτακ τοϖ〈ββ. Α ηασζνοσσ〈γ, α νϖνψφελδολγοζ〈σ, αζ εµβερι εσετλεγ 〈λλατι 
τ〈πλ〈λκκντ ϖαλ⌠ φεληασζν〈λ〈σ κεϖσβ ϕελλεµζ∀ α ϖιρ〈γοκρα. %σεινκ κορ〈βαν πεδιγ µγ 
νεµ α σζπσγ λεηετεττ α φοντοσ. Α ϖιρ〈γοκκαλ ελλενττβεν α ζυζµ⌠, α µοηα, α φ!φλκ, α 
σ〈σφλκ εγσζ ϖβεν ϕελεν ϖαννακ, α βογψ⌠κ τ〈πλ〈λκοζ〈σρα αλκαλµασακ, α φ〈κ 
ϖτιζεδεκιγ εγψ ηελψεν 〈λλνακ, ϕ⌠λ µεγφιγψεληετ∀κ, ρζκεληετ∀ α λασσ πυσζτυλ〈συκ ισ, 
ϖ. σοαρϖι �ελσζ〈ραδτ ερδειφενψ∀�, γ〈λϖα �κρεγ νλκλι λοµβοσ φα ϖαγψ φενψ∀�. 

Κλνσεν α ναγψ ϖαγψ ρεγ φ〈κ µινδιγ ισ λενψ!γζ∀ ηατ〈σσαλ ϖολτακ αζ εµβερρε, 
ρκ µεγϕυλ〈συκ µιαττ σζ〈µοσ ϖαλλ〈σβαν, µτοσζβαν, βαβον〈βαν, ϖαγψ γιγ ρ∀ φακντ 
α µονδ〈κβαν σ νπµεσκβεν, ϕβ⌠λ σ ϕβ⌠λ ισµτλ∀δ∀ µοτϖυµοκ, ϖ. λπ. 〈ικα ∼ η〈ικα 
�τλγψ, ερδειφενψ∀, λυχφενψ∀, ϕεγενψεφενψ∀, νψρ�, δε κλνσεν: �⌠ρι〈σ φα�; Νιελσεν: 
�ρεγ φα, χσακ α νπµεσκβεν�. 
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5.1.7. Αζ !σι λαππ νϖνψνεϖεκ (σσζεφογλαλ〈σ) 
 

 Βιζτοσ ερεδετεκ Βιζονψταλαν α λαππ οδαταρτοζ〈σα  

Υρ〈λι 
κορι ερεδετεκ 
 
 
 

βοσκα ∼ βοσκ〈 �ανγψαλγψκρ� 
δυοπµα �ζελνιχε(µεγγψ)� 
γυοσσα �λυχφενψ∀� 
ϕυϖϕεµε �σζακ〈λλζυζµ⌠, 

φαρκασζυζµ⌠� 
µιεκτα �ζσοµβκσ〈σ� 
νϕυοηχυ ∼ νϕυχχυρασσε �ζσυρλ⌠, 

ϖζι φ!φλε�  
σοαρϖι �ελσζ〈ραδτ ερδειφενψ∀� 

? κοαιϖ� �νψρ� 
? νϕοορα �σζ∀ρµοηα� 
? πυι ∼ πυ∑ϕ∋ϕυ �φ!ζ�  

Φιννυγορ κορι  
ερεδετεκ 
 
 

γυοδϕα �σ〈σ; γψαπϕσ〈σ; κεµνψ 
ργψ! γψοµνϖνψ� 

νϕορµµ �σ〈σ, φ! α ϖζβεν� 
ολα� �µολψ!ζ∀� 
σ〈?γιν ∼ σαγγεµ �φιαταλ, καρχσ 

ερδειφενψ∀� 
 

? ∀υροτ �ρετλεν τρπε σζεδερ� 
? γασκκασ ∼ κασκασ �βορ⌠κα� 
? λυυββα�κ ∼ λοππαν �σ〈ργα 

ϖζιτκ; τνδρρ⌠ζσα� 
? µυορρα �φα� 
? σκιερρι �νψρ� 

Φινν−περµι κορι  
ερεδετεκ 
 
 

βεαηχι (? ΠΦΥ) �ερδειφενψ∀� 
δα≅ασ �χσαραβ, ερικα, ηανγα; 

φλχσερϕε� 
ϕεαγιλ �ρνσζαρϖασζυζµ⌠, ζυζµ⌠ 

(〈λτ. νεϖε)� 

? κιεδδε �µεζ∀, ρτ, λεγελ∀; 
ταραχκβζα�  

Φινν−ϖολγαι κορι  
σζαϖακ 
 
 

λεαιβι �ηαµϖασ γερ� 
ϖυολγα ∼ οαλγα �σζ〈ρ, σζαλµασζ〈λ; 

ζσυρλ⌠σζερ! φ! ϖ. σ〈σ� 
µυορϕι (? ΠΦΥ) �βογψ⌠; 

ϖαρϕβογψ⌠� 
συηπι �ρεζγ∀ νψ〈ρ� 

? λαηππυ �φοναλζυζµ⌠, 
σζακ〈λλζυζµ⌠� 

? συορδνα �κ∀ρισ� 
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Ερεδετι ελεµεκ  
α βαλτι φινν κορβ⌠λ 
 
 
 
 
 

ϕοκ≅α �ϖρσ〈φονψα� 
µϕσιε �φαρκασβοροσζλ〈ν; φανεδϖ� 
ρυοηκ# �ν〈δ� 
σαµιλ �µοηα, τ∀ζεγµοηα, 

σζ∀ρµοηα� 
σκυολκα �〈γαϖεσζτεττ ναγψ νψρ� 
σοαηκι �νψρ� 
  

?? γαιββατ �κζνσγεσ 
αρανψϖεσσζ∀� 

? ϕυοπµυ �µεζει σ⌠σκα� 
? καναβορ �χσαραβ, ερικα, ηανγα� 
? λ〈τνϕ〈 �φιαταλ νψρφα ϖ. 

ερδειφενψ∀� 
?? ναϖα �σζακ〈λλζυζµ⌠� 
? νϕυοϖϖι �δυρδαφ!� 
? ρογα� �ροζσ� 
? σαρριτ �φεκετε 〈φονψα� 

Ερεδετι ελεµεκ  
α κζλαππ κορβ⌠λ 
 
 
 
 

δεαππυ �µοσζατ� 
γαδνα �κισλεϖελ! τ〈νψρζυζµ⌠� 
γ〈λϖα �ελσζ〈ραδτ φα (λοµβοσ φα ϖ. 

φενψ∀)� 
λ〈ττατ �τ∀ζεγσζεδερ, λ〈πι σζεδερ, 

τρπε σζεδερ� 
�υοδδϕε ∼ ϖ. �ιϕϕµιρρ �βερκενψε� 

 
 

? ηοα�∋�α �ζσυρλ⌠� 
 

Βαλτι σζλ〈ϖ συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 
〈λταλ〈νοσ νεϖε� 

 

Κζλαππ κορι 
σκανδιν〈ϖ 
ϕϖεϖνψσζαϖακ 

(η)〈ικα �τλγψ; ⌠ρι〈σ φα (φενψ∀, 
νψρ, τλγψ ⌠ρι〈σ φα.)� 

γορδνι �ροζσ, γαβονα� 
ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ 

νϖνψ, φ!� 
ρισ∋σε �τρπε νψρ; νψρφαϖεσσζ∀, 〈γ�
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5.2. ϑϖεϖνψσζαϖακ 

5.2.1. Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζαϖακ 
Α λαπποκ σ α σκανδιν〈ϖοκ κζττ ιγεν κορ〈ν κιαλακυλτακ καπχσολατοκ, µ〈ρ αζ ι. ε. 3. 
ϖσζ〈ζαδβαν, εζ αζ ∀σγερµ〈ν κορ ϖγε (ι. ε. 1200�300). Α λαππβαν σσζεσεν 3000 
σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠ ϖαν (Κορηονεν 1981: 46), µελψεκ α λαππ κλν λετβεν 〈τϖεττ 
σζαϖακ. Α λεγτββϕκ α νψυγατι λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σοκβαν ϕελενικ µεγ, αµελψεκ φολψαµατοσ 
ριντκεζσβεν ϖαννακ α σκανδιν〈ϖ νψελϖεκκελ, δε α κελετι νψελϖϕ〈ρ〈σοκβαν ισ � εγσζεν α 
τυρϕαι / τερι λαππιγ � ταλ〈λυνκ βιζονψτκοκατ αρρα, ηογψ α σκανδιν〈ϖ ηατ〈σ εγψκορον αζ εγσζ 
τερλετεν ρϖνψεσλτ. Α σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζαϖακ ναγψ ρσζε (α λαππβαν) ϖισζονψλαγ 
ϕ.  

 
5.2.1.1. Σκανδιν〈ϖ αλαπνψελϖι ϕϖεϖνψσζαϖακ 
Νψελϖτρτνετιλεγ ρδεκεσ χσοπορτκντ κλνλ ελ α λεγργεββι ρτεγ, αµελψ α κζλαππ 
κορβαν κερλτ βε αζ κζσκανδιν〈ϖβ⌠λ. Αζ ιδ∀κ φολψαµ〈ν εννεκ α ρτεγνεκ α ναγψσ〈γ〈ρ⌠λ 
ϖαλ⌠ νζετ ναγψον ϖ〈λτακοζοττ. Θϖιγσταδ (1893: 70�74) τελϕεσ εγσζβεν ταγαδτα αννακ 
λτεζστ, µγ Ωικλυνδ (1918: 21) α σκανδιν〈ϖ αλαπνψελϖι ερεδετ! ϕϖεϖνψσζαϖακ 
σζ〈µ〈τ α λαππβαν τββ µιντ 600 σζ⌠ρα βεχσλτε. 

Α κυτατ〈σοκ ελ∀ρεηαλαδ〈σ〈ϖαλ σοκ, Ωικλυνδ 〈λταλ ισµερτετεττ ιδ∀µεγηατ〈ροζ〈σ 
βιζονψταλαννακ τ!ντ. Υγψανακκορ α βεχσλσεκ ⌠ϖατοσαββακκ〈 ϖ〈λτακ. ⊆γψ πλ. Χολλινδερ 
(1941β: 83) µ〈ρ χσακ 400, κσ∀ββ (1953: 62) µ〈ρ χσακ λεγφελϕεββ 200 σζ⌠ 
κλχσνζσρ∀λ βεσζλ. 

Α σκανδιν〈ϖ αλαπνψελϖι 〈τϖτελεκ ηανγτανι ϕελλεµζ∀ινεκ ρσζλετεκβε µεν∀ ϖιζσγ〈λατα 
σορ〈ν Τρψγγϖε Σκλδ (1961: 197) αρρα αζ ερεδµνψρε ϕυτοττ, ηογψ α βιζτοσ εσετεκ σζ〈µα 
αλιγ 200 σζ⌠. 

Α λεγυτ⌠ββι κυτατ〈σοκ (ϖ. Κορηονεν 1981: 46) αλκαλµατ αδνακ α λαππ γερµ〈ν σ 
σκανδιν〈ϖ ερεδετ! κλχσνσζ⌠χσοπορτϕαι κζττι ηατ〈ροκ κιϕελλσρε (Κορηονεν 1981: 
46�47). 

Α σκανδιν〈ϖ ηανγϖ〈λτοζ〈σοκ δατ〈λ〈σ〈βαν σεγτ αζ εγψκορι ⌠γερµ〈ν ροϖ〈σρ〈σ. Αζ 
ιλψεν ϖ〈λτοζ〈σοκ ναγψ ρσζε ργεββι, µιντ (β〈ρµελψικ) σκανδιν〈ϖ ρναρ〈σ, τεη〈τ µ〈ρ αζ 
ι. σζ. 200 ελ∀ττ τρτντεκ. Εζ αζτ ϕελεντι, ηογψ α λαππ�σκανδιν〈ϖ ριντκεζσεκ µ〈ρ εζ ελ∀ττ 
ελκεζδ∀δτεκ. 

Μοστανσ〈γ µεγλεηετ∀σ εγψετρτσ υραλκοδικ αββαν, ηογψ α λαπποκ ∀σει σ α 
σκανδιν〈ϖοκ ∀σει Σκανδιν〈ϖια σζακι ρσζν, α ϑεγεσ−τενγερ κρνψκν ταλ〈λκοζτακ, αηολ 
αζ ελσ∀ 〈τϖτελεκ τρτντεκ (ϖ. Κορηονεν 1981: 47). Εγψ µ〈σικ φελττελεζσ σζεριντ α 
κλχσνζσι ριντκεζσεκ Φιννορσζ〈γβαν τρτντεκ (Σετλ 1926: 186). Εζ α τε⌠ρια 
αζονβαν µεγγψ∀ζ∀ βιζονψτ〈σ νλκλ µαραδτ. 

Α ϑεγεσ−τενγερ µελλεττ σζ⌠λνακ α τερλετ σκανδιν〈ϖ ερεδετ! λαππ ηελψνεϖει, αµελψεκ α 
λαππβαν αρχηαικυσ ηανγαλακβαν ∀ρζ∀δτεκ µεγ σζιντε αζ ∀σσκανδιν〈ϖ ιδ∀κτ∀λ ϖ〈λτοζατλαν 
φορµ〈βαν, πλ. λπ Μ#κκρ−αωϕο, νο. Μαγερψ [λπΝ αωϕε �µεαδοω ηαψ�; ⌠νο. ηεψ, νο. ηευ 
�σζνα�] (Ωικλυνδ 1986: 27, Σκλδ 1961: 170�172, Κορηονεν 1981: 47). 
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Α σκανδιν〈ϖ αλαπνψελϖι ιδ∀σζακ αζ ι. σζ. 700−ασ ϖεκιγ ταρτοττ. Εζτ αββ⌠λ 
κϖετκεζτεττκ κι, ηογψ αζ ∀σσκανδιν〈ϖ κλχσνζσ µινδεν λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σβαν 
µεγϕελενικ, σ ηογψ αζ 〈τϖτελεκ 〈τεστεκ α νψελϖϕ〈ρ〈σοκ ν〈λλ⌠ λετνεκ ηανγϖ〈λτοζ〈σαιν. 
ςαν ολψαν ϖλεµνψ, ηογψ α λαπποκ ακκορ α κζλαππ σζακασζβαν λτεκ, αµελψβεν λεσ 
νψελϖϕ〈ρ〈σι κλνβσγεκ µγ νεµ ϖολτακ (Ωικλυνδ 1896: 14�19, Χολλινδερ 1953: 62). 
Αζ υτ〈ν α κορ υτ〈ν ισ φολψαµατοσακ α σκανδιν〈ϖ κλχσνζσεκ, δε χσακ αζοκβαν α 
νψυγατι λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σοκβαν, αµελψεκ φολψαµατοσαν ριντκεζτεκ α σκανδιν〈ϖ 
νψελϖεκκελ. Αζ ϕαββ κλχσνσζ⌠κινχσνεκ κισεββ ρσζε α κελετι νψελϖϕ〈ρ〈σοκβα ισ 
βεσζιϖ〈ργοττ (Κορηονεν 1981: 47). 

Α σκανδιν〈ϖ αλαπνψελϖετ (καντασκανδινααϖι, υρνορδιση) κϖετι αζ ⌠σζακι 
νψελϖ〈λλαποτ, αµελψ νψυγατι σ κελετι σκανδιν〈ϖρα βοµλοττ. �Α νψυγατιηοζ ταρτοζοττ αζ 
ιζλανδι, α φρι, α νορϖγ, α κελετιηεζ α σϖδ σ α δ〈ν. Εζ αζ ι.σζ. 6. σζ〈ζαδβαν µγ γψ ισ 
ϖολτ, δε µα µ〈ρ α ηαγψοµ〈νψοσ νψυγατι σκανδιν〈ϖ χσοπορτ εγψικ ταγϕα, α νορϖγ, α 
ηαγψοµ〈νψοσ κελετι σκανδιν〈ϖ χσοπορτ εγψικ ταγϕ〈ϖαλ, α σϖδδελ ν∀ττ α σζ⌠ νψελϖτυδοµ〈νψι 
ρτελµβεν εγψ νψελϖϖ σσζε�(Ηυττερερ Μικλ⌠σ 1986: 380�81). Α λαππβαν ελ∀φορδυλ⌠ 
σζαϖακ νορϖγ ϖαγψ σϖδ ερεδεττ µεγ〈λλαπτανι εζρτ σεµ µινδιγ λεηετ, εζ εσετβεν 
µαραδοκ α σκανδιν〈ϖ µιν∀στσνλ, νεµ ϖ〈λλαλκοζϖα αρρα, ηογψ ποντοστσαµ αζ 〈ταδ⌠ 
νψελϖετ. 

Αζ ν. ϖικινγ κορ, αζαζ αζ ⌠ιζλανδι ϖαγψ ⌠νορϖγ κορ αζ ΣΣΑ σζεριντ αζ ι. σζ. 800�
1550, αζ ⌠σϖδ 800�1526 κζττι ιδ∀σζακοτ φογτα 〈τ. Εζ α µιντεγψ η〈ροµνεγψεδ 
ϖεζρεδ αδηατϕα α σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζαϖακ µ〈σοδικ ναγψ ρτεγτ.  

Μιϖελ α φιννβεν ισ β∀ϖεν ϖαννακ γερµ〈ν σ σκανδιν〈ϖ (ελσ∀σορβαν σϖδ) 
κλχσνσζ⌠κ, σ µιϖελ α λαππβα φολψαµατοσαν ρκεζτεκ κλχσνσζ⌠κ α φιννβ∀λ, 
τερµσζετεσ, ηογψ εγψ ρσζε α λαππ σκανδιν〈ϖ ερεδετ! σζ⌠κσζλετνεκ α φιννεν κερεσζτλ 
ρκεζεττ. Α φινν κζϖεττεττε κλχσνζσεκετ τββ εσετβεν λεηετετλεν ελκλντενι α 
κζϖετλενλ σκανδιν〈ϖ κλχσνζσεκτ∀λ. Βιζονψοσ κριτριυµοκ µγισ ϖαννακ, αµελψεκ 
αλαπϕ〈ν νµελψικ σζ⌠ρ⌠λ κι λεηετ µυτατνι, ηογψ α φιννεν κερεσζτλ ρκεζτεκ (ϖ. 
Κορηονεν 1981: 48).  

Νϖνψνεϖεκ 
Λεητιραντα (1989) νγψ ολψαν νϖνψνεϖετ µιν∀στεττ κζλαππ κορινακ, αµελψ σκανδιν〈ϖ 
ερεδετ!:  
� λπ∆ (Οϖ, Υ, Ο, Μερ, Καλλ, Σκαλσ, ςδ, Ηοτ, Φρ, ς, ςφσ), Σ (Μ, Σορσ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ), 

Ν (Συϕ, Ιβ, Κνκ, Κτ, Κρ, Π, Ρεπ), Ι , Κ (Νϕ, Τ) 〈ικα ∼ η〈ικα �τλγψ; ερδειφενψ∀; νψρ; 
λυχφενψ∀; ⌠ρι〈σ φα� (34.) [42];  

� λπ∆, Σ, Ν (Κτ, Κρ, Π), Κ (Νϕ, Κλδ, Τ) ρισσι �τρπε νψρ, 〈γ� (1043.) [795]; 
� λπ∆, Σ, Ν, Ι, Κ ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ; φ!; ανγψαλγψκρ� (1025.) [775]; 
� λπ∆ (Υ, Στ), Σ (ϑ, Φ, Γ), Ν (Κτ, Κρ, Π) γορδνι �ροζσ; τακαρµ〈νψ, αβρακ, γαβονα� (460) 

[407]. (Κερεκ ζ〈ρ⌠ϕελβεν Λεητιραντα σορσζ〈µα, σζγλετεσβεν αζ αδαττ〈ραµ.) Α νεϖεκ 
Λαππφλδ εγσζν µεγταλ〈ληατ⌠ακ, εζτ α ργεββι σζ⌠τ〈ρακ αδαται ισ ιγαζολϕ〈κ. Αννακ α 
τνψνεκ, ηογψ εγψ νψιλϖ〈νϖαλ⌠αν ∀σηονοσ νϖνψ (πλ. νψρ, ερδειφενψ∀, σζεδερφλκ 
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στβ.) νεϖε ισµερτ µινδεν νψελϖϕ〈ρ〈σβαν, εγψικ λεηετσγεσ µαγψαρ〈ζατ〈υλ κν〈λκοζικ α 
κζλαππ κορι ερεδετ, υγψανισ εζ ιδ∀ τ〈ϕτ µγ νεµ βεσζληετνκ σζτταγολταν λτεζ∀ 
νψελϖϕ〈ρ〈σοκρ⌠λ. 

5.2.1.2. Σκανδιν〈ϖ νψελϖεκηεζ κτηετ! ελεµεκ 
Ηαρµινχ φλττ ϖαν αζοκνακ α νϖνψνεϖεκνεκ α σζ〈µα, αµελψεκ σζ〈ρµαζηατνακ αζ 
⌠νορϖγβ⌠λ ϖαγψ αζ ⌠σϖδβ∀λ, ϖαγψ εζεκ φολψτατ⌠ιβ⌠λ. Αζ ετιµολογιζ〈λ〈σβαν Θϖιγσταδ 
Νορδισχηε Λεηνωρτερ ιµ Λαππισχηεν χµ! κνψϖε ϖολτ σζ〈µοµρα α λεγηασζνοσαββ, αζ 
∀ ϕελζσειτ ηασζν〈λοµ. 

 
� λπΝ (Ιβ, Λνϖ) αρϖακ �τψκηρ� = ⌠νο. αρφι; νο. αρϖε, σϖ. αρϖ ιδ.; 
� λπ∆ (Ητ), Σ (Τν), Ν (Κλ) ασσπα �ρεζγ∀ νψ〈ρφα�= ⌠νο. οσπ; νο. ασπ, οσπ, εσπ; σϖ. ασπ ιδ.; 
� λπ∆ (Τν, Ρρ) βαατσκερε ∼ βαακτϕερε [ρετλεν βογψ⌠, φ∀λεγ τρπεσζεδερ βογψ⌠ϕα] < 
∀σσϖ, βεσκερ, βεσκαρε; ⌠νο. βεισκρ; σϖ., νο. βεσκ �φανψαρ, κεσερ!�; 

� λπ∆ (Ητ) Σ Ι Κ (Πα) βιηπαρ �βορσ� = ⌠σϖ. πεπαρ; σϖ. πεππαρ, πιπαρ, ⌠νο. πιπαρρ; νο. 
πιπαρ, πεππερ ιδ.; 

� λπ∆ (Σν∑), Ν (Συϕ, Κτ, Κρ, Π, Ρεπ) βιϖγι �〈ρπα� = σϖ. βϕυγγ, βγγ; νο. βψγγ ιδ.; 
� λπ∆ βλιεδνε �βυργονψα; ορϖοσι ανγψαλγψκρ λεϖελε(ι) < νο., σϖ. βλαδ �λεϖλ�; 
� λπΣ (Αρϕ), Ν (Οφ, Ιβ, Κρλ, Κϖ, Κτ, Κρ, Π) βοητ#ητοσ ∼ βοτ#ητοσ �βυργονψα� < νο. 

ποτετεσ; σϖ. ποτατισ ιδ.; 
� λπΝ (Κτ, Κρ, Π) δαρφι �τ∀ζεγµοηα; σζ∀ρµοηα� < νο. τορϖ; σϖ. τορϖ, τορφ �τ∀ζεγ�; 
� λπ∆ (ς, Φρ, Τρ Ητ, ςφσ), Σ, Ν, Ι, Κ (Αρϕ) δυορεκε ∼ δοερεηκε �παλ〈στφ!; κεµνψ 

φ!φλε; 〈γ, γαλλψ� < σϖ. διαλ. δ∑ργ �τ!λεϖελ! 〈γ, ρονγψ, σζεµτ, σζαλµασζ〈λ�; 
� λπ∆ (Ητ), Σ (Σορσ, Αρϕ, Τψσ, Ηµ), Ν (Βλσ, Κλ, Κτ, Κρ, Π, Ρεπ, Νεσ), Ι, Κ (Πα) εαρτα ∼ 

ηεαρτα �βορσ⌠� = ⌠νο. ερτρ; νο. ερτερ, ερτ; σϖ. ρτ ιδ.; 
� λπΝ εασκα �κ∀ρισ� = ⌠νο. ασκρ; νο., σϖ. ασκ �κ∀ρισ�; 
� ? λπΝ εασκι �ισζαπζσυρλ⌠� (ϖ. εασκα); 
� λπ∆ (Αν, Υ, Ο, Μερ, Στϕρδ, Τρ, Κ, Σκαλσ, ςδ, Ηοτ, Σν∑, Ητ); Σ (ϑ, Φ, Γ, Τψσ, Ηµ);λπΝ 

(Σδϖ) #ππελ ∼ #βελ ∼ #ηπελ ∼ βλαα �αλµα� = ⌠νο. επλι; νο. επλε, βλε; σϖ. ππλε ιδ; 
� λπ∆ (Ρρ, Η, Οϖ, Υ, Ο, Μερ, Φρ, ς, Ητ, ςφσ), Σ (ϑ, Φ, Γ, Τψσ, Ηµ), Ν (Οφ, Ιβ, Ενον, 

Λνϖ, Κρλ, Κτ,Κρ, Π, Υτσ), Κ (Να) φ〈δνυ = ηϖονν; νο. κϖανν(α); σϖ. κϖαννε ιδ.; 
� λπ∆ (Αν, Υ) λπ∆ (ςφσ); Ν (Κϖ, Κτ) γ〈λλα ∼ κ〈λλα �κ〈ποσζτα; µοχσ〈ρι γ⌠λψαηρ; 

λ⌠κρµφ!� = ⌠νο. κ〈λ; νο., σϖ. κ∑λ �κ〈ποσζτα�; 
� λπ∆ (Ητ), Σ (Σορσ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ, Ηµ), Ι, Ν, Κ (Πα) γ〈ρϖενατ ∼ καρϖεν �κµνψ� = 

νο. καρϖε; νο. διαλ. καρϖι; σϖ. διαλ. καρφε ιδ.; 
� λπ∆ (Υ, Στ), Σ (ϑ, Φ, Γ), Ν (Κτ, Κρ, Π) γορδνι �ροζσ� = ∀σνο. κορνα; νο., σϖ. κορν ιδ.; 
� λπ∆ (Ρρ, Η, Οϖ, Υ, Ο, Μερ, Στϕρδ, Καλλ, Σκαλσ, Φρ, ς, Στ, Ητ, ςφσ) γρεεγε ∼ κρεεγε 

�ϖαρϕβογψ⌠� = σϖ. κρ∑κ; σϖ. διαλ. σκρκ; νο. κρκϕε, κρκϕε �ϖαρϕ�; 
� λπΝ η〈σσελ �µογψορ⌠� < σϖ., νο. ηασσελ �µογψορ⌠βοκορ�; 
� λπ∆ (Σν∑, Ητ), Σ (ϑ, Φ, Γ, Τψσ), Ν (Συϕ, Ιβ, Κνκ, Ενον, Λνϖ, Κλ, Κϖ, Π, Υτσ), Κ (Πα) 

η〈ϖϖαρ �ζαβ� = νο. ηαϖρε, ηαγρε; σϖ. ηαφρε ιδ.; 
� λπΝ ηοµβιλ ∼ ηυµβιλ �κοµλ⌠� = ⌠νο. ηυµλι; νο.; σϖ. ηυµλε ιδ. 
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� λπΝ ϕεαϖνε �κορπαφ!� = σϖ. ϕµν(α), ϕαµν(α); νο. ϕαµνε �λαποσ κορπαφ!�; 
� λπ∆ (ςφσ, Ητ) κριϕκε ∼ κρ%κε �? κορπαφ!, ϖαρϕβογψ⌠� = σκ (?), νο. κρεκλινγ, 

κρκϕεβρ; 
�? λπ κολοΗκο ηαρανγ; ?ηαρανγϖιρ〈γ = σϖ. κλοχκα; νο. κλοκκε �ηαρανγ�; 
� λπ∆ (Η) κρκϕεβεαρ �ϖαρϕβογψ⌠� νο. κραακεβρ, κρεκϕεβρ; σϖ. κρ∑κβρ ιδ; 
� λπΝ (Κτ, Κρ, Π, Υτσ, Νεσ), Κ (Πα, Σ, Κλδ, Τ) λ〈ϖκι �ηαγψµα� = ⌠νο. λαυκρ, νο. λαυκ; σϖ. 

λκ ιδ.; 
� λπΝ (Υτσ, Σδϖ), Κ (Νϕ, Σ) λιϖδνϕυ = σϖ. λϕυνγ, ⌠νο., νο. λψνγ ιδ.; 
� λπΝ (Ενον, Κτ, Κρ, Π, Υτσ, Νεσ), Ι, Κ (Ν, Πα, Νϕ, Κλδ, Τ) λυοµι �τ∀ζεγσζεδερ� < νο., 

σϖ. βλοµ �ϖιρ〈γ�; 
� λπΣ (ϑ, Γ) λυοτνι �ζσυρλ⌠� < βλοµ �ϖιρ〈γ�; 
� λπΝ λυοϖϖαρ �(λ⌠)ηερε� < σϖ. κλϖερ; νο. κλϖερ ιδ.; 
� λπΣ (Αρϕ) µοσσ#ν �τ∀ζεγµοηα� = σϖ. µοσσα; νο. µοσε, µοσσα ιδ.; 
� λπΝ νιεηττι < σϖ. ντ, σϖ. διαλ. νττ; νο. νττ ιδ; 
� λπ∆ (Τν, Ρρ, Η, Οϖ, Υ, Ο, Μερ, Στϕρδ, Καλλ, Σκαλσ, ςδ, Ηοτ, Ητ, ςφσ), Σ (Μ, Σορσ, 

Τν, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ) ρααϖνεϕε �βερκενψε� < ∀σνο. ραυ(+)νια; ⌠νο. ρψνιρ; νο. διαλ. ραυν; 
νο. ρογν; σϖ. ρνν ιδ.; 

� λπ∆ (Τν, Η, Σν∑), Σ (Μ, ϑ, Γ, Τψσ, Ηµ), Ν (Συϕ, Κλ, Υτσ, Ρεπ), Ι, Κ ροηκκα �ροζσ� = 
⌠νο. ρογρ; νο. ρογ; σϖ. ρ∑γ ιδ; 

� λπ∆ (Ρρ) ρυνϕιε [κισ φεηρ ϖιρ〈γ νϖνψ] < ? σϖ. γρν; νο. γρν �ζλδ�; 
� λπ∆ (Ρρ, Οϖ, Ο, Φρ) σααρκε ∼ σααρηκε ∼ σααρηκεηκε �παλ〈στφ!� < ? σϖ. σρκ �ν∀ι 

ινγ�; νο. σερκ ιδ.; 
� λπ∆ (Ρρ, Η, Οϖ, Ο, Φρ, ςφσ, Τν) σϕκιπτε �τλι ζσυρλ⌠; σ〈σ�; 
� λπΝ (Λγ) σκοαλπα ∼ σκοαλππαβλοµσταρ �µοχσ〈ρι γ⌠λψαηρ� < νο. σκολπ ιδ., σϖ. 

σκοπβλιοµ ιδ.; 
� λπΝ (Οφ, Ιβ, Λγ, Βλσ, Λνϖ, Κλ, Κϖ, Κτ, Κρ, Π, Ηφ, Κσ), Κ (Πα) στ〈ρρ〈 ∼ δαρρα 

�φατρζσµοσζατ; βαρνα τενγερι µοσζατ, ην〈ρ� < νο. ταρε; σϖ. νψϕ. ταρε �βαρνα τενγερι 
µοσζατ�; 

� λπ∆ (Τν, Η, Οϖ, Υ, Ο, Φρ, ς), Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Γ) στααρροε ∼ στααρρα �σ〈σ� < σϖ. σταρ; νο. 
στορρ ιδ.; 

� λπΝ (Κτ, Κρ, Π) στοηκκι [σζ〈ραζ, κορηαδτ φα, νψρ] < νο. στοκκ; σϖ. στοχκ �φατρζσ, 
τυσκ⌠�; 

� λπ∆ (ςφσ) στροµµπυο [σζ〈ραζ, χσοµ⌠σ νψρ] < ? σϖ., νο. στρυµπα �ηαρισνψα, χσονκ, 
µαραδκ�; 

� λπ∆ (Ρρ, Η, Οϖ, Ο, Μερ, Σκαλσ, Σν∑, Φρ, ς, Ητ, ςφσ), Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Γ, Τψσ, Ηµ), Ν 
(Οφ, Παρκ, Ταλµ, Ιβ, Κνκ, Λγ, Βλσ, Κλ, Κϖ, Κτ, Κρ, Π), Κ (Ν, Κλδ) �〈λλϕα �κεχσκεφ!ζ; 
βερκενψε; τρπε νψρ� < ⌠νο. σελϕα; νο. σελϕε �κεχσκεφ!ζ, φ!ζ�; σϖ. σλγ; σϖ. νψϕ. σλϕε 
ιδ.; 

� λπ∆ (ςφσ) ταλλε �ερδειφενψ∀� < νο., σϖ. ταλλ ιδ.; 
� λπ∆ (Σν∑, Ητ), Σ (Τψσ, Ηµ), Ν (Οφ, Ιβ) ταν∀ ∼ δαν∀ �η⌠λψαγµοσζατ� < σϖ. τ∑νγ; νο. 

τανγ ιδ.; 
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� λπ∆ (Μερ), Ι τριερ [ϖκονψ κργ!, γψακραν ρεγεσ φενψ∀] < ? σϖ. τρ; νο. τρε �φα�; 
� λπ∆ (Ητ), Σ (Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ, Ηµ), Ν (Κτ, Κρ, Π, Σδϖ) υρττασ [εηετ∀ γψκερ! γυµ⌠σ 

νϖνψ, φ∀λεγ ανγψαλγψκρ γψκερε] < ⌠νο. ψρτ, υρτ; νο., σϖ. ρτ, υρτ �λ〈γψσζ〈ρ, 
ϖιρ〈γοσ νϖνψ; γψ⌠γψφ!; φ!σζερνϖνψ�. 

5.2.1.3. Σϖδ ϕϖεϖνψσζαϖακ 
Αζ ερεδετµεγηατ〈ροζ〈σοκβαν α λαππολ⌠γυσ ετιµολ⌠γυσοκ ϖλεµνψτ φογαδταµ ελ. 
Νεµεγψσζερ εζεκ α ϖλεµνψεκ ελτρ∀εκ, εγψµ〈σνακ ελλετµονδ⌠ακ ισ λεηετνεκ. 
Ελ∀φορδυλ αζ ισ, αµικορ εγψ〈λταλ〈ν νεµ βυκκανυνκ α σζ⌠ µεγφεϕτστ βονχολγατ⌠, νετ〈ν 
φελγνγψλτ∀ ελµλετεκρε. Σαϕ〈τ, κεζδεµνψεζ∀ σζ⌠φεϕτσεινκ � πιλλανατνψιλαγ 
φιγψελµεν κϖλ ηαγψϖα α νεµ νψελϖσζετι ασπεκτυσοκατ � κτ φ∀ σζεµποντ σζεριντ 
τρτνικ: α ηανγτανι σ α ϕελενστανι κριτριυµοκ φιγψελεµβεϖτελϖελ. Εηηεζ τ〈ρσυλ 
ηαρµαδικκντ αζ αδατοκατ σζολγ〈λτατ⌠ κυτατ⌠ποντοκ φλδραϕζι (φινν, σϖδ, νορϖγ, οροσζ) 
εληελψεζκεδσε, ϕ⌠λλεηετ εζ υτ⌠ββινακ βιζονψταλαναββ α σζερεπε α νϖνψνεϖεκ 
µεγηατ〈ροζ〈σ〈βαν. Α σϖδ ϕϖεϖνψσζαϖακκαλ κελλ α λεγκρλτεκιντ∀ββεν β〈ννι α 
κλχσνσζ⌠κ κζλ, µερτ α φιννβε υγψαν τββ σζ〈ζ κιµυτατηατ⌠αν σϖδ σζ⌠ κερλτ 〈τ, 
κζτκ νϖνψνεϖεκ ισ, ϖ. πλ. σϖ. κυρβιτσ �τκ� > φι. κυρπιτσα ιδ., δε α λαππβαν α σϖδ 
ερεδετετ µ〈ρ νεµ ολψαν εγψσζερ! βιζονψτανι, ϖ. λπΝ γυρββετ �τκ� < ϖλσζ. σϖ. κυρβιτσ 
ιδ.; σϖ. προν �κρτε� > φι. πρψν ιδ., λπΝ β#ρον �κρτε� < σϖ. προν ιδ. Εγψρσζτ, µερτ 
α φινν κζϖεττ∀ νψελϖκντ µ!κδττ: ονναν ισ κερληεττεκ α λαππβα νϖνψνεϖεκ, ϖ. 
λπΝ διλλα �καπορ� < φι. τιλλι ιδ. < σϖ. διλλ ιδ., λπ∆ (Υ, Φρ), Ν (Π) βεαικα �βκκ� < φι. πψκκι 
ιδ. < σϖ. βοκ, βκ; νο. βκ ιδ. Μ〈σρσζτ α σϖδνεκ ταρτοττ 〈τϖτελεκ εγψ ρσζε κρδσεσ, 
µελλεττκ αλτερνατϖακντ οττ ϖαν α νορϖγ σζ〈ρµαζ〈σ λεηετ∀σγε ισ, ϖ. λπΝ σιτρον 
�χιτροµ� < σϖ. χιτρον ∼ νο. σιτρον ιδ.; λπ∆ (Τν, Η), Σ (Μ, ϑ) ϖετε ∼ ϖιτα �βζα� < σϖ. 
ϖετε ιδ. ∆ε νο. ηϖετε ιδ., α η− α µση−καπχσολατβαν α σζ⌠ ελεϕν νεµ ηανγζικ, εσετλεγ 
ϖαλαµιλψεν σζακι νορϖγ νψελϖϕ〈ρ〈σβαν, γψ α σζ⌠ µινδ ηανγτανιλαγ, µινδ 
σζεµαντικαιλαγ εγψεζικ α σϖδ νϖϖελ. Βιζονψτ⌠ ερεϕ!νεκ α κυτατ⌠ποντοκατ ταρτοµ, 
αµελψεκ εγψτ∀λ εγψιγ σϖδλαππ φορρ〈σοκ, ηασονλ⌠αν: λπ∆ (Αν, Υ) φρυκτα �γψµλχσ� < 
σϖ. φρυκτ ιδ. ∼ νο. φρυκτ ιδ.  

Υγψανακκορ ϖαννακ ολψαν νϖνψνεϖεκ, αµελψεκετ α �Νεµζετκζι σζαϖακ� 
κατεγ⌠ρι〈βα (ισ) βεσορολταµ (ϖ. πλ. λπ σιτρον), νοηα α λεγϖαλ⌠σζν!ββ κζϖετλεν 〈ταδ⌠ 
νψελϖ α σϖδ. Σϖδ κζϖεττσσελ σζ〈µοληατυνκ: λπΝ σψρ#να �οργονα� < σϖ. σψρεν ιδ.; 
λπΝ ινγεφεαρα �γψµβρ� < σϖ. ινγεφρα ιδ.; λπΝ ρεδι��α �η⌠ναποσρετεκ� < σϖ. ρδισα ιδ.  

Νεµ ζ〈ρηατ⌠ κι ηασονλ⌠ φολψαµατ α τκρσζαϖακ κελετκεζσβεν σεµ. Αζ σσζετεττ 
λαππ νϖνψνϖ σσζεττελι ταγϕαινακ ϕελεντσε λεγτββσζρ εγψεζικ α νορϖγγαλ, σϖδδελ 
ϖαγψ α φιννελ, ϖαγψισ τκρφορδτ〈σ. Εζτ λ〈τσζ⌠λαγ κννψ! ελδντενι, δε αζ αζονοσ 
νϖαδ〈σι σζεµλλετ, ηογψ τυδνιιλλικ α κλνβζ∀ νψελϖεκ υγψαναζτ ηανγσλψοζζ〈κ εγψ−
εγψ νϖνψνϖβεν, σζιντν ελκπζεληετ∀, πλ. λπ.δυοτταρβυσσαγεαηπιλ �αλπεσι µαχσκαταλπ, 
φι. τυντυρικισσανκπλ�. Α κτρσζεσ νϖ σσζετεϖ∀ι: δυοτταρ �ταρηεγψ, κοπ〈ρ ηεγψ� + 
βυσσαγεαηπιλ �µαχσκαµανχσ, ∼ ταλπ�, ϖ. σϖ. φϕλλκαττφοτ, νο. φϕελλκαττεφοτ ιδ.  

 
Εγψβ σϖδ ερεδετ! νϖνψνεϖεκ:  
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� λπΝ γυρκα �υβορκα�< σϖ. γυρκα ιδ.; 
� λπ∆ (Τν, Ρρ, Η, Υ, Ο, Μερ, Στϕρδ, Καλλ, Σκαλσ, ςδ, Ηοτ, Σν∑, Φρ, ς, Ητ, ςφσ), Σ (ϑ, 

Τψσ, Ηµ) περαα �βυργονψα� < σϖ. διαλ. πρα, πρυ ιδ.; 
� λπ∆ (Τν, Ρρ, Η, Οϖ, Ο, Τρ, ςδ, Φρ, ς, Ητ, ςφσ); Σ (Αρϕ,  
� ϑ, Γ, Τψσ) ϕεα∃ϕα ∼ ϕεαρϕ〈 ∼ ϕεαρϕι �ηαϖασι τεϕελ∀κε� < σϖ. νψϕ. ϕρϕα ιδ.  
5.2.1.4. Νορϖγ ϕϖεϖνψσζαϖακ 
Α λαππ νϖνψνεϖεκ ετιµολ⌠γιαι ϖιζσγ〈λατ〈βαν α σζ⌠τ〈ρακ τανσ〈γα σζεριντ α νορϖγ 
ερεδετ λνψεγεσεν τββσζρ φορδυλ ελ∀, µιντ α σϖδ. Μεγφιγψελσειµ σζεριντ α κυτατ⌠κ 
(Θϖιγσταδ, Λαγερχραντζ, Νιελσεν, Ωικλυνδ) σοκκαλ ηατ〈ροζοτταββαν µιν∀στενεκ εγψ σζ⌠τ 
νορϖγ ερεδετ!νεκ, µιντ σϖδνεκ. Εζ ρσζβεν αζρτ σεµ µεγλεπ∀, µερτ Νορϖγι〈βαν λ α 
λεγτββ (25000) λαππ, ρσζβεν α λεγτββ ρ〈σοσ ανψαγ (κνψϖ, σζ⌠τ〈ρ στβ.) ισ νορϖγλαππ 
νψελϖεν ϕελενικ µεγ, β〈ρ εζτ Σϖδορσζ〈γβαν σ φ∀λεγ Φιννορσζ〈γβαν ισ βεσζλικ. Α λαππ�
σϖδ ριντκεζσ κεϖεσεββ, γψρεββεν λακοττ τερλετεν ταλ〈λκοζηαττακ, ρ〈αδ〈συλ φιννεκ ισ 
λτεκ οττ Λαππφλδ κζπσ∀ ϖιδκειν. Ηα µεγφιγψελϕκ α ναγψ νψελϖϕ〈ρ〈σι χσοπορτοκ 
αδατολτσ〈γ〈τ, αζονναλ σζεµβετ!νικ α νορϖγλαππ σοκασ〈γα.  

Μιντεγψ 20 ολψαν νϖνψνϖ ϖιζσγ〈λανδ⌠, µελψετ α σζ⌠τ〈ρακ σζερκεσζτ∀ι νορϖγ 
ερεδετ!νεκ ταρτανακ, ϖαγψ ηανγτανι, ϕελεντστανι ρϖεκ αλαπϕ〈ν αννακ µιν∀στεκ. Εζεκ 
κζλ εγψ νεµζετκζι σζ⌠βαν νορϖγ κζϖεττστ τεσζεκ φελ: λπΝ εστραγον �τ〈ρκονψ� < 
νο. εστραγον ιδ.  
� λπ∆ (Ητ), Σ (Ηµ), Ν (Λγ, Βλσ, Λνϖ, Κλ, Κρλ, Ιβ) αιµυλ ∼ ηεµµυλο ∼ ηεαιµυλα ∼ 

ηιµυλο �ηοσσζλεϖελ! λ⌠ροµ; φοδροσ λ⌠ροµ� < νο. ηειµυλα, ηψµυλα, ηεµµυλα 
�λ⌠ροµ�; 

� λπΝ 〈γυρκα �υβορκα� < νο. αγυρκ ιδ.; 
� λπΝ (Κλ) βρεανηεαηττο �απρ⌠ χσαλ〈ν� < νο. βρεννετα ιδ; 
� λπ∆ (Ητ), Σ (Ηµ), Ν (Οφ, Ιβ) εαηκκαρακ (Πλ.) �τενγερπαρτι σζκφ!; τψκηρ� < νο. 

εακρε ιδ.; 
� λπ∆, Σ, Ν γ〈ισκι ∼ γ〈ισκκιτ �παϕζσικα, π〈φρ〈νψ� < νο. γϕεισκε, γϕεσκε ιδ.; 
� λπΝ (Ιβ) κρι##γ#βεαρρα �µ〈λνα� < νο. βρινγεβρ ιδ.; 
� λπ∆ (Η, Οϖ, Υ, Ητ), Σ (Σορσ, Αρϕ, Τψσ), Ν (Οφ, Ιβ, Λγ, Βλσ, Λνϖ, Κλ) ν〈ηπο� ∼ ν〈ππο� 

∼ ν#ηππο �καρ⌠ρπα� < ⌠νο., νο. νπα ιδ.; 
� λπΝ πεαρρα �κρτε� < πρε ιδ.; λπ ρισσκο [α τλ φολψαµ〈ν α η⌠ αλαττ ισ 〈λλ⌠, ηερϖαδτ, 

ϖκονψ φ!] < νο. ρψσκϕε �κ〈κα, σζιττψ⌠�; 
� λπΝ (Κτ, Κρ) ρυλλιτ �χιχκαφαρκ� < νο. ρψλλικ, ρλλεκ, ρψλκ ιδ.; 
� λπ∆ (Ρρ, ς, Ητ, ςφσ), Ν (Ενον, Κτ, Κρ, Π) ρ〈ϖρα �ν〈δ, ερδεικ〈κα, σζιττψ⌠� < νο. ρψρ 

�ν〈δ�; 
� λπΣ (Σορσ, Ητ) ροαϖϖα �καραλ〈β� < νο. ροϖα ιδ.; 
� λπ∆, Σ, Ν, Ι σιτνυ �σδβζα, ϕυηχσενκεσζ, σζιττψ⌠, η⌠λψαγοσ σ〈σ, κγψ⌠φ! στβ.� < νο. 

σνα, σινα, σεννεγρασ �φ!φλε�; 
� λπ∆ (Οφ), Σ (Μ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ, Ηµ), Ν (Συϕ, Ιβ, Κνκ, Λγ, Λνϖ, Κτ, Κρ, Π, Υτσ, Νεσ) 

σκ〈ηπι �βερκενψε� < νο. σκαϖ ιδ.; 
� λπΝ (Κτ, Κρ, Π) σκιλλιγρασσε �χσργ∀ κακασχµερ� < νο. σκϕελλεγρασ, σκιλλινγρασ ιδ.; 
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� λπΝ (Λνϖ, Κϖ) σκροαηππαδαρακ (Πλ..) �φατρζσµοσζατ� < νο. σκρ∑π−ταρε ιδ.; 
� λπΝ (Λγ) σκυρββα �τρπε σοµ� < νο. σκρυββα ιδ.; 
� ? λπΝ (Ηφ) στοϖϖρα �ηοσσζλεϖελ! λ⌠ροµ� < νο. σταυρ �φιαταλ φα, καρ⌠�; 
� λπΝ (Λγ, Κλ, Κρλ) στριηππυ �περϕε� < νο. στριπα; ? στριπ �ζσυρλ⌠�; 
� λπ∆ (Σν∑) σϖισκερ �σζιλϖα� < νο. σϖισκε �ασζαλτ σζιλϖα�.  
5.2.2. Φινν ϕϖεϖνψσζαϖακ 
Α φινν σ α λαππ ροκονσ〈γι καπχσολαται ∀σι ερεδετ!εκ, αζ αλαπνψελϖι σζιντεκβ∀λ σζ〈µοσ 
σζ⌠ κιµυτατηατ⌠. Α κτ νψελϖ α ροκονσ〈γι φοκ µελλεττ α τερλετι κζελσγ µιαττ ισ 〈λλανδ⌠ 
καπχσολατβαν ϖαν εγψµ〈σσαλ, β〈ρ αζ ριντκεζσεκ ιρ〈νψα ινκ〈ββ α φεϕλεττεββ κυλτρ〈ϕ 
φιννεκτ∀λ µυτατ α λαππ φελ. ⊆γψ εγψαρ〈ντ κερληεττεκ α λαππβ⌠λ α φιννβε σ α φιννβ∀λ α 
λαππβα σζαϖακ, εγψεσ εσετεκβεν α κλχσνζσ ιρ〈νψα νεµ εγψρτελµ! αζ ετιµολ⌠γυσοκ 
σζ〈µ〈ρα σεµ (ϖ. λπΝ (Κτ, Κρ) σκ〈ρβα [φιαταλ, µαγασ κεϖσ 〈γ νψρ; ϖκονψ φα] ΣΚΕΣ.  

ςιλ〈γοσ α σζ〈ρµαζ〈σ ιρ〈νψα, αµικορ χσακ εγψ−εγψ λαππ κυτατ⌠ποντον � πλ.: λπΝ (Συϕ) 
οµεν �αλµα� < φι. οµενα ιδ.; λπΝ (Λγ) ϖαραµ �ερδει µ〈λνα� < φι. ϖααρα(ι)ν, ϖααραµα 
ιδ.; λπΝ (Ενον) πυολυτ �ϖρσ〈φονψα� < φι. πυολυκκα ιδ.; λπΝ (Συϕ) ϕυογυτ ∼ ϕυολυτ 
�ηαµϖασ 〈φονψα� < φι. ϕυολυκκα αδατοληατ⌠, ιλλετϖε λεγφελϕεββ εγψ−εγψ νψελϖϕ〈ρ〈σβαν 
φορδυλ ελ∀ αδατ: λπΝ ϖ〈∃οτ �σαρκϖιδκι σζεδερ�< φι. ϖαττυ ∼ ϖατυκκα �µ〈λνα, σαρκϖιδκι 
σζεδερ�; λπΙ πιληεϕ�⊇ ∼ πιηλεϕ�⊇ ∼ βιληαϕα� �βερκενψε� < φι. πιηλαϕα ιδ.; λπΝ ϕ〈λϖι 
σζιλ(φα)< φι. ϕαλαϖα ιδ.; λπΝ γορδδετ �ζσυρλ⌠�< φι. κορτε ιδ.; λπΝ (Συϕ) κυρϕαπυολαϖα 
�τ∀ζεγεπερ� < φι. διαλ. κυρϕενπολϖι �γ⌠λψορρ�. 

Α λεγναγψοββ ϕελεντσκρκβεν εγψαρ〈ντ ταλ〈ληατ⌠κ ηασζοννϖνψ− σ 
γψµλχσνεϖεκ, κλνβζ∀ φανεϖεκ σ ϖζι νϖνψεκ νεϖει. 

Ηασζοννϖνψεκ: λπΝ νισυ ∼ νισο ∼ νισυτ ∼ νισοτ �βζα� < φι. νισυ; λπΝ β〈ηπυ �βαβ� 
< φι. παπυ ιδ.; λπΝ λ〈ντο �ρπα� < φι. λανττυ �καραλ〈β ηελψεττ ηασζν〈λτ ρπα�; λπΝ 
γεασσεγυρββετ �ολασζ τκ, χυκκινι� < φι. κεσκυρπιτσα ιδ.; λπΝ, Ι, Κ βεαλλεµασ �λεν� < 
πελλαϖα (διαλ.) πελλαϖασ ιδ.; λπΣ (Μ, Γ), Ν (Κτ, Κρ), Ι, Κ βυ∃ειτα ∼ βυ∃ετ ∼ βυητατ 
�βυργονψα� < φι. διαλ. ποτακκα ιδ.; λπΝ γιλϖϖα �ϖετ∀µαγ, ϖετ∀βυργονψα�; λπΣ (ϑ, Φ, Γ), Ν 
(Συϕ, Κνκ, Ενον, Λγ, Κτ, Κρ, Π,Υτσ, Νεσ), Ι, Κ (Ν, Πα, Νϕ, Κλδ) ν〈ϖρρα� �ταρλ⌠ρπα, 
κερεκρπα� < φι. ναυρισ ιδ.; λπΝ καυρα �ζαβ� < φι. καυρα ιδ.  

Γψµλχσνεϖεκ, βογψ⌠κ νεϖει: λπΝ σιτροϖδνα �χιτροµ� < φι. σιτρυυνα ιδ.; λπΝ 
ρυσιιδνα �µαζσολα� < φι. ρυσιινα ιδ.; λπΝ (Συϕ) οµεν �αλµα� < φι. οµενα ιδ.; λπΝ (Λγ) 
ϖαραµ �ερδει µ〈λνα� < φι. ϖααρα(ι)ν, ϖααραµα ιδ.; λπΝ (Ενον) πυολυτ �ϖρσ〈φονψα� < 
φι. πυολυκκα ιδ.; λπΝ (Συϕ) ϕυογυτ ∼ ϕυολυτ �ηαµϖασ 〈φονψα� < φι. ϕυολυκκα λπΝ ϖ〈∃οτ 
�σαρκϖιδκι σζεδερ�< φι. ϖαττυ ∼ ϖατυκκα �µ〈λνα, σαρκϖιδκι σζεδερ� λπΙ η#∃εν ∼ 
ηεα∃αλµ �γψµλχσ� < φι. ηεδελµ ιδ.; λπΣ (Τψσ), Ν (Παρκ, Κτ, Κρ, Π, Υτσ), Ι ϕιερετ �κερτι 
ριβισζκε� < φι. ηερυκκα �φεκετε ριβισζκε� λπΝ λυπµυ �σζιλϖα�< φι. λυυµυ ιδ. λπΝ γρειαπα 
�γρπφρτ� < φι. γρειππι ιδ. 

Φανεϖεκ, χσερϕκ νεϖε: λπΣ γ#ηρεκ �〈γασ, τεκερϖνψεσ φα�, Ν (Κτ, Κρ, Π) �ελσατνψυλτ, 
ηαϕλοττ, σοκ 〈γ φα�, Ι �εγψενεσ, 〈γαϖεσζτεττ, ϖκονψ ερδειφενψ∀� < φι. καραηκα �σζ〈ραζ 
φενψ∀〈γ, φλιγ ελσζ〈ραδτ φιαταλ φενψ∀�; λπΝ (Κτ, Κρ, Π) µαλγα �φιαταλ φενψ∀φα, αµελψβεν 
ναγψ µεννψισγ! φακορηαδ〈σ ϖαν� < φι. µαλκα ιδ.; λπΙ κελυ �ελσζ〈ραδτ ερδειφενψ∀�; Κ 



 73

(Νϕ) �σζ〈ραζ, κργεϖεσζτεττ ερδειφενψ∀ ϖ. λυχφενψ∀� < φι. κελο �σζ〈ραζ φενψ∀σζ〈λ�; λπΣ (ϑ, 
Φ, Γ), Ν (Κρ, Π, Υτσ) ρ〈ιδ〈 �κεχσκεφ!ζ� < φι. ραιτα ιδ.; ? λπΝ συορδνα �κ∀ρισ� < φι. σααρνι 
λπΙ πιληεϕ�⊇ ∼ πιηλεϕ�⊇ ∼ βιληαϕα� �βερκενψε� < φι. πιηλαϕα ιδ.; λπΝ ϕ〈λϖι σζιλ(φα) < φι. 
ϕαλαϖα ιδ. λπΝ δυορδνα �ηοµοκτϖισ� < φι. τψρνι ιδ 

ςζι λετµ⌠δρα υταλ⌠ νϖνψνεϖεκ: λπΝ (Κτ, Κρ, Π) γορδδετ �ισζαπζσυρλ⌠, 
ταρκαζσυρλ⌠� < φι. κορτε ιδ.; λπΙ ϖαρεγδισ �λ〈πι (κιχσινψ) βκαβυζογ〈νψ� < φι. 
ϖιρανκαντο �παϕζσικα, κζνσγεσ δεσγψκερ!−π〈φρ〈νψ; λπΝ (Συϕ) ϖιητε �βκασζ∀λ∀� < 
φι. ϖιτα ιδ.; λπΝ (Συϕ, Κτ) ρ〈∃# ∼ ρ〈διε ∼ ρ〈γιρ〈σσι �ϖιδραφ!� < φι. ραατε ∼ ραακε ιδ.; λπΣ 
(ϑ, Γ), Ν (Κτ, Κρ, Π), Ι, Κ(Σ) λυκτι ∼ λυκτα �σ〈σ, η⌠λψαγοσ σ〈σ� < φι. λυητα �σ〈σ, σ〈σοσ 
ϖιδκ, φζεσ παρτ, ϖιζεσ παρτ, 〈ρτρ, ρτ�. 

Εγψβ νϖνψνεϖεκ: λπΝ (Κτ, Κρ, Π) γιελδ〈 �λαποσ κορπαφ!; σζακι γαλαϕ� < φι. κελτα 
�σ〈ργα (σζν); νϖνψνϖ (πλ. κορπαφ!)�; λπΝ. οριταππερ �γψεπ!ρ⌠ζσα, ϖαδρ⌠ζσα; 
τϖισκοσζορ� < φι. ορϕανταππυρα ιδ.; λπΝ ρυϖσυ �ρ⌠ζσα� < φι ρυυσυ ιδ.λπΝ (Κτ, Κρ, Π), Ι 
γυηκ〈 �χιχκαφαρκ; ερνψ∀σϖιρ〈γζατ νϖνψ� < φι. κυκκα �ϖιρ〈γ�; λπΝ (Κρ, Π, Ενον, Λγ, 
Υτσ), Κ (Σεϖ, Κλδ) ηορβµα �λδηρκπ! φζικε, ερδει φζικε, ηοσσζλεϖελ! λ⌠ροµ� < φι. 
ϖ. καρϕ. ηορµα ∼ ηορσµα �ερδει φζικε; ρτι λεγψεζ∀φ!�.  

  
5.2.3. Οροσζ ϕϖεϖνψσζαϖακ 
Α Κολα−φλσζιγετ αζ 1100−ασ ϖεκβεν Νοϖγοροδ φεννηατ⌠σ〈γα αλ〈 κερλτ, δε α λαππ 
νψελϖρε γψακορολτ κζϖετλεν οροσζ ηατ〈σ εγσζεν αζ 1500−ασ ϖεκιγ ελγ κιχσι λεηετεττ, 
ακκορ Πετσαµ⌠βαν αλαπτοττακ εγψ κολοστορτ. Τεη〈τ αζ οροσζοκ νεµ ∀σλακοσοκ α ϖιδκεν, 
α κερεσζτνψ ηιτ τερϕεσζτσϖελ κεζδ∀δτεκ αζ ριντκεζσεκ. Αζ 1632−βεν κτττ σζερζ∀δσ 
ρτελµβεν Νοϖγοροδνακ αδ⌠βεηαϕτ〈σι ϕογα ϖολτ α νορϖγ�οροσζ κζσ τερλετεν εγσζ α 
Λψνγεν�Σκιβοτν ϖοναλιγ, σ πλ. αζ ιναρι λαπποκ α σϖδεκ σ α νορϖγοκ µελλεττ αζ 
οροσζοκνακ ισ φιζεττεκ αδ⌠τ. Α κερεσκεδελεµ ισ ελ∀µοζδτοττα α καπχσολατοκατ, σ αζ 
〈ρυκκαλ εγψττ α σζ⌠κλχσνζσ ισ µεγκεζδ∀δττ. Αζ οροσζ σζαϖακ κισεββ η〈νψαδα µγ α 
νορϖγλαππβα σ αζ ιναρι λαππβα ισ ελϕυτοττ (ϖ. Κορηονεν 1981: 52�53). 
Οροσζ ϕϖεϖνψσζαϖακ � γψ νϖνψνεϖεκ ισ � ελσ∀σορβαν α κολαι σ κολττα λαππβαν 
ϖαννακ: 17 οροσζ ερεδετ! νϖνψνϖϖελ σζ〈µοληατυνκ. Σζεµαντικαιλαγ ϖιζσγ〈λϖα αζ 
αδατοκατ, µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ εγψετλεν φανϖ σινχσ κζττκ, ϖαδον λ∀ νϖνψεκ 
νεϖειϖελ ϕ⌠σζεριϖελ νεµ ισ ταλ〈λκοζηατυνκ. ∨γψ τ!νικ, α τερµσζετκζελιββ λετµ⌠δοτ 
φολψτατ⌠ λαπποκνακ νεµ ϖολτ σζκσγκ α νϖνψνϖκινχσ εµε σζεγµενσρε. Α 
νϖνψνεϖεκεν βελλ α ναγψοββ ϕελεντστανι χσοπορτοκ κζ (ππεν α µ〈ρ εµλτεττ 
κερεσκεδελεµ � σ εσετλεγ α φλδµ!ϖελσ � ρϖν) ελσ∀σορβαν γψµλχσ− σ 
ζλδσγνεϖεκ, γαβοναφλκ σ µ〈σ ηασζοννϖνψεκ νεϖει ταρτοζνακ. 
Γψµλχσνεϖεκ: λπΚ (Σεϖ) ϕαβλ ∼ &∋()∗ �αλµα� < ορ. =∆9οΕο ιδ.; λπΚ (Σ, Σεϖ, Κλδ) 
ορεη �δι⌠� < ορ. οπεΦ ιδ.; λπΚ (Σεϖ) γρυζα �κρτε� < ορ. ΓπΗΙα ιδ; λπΚ (Σεϖ, Ιµ) µαλιν 
�µ〈λνα� < ορ. 8α9:2α ιδ. 

Ζλδσγ− σ φ!σζερνεϖεκ: λπΚ (Σεϖ, Νϕ) κ∑∑ρα⊥ �βορσ⌠� < ορ. ΓοποΦ ιδ.; λπΚ (Σεϖ, Τ) 
καπυστα �κ〈ποσζτα� < ορ. ΕανΗχ;α ιδ.; λπΚ (Κλδ, Τ) καρτοφε+ �βυργονψα� < ορ. 
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Εαϑ;οΚε95 ιδ.; λπΚ (Τ) ριπε �ταρλ⌠ρπα, κερεκρπα, φεηρρπα� < ορ. ϑενα 
τακαρµ〈νψρπα, ιδ.; λπΚ (Σεϖ) πεε×ρεχ �βορσ� < ορ. ΛεϑεΜ ιδ. 

Γαβοναφλκ νεϖει: λπΚ (Σ, Νϕ, Κλδ) πρ∑∑σσ �(τερµεσζτεττ) κλεσ� < ορ. Λϑοχο ιδ; λπΚ (Σ, 
Νϕ) ∑∑×ϖεσ �ζαβ� < ορ. οΝχ ιδ.; λπΚ �ιεννε �βζα� < ορ. ΛΙε2ο �κλεσσζεµεκ�. 
Εγψβ ηασζοννϖνψνεϖεκ: λπΚ (Τ) λψϕϕν �λεν� < ορ. 92 ιδ.; λπΚ (Α) τροστ �ν〈δ� < ορ. 
;ϑοχ;5 ιδ.; 

Εγψβ νϖνψνεϖεκ: λπΝ (Νεσ) τυ,κκα �ορϖοσι ανγψαλγψκρ� < ορ. ΟΗΟΕα �σπ, ν〈δσπ�; 
λπΚ (Κλδ, Τ) µ∉−−α �µοηα� < ορ. 8οΦ ιδ.; λπΚ ∀ιχηαυ �ζ〈σζπα� < ορ. Π:Φα;5 �τσσζεντ, 
τσσζγ�. 
 
5.2.4. Νεµζετκζι σζαϖακ 
Αζ εγψεσ κυλτρκρκετ, ορσζ〈γ− σ∀τ φλδρσζηατ〈ροκατ ισ 〈τλπ∀, ϖιλ〈γνψελϖεκβεν ισ 
µεγλεϖ∀ σζαϖακατ, αµελψεκβεν α µ!ϖελ∀δσι ϖισζονψοκ εγψµ〈σρα γψακορολτ ηατ〈σαι 
τκρζ∀δνεκ, νεµζετκζι σζαϖακνακ νεϖεζζκ. Ε σζαϖακ �σζλ∀φλδϕτ, 〈ταδ⌠ϕ〈τ αλιγ 
λεηετ µεγ〈λλαπτανι, µερτ σζλεσ κρ! ελτερϕεδσκ φολψτ〈ν τββ νψελϖ ισ σζ〈µτ〈σβα 
ϕηετ� (ϖ. Κισσ Λαϕοσ 1966: 182, ςρσ 1996: 20).  

 Α νεµζετκζι σζ⌠κ α νπεκ µ!ϖελτσγνεκ κζσ ϖολτ〈ρ⌠λ τανσκοδνακ, ε µιν∀στσ 
σζ⌠φλδραϕζι κατεγ⌠ρια. ℑτϖιττ ρτελεµβεν ετιµολ⌠γιαι κατεγ⌠ρι〈νακ ισ µιν∀στηετ∀, 
γψνεϖεζεττ µ!ϖελτσγβελι νψελϖροκονσ〈γ (Κισσ Λαϕοσ 1966: 188). 

Αζ εγψεσ νψελϖεκβεν λ∀ ϖ〈λτοζατοκ ρ〈σκπε (ολψκορ ηανγαλακϕα ισ) σ ϕελεντσε 
αννψιρα κζελ 〈λλ εγψµ〈σηοζ, ηογψ αζονοσσ〈γυκ κννψεν βιζονψτηατ⌠. Α σζαϖακνακ � 
γψ α νϖνψνεϖεκνεκ ισ � ηανγαλακϕυκ αζονβαν ιγαζοδικ α µινδενκορι 〈ταδ⌠ σ 〈τϖεϖ∀ 
νψελϖεκηεζ, τεη〈τ µεγ ισ ϖ〈λτοζηατ, ϕελεντσκ ακ〈ρ κλνβζ∀ ιρ〈νψβαν ισ φεϕλ∀δηετ 
τοϖ〈ββ. 

Τιπικυσ ηανγϖ〈λτοζ〈σοκατ ρηατυνκ λε, ηα α λαππ, α φινν, α νορϖγ σ α σϖδ αδατοκατ 
σσζεϖετϕκ. Α νεµζετκζι ερεδετ!νεκ µιν∀στεττ λαππ νψελϖ! νϖνψνεϖεκ σζ〈ρµαζ〈σ〈τ 
εγψρτελµ!εν µεγ〈λλαπτανι ιγενχσακ νεηζκεσ, αζαζ α κζϖεττ∀ νψελϖ αζονοστ〈σα 
κρδσεσ, ϖιτατηατ⌠: α η〈ροµ νψελϖ (φινν, σϖδ, νορϖγ) εγψαρ〈ντ σζ⌠βα ϕηετ. Αζτ σεµ 
λεηετ κιζ〈ρνι, ηογψ π〈ρηυζαµοσ 〈τϖτελεκ κελετκεζτεκ, εγψσζερρε τββ νψελϖβ∀λ τρτντ α 
σζ⌠κλχσνζσ, ακ〈ρ γψ ισ, ηογψ α κλνβζ∀ λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σοκβα ελτρ∀ ιρ〈νψβ⌠λ 
ρκεζτεκ α ϕϖεϖνψσζαϖακ (πλ. σιτρον � σιτροϖδνα). 

Α νεµζετκζι νϖνψνεϖεκ κζλ κιϖ〈λασζτοτταµ νη〈νψατ: α λαππβαν �α−ρα 
ϖγζ∀δνεκ, α φιννβεν �ι−ρε, α σϖδβεν σ α νορϖγβαν α σζ⌠ ϖγν µ〈σσαληανγζ⌠ 
(ρενδσζεριντ −ν 〈λλ). 

 

λαππ φινν νορϖγ σϖδ µαγψαρ 

αππελσιιδνα αππελσιινι αππελσιν απελσιν �ναρανχσ� 

απρικοσα απρικοοσι απρικοσ απρικοσ �∀σζιβαραχκ� 

βαν〈να βαναανι βαναν βαναν �βαν〈ν� 
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µανδαριινα µανδαριινι µανδαριν µανδαριν �µανδαριν� 

ροσµαριιδνα ροσµαριινι ροσµαριν ροσµαριν �ροζµαρινγ� 

σψρ#να ∼ σψριιδνα σψρεενι σψριν σψρεν �οργονα� 

τυλιπ〈να τυλππαανι τυλιπαν τυλπαν �τυλιπ〈ν� 

 
Α τ〈βλ〈ζατ αδαταινακ αναλ⌠γι〈ϕα σζεριντ (ισ) µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ α λπ σψριιδνα, 

σιτροϖδνα φορµα εγσζεν βιζτοσαν φινν 〈τϖτελ, α σψρ#να αλακ πεδιγ σκανδιν〈ϖ. 
ςαλ⌠σζν!στηετ∀ α σϖδ κζϖεττσ. Α λαππ ϖαλαµεννψι αδατοτ σαϕ〈τ νψελϖι στρυκτρϕα 
σζεριντ αλακτοττα κι, µελψβεν φοντοσ σζερεπ ϕυτοττ αζ αναλ⌠γι〈νακ. 

Α λαππβαν α λεγϕαββ 〈τϖτελεκ, α λεγϕαββ νϖνψνϖ−κλχσνζσεκ µαγυκ α 
νεµζετκζι σζαϖακ (ϖ. αϖοκ〈δο, αρτι�οηκα, ανανασ). Α τεκιντλψεσ µεννψισγ (λεγαλ〈ββ 
50 αδατ) σσζεφγγ α γλοβαλιζ〈χι⌠ϖαλ, µινδεν ναγψ〈ρυη〈ζβαν υγψαναζοκατ α 
ζλδσγεκετ, γψµλχσκετ, φ!σζερεκετ λεηετ ϖ〈σ〈ρολνι. Α σζ⌠κινχσνεκ εηηεζ α ρτεγηεζ 
ταρτοζ⌠ νεϖεκ νεµ α νϖνψεκ φ〈ϕ〈τ ϕελλικ, ηανεµ µαγϕ〈τ, τερµστ, γψµλχστ. 

Α νεµζετκζι σζαϖακ κζτ ϖαννακ ιγεν ργιεκ ισ, πλ. φιικον ∼ ϖιικανµυ⌡ρρ �φγε, 
φγεφα� µεγϖαν α λπ∆, λπΣ, λπΙ, λπΝ νη〈νψ ποντϕ〈ν, µ〈ρ Λννροτ σ Θϖιγσταδ κζλικ αζ 
αδατοτ (ϖ. Βιβλιαι νϖνψνεϖεκ). 

Α νεµζετκζι σζαϖακ κζττ ϖαννακ εγσζεν ϕακ, αµελψεκ αδατολτσ〈γα ισ µινιµ〈λισ, 
πλ. αϖοκ〈δο, βασιλικα, απρικοσα (ϖ. ςεστ, ϑοϖννα−ℑνδε�Λυυκκονεν, Μαρσα 1992: 
Ματκαλλε µυκααν. Συοµι�σααµε�συοµι σανακιρϕα). 

 
Α νεµζετκζι σζαϖακ α νϖνψνεϖεκ κζτ νγψ ναγψ σζεµαντικαι τπυστ κπϖισελνεκ.  

1. ∆σζνϖνψεκ, ϖιρ〈γοκ: λπ. σψρ#να ∼ σψριιδνα �οργονα�; λπ. ορκιδ#α �ορχηιδεα�; λπ. 
τυλιπ〈να �τυλιπ〈ν�; λπ. ναρσισσα �ν〈ρχισζ�; λπ. ηιβισκυσ �ηιβισζκυσζ�; λπ. κρψσαντ&µα 
�κριζαντµ�. 

2. Ζλδσγεκ: λπ. παπριηκκα �παπρικα�; λπ. σελλερ �ζελλερ�; λπ. σαλ〈ηττα �σαλ〈τα�; ασπ〈ργ−
γυσ �σπ〈ργα�; λπ. ινγεφεαρα �γψµβρ�; λπ. σ〈φρ〈ν �σ〈φρ〈νψ�; λπ. σπεν〈ητ(τ)α ∼ σπι−
ν〈ητ(τ)α �σπεν⌠τ, παραϕ�; λπ. µ〈ϕσα ∼ µααϕσε �κυκοριχα�. 

3. Φ!σζερεκ: λπ. βασιλικα �βαζσαλικοµ�; λπ. τιµϕαµ �κακυκκφ!�; λπ. ροσµαριιδνα 
�ροζµαρινγ�; λπ. µεϕραµ �µαϕορ〈ννα�; λπ. κιµµαν �κµνψ�. 

4. Γψµλχσκ: λπ. δ〈δελ �δατολψα�; λπ µ〈νδελ �µανδυλα�; λπ απρικοσα �καϕσζιβαραχκ�; 
λπ κιιϖε �κιϖι�; λπ. ∀ιρσι �χσερεσζνψε�; λπ. βαν〈να �βαν〈ν�. 
  
Αζ αλ〈ββι γψµλχσκ νεϖει ϖολτακ µεγ µινιµ〈ισ σζ⌠τ〈ρι αδατολτσ〈γγαλ (µαγψαρυλ 

κζλµ α νεϖεκετ): µανδαριν, χιτροµ, δατολψα, κιϖι, φγε, βαν〈ν, αϖοκ〈δ⌠, αναν〈σζ, 
ναρανχσ, γρπφρτ. Α σζ⌠τ〈ρακβ⌠λ � εγψελ∀ρε � ηι〈νψοζτακ µ〈σ, ισµερτ εγζοτικυσ 
γψµλχσνεϖεκ: πλ. λιχσι, µανγ⌠, καραµβολα (= χσιλλαγγψµλχσ), πισζτ〈χια, κεσυ(δι⌠), 
κ⌠κυσζ(δι⌠), παπαϕα (= διννψεφα) στβ. 

 



 76

5.2.5. Τκρσζαϖακ 
�Αζ εγψεσ νψελϖεκ καπχσολατ〈ρα νεµχσακ α ϕϖεϖνψσζαϖακ υταληατνακ, ηανεµ ολψαν 
σζ⌠κσζλετι ελεµεκ ισ, αµελψεκβ∀λ ελσ∀ λ〈τ〈σρα ϖαγψ ηαλλ〈σρα αλιγηα 〈λλταν〈νκ, ηογψ νεµ 
εγψ−εγψ αδοττ νψελϖ σαϕ〈τ (ερεδετι ϖαγψ µεγηονοσοδοττ) σζαϖαι� (Γερστνερ 2003: 137). 
Αζ εββε α χσοπορτβα ταρτοζ⌠ σζαϖακ ηανγαλακϕα σ ρ〈σκπε τελϕεσεν µεγφελελ α λαππ 
νψελϖ σζ⌠αλκοτ〈σι µ⌠δϕαινακ (ελσ∀σορβαν α σζ⌠σσζεττελνεκ), β〈ρ αζοκ ερεδετιλεγ εγψ 
µ〈σικ (φινν, νορϖγ, σϖδ) νψελϖβεν κελετκεζτεκ, σ α ταρταλµυκατ µιντεγψ λεφορδτοττ〈κ 
λαππρα. Α σζ⌠αλκοτ〈σ 〈λταλ〈βαν νεµ τυδατοσ µ!ϖελετ, ηανεµ α νψελϖ σποντ〈ν εσζκζειηεζ 
ταρτοζικ. Μγισ, λεγινκ〈ββ αζ ρ⌠κ, α τυδ⌠σοκ σ α νψελϖσζεκ µεστερσγεσεν ισ 
λτρεηοζηατνακ ϕ σζαϖακατ, ηα τ〈ργψυκ, σζακµ〈ϕυκ γψ κϖ〈νϕα.  

Μεστερσγεσ σζ⌠αλκοτ〈σκορ α σζ⌠αλκοτ〈σµ⌠δ κιϖ〈λασζτ〈σα ισ τββ−κεϖσβ τυδατοσ: 
νψελϖι−στιλισζτικαι µεγφοντολ〈σοκ, α ϕ⌠ ηανγζ〈σ, α χλσζερ!σγ, αζ εγψρτελµ!σγ, α 
ρϖιδσγρε τρεκϖσ µεγηατ〈ροζζα α νψελϖι αλακυλατοτ: α σζ⌠τ ϖαγψ α κιφεϕεζστ. 

Α τκρσζ⌠ τεη〈τ ολψαν σζ⌠κλχσνζσ, αµικορ αζ 〈τϖεϖ∀ νψελϖ (ϕελεν εσετβεν α λαππ) 
νεµ αζ ιδεγεν νψελϖι (φινν, νορϖγ στβ.) ηανγαλακβαν ϖεσζι 〈τ α σζ⌠τ, ηανεµ αζ 〈ταδ⌠ 
νψελϖι ταρταλµ〈τ σαϕ〈τ νψελϖι ελεµειϖελ �τκρζτετι ϖισσζα�, αζαζ σζ⌠ρ⌠λ σζ⌠ρα λεφορδτϕα. 

�Μιϖελ α τκρσζ⌠ µεγτερεµτσβεν αζ 〈ταδ⌠ σ αζ 〈τϖεϖ∀ νψελϖ σπεχι〈λισ σζ⌠αλκοτ⌠ 
σζερεπε εγψαρ〈ντ ρϖνψεσλ, α σζ⌠κσζλετ γψαραπτ〈σ〈νακ εζ α µ⌠δϕα 〈τµενετι κατεγ⌠ρι〈τ 
αλκοτ αζ ιδεγεν νψελϖι ελεµεκ σ α βελσ∀ κελετκεζσ! σζαϖακ κζττ� (Βενκ∀ 1967: 305). 

Α λαππ κτελεµ! νϖνψνεϖεκ κιαλακυλ〈σ〈ρα ηατ〈σσαλ ϖολτακ α νϖνψνϖι 
ρενδσζερεζσβεν ελ∀ττκ ϕ〈ρ⌠ φινν, σϖδ, νορϖγ βοτανικαι κνψϖεκ. Φ∀λεγ α φινν, 
µ〈σοδσορβαν α κτ σκανδιν〈ϖ νψελϖ σσζετεττ νϖνψνϖι ελεµει τκρζ∀δνεκ α λαππ 
κτρσζεσ νεϖεκ ελεµειβεν. Α λαππ λοττεγ〈λλα α φινν λιννυνκααλι 〈τϖτελε, αζ 
οραϖανµαρϕα α λαππβαν οαρ∋ριµυορϕι. Α φιννβ∀λ α λαππβα αζρτ εγψσζερ! �〈τϖεννι� α 
σζαϖακατ, µερτ ρσζιντ ετιµολ⌠γιαιλαγ σσζεφγγνεκ, πλ. φι. οραϖα = λπ. οαρ∋ρι; φι. µαρϕα = 
λπ. µυορϕι, ρσζιντ ϕϖεϖνψσζ⌠κντ κορ〈ββαν 〈τκερλτεκ ολψαν σζαϖακ, αµελψεκκελ 
κσ∀ββ σσζεττελεκετ αλκοτηαττακ, πλ. φι. πελτο > λπ. βεαλδυ, ϖ. βεαλδοµ〈?ιρ < φι. 
πελτοµαταρα. Αζ οαρριµυορϕι−τπυσ νϖνψνεϖεκ νεµ ιγαζι τκρφορδτ〈σοκ, α νϖαδ〈σι 
σζεµλλετ τελϕεσ αζονοσσ〈γα φελϖετ∀δηετνε υγψαν, 〈µ αλιγηα ϖαλ⌠σζν!, ηογψ α φινν ϖαγψ 
α σκανδιν〈ϖ νψελϖϖελ µεγεγψεζ∀, σζ⌠βαν φοργ⌠ λαππ νϖνψνεϖεκ φγγετλενεκ ιδεγεν 
νψελϖι τ〈ρσαικτ⌠λ. Βιζονψσ〈γ ερρε, ηογψ α λαπποκ ισµερικ αζ ανψαορσζ〈γ νψελϖτ ισ, ηα 
πεδιγ µαγα α σζ⌠τ〈ρκσζτ∀ κερεσ πλ.α φινν νϖνψνϖνεκ λαππ µεγφελελ∀τ, σεγτικ νψελϖι 
ισµερετει, α λαππ νψελϖ βελσ∀ ρενδσζερνεκ µεγφελελ∀, αννακ σζ⌠κινχσρε νεµ 
ρ〈ερ∀λτετεττ, µεστερκλτ νεϖεκετ αδ, κονζυλτ〈λ µαγυκκαλ α λαπποκκαλ, δε βοτανικυσοκκαλ 
ισ. Α λατιν κεττ∀σ νϖ ισ ηατ〈σσαλ λεηετ αζ ελνεϖεζσεκ κιαλακυλ〈σ〈βαν, εσετλεγ 
εγψεζσεκβεν ισ. 

Α τκρφορδτ〈σ εσετει: τελϕεσ σ ρσζλεγεσ τκρφορδτ〈σ, κπζσεσ ϖαγψ εγψσζερ! 
τκρσζ⌠ (Γερστνερ 2003: 138).  
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Τελϕεσ τκρφορδτ〈σ: αζ ινδυκ〈λ⌠ σ αζ ινδυκ〈λτ 100%−οσαν µεγφελελ εγψµ〈σνακ, 
ϖ. νµ. Στυρµµωε > µ. ϖιηαρσιρ〈λψ (Κισσ ϑεν∀ 1984: 29), νµ. Σχηωανενγεσανγ > µ. 
ηαττψδαλ (Γερστνερ 2003: 138). 

Α τκρφορδτ〈σοκ λεγγψακοριββ σ λεγτιπικυσαββ εσεττ α κϖετκεζ∀ πλδ〈κκαλ 
µυτατοµ βε: βιικασκαηπι: βιικα �τσκε� + σκαηπι �βερκενψε� < φι. οραπιηλαϕα: ορα = βιικα 
+ πιηλαϕα = σκαηπι; βυρσαρ〈σσι: βυρσα �πνζτ〈ρχα� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ 
νϖνψ� < φι. πιενι λαυκκυ ∼ κυκκαροηειν: κυκκαρο = βυρσα + ηειν �φ!, σζνα�; 
µυοηταχιϖζζα: µυοητα �η⌠� + χιϖζζα �φανψαρ, κεσερ!� < φι. τυντυρικατκερο ∼ λυµικατκερο: 
λυµι = µυοητα + κατκερο = χιϖζζα; γοττεσ〈ηπαλ: γοττε (γεν.) �ϖαδ ρνσζαρϖασ� + σ〈ηπαλ 
�κασζανψ!γβκκνψ� < φι. πευρανϖιρνα: πευρα = γοδδι + ϖιρνα = σ〈ηπαλ. Αζ ελ∀ταγ α 
λαππβαν σ α φιννβεν εγψαρ〈ντ γενιτιϖυσβαν 〈λλ; .ητεµασσιε∃γα: (ητεµασ �ηαµϖασ 
〈φονψα� + σιε?γα �φ!ζ� < ϕουλυκκαπαϕυ: ϕυολυκκα = (ητεµασ + παϕυ = σιε?γα; αλιτναρτι: 
αλιτ �κκ� + ναρτι �κ∀τρ∀φ!� < φι. σινιρικκο: σινι(νεν) = αλιτ + ρικκο = ναρτι; 
δυισκκανιεηττι: δυισκκα �νµετ� + νιεηττι �µογψορ⌠� < φι. σακσανπηκιν: σακσα = 
δυισκκα + πηκιν = νιεηττι; ϖυοκταγυοδϕα: ϖυοκτα �ηαϕσζ〈λ� + γυοδϕα �σ〈σ� < φι. 
ηαπσισαρα: ηαπσι = ϖυοκτα + σαρα = γυοδϕα; βεαιϖϖα�λιε∃∃ι: βεαιϖϖα� �ναποχσκα� + 
λιε??ι �ϖιρ〈γ� < φι. αυρινγονκυκκα: αυρινκο = βεαιϖϖι + κυκκα = λιε??ι; γιερδολιε∃∃ι: 
γιερδυ �καρικα, κρ, γψ!ρ!� + λιε??ι �ϖιρ〈γ� < κεηκυκκα. 

Α τκρφορδτ〈σηοζ ταρτοζνακ µγ αζ ολψαν νϖνψνεϖεκ, αµελψεκνεκ τερµεσζτεττ, 
ϖαλ⌠δι, κζνσγεσ στβ ϕελζ∀ϕε ϖαν (ϖ. ςρσ 1996: 23): γιλϖϖα.ππελµυορρα: γιλϖϖα 
�αβρακ, τακαρµ〈νψ� + (ππελ �αλµα� + µυορρα �φα� < φι. ταρηαοµεναπυυ: ταρηα = κερτ ( α 
γιλϖϖα λπ. ελ∀ταγ αρρα υταλ, ηογψ τερµεσζτεττ σ / ϖαγψ κερτι νϖνψ) + οµεναπυυ = 
εππελµυορρα; γιλϖϖασ〈ηπαλ: γιλϖϖα �αβρακ, τακαρµ〈νψ� + σ〈ηπαλ �κασζανψ!γβκκνψ� < 
φι. ρεηυϖιρνα: ρεηυ = γιλϖϖα + ϖιρνα = σ〈ηπαλ. 

 
Α ρσζλεγεσ τκρφορδτ〈σ εγψικ ελεµε µεγµαραδ ιδεγεν, ϖ. νµ. Αµοκλυφερ > µ. 

〈µοκφυτ⌠, Ζιβετκατζε > χιβετµαχσκα (Γερστνερ: ι. η.), Λιτχηιπφλαυµε > λιχσισζιλϖα (ςρσ 
1996: 25). Ιλψεν α λαππβαν α λ〈γερλαστα < σϖ. λαγερβλαδ, ϖ. βλαδ = λαστα; γυµππε−
µυορϕι: γυµπε �φαρκασ� + µυορϕι �βογψ⌠�< συδενµαρϕα: συσι = γυµπε (γενιτιϖυσβαν) + 
µαρϕα = µυορϕι; γολλεναρτι: γολ∋λι �αρανψ� + ναρτι �κ∀τρ∀φ!� < σϖ. γυλλβρχκα: γυλλ = 
γολ∋λι + βρχκα = ναρτι; γιεγαλιε∃∃ι: γιεγα (α γιεηκα γενιτιϖυσα.) �κακυκκ� + λιε??ι 
�ϖιρ〈γ� < φι. κενκυκκα: κκι (γεν. κεν) = γιεγα + κυκκα = λιε??ι. 

Α κϖετκεζ∀ πλδ〈κ κρλτεκιντσρε ιντενεκ: λπ. 〈λσσετλυοϖϖαρ α φι. αλσικεαπιλα 
ρσζλεγεσ φορδτ〈σα λεηετνε, δε α σϖδ αλσικεκλϖερ εζτ µεγκρδ∀λελεζι, υγψανισ α λπ. 
λυοϖϖαρ φελτεηετ∀λεγ σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. νο. κλϖερ, σϖ. κλϖερ. ςαλ⌠σζν!ββ α 
σϖδ σζ〈ρµαζ〈σ αζ ελ∀ταγ ϕελεντσε µιαττ. Γψακορλατιλαγ αζ ελ∀ταγ µινδη〈ροµ νψελϖβεν 
(λαππ, φινν, σϖδ) υγψαναζ, υγψανισ αζ αλσικεαπιλα, αλσικεκλϖερ νεϖ! νϖνψτ αζ υπλανδι 
Αλσικε µεγψρ∀λ νεϖεζτκ ελ. Α νϖνψ τερµεσζτσε Κζπ−Σϖδορσζ〈γβαν κεζδ∀δττ 
νη〈νψ σζ〈ζ ϖϖελ εζελ∀ττ, δε χσακ αζ 1800−ασ ϖεκ ϖγν α µαρηαταρτ〈σ ιγνψελτε 
σζνατερµελσ κεζδετν τερϕεδτ ελ α νϖνψ τερµεσζτσε Ευρ⌠π〈βαν σ Αµερικ〈βαν. Α 
µαγψαρυλ κορχσ ηερε ϖαγψ σϖδ ηερε αζ εγψετλεν ϕελεντ∀σ ηασζοννϖνψ, αµελψνεκ α 
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τερµεσζτσε αζ σζακι ορσζ〈γοκβαν κεζδ∀δττ (ϖ. ςυοκκο 1994: 1/ 230�31). Νεµ 
µινδιγ λεηετ κζελεββρ∀λ µεγηατ〈ροζνι αζ 〈ταδ⌠ νψελϖετ, α φεντεββι σϖδ πλδ〈κ 
νϖαδ〈σα υγψαναζ, µιντ α φινν: γυλλβρχκα = κυλταρικκο; λαγερλαστα = λαακερινλεητι; α 
λπ. σκιρεβιελ∋λυ ελ∀ταγϕα α νορϖγ σκϕρε ϕϖεϖνψσζ⌠, α νορϖγ νϖνψνϖ ϖισζοντ 
ενγκλοκκε, µελψνεκ ελ∀ταγϕα α �µεζ∀� ϕελεντσ! ενγ, α φινν τελϕεσ τκρφορδτ〈σ αδατνακ 
φελελ µεγ: ηαρακανκελλο: ηαρακκα = σκιρε; κελλο = βιελ∋λυ. 

 
Α κπζσεσ τκρσζ⌠ ιδεγεν µιντ〈ϕα ϖαλαµιλψεν κπζεττ σζ⌠ (ϖ. λατ. µατερια < 

µατερ + κπζ∀ ∼ µ. ανψαγ < ανψα + κπζ∀), ταλ〈ν ιλψεν σζερκεζετ! α λπ. βοαλδ〈λασ, 
βεννε α −λασ κπζ∀, ηατ〈σσαλ λεηετ ρ〈 α φινν ραυτανοκκονεν �απρ⌠ χσαλ〈ν� −νεν κπζ∀ϕε; 
λπ. γασκαλασ, βεννε α −λασ κπζ∀, ϖ. φι ισο νοκκονεν �ναγψ χσαλ〈ν�. 

Κζελεββρ∀λ νεµ ηατ〈ροζηατ⌠ µεγ αζ 〈ταδ⌠ νψελϖ: δυοτταρβυσσ〈γεαηπιλ: δυοτταρ 

�ταρηεγψ� + βυσσ〈 �µαχσκα� + γεαηπιλ �ταλπ, µανχσ� < νο. φϕελλκαττεφοτ; σϖ. φϕλλκαττφοτ; φι. 
τυντυρικισσανκπλ �αλπεσι µαχσκαταλπ�; µοννε�αδδυ: µοννε �τοϕ〈σ� + �αδδυ �νϖνψ, 
γψµλχσ, τερµσ� < σϖ. γγπλαντα; νο. εγγφρυκτ; αζ ελ∀ταγ α φιννελ ροκον, ϖ. µυνα; 
ϕασσαναρτι: ϕασσα �µαραδκ η⌠� + ναρτι �κ∀τρ∀φ!� < φι. λυµιρικκο; σϖ. σνβρχκα; 
ν〈στεν〈ρτι �χσιλλαγοσ κ∀τρ∀φ!� < φι. τητιρικκο; σϖ. στϕρνβρχκα; β〈κτελυκτι: β〈κτι 
�σζικλα� + λυκτι �σ〈σ� < φι. καλλιοσαρα; σϖ., νο. κλιππσταρρ, ϖ. σϖ. κλιππα, νο. κλιππε = 
καλλιο �σζικλα�; σταρρ = σαρα �σ〈σ�.  

 

 
5.2.6. Βιβλιαι νϖνψνεϖεκ  

Εζ α φεϕεζετ αζοκατ α νϖνψνεϖεκετ γψ!ϕτι εγψβε, αµελψεκ νεµ α λαππφλδι 
ελ∀φορδυλ〈συκ µιαττ κερλτεκ βε α σζ⌠τ〈ρακβα. Νεµ ισ φελττλενλ α µαι νεµζετκζι 
σζαϖακ χσοπορτϕ〈βα ταρτοζνακ, µιντ αζ εγζοτικυσ νϖνψεκ (γψµλχσκ, ϖιρ〈γοκ, 
φ!σζερεκ), ανν〈λ ϕ⌠ϖαλ ργεββιεκ. Τοϖ〈ββι κυτατ〈σοκ φελαδατα λεηετ α Βιβλια λεφορδτοττ 
φεϕεζετεινεκ (πλ. Μ〈τ εϖανγλιυµ〈νακ) φελδολγοζ〈σα. Α ϖιζσγ〈λ⌠δ〈σοκ κζεπεττε 
νϖνψ− σ 〈λλατνεϖεκκελ ισ ταλ〈λκοζηατυνκ.  

Α Βιβλι〈βαν ελ∀φορδυλ⌠, δε Λαππφλδν νεµ ηονοσ νϖνψεκ νεϖτ 〈τϖεσζι α λαππ 
νψελϖ, εββεν αζ εσετβεν ισµερτ λεσζ εγψ λεξµα, δε αµιτ ϕελλ, α δενοτ〈τυµ ϖισζοντ νεµ. 
Τρτνηετ µ〈σκππεν ισ: α λαππφλδι φλ⌠ρ〈ηοζ νεµ ταρτοζ⌠ νϖνψνεϖετ εγψ µ〈σικ 
νϖνψνϖϖελ ηελψεττεστικ. 

Ε φεϕεζετ λτρεϕττνεκ αλαπγονδολατ〈τ Νιελσεντ∀λ µερτεττεµ, ακι υταλ α Βιβλι〈ρα (ϖ. 
βαστιλισλ〈τνϕ〈). √σσζεγψ!ϕτττεµ νη〈νψ ολψαν νϖνψνεϖετ, αµελψνεκ εγσζεν βιζτοσαν 
σζακρ〈λισ η〈ττερε, βιβλικυσ κυλτρτρτνετι ϖονατκοζ〈σαι ϖαννακ. Αζ αδατοκ αλφαβετικυσ 
ρενδβεν 〈λλνακ, ελσ∀σορβαν α νορϖγλαππβ⌠λ αδατοληατ⌠κ (8 νϖ), χσεκλψεββ σζ〈µβαν 
(2) α κολτταλαππβ⌠λ. Α κιλενχ νϖνψνϖβ∀λ η〈ροµ νεµζετκζι ελνεϖεζσ. 

 
βαστιλισ|λ〈τνϕ〈 �γψεπ!ρ⌠ζσα, χσιπκερ⌠ζσα�. Α κτρσζεσ νϖ: βαστιλισ �σζρ⌠σ, τϖισεσ� + 

λ〈τνϕ〈 �φιαταλ νψρφα, φενψ∀� ϕελεντσβεν φορδυλ ελ∀. Α χσιπκερ⌠ζσα βοκρα, αζαζ α 
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χσιπκεβοκορ ϕελεντσβεν φορδυλ ελ∀, α σζρ⌠σ, τϖισεσ βοκορρα υταλ α νο. τορν(εβυσκ), ανγ. 
τηορν(−βυση) αδατ ισ (ϖ. Ν Ι: 145). Α Βιβλι〈βαν Ιστεν ϕελενλτνεκ, αζ ιστενι 
κινψιλατκοζτατ〈σνακ α σζιµβ⌠λυµα: αζ ∨ρ γ∀ χσιπκεβοκορ κπβεν ϕελενικ µεγ 
Μ⌠ζεσνεκ. �Γο νϕεαλλϕελοτ ϕαγι λεδϕε ϖ〈σσ〈ν, δε ε∋γελ αλµµυστυϖαι συτνϕε Σιναιϖ〈ρι 
µεαηχισ βυολλι βαστιλισλ〈νϕ〈 δολλανϕυοκ#αµιιν� (Αηπελ 7, 30). [⊃σ νεγψϖεν εσζτενδ∀ 
ελτελτϖελ µεγϕελενκ νκι α Σιναι ηεγψ πυσζτ〈ϕ〈βαν αζ ∨ρνακ ανγψαλα χσιπκεβοκορνακ 
τζεσ λ〈νγϕ〈βαν.] Αποστολοκ χσελεκεδετει 7, 30. Σζιµβτ〈ρ 99, ΚΜΛ 63�64; Φριισ 61�62, 
ΝΙ: 145, Σλ 27, ΣλΒ 390 

 
β〈λβµα ∼ β〈λβµα|µυορρα �π〈λµα(φα)�. Αζ ⌠κερεσζτνψ µ!ϖσζετβεν λετφακντ 

ϕελενικ µεγ α Παραδιχσοµβαν. ϑελεντι Κρισζτυσ σ α ϖρτανκ ρκρε σζ⌠λ⌠ γψ∀ζελµτ. 
ϑζυσ ϑερυζσ〈λεµβε φλδρε τερτεττ π〈λµα〈γακον ϖονυλ βε. Βεϖονυλ〈σακορ π〈λµα〈γγαλ 
κσζντικ. Ησϖτ ελ∀ττ εγψ ηττελ εζ α π〈λµα− ϖαγψ ϖιρ〈γϖασ〈ρναπ. Αζ λετ φ〈ϕ〈τ γψακραν 
π〈λµαφ〈νακ, κσ∀ββ σζ∀λ∀τ∀νεκ 〈βρ〈ζολτ〈κ. Ευρ⌠π〈βαν α φ!ζ ηελψεττεστι, α φ!ζ βαρκ〈ϕα. 
ΚΜΛ 91, 257; Φριισ 538, ΘΝ 100, Ν ΙΙΙ: 220, Σλ 30, 348, ΣλΒ 397 | ΣΚΕΣ 477, ΝΕΟ 
482, ΣΕΟ 560, ΣΣΑ 2: 303 

 
φιικον ∼ ϖιικαν|µυ⌡ρρ �φγε(φα)�. Α τερεµτστρτνετβεν α β!νβεεσσσελ 

καπχσολατβαν µεγτυδϕυκ, ηογψ ℑδ〈µ σ ⊃ϖα φγεφαλεϖελεκετ φ!ζτεκ σσζε, σ �κτνψτ� 
χσιν〈λτακ µαγυκνακ, ηογψ νε λεγψενεκ µεζτελενεκ. Εζρτ α τυδ〈σ φ〈ϕ〈τ µ〈ρ αζ 
⌠κερεσζτνψ µ!ϖσζετβεν φγεφ〈νακ 〈βρ〈ζολτ〈κ. Κσ∀ββ εγψρε γψακοριββ εββεν αζ 
σσζεφγγσβεν αζ αλµαφα. Μ〈τ εϖανγλιυµα σζεριντ ϑζυσ ϑερυζσ〈λεµβε ταρτϖα 
µεγλ〈τοττ εγψ φγεφ〈τ, αµελψεν νεµ ταλ〈λτ γψµλχστ, χσακ λεϖελετ, εζρτ µεγ〈τκοζτα. 
Εζ α κισζ〈ραδτ φγεφα Ιζραελ τερµκετλεν σ εζρτ µεγβντετεττ νπτ ϕελκπεζι, α 
Μεσσι〈σβαν νεµ ηϖ∀κετ. �Μο φιικονµυορρα σ〈ητιι 〈στατ νυ φαργγα?� (Μτ 21, 20) 
[Ηογψαν σζ〈ραδτ ελ α φγεφα ολψ ηιρτελεν?] (Μ〈τ Εϖανγψλιοµα) Σζιµβλεξ 124, ΚΜΛ 
91, 102; Λν 222, ΘΝ 151, ΩΛπΧηρ 73, ΜοσΣλ 137, ΣλΜοσ 147, Σλ 143, ΣλΒ 529, 
ςεστΛυυκ 135 | ςρΕγζ 84�86 

 
γ〈σκαλασ �βογ〈νχσ�. Α πασσι⌠ϖαλ καπχσολατβαν α τϖισ α σζενϖεδσρε σ α 

τϖισκορον〈ρα υταλ. ϑζυσ πλδαβεσζδβεν αζ ελϖετεττ µαγοκ εγψ ρσζτ α σζρ⌠σ 
βογ〈νχσ ελφοϕτϕα. ΚΜΛ 306; ΩΛπΧηρ 76, ΘΛ 97., Ν ΙΙ: 61, Λυκκ 67, Σλ 159, ΣλΒ 379 

 
γορδνι|γιππο �σζ〈ρβα σζκκεντ γαβονα�. Α κτελεµ! νϖ: γορδνι �ροζσ, γαβονα� + 

γιππο �φρτ, καλ〈σζ�. Α γαβονα σζακον α ροζσοτ ϕελεντηετι. Α καλ〈σζ α κερεσζτνψ 
σζιµβολικ〈βαν α φελτ〈µαδοττ Κρισζτυσρα, αζ υτολσ⌠ ϖαχσορα κενψερρε ϖονατκοζτατϖα αζ 
ολτ〈ρισζεντσγετ ϕελκπεζι. Αζ ∨ϕτεσταµεντυµβαν ϑζυσ πλδ〈ζατ〈βαν: ελϖετεττ, 
ελπυσζτυλ⌠ γαβοναµαγ, µελψ µαϕδ ϕ, τερµκενψ λετρε κελ, Ιστεν ορσζ〈γα. Αζ ⊃νεκεκ 
νεκε λιλιοµοκκαλ κρβερακοττ βζαρακ〈σνακ µονδϕα α µενψασσζονψτ, α νµετ µισζτικα 
εζτ α κπετ α Σζ!ζανψ〈ϖαλ ηοζτα καπχσολατβα. Εββεν αζ ρτελεµβεν Μ〈ρι〈τ σζεντ 
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βζαµεζ∀νεκ τεκιντεττκ, αµελψ ϖετσ νλκλ τερµστ ηοζοττ, τι. Κρισζτυστ, αζ λετ 
κενψερτ τερεµτεττε. Σζιµβτ〈ρ 167, ΚΜΛ 161�162; Ν ΙΙ: 115 

 
 
λιλλϕ〈 ∼ λιλϕ〈 �λιλιοµ�. �Α µεζ∀κ λιλιοµα� ϑζυσνακ α ηεγψι βεσζδβεν ελµονδοττ 

πλδ〈ζατα α µεγκρδ∀ϕελεζηετετλεν ιστενι γονδϖισελσ ϕελκπε. Γ〈βριελ αρκανγψαλ λιλιοµοτ 
ταρτ α κεζβεν. Παραδιχσοµι ϖιρ〈γ, Κρισζτυσνακ, α ϖιλ〈γ ϖιλ〈γοσσ〈γ〈νακ ϕελκπε. Α φεηρ 
λιλιοµ α τισζτασ〈γ ϕελκπε. Σζιµβλεξ 245�246, ΚΜΛ 206; Φριισ 384, ΩΛπΧηρ 93, Ν ΙΙ: 
529, Σλ 262 | ΑΕΩ 356, ΝΕΟ 379, ΣΕΟ 409 

 
ορι|ταππερ �1. τσκσ βοκορ; γψεπ!ρ⌠ζσα, χσιπκερ⌠ζσα, 2. τϖισκοσζορ�. Α φινν 

ορϕανταππυρα σζ⌠ αλαπϕ〈ν α Κρισζτυσ φεϕρε ρακοττ κοσζορρ⌠λ λεηετ σζ⌠. Α µ〈σοδικ 
ϕελεντσβεν ηασζν〈λατοσ. ΘΛ 226., ΣΚΠΣ 2: 367  

 
ϖιιδνε|µυορϕι �σζ∀λ∀(φρτ)�, α φινν ϖιινιµαρϕα σζ⌠ ηατηατοττ α λαππ νϖνψνϖρε. 

Κτρσζεσ νϖ: ϖιιδνι ∼ ϖιιδνα �βορ, π〈λινκα� + µυορϕι �βογψ⌠�. Μ〈ρ Θϖιγσταδν〈λ 
ελ∀φορδυλ, σ µιντ τυδϕυκ, Λαππφλδν νεµ ρικ βε α σζ∀λ∀. Α σζ∀λ∀ σζακρ〈λισ ταρταλµα 
νψιλϖ〈νϖαλ⌠. Α κερεσζτετ σ αζ λετφ〈τ ισ σζοκ〈σ σζ∀λ∀τ∀κντ 〈βρ〈ζολνι. Α βορ α σζ∀λ∀ 
�ϖρε�, µελψετ γψακραν σζιµβολικυσ καπχσολατβα ηοζτακ α ϖρρελ. Α κενψρ σ α βορ 
(γαβον〈β⌠λ σ σζ∀λ∀β∀λ) Κρισζτυσ τεστε σ ϖρε. �Μυν λεαν δυοητα ϖιιδνεµυορρα.� (ϑν 15, 
1�11) [⊃ν ϖαγψοκ αζ ιγαζι σζ∀λ∀τ∀.] (ϑ〈νοσ εϖανγψλιοµα 15, 1�11) Σζιµβτ〈ρ 57; 
ΩΛπΧηρ 122, ΘΛ 337., Σλ 474, ΣλΒ 440, 529, ςεστΛυυκ 141 
 

ϖυ⌡ϕϕ|µυ⌡ρρ �ολαϕφα�. Κολτταλαππ αδατ: ϖυ⌡ϕϕ �ϖαϕ, ζσρ, ολαϕ� + µυ⌡ρρ �φα�. Αζ 
∀σιδ∀κτ∀λ φογϖα τισζτελτ ολαϕφα α κερεσζτνψ µ!ϖσζετβεν µιντ ρκζλδ φα αζ ρκ λετετ 
ϕελκπεζι. Αζ σζϖετσγβεν αζ ολαϕφ〈κ αζ 〈λδ〈σ, α κεγψελεµ, α βλχσεσσγ σ αζ Ιστενβε 
ϖετεττ βιζαλοµ ϕελεικντ σζερεπελνεκ. Αζ ζνϖζ υτ〈ν εγψ γαλαµβ ολαϕ〈γατ ηοζ Νο 
β〈ρκ〈ϕ〈ρα αννακ ϕελλ, ηογψ α φλδ ισµτ λακηατ⌠. ϑ〈κοβ, µιυτ〈ν µεννψει λτρ〈ρ⌠λ 
〈λµοδοττ, µεγκεντε Βτλ κϖτ ολαϕϕαλ. Α Μεσσι〈σ σζ⌠ ϕελεντσε φελκεντ. ΚΜΛ 249; 
ΜοσΣλ 143, ΣλΜοσ 156  
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5.3. Βελσ! κελετκεζσ/ σζαϖακ 
 
5.3.1. Α βελσ! κελετκεζσ/ κτελεµ/ νϖνψνεϖεκ σζερκεζετρ!λ 
Ηα α νϖνψνεϖεκ αλακι σζερκεζετε µ⌠δοσυλ, σζερκεζετι ϖ〈λτοζ〈σνακ νεϖεζζκ. Α 
νϖαλακυλ〈σνακ εββεν α τπυσ〈βαν εγψ µ〈ρ µεγλεϖ∀ νϖαλακοτ τεκιντνκ κιινδυλ〈σι 
αλαπνακ. Εζεκ α νϖαλακοκ φεϕλ∀δσκ σορ〈ν ϖαγψ ηοσσζαββακ ϖαγψ ρϖιδεββεκ λεηετνεκ, 
β∀ϖλνεκ εγψ−εγψ µαγψαρ〈ζ⌠, ρτελµεστ∀ υτ⌠ταγγαλ, σ ακκορ ναγψοββ τερϕεδελµ!εκ 
λεσζνεκ, ϖαγψ αζ ελ∀ταγ µαγ〈ρα ϖονϕα, µιντεγψ µαγ〈βα ολϖασζτϕα αζ 〈λταλ〈βαν µαγασαββ 
ρενδ! νϖνψνϖι υτ⌠ταγ ϕελεντστ σ ακκορ αζ υτ⌠ταγρα µιντ νψελϖι ϕελρε νινχσ ισ 
σζκσγ. Μεγφιγψεληετ∀ α π〈ρηυζαµοσ νϖαδ〈σ ϕελενσγε, εγψµ〈σ µελλεττ λτεζνεκ 
εγψελεµ! σ κτελεµ! αδατοκ, αζαζ αζ εγψικ νψελϖϕ〈ρ〈σβαν εγψρσζεσ α νϖ, α µ〈σικβαν 
κτρσζεσ. Τερµσζετεσ φεϕλεµνψ, ηογψ αζ εγψικ ταγ εληαγψ〈σ〈ϖαλ α µ〈σικ ταγ ν〈λλ⌠συλ 
γψ, ηογψ µεγ∀ρζι αζ σσζεττελ τελϕεσ ϕελεντστ. Ιλψεν α µαγψαρβαν αζ ακ〈χφα, νψρφα > 
ακ〈χ, νψρ ταυτολογικυσ σζ!κλσεσ σζινεκδοχη, ιλλετϖε α φα υτ⌠ταγ εληαγψ〈σ〈ϖαλ, 
ελϖον〈σ〈ϖαλ � κλνσεν α γψµλχσφ〈κρα ιγαζ εζ � αζ ν〈λλ⌠ϖ〈 ϖ〈λτ ελ∀ταγ κεττ∀σ 
ϕελεντστ καποττ: 1. �φα�; 2. �γψµλχσ(ε)�. Ηαγψοµ〈νψοσαν (σζ⌠)ελϖον〈σνακ νεϖεζικ, δε 
νεϖεζηετϕκ νϖρσζνψι νϖχσκκενσνεκ, ϖαγψισ ελλιπσζισνεκ ισ. Α νϖαλακοκ ναγψοββ 
ϖαγψ κισεββ τερϕεδελµε α λαππ νϖνψνεϖεκβεν ελσ∀σορβαν α νϖρσζεκ σζιντϕν τρτντ 
µεγ, α νϖελεµεκ σζιντϕν τρτντ ϖ〈λτοζ〈σ ελενψσζ∀. Α νϖελεµνψι νϖχσκκενσ, αζαζ 
α ρεδυκχι⌠ α κϖετκεζ∀ νϖνψνεϖεκβεν µυτατκοζικ µεγ: αζ αζονοσ ϖαγψ ηασονλ⌠ 
ηανγοκ ϖαγψ σζ⌠ταγοκ εγψσζερεϕτσε, α ηαπλολ⌠για κϖετκεζτβεν λεσζ α 
τραγικοκοµικυσβ⌠λ > τραγικοµικυσ, α γαζδαασσζονψβ⌠λ > γαζδασσζονψ; α λαππβαν πλ. 
ριϖγ|οαιϖϖι: ριϖγυ �νεµ λαππ ν∀� + οαιϖϖι �φεϕ�; αλ〈�|η〈ι|συοιδνι: αλ〈� �χσχσ, η〈τ, τετ∀� + 
η〈ι �σζαγ, ιλλατ� + συοιδνι �φ!, σ〈σ�, α η〈ι κιαλακυλ〈σ〈ρα 1. α η〈δϕα φοκϖ〈λτακοζοττ τϖε α 
η〈ϕα, σ αζ −α λεκοποττ; 2. α φινν ηαισυ �ροσσζ σζαγ, β!ζ�σζ⌠ µ〈σοδικ σζ⌠ταγϕα λεκοποττ, 
ϖ. η〈ι|συοιδνι ∼ η〈ισο|συοιδνι; 3. α φινν ηαϕυ �ιλλατ, σζαγ� σζ⌠ϖγι µαγ〈νηανγζ⌠ϕα 
κοποττ λε; διεπ∋π|οαι(∋ϖε)|ρασσε: διεηππι �βοϕτ, ροϕτ, φζρεσ φρτϖιρ〈γζατ� + οαιϖι �φεϕ� + 
ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. Α νϖ αζρτ ισ ρδεκεσ, µερτ αζ ελ∀ταγβαν κτ ηελψεν ισ 
τρτνηετεττ ρεδυκχι⌠. Α νϖρσζνψι νϖχσκκενσρε, αζ ελλιπσζισρε πλδα: νψρ �σοτνϕι� ∼ 
�σοτνϕε|σοαηκι�, τρπε νψρ �σναρραα� ∼ �σναρρυο|σοαηκι�. Α νϖρσζεκ σζιντϕν 
κιεγσζλσρε ισ ακαδ πλδα: α νϕυοηχο υρ〈λι κορι σζ⌠, α συοιδνι α κζλαππ κορβαν 
κλχσνζ∀δττ α βαλτιβ⌠λ, ακκορ εζτ σζκσγκππεν κσ∀ββι φεϕλεµνψνεκ τεκιντηετϕκ, 
ϖ. γυοδϕα ∼ γυοδϕα|συοιδνι. Εγψελεµ! νϖκντ φιννυγορ κορι αδατ. 
Α κτρσζεσ νεϖεκ αλαπταγϕα, αζαζ δετερµιν〈νσα 〈λταλ〈βαν νϖνψτ ϕελεντ∀ σζ⌠, 
β∀ϖτµνψε α λεγκλνφλββ σζεµαντικαι κατεγ⌠ρι〈κβα σοροληατ⌠. Α λεγγψακραββαν 
ελ∀φορδυλ⌠ ελεµεκ: µυορϕι �βογψ⌠�, συοιδνι �φ!, σ〈σ�, ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, ϖιρ〈γοσ νϖνψ�, 
µυορρα �φα�. Αζ σσζεττελι ελ∀ταγοκ κζττ τιπικυσ ϕελενσγ αζ, ηογψ �ε−ρε ϖαγψ ο−ρα 
ϖγζ∀δνεκ, ιλψενκορ ι > ε σ υ > ο ηανγϖ〈λτοζ〈σ τρτνικ. Εγψελεµ! νϖκντ σ 
υτ⌠ταγκντ −ι σ −υ α ϖγζ∀δσε: βα?ϖι > βα?ϖε|ρ〈σσι; ρ〈σσι > ρ〈σσε|λ〈ϖκι; β〈δδι > 
β〈δδε|µυορϕι; β〈κτι > β〈κτε|γ〈ισκι; β〈κτε|λυκτι; βεαιϖι > βεαιϖε|∀αλβµι; βοηχχι > 
βοηχχε|ϕεαγιλ; βοηχχε|ρ〈σσι; βοηχχε|συοιδνι; βοηχχε|�αδδυ; βοτνϕι > βοτνϕε|µιεσττα; 
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∀〈ηχι > ∀〈ηχε|γυοσσα; ∀〈ηχε|λυκτι; ∀〈ηχε|µελονα; βυλλϕι > βυλλϕε|λαστα; διεηππι > 
διεηππε|ρ〈σσι; διηκκι > διηκκε|ρ〈σσι; δυϖδνι > δυϖδνε|ρ〈σσι, γ〈δδι > γ〈δδε|ϕυοπµυ, 
γ〈δδε|ρυοστα; γ〈δδε|ρυϖσυ; γ〈δδε|συοιδνι, γ〈δδε|ϖιτκυ; γεασσι > γεασσε|γυρββετ, γιεδδι 
> γιεδδε|χιϖζζα; γιεδδε|ηιλσκυ; γιεδδε|ϕυοπµυ; γιεδδε|µ〈?ιρ; γιεδδε|µυορϕι; 
γιεδδε|σιε?γα, γιεδδε|σιτνυ; γιεδδε|ϖιητι; ϕ〈ϖρι > ϕ〈ϖρε|λιε??ι; ϕεαγγι > ϕεαγγε|βεαηχι; 
ϕεαγγε|βοσκα; ϕεαγγε|∀οαλ∀ι; ϕεαγγε|γυοηχα; ϕεαγγε|ηιλσκυ; ϕεαγγε|ηορβµ〈; 
ϕεαγγε|µυορϕι; ϕεαγγε|ναρτι; ϕεαγγε|σ〈ηπαλ; λιε??ι > λιε??ε|γ〈λλα; ν〈στι > ν〈στε|λιε??ι; 
ν〈στε|ναρτι; βοαλλυ > βοαλλο|γ〈λλα; βοαλλο|οαιϖι; βοαλλο|ρ〈σσι; β〈ιδνυ > β〈ιδνο|ρ〈σσι; 
βεαλδυ > βεαλδο|βι��αν; βεαλδο|φισκι; βεαλδο|γ〈λλα; βεαλδο|ϕεα?ϕ〈; βεαλδο|µ〈?ιρ; 
βεαλδο|ϖαϕ〈λγεαητεσν〈στι; ν〈λλυ > ν〈λλο|ϕεαγιλ; οπµυ > οπµο|ρ〈σ〈�; ριδδυ > ριδδο|µ〈?ιρ; 
ροητυ > ροητο|ηιλσκυ; ροητο|ηορβµ〈; ροητο|ϕεα?ϕ〈; ροητο|µ〈?ιρ; ροητο|συοιδνι; 
ροητο|ϖαϕ〈λγεαητεσν〈στι; ρυϖδυ > ρυϖδο|ρ〈σσι; ρυϖσυ > ρυϖσο|γ〈λλα; 
 
Αζ ελ∀ταγ 〈λταλ〈βαν νοµινατιϖυσβαν ϖαγψ γενιτιϖυσβαν 〈λλ. 
Πλδ〈κ α νοµινατιϖυσοσ φορµ〈ρα: βοαλλο|ρ〈σσι; βυρσα|ρ〈σσι; χυοππο|ρ〈σσι; ∀ακ∀α|µιελ−

κερ〈σσι; δεαγγα|φισκεσλοππαν; δ〈ιγε|ϕιεριτ; δυοτταρ|βυσσαγεαηπιλ; δυοτταρ|η〈ϖϖαρ; 
δυοτταρ|ηορβµ〈; δυοτταρ|λεαϖϖεδολγι; δυοτταρ|σ〈ηπαλ; γεασσε|γυρββετ; γι??α|βοαλλυ; 
γιλϖϖα|σ〈ηπαλ, γοαηχχε|µυορρα; γοδδεβεαλλϕε|ρ〈σσι; γυολββα|∀οαλ∀ι; γυολββα|γορδδετ; 
γυολββα|ϕυοπµυ; γυολββα|µιελκερ〈σσι; γυοσσα|ρ〈σσι; η〈δϕα|γ〈ισκι; η〈δϕα|ηεαρτα; 
η〈δϕα|ρ〈σσι; ϕασσα|ναρτι ∼ ϕασσα|ν〈ρτι; ϕ〈µε�|βιελλυ; ϕ〈ϖρε|λιε??ι; ϕεαγγε|βεαηχι; 
ϕεαγγε|ηιλσκυ; ϕεαγγε|ηορβµ〈; ϕεαγγε|µ〈?ιρ; ϕιϕϕεβιεϕϕιε|βλυµµαα; ϕοηκα|η〈ϖϖαρ; 
ϕυοϖκα|λυκτι; ϕυοϖϖα|γ〈ισκι; κρυµµα|µυρϕε; λαστα|ρ〈σσι; λ〈ϖ��α|µυορϕι < λ〈ϖ�α; 
µαττα|λεµµα; µεαηχχε|λυοϖϖαρ; µεαρρα|δ〈ρρ〈; µιηχαµ〈ρ|ρ〈σσι; µοννε|�αδδυ; 
µοαρσε|ρ〈σσι; οαιϖε|γ〈λλα; νο??ο|γ〈λλα; 
 
Νοµινατιϖυσ σ γενιτιϖυσ εγψαρ〈ντ λεηετ: εανα(ν)|µυορϕι; εανα(ν)|νιεηττι. 
 
Αχχυσατιϖυσ�γενιτιϖυσβαν (γψακορλατιλαγ βιρτοκοσ εσετ) 〈λλ⌠ ελ∀ταγοκ: 〈δϕ〈|βοσκα < 
〈δδϕ〈; 〈ηκ〈|ρ〈σ < 〈ηκκ〈; βαηκεν|ηινγσε < βαηκε; βεαλητοεν|µυερϕιε < βεαλητοε; 
βιεγερ|µυρϕιε < βιεγερ; βοηχχοβυρηϖιε < βοαζυ; βοηκ〈ρ〈σσι < βοηκκ〈; ∀υοτνϕ〈τ|ρ〈σσι; 
∀υοτνϕ〈τ|συοιδνι < ∀υονϕ〈; γ〈ιχχα|µυορϕι < γ〈ιχα; γιεγα|λιε??ι < γιεηκα; γυοϖ��α|βοσκα; 
γυοϖ��α|λαστα < γυοϖ�α; λαανδεν|µυρϕιε < λαανδε; ολβµο|ρ〈σσι < ολµµο�; 
στ〈λο|β〈ργγε�; στ〈λυ|βυρσα < στ〈λλυ; σϖααλεν|νϕοεκτϕεµε < σϖααλε; ϖ〈νδ〈διϖγα < ϖ〈νδδισ; 
γυοργγα|ϕυοπµυ < γυοργα  
γενιτιϖυσι χσονκα τ∀: βεατνατβοσκα; βεατνατγιελδ〈; βεατνατ|µιεσττα; βεατνατ|µυορϕι; 
βεατνατ|ρ〈ϖρα < βεανα; 
 
ποσσεσσιϖυσι −ν: 〈η∀∀〈ν|βοσκα < 〈η∀∀ι; 〈η∀∀〈|ρ〈σσι < 〈η∀∀ι (−ν λεκοπ〈σ〈ϖαλ).  
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5.3.2. √σσζετεττ σζαϖακ 
Αζ εγψσζαϖασ νϖνψνεϖεκ ελεµζσβεν αζ ετιµοντ κελλ ϖιζσγ〈λνι, α σζ⌠ ελεµειρε, 
τϖρε, ερεδετρε κερεσϖε α ϖ〈λασζτ. Α σζ⌠αλκοτ〈σσαλ ϖαγψ σζ⌠σζερκεζεττ ϖ〈λ〈σσαλ λτρεϕττ 
ελνεϖεζσεκβεν ινκ〈ββ α νϖηασζν〈λατ οκα, α νϖαδ〈σ σζεµλλετε αζ ρδεκεσ σ φοντοσ, 
µιρτ ππεν γψ νεϖεζτκ ελ αζ αδοττ νϖνψτ. Α λαππ νϖνψνεϖεκ � ηαγψοµ〈νψοσ 
σζερκεζετι κατεγ⌠ρι〈κκαλ βεµυτατϖα ∀κετ, αηογψ αζ αδαττ〈ρι ρσζβεν ισ τ〈ργψαλοµ � σζιντε 
κιζ〈ρ⌠λαγ σσζεττελλελ σ τββσζρσ σσζεττελλελ αλακυλνακ, εµελλεττ χσεκλψεββ 
µρτκβεν α κιεγσζλσ, αζ ελλιπσζισ σ κπζσ φιγψεληετ∀ µεγ, ϖ. ελ∀ζ∀ φεϕεζετ.  

Α κτελεµ! νεϖεκ ϖιζσγ〈λατακορ µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ αζ υτ⌠ταγοκ τλνψοµ⌠ ρσζε 
νϖνψτ ϕελεντ∀ σζ⌠: φα, ϖιρ〈γ, φΘ, βοκορ, βογψ⌠ στβ. Αζ ελ∀ταγ ισ ϕελεντηετ νϖνψτ ϖαγψ 
νϖνψι ρσζτ. 

 
Ι. Ελ!ταγοκ 

 
Νϖνψνϖι ελ!ταγοκ 
∀σζιρ⌠ζσα �〈στερ�: 〈στερ�αττυτ �∀σζιρ⌠ζσαφλκ�; νψρ �βεασ∋σι�: βεασ∋σιµυορρα �νψρφα�; 
βορσ �βιηππορ�: βιηπορρυοητασ �τορµα�; ανγψαλγψκρ �βοσκα�: βοσκαλ〈ϖκι 
�π⌠ρηαγψµα�; βυργονψα �βυλλερε�: βυλλερενβλιενιε �βυργονψα (νϖνψ); χσαραβ, ερικα, 
ηανγα, ϖεσσζ∀, ηαϕτ〈σ �δα#ασ�: δα≅ασρυϖσο �λαππφλδι ηαϖασσζπε�; δα#ασσιε∃γα �φ〈σοδ⌠ 
φ!ζ�; τα≅ασµυρϕι �ϖαρϕβογψ⌠� ηαµϖασ 〈φονψα �#ητεµασ�: #ητεµασσιε?γα 
�κυκοϕσζαφ!ζ�; γ〈λλα �κ〈ποσζτα, βυργονψα, ρπα σζ〈ραι, λεϖελει; µοχσ〈ρι γ⌠λψαηρ, 
µαρτιλαπυ�: γ〈λλαϕεα?ϕ〈 �σζελδ χσορβ⌠κα�; γ〈λλαρυοητασ �καρ⌠ρπα�; [κργτ∀λ 
µεγφοσζτοττ, µγ λ∀, κεµνψ, λοµβοσ φα, φ∀λεγ νψρ] �γ〈λϖα�: γ〈λϖαγορδετ �µεζει 
ζσυρλ⌠�; ϖετσ, ελϖετεττ γαβονα �γιλϖϖα�: γιλϖϖακρ〈σσα �κερτι ζσ〈ζσα�; γιλϖασ〈ηπαλ 
�τακαρµ〈νψβκκνψ�; γιλϖϖα#ππελµυορρα �νεµεσ αλµα� ισζαπζσυρλ⌠, ταρκαζσυρλ⌠ 
�γορδδετ�: γορδεσυοιδνι �ζσυρλ⌠�; ροζσ, τακαρµ〈νψ �γορδνι�: γορδνεγιπ∋πο �σζ〈ρβα 
σζκκεντ γαβονα�; γορδνε�αδδυ �γαβονανϖνψ�; σ〈σ, γψαπϕσ〈σ �γυοδϕα�: 
γυοδϕασυοιδνι �σ〈ργα σ〈σ�; λυχφενψ∀ �γυοσσα�: γυοσσαρ〈σσι �ερδει ζσυρλ⌠; φενψρµιρτυσζ; 
ϖζι−λ⌠φαρκ (ϖζιφενψ∀κε); κυοσατϕ: κυοσατϕρ〈σσι �ερδει φζικε�; κενδερ �ηαµππα�: 
ηαµππαρ〈σσι �κενδερ�; βοκορ, χσερϕε, χσαραβ, λ〈γψσζ〈ρ νϖνψ �η∋#σε�: 
η∋≅σενµυρϕιεη �ϖαρϕβογψ⌠�; κλεσ �ηιρσα�: ηιρσαγορδνι �τερµεσζτεττ κλεσ�; ν∀σζιροµ � 
ρισ�: ρισ�αττυτ �ν∀σζιροµφλκ�; φιαταλ νψρφα ϖ. ερδειφενψ∀� λαβνϕα ? λατνϕα: 
λαβνϕαρ〈σσι �ερδει γ⌠λψαορρ�; ηαγψµα �λ〈ϖκι�: λ〈ϖκεοαιϖι �ηαγψµα(φεϕ); ϖιρ〈γ �λιε∃∃ι�: 
λιε??ιδα≅ασ �λαππχσερϕε�; λιε∃∃ιγ〈λλα �καρφιολ�; λιε??ιρ〈σσι �µοχσ〈ρι γ⌠λψαηρ�; σ〈ργα 
ϖζιτκ �λυυββα�κ ∼ λοππαν�: λοηππαν�αττυτ �τνδρρ⌠ζσαφλκ�; ζσοµβκσ〈σ �µιεκτα�: 
µιεκταγυοδϕα: �φεκετε σ〈σ�; µιεκταρ〈σσι �φεκετε σ〈σ�; φα �µυορρα�: µυορραγυοδϕα: σ〈σ; 
ζυζµ⌠ �νααλυο�: νααλυοβρηϖιε ��ηϖελψκνψι βοκροσζυζµ⌠��; κ∀τρ∀φ! �ναρτι�: 
ναρτε�αττυτ �κ∀τρ∀φ!φλκ�; σ〈σ �νϕεαηχετ�= νϕεαηχετσυοιδνι; νϕεαηχετϕιεκτα �γψεπεσ σ〈σ, 
σζιττψ⌠�; ϕυηχσενκεσζ �νϕεαϖδι�= νϕεαϖδεσυοιδνι; π〈λµα �παλµα� = π〈λβµαµυορρα; 
πορχσιν �πορτυλ〈ηκκα�: πορτυλ〈ηκκα�αττυτ �πορχσινφλκ�; λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ 
�ρ〈σσι�: ρ〈σσελ〈ϖκι �µετλ∀ηαγψµα�; ρεζεδα �ρεσεδα�: ρεσεδα�αττυτ �ρεζεδαφλκ�; ροζσ 
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�ροηκα ∼ ρογα�: ροηκαρ〈σσι �κκ βζαϖιρ〈γ�; ρ⌠ζσα �ρυϖσυ�: ρυϖσογ〈λλα �βιµβ⌠σ κελ�; 
φενψ∀φα, ηασζονφενψ∀ �σ〈∃γιν: σ〈?γινβεαηχχι �καρχσ φενψ∀φα�; βκκνψ �σ〈ηπαλ�: 
σ〈ηπαλρ〈σσι �κασζανψ!γβκκνψ�; κγψ⌠φ! �σ〈λττοσ�: σ〈λττοσ�αττυτ �κγψ⌠φ!φλκ�; µοηα 
�σεψτιλ�: σεψτιλϕψϖιλ �ϖαλαµιλψεν ζυζµ⌠�; σζιττψ⌠ �σ#λδδετ�: σ#λδδετρ〈σσι �χρνασζ〈λ 
σζιττψ⌠�; νψρ �σιε∃γα�: σιε?γασκιερρι �λαππ φ!ζ�; χσ∀ρσ σ〈σ �σϕλααϖδϕε� = 
σϕλααϖδϕεσυοιδνι; ιζλανδιζυζµ⌠ �σκααλδϕε�: σκααλδϕεβρφιε �ρνσζαρϖασζυζµ⌠�; τρπε 
νψρ �σναρρυο� σναρρυοσοαηκι; βιβιρχσεσ νψρ �σοτνϕι� = σοτνϕισοαηκι; γοµβα �σπ〈ββα�: 
σπ〈ββαρ〈σσι �ζεργεβογλ〈ρ�; φ!, σζνα σ〈σφλε �συοιδνι�: συοιδνελυκτι �σ〈ργα σ〈σ�; 
συοιδνιρυηταρ〈σσι �ναγψ (ναγψϖιρ〈γ) κακασχµερ�; συοιδνεϖιητι �φ!λεϖελ! βκασζ∀λ∀�; 
βαρναµοσζατ ��λεανχα�: �λεανχασυοιδνι �βαρναµοσζατ, ταϖι φ!�; ερδειφενψ∀ ��ο�να� = 
�ο�ναβιεηττσε; ταµαρισζκυσζ �ταµαρισκα�: ταµαρισκα�αττυτ �ταµαρισκαφλκ�; 
ανγψαλγψκρ �τϕινδϕιε�: τϕινδϕιεβατσκε ∼ τϕινδϕιεβακτϕε �ανγψαλγψκρ, σ〈σ�. 

 
Νϖνψρσζνϖ−ελ!ταγοκ 
ηϖελψ, τοκ, ηϕ �βα∃ϖι�: βα?ϖερ〈σσι �παλ〈στφ!�; βα?ϖε�αδδυ �ηϖελψεσ νϖνψ�; ϖιστα: 
ϖισταρ〈σσι �χσργ∀ κακασχµερ� νψρηϕ, νψρφακρεγ �βεασ∋σι�: βεασ∋σεγατνα [νψρκργεν 
νϖ∀ ζυζµ⌠]; τσκε �βιικα�: βιικασκαηπι �γαλαγονψα�, χσ∀, σζ〈ρ, χσϖεσ νϖνψ �βιπο�: 
βιπορασεκ �χσϖεσ νϖνψ; κεσερ! γψκερ! νϖνψ�; βοχχε: βοχχερ〈σσι �ϖαλαµιλψεν φ!�; 
βοχχεσυοιδνι [ρεγεσ σζ〈ρ φ!φαϕτα]; βοηχχεϕεγιλ �τλχσρεσ ζυζµ⌠, γµβσ 
βοκροσζυζµ⌠�; βοηχχε�αδδυ �[ϖαλαµιλψεν χσϖεσ νϖνψ, ρεγεσ σζ〈ρ νϖνψ]; γρχσ, 
βογ, χσοµ⌠ �∀υολβµα�: ∀υολβµαµυορρα �λονχ, κρκελονχ, [χσοµοροσ φα]; βοϕτ, ροϕτ, 
β⌠βιτα, βυγα, φζρεσ ϖιρ〈γζατ �διεηππι�: διεηππεγ〈λλα �καρφιολ�; διεηππεϕεαγιλ �αλπεσι 
βοκροσζυζµ⌠�; διεηππεοαιϖιρ〈σι [βοϕτοσ φεϕ! φ!], διεηππερ〈σσι �ζεργεβογλ〈ρ�; τ!λεϖλ, 
φενψ∀τ! �δρριε�: δρριεβρηϖιε �ρνσζαρϖασζυζµ⌠�; γοαηχχι: γοαηχχεµυορρα �τ!λεϖελ! 
φα�; φ!νεµ!− ϖ. γαβονανϖνψ ϖιρ〈γρσζε; µυρϖαλεϖλ �ηελϖε�: ηελϖεσυοιδνι �ζιλ〈λτ 
κ〈σαφ!; ν〈δτιππαν ; Λινν−χσερϕε; κζνσγεσ αρανψϖεσσζ∀�; κρεγ �γαρρα�: γαρρασινυτ 
�χσενκεσζ�; µζγα, νϖνψι νεδϖ �ηιβµιε�: ηιβµιεµυορε �ζελνιχε(µεγγψ); λεϖλ �λαστα�: 
λασταµυορρα �λοµβοσ φα�; λασταρ〈σσι �η⌠φεηρλεϖελ! ασζατ; ? ερδει γ⌠λψαορρ�; µρεγ 
�µιρκκο�: µιρκκορ〈σσι [µργεζ∀ φ!]; σζ〈ρ, σζαλµασζ〈λ, γαβονασζ〈ρ �οαλγα�: 
οαλγασυοιδνι �ν〈δτιππαν�; λοµβοσ φα ϖεσσζ∀ϕε �ολα��: ολα�δα≅ασ �µοχσ〈ρι µολψ!ζ∀�; 
ολα�ρ〈σσι �µοχσ〈ρι µολψ!ζ∀�; ολ�ϖυειϖϖ �τ∀ζεγροζµαρινγ�; ολαϕ �ολϕυ�: ολϕοµυορρα 
�ολαϕφα�; ϖυ⌡ϕϕ: ϖυ⌡ϕϕµυ⌡ρρ �ολαϕφα�; π〈λµα〈γ �παλµαρισσε�: παλµαρισσεσοαηι �[φινοµ, 
λεχσνγ∀ 〈γ νψρ]; η〈ντολτ σζεµ, δαρα, γρζ �ριεϖδνι�: ριεϖδνεγυοδϕα �η⌠λψαγοσ σ〈σ�; 
βυζογ〈νψ ��λυββο�: �λυββορ〈σσι �γψκνψ�; κ〈κα, σζιττψ⌠, κτλ, ροστ, σζ〈λ �ταιϖε�: 
ταιϖεµυρϕι �κϖι σζεδερ�; βαρκα, λοµβοσ φα, σ〈σφλκ ϖιρ〈γζατα �υπµολ�: υπµολγυοδϕα 
�σζρκσ σ〈σ�; υπµολσυοιδνι �κεσκενψλεϖελ! γψαπϕσ〈σ�; φα γψκερε �ϖεαδδι�: 
ϖεαδδεµυορϕι �κϖι σζεδερ�; ϖεδδααγραασιε ? �κϖι σζεδερ�; ϖαϕ, ζσρ, ολαϕ �ϖυοδϕα�: 
ϖυοδϕαλαστα �λ〈πι (µοχσ〈ρι) ηζ⌠κα; ϖυοδϕαρ〈σσι �πονγψολα πιτψπανγ�; φοργ〈χσ, 
µυρϖαλεϖλ, τοκλ〈σζ �ϖυολαηασ�: ϖυολαηασρ〈σσι �µεζει περϕεσζιττψ⌠�; ρ, ν, ρφοναλ 
�συοτνα�: συοτναβ〈ιδνι �ηοσσζλεϖελ! ϖερονικα�; τσκε �βιικα�: βιικασκαηπι �γαλαγονψα�. 
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Ιλλατ, σζαγ �(η)αισσο�: (η)αισσορασεκ (Πλ.) �ιλλατοσ βορϕπ〈ζσιτ; �σζακι� σζεντπερϕε; 
κζνσγεσ χιχκαφαρκ; γψνγψϖεσσζ∀�; η〈δϕα: η〈δϕαγ〈ισκι �ιλλατοσ παϕζσικα�; 
η〈δϕαηεαρτα �σζαγοσ λεδνεκ�; η〈δϕαρ〈σσι �ρτι λεγψεζ∀φ!; ιλλατοσ βορϕπ〈ζσιτ, �σζακι 
σζεντπερϕε�, κζνσγεσ χιχκαφαρκ; γψνγψϖεσσζ∀�; �η〈ισυ�: η〈ισυοιδνι ∼ η〈ισοσυοιδνι 
�ιλλατοσ σζεντπερϕε; δλι σζεντπερϕε; ιλλατοσ βορϕπ〈ζσιτ; µεντα; σζαγ, ιλλατ εϖσα: εϖσισινε 
[ιλλατοσ φ!]; ϖιζελετσζαγ �κυοννα�: κυονναµυορϕε �τρπε (σϖδ) σοµ�. 

 

ℑλλατνϖι ελ!ταγοκ 
Μιντεγψ 130 σσζετεττ νϖνψνϖ ελ∀ταγϕα ϖαλαµιλψεν 〈λλατνϖ. Α λεγ〈λταλ〈νοσαββ κτ 
ναγψ χσοπορτϕ〈τ αζ εµλ∀σκ (70 φελεττι αδατταλ) σ α µαδαρακ (40 φελεττι αδατταλ) αλκοτϕ〈κ. 

 
Εµλ!σκ 
λ⌠ �ηεασττα�: ηεαστταγαζζαρ〈σσι �λ⌠κρµφ!�(ϖ. τεστρσζεκ); ηεαστταρ〈σσι 
�κασζανψ!γβκκνψ�; ηεασττασεαιβι �ϖζι−λ⌠φαρκ�; ηεαστασαρρε �ηαµϖασ 〈φονψα�; ηεαϖυ� 
∼ η#ηποσ ∼ ηεππα�: η#ηποσσυοιδνι �ερδει ζσυρλ⌠�; η#ηποστεππυ �βαρναµοσζατ�; 
ηεππα�καυρα �ζαβ�; ηεππα�οϖεσ �ζαβ�. 

�Αζ 〈λλατνεϖεσ αναλιτικυσ µεταφορ〈κ σορ〈βαν α η〈ζι〈λλατοκϖαλ κπζεττεκ κζτ α λ⌠− 
ελ∀ταγακ µελλεττ φελτ!ν∀ α κυτψα− ϕελζ∀ι ελ∀ταγγαλ αλακυλτ σσζεττελεκ γψακορισ〈γα. Α 
ζοοµορφ µεταφορ〈κ εβ− (ϖαγψ κυτψα−) ελ∀ταγϕα α ϕελλτ νϖνψ ηασζν〈ληατατλανσ〈γ〈νακ, 
λϖεζηετετλενσγνεκ, χσνψασ〈γ〈νακ ϖαγψ ππεν µργεζ∀ ϖολτ〈νακ, εγψβ ροσσζ 
τυλαϕδονσ〈γ〈νακ α κιφεϕεζ∀ϕε. Αζ ιλψεν σσζεττελεκ � γψακραν αζ υτ⌠ταγγαλ ϕελλτ 
νϖννψελ σζεµβεν � ϖαδον τερµ∀, ρτκτελεν, ηιτϖ〈νψ φαϕοκατ ϕελλνεκ. Α νϖαδ〈σι 
σζεµλλετ η〈ττερε τεη〈τ λεγγψακραββαν αζ, ηογψ αζ ιλψεν ελνεϖεζσεκκελ ϕελλτ νϖνψεκ 
αζ εµβερ, α νϖαδ⌠ κζσσγ σζ〈µ〈ρα ρτκτελενεκ, ηασζναϖεηετετλενεκ, σ∀τ ϕελενλτκ 
νεµκϖ〈νατοσ. Γψοµοκατ, µργεζ∀ νϖνψεκετ, χσεκλψ λϖεζετι ρτκ! γψµλχσκετ 
ηϖνακ γψ. Αζ ελ∀ταγ µεγκλνβζτετ∀ ϕελζ∀: αζ υτ⌠ταγ ϕελλτε µεγβεχσλτ, ηασζνοσ 
νϖννψελ σζεµβεν αζ ιλψεν σσζεττελ ϖαδον τερµ∀, ηιτϖ〈νψ φαϕοκ ελνεϖεζσε; πλ. σζΒλΒ 
∼ εβσζΒλΒ, σζκφΘ ∼ εβσζκφΘ, χσερεσζνψε ∼ κυτψαχσερεσζνψε στβ. ∆ε υταληατ αζ ελ∀ταγ αρρα 
ισ, ηογψ αζ 〈λλατ σζ〈µ〈ρα φοντοσ γψ⌠γψσζερ, ϖαγψ ππεν ελλενκεζ∀λεγ, εγσζσγρε 
κοµολψ ϖεσζλψτ ϕελεντ∀ µρεγ α κρδσεσ νϖνψφαϕ� (Ρ〈χζ 2001: 419). Αζ εµλ∀σ 
〈λλατοτ ϕελεντ∀ ελ∀ταγ κτελεµ! λαππφλδι νϖνψνεϖεκ κζτ α λεγγψακοριββ � τυχατν〈λ ισ 
τββ � α κυτψα �βεανα�: βεατνατβοσκα �ερδει τυρβολψα�; βεατνατδα≅ασ �τρπε σοµ�; 
βεαδναγαγαρϖϖενακ (Πλ.) �ερδει τυρβολψα�; βεατνατγιελδ〈 �καπχσοσ κορπαφ!�; 
βεατνατϕοκ≅α 1. σϖδ σοµ, 2. ηαϖασι µεδϖεσζ∀λ∀, 3. ηαµϖασ 〈φονψα, 4. [πιροσ βογψ⌠ϕ 
τρπεβοκορ, µελψνεκ τερµσε ναγψοββ α ϖρσ〈φονψα βογψ⌠ϕ〈ν〈λ, σ νεµ φογψασζτηατ⌠, 
λϖεζηετετλεν, κισεββ, µιντ α ϖρσ〈φονψα βογψ⌠ϕα, σ καχσον/ινδ〈ν λ]; βεατνατϕυοµυτ 
(Πλ.) �πιµπ⌠�; βεατνατµιεσττα �κ〈νψαβανγιτα�; βεατνατµυορϕι �1. φεκετε βκαβογψ⌠, 2. 
τρπε σοµ, 3. ηαµϖασ 〈φονψα (βεατνατ �κυτψα� (γεν.) + µυορϕι �βογψ⌠�); βεατνατρ〈σσι 1. 
(ορϖοσι) εβνψελϖ!φ!, ηοσσζλεϖελ! λ⌠ροµ; βεατνατρ〈ϖρα 1. ν〈δ, 2. χσοµ⌠σ εβρ, 3. [ναγψ 
φ!φαϕτα, µελψνεκ λεϖελειτ α κυτψ〈κ κλνσεν κεδϖελικ] (βεατνατ �κυτψα� (γεν.) + ρ〈ϖρα 
�ν〈δ, κ〈κα, σζιττψ⌠, κεµνψ φ! σ σ〈σφλε 〈λτ. µεγνεϖεζσε�. �Α κυτψα γψ⌠γψρκντ εσζι, 
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ηα α γψοµρα φ〈ϕ, α σζρ⌠σ, χσπ∀σ καλ〈σζσζ〈λκ〈κ µιαττ η〈νψ〈σρα κνψσζερλ, γψ 
µεγκννψεββλ�(Ρ〈χζ 2001: 419).; βεατνατρυϖσοµυορϕι �γψεπ!ρ⌠ζσα, κυτψαρ⌠ζσα�; 
βεατνατσαρριτ 1. ηαϖασι µεδϖεσζ∀λ∀, 2. ηαµϖασ 〈φονψα; βεαδναγασινοτ (Πλ.) ?? �χσοµ⌠σ 
εβρ�; βεατνατσυοιδνι 1. κζνσγεσ αρανψϖεσσζ∀, 2. (ρτι) εχσετπ〈ζσιτ, 3. χσοµ⌠σ εβρ, 4. 
γψεπεσ σδβζα; βεαδνατϖαδνο ? �ερδει δερχε�; βινϕε: βινϕεναακσϕααϖτϕα �πιροσλ⌠ 
(ϖρσλ∀) ν〈δτιππαν�; βινϕενϕο∑µυογραασιε �ϖροντ⌠φ! (ϖροντ⌠πιµπ⌠); 
βινϕενϕυγ≅εγραασιε �ϖρσ〈φονψα�; πεαννυϖ: πεαννυλψεµε �τρπε σζεδερ�.  

�Α βοτανικ〈βαν αζ ολψαν σσζεττελεκ, µελψεκνεκ ϕελζ∀ι ελ∀ταγϕα α φαρκασ νϖ, ερ∀σεν 
πεϕορατϖ ϕελλεγ!εκ; α κ〈ρτκονψ, φλτ σ µεγϖετεττ 〈λλατ νεϖϖελ ϕελλτ νϖνψεκ 
ηασζναϖεηετετλενσγτ, ϖαδσ〈γ〈τ, µργεζ∀ ϖολτ〈τ φεϕεζικ κι� (Ρ〈χζ 2001: 187). Αζ 
υτ⌠ταγγαλ ϕελλτ νϖννψελ σζεµβεν � ακ〈ρχσακ α κυτψα ελ∀ταγ νεϖεκβεν � α ϖαδον 
τερµ∀, ηιτϖ〈νψ φαϕοκατ ϕελλικ: χσερεσζνψε ∼ φαρκασχσερεσζνψε, σζΒλΒ ∼ φαρκασσζΒλΒ. Ταλ〈ν 
µεγλεπ∀, δε αδαττ〈ραµβαν εζ υτ⌠ββι αδατ φορδυλ ελ∀ µινδσσζε: γυµππεµυορϕι 
�φαρκασσζ∀λ∀� (γυµπε �φαρκασ� + µυορϕι �βογψ⌠�). 

Νψολχ σσζετεττ νϖνψνϖ ελ∀ταγϕ〈νακ α ϕελεντσε �µεδϖε�, δε κλνβζ∀ 
σζεµποντοκ αλαπϕ〈ν ϕηεττεκ λτρε αζ ελνεϖεζσεκ, αζ 〈λλατταλ καπχσολατβαν α νϖαδ〈σι 
σζεµλλετ µ〈σ σ µ〈σ. Αζ ελσ∀ α τ〈πλ〈λκφορρ〈σ: βιρνενµυρϕιε �1. ϖαδσζεδερ, 2. φεκετε 
〈φονψα, 3. νγψλεϖελ! φαρκασσζ∀λ∀, 4. ηαϖασι µεδϖεσζ∀λ∀, 5. τ∀ζεγ〈φονψα, 6. ηαµϖασ 
〈φονψα� (βιρνε �µεδϖε� + µυρϕιε �βογψ⌠�). Α µεδϖε εζεκ κζλ τββφλε βογψ⌠τ 
φογψασζτ, ιννεν α νϖαδ〈σ. Ιλψεν πλδ〈κ: γυοϖ��αλαστα �ηαϖασι µεδϖεσζ∀λ∀�; 
γυοϖ��αµυορϕι �ηαϖασι µεδϖεσζ∀λ∀�, γυοϖ��αϖ〈?οτ �ϖαδσζεδερ (ϖαδµ〈λνα). Α 
γυοϖ∀∀αρ〈σσι �ορϖοσι ανγψαλγψκρ�, α νϖνψ ⌠ρι〈σι µρετε µιαττ ισ σ α σζ〈ρ 
κεµνψσγε µιαττ ισ καπηαττα α �µεδϖε� ϕελεντσ! ελ∀ταγοτ (γυοϖ�α �µεδϖε� + ρ〈σσι [ιττ] 
�ανγψαλγψκρ�). Α γυοϖ��αβοσκα �Ηεραχλευµ σπηονδψλιυµ, µεδϖεταλπ� νϖνψνϖβεν 
α λαππ σ α λατιν �Ηεραχλευµ νϖ αζον αλαπυλ, ηογψ α νϖνψ λεϖελει � µελψεκ 
η〈ροµσζοροσαν−νγψσζερεσεν σζ〈ρνψασαν σσζετεττεκ, ναγψοκ, ησοσακ σ λαποσακ, αζ 
αλσ⌠κ 50 χµ−ιγ τερϕεδ∀ ηοσσζσ〈γακ � α µεδϖε ταλπ〈ηοζ ηασονλατοσακ. (Α νϖνψ 
νµετ νεϖε ισ Βρενκλαυ). Α σπηονδψλιυµ πεδιγ ∆ιοσχοριδεστ∀λ σζ〈ρµαζικ (ι. σζ. Ι. σζ.). 
Α σζ⌠ γργλ �µεγηατ〈ροζηατατλαν� νϖνψτ ϕελεντ. Εζ γψ⌠γψ〈σζατι ηατ〈σ〈νακ 
ποντοστ〈σ〈ρα ϖονατκοζοττ, α νϖνψτ υγψανισ σοκ βετεγσγ ελλεν ηασζν〈λτ〈κ� (Ρ〈χζ 
2001: 199). Α µεδϖε τισζτελετβεν ταρτ〈σα, κυλτικυσ σζερεπε µιαττ ταβυνϖ ιλλετι µεγ: 
βοελτααϕϕαν �ερδει ρεγ ∼ απ⌠� = µεδϖε: βοελτααϕϕανγ∑βλοε �ερδει φζικε�; 
βοελτααϕϕανκραεσιε �ερδει φζικε�. 

Α ρνσζαρϖασσαλ, µιντ α κτρσζεσ νεϖεκ ελ∀ταγϕ〈ϖαλ, αζαζ β∀ϖτµνψϖελ ϕ⌠ρσζτ α 
τ〈πλ〈λκυλ σζολγ〈λ⌠ ζυζµ⌠νϖι δετερµιν〈νστ ϕελλικ: σζελδ ρνσζαρϖασ �βοαζυ� (γεν. 
βοηχχο): βοηχχοβυρηϖιε �ρνσζαρϖασζυζµ⌠�; βοηχχοϕεαγιλ �ρνσζαρϖασζυζµ⌠�; βοηχχο−

ϖιστιε �ρνσζαρϖασζυζµ⌠�; βοηχχοσυοιδνι �ισζαπζσυρλ⌠�; βυϖδϕε: βυϖδϕενβρηϖιε 
�ρνσζαρϖασζυζµ⌠, �αλπεσι βοκροσζυζµ⌠��. 

Α τοϖ〈ββιακβαν α λαππφλδι φαυν〈ηοζ ταρτοζ⌠ η〈ζι〈λλατοκ σ ϖαδον λ∀ εµλ∀σ 〈λλατοκ 
νεϖειτ σζεδεµ σορβα, αµεννψιβεν α κτελεµ! νϖνψνεϖεκ β∀ϖτµνψει:  
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ϖαδ ρνσζαρϖασ �γοδδι�: γοττεσ〈ηπαλ �φαγψοσ χσδφ!�; ϕ〈ϖορσζαρϖασ �σαρϖϖα�: 
σαρϖϖαϕεαγιλ �ιζλανδιζυζµ⌠�; σαρϖενβυρηϖιε �ιζλανδιζυζµ⌠�; σαρϖϖαρ〈σσι �ρτι 
λεγψεζ∀φ!�; σορϖαϕψϖιλ �ιζλανδιζυζµ⌠�, σ⌡⌡ρϖϖυ∑�� � ερδει ζσυρλ⌠�; κεχσκεβακ 
�βοηκκ〈�: βοηκ〈ρ〈σσι �φλδιτµϕν�; κεχσκε �γ〈ιχα�: γ〈ιχχαβ〈ιδνυ �αλπεσι κορπαφ!�; 
γαιχχαβοσσκα �ποδαγραφ!�; γαιχχαµυορϕι �µ〈λνα�; γαιχακολε ? �ερδει δερχε�; γαιχαρασσε 
�ζεργεϖιρ〈γ�; γαιχασταρρα �ϖαλαµιλψεν µοσζατ�; γδλψε �γιχχι�: γιχχιβοσσκα 
�ποδαγραφ!�; β〈ρ〈νψ, ανψαϕυη �σ〈ϖζα: σ〈ϖζαρ〈σσι � µεζει ζσυρλ⌠�; σ〈ϖζζασινυτ 
�ϕυηχσενκεσζ; τεην �γυσσα�: γυσαρ〈σσι �µοχσ〈ρι γ⌠λψαηρ�; γυσασ〈ηπαλ 1. ρτι 
χσορµολψα; 2. ρτι περϕε; βορϕ �γ〈λβι�: γ〈λββερ〈σσι 1. ρ⌠ζσαγψκρ, 2. γψνγψϖεσσζ∀; 
δισζν⌠ �σπινε�: σπινεµυρϕιε �τρπε σοµ�; σϖιϕνε: σϖιϕνεβστε [µοχσ〈ρι φ!]; 
σϖιϕνιεγραασιε [µοχσαρακβαν ελ∀φορδυλ⌠ φ!]; µαχσκα �βυσσα�: βυσσαγεαηπιλ �παρλαγι 
µαχσκαταλπ�; νψλ �νϕοαµµελ�: νϕοαµµελρ〈σσι: ρτι ζσυρλ⌠; νϕοαµµελσυοιδνι �ρτι 
ζσυρλ⌠�; µ⌠κυσ �οαρ∋ρι�: οαρ∋ριµυορϕι �〈ρνψκϖιρ〈γ (κισγψνγψϖιρ〈γ)�; εγρ, ποχοκ 
�σ〈ηπ〈ν�: σαπανρυ?ακ (Πλ.) �χσργ∀ κακασχµερ�; σαπανσιδνο [ϖαλαµιλψεν φ!]; εγρ, 
ϖ〈νδορεγρ, λεµµινγ �σπλιγ�: σπλιγτιϖγα ∼ σπλιγτιιυγα �ηαρανγϖιρ〈γ�; χιχκ〈νψ 
�ϖ〈νδδισ�: ϖ〈νδ〈διϖγα �Λινν−χσερϕε�; ρ⌠κα �ριεβαν�: ριεβανµυρϕε �κϖι σζεδερ�; 
σαρκιρ⌠κα �νϕ〈λλα�: νϕ〈λανϕυοϖ∀∀α 1. ηαϖασι τρπεβογ〈νχσ, 2. αρανψϖεσσζ∀; σϖααλε: 
σϖααλεννϕοεκτϕεµε 1. νορϖγ γψοπ〈ρ, 2. µ〈ϕυσι γψνγψϖιρ〈γ, 3. [εγψ ταϖασσζαλ ελ∀σζρ 
ϖιρ〈γζ⌠ ηεγψι νϖνψ νεϖε], 4. [µαγασ, νψελϖηεζ ηασονλ⌠ φ!], 5. η⌠φεηρλεϖελ! ασζατ, 6. 
πεττψεσ (φολτοσ) ορβ〈νχφ!; η⌠δ �ϖαδνιν�: ϖαδνεµµυρϕε �ϖαλαµιλψεν σζεδερ, µ〈λνα�; χετ 
�βοσσυ�: βοσσυ〈ρπυ �τενγεριηρ�; βοσσοµυρϕε �ερδει µ〈λνα (µ〈λνασζεδερ)�; φ⌠κα 
�νϕυορϕυ ∼ νϕυρϕο�: νϕυρϕορασεκ (Πλ.) �τενγεριηρ�. 

 
Μαδ〈ρνϖι ελ!ταγοκ:  
Αζ σσζεττελεκβεν σζερεπλ∀ µαδ〈ρ ελ∀ταγ α κιχσινψσγετ, κννψ!σγετ, α ρενδεσ 

µρτκτ∀λ ελτ∀τ φεϕεζι κι. Γψµλχστ τερµ∀ νϖνψεκνλ α µαδ〈ρ απρ⌠ σζεµ!τ ϕελεντ. 
∆ε υταληατ α ϖαδον λ∀ µαδαρακ κρνψεζετρε, λ∀ηελψρε ισ, ϕελεντσε �µεζει, ερδει, ϖαδ, 
αζαζ οττ τερµ∀�, ιλλετϖε αρρα, ηογψ α ϕελλτ νϖνψ γψµλχσε α µαδαρακ τ〈πλ〈λκ〈υλ 
σζολγ〈λ (Ρ〈χζ 2002: 48). Α λαππβαν ελενψσζ∀ σζ〈µ α λοδδι �µαδ〈ρ� ελ∀ταγ 
νϖνψνϖ: λδδιενβεβµυο �ϖαρϕβογψ⌠� (λδδι �µαδ〈ρ� + βεβµυο �ελεσγ�); 
λοττεγ〈λλα �βοϕτορϕ〈νσαλ〈τα� (λοδδι �µαδ〈ρ� + γ〈λλα �κ〈ποσζτα); Α µαδ〈ρνεϖεκ κζλ α 
ηολλ⌠ σ α κακυκκ ελ∀ταγ α λεγγψακοριββ, ϖ. ηολλ⌠ �γ〈ρανασ�: γ〈ρανασρ〈σσι �τρπε 
(σϖδ) σοµ�; γ〈ρανασβαικα �ϖαρϕβογψ⌠�; γ〈ρανασµυορϕι �ηαϖασι µεδϖεσζ∀λ∀�; 
κ#ρνασσυϕν �ηαϖασι µεδϖεσζ∀λ∀�; γααραανασσενηι≅σε �ϖαρϕβογψ⌠�; γαρϕ〈: γαρϕ〈βιελλυ 
�κερεκλεϖελ! ηαρανγϖιρ〈γ�; γαρϕαµυρϕε �ηαµϖασ 〈φονψα�; γυορπε: γυορπενµυρϕιε 
�ϖαρϕβογψ⌠�; κ#ρητϕι: κ#ρτϕιµυορϕ �ϖαρϕβογψ⌠�; κ�ρ�ναζϕυ≅≅α [κεϖσβ ζλετεσ, φλδν 
νϖ∀ πιροσ βογψ⌠]; κρυµµα: κρυµµαµυρϕε �ηαϖασι µεδϖεσζ∀λ∀�; κρυµµασαρρε 
�ηαµϖασ 〈φονψα�; κακυκκ �γιεηκα�: γεεχηεννιϖο �γψαπϕσ〈σ�; γιεγαϕοκ≅α 1. 
τ∀ζεγ〈φονψα; 2. σαρκϖιδκι σζεδερ; γιεγαλιε??ι �κακυκκσζεγφ!�; γιεγανϕυολασ ∼ 
γιεγανϕυολλα 1. µ〈ϕυσι γψνγψϖιρ〈γ; 2. ερδει δερχε; 3. αρανψϖεσσζ∀; 4. ηϖελψεσ 
γψαπϕσ〈σ; 5. ? εχσετπ〈ζσιτ; γιγενµυρϕιε �τ∀ζεγ〈φονψα�; γιγενλααδδεη �σαρκϖιδκι 
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σζεδερ�; γιεκαβλοµσταρ �κακυκκσζεγφ!�; γιεκαλυνιτ [? π〈φρ〈νψ, παϕζσικα, φοδορκα]; 
γιεγανϕυοϖ∀∀α �µαδ〈ρσ⌠σκα� (γιεγα �κακυκκ� + νϕυοϖ∀∀α �νψελϖ�). Α λεγυτ⌠ββι νϖνψτ 
αζρτ ηϖϕ〈κ γψ, µερτ αµικορ α κακυκκ κακυκκολ, ακκορ ϖιρ〈γζικ 2−3 ητιγ. ℑλταλ〈βαν α 
κακυκκ µεγρκεζσεκορ νψλνακ ϖιρ〈γοσ νϖνψεκ, τερµστ ηοζ⌠κ εκκορ ρλελικ βε α 
τερµστ. 

ϑελλεγζετεσεν σζακι ϖιδκρε υταλ α κτ η⌠φαϕδνϖι ελ∀ταγ: αλπεσι η⌠φαϕδ �γρον�: 
γρονβιελλορ〈σσι �ηαρανγϖιρ〈γ�; γρονλαστα �φ!νεµ! φ!ζ�; γιερενενσκαρρε ∼ 
γιερενενσκαρρεητσ �βερκι σζελλ∀ρ⌠ζσα�; κιερυναµυορϕε �ηαϖασι µεδϖεσζ∀λ∀�; σαρκι η⌠φαϕδ 
�ριεϖσσατ�: ριεϖσσατµυορϕι �ηαϖασι µεδϖεσζ∀λ∀�; ρεππ: ρεππϕο≅≅ �τ∀ζεγ〈φονψα�; ϖετσι 
λδ �∀υονϕ〈�: ∀υοτνϕ〈τβορραν �ερδει ζσυρλ⌠�; ∀υοτνϕ〈τηοα��α �µοχσ〈ρι ζσυρλ⌠�, 
∀υοτνϕ〈τρ〈σσι �ερδει ζσυρλ⌠�; ∀υοτν〈τσυοιδνι �ερδει ζσυρλ⌠�; φτψλ∀ρχε �σνααρταλ�: 
σναρταλσψεϖϖι �σζικι ϖζιβογλ〈ρκα ϖ. φεηρ ϖιρ〈γ ϖζινϖνψ�; ηαττψ �νϕυκ∀α�: 
1υϖτ�λενγα ∼ 1υϖτ�λυογγα �βκασζ∀λ∀�, νϕυϖ∀∀αλικκυτ (Πλ.) �βκασζ∀λ∀φλκ�; δαρυ 
�γυοργα�: γυοργγαϕυοπµυ �ιζλανδι τυνδρακεσερ!φ!�; σασ: ? �κοασκεµ�: κοασκρεµσυϕν 
�χσαλ〈ν�; σζαρκα �σκιρε�: σκιρεβιελλυ �ηαρανγϖιρ〈γ�; σκιρεϕυοπµυ 1. ηοσσζλεϖελ! λ⌠ροµ; 
2. φοδροσ λ⌠ροµ; σαρκαντψσ σ〈ρµ〈νψ �χιχα��: χιχα�βαρϖϖε �κζνσγεσ παλ〈στφ!�; 
χιζζ��τιυγα⊇ 1. λ〈πι (µοχσ〈ρ) ηζ⌠κα; 2. ηαρανγϖιρ〈γ�.  

 

Α µαγψαρ σ α λαππ γηαϕλατι, φλδραϕζι σ εββ∀λ κϖετκεζ∀εν λετµ⌠δβελι σ 
σζεµλλετβελι κλνβσγειρε ϖιλ〈γτανακ ρ〈 αζ αλ〈ββι σοροκ. 

Α νϖνψϖιλ〈γ τερµινολ⌠γι〈ϕ〈νακ ναγψ η〈νψαδα ολψαν σζ⌠σσζεττελ, αµελψβεν αζ 
ελ∀ταγ ϖαλαµελψ 〈λλατνϖ ϖαγψ 〈λλατοκ τεστρσζεινεκ ελνεϖεζσε. Νϖνψνεϖεκνλ 
γψακορτα σζολγ〈λτ νϖαδ〈σι ινδτκυλ αζ, ηογψ α κρδσεσ νϖνψ α η〈ζι〈λλατοκ εγψικνεκ 
φοντοσ τακαρµ〈νψνϖνψε, εσετλεγ ππεν ελλενκεζ∀λεγ, ϖεσζλψεσ, µργεζ∀ σζ〈µ〈ρα. 
Μεταφορικυσ ελνεϖεζσεκνλ πεδιγ α ϕελλτ νϖνψ ϖαλαµελψ σαϕ〈τοσ ρσζτ ηασονλτοττ〈κ 
εγψ−εγψ 〈λλατι τεστρσζηεζ. ⊆γψ κελετκεζεττ σζ〈µοσ ολψαν � ρσζβεν ετνοβοτανικαι � 
τερµινυσ, αµελψβεν βαροµφινεϖεκ (χσιρκε, κακασ, λιβα, τψκ) σζερεπελνεκ (Ρ〈χζ 2002: 
57−58). Α µαγψαρβαν σοκ ιλψεν νϖνψνϖ ϖαν: τψκηρ, κακασταρϕ, κακασλ〈βφ!, 
κακασµανδικ⌠, κακασχµερ, καχσαϖιρ〈γ, χσιβεηρ, χσιβελ〈β, λιβατοπ, λιβαπιµπ⌠. Α 
λαππβαν ϖισζοντ εγψετλεν βαροµφι, ν. η〈ζισζ〈ρνψασ σεµ σζερεπελ ελ∀ταγκντ. Α τψκηρ 
νεϖε τββεκ κζτ �ιλλϕοηιλσκυ (�ιλλϕο �υδϖαρ, µεζ∀� + ηιλσκυ �γψοµ, τψκηρ�); α χσργ∀ 
κακασχµερ λαππυλ βυρσαρ〈σσι (βυρσα �τοκ, πνζτ〈ρχα, ερσζνψ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ 
ϖιρ〈γοσ νϖνψ�) σ ρυηταρ〈σσι (ρυητα �πνζ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�); 
α κακασταρϕ πεδιγ γυολββα∀οαλ∀ι (γυολββα �ριτκα ερδ∀, µεζ∀σγ, ηοµοκπυσζτα, 
ηανγαφϖεσ ηοµοκερδ∀� + ∀οαλ∀ι �δλχεγ, νψαλκα σζεµλψ�). 

 
Ηλλ!κ 
κγψ⌠ �γεαρπµα��: γεαρπµα�νϕυοϖ∀α �κγψ⌠νψελϖ�; γεαρπµα�βοσσκα [ϖαλαµιλψεν 

γψκρ]; γιρµεσϕγραασιε [ϖαλαµιλψεν π〈φρ〈νψ, ηαρασζτ]; 
Α βοτανικ〈βαν ελ∀φορδυλ⌠ 〈λλατνεϖεκ κζλ α λαππβαν ταλ〈ν σζ!κεββ κρ!, α 

µαγψαρβαν µινδενεσετρε ϕελεντκενψεββ χσοπορτ α ϖιζεκ ϖιλ〈γ〈ϖαλ σσζεφγγ∀ 
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τερµινολ⌠για, αµελψετ ρζκλετεσεν µυτατ βε Ρ〈χζ ϑ〈νοσ εγψικ τανυλµ〈νψα. Βεϖεζετ∀ 
γονδολαταιβ⌠λ ιδζεκ. �Α ϖζινϖνψεκ λεττερε κζσ α νϖαδ⌠ 〈λλατϖαλ. Ελσ∀σορβαν 
νψελϖϕ〈ρ〈σι σζαϖακ εζεκ, α νπκπζελετ φ〈ραδηατατλαν µ!κδσνεκ ερεδµνψει, 
µελψεκετ α µινδενναπι ταπασζταλατον νψυγϖ⌠ νπι νϖνψισµερετ σ � εηηεζ 
καπχσολ⌠δ⌠αν � αζ ιλψεν τπυσ νϖαδ〈σηοζ σζκσγεσ µεγφιγψελσ, 〈λλατισµερετ ηοζοττ 
λτρε. Εγψ ελµλτ π ϖιλ〈γβαν, α τερµσζετβεν (σ α ϖελε ηαρµ⌠νι〈βαν) λ∀ σ δολγοζ⌠ 
εµβερ σζνεσ σ κιφεϕεζ∀ σζ⌠κινχσνεκ µαραδϖ〈νψα αζ α ηαταλµασ νϖανψαγ, αµελψ α 
ρενδκϖλ ϖ〈λτοζατοσ 〈ρτρι, µοχσ〈ρι, λ〈πι νϖνψεκετ ρενδσζερβε φογλαλϕα. Σοκ ιλψεν 
νψελϖιλεγ ηελψεσ σ κιφεϕεζ∀ νπι ελνεϖεζσ κερλτ α βοτανικα σζακνψελϖβε. Α 
ϖζινϖνψεκ νεϖεζκταν〈βαν ελσ∀σορβαν µεταφορικυσ ελνεϖεζσεκκελ ταλ〈λκοζυνκ, 
µελψεκ ζοοµορφ τερµινυσοκ. Μιντ µ〈ρ 1830−βαν µεγ〈λλαπτοττα Βυγ〈τ Π〈λ (Τυδ. Γψ!ϕτ. 
4.: 226): �� αζ εµβερ, σ εγψββ 〈λλατοκ ταγϕαιρ⌠λ ιγεν κεδϖελλτκ α µι ∀σεινκ ισ α 
φ!ϖεκετ ελνεϖεζνι, µιντ π. ο. χζιχζκα φαρκα, τιν⌠ρυ, γαλαµββεγψ, λ⌠ηερε σ α τ.�. Α 
νϖαδ〈σ µοτιϖ〈χι⌠ϕα τεη〈τ νεµ χσυπ〈ν α κζσ λεττρ σ αζ εζτ ϕελζ∀ 〈λλατνϖ, ηανεµ 
σοκκαλ ναγψοββ σζ〈µβαν α ϕελλτ νϖνψ ϖαλαµελψ ρσζτ ηασονλτϕ〈κ α νϖβεν εγψ−εγψ 
〈λλατι τεστρσζηεζ. Μορφολ⌠γιαι σαϕ〈τοσσ〈γ, αλακι εγψεζσ α νϖαδ〈σι σζεµλλετ αλαπϕα. 
Μ〈σρσζτ α νϖνψνϖ υταληατ αρρα ισ, ηογψ αζ σσζεττελβεν σζερεπλ∀ 〈λλατ κεδϖελι, εσζι α 
σζ⌠βαν φοργ⌠ νϖνψτ. Ελ∀φορδυλ, ηογψ µενεδκετ νψϕτ α νϖνψ αζ 〈λλατνακ, 
ρεϕτ∀ζκδσρε, λεϖελρε µ〈σζϖα στκρεζσρε ϖαγψ ζσ〈κµ〈νψσζερζ∀ ηελψκντ ηασζν〈λϕα� 
(Ρ〈χζ 2000: 329�330). 

Α κϖετκεζ∀ κτ ρενδσζερτανι κατεγ⌠ρι〈βα ταρτοζ⌠ λαππ πλδ〈κ ιγαζολϕ〈κ αζ 
ελµονδοττακατ. 

 
Ηαλακ 
χσυκα �η〈ϖγγα�: η〈ϖγγαρ〈σσι φ!λεϖελ! βκασζ∀λ∀�; 0υκκε�: 1υκκε�συϕν �σζ⌠ 

βκαβυζογ〈νψ� πυ�κο: πυ�κοσψεϖϖι [φεηρ ϖιρ〈γ, µλψ ϖζβεν νϖ∀ ϖζι νϖνψ]; 
µ〈ννι �ναγψµαρνα�: µ〈ννιρ〈�κε �βκασζ∀λ∀�; 

 
Κτλτ/εκ 
βκα �χυοππυ�: χυββορ〈σσι ∼ χυοππορ〈σσι �1. σζ⌠ βκασζ∀λ∀; 2. µοχσ〈ρι ζσυρλ⌠; 3. 

ερδει ζσυρλ⌠�; χυοββυυηοα��ι �µεζει ζσυρλ⌠; 2. ερδει ζσυρλ⌠�; 
 
Εγψβ (πλ. ροϖαροκ) 
λγψ �∀υροτ ∼ ∀υρροτ ∼ ∀υρυ�: ∀υρολαστα �ηαρµατφ!�; ∀υρρορ〈σσι �γψυϕτοϖ〈νψφ!�; 

βγλψ λ〈ϖ�α: λ〈ϖ��αµυορϕι �κϖι σζεδερ�; δονγ⌠, ποσζµη �υϖλυ ∼ υϖηλυ�: υϖλλορ〈σσι ∼ 
ηυλϖϖορ〈σσι �πονγψολα πιτψπανγ�; τετ! �διηκκι�: διηκκερ〈σσι �1. καπχσοσ κορπαφ!; 2. 
ρσζεγ γψργψφ!�; π⌠κ �ηεαϖνε�: ηεαϖνεσαϖχχα �γψαπϕσ〈σ�.  

 
⊃λ!ηελψ, τερµ!ηελψ 
χσχσ, τετ∀, η〈τ �αλ〈��: αλ〈�βα?ϖερ〈σσι �αλπεσι παλ〈στφ!�; αλ〈�γοηχετ �χσαϕκαϖιρ〈γ�; 

αλ〈�η〈ισυοιδνι ��αλπεσι� σζεντπερϕε�; αλ〈�σινυτ �χσενκεσζ�; αλ〈�συοιδνι �ηαϖασι περϕε�; 
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ηαλοµ �βαηκε�: βαηκενηινγσε �τρπεηανγα (Λοισελευρ−ηανγα, σζ∀νψεγηανγα)�; 
µεζ∀, σζ〈ντ⌠φλδ �βεαλδυ�: βεαλδοϕεα?ϕ〈 �µεζει χσορβ⌠κα�; βεαλδογ〈λλα �ϖαδ−

ρπαρεπχε; ταρλ⌠ρπα�; βεαλδοβι��αν �µεζει ασζατ�; βεαλδοφισκι �κζνσγεσ βορβ〈λαφ!�; 
βεαλδοηοα��α �µεζει ζσυρλ⌠�; βεαλδοµ〈?ιρ �γψανσ γαλαϕ�; βεαλδορ#ττετ �ρεπχσνρετεκ�; 
βεαλδοϖαϕ〈λγεαητεσν〈στι �παρλαγι νεφελεϕχσ�; βεαλδοϖι#λα �µεζει (απρ⌠) 〈ρϖ〈χσκα; 
βεαλητοενµυερϕιε �τ∀ζεγ〈φονψα�; πεαλτοποαλλα �ευρ⌠παι ζεργεβογλ〈ρ�; 

µεζ∀, τρ �γιεδδι�: γιεδδεχιϖζζα �ϖκονψκα τ〈ρνιχσκα�; γιεδδεηιλσκυ �π〈ζσιτοσ 
χσιλλαγηρ�; γιεδδεµ〈?ιρ �σζακι γαλαϕ�; γιεδδεϕυοπµυ �µεζει σ⌠σκα�; γιεδδεµυορϕι 
�ερδει σζαµ⌠χα�; γιεδδεσιε?γα �σ〈ργα φ!ζ�; γιεδδεσιτνυ 1. ρτι χσενκεσζ; 2. γψεπεσ 
σδβζα�; γιεδδεσυοιδνι �ρτι περϕε�; γιεδδευλλυ �κεσκενψλεϖελ! γψαπϕσ〈σ�; γιεδδεϖιητι 
�φ!λεϖελ! βκασζ∀λ∀�; γιεδδεϖι#λα �η〈ροµσζν! ιβολψα (〈ρϖ〈χσκα)�; 

(ϖρσ) µοη〈σ µοχσ〈ρ �βιεγερ�: βιεγεραδδϕε 1. µοηαφαϕτα; 2. µοχσ〈ρβαν νϖ∀ µοηα; 
3. ναγψ (χσ⌠νακοσ) τ∀ζεγµοηα; βιεγερενµυρϕιε �τ∀ζεγ〈φονψα�; 

〈ροκ, πατακ �〈ϕα�: ϕαπλυµµα �ϖζι ϖιρ〈γ�; 〈ϕαβα?ϖερ〈σσι �ηεγψεσκαρϕ παλ〈στφ!�; 
〈ϕαλυκτι �σ〈ργα σ〈σ�; 〈ϕαγολλα� �µοχσ〈ρι γ⌠λψαηρ�; 〈ϕαηιλσκυ �χσιλλαγηρ (τψκηρ)�; 
〈ϕαηορβµα �λδηρκπ! (µυρϖαπικκελψεσ) φζικε; 〈ϕαϕυοπµυ �λαππ λ⌠ροµ�; 〈ϕαναρτι 
�κ∀τρ∀φ!�; 〈ϕασ〈µιλ �µοηα�; 〈ϕασυοιδνι 1. τρπε ζσυρλ⌠; 2. ισζαπζσυρλ⌠; 

σζικλαφαλ, ναγψ σζικλα �β〈κτι�: β〈κτεγ〈ισκι ∼ β〈κτεγ〈ισκκιτ �κζνσγεσ δεσγψκερ!−
π〈φρ〈νψ�; β〈κτελυκτι �σζιρτι σ〈σ�, 

ναγψ µοχσ〈ρ, λ〈π �ϕεαγγι�: ϕεαγγιβεαηχι �µοχσ〈ρφενψ∀�; ϕεαγγεβι��αν �µοχσ〈ρι 
ασζατ�; ϕεαγγεβοσκα � µοχσ〈ρι κοχσορδ�; ϕεαγγε∀οαλ∀ι �ποσϖ〈νψκακασταρϕ�; ϕεαγγε−

γυοηχα �µοχσ〈ρι µολψ!ζ∀�; ϕεαγγεηιλσκυ �τψκηρ�; ϕεαγγεηορβµ〈 �µοχσ〈ρι φζικε�; 
ϕεαγγεηοα��α �µοχσ〈ρι ζσυρλ⌠�; ϕεαγγελοττεµυορϕι �τ∀ζεγ〈φονψα�; ϕεαγγεµ〈?ιρ �λ〈πι 
γαλαϕ�; ϕεαγγεµυρϕι �τ∀ζεγ〈φονψα�; ϕεαγγεναρτι �βυχσεχσι κ∀τρ∀φ!�; ϕεαγγαρασσε 
�µοχσ〈ρι µολψ!ζ∀�; ϕεαγγεσ〈ηπαλ �µοχσ〈ρι λεδνεκ�; ϕεαγγευλλυ �γψαπϕσ〈σ�; ϕεαγγεϖι#λα 
�ποσϖ〈νψιβολψα�; 

φολψ⌠, πατακ �ϕοηκα�: ϕοηκαη〈ϖϖαρ �αρανψζαβ�; 
γετεττ φλδ �κυορβα�: κυορβαϕελ �σζεµλχσσ σερλεγζυζµ⌠�; 
κισ τ⌠ �κυοϖ∃α�: κυοϖ?ασψεινιη [κισ τ⌠βαν σ αννακ παρτϕ〈ν νϖ∀ φ!]; 
φλδ �λαανδε�: λαανδενµυρϕιε 1. σαρκϖιδκι σζεδερ; 2. ερδει σζαµ⌠χα; µαττα: 

µατταλεµµα �ιζλανδιζυζµ⌠�; 
µοχσ〈ρ, λ〈πφλδ �λαµπε�: λαµπεσυινε ∼ λαµποηκσυϕν �γψαπϕσ〈σ�; πλυεϖιε: 

πλυεϖιενβυρηϖιε �τ∀ζεγµοηα�; συοτνϕυ: συοτνϕορυ�κι �τ∀ζεγεπερ�; 
υδϖαρ, µεζ∀ ��ιλλϕυ�: �ιλλϕοκρ〈σσα �κοσηοµλοκ (τσζλι ζσ〈ζσα)�; �ιλλϕολαστα �ναγψ τιφ! 

(τιλαπυ)�; 
ϖιζενψ∀σ �τϕαετσιε�: τϕαετσιεσλααϖτϕε �χσ∀ρσ σ〈σ�; 
ταρηεγψ η〈τα �τ�αρρ�: τ�αρρεµιρρ �τλγψ�;  
κισ ερδ∀, λιγετ, βερεκ: �ροητυ�: ροητοσυοιδνι �λιγετι περϕε (βερκι ∼)�; ροητοηιλσκυ �ερδει 

χσιλλαγηρ�; ροητοηορβµ〈 �φζικε�; ροητοϕεα?ϕ〈 �σζιβριαι σαλ〈τα�; ροητοµ〈?ιρ �γαλαϕ�; 
ροητοϖαϕ〈λγεαητεσν〈στι �ϖ〈λτοζ⌠σζν! νεφελεϕχσ�; ροητοϖι#λα �πελψηεσερ! ιβολψα�; 

δεσ ϖζ �σαιϖϖα�: σαιϖϖαρασσε �ερδει ανγψαλγψκρ�; 
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φαλ �σεαιδνι�: σεαιδνεϕεαγιλ �κζνσγεσ σ〈ργαζυζµ⌠�; 
ερδ∀ �ϖυοϖδι�: ϖυοϖδεσ〈ηπαλ �ερδει χσορµολψα�; ϖυοϖδεσιε?γα �σζακι φ!ζ�; 

ϖυοϖδεσιτνυ �ερδει σδβζα�; ϖυοϖδε#ππελµυορρα �ϖαδαλµα�; ϖυοϖδεφισκι �ερδει 
χσορµολψα�; ϖυοϖδεγ〈ισκκιτ �κζνσγεσ τλγψεσπ〈φρ〈νψ (κζνσγεσ η〈ρµασλεϖελ!−
π〈φρ〈νψ); ϖυοϖδεηιλσκυ ��ηοσσζλεϖελ!� τψκηρ�; ϖυοϖδερυυσυ �φαηϕρ⌠ζσα (χιµετ−
ρ⌠ζσα)�; ϖυοϖδεϖι#λα �ναγψϖιρ〈γ ιβολψα�; µεαηχχι: µεαηχχεηεαλϖα �ερδει σδβζα�; 
µεαηχχελυοϖϖαρ �ερδει (τεκεργ∀σ) ηερε�; 

τενγερ �µεαρρα�: µεαρραδ〈ρρ〈 ∼ µεαρραστ〈ρρ〈 [τενγερι µοσζατ] 
γψεπεσ ηαλοµ, ζσοµβκ �µιεκτα�: µιεκταγυοδϕα ? �φεκετε σ〈σ�; µιεκταναρτι �γψεπεσ 

κ∀τρ∀φ! (κ∀ροντ⌠φ!)�; µιεκταρ〈σσι �σ〈σ�; µιεκταρυο�∋�ι �απρ⌠ κισγψαπϕσ〈σ�; 
µοχσαρασ ηελψ, σ〈ρ, ισζαπ �µοητι�: µοητεη〈ϖγγαρ〈σσι �βκαβυζογ〈νψ�; 
η⌠ �µυοητα�: µυοηταχιϖζζα �ηαϖασι τ〈ρνιχσ�; µυοηταναρτι �κ∀τρ∀φ!�; µαραδκ η⌠ 

�ϕασσα�: ϕασσαναρτι ∼ ϕασσαν〈ρτι �ϖµιλψεν κ∀τρ∀φ!�; ϕασσανυορσα �ϖµιλψεν βογλ〈ρκα�; 
µεζ∀, ρτ �νιιτυ�: νιιτοβιελλορ〈σσι 1. τερεβλψεσ ηαρανγϖιρ〈γ; 2. β⌠κολ⌠ 

γψµβργψκρ�; νιιτοηοα��α �ρτι ζσυρλ⌠�, νιιτοραϖδαρ〈σσι [γψεπεσ τσζλι νϖνψ]; 
νιιτοσ〈ηπαλ �ρτι λεδνεκ�; νιιτοσιτνυ ρτι περϕε�; νιιτουλλυ �γψαπϕσ〈σ�; 

αγψαγ, ϖ〈λψογταλαϕ �νϕαιϕα�: νϕαιϕαρ��ζζ�⊇ βογλ〈ρκα�; 
ηαϕλατ, µλψεδσ, ηεγψσζοροσ, η〈γ⌠ �νϕοασκι�: νϕοασκεηιλσκυ �µοχσ〈ρι χσιλλαγηρ�; 

νϕοασκεϖαϕ〈λγεαητεσν〈στι �γψεπεσ νεφελεϕχσ; 
µοχσ〈ρι φορρ〈σ, ποσϖ〈νψ, µοχσ〈ρ �οπµυ�: οπµορ〈σ〈� �ταϖασζι φορρ〈σφ!�;  
ταρηεγψ �δυοτταρ�: δυοδδερρ〈σσι �µοχσ〈ρι µολψ!ζ∀�; δυοτταρ∀ικ≅α �λαππφλδι 

ηαϖασσζπε�; δυοτταρβυσσαγεαηπιλ �αλπεσι µαχσκαταλπ�; δυοτταρη〈ϖϖαρ �αρανψζαβ�; 
δυοτταρηορβµ〈 �φζικε�; δυοτταρλεαϖϖεδολγι �δ〈ρδ〈σ ϖεσεπ〈φρ〈νψ�; δυοτταρσ〈ηπαλ �ηαϖασι 
χσδφ!�; 

φλδ, ϖιδκ �εανα�: εαναµυορϕι 1. επερ (αναν〈σζεπερ, τερµεσζτεττ επερ); 2. 
ϖαρϕβογψ⌠; εανανιεηττι �αµερικαιµογψορ⌠ (φλδιµογψορ⌠); 

παρτ �γ〈δδι�: γ〈δδεφισκι �µερεϖ βορβ〈λαφ!�; γ〈δδεϕυοπµυ � ϖζι λ⌠ροµ (λ⌠σ⌠σκα); 
γ〈δδερυοστα �ηαϖασι καντυσφ!�; γ〈δδερυϖσυ �µ〈ϕυσι ρ⌠ζσα (χιµετρ⌠ζσα)�; γ〈δδεσυοιδνι 
�µοχσ〈ρι περϕε�; γ〈δδεϖιτκυ �ηοσσζλεϖελ! ϖερονικα�; �ριδδυ�: ριδδοµ〈?ιρ µοχσ〈ρι γαλαϕ; 
ριδδοπ〈ϕνυ �γαλαϕ�; ριδδοποαϕυϕ [παρτον νϖ∀ φ!ζ, κισεββ, µιντ α κεχσκεφ!ζ]; 

σ〈ρτ⌠χσα, κ〈τψ �ριϖοτ ∼ ριϖυτ: ριϖοτλυκτι �φεκετσ σ〈σ�; 
κ∀ �γεα∃γι�: γεα(γεγατνα �ζυζµ⌠�; γεα?γιϖισστε �ζυζµ⌠�; γιεργιε: γιεργιενβρφιε ∼ 

γιεργιενβρηϖιε �ζυζµ⌠�; γιεργιενδ∋δνε ∼ γιερκιενγτνε 1. κρεγζυζµ⌠; 2. 
τ〈νψρζυζµ⌠; 

ριτκα ερδ∀, µεζ∀σγ, ηανγαφϖεσ ηοµοκερδ∀ �γυολββα�: γυολββα∀οαλ∀ι �λαππ 
κακασταρϕ�; γυολββαγορδδετ �τλι ζσυρλ⌠�; γυολββαϕυοπµυ �ϕυησ⌠σκα�; 
γυολββαµιελκερ〈σσι �ερδει χσορµολψα�; γυολββαναρτι �κκρχσιν�; γυολββαν〈στι 
�ηαρµατοσ ηεγψκεσσγ�; γυολββαϖι#λα �ηοµοκι ιβολψα�; κυολβαϕψϖιλ �ζυζµ⌠�; 

τ⌠ �ϕ〈ϖρι�: ϕ〈ϖρεηοα�∋�α �ταϖι ζσυρλ⌠�; ϕ〈ϖρλιε??ι 1. σζικι ϖζιβογλ〈ρκα; 2. ναγψ 
ϖζιβογλ〈ρκα; 
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ϖζ �∀〈ηχι�: ∀〈ζετρ〈σσι �µοχσ〈ρι γ⌠λψαηρ�; ∀〈ηχεγυοσσα �ϖζι λ⌠φαρκ�; ∀〈ηχελυκτι 
�χσ∀ρσ σ〈σ�; ∀〈ηχεµελονα �γργδιννψε�; ∀〈ηχε�αδδυ �ϖζι νϖνψ�; ∀χινπι 1. 
ϖζιγ〈ζλ⌠ (κισπαϕζσικα); 2. ερνψ∀σ κρτικε; ∀χσψεϕν ∼ ∀χισψεϕν �ισζαποσ σ〈σ�; 

καϖιχσ, σ⌠δερ, καϖιχσοσ ϖιδκ �∀ιεϖρα�: ∀ιεϖραϖυολπορ〈σσι �αλπεσι παλ〈στφ!�; 
ερδ∀σ ηεγψ �ϖ〈ρρι�: ϖαρρϕ#λ [γοµβ〈ϖαλ κεϖερτ ερδει ζυζµ⌠]; ϖ〈ρρεβ〈ιννα �αλπεσι 

(ηαϖασι) κορπαφ!; ϖ〈ρρεγιελδα �ηαϖασι κορπαφ!�; ϖ〈ρρεχιϖζζα �ϖκονψκα τ〈ρνιχσκα�; 
ϖ〈ρρεσιε?γα �κκεσ φ!ζ�; ϖ〈ρρεσιλϖι �λαποσ κορπαφ!�; ϖ〈ρρεσιτνυ �αλπεσι (ηαϖασι) σδβζα�; 
ϖ〈ρρεσυοιδνι �ηαϖασι περϕε�; ϖριποαϕυϕ �φ!ζ� [ηεγψεν ν∀, ναγψοββ σ 
ϖιλ〈γοσαββ/φνψεσεββ, µιντ α παρτον]; 

σζεµτδοµβ, τρ〈γψαδοµβ �δυϖδνι�: δυϖδνερ〈σσι �ηοσσζλεϖελ! λ⌠ροµ�. 
 
Τυλαϕδονσ〈γ 

Αλακ, φορµα, µρετ 
τ! �〈ιβµι�: 〈ιβµελυκτι �κτλακι σ〈σ�; 〈ιβµεσυοιδνι �ϖαλαµιλψεν ην〈ρνϖνψ�; 

µαδζαγ, ζσιν⌠ρ �β〈δδι�: β〈δδεµυορϕι �τ∀ζεγ〈φονψα�; σζρ⌠σ ? �βαστα∀ιδδϕε�: 
βαστα∀ιδδϕερασσε �απρ⌠ χσαλ〈ν�; λεσ, σζρ⌠σ �βαστιλισ�: βαστιλισλ〈τνϕ〈 �γψεπ!ρ⌠ζσα 
(χσιπκερ⌠ζσα, ϖαδρ⌠ζσα); ρεγ, ργι κορ �βοαρεσ ακα�: βοαρεσ ακα υλλογυκκαλατ (Πλ.) 
�γψαπϕσ〈σ�; τελ �βορραν�: βορρανρ〈σσι �ανγψαλγψκρ�; σοδροττ φοναλ, κτλ �βοτνϕι�: 
βοτνϕεµιεσττα �κζνσγεσ κυτψαβενγε�; κιδλλεδτ ποντ ϖαγψ δολογ, κιδυδοροδ〈σ 
�βυλλϕι�: βυλλϕελαστα �βορσοσ ϖαρϕη〈ϕ�; εγψενεσ, µερεδεκ, φγγ∀λεγεσ �χεακκο�: 
χεακκο∀ιεγυσ∀αλβµι �κζνσγεσ σζεµϖιδτ⌠(φ!); ηεγψεσ, λεσ �∀οηκα�: ∀οκεϕµιστ [λεσ, 
τσκσ βοκορ]; σζρ⌠σ, σζυρκ〈λ⌠ �∀υογγυ�: ∀υογγυρ〈σσι �χσαλ〈ν�; ραγαδ⌠σ 
�δαρϖ〈ναδδαν�: δαρϖ〈ναδδανρ〈σσι �η⌠φεηρλεϖελ! ασζατ�; κζνσγεσ �δ〈β〈λα�: 
δ〈β〈λα�ηιλσκυ �τψκηρ�; τ!ζ, λ〈νγ �δ∑λλε�: δ∑λλεµυρϕιε �µ〈λνα�; τρπε �δεαγγα�: 
δεαγγαφισκεσλοππαν �τρπε ϖζιτκ�; δεαγγαη〈ϖγγαρ〈σσι �λ〈πι (κιχσινψ) βκαβυζογ〈νψ�; 
δεαγγαµ〈?ιρ �γαλαϕ�; δεαγγανοαρσα �τρπε βογλ〈ρκα�; δεαγγαϖυοδϕαλαστα �ηζ⌠κα�; λεϖ∀, 
ηεϖερ∀ �δεα�κε�: δεα�κεδα≅ασ �τρπεηανγα�; δεα�κεϖιητι �βοδροσ βκασζ∀λ∀�; λαποσ 
�δυολβα�: δυολβαδα≅ασ �τρπεηανγα�; δυολβασυοιδνι �λαποσσζ〈ρ (λαπτοττσζ〈ρ) περϕε�; 
ερεδετι, ∀σι, σζλ∀ �εαµι�: εαµιγιδδεσυοιδνι �ρτι περϕε�; ? ποµπ〈σ, ναγψσζερ! �εβµοσ�: 
εβµοσλιε?αγατ (Πλ.) �τ〈τογατ⌠κ�; ηαραπδ〈λ⌠, ρ〈γογατ⌠ �γασκα∀ακισ�: γασκα∀ακισρασσε 
�απρ⌠ χσαλ〈ν�; γ〈σκκα�αηκεσ �ασζατ�; κϖρ, σ!ρ!, ϖασταγ �γασσα�: γασσαϕεαγιλ 
[ϖαλαµιλψεν ζυζµ⌠]; γασσαρ〈σσι �ερδει τυρβολψα�; τσσζεντ∀, πρσζκλ∀ �γαστιν�: 
γαστινρ〈σσι �κενψρβλ−χιχκαφαρκ; φεηρ ζ〈σζπα�; ηαραπ⌠, σζρ⌠, χσπ∀ �γ〈σκκα�: 
γ〈σκκαρ〈σσι �χσαλ〈ν, ? ασζατ�; εµελετ, σζιντ �γεαρδι�: γεαρδεσ〈µιλ �εµελετεσµοηα�; 
καρικα, κρ, γψ!ρ! �γιερδυ�: γιερδολιε??ι �κρµϖιρ〈γ�; καλαπ �γιηπερε�: γιηπερεϕ∑αµοε 
�σαϖασκα (ηαϖασι τρπεσ⌠σκα); γιηπερεκραεσιε �ερδει γ⌠λψορρ; σαϖασκα�; γιηπερεµυερϕιε 
�µ〈λνα�; ρεπλ∀ �γιρδι�: γιρδιη〈ϖϖαρ �ηλα ζαβ�; σζλεσ �γοϖδα�: γοϖδαλαστα �ναγψ τιφ!�; 
κορηαδτ, ροτηαδτ, ροσσζ σζαγ ϖαγψ ζ! �γυοηχα�: γυοηχαδα≅ασ �µοχσ〈ρι µολψ!ζ∀�; 
γυοηχαρ〈σσι �µοχσ〈ρι µολψ!ζ∀�; η〈ροµ λ!, σζεγλψ! �γυλµενβυρδη�: 
γυλµενβυρδησυϕνιε �Βυξβαυµ−σ〈σ�; σζ∀ρ �γυολγα�: γυλγοαιϖϖε �ασζατ�; µζ �ηοννετ�: 
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ηοννετµελονα �σ〈ργαδιννψε�; ηοννετρ〈σσι �κακυκκφ!�; �µιεητα�: µιεηταµυορϕι 
�σαρκϖιδκι σζεδερ; µαζσολα�; µιεητασκ〈�ιρ �ρτι λεγψεζ∀φ!�; ηαλ〈λ �ϕααµεµε�: 
ϕααµεµεµυρϕιε �φαρκασβοροσζλ〈ν�; γ∀, βελσ∀ φ〈ϕδαλµατ οκοζ⌠ �ϕιϕλετεη�: ϕιϕλετεηµϕσιε 
�κυτψαβενγε; φαρκασβοροσζλ〈ν�; κερεκ, γµβλψ!, ηενγερεσ �ϕορβα�: ϕορβασυοιδνι �ρτι 
περϕε; κισγψαπϕσ〈σ�; ϕυρβετακκε �βυργονψα�; τοϕ〈σ �µοννι�: µοννε�αδδυ �παδλιζσ〈ν 
(τοϕ〈σγψµλχσ)�; τ! �ν〈λλυ�: ν〈λλοϕεαγιλ �βοκροσζυζµ⌠�; δεσ �νϕ〈λγγισ ∼ νϕ〈λγγ〈�: 
νϕαλγασψεινι �ιλλατοσ (σζαγοσ) βορϕπ〈ζσιτ�; νϕαλγισγρασιε �παλ〈στφ!�; νϕ〈λγγαη〈ιρυοητασ 
�ιλλατοσ ρ⌠ζσ〈σϖαρϕη〈ϕ�; νϕ〈λγγαη〈ισυοιδνι �ιλλατοσ σζεντπερϕε�; νϖτελεν �0µµετεσ�: 
1µµετεσµυορε �κυτψαβενγε; φαρκασβοροσζλ〈ν�; εγψενεσ �νϕυολγγο�: 
νϕυολγγοη〈ϖγγαρ〈σσι �εγψσζερ! βκασζ∀λ∀�; γοµβολψαγ �νο∃∃υ�: νο??ογ〈λλα 
�φεϕεσκ〈ποσζτα�; ρϖιδ �οανεηισ�: οανεηισ(γιεδδε)συοιδνι [ϖαλαµιλψεν περϕε]; ραγαδ⌠σ 
�πα��νανττει�: πα��νανττειρασσε �ασζατ�; κεσερνψσ, φανψαρ �ριη∀α�: ριη∀αµυορϕι �κερτι 
εγρεσ�; ρ〈νχ, ρεδ∀ �ροαµ�ο�: ροαµ�ογ〈λλα �κελ(κ〈ποσζτα), ϖασ �ρυοϖδι�: ρυοϖδεγ〈σκαλασ 
�απρ⌠ χσαλ〈ν�; ρυοϖδεγυοδϕα �λεσ σ〈σ�; ρυοϖδελ〈τνϕ〈 [σττ κργ! φιαταλ νψρ]; σ⌠ 
�σαλτ(ε)�: σαλτρασσε �µοχσ〈ρι µολψ!ζ∀�; σ〈λτεσυοιδνι �µεζει σ⌠σκα�; τισζτα, µινδενναπι 
�σιειϖα�: σιειϖασυοιδνι �νψ〈ρι περϕε�; ναγψ �στυορρα�: στυορραγ〈ισκι �ηεγψι παϕζσικα�; 
στυορραµ〈?ιρ �κζνσγεσ γαλαϕ�; στυορρανειλλετ �βυγλψοσ σζεγφ!�; ηαβ, ταϕτκ �συπτα�: 
συπταϕψϖιλ [ηοσσζ, φεηρ, βολψηοσ, πυηα ζυζµ⌠]; κισ, κιχσι �υηχα�: υηχα βυλλϕελαστα 
�εγψϖεσ ϖαρϕη〈ϕ�; φελεδηετετλεν �ϖαϕ〈λγεαητεσ�: ϖαϕ〈λγεαητεσν〈στι �παρλαγι νεφελεϕχσ�; 
βορ, π〈λινκα �ϖιιδνι ∼ ϖιιδνα�: ϖιιδνεµυορϕι �σζ∀λ∀(φρτ)�; ρετλεν �ϖισσεεη�: 
ϖισσεεηµψερϕι �(ρετλεν) ϖαρϕβογψ⌠�.  

 
Σζνεκ 
Α κκ, α σ〈ργα σ α φεηρ σζνβ∀λ ϖαν α λεγτββ, α νϖνψ α ϖιρ〈γα σζνρ∀λ καπτα α 

νεϖτ. 
κκ �αλιτ�: αλιτβιελλορ〈σσι �κερεκλεϖελ! ηαρανγϖιρ〈γ�; αλιτχεαρκι �χσαταϖιρ〈γ�; αλιτ−

δεαππυ �κκµοσζατ�; αλιτϕεα?ϕ〈 �ηαϖασι τεϕελ∀κε�; αλιτκρεακτα ∼ αλιτρεαηττα �κερεκλεϖελ! 
ηαρανγϖιρ〈γ�; αλιτναρτι �φεδελκεσ κ∀τρ∀φ!�; αλιτν〈στι �1. νεµεσ (η〈ροµκαρϕ) µ〈ϕϖιρ〈γ; 
2. ηαϖασι (η⌠σζλι) τ〈ρνιχσ�; αλιτρ〈σσι �ερδει (ηεγψι) γ⌠λψορρ�; αλιτσυοιδνι �κκελλ∀ περϕε�; 
αλιτϖυοδϕαλαστα �λ〈πι (µοχσ〈ρι) ηζ⌠κα;  

σ〈ργα �φισκεσ�: φισκεσγιελδ〈 �λαποσ κορπαφ!�; φισκεσιρισ µοχσ〈ρι ν∀σζιροµ (σ〈ργα 
ν∀σζιροµ); φισκεσλ〈ϖκι �σ〈ργα ηαγψµα�; φισκεσλοππαν ∼ φισκεσλοππασ �σ〈ργα ϖζιτκ�; 
φισκεσµ〈?ιρ �τεϕολτ⌠ γαλαϕ�; φισκεσναρσισσα �χσυπροσ ν〈ρχισζ (σ〈ργα ν〈ρχισζ)�; φισκεσρ〈σσι 
�ρτι βογλ〈ρκα�; φισκεσν〈στι �βογλ〈ροσ σζελλ∀ρ⌠ζσα�; φισκεσνϕ〈λγγαη〈ισυοιδνι �ιλλατοσ 
βορϕπ〈ζσιτ�; φισκεσρυοητασ �σ〈ργαρπα�; φισκεσσιε?γα �βαβρφ!ζ�; φισκεσϖι#λα σ〈ργα ιβολψα 
(κτϖιρ〈γ ιβολψα); φισσκισβολκκο �κζνσγεσ ζεργεβογλ〈ρ�; φισσκισβαινοκ ∼ φισσκισβαινο−

δαγασακ (Πλ.) �λαποσ κορπαφ!; ηαϖασι (αλπεσι) κορπαφ!�; ϖισκισκιεδϕ#κ �ρτι βογλ〈ρκα�; 
ϖισκισβρηϖιε [σ〈ργα ϖ. σζρκε] ρνσζαρϖασζυζµ⌠; 

φεηρ �ϖιλγεσ�: ϖιελγισϕψϖιλ [φεηρ ζυζµ⌠]; ϖιλγγισβεαιϖϖι∀αλβµι �µοχσ〈ρι 
φεηρµ〈ϕϖιρ〈γ�; ϖιλγεσηορβµ〈 �φζικε�; ϖιλγεσλ〈ϖκι �φοκηαγψµα�, ϖιλγεσλοππαν �κισ 
(φνψλ∀) τνδρρ⌠ζσα; ϖιλγεσλυοϖϖαρ �φεηρ (κσζ⌠) ηερε�; ϖιλγεσµ〈?ιρ �σζακι γαλαϕ� 



 94

ϖιλγεσν〈στι �βερκι σζελλ∀ρ⌠ζσα�, ϖιλγεσοαιρ〈σσι �γψαπϕσ〈σ�; ϖιλγεσρυοητασ �κζνσγεσ 
ταραχκβζα�; ϖιλγεσσιε?γα �γψαπϕασ φ!ζ�; ϖιλγεσϖυοδϕαλαστα �ηαϖασι ηζ⌠κα�; 
ϖλλ∋κ∋εσπ∋#σσ∋µ�ρρ �σζ∀ρσ (φεηρ) νψρ�; �∀υϖγεσ�: ∀υϖγεσβοαλλορ〈σσι �η⌠φεηρλεϖελ! 
ασζατ�; ∀υϖγεσλυκτι �σ〈σ�; ∀υϖγεσνϕυοϖϖι �τσκσσπ⌠ρ〈ϕ δυρδαφ!�; 

φεκετε �∀〈ηππεσ�: ∀〈ηππεσβιηππορ �φεκετε βορσ�, ∀〈ηππεσϕιεριτ �φεκετε ριβιζλι�; 
∀〈ηππεσλυκτι �φεκετσ σ〈σ�; ∀〈ηππεσµυορϕι �ϖαρϕβογψ⌠�; ∀〈ηππεσσιε?γα �φεκετλλ∀ φ!ζ�, 
τ�αππεσµυορρα �ζελνιχε�; 

πιροσ �ρυκσεσ�: ρυκσεσκ〈λλα �ϖρσ κ〈ποσζτα�; ρυκσεσλ〈ϖκι �ϖρσηαγψµα�, ρυκσεσ−

λυοϖϖαρ �ϖρσ ηερε (ρτι ηερε); ρυκσεσρυοητασ �χκλα�, ρυκσεσσιε?γα �τεαλεϖελ! φ!ζ�; 
ρυκσεσσινυτ �ϖρσ χσενκεσζ�; �ρυοπσισ�: ρυοπσισπαϕνυ �λακµυσζζυζµ⌠�; 

κκ, ζλδ �τ�ιιϖεσ�: τ�ιιϖεσκεα�αι �κερεκλεϖελ! ηαρανγϖιρ〈γ�; 
ζλδ �ρυονασ�: ρυονασδεαππυ �ζλδµοσζατ�; 
ηαλϖ〈νψσζρκε, ηαλϖ〈νψσζρκσκκ �∀υοϖϕατ ∼ ∀υϖϕεσ�: ∀υοϖϕεν〈στι �ηαϖασι (η⌠σζλι) 

τ〈ρνιχσ�; 
σζρκε �ρ〈νισ�: ρ〈νεσϕεαγιλ �ιζλανδιζυζµ⌠�; ρ〈νεσλυκτι �σζρκσ σ〈σ�; ρ〈νεσσιε?γα 

�δ〈ρδ〈σ φ!ζ�; 
αρανψ �γολ∋λι�: γολ∋λεναρτι �πιλλ〈σ κ∀τρ∀φ!�; γολ∋λερ〈σσι �µοχσ〈ρι γ⌠λψαηρ, 

ζεργεβογλ〈ρ�; γολ∋λερυοητασ �σ〈ργαρπα�.  
 
Τυλαϕδοννϖι ελ!ταγοκ 
 
Σζεµλψνϖι ελ!ταγοκ 
Π〈λ �Β〈ϖλοσ�: β〈ϖλοσρ〈σσι �αφρικαιιβολψα (Υζαµβαρα−ιβολψα)�; Πτερ �Βιετταρ ∼ 

Βιεητ〈ρ�: βιετταργυκκα ∼ βιεητ〈ργυηκκ〈 �κζνσγεσ χιχκαφαρκ�; βιετταρρ〈σσι 
�κζνσγεσ χιχκαφαρκ�; Ιϖ〈ν, ϑ〈νοσ �Εϖϖαν�: εϖϖανπειϖϖπυλλ �κζνσγεσ 
ζεργεβογλ〈ρ�; γ⌠λψαηρ�; ϑυη�ναζ: ϕυη�ναζρσι [Σζεντ Ιϖ〈ν ναπι ϖιρ〈γ, ? ερδει 
γ⌠λψαορρ]; ϑονσοκ (νορϖγ νϖ) ϕυνασοκκυγρασιε �ρτι λεγψεζ∀φ!�; Μ〈ρια �Μαριτ�: 
µαριτνϕαλφατ �κζνσγεσ παλ〈στφ!�.  

 
Φλδραϕζι νϖι ελ!ταγοκ 
Αλσικε (σϖδ ηελψνϖ) �ℑλσσετ�: 〈λσσετλυοϖϖαρ �κορχσ (σϖδ) ηερε�; Ιζλανδ �Ισλ〈νδδα�: 

ισλ〈νδδαϕεαγιλ �ιζλανδιζυζµ⌠�; Ολασζορσζ〈γ, ολασζ �Ιτ〈λια�: ιτ〈λιαρ〈ισυοιδνι �ολασζπερϕε 
(σζ〈λκ〈σπερϕε); Σζιβρια �Σιβιριϕ〈�: σιβιριϕ〈λασταγυοσσα �σζιβριαι ϖρσφενψ∀ (οροσζ 
ϖρσφενψ∀).  

 
⊃γιτεστ, τερµσζετι ϕελενσγ 
ναπ, Ναπ �βεαιϖι�: βεαιϖε∀αλβµι �µοχσ〈ρι φεηρµ〈ϕϖιρ〈γ�; βεαιϖϖ〈�λιε??ι 

�ναπραφοργ⌠�; βεαιϖϖ〈�βοαλλυ �ζεργεβογλ〈ρ�; πειϖϖρσσ �ναπραφοργ⌠�; µεννψδργσ, 
ϖιλλ〈µλ〈σ �διερβµ〈�: διερβµ〈µυορϕι �νγψλεϖελ! φαρκασσζ∀λ∀; τρπε (σϖδ) σοµ�; 
διερβµ〈ρ〈σσι �ερδει τυρβολψα; ζ〈σζπα; ερδει ανγψαλγψκρ�; τιερµεσσυινι [π〈φρ〈νψ, 
παϕζσικα]; βαϕ〈ν: βαϕ〈νβοσκα �ορϖοσι ανγψαλγψκρ�; εσ∀ �εβριε�: εβριεγιερεητσε �κκ 
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χσαταϖιρ〈γ; παλ〈στφ!, ερδει φζικε�; Κυτψαχσιλλαγ, Σζιριυσζ �Βοαρεσ Γ〈λλ〈�: 
βοαρεσγ〈λλαρ〈σσι �ερδει γ⌠λψαορρ�, χσιλλαγ �ν〈στι�: νασστεβλοµσταρ �ερδει νεφελεϕχσ�; 
ν〈στιναρτι �χσιλλαγοσ κ∀τρ∀φ!�, ν〈στελιε??ι �ερδει νεφελεϕχσ�. 

 
⊃ϖσζακ, ιδ!σζακ 
∀σζ �∀ακ∀α�: ∀ακ∀αµιελκερ〈σσι �∀σζι οροσζλ〈νφογ�; νψ〈ρ �γεασσι�: γεασσεγυρββετ 

�ολασζ τκ (χυκκινι); γεσσρ〈σσ �ερδει τυρβολψα�; ταϖασζ �γι∃∃α�: γι??αβοαλλυ �φεδελκεσ 
κ∀τρ∀φ!�; γι??α∀αλβµι �ταϖασζι κανκαλιν�; γι??αδιϖγαρ〈σσι �γψνγψϖιρ〈γ�; Σζεντ Ιϖ〈ν−
ναπ, νψ〈ρκζπ �µιηχαµ〈ρ�: µιηχαµ〈ρρ〈σσι �κζνσγεσ ζεργεβογλ〈ρ�; µιηχαµ〈ρρυϖσο 
�ϕαϕ−ρ⌠ζσα�. 

 
⊃γτ〈ϕι ελ!ταγοκ 
σζακ �δαϖϖι�: δαϖϖιλοττε∀αλβµι �ϖαλαµιλψεν ϖεσελκε�; δαϖϖιρυηταρ〈σσι �ϖαλαµιλψεν 

κακασχµερ�; δλ �µ〈ττα�: µ〈ττα∀〈ηππεσµυορϕι �ϖαρϕβογψ⌠�; µ〈ττα∀υοπµαϕασ 
�ϖαρϕβογψ⌠�; κελετ �νυορτα�: νυορταγ〈ισκκιτ [κισεββ π〈φρ〈νψ]; νψυγατ, δλ �οαρϕι�: 
οαρϕιη〈ισυοιδνι �ιλλατοσ σζεντπερϕε�.  

 
Σζεµλψτ ϕελεντ! νεϖεκ, ροκονσ〈γνεϖεκ, νπνεϖεκ 
ρεγ εµβερ, ναγψαπα, απ⌠ �〈δϕ〈�: 〈δϕ〈βοσκα �σζιβριαι µεδϖεταλπ, ερδει 

ανγψαλγψκρ�; απα, ∀σ �〈η∀∀ι�: 〈η∀∀〈νβοσκα �ερδει ανγψαλγψκρ�; 〈η∀∀〈ρ〈σσι �ερδει 
ανγψαλγψκρ�; ρεγασσζονψ �〈ηκ〈�: 〈ηκ〈ρ〈σ �σζακι σισακϖιρ〈γ�; ναγψαπα, ρεγεµβερ; 
µεννψδργσ �ϕϕιη�: ϕϕιητιυγα⊇ [ηαρανγϖιρ〈γηοζ ηασονλ⌠ ϖιρ〈γ]; κισ ρεγ (εµβερ), 
µεννψδργσ �βαϕ〈ν�: βαϕ〈νβοσκα �ορϖοσι ανγψαλγψκρ�; παπ �β〈ηπα�: β〈ηπα∀εαβετ ∼ 
β〈ηπα∀#ηπορασ �παπϖιρ〈γ (µαργαρτα)�; β〈ηπακρ〈ϖα �παπϖιρ〈γ (µαργαρτα), τενγερπαρτι 
σζκφ!�; παπ, ρ �ηερρα�: ηερρανκραγ �παπϖιρ〈γ�, νµετ �δυισκκα�: δυισκκανιεηττι �δι⌠�; 
τυισκα µιεστατα≅ασ �χσερµελψχιπρυσ (ταµαρισζκυσζ)�; γψερεκεκ �µανακ�: µανακρασσε 
�ορϖοσι ανγψαλγψκρ�; µενψασσζονψ �µοαρσι�: µοαρσερ〈σσι �σζνψογλ〈β βιβιρχσϖιρ〈γ�; 
νεµ λαππ ν∀ �ριϖγυ�: ριϖγοαιϖϖε �πονγψολα πιτψπανγ�; ριϖγοϖυολπυ �κζνσγεσ 
παλ〈στφ!; ηεγψι (σζρκεζλδ) παλ〈στφ!�; οροσζ �ρυο��α�: ρυο��αριεϖδνι �τατ〈ρκα 
(τατ〈ρβζα)� 

 
Τεστρσζνεϖεκ 
κυτψανψελϖ �βεατνατνϕυοϖ∀∀α�: βεατνϕατνϕυοϖ∀∀αρ〈σσι �κζνσγεσ (ερδει) 

αρανψϖεσσζ∀�; ρνσζαρϖασφλ �γοδδεβεαλλϕι�: γοδδεβεαλλϕερ〈σσι �τρπε ϖζιτκ�; φεϕ 
�οαιϖι�: οαιϖεγ〈λλα �φεϕεσ κ〈ποσζτα�; γψαπϕ �υλλυ�: υλλυρασσε �γψαπϕσ〈σ�; ολλσυειν 
�γψαπϕσ〈σ�; υλλυρυο��ι �ηαϖασι γψαπϕσ〈σ�; λ⌠κρµ �ηεαστταγαζζα�: ηεαστταγαζζαρ〈σσι 
�λ⌠κρµφ!�; γνδρ ηαϕφρτ �σµαρϖι�: σµαρϖεϕεαγιλ: �φ〈χσκαζυζµ⌠�; σζεµλδκ 
�ηααρϕεµε�: ηααρϕεµεγραασϕιε [µοχσ〈ρβαν νϖ∀ κεµνψ φ!]; υϕϕ �συορβµα�: 
συορβµαρ〈σσι �λιβαπιµπ⌠�; 

 
Μεσε, ηιεδελεµϖιλ〈γ 
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βοσζορκ〈νψ �ηαχχι�εανε�: ηαχχι�εανεϕερεκ �ηαµϖασ 〈φονψα�; σζελλεµ, κσρτετ 
�ϕ〈µε��: ϕ〈µε�β〈νιτ (Πλ.) �καπορλεϖελ! εβσζκφ!�; ϕ〈µε�βιελλυ �κερεκλεϖελ! 
ηαρανγϖιρ〈γ�; ρδγ, γονοσζ �ρυολλα�: ρυολλαβοσκα �ερδει τυρβολψα�; ⌠ρι〈σ φελεσγε, 
βοσζορκ〈νψ �ρυϖτεη ∼ ρυϖτεγε ∼ Ρυϖτεη ∼ Ρυϖτεγε�: ρυϖτεγενοαϕϕαα �[ϖαλαµιλψεν σ〈σ; 
ηοσσζ, ϖκονψ, δαλι〈σ φ!]; ⌠ρι〈σ, µαν⌠, ερδει χσοδαλνψ, α λαππ µεσκβεν σζερεπλ∀ 
οστοβα ⌠ρι〈σ �στ〈λλυ ∼ Στααλοε ∼ Στααλα�: στααλανσλααβρε ∼ στααλανσλεεηπη �σζακι 
σισακϖιρ〈γ�; στααλυονγραασιε �ερδει δερχε; σζακι σισακϖιρ〈γ�; στ〈λοβ〈ργγε� �ηεγψι 
π〈ζσιτλιλιοµ�; στ〈λοβλυµµα �σισακϖιρ〈γ�; στ〈λοβοσκα �σζακι σισακϖιρ〈γ; ερδει 
ανγψαλγψκρ�; στ〈λυβυρσα �ερδει ανγψαλγψκρ; πφετεγ�; στ〈λυγ〈ισκι �φοδορκα�, 
στ〈λυνϕυϖδεµ �τλχσρεσζυζµ⌠�; τερµσζετφλττι λνψ, αµελψ ρλ αζ εµβερ βαϕ〈νακ, 
σζερενχστλενσγνεκ; ρδγ ��ιϕϕ ∼ �υογγϕε�: �ιϕϕµιρρ �µαδ〈ρβερκενψε�; µαν⌠, ρδγ 
�τρυολλα�: τρυολλαβοσκα �ερδει τυρβολψα�. 

 

 

ΙΙ. Υτ⌠ταγοκ 
 

Νϖνψνϖ 
 
βεαηχι: ερδειφενψ∀; ϕεαγγε−, κελυ−, σαγγεµ−, �ο�να−, τυοδδαρ−. 
βινϕεν|αακσϕ∋|ααϖτϕα: πιροσλ⌠ ν〈δτιππαν (ϖρσλ∀ ν〈δτιππαν). 
βλιεδνε ∼ πλιενιε: βυργονψα, ορϖοσι ανγψαλγψκρ λεϖελε(ι), [µοχσ〈ρι φ!]. 
βυλλερενβλιενιε. 
βλοµσταρ: ϖιρ〈γ; γιεηκα−, ναστε−, σκοαλππα−. 
βλυµµα: ϖιρ〈γ; ϕα−, ϕιϕϕεβιεϕϕιε−, στ〈λο−. 
βοσκα ∼ βοσκ〈: ορϖοσι ανγψαλγψκρ, ερδει (ϖζπαρτι) ανγψαλγψκρ [ρεγ χσϖεσ νϖνψ 
(ν〈δ), νϖνψ εηετ∀ ϖιρ〈γζατα; 〈δϕ〈−, 〈η##〈ν−, βαϕ〈ν−, βεατνατ−, γαιχχα−, γεαρβµα�−, 
γιχχι−, γυοϖ��α−, ϕεαγγε−, ρυολλα−, στ〈λο−, σοηκαρ−, τϕινδϕιεν−, τρυολλα−. 
βρηϖιε: ρνσζαρϖασζυζµ⌠; βοηχχο−, βυϖδϕεν−, δ∋υϖκε−, δρριε−, νααλυο−, σαρϖεν−, 
σκααλδϕε−, τϕυολµεκε−. 
δα#ασ: χσαραβ (σεπρ!ϖιρ〈γ, �ερικα�, �ηανγα�); βεατνατ−, δεα�κε−, δυολβα−, φισσκισβαινο−, 
γυοηχα−, ηεαϖυ�−, λιε((ε−, µιεστα−, ολα�−. 
δεαππυ: η⌠λψαγµοσζατ; αλιτ−, ρυονασ−, δυλβα−, η#ηποσ−. 
εαρτα ∼ ηεαρτα: βορσ⌠; βισσο−. 
εβριε|γιερεητσε ∼ εβριεν|γιερεητσε ∼ εβριεν|γιερενασσε: 1. [µαγασ, ελ〈γαζ⌠, κκ ϖιρ〈γ 
νϖνψ (κλνσεν ργι γσ ηελψν ν∀)]: κκ χσαταϖιρ〈γ, 
2. [εγψ βιζονψοσ νϖνψ]: 3. [πιροσ ϖιρ〈γ, κεσκενψ λεϖελ! νϖνψ, αµελψ αυγυσζτυσβαν 
ν∀], ερδει φζικε (ερδει δερχε), 4. παλ〈στφ!. 
φ〈δνυ: ορϖοσι ανγψαλγψκρ; βεαδναγ−. 
φισκεσ|ρισ: µοχσ〈ρι ν∀σζιροµ, (σ〈ργα ν∀σζιροµ, �σ〈ργα λιλιοµ�). 
γδν ∼ γ∋δνε: 1. κισλεϖελ! τ〈νψρζυζµ⌠ 2. �κρεγζυζµ⌠� 3. �κϖεκρε ργζλτ 
ζυζµ⌠�: βεασσε−, γεα(γε−. 
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γ〈ισκι ∼ γ〈ισκκιτ: 1. σζ〈λκ〈σ παϕζσικα 2. σασπ〈φρ〈νψ 3. [ϖαλαµιλψεν π〈φρ〈νψ] 4. ερδει 
παϕζσικα (ηµηαρασζτ) 5. ϖεσεπ〈φρ〈νψ 6. φοδορκα 7. στρυχχπ〈φρ〈νψ 8. [ζσοµβκον νϖ∀ 
ηοσσζ φ!]; β〈κτε−, η〈δϕα−, ϕυοϖϖα−. στ〈λυ−, στυορρα−, νυορτα−, ϖυοϖδε−. 
γ〈λλα ∼ κ〈λλα: 1. κ〈ποσζτα; [βυργονψα, ρπα σζ〈ραι σ λεϖελει] 2. µοχσ〈ρι γ⌠λψαηρ 
3. µαρτιλαπυ (λ⌠κρµφ!); βεαλδο−, βοαλλο−, διεηππε−, λιε((ε−, λοττε−, νο((ο−, οαιϖε−, 
ροαµ�ο−, ρυϖσο−. 
γ〈ρϖενατ (Πλ.) ∼ καρϖεν: κµνψ; βεαδναγα−. 
γ〈σκ〈λασ: 1. ναγψ χσαλ〈ν 2. βογ〈νχσ; ρυοϖδε−. 
γιελδ〈: 1. λαποσ κορπαφ! 2. σζακι γαλαϕ; βεατνατ−, φισκεσ−, ϖ〈ρρε−. 
γορδδετ: 1. ισζαπζσυρλ⌠ 2. ταρκαζσυρλ⌠; γ〈λϖα−, γιρϕε−, γυολβα−, σεακκα−. 
γορ∋δν1|γιπ∋πο: σζ〈ρβα σζκκεντ γαβονα. 
γορδνι: 1. ροζσ 2. [τακαρµ〈νψ, αβρακ, γαβονα]; ηιρσα−. 
γυηκκ〈: 1. κζνσγεσ χιχκαφαρκ 2. [ερνψ∀σϖιρ〈γζατ νϖνψ]; βιεητ〈ρ−, βιετταρ−. 
γυοσσα: λυχφενψ∀; #〈ηχε−, σιβιριϕ〈λαστα−. 
γυρββετ: τκ; γεασσε−. 
η〈ϖϖαρ ∼ καυ∋ρ2: ζαβ; δυοτταρ−, γιρδι−, ϕοηκα−, µεαηχχε−. 
ηιλσκυ: 1. γψοµ, δυδϖα, γαζ; φ∀λεγ: 2. τψκηρ; 〈ϕα−, δ〈β〈λα�−, γιεδδε−, ϕεαγγε−, ροητο−, 
�ιλλϕο−, ϖυοϖδε−. 
η∋#σε: 1. βοκορ, χσερϕε, λ〈γψσζ〈ρ νϖνψ, χσαϖαροδϖα καπασζκοδ⌠ νϖνψ; 2. χσαραβ, 
�ηανγα�, �ερικα�; γααραανασσεν−, βαηκεν−. 
ηοα�∋�α: 1. ζσυρλ⌠ 2. τλι ζσυρλ⌠, ταϖιζσυρλ⌠; βεαλδο−, χυοββυυ−, #υοτνϕ〈τ, ϕ〈ϖρε−, ϕεαγγε−, 
κυαλακα−, νιιτο−, σιττε−, σ⌡⌡ρϖ−. 
ηορβµα: 1. λδηρκπ! (µυρϖαπικκελψεσ) φζικε 2. ερδει φζικε (δερχε); 〈ϕα−, δυοτταρ−, 
ϕεαγγε−, ροητο−, ϖιλγεσ−. 
ϕεα∃ϕα ∼ ϕεαρϕ〈 ∼ ϕεαρϕι: ηαϖασι τεϕελ∀κε (ηαϖασι κακιχσϖιρ〈γ); αλιτ−, βεαλδο−, γ〈λλα−, 
ροαϖα−, ροητο−. 
ϕεαγιλ: 1. ρνσζαρϖασζυζµ⌠ 2. [α φλδν νϖ∀ σ α ρνσζαρϖαστ⌠λ κεδϖελτ ζυζµ⌠ 〈λταλ〈νοσ 
µεγνεϖεζσε] (�ιζλανδιζυζµ⌠�, �φ〈χσκαζυζµ⌠�); βοηχχε−, βοηχχο−, διεηππε−, γασσα−, 
γυοππαρ−, ισλ〈νδδα−, κυορβα−, ν〈λλο−, ρ〈νεσ−, σαρϖϖα−, σεαιδνε−, σµαρϖε−, σορϖα−, συπτα−, 
τυοδδαρ−, ϖαρρ−, ϖιελγισ−. 
ϕοκ#α: ϖρσ〈φονψα; βεατνατ−, γιεγα−, ρεππ−, κ�ρ�ναζ−. 
ϕυοπµυ ∼ ϕο∑µυο|γραασιε: µεζει σ⌠σκα; βεατνατ−, 〈ϕα−, γ〈δδε−, γιεδδε−, γιηπερε−, 
γυολββα−, γυοργγα−, σκιρε−. 
κρκϕε|βεαρ: ϖαρϕβογψ⌠. 
λ〈τνϕ〈 ∼ λ〈τνϕι: 1. [φιαταλ νψρφα] 2. [ϖκονψ, ηοσσζ, φιαταλ νψρφα ϖαγψ ερδειφενψ∀]; 
βαστιλισ−, ρυοϖδε−. 
λ〈ττατ: τρπε σζεδερ (τ∀ζεγσζεδερ, λ〈πι σζεδερ); γιγεν−. 
λ〈ϖκι: σζιβριαι ηαγψµα; βοσκα−, φισκεσ−, ρ〈σσε−, ρυκσεσ−, ϖιλγεσ−. 
λιε∃∃ι: ϖιρ〈γ; βεαιϖϖα�−, διεηππε−, εβµοσ−, γιεγα−, γιερδο−, ϕ〈ϖρε−, ν〈στε−. 
λιλ∋ϕ〈 ∼ λιλλϕ〈 ∼ λιλϕα: λιλιοµ; βεασσ〈�−, µεαρρα−. 



 98

λυκτι ∼ λυκτα ∼ λυκτα|συοιδνι: 1. σ〈σ 2. η⌠λψαγοσ σ〈σ; 〈ιβµε−, 〈ϕα−, β〈κτε−, #〈ηχε−, 
#〈ηππεσ−, #υϖγεσ, ϕυοϖκα−, ρ〈νεσ−, ριϖοτ−, συοιδνε−. 
λυοϖϖαρ: (λ⌠)ηερε; 〈λσσετ−, µεαηχχε−, ρυκσεσ−, ϖιλγεσ−. 
λυυββα�κ ∼ λοππαν ∼ λοππασ: 1. σ〈ργα ϖζιτκ 2. τνδρρ⌠ζσα (ταϖιρ⌠ζσα); φισκεσ−, 
δεαγγαφισκεσ−, ϖιλγεσ−. 
µ〈∃ιρ ∼ µ〈∃ιρ|�αττυτ: σζακι γαλαϕ; βεαλδο−, δεαγγα−, φισκεσ−, γιεδδε−, ϕεαγγε−, ριδδο−, 
ροητο−, στυορρα−, ϖιλγεσ−. 
µ〈ττα|∀υοπµαϕασ: ϖαρϕβογψ⌠. 
µεαηχχε|ηεαλϖα: ερδει σδβζα. 
µελονα: διννψε; #〈ηχε−, ηοννετ−. 
µιεητα|σκ〈�ιρ: ρτι λεγψεζ∀φ!. 
µιρκο|υρττασ: γψιλκοσ χσοµορικα. 
µυορϕι: 1. βογψ⌠, γψµλχσ 2. ϖαρϕβογψ⌠; ακκερ−, β〈δδε−, βεαλητοεν−, βεατνατ−, 
βιεγερεν−, βιελλο−, βιρνεν−, βοσσο−, #〈ηππεσ−, δ∑λλε−, διερβµ〈−, εανα−, γαδδε−, γ〈ιχχα−, 
γαρϕα−, γασσκαλασ−, γ〈ρανασ−, γιεδδε−, γιγεν−, γιηπερε−, γυµππε−, γυορπεν−, γυοϖ��α−, 
η∋∋σεν−, ϕααµ∋εµε−, ϕεαγγε−, ϕεαγγελοττε−, κ#ρτϕι−, κιερυνα−, κρυµµα−, κυοννα−, λαανδεν−, 
λ〈ϖ��α−, µ〈ττα#〈ηππεσ−, µιεητα−, µυ⌡ρρ−, οαρ∋ρι−, ριεβαν−, ριεϖσσατ−, ριη#α−, σπινε−, ταιϖε−, 
τα∋ασ− τσιεδσετεη−, τ�αλµ−, ϖαδνεµ−, ϖεαδδε−, ϖιιδνε−, ϖισσεεη−, ϖυορα�ασ− ∼ ϖυορ#α− ∼ 
ϖοερητϕεν−. 
µυορρα: φα; οστα−, β〈λβµα− ∼ π〈λβµα−, βεασσε−, χεσκεσ−, #αλβµε−, #υολβµα−, εασκα− ∼ 
〈σκε−, ϖιικν−, γοαηχε−, ηιβµιε−, ϕιεριτ−, κ×λ��−, κυ×χ∋χεϖ−, λαστα−, µο)−, νµµετεσ−, 
ολ∋ϕο−, �ιϕϕ−, τ�αππεσ−, τ�αρρε−, ϖλλ∋κ∋εσ π∋#σσ∋−, ϖυοϖδε#ππελ, ϖυ⌡ϕϕ−. 
µϕσιε: 1. [ϖρσ, µργεσ βογψ⌠ϕ φα]; 2. φαρκασβοροσζλ〈ν 3. [ϖκονψ κργ! φα, νψρ 
φανεδϖε]; ϕιϕλετεη−. 
ναρσισσα: ν〈ρχισζ; φισκεσ−. 
ναρτι: κ∀τρ∀φ!; 〈ϕα−, αλιτ−, #υολβµα−, γυολββα−, ϕασσα−, ϕεαγγε−, µιεκτα−, µυοητα−, ν〈στε−. 
νϕυοϖϖι: δυρδαφ!; #υϖγεσ−. 
ν〈ηπο� ∼ ν〈ππο�: 1. χυκορρπα 2. καρ⌠ρπα; σοηκαρ−. 
ν〈στι: σζελλ∀ρ⌠ζσα; αλιτ−, #υοϖϕε−, φισκεσ−, γυολββα−, ϖαϕ〈λγεαητεσ−, βεαλδοϖαϕ〈λγεαητεσ−, 
ροητοϖαϕ〈λγεαητεσ−, σκαρρε−, ϖιλγεσ−. 
νειλιηκκα ∼ ν#ιλλετ: 1. σζεγφ! 2. σζεγφ!σζεγ; στυορρα−. 
νιεηττι: µογψορ⌠; δυισκκα−, εανα−. 
νοαρσα ∼ νοαρσα|ρ〈σσι: γλεχχσερβογλ〈ρκα 2. µαγχσ〈κ⌠; δεαγγα−. 
πυι ∼ πυ∑ϕ∋ϕυ ∼ πυιηµυρ: φ!ζ; ριδδο−, ϖρι−. 
ρ〈σσι ∼ κραεσιε ∼ κραασσϕα: [ϖιρ〈γ; λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ, µελψνεκ λεϖελε ϖαν (γψ 
ταρτϕ〈κ α λαπποκ); φ!, ανγψαλγψκρ]. 
ϑελεντσσζ!κλσσελ αλακυλτακ κι: 1. ϖιδραφ! 2. τ∀ζεγεπερ 3. ηερε; ααδϕααν− ∼ αατϕαν−, 
αισσο− ∼ ηαισσο−, αλ〈�βα(ϖε−, αλιτβιελ∋λο−, βαστα#ιδδϕε−, β〈ιδνο− ∼ β〈ιννα−, β〈ϖλοσ−, βεατ−
νατ−, βεατνατνϕυοϖ##α−, βιελ∋λο−, βιετταρ−, βιπο−, βι��αν−, βινϕενϕο∑µυο−, βινϕενϕυγ∋ε−, 
βοαλλο−, βοαρεσγ〈λλα−, βοηχχε−, βοηκ〈−, βορραν−, βυρσα−, χι∋καλ−, χυοππο− ∼ χυββο−, 
#ακ#αµιελκε−, #ιεϖραϖυολπο−, #οκκεϕ−, #υογγυ−, #υοτνϕατ−, #υρ∋ρο−, #υϖγεσβοαλλο− ∼ 
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#υϖϕεσβοαλλο, δαρϖ〈ναδδαν−, δαϖϖιρυητα−, δεαγγαη〈ϖγγα−, διεπ∋ποαι(∋ϖε)−, διεηππε−, 
διερβµ〈−, διηκκε−, δοαρττα−, δυοδδερ−, δυϖδνε−, φιερβµε−, φισκεσ−, γαιχα−, γασκα#ακισ−, 
γασσα−, γαστιν−, γ〈λββε−, γ〈ρανασ−, γ〈σκκα−, γ〈σκκα�αηκεσ−, γεσσ−, γι((αδιϖγα−, γιρµεσϕ−, 
γιηπερε−, γρονβιελ∋λο−, γοδδεβεαλλϕε−, γολ∋λε−, γυοηχα− ∼ κυοηχα−, γυολββαµιελκε−, 
γυορχε−, γυοσσα−, γυοϖ##α−, γυσα−, ηααρϕ∋εµε−, ηαµππα−, η〈δϕα−, ηεαρϖα−, ηεασττα−, 
ηεαστταγαζζα−, ηοννετ−, ϕεαγγε−, ϕινδϕ∋εν−, ϕυη�ναζζ−, ϕο∑µυο−, ϕυϖλεσυκκε−, κυοσατϕ−, 
λαβνϕα−, λαστα−, λιε((ε−, λοδδϕεµ−, λοηππαλοαι−, µανακ−, µιηχαµ〈ρ−, µιεκτα−, µιρκκο−, 
µοαρσε−, µοητεη〈ϖγγα−, νιιτοβιελ∋λο−, νιιτοραϖδα−, νϕαλγισ− ∼ νϕαελκιεσ−, νϕοαµµελ−, 
νϕυχχο−, νϕυολγγοη〈ϖγγα−, νϕυρϕο−, νοαρσα−, ολα�−, ολβµο−, ολβµοβορραν−, πα��νανττει−, 
πει×ϖϖ−, ρ〈γι−, ριεκκεσ−, ροηκα−, ρυητα−, ρυϖδο−, σαιϖϖα−, σαλτ−, σαρϖϖα−, σ〈ηπαλ−, σ〈ϖζζα− 
σεακκαη〈ϖγγα−, σ#λδδετ−, σιλϖε−, σκιλλιγ−, σκοδδο−, σλαππακ−, σοαητε−, σπ〈ββα−, στααλυον−, 
συοιδνερυητα−, συορβµα−, συλλε−, σϖιϕνιε−, �λυββο−, διϖγγα−, υλ∋λο−, υϖλλο− ∼ ηυλϖο−, 
ϖεδδαα−, ϖιλγεσοαι−, ϖιστα−, ϖυοδϕα−, ϖυολαηασ−, ϖυολπο−, ϖυοσκκοβιικα−. 
ρ〈�κε: 1. ναγψ ϖζιβογλ〈ρκα 2. σζ⌠ βκαβυζογ〈νψ; µ〈ννι−. 
ρ〈ϖρα: 1. ν〈δ 2. ερδεικ〈κα 3. σζιττψ⌠ 4. τββφλε κεµνψ φ! σ σ〈σφλε 〈λταλ〈νοσ 
µεγνεϖεζσε; βεατνατ−. 
ρισεν|ριεϖδνα ∼ ρισεν|ριεϖδνι ∼ ρισσ: ριζσ. 
ρυο��α|ριεϖδνι: τατ〈ρκα (τατ〈ρβζα, τατ〈ρ ποη〈νκα). 
ρυο��ι: ν〈δ; µιεκτα−, υλ∋λυ−. 
ρυϖσυ: ρ⌠ζσα; ϖυοϖδε−, δα∋ασ−, γ〈δδε−, µιηχαµ〈ρ−. 
σαλ〈ηττα: σαλ〈τα. 
σαρριτ ∼ σαρ∋ρι: φεκετε 〈φονψα; ηεαστα−, κρυµµα−, βεατνατ−. 
σ〈ηπαλ ∼ σ〈ηπαλ|ρ〈σσι: κασζανψ!γβκκνψ; δυοτταρ−, γιλϖϖα−, γοττε−, γυσα−, ϕεαγγε−, 
νιιτο−, σεακκα−, ϖυοϖδε−. 
σιε∃γα: φ!ζ; #〈ηππεσ−, δα∋ασ−, #ητεµασ−, φισκεσ−, γιεδδε−, ορδε−, ρ〈νεσ−, ρυκσεσ−, ϖ〈ρρε−, 
ϖιλγεσ−, ϖυοϖδε−. 
σιτνυ ∼ σινυτ: 1. ερδει σδβζα 2. ϕυηχσενκεσζ 3. χσοµ⌠σ σζιττψ⌠ 4. βκασζιττψ⌠ 5. 
η⌠λψαγοσ σ〈σ 6. κγψ⌠φ! 7. απρ⌠ κισγψαπϕσ〈σ 8. [ρϖιδ σ ϖκονψ φ!, µεζ∀ν ϖ. ρτεν ν∀]; 
αλ〈�−, βεαδναγα−, γαρρα−, γιεδδε−, νιιτο−, ρυκσεσ−, σαπαν−, σ〈ϖζζα−, ϖ〈ρρε−, ϖυοϖδε−. 
σϕλααϖδϕε ∼ σλααϖτϕε ∼ σλααϖτϕεηκε ∼ σϕλααϖδϕε|συϕνιε: χσ∀ρσ σ〈σ; τϕαετσιε−. 
σϕλκ∋ε: [εγψ νϖνψ]; ααδϕααν−. 
σκαρρε ∼ σκαρρε|ναεστιε: βερκι σζελλ∀ρ⌠ζσα; γιρενεν−. 
σκ〈ηπι: βερκενψε; βιικα−. 
σκιερ∋ρι: 1. τρπε νψρ; σιε(γα−. 
σοαηκι: νψρ; λιπµιεκ−, παλµα−, παλµαρισσε−, σναρρυο−, σοτνϕε−, τυοδδαρ−. 
στ〈ρρ〈 ∼ δαρρα: 1. φατρζσµοσζατ 2. [ναγψ, λεϖλ αλακ, βαρνα τενγερι µοσζατ, ην〈ρ]; 
γαιχα−, µεαρρα−. 
συοιδνι: 1. η⌠λψαγοσ σ〈σ 2. [α σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε] 3. [φ!, φ!φλε (πλ. π〈ζσιτφ!), λ〈γψ 
σζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ 4. [τ〈γαββ ρτελεµβεν εγψττεσεν µινδενφλε φ!, αµιτ ϖ〈γνι λεηετ, 
σ σζν〈νακ ηασζν〈λνι]; αλ〈�−, αλ〈�η〈ι−, αλιτ−, 〈ιβµε−, 〈λ〈σ−, βεατνατ−, βοηχχε−, βοηχχο−, 
#χ−, ∼ #χι−, #ερευ⌡ϕϖ−, #υοτνϕ〈τ−, δυολβα−, εαµιγιεδδε−, ελϖε− ∼ ηελϖε−, εϖσι−, 
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φισκεσνϕ〈λγγαη〈ι−, γ〈δδε−, γιεδδε−, γορδε−, γυλµενβυρδη−, ∼ γολµενβορτη−, γυοδϕα−, 
γυολα�µαµ−, ηαιπακ−, η〈ι− ∼ η〈ισο−, η#ηποσ−, ιτ〈λιαρ〈ι−, ϕιεγγι−, ϕορβα−, κ#ρνασ−, κ#τσκ−, 
κελλυ−, κοασκρεµ−, κυοϖ(α−, λα(ασ−, λαµπε− ∼ λαµποηκ−, λυκτα−, νϕαλγα−, νϕ〈λγγαη〈ι−, 
νϕεαηχετ−, νϕεαϖδε−, νϕοαµµελ−, νϕορµµ−, νυγγε�συιν−, οαλγα−, οανεηισ(γιεδδε)−, 
οαρϕεη〈ι−, ραυτα−, ρ∑ητ#−, ροαϖα−, ροητο−, σ〈λτε−, σεακκα−, σιεππα−, σιειϖα−, σϕλααϖδϕε−, 
συϕτεν−, συολλε−, �λεανχα−, τιερµεσ−, τ�υγγι−, υλλο−, υβµολ−, ϖ〈ρρε−, ϖυολγα−, (ϖυασκ)σ#(−. 
συοϖ∋ϖι: 1. σζικι ϖζιβογλ〈ρκα 2. [ϖζινϖνψ, µελψνεκ εγψ φεηρ ϖιρ〈γα ϖαν]; πυ�κο−, 
σναρταλ−. 
�ιλλϕο|κρ〈σ∋σα: κοσηοµλοκ (τσζλι ζσ〈ζσα, κ〈σαφ!). 
υρττασ: [εηετ∀ γψκερ! γυµ⌠σ νϖνψ, φ∀λεγ ανγψαλγψκρ γψκερε]; µιρκο−. 
ϖαρρα|ϖ〈ρβυ ∼ ϖ〈ρα|ϖ〈ρπ〈: κκ π〈ρναηανγα (κσζ⌠φενψρ). 
ϖ〈∃οτ: σαρκϖιδκι σζεδερ; γυοϖ��α−. 
ϖιητε: βκασζ∀λ∀; δεα�κε−, γιεδδε−, συοιδνε−. 
ϖιολα: ιβολψα, 〈ρϖ〈χσκα; βεαλδο−, γυολββα−, ροητο−, ϖυοϖδε−. 
ϖιστιε ∼ ϖιστεε: ρνσζαρϖασζυζµ⌠; π∑λλο−, γεα(γι−, βοηχχο−. 
 
Νϖνψι ρσζεκ 
λαστα �λεϖλ�: αλιτ|ϖυοδϕα−: λ〈πι (µοχσ〈ρι) ηζ⌠κα; βυλλϕε− ∼ (φισκεσ) βυλλϕε−: βορσοσ 
ϖαρϕη〈ϕ; ∀υρο−: ηαρµατφ!, ροϖαρεϖ∀ νϖνψ; δεαγγα|ϖυοδϕα−: ϖαλαµιλψεν ηζ⌠κα; 
φιερβµε|γρον−: ρεχσλεϖελ! φ!ζ; γρον−: 1. φ!νεµ! φ!ζ 2. ηαϖασι µεδϖεσζ∀λ∀; γοϖδα−: 
ναγψ τιφ!; γυοϖ��α−: ηαϖασι µεδϖεσζ∀λ∀; λ〈γερ−: βαβρλεϖλ; �αλ∋λεσ|γιρον−: σζακι φ!ζ; 
�ιλλϕο−: ναγψ τιφ! (τιλαπυ); �ο?βα|∀υρο−: ηοσσζλεϖελ! ηαρµατφ!; υηχα βυλλϕε−: εγψϖεσ 
ϖαρϕη〈ϕ (σζδυµ); ϖιλγεσ|ϖυοδϕα−: ηαϖασι ηζ⌠κα; ϖυοδϕα−: λ〈πι (µοχσ〈ρι) ηζ⌠κα. 
ρυοητασ �γψκρ�: βιηππορ−: τορµα; φισκεσ−: σ〈ργαρπα; νϕ〈λγγα|η〈ι−: ιλλατοσ 
ρ⌠ζσ〈σϖαρϕη〈ϕ; ρυκσεσ−: χκλα (χκλαρπα, ϖρσ ρπα); σοηκαρ−: χυκορρπα; ϖαρρα−: 
ϖροντ⌠φ! (ϖροντ⌠ πιµπ⌠, ϖρηασγψκρ); ϖιλγεσ−: κζνσγεσ ταραχκβζα. 
γοαητι �ηϕ, τοκ�: συορβµα−: 1. κκ χσαταϖιρ〈γ 2. ρτι κακυκκτορµα 3. [κκ ϖιρ〈γ 
νϖνψ]. 
 
Νϖνψι φεστκανψαγ: γ〈ιχχα|β〈ιδνυ: αλπεσι κορπαφ! (ηαϖασι κορπαφ!); ρυοπσισ|π�ϕνυ: 
λακµυσζζυζµ⌠; συοτνα|β〈ιδνι: ηοσσζλεϖελ! ϖερονικα; ϖ〈ρρε|β〈ιννα: αλπεσι (ηαϖασι) 
κορπαφ!. 
 
Τεστρσζεκ 
οαιϖι �φεϕ�: βοαλλο−: ζεργεβογλ〈ρ; γυλγ−: ασζατ; λ〈ϖκε−: ηαγψµα(φεϕ); ολ�|ϖυει�ϖϖ: 
µοχσ〈ρι µολψ!ζ∀; ριϖγ−: πονγψολα πιτψπανγ; ρυϖτεγεν|ο∑ϕϕαα: 1. ϖαλαµιλψεν σ〈σ 2. 
[ηοσσζ, ϖκονψ δαλι〈σ �δερκ� φ!, αµελψικ σκ ζσοµβκον ν∀]; υλ∋λ−: 1. ρτι βογλ〈ρκα 2. 
γψαπϕσ〈σ 3. πονγψολα πιτψπανγ. 
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∀αλβµι �σζεµ�: βεαιϖε−: µοχσ〈ρι φεηρµ〈ϕϖιρ〈γ; χεακκο|∀ιεγυσ−: κζνσγεσ 
σζεµϖιδτ⌠(φ!); (δαϖϖι)|λοττε−: ϖµιλψεν ϖεσελκε; γι??α−: ταϖασζι κανκαλιν; 
σ〈µε|β〈ρδνι|∀ιεγυσ−: σαρκϖιδκι σζεµϖιδτ⌠φ!; ϖιλγγισ|βεαιϖϖι−: µοχσ〈ρι φεηρµ〈ϕϖιρ〈γ. 
νϕυοϖ∀∀α �νψελϖ�: βοηχχυ−: [ϖαλαµιλψεν φ!]; γεαρβµα�−: κγψ⌠νψελϖ; γιεγα−: (ερδει) 
µαδ〈ρσ⌠σκα; νϕ〈λα−: 1. ηαϖασι τρπεβογ〈νχσ 2. αρανψϖεσσζ∀ 3. νϖνψ; σϖααλεν|νϕοεκτϕε−

µε: 1. νορϖγ γψοπ〈ρ 2. µ〈ϕυσι γψνγψϖιρ〈γ 3. [εγψ ταϖασσζαλ ελ∀σζρ  ϖιρ〈γζ⌠ ηεγψι 
νϖνψ νεϖε] 4. [µαγασ, νψελϖηεζ ηασονλ⌠ φ!] 5. η⌠φεηρλεϖελ!  ασζατ 6. πεττψεσ 
(φολτοσ) ορβ〈νχφ!. 
γεαηπιλ �ταλπ�: βυσσα−: παρλαγι µαχσκαταλπ (κτλακι µαχσκαταλπ); δυοτταρ|βυσσα−: αλπεσι 
µαχσκαταλπ; γ〈ισ〈|βυσσ〈−: παρλαγι µαχσκαταλπ. 
υλ∋λυ �γψαπϕ�: γιεδδε−: κεσκενψλεϖελ! γψαπϕσ〈σ; ϕεαγγε−: γψαπϕσ〈σ; νιιτο−: γψαπϕσ〈σ. 
Εγψβ τεστρσζεκ:β〈ηπα|∀εαβετ ∼ β〈ηπα|∀(ηπορασ: παπϖιρ〈γ (ρτι µαργιτϖιρ〈γ, 
µαργαρτα); βοελτ∋|ααϕϕαν|γ∑βλοε: ερδει φζικε (ερδει δερχε); ∀χι|νπι: 1. ϖζιγ〈ζλ⌠ 
(κισπαϕζσικα) 2. ερνψ∀σ κρτικε; δυοτταρ|λεαϖϖε|δολγι: δ〈ρδ〈σ ϖεσεπ〈φρ〈νψ; ϖυογο|δολγι: 
στρυχχπ〈φρ〈νψ; φισσκισ|βολκκο: κζνσγεσ ζεργεβογλ〈ρ; ηεασττα|σεαιβι: ϖζι−λ⌠φαρκ 
(ϖζιφενψ∀κε); ϕ〈µε�|β〈νιτ: καπορλεϖελ! εβσζκφ! 2. [? τρπε σζεδερ ρετλεν βογψ⌠ϕα] 3. 
[ϖαλαµιλψεν νϖνψ, µελψνεκ φεκετε ϖιρ〈γαι ϖαννακ]; κυρϕα|πυολαϖα: τ∀ζεγεπερ; 
νϕεαηχετ|ϕιεκτα: 1. γψεπεσ σ〈σ 2. σζιττψ⌠. 
 
Ρυη〈ζατ 
κρ〈ϖα �γαλλρ�: β〈ηπα|κρ〈ϖα: 1. ρτι µαργιτϖιρ〈γ 2. τενγερπαρτι σζκφ! (βαλτι σζκφ!); 
ηερραν|κραγ: ρτι µαργιτϖιρ〈γ τενγερπαρτι σζκφ!. 
βοαλλυ �γοµβ�: βεαιϖϖ〈�−: ζεργεβογλ〈ρ; εϖϖαν|πει×ϖϖ|πυλλ: 1. κζνσγεσ (ευρ⌠παι) 
ζεργεβογλ〈ρ 2. γ⌠λψαηρ; γι??α−: φεδελκεσ κ∀τρ∀φ!; ηιε∋ϖ

α
|ποαΡΡ

α: ζεργεβογλ〈ρ; 
πεαλτο|ποαλλα: ευρ⌠παι ζεργεβογλ〈ρ; ϖισκεσ|πυαλλα: βογλ〈ρκα. 
〈ρπυ �χρνα�: βοσ∋συ|〈ρπυ: τενγεριηρ. 
βαρϖϖι �καβ〈τκα�: χιχα�|βαρϖϖε: κζνσγεσ παλ〈στφ!. 
∀ικ#α �δσζ, κσζερ�: δυοτταρ|∀ικ≅α: λαππφλδι ηαϖασσζπε. 
λαϖ∀∀ι �σζϕ�: ηιρρα|λαϖ∀∀ε: τενγεριηρ. 
νϕαλφατ �ϖ〈λλϖδ!�: µαριτ|νϕαλφατ: κζνσγεσ παλ〈στφ!. 
λενγα ∼ λυογγα �ρονγψ, ροϕτ�: 1υϖτ�|λενγα ∼ 1υϖτ�|λυογγα: βκασζ∀λ∀. 
ϖυολπυ �ν!ι ρυηα, κπενψ�: σ〈ιγο−: ηαϖασι (αλπεσι) παλ〈στφ!; ριϖγο−: 1. κζνσγεσ 
παλ〈στφ! 2. ηεγψι παλ〈στφ! (σζρκεζλδ ∼, βοζοντοσ ∼). 
 
Ηασζν〈λατι τ〈ργψ 
χεαρκι �ποη〈ρ�: αλιτ−: ϖαλαµιλψεν χσαταϖιρ〈γ. 
κρεακτα ∼ ρεαηττα �τλχσρ�: αλιτ− ∼ αλιτ−: κερεκλεϖελ! ηαρανγϖιρ〈γ. 
ρυητα (Πλ.) �πνζ�: σαπαν|ρυ?ακ: χσργ∀ κακασχµερ. 
βυρσα �πνζτ〈ρχα�: στ〈λυ|βυρσα: 1. ερδει ανγψαλγψκρ 2. πφετεγ. 
τιυγα⊇ �χσενγ!(χσκε)�, βιελ∋λυ �ηαρανγ�: ϕϕιη|τιυγα⊇: [ηαρανγϖιρ〈γηοζ ηασονλ⌠ 
νϖνψ]; χιζζ��|τιυγα⊇: 1. λ〈πι (µοχσ〈ρι) ηζ⌠κα 2. ηαρανγϖιρ〈γ; γαρϕϕ〈|βιελ∋λυ: 
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κερεκλεϖελ! ηαρανγϖιρ〈γ; ϕ〈µε�|βιελ∋λυ: κερεκλεϖελ! ηαρανγϖιρ〈γ; σπλιγ|τιϖγα ∼ 

σπλιγ|τιιυγα⊇: ηαρανγϖιρ〈γ; σκιρε|βιελ∋λυ: ηαρανγϖιρ〈γ; ϖ〈νδ〈|διϖγα: Λινν−χσερϕε 
(Λινν−ϖιρ〈γ). 
 
Εγψβ τ〈ργψ: βεαλδο|βι��αν: µεζει ασζατ; ϕεαγγε|βι��αν: µοχσ〈ρι ασζατ; στ〈λο|β〈ργγε�: 
ηεγψι π〈ζσιτλιλιοµ; σϖιϕν∋ε|βστ∋ε: [εγψ, α µοχσαρακβαν 〈λταλ〈νοσαν ελ∀φορδυλ⌠ φ!]; 
ϖ〈ρρε|σιλϖι: ϖαλαµιλψεν λαποσ κορπαφ!. 
Σζνεκ: βεαλδο|φισκι: κζνσγεσ βορβ〈λαφ! (φισκι �σ〈ργα σζν�); γ〈δδε|φισκι: µερεϖ 
βορβ〈λαφ!; ϖυοϖδε|φισκι: ερδει χσορµολψα; συοτνϕο|ρυ�κι: τ∀ζεγεπερ (ρυ�κι �βαρν〈σπιροσ 
σζν; ∀σζι σζνποµπα�). 
 
Τυλαϕδονσ〈γ: γιεδδε|χιϖζζα: ϖκονψκα τ〈ρνιχσκα (χιϖζζα �φανψαρ, κεσερ!�);  
µυοητα|χιϖζζα: ηαϖασι τ〈ρνιχσ; ϖ〈ρρε|χιϖζζα: ϖκονψκα τ〈ρνιχσκα (ϖκονψ τ〈ρνιχσ); 
ϕεαγγε|γυοηχα: µοχσ〈ρι µολψ!ζ∀ (γυοηχα �ροτηαδτ, κορηαδτ, ροσσζ σζαγ ϖαγψ ζ!�); 
ϕεαγγε|∀οαλ∀ι: ποσϖ〈νψκακασταρϕ (#οαλ#ι �δλχεγ, νψαλκα σζεµλψ, αλακ). 
 
ℑλλατνϖ: ηεαϖνε|σαϖχχα: γψαπϕσ〈σ. 
 
Εγψβ: αλ〈�|γοηχετ: χσαϕκαϖιρ〈γ; 〈ϕα|γολλ〈�: µοχσ〈ρι γ⌠λψαηρ; βιεγερ|αδδϕε: 1. [εγψ 
µοηαφαϕτα] 2. [µοχσ〈ρβαν νϖ∀ ϖρσ µοηα] 3. ναγψ (χσ⌠νακοσ) 
τ∀ζεγµοηα;∀υοτνϕ〈τ|βορραν: ερδει ζσυρλ⌠; ∀υϖγεσ|νϕυοϖϖι: τσκσσπ⌠ρ〈ϕ δυρδαφ!; 
εατναµαν λυαδ∋δα: βυργονψα; γ〈δδε|ρυοστα: ηαϖασι καντυσφ!, (Βαρτσχη−φ!); γ〈δδε|ϖιτκυ: 
ηοσσζλεϖελ! ϖερονικα; γ〈ρανασ|βαικα: ϖαρϕβογψ⌠; γιεγα|νϕυολασ ∼ γιεγα|νϕυολλα: 1. 
µ〈ϕυσι γψνγψϖιρ〈γ 2. ερδει δερχε 3. αρανψϖεσσζ∀ 4.  ηϖελψεσ γψαπϕσ〈σ 5. [αζ 
ελσ∀ νϖνψ ταϖασσζαλ]; ϕυρβε|τακκε: βυργονψα; λεδτιεν|βεαπµοε ∼ λδδιεν|βεβµυο: 
ϖαρϕβογψ⌠ (βογψ⌠ϕα); µαττα|λεµµα: ιζλανδιζυζµ⌠; νϕυοϖ∀∀α|λικκυτ: βκασζ∀λ∀φλκ. 
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5.3.3. Κπζεττ σζαϖακ 
 

Α σζ⌠αλκοτ〈σι µ⌠δοκ κζλ 〈λταλ〈βαν α κτ λεγπροδυκτϖαββ α σζ⌠σσζεττελ σ α 
σζ⌠κπζσ. Εζ νινχσ γψ α λαππ νϖνψνεϖεκβεν. Εζ α λεξικαι χσοπορτ ροππαντ γαζδαγ 
σζ⌠σσζεττελεκβεν, τκρφορδτ〈σοκβαν, δε µ〈σ σζ⌠αλκοτ〈σι µ⌠δοκρα αλιγ τυδυνκ πλδ〈τ 
εµλτενι. 

Ελενψσζ∀ α κπζσσελ αλακυλτ σζ〈µι νϖνψνεϖεκ σζ〈µα. Εζεκ κτ τπυσβα 
σοροληατ⌠κ. Αζ ελσ∀ χσοπορτβαν α κτελεµ! ϖαγψ κτρσζεσ νϖνψνεϖεκ ελ∀− ϖαγψ 
υτ⌠ταγϕ〈ν µεγϕελεν∀ κπζ∀κετ τ〈ργψαλοµ. 
α) Αζ σσζετεττ σζαϖακον βελλι κπζ∀κ: 

Υτ⌠ταγον µεγϕελεν∀ κπζ∀ 〈ϕαγολλα� �µοχσ〈ρι γ⌠λψαηρ�: 〈ϕα �φορρ〈σ, πατακ, 〈ροκ + 
γολ∋λι �αρανψ� + −� κιχσινψτ∀ κπζ∀;  

βεαλδο|φισκι: βεαλδυ �µεζ∀, σζ〈ντ⌠φλδ� + φισκεσ �σ〈ργα� > φισκι �α σ〈ργα (σζν)� 
ϖυοϖδε|φισκι: ϖυοϖδι �ερδ∀� + φισκι �α σ〈ργα (σζν)�; συοτνϕο|ρυ�κι �τ∀ζεγεπερ�: 
συοτνϕυ �µοχσ〈ρ, λ〈π� + ρυ�κεσ > ρυ�κι �βαρν〈σπιροσ, πιροσ, βαρνα; ∀σζι 
σζνποµπα�. Α λαππ ϕελζ∀ι φυνκχι⌠ϕ (αττριβυτϖ) µελλκνϖβ∀λ φ∀νϖ λεττ. Α φινν 
αναλ⌠γ ηατ〈σα κιµυτατηατ⌠: σινινεν �κκ� > σινι �α κκ(σγ), α κκ σζν�; ρυσκεα 
�βαρνα� > ρυσκα �∀σζι σζνποµπα� (φ∀λεγ α ϖρσ, βαρν〈σ σζν〈ρνψαλατοκ 
υραλκοδνακ ιλψενκορ α τερµσζετβεν) 

σταλυ|νϕυϖδεµ: στ〈λλυ �⌠ρι〈σ�+ νϕυϖδιτ �ζζ, σσζετρ, λαπτ, νψοµ� ιγε βεφεϕεζεττ 
παρτιχιπιυµα 

βεαλδο|ϖαϕ〈λγεαητεσν〈στι: βεαλδυ �µεζ∀, σζ〈ντ⌠φλδ� + ϖαϕ〈λγεαητεσ �φελεϕτηετετλεν� < 
ϖαϕ〈λδυηττιτ ∼ ϖαϕ〈λδαηττιτ �ελφελεϕτενι� + ν〈στι �χσιλλαγ�; ϖ. 
νϕοασκεϖαϕ〈λγεαητεσν〈στι.  

Ελ∀ταγον µεγϕελεν∀ κπζ∀ δαρϖ〈ναδδαν|ρ〈σσι �η⌠φεηρλεϖελ! ασζατ�: δαρϖ〈ναδδατ 
�µεγραγαδ, µεγταπαδ� + −ν ακτϖ µελλκνϖι ιγενϖι κπζ∀ + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, 
λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�; 

 γ〈σκκα�αηκεσ|ρ〈σσι �ασζατ�: γ〈σκκα�ιτ �ρ〈γογατ, ηαραπδ〈λ� + −ακκεσ 
µελλκνϖκπζ∀ + ρ〈σσι ιδ.; 

 νµµετεσ|µυορε �κυτψαβενγε, φαρκασβοροσζλ〈ν�: νµµε �νϖ� + −τεσ 
φοσζτ⌠κπζ∀ + µυορε �φα�. 

 
β) Α ϖαλ⌠δι κπζεττ σζαϖακ χσοπορτϕα, αµελψ νεµ σσζεττελβεν φορδυλ ελ∀, σ αµελψετ 
αλιγ νη〈νψ σζ⌠ αλκοτ: 

 βοαλδ〈λασ �απρ⌠ χσαλ〈ν�: βοαλδιτ �γετ� + −λασ µελλκνϖκπζ∀; 
 γ〈σκαλασ �ναγψ χσαλ〈ν�: γασκιτ �ρ〈γ, σζρ, ηαραπ� + −λασ µελλκνϖκπζ∀; Φελϖετηετ∀ 

αζονβαν, ηογψ ακ〈ρ ελ∀ταγκντ, ακ〈ρ υτ⌠ταγκντ 〈λληαττακ: πλ. βοαλδ〈λασ ρ〈σσι. Εββεν αζ 
εσετβεν κιεγσζλσ τρτνικ, εγψελεµ! νϖκντ, αζ ρτελµεστ∀ υτ⌠ταγ ελµαραδ〈σ〈ϖαλ 
ελλιπτικυσ σζ⌠αλκοτ〈σι µ⌠δρ⌠λ ϖαν σζ⌠. Κιχσινψτ∀ κπζ∀σ αδατ: πιληεϕ�⊇ ∼ βιληαϕα� 
�βερκενψε�.  
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6. Σζ⌠φεϕτ! νϖτ〈ρ 
 

 

Α σζ⌠φεϕτ! νϖτ〈ρ σζ⌠χικκεινεκ φελπτσε. Αζ αδαττ〈ρ σζ⌠χικκειβεν α ζ〈ρ⌠ϕελβεν λεϖ! 
σορσζ〈µ υτ〈ν φλκϖρρελ σζεδεττ χµσζ⌠κντ 〈λλ α νϖνψ νορϖγλαππ νεϖε, εζτ α Νιελ−
σεν−σζ⌠τ〈ρ αλαπϕ〈ν κσζτεττεµ, µαϕδ α Σαµµαλλαητι−σζ⌠τ〈ρακ µεγϕελενσε υτ〈ν εζ υτ⌠ββι 
ϕελλσειτ αλκαλµαζταµ, σ µιϖελ τ!λε ϖαν α λεγτββ αδατοµ, αζ ! ρ〈σρενδσζερρε ρσζλετε−
σεββεν κιτρεκ. Α σζ⌠τ〈ραιβαν αζ αποσζτροφ, αζαζ α σορ φλττι ρϖιδ ϖοναλνακ πλ. βιελ∋λυ 
�χσενγ!, ηαρανγ� α µ〈σσαληανγζ⌠−καπχσολατοκ (〈λταλ〈βαν γεµιν〈τ〈κ) κζττ υγψαναζ α 
σζερεπε, µιντ α Νιελσεν σ α Βεργσλανδ�Ρυονγ ρ〈σρενδσζερβεν: εζζελ ϕελζικ αζ γψνεϖε−
ζεττ ηαρµαδικ ηοσσζσ〈γι φοκοτ, α τληοσσζ κονσζον〈νσ−καπχσολατοκατ πλ. οαρ∋ρι �µ⌠−
κυσ�, ηοα�∋�α �ζσυρλ⌠�. Αζ υ, ο, ι, σ ε φελεττ λεϖ! ϖζσζιντεσ ϖοναλ α ηοσσζ µαγ〈νηανγ−
ζ⌠τ φεϕεζι κι σ κβ. α Νιελσεν−ρ〈σρενδσζερνεκ ηοσσζ µαγ〈νηανγζ⌠ ϕελεινεκ φελελ µεγ; 
α ηοσσζσ〈γοτ α νορϖγλαππ ενοντεκιι νψελϖϕ〈ρ〈σοκ αλαπϕ〈ν ϕελεζτκ, αµελψεκβεν α 
ηοσσζ ϖοκ〈λισ ηανγ αζοκβαν αζ εσετεκβεν ισ µεγ!ρζ!δττ, αµικορ α σζιντν νορϖγλαππ 
κουτοκεινοι νψελϖϕ〈ρ〈σβαν µ〈ρ ρϖιδ µαγ〈νηανγζ⌠ 〈λλ, πλ. ρισ �ν!σζιροµ�; β#ρον 

�κρτε�; ϖι#λα �ιβολψα, 〈ρϖ〈χσκα�. Νεµ αλκαλµαζταµ ϖισζοντ α Σαµµαλλαητι−σζ⌠τ〈ρακβαν 
µεγλεϖ! α, ο, ε, υ αλαττ α µ〈σοδικ σζ⌠ταγοκβαν Α νορϖγλαππ νϖ υτ〈ν α τυδοµ〈νψοσ 
(λατιν) νϖ, µαϕδ α µαγψαρ, α φινν σ ϖγλ α νµετ ϕελεντσ. Α νµετ ϕελεντσ υτ〈ν α 
τββι λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σ κυτατ⌠ποντϕαινακ αδαταιτ ϖεσζεµ σορρα. Ηα α νϖνψ νεϖε α 
νορϖγλαππβαν νινχσ µεγ, ακκορ χµσζ⌠κντ αζτ α νψελϖϕ〈ρ〈σβελι αλακοτ αδοµ µεγ 
ελ!σζρ, αµελψ α δλ�σζακ, σζακ�κελετ ιρ〈νψβαν ηαλαδϖα ελ!σζρ φορδυλ ελ!; εζ λεηετ: 
δλι ϖαγψ σϖδλαππ, δε λεηετ ακ〈ρ ιναρι ϖαγψ κολττα− κολαι λαππ αδατ ισ. Νψελϖϕ〈ρ〈σ νλκλ 
σζερεπελ α χσακ Σαµµαλλαητιτ⌠λ σζ〈ρµαζ⌠ αδατ, αζ Σλ, ΣλΒ ρϖιδτσ ποντοσαν ϕελζι α σζ⌠ 
νορϖγλαππηοζ ταρτοζ〈σ〈τ. ςαννακ αζονβαν ολψαν σζ⌠χικκεκ ισ, αµελψεκ χσακ α Τ. Ι. 
Ιτκονεν ϖαγψ αζ Ερκκι Ιτκονεν σζ⌠τ〈ρ〈βαν µεγλεϖ! αδατοτ ταρταλµαζζ〈κ. Ηα τεη〈τ α 
σζ⌠χικκβεν νινχσ ϕελεζϖε νψελϖϕ〈ρ〈σ, δε αζ ΙτκΤ ϖαγψ αζ ΙτκΕ ρϖιδτσ µεγ ϖαν αδϖα, 
ακκορ αζ αζ λπΚ−τ σ αζ λπΙ−τ ϕελεντι. Φριισ ϖαγψ Θϖιγσταδ ϖισζοντ κζληετ νψελϖϕ〈ρ〈σι 
ϕελζσ νλκλι νϖνψνεϖετ ισ, ακκορ τεη〈τ ϖαλ⌠βαν ηι〈νψζικ α διαλεκτυσ ϖαγψ α 
γψ∀ϕτ!ποντ φελτντετσε. Σζ〈µοµρα Θϖιγσταδ λπΣ, αζαζ σϖδορσζ〈γι λαππ αδατα σεµ τελϕεσ 
µρτκ∀ ινφορµ〈χι⌠, µερτ αζ ν ρενδσζερεµβεν αζ λπ∆ σ αζ λπΣ ισ λεηετ, µερτ µινδκτ 
νψελϖϕ〈ρ〈σβαν ϖαννακ σϖδορσζ〈γι κυτατ⌠ποντοκ. 

Εζεκ υτ〈ν α σζαϖακ ερεδετε, µαϕδ α νψελϖσζετι φορρ〈σοκ: α λαππ σζ⌠τ〈ρακ, 
σζ⌠ϕεγψζκεκ, ετιµολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακ ρϖιδτσει κϖετκεζνεκ. Α σζ⌠χικκ ϖγν νινχσ 
ποντ, ηα α σζ⌠τ〈ρ ολδαλσζ〈µοτ ϕελλ, ποντ ϖαν ακκορ, ηα σορσζ〈µρα υταλ. Εγψ φγγ!λεγεσ 
ϖοναλ | ϕελζι αζ σσζεττελι ηατ〈ροκατ α χµσζ⌠βαν, υγψανγψ | ϖ〈λασζτϕα ελ α νψελϖσζετι, 
λαππολ⌠γιαι σ α βοτανικαι φορρ〈σοκατ αζ ετιµολ⌠γιαι ιροδαλµακτ⌠λ. [ ] ϕελεκ κζττ αδοµ 
µεγ αζτ α ρσζτ, αµιτ µαγαµ φορδτοκ νµετβ!λ, ανγολβ⌠λ, φιννβ!λ ϖαγψ µ〈σ νψελϖβ!λ, 
ιδζ!ϕελβεν Πρισζτερ Σζανισζλ⌠ νη〈νψ βοτανικαι αδατ〈τ. 
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Α σζ⌠χικκεκ σσζε〈λλτ〈σ〈νακ σορρενδισγβεν κτ λεηετ!σγ αδ⌠δοττ: α βοτανικαι σ 
αζ αλφαβετικυσ. Αββαν αζ εσετβεν, ηα µινδεν λαππ αδατνακ λεττ ϖολνα λατιν µεγφελελ!ϕε, 
ϖαλ⌠σζν∀λεγ νεηεζεββεν δντττεµ ϖολνα. Βοτανικαι ασπεκτυσβ⌠λ νζϖε � β〈ρ Σαµµαλ−
λαητιν〈λ µ〈ρ χσεκλψ σζ〈µβαν ελ!φορδυλνακ χσαλ〈δοκ, ρενδεκ, ϖ. �αττυτ � 
ρενδσζερσζερ∀σγρ!λ νεµ βεσζληετνκ. Εζ κιζ〈ρτα α βοτανικαι κιινδυλ〈στ. Υγψανακκορ αζ 
αδαττ〈ραµ εγψικ φοντοσ ρενδεζ! ελϖε α βινοµιν〈λισ ν⌠µενκλατρα (κεττ!σ νεϖεζκταν) 
αλαπϕ〈ν α νϖνψεκ µεγηατ〈ροζ〈σα. Νψελϖσζετι σζεµποντ δολγοζατ µεγρ〈σ〈τ τ∀ζτεµ 
κι χλυλ, κζενφεκϖ! µεγολδ〈σ ϖολτ τεη〈τ αζ αλφαβετικυσ ρενδσζερ. Α βετ∀ρενδ σζιγορ〈ν 
λεηετεττ ϖολνα αββαν αζ εσετβεν ενψητενι, ηα αζ ετιµολ⌠γιαιλαγ ϖαγψ σζεµαντικαιλαγ 
σσζεταρτοζ⌠ κτρσζεσ νϖνψνεϖεκετ εγψµ〈σ υτ〈ν κζλϕκ, αµι µιαττ µγσεµ κερλτ 
ρ〈 σορ, α λαππ ρ〈σµ⌠δοκ σοκφλεσγε: ελγ εηελψττ α β δ γ � π τ κ ηανγοκ εγψµ〈στ⌠λ ϖαλ⌠ 
τ〈ϖολσ〈γ〈τ εµλτενεµ. Νιελσεν, Ηασσελβρινκ, Ερκκι Ιτκονεν, µαϕδ Σαµµαλλαητι σ 
Βεργσλανδ σζ⌠τ〈ραινακ 〈βχϕτ τανυλµ〈νψοζϖα αλακτοτταµ κι σ 〈λλτοτταµ σσζε α 
κϖετκεζ! αλφαβετικυσ σορρενδετ: α  〈 # �  ∑ β (π) χ ! δ (τ) ∀ ε # � φ γ (κ) η ι   ϕ κ κ ⊥ λ 

# µ ν ∃ % ο #  ⌡ π ρ & σ � τ ∋ υ �  ϖ (ω) ζ ⊕ � ⊇ ψ. 

ℑλταλ〈βαν α ηαγψοµ〈νψοσ λατιν 〈βχ σζεριντ δολγοζταµ, σζαβ〈λψκντ σζεµ ελ!ττ 
ταρτϖα, ηογψ α µελλκϕελλελ ελλ〈τοττ βετ∀κ µινδιγ α νεκικ µεγφελελ! αλαπβετ∀κ υτ〈ν 
〈λλνακ. Α σζ⌠χικκεκβεν ταλ〈ληατ⌠κ υταλ〈σοκ µ〈σ σζ⌠χικκεκρε ϖαγψ αζοκ σορσζ〈µ〈ρα, ϖ. 
σζ⌠κεζδ! α− ∼ η− ηανγοκ; νϖνψτ ϕελεντ! υτ⌠ταγοκ υταλ〈σρενδσζερε (ρ〈σσι, συοιδνι, 

βοσκα, µυορρα, µυορϕι στβ.)  
Α σζ⌠χικκεκετ τρκπεκ (λατιν σ λαππ νϖνψνϖι αδατοκκαλ) τεσζικ τελϕεσεββ, 

κννψεββεν ηασζν〈ληατ⌠ϖ〈. Αζ ρτεκεζσνεκ εββεν α φ〈ζισ〈βαν σσζε〈λλτοτταµ εγψ λατιν 
νϖµυτατ⌠τ. Α τοϖ〈ββι µυνκ〈λκοδ〈σ σορ〈ν εζτ µαγψαρ, φινν σ νµετ ϕελεντσµυτατ⌠ϖαλ 
εγσζτεµ κι. 

Α λαππ νϖνψνεϖεκ ερεδετκ σζεριντ: αλαπνψελϖι (υρ〈λι, φιννυγορ, φινν−περµι, φινν−
ϖολγαι κορι, κοραι κζφινν, κζλαππ); ϕϖεϖνψ (⌠σκανδιν〈ϖ, σϖδ, νορϖγ, φινν, οροσζ, 
νεµζετκζι σζ⌠, τκρσζ⌠); βελσ! κελετκεζσ∀ σζαϖακ (σσζεττελ, κιεγσζλσ, ελλιπσζισ, 
κπζσ).  
 



 106

(1) ααδϕααν|γραασιε ∼ αατϕαν|κραεσιε: 1. Αχονιτυµ σεπτεντριοναλε, σζακι 
σισακϖιρ〈γ, ποηϕαν υκονηαττυ, Εισενηυτ (Στυρµηυτ): ∆ (ς, Στ, Ητ); Σ (Σορσ, ϑ, 
Γ); 2. Επιλοβιυµ ανγυστιφολιυµ (Χηαµαεριον ανγυστιφολιυµ), ερδει δερχε 
(κεσκενψλεϖελ! ∼, ϖ〈γ〈σι ∼), µαιτοηορσµα, σχηµαλβλττριγεσ Ωειδενρσχηεν: Σ 
(ϑ, Φ, Γ). �  
√. σζ.: ααδϕα ∼ αατϕα �(µεννψ)δργσ, ϖιλλ〈µ(λ〈σ)� + γραασιε ∼ κραεσιε (Ν ρ〈σσι) 
�ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Γρ 48, Ηκ 191, ΒλΜ 20  
ς. ρ〈σσι 
 

(2) ααδϕααν|σϕλκ∋ε: [εγψ νϖνψ]: ∆ (ςφσ). Ηασσελβρινκ αζ ααδϕααν|γραασιε 
σζ⌠ϖαλ ϖετι εγψβε. 
√. σζ.: ααδϕαα �(µεννψ)δργσ, ϖιλλ〈µ(λ〈σ)� + σϕλκ∋ε �εγψ νϖνψ�. � ΛΩφσ 
2542., Ηκ 192, ΒλΜ 20 
ς. σϕλκ∋ε 
 

(3) αββερικ: Επιλοβιυµ ανγυστιφολιυµ (Χηαµαεριον ανγυστιφολιυµ), ερδει δερχε 
(κεσκενψλεϖελ! ∼, ϖ〈γ〈σι ∼) (φζικε), µαιτοηορσµα, σχηµαλβλττριγεσ 
Ωειδενρσχηεν: ∆ (Ητ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � ΘΛ 1. 
 

(4) αιµυλ ∼ ηεµµυλο ∼ ηεαιµυλα ∼ ηιµυλο: 1. Ρυµεξ δοµεστιχυσ (Ρυµεξ 
λονγιφολιυσ), ηοσσζλεϖελ! λ⌠ροµ, ηεϖονηιερακκα, Γεµσεαµπφερ; 2. Ρυµεξ 
χρισπυσ, φοδροσ λ⌠ροµ, ποιµυηιερακκα, κραυσερ Αµπφερ: ∆ (Ητ); Σ (Ηµ); Ν (Λγ, 
Βλσ, Λνϖ, Κλ, Κρλ, Ιβ). Α κτφαϕτα λ⌠ροµ µεγνεϖεζσε Θϖιγσταδ σ Τορπ 
ϖλεµνψκλνβσγτ τκρζι. � 
Νορϖγ ερεδετ!, ϖ. ηειµυλα, ηψµυλα, ηεµµυλα ιδ. � ΘΝ 85, ΝΕΟ 239 
ς. ηεµµυλο ∼ ηεαιµυλα ∼ ηιµυλο 
 

(5) αισσο|ρασεκ ∼ ηαισσο|ρασεκ (Πλ.): 1. Αντηοξαντηυµ οδορατυµ, ιλλατοσ (σζαγοσ) 
βορϕπ〈ζσιτ, σιµακε, γεµεινεσ Ρυχηγρασ; 2. Ηιεροχηλο βορεαλισ, �σζακι� 
σζεντπερϕε (µ〈ριαφ!), ηψϖνηαϕυινεν µααριανηειν, εινε Αρτ Μαριενγρασ; 3. 
Αχηιλλεα µιλλεφολιυµ, κζνσγεσ χιχκαφαρκ, σιανκρσµ, γεµεινε Σχηαφγαρβε; 
4. Σπιραεα υλµαρια, γψνγψϖεσσζ∀ (βαϕν⌠χα), πενσασανγερϖο (σπιρεα), 
Σπιερστραυχη (γρο⇓ε Σπιερσταυδε): Ν (Κρ). � Α νϖνψνϖαδ〈σ αλαπϕα αζ ελσ∀ κτ 
εσετβεν α νϖνψ ιλλατα, α φινν ηψϖνηαϕυινεν �ϕ⌠ ιλλατ�. 
√. σζ.: (η)αισσο (Ν η〈δϕα)�σζαγ, ιλλατ� + ρασεκ �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ, 
φ!�. � ΘΛ 3. 
ς. ηαισσορασεκ 
 

(6) ακελ!ε: Πινυσ εξαριδα, [ϖαλαµιλψεν φενψ∀]. � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Φριισ 14, ΘΛ 5. 
 

(7) ακκερ|µυορϕι: Ρυβυσ αρχτιχυσ, σαρκϖιδκι σζεδερ, µεσιµαρϕα, Νορδβεερε. � Α 
σζ⌠ ελ∀ταγϕα α νορϖγ ∑κερ �µεζ∀, σζ〈ντ⌠φλδ�.  
√. σζ.: ακκερ �µεζ∀, σζ〈ντ⌠φλδ� + µυορϕι �βογψ⌠�. � Φριισ 15, ΘΝ 87, ΘΛ 6. 
ς. µυορϕι 
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(8) αλ〈�|βα∀ϖε|ρ〈σσι: Αλχηεµιλλα αλπινα, αλπεσι παλ〈στφ!, τυντυριποιµυλεητι, 
Αλπενφραυενµαντελ. � 
Τ. . σζ: αλ〈� �χσχσ, τετ∀, η〈τ� + βα!ϖι �ηϖελψ, ηϕ, τοκ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, 
λ〈γψσζ〈ρ νϖνψ�. Αζ εγψρσζεσ ελ∀ταγ α νϖνψ λ∀ηελψρε ϖονατκοζικ. � Σλ 
3, ΣλΒ 495 
ς. ρ〈σσι 
 

(9) αλ〈�|γοηχετ: Οξψτροπισ λαππονιχα, χσαϕκαϖιρ〈γ, τυντυρικευλανκρκι, 
Φαηνενωιχκε. � 
√. σζ.: αλ〈� �χσχσ, τετ∀, η〈τ� + γοηχετ �∀ρκ, ϖιρρασζτ⌠κ�. Αζ υτ⌠ταγ 
ϖαλ⌠σζν!λεγ πλυρ〈λισ αλακ. Α νϖνψ ϖιρ〈γαι σοκφλε ιρ〈νψβα µυτατνακ, 
ολψανοκ, µιντηα βρεν λενννεκ, ∀ρκδννεκ, ϖιρρασζταν〈νακ, � ιννεν α 
νϖαδ〈σ. � ΣλΒ 495 
 

(10) αλ〈�|η〈ι|συοιδνι: Ηιεροχηλο αλπινα, �αλπεσι� σζεντπερϕε, τυντυριµααριανηειν, 
Αλπενµαριενγρασ. � 
Τ. . σζ.: αλ〈� �χσχσ, τετ∀, η〈τ� + η〈ι (Ν η〈δϕα)�σζαγ, ιλλατ� + συοιδνι �φ!, 
φ!φλε�. � Σλ 3, ΣλΒ 495 
ς. συοιδνι 
 

(11) αλ〈�|σινυτ: Φεστυχα ριχηαρδσονιι, ϖαλαµιλψεν χσενκεσζ, τυντυρινατα, εινε Αρτ 
Σχηωινγελ. � 
√. σζ.: αλ〈� �χσχσ, τετ∀, η〈τ� + σινυτ �ερδει σδβζα; ϕυηχσενκεσζ; χσοµ⌠σ 
σζιττψ⌠�. � Σλ 3 
ς. σιτνυ 
 

(12) αλ〈�|συοιδνι: Ποα αρχτιχα, ηαϖασι περϕε, λαπιννυρµικκα, αρκτισχηεσ Ρισπενγρασ. � 
√. σζ.: αλ〈� �χσχσ, τετ∀, η〈τ� + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � Σλ 
3, ΣλΒ 334 
 

(13) αλιτ|βιελ∋λο|ρ〈σσι: Χαµπανυλα ροτυνδιφολια, κερεκλεϖελ! ηαρανγϖιρ〈γ, 
κισσανκελλο, ρυνδβλττριγε Γλοχκενβλυµε. � Α νϖαδ〈σ α ϖιρ〈γ σζνρ∀λ σ 
αλακϕ〈ρ⌠λ τρτνηετεττ. 
Τ. . σζ.: αλιτ �κκ� + βιελ∋λυ �ηαρανγ, χσενγ∀� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ 
νϖνψ�. � Σλ 4, ΣλΒ 306 
 

(14) αλιτ|χεαρκι: Πολεµονιυµ αχυτιφλορυµ / χοµπλανατυµ, ϖαλαµιλψεν χσαταϖιρ〈γ, 
κελλοσινιλατϖα, Ηιµµελσρειτερ. � 
√. σζ.: αλιτ �κκ� + χεαρκι �χσσζε, κυπα, σερλεγ, ποη〈ρ�. � Σλ 4 
 

(15) αλιτ|δεαππυ: Χψανοπηψτα, κκµοσζατ (κκαλγα), σινιλεϖ, Βλαυαλγε. � 
√. σζ.: αλιτ �κκ� + δεαππυ �η⌠λψαγµοσζατ (ϖαγψ µ〈σ βαρνα τενγερι αλγα / 
µοσζατ α τενγερπαρτον)�. � Σλ 4 
ς. δεαππυ 
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(16) αλιτ|ϕεα∀ϕ〈: Χιχερβιτα αλπινα, ηαϖασι τεϕελ∀κε, σινιϖαλϖαττι, Αλπενµιλχηλαττιχη. � 
√. σζ.: αλιτ �κκ� + ϕεα!ϕ〈 �ηαϖασι τεϕελ∀κε�. � ΣλΒ 456 
ς. ϕεα#ϕ〈 
 

(17) αλιτ|κρεακτα ∼ αλιτ|ρεαηττα: Χαµπανυλα ροτυνδιφολια, κερεκλεϖελ! ηαρανγϖιρ〈γ, 
κισσανκελλο, ρυνδβλττριγε Γλοχκενβλυµε: Ν (Κτ, Κρ, Π). � 
√. σζ.: αλιτ �κκ� + κρεακτα ∼ ρεαηττα �τλχσρ�. � Ν Ι: 41, Σλ 4 
 

(18) αλιτ|ναρτι: Σαξιφραγα οπποσιτιφολια, φεδελκεσ κ∀τρ∀φ!, σινιρικκο, ροτερ 
(γεγενβλττριγερ) Στεινβρεχη. � 
√. σζ.: αλιτ �κκ� + ναρτι �κ∀τρ∀φ!. � Σλ 4, ΣλΒ 456 
ς. ναρτι 
 

(19) αλιτ|ν〈στι: 1. Ηεπατιχα νοβιλισ, νεµεσ (η〈ροµκαρϕ) µ〈ϕϖιρ〈γ, σινιϖυοκκο, 
Λεβερβλµχηεν; 2. Γεντιανα νιϖαλισ, ηαϖασι (η⌠σζλι) τ〈ρνιχσ, τυντυρικατκερο, 
Σχηνεε−Ενζιαν. � Μινδ α κτ νϖνψ κκ ϖιρ〈γ σ ϖιρ〈γϕυκ χσιλλαγ αλακ. Α 
ϖιρ〈γ αλακϕα ταλ〈ν ινκ〈ββ α µ〈σοδικ ϕελεντστ τ〈µογατϕα. 
√. σζ.: αλιτ �κκ� + ν〈στι �χσιλλαγ�. � Σλ 4, ΣλΒ 456 
ς. ν〈στι 
 

(20) αλιτ|ρ〈σσι: Γερανιυµ σψλϖατιχυµ, ερδει (ηεγψι) γ⌠λψαορρ, µετσ−κυρϕενπολϖι, 
Στορχησχηναβελ (Κρανιχησχηναβελ): Ν (Κρ, Π) 
√. σζ.: αλιτ �κκ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Φριισ 18, ΘΛ 8., Ν 
Ι: 41, Σλ 4, ΣλΒ 322 
ς. ρ〈σσι 
 

(21) αλιτ|συοιδνι: Ποα γλαυχα, κκελλ∀ περϕε, παητανυρµικκα, βλαυγρνεσ Ρισπενγρασ. 
� √. σζ.: αλιτ �κκ� + συοιδνι �φ!, φ!φλε νϖνψ�. � Σλ 4  
 

(22) αλιτ|ϖυοδϕα|λαστα: Πινγυιχυλα ϖυλγαρισ, λ〈πι (µοχσ〈ρι) ηζ⌠κα, σινιψκνλεητι, 
εχητεσ Φεττκραυτ. � 
Τ. . σζ.: αλιτ �κκ� + ϖυοδϕα �ϖαϕ, ζσρ, ολαϕ� + λαστα �λεϖλ�. � Σλ 4, ΣλΒ 456 
 

(23) αµαρψλλισ: Ηιππεαστρυµ ξ ηιβριδυµ (Ηιππεαστρυµ ξ ηορτορυµ), αµαριλλισζ 
(λοϖαγχσιλλαγ), αµαρψλλισ (ριταρινκυκκα), Αµαρψλλισ. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. ανγ. αµαρψλλισ. Α λαππβα ϖαλαµελψικ κρνψεζ∀ νψελϖβ∀λ 
κερλτ 〈τ. � Σλ 6 
 

(24) ανανασ: Ανανασ, αναν〈σζ, ανανασ, Ανανασ. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. πορτ., σπ. αναν〈σ; φρ., ανγ. ανανασ; ορ. ∀#∀#∀∃ ιδ. Αζ 
αναν〈σζ ϖγσ∀ φορρ〈σα α Βραζλι〈βαν λ∀ γυαρανι ινδι〈νοκ ναν〈 ιδ. σζαϖα. Εββ∀λ 
α σζ⌠β⌠λ α σπανψολοκ αλκοττ〈κ µεγ αζ ανανασ αλακοτ. Ευρ⌠π〈βα πορτυγ〈λ−
σπανψολ κζϖεττσσελ κερλτ (ςρσ 1996: 58). Α λαππβαν λεηετ ακ〈ρ φινν, ακ〈ρ 
ϖαλαµελψικ σκανδιν〈ϖ νψελϖι 〈τϖτελ ισ. Μιϖελ µινδεν νψελϖεν εγψφορµ〈ν 
ηανγζικ (πλ. νο. ανανασ), κιδερτηετετλεν α σζ〈ρµαζ〈σ. � ςεστΛυυκ 133, ςρΕγζ 
58 
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(25) ανεµονε: Ανεµονε νεµοροσα, βερκι σζελλ∀ρ⌠ζσα, ανεµονε, Ωινδρσχηεν 
(Ανεµονε). � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. ολ., ανγ. ανεµονε. Α κζϖετλεν 〈ταδ⌠ νψελϖ α νορϖγ ϖαγψ 
α φινν λεηετεττ, ϖ. ανεµονε ιδ. � Σλ 6 
 

(26) αππελσιιδνα: Χιτρυσ, ναρανχσ, αππελσιινι, Απφελσινε: Ν (Ρεπ). � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. ορ. ανε%&χ∋#. Α λαππβα βιζονψ〈ρα ϖαλαµελψικ κρνψεζ∀ 
νψελϖβ∀λ κερλτ, ϖ. µγ νο. αππελσιν; σϖ. απελσιν ιδ. � Λζ 222., Σλ 7, ΣλΒ 225, 
ςεστΛυυκ 133 | Ν∆ΕΩ Ι: 31, ΣΕΟ 16 
 

(27) απρικοσα: Πρυνυσ αρµενιαχα, καϕσζι (βαραχκ, καϕσζιβαραχκ, σ〈ργαβαραχκ), 
απρικοοσι, Απρικοσε. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. ορ. ανπ∋(οχ; ανγ. απριχοτ. Αζ 〈ταδ⌠ νψελϖ βιζονψ〈ρα νο. 
απρικοσ ιδ. � ςεστΛυυκ 133 
 

(28) αρτι�οηκκα: Χψναρα σχολψνυσ, κερτι αρτιχσ⌠κα, αρτισοκκα, Αρτισχηοχκε 
(Ερδσχηοχκε, Σπεισεδιστελ). � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. ανγ. αρτιχηοκε; ορ. απ)∋∗ο(. Αζ υτολσ⌠ σζ⌠ταγι 
µαγ〈νηανγζ⌠ α φινν 〈τϖτελρε υταλ, α σζιβιλ〈νσ α νορϖγρα, ϖ. αρτισϕοκκ ιδ . � 
ςεστΛυυκ 133 
 

(29) αρϖακ: Στελλαρια µεδια, τψκηρ, πιηατητιµ, ςογελµιερε: Ν (Ιβ, Λνϖ). � 
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ⌠νο. αρφι; νο. αρϖε; σϖ. αρϖ ιδ. � ΘΝ 93, ΑΕΩ 13, 
ΝΕΟ 7, ΣΕΟ 19 
 

(30) ασπ〈ργγυσ: Ασπαραγυσ οφφιχιναλισ, τκεζσι σπ〈ργα (κζνσγεσ σπ〈ργα, 
νψλ〈ρνψκ σπ〈ργα), ρυοκαπαρσα, Σπαργελ. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. πορτ. εσπαργο, ασπαργο; σπ. εσπ〈ρραγο; φρ. ασπεργε; ανγ. 
ασπαραγυσ, ολ. ασπαραγο, ασπαραγιο; ορ. χναπ+α ιδ. Α νο. ασπαργεσ ιδ. Α λαππ 
α λατιν νεϖετ ϖεττε 〈τ. � Σλ 8 
 

(31) ασσπα: Ποπυλυσ τρεµυλα, ρεζγ∀ νψ〈ρφα, ηααπα, Εσπε: ∆ (Ητ); Σ (Τν); Ν (Κλ). � 
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ⌠νο. οσπ; νο. ασπ, οσπ, εσπ; σϖ. ασπ ιδ. � ΘΝ 94 | 
ΑΕΩ 688, ΝΕΟ 480, ΣΕΟ 21 
 

(32) ασστο ∼ λαστο ∼ λασστο ∼ οστα|µυορρα: 1. Σαλιξ πηψλιχιφολια, τεαλεϖελ! φ!ζ, 
κιιλτοπαϕυ, Ζωειφαρβενωειδε; 2. Σαλιξ νιγριχανσ = Σαλιξ µψρσινιφολια, φεκετλλ∀ 
φ!ζ, µυστυϖαπαϕυ, Σχηωαρζωειδε: Σ (ϑ Γ); 3. Σαλιξ, φ!ζ, παϕυ, Ωειδε: Σ (Τψσ, 
Ηµ); Ν (Παρκ, ϑυκκασϕ, Ταλµ, Ενον); Κ (Ιµ); 4. [ολψαν κισ φ!ζ, µιντ α Σαλιξ 
γλαυχα (κκελλ∀ φ!ζ) σ Σαλιξ µψρσινιτεσ (πυσζπ〈νγφ!ζ)]. √σσζεττελβεν: Κ (Πα). 
Βιζονψταλαν ερεδετ!. Α ΣΚΕΣ σζεριντ ταλ〈ν εγψεζτετηετ∀: φι. λυστο �φα ϖγψ!ρ!ϕε, 
κεµνψ φελλετι ρτεγ�. Αζ ΣΣΑ σζεριντ ϖισζοντ ηαµαραββ ηοζηατ⌠ α λεητο �φιαταλ 
λοµβοσ ερδ∀; φιαταλ λοµβοσ φα ϖ. αννακ αζ 〈γα� σζ⌠ϖαλ καπχσολατβα. � Φριισ 533, 
ΘΛ 9., 187., 228., Λζ 111 ., 3279., Γρ 398�99, ΙτκΤ 231, 323, ΣΚΕΣ 315, ΣΣΑ 
2: 113, 58�59 
ς. λαστο ∼ λασστο 
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(33) αϖοκ〈δο: Περσεα (Περσεα γρατισσιµα), αϖοκ〈δ⌠ (µεξικ⌠ι αϖοκ〈δ⌠), αϖοκαδο, 
Αϖοχαδο (Αθυαχατε, Αηυαχα). � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. φρ. αϖοχατ, αϖοχατιερ; ανγ. αϖοχαδο; ορ. α,ο(α−ο ιδ. Α σζ⌠ 
ϖγσ∀ φορρ〈σα α ναηυα αηυαχαχυαηυιτλ, αµελψνεκ ρϖιδτεττ αλακϕ〈τ α σπανψολ 
νψελϖ αθυαχατε φορµ〈βαν ϖεττε 〈τ, µαϕδ εββ∀λ αλακυλτ κι α σπανψολ αϖοχαδο, 
ϖαλαµιντ α βραζιλ αβαχατλ. Νεϖεζικ αϖοκ〈δ⌠κρτνεκ ισ (φι. αϖοκαδοπρψν), α 
γψµλχσ κρτε αλακ τερµσε µιαττ (ςρσ 1996: 61). � ςεστΛυυκ 133 
 

(34) ϕα|π
Η

λυµµα: [ϖζι ϖιρ〈γ]: ∆ (Αρϕ). � 
√σσζετεττ σζ⌠, µελψνεκ ελ∀ταγϕα εσετλεγ: ϕΗ �φορρ〈σ α µοχσ〈ρβαν� + πΗ

λυµµα 
�ϖιρ〈γ�. � Λζ 169: 3. 
 

(35) 〈δϕ〈|βοσκα: 1. Ηεραχλευµ σιβιριχυµ, σζιβριαι µεδϖεταλπ, ιδνυκονπυτκι, 
Γεµεινερβρενκλαυ (Ωιεσενβρενκλαυ); 2. Ανγελιχα σψλϖεστρισ, ερδει (ϖζπαρτι) 
ανγψαλγψκρ, καρηυνπυτκι, Ωαλδενγελωυρζ (Βρυστωυρζ): ∆ (ς, Στ, ςφσ). � 
√. σζ.: 〈δδϕ〈 �ρεγ εµβερ, ναγψαπα, απ⌠� + βοσκα ∼ βοσκ〈 �ανγψαλγψκρ�. � Αζ 
ελσ∀ ϕελεντσβεν α µαγψαρ νϖ αζ αλσ⌠ λεϖελεκ αλακϕ〈ρα σ ναγψσ〈γ〈ρα υταλ, 
µελψεκ ολψανοκ, µιντ α µεδϖε ταλπα. Α µ〈σοδικ ϕελεντσ α σζ〈ρακ 
κεµνψσγρε ϖονατκοζικ. Ιττ α νϖνψ ηαταλµασ τερµετε ισ αναλ⌠γ ⊃σζακ 
⌠ρι〈σ〈ϖαλ. � ΛΩφσ 62., Ηκ 191, Σλ 10, ΣλΒ 290, ΒλΜ 20 
ς. βοσκα 
 

(36) 〈γυρκα: Χυχυµισ, υβορκα, κυρκκυ, Γυρκε. � 
Νορϖγ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. αγυρκ ιδ. ΣΛΒ 322 

 
(37) 〈η!!〈ν|βοσκα: Ανγελιχα σψλϖεστρισ, ερδει ανγψαλγψκρ, καρηυνπυτκι, 

Ωαλδενγελωυρζ. � 
√. σζ.: 〈η..ι �απα, ∀σ� + βοσκα �ανγψαλγψκρ�. � ΘΛ 11., Σλ 11 
 

(38) 〈η!!〈|ρ〈σσι: 1. Αχονιτυµ σεπτεντριοναλε, ερδει ανγψαλγψκρ, καρηυνπυτκι, 
Ωαλδενγελωυρζ: ∆ (Στ, Υ); 2. [µαγασ, κκ ϖιρ〈γ νϖνψ]: Σ (Αρϕ). � 
√. σζ.: 〈η..ι �απα, ∀σ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Ηζ 70, ΘΛ 
10., Λζ 138: 3 
  

(39) 〈ηκ〈|ρ〈σ: 1. Αχονιτυµ λψχοχτονυµ συβσπ. λψχοχτονυµ (Αχονιτυµ 
σεπτεντριοναλε), σζακι σισακϖιρ〈γ, ποηϕαν υκονηαττυ, (λεητο)υκονηαττυ, Εισενηυτ 
(Στυρµηυτ). � 
√. σζ.: 〈ηκκ〈 �ρεγασσζονψ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Φριισ 
14, ΘΛ 4., Σλ 11,  
 

(40) 〈ιβµε|λυκτι: Χαρεξ διοιχα, κτλακι σ〈σ, ιµσαρα, ζωειηυσιγε Σεγγε. � 
√. σζ.: 〈ιβµι �τ!� + λυκτι �γψαπϕσ〈σ�. � Σλ 11, ΣλΒ 548 
ς. λυκτι 
 

(41) 〈ιβµε|συοιδνι: Συβυλαρια αθυατιχα, ϖαλαµιλψεν ην〈ρνϖνψ (κερεσζτεσϖιρ〈γ 
χσαλ〈δ), ιµρυοηο, Ωασσερπφριεµενκρεσσε. � 
√. σζ.: 〈ιβµι �τ!� + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � Σλ 11 
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(42) 〈ικα ∼ η〈ικα: 1. Πινυσ σψλϖεστρισ, ερδειφενψ∀, µντψ (πετϕ), Φηρε (Κιεφερ): ∆ 
(Οϖ, Υ, Ο, Μερ, Καλλ, Σκαλσ, ςδ, Ηοτ, Φρ, ς, ςφσ); Σ (Μ, Σορσ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ) 
ηαιηκα �ναγψον ναγψ ερδειφενψ∀�; Ν (Συϕ, Ιβ, Κνκ, Κτ, Κρ, Π) (η)αι�κ �φεκετε 
κργ! ναγψ ερδειφενψ∀�; Ι αικκα �ϖκονψ κργ! ϖασταγ ερδειφενψ∀, µ〈ρ νεµ ν∀, 
δε µγ λ�; Κ (Νϕ, Τ) αικκ �⌠ρι〈σφα�; 2. Βετυλα, νψρ, κοιϖυ, Βιρκε: Σ (Αρϕ); Ν 
(Ιβ); Κ (Τ) ⌠ρι〈σφα; 3. Πιχεα, λυχφενψ∀, κυυσι, Φιχητε: Σ (ϑ, Γ); Κ (Τ) ⌠ρι〈σφα; 4. 
Θυερχυσ, τλγψ, ταµµι, Ειχηε: Ν (Κτ, Κρ, Π, Ρεπ); 5. Αβιεσ, ϕεγενψεφενψ∀, 
ϕαλοκυυσι (ηοπεα κυυσι), Ταννε: Σ (Σορσ). � Νιελσεννλ: ρεγ φα, χσακ α 
νπµεσκβεν. Α κυτατ⌠κ φ∀λεγ αζτ ηανγσλψοζζ〈κ, ηογψ ναγψ (⌠ρι〈σ) ρεγ φα. 
Εββεν α ϕελεντσβεν αδϕα µεγ Λεητιραντα ισ, κζλαππ κορινακ ϖϖε α σζ⌠τ, αµελψ 
Λαππφλδ εγσζν µεγϖαν. Α φελττελεζεττ αλαπαλακ ∗#ϕκκ �ααρνιπυυ, ⌠ρι〈σ φα�. 
Κιχσιτ φυρχσ〈νακ τ!νηετ εκκορα ϕελεντσ−µεγοσζλ〈σ, ηισζεν α ϖαλ⌠σ〈γβαν σζερνψ 
νϖνψισµερεττελ ισ µεγ λεηετ εγψ νψρφ〈τ ϖαγψ εγψ ερδειφενψ∀τ κλνβζτετνι 
εγψ τλγψφ〈τ⌠λ.  
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ⌠νο., νο. εικ; ⌠σϖ. #κ, σϖ. εκ; γερµ. ∗αικ �τλγψ�. Α 
λαππ (η)αι�κ > φινν αικκι. � Λν 222, Φριισ 284, ΘΝ 84, Ηαλ 16, ΘΛ 2., ΛΩφσ 
262., Ν Ι: 26, Ν ΙΙ: 289, Λζ 151., 1188., Γρ 4, Σχηλ 66, ΙτκΤ 6, Ηκ 711, ΣλΜορ 3, 
ΙτκΕ 50., ΜοσΣλ 7, ΣλΜοσ 73, Σλ 12, ΣλΒ 478 | ΣΚΕΣ 8, ΑΕΩ 96, ΝΕΟ 85, 
ΣΕΟ 115, ΕΟ 180, Λρ 34. 
ς. η〈ικα 
 

(43) 〈ϕα|βα∀ϖε|ρ〈σσι: Αλχηεµιλλα βορεαλισ (ϖυλγαρισ), ηεγψεσκαρϕ παλ〈στφ!, 
ηαρϖαηαµµασποιµυλεητι, εινε Αρτ Φραυενµαντελ. � 
Τ. . σζ.: 〈ϕα �φορρ〈σ, πατακ, 〈ροκ� + βα!ϖι �ηϖελψ, ηϕ, τοκ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, 
λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Σλ 13, ΣλΒ 248 
 

(44) 〈ϕα|γολλ〈�: Χαλτηα παλυστρισ µινορ, µοχσ〈ρι γ⌠λψαηρ, πυρορεντυκκα, 
Συµπφδοττερβλυµε. � 
√. σζ.: 〈ϕα �φορρ〈σ, πατακ, 〈ροκ� + γολ�λι �αρανψ� + −� κιχσινψτ∀κπζ∀. � Σλ 13 
 

(45) 〈ϕα|ηιλσκυ: Στελλαρια βορεαλισ (Στελλαρια χαλψχαντηα), ϖαλαµιλψεν χσιλλαγηρ 
(τψκηρ), ποηϕαντητιµ, εινε Αρτ ςογελστερνµιερε. � 
√. σζ.: 〈ϕα �φορρ〈σ, πατακ, 〈ροκ� + ηιλσκυ �γψοµ, δυδϖα; τψκηρ�. � Σλ 13 
ς. ηιλσκυ 
 

(46) 〈ϕα|ηορβµα: Επιλοβιυµ αλσινιφολιυµ, λδηρκπ! (µυρϖαπικκελψεσ) φζικε, 
ηετεηορσµα, Μιερενωειδενρσχηεν. � 
√. σζ.: 〈ϕα �φορρ〈σ, πατακ, 〈ροκ� + ηορβµα � ερδει δερχε (κεσκενψλεϖελ! ∼, 
ϖ〈γ〈σι ∼)� Σλ 13. � 
ς. ηορβµα 
 

(47) 〈ϕα|ϕυοπµυ: Ρυµεξ λαππονιχυσ, λαππ λ⌠ροµ, λαπινσυολαηειν, εινε Αρτ Αµπφερ. 
� √. σζ.: 〈ϕα �φορρ〈σ, πατακ, 〈ροκ� + ϕυοπµυ �µεζει σ⌠σκα�. � Σλ 13 
ς. ϕυοπµυ 
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(48) 〈ϕα|λυκτι: 1. Χαρεξ φλαϖα, σ〈ργα σ〈σ, κελτασαρα, Γελβσεγγε; 2. Χαρεξ αθυατιλισ, 
ϖαλαµιλψεν σ〈σ, ϖεσισαρα, Ωασσερσεγγε. � 
√. σζ.: 〈ϕα �φορρ〈σ, πατακ, 〈ροκ� + λυκτι �σ〈σ, η⌠λψαγοσ σ〈σ�. � Σλ 13, ΣλΒ 526 
 

(49) 〈ϕα|ναρτι: Σαξιφραγα ριϖυλαρισ, ϖαλαµιλψεν κ∀τρ∀φ!, πυρορικκο, Βαχηστεινβρεχη. 
� √. σζ. 〈ϕα � φορρ〈σ, πατακ, 〈ροκ� + ναρτι �κ∀τρ∀φ!�. � Σλ 13, ΣλΒ 420 
 

(50) 〈ϕα|σ〈µιλ: ϖεσισαµµαλ, [ϖαλαµιλψεν µοηα, αµελψ ταϖασσζαλ ν∀]: Ν (Κτ, Κρ, Π), 
(Κτ: α ρνσζαρϖασ τλεν σ ταϖασσζαλ ισ εσζι). � 
√. σζ.: 〈ϕα �φορρ〈σ, πατακ, 〈ροκ� + σ〈µιλ �σζ∀ρµοηα, τ∀ζεγµοηα�. � Ν Ι: 30, Σλ 
13, ΣλΒ 526 
 

(51) 〈λ〈σ|συοιδνι: 1. Εθυισετυµ σχιρποιδεσ, τρπε ζσυρλ⌠, ηεντοκορτε, εινε Αρτ 
Σχηαχητεληαλµ; 2. Εθυισετυµ λιµοσυµ (Εθυισετυµ φλυϖιατιλε), ισζαπζσυρλ⌠ (ταϖι 
ζσυρλ⌠), ϕρϖικορτε, Τειχησχηαχητεληαλµ. � 
√. σζ.: 〈λ〈σ �µεζτελεν, χσυπασζ� + συοιδνι �φ!, σζνα�. � Φριισ 16, ΘΛ 7., Σλ 13, 
ΣλΒ 252 
 

(52) 〈λσσετ|λυοϖϖαρ: Τριφολιυµ ηψβριδυµ, κορχσ ηερε (σϖδ ηερε), αλσικεαπιλα, 
Σχηωεδενκλεε. � 
√. σζ.: 〈λσσετ [ηελψνϖ] + λυοϖϖαρ �(λ⌠)ηερε. � Α φινν νϖ µελλεττ α σϖδ 
αλσικεκλϖερ ελ∀ταγϕα ισ αλσικε, αµι σϖδ φλδραϕζι νϖ, Υππσαλα ϖιδκε. Α ηελψ 
αρρ⌠λ νεϖεζετεσ, ηογψ ιννεν σζ〈ρµαζικ αζ εγψετλεν Τριφολιυµ−φαϕ, αµελψ 
Σκανδιν〈ϖι〈β⌠λ τερϕεδτ ελ. � Σλ 15, ΣΕΟ 1250 
ς. λυοϖϖαρ 
 

(53) 〈στερ|�αττυτ (Πλ.): Αστεραχεαε, ∀σζιρ⌠ζσαφλκ, αστερικασϖιτ, Αστερ. � 
Σαµµαλλαητιν〈λ εγψσζερ! σζ⌠κντ αζ 〈στερ νεµ σζερεπελ. � 
√. σζ.: αστερ �∀σζιρ⌠ζσα, γερεβχσιν, ασζτερ� + �αττυτ �νϖνψεκ�. � Σλ 18 
 

(54) 〈ϖ�α ∼ η〈ω!α: 1. Πρυνυσ παδυσ, ζελνιχε (ζελνιχεµεγγψ, µ〈ϕυσφα), τυοµι, 
Τραυβενκιρσχηε (Αηλκιρσχηε, Φαυλβαυµ): ∆ (Η); Σ (Αρϕ, ϑ, Γ, Τψσ); Ν (Συϕ, 
Παρκ, Κνκ, Λγ); 2. Πρυνυσ παδυσ συβσπ. βορεαλισ, ϖαλαµιλψεν ζελνιχε, 
(ποηϕαν)τυοµι, Τραυβενκιρσχηε (Αηλκιρσχηε, Φαυλβαυµ): Ν. � 
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ⌠νο. ηεγγρ; νο. ηεγγ; σϖ. ηγγ ιδ. � Φριισ 41, ΘΝ 
98, Λζ 271., 1264., Γρ 54, Λυκκ 36, Ηκ 221, Σλ 20, ΣλΒ 411 | ΑΕΩ 215, ΝΕΟ 
205, ΣΕΟ 255 

 
(55) ϕϕιη|τιυγα⊇: [ηαρανγϖιρ〈γηοζ ηασονλ⌠ νϖνψ]: Ι. � 

√. σζ.: ϕϕιη (Ν 〈δδϕ〈)�ναγψαπα, ρεγεµβερ, µεννψδργσ� + τιυγα⊇ (Ν 
διϖγα)�χσενγ∀χσκε�. � ΙτκΕ 173. 
 

(56) ∑∑×ϖεσ: Αϖενα, ζαβ, καυρα, Ηαφερ: Κ (Σ, Νϕ) 
Οροσζ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ο,/∃ ιδ. � ΙτκΤ 326, ΜοσΣλ 149, ΣλΜοσ 37 
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(57) βααρ∋εκε ∼ βαερεηκε: Χαρεξ ροστρατα, χσ∀ρσ σ〈σ, πυλλοσαρα, Σχηναβελσεγγε: ∆ 
(Ρρ, Ητ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � ΘΛ 16., Ηκ 271, ΒλΜ 28 
 

(58) βαατσκερε ∼ βαακτϕερε: [ρετλεν βογψ⌠, φ∀λεγ τρπεσζεδερ βογψ⌠ϕα]: ∆ (Τν, 
Ρρ). � 
Α σζ⌠ γερµ〈ν ερεδετρε ∗βαι(τσκα) µεγψ ϖισσζα. Ηανγαλακϕ〈τ τεκιντϖε ιγεν ργι, 
λεγαλ〈ββ αζ ⌠σκανδιν〈ϖ κοριγ ϖισσζαϖεζετηετ∀, ϖ. ∀σσϖ. βεσκερ, βεσκαρε; ⌠νο. 
βεισκρ; σϖ., νο. βεσκ �φανψαρ, κεσερ!�; ?? Ν (Κτ, Κρ, Π) βιηχιρ �ρετλεν βογψ⌠�. Α 
νορϖγλαππ αδατ ταλ〈ν σζ⌠αλακϖεγψλσσελ, α βιττερ σ α βεσκ κονταµιν〈χι⌠ϕ〈ϖαλ 
κελετκεζηετεττ. � Λζ 4708β.: 2, Ηκ 273, Σλ 43 | ΣΕΟ 38, ΕΟ 76�77 
 

(59) βα∀ϖε|ρ〈σσι: Αλχηεµιλλα, παλ〈στφ!, ποιµυλεητι, Φραυενµαντελ. � 
√. σζ.: βα!ϖι �ηϕ, ηϖελψ, τοκ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Σλ 
22, ΣλΒ 412 
 

(60) βα∀ϖε|�αδδυ: ηϖελψεσ νϖνψ, παλκοκασϖι. � 
√. σζ.: βα!ϖι �ηϕ, ηϖελψ, τοκ� + �αδδυ �νϖνψ; τερµσ�. ςαλ⌠σζν!λεγ α φινν 
αλαπϕ〈ν κελετκεζεττ τκρσζ⌠. � Σλ 22 
 

(61) βαηκεν|ηινγσε: Λοισελευρια προχυµβενσ, τρπεηανγα (Λοισελευρ−ηανγα, 
σζ∀νψεγηανγα), σιελικκ, Αλπενηειδε (Λοισελευρια, Αλπεναζαλεε): ∆ (ςφσ) 
√. σζ.: βαηκε �ηαλοµ� + ηινγσε �βοκορ, χσερϕε; χσαραβ�. � Λζ 4639: 2., Ηκ 283, 
ΒλΜ 29 
 

(62) βαϕ〈ν|βοσκα: Ανγελιχα αρχηανγελιχα, ορϖοσι ανγψαλγψκρ, ιδνυκονπυτκι, 
εχητε Ενγελωυρζ. � 
√. σζ.: βαϕ〈ν �κισ ρεγ (εµβερ); µεννψδργσ, ϖιλλ〈µλ〈σ� + βοσκα 
�ανγψαλγψκρ�. ςαλ⌠σζν!λεγ φινν µιντ〈ρα κελετκεζεττ ρσζλεγεσ τκρφορδτ〈σ. 
Εζτ ιγαζολνι λ〈τσζικ, ηογψ µινδσσζε Σαµµαλλαητιν〈λ ελ∀φορδυλ⌠ ηαπαξ 
λεγοµενον. � Σλ 23, 56 
 

(63) βαν〈να: Μυσα (Μυσα παραδισιαχα), βαν〈ν, βαναανι, Βανανε. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. ολ., ανγ., σπ. βανανα; φρ. βανανε; ορ. 0∀#∀#∀ ιδ. Α βαν〈ν 
ϖγσ∀ φορρ〈σα α βιζονψταλαν ερεδετ!, ταλ〈ν α κονγ⌠ι (βεννσζλττ νψελϖι) βαναµ 
αλακβ⌠λ σζ〈ρµαζ⌠ πορτ. βανανα ιδ. (ςρΕγζ. 63). � ςεστΛυυκ 133, ΣλΒ 230 
 

(64) βαρϕυ: [κιυγρ⌠, κι〈λλ⌠ 〈γ, σζπ, ναγψ, κοπ〈ρ ηεγψι ερδειφενψ∀]: Ν (Κτ, Κρ, Π). 
� Ισµερετλεν ερεδετ!. � Ν Ι: 136�7, Σλ 26 
 

(65) βασιλικα: Οχιµυµ βασιλιχυµ, βαζσαλικοµ, βασιλικα, Βασιλικυµ (Βασλιενκραυτ). � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. πορτ. βασλιχο; ολ. βασιλιχο; φρ. βασιλιχ; ανγ. βασιλ; ορ. 
0∀1∋%∋( ιδ. νο. βασιλικυµ. Α λαππβαν φινν ϖ. σϖδ (ϖ. βασιλικα) 〈τϖτελ. � 
ςεστΛυυκ 133 
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(66) βαστα!ιδδϕε|ρασσε: Υρτιχα υρενσ, απρ⌠ χσαλ〈ν, ραυτανοκκονεν, κλεινε 
Βρεννεσσελ: Σ (Τψσ). � 
√. σζ.: βαστα.ιδδϕε �σζρ⌠, σζυρκ〈λ⌠, χσπ∀� ϕελεν ιδεϕ! (φολψαµατοσ) µελλκνϖι 
ιγενϖ + ρασσε �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. Αζ ελ∀ταγ α βαστιτ, φι. πψστψ 
σζ⌠ϖαλ ροκον; αζ ΣΣΑ σζεριντ α λπ Ε, Ιν, Τ νψελϖϕ〈ρ〈σοκβαν πιστ �σζρ, χσπ, 
µαρ�. Α λαππ σζ⌠ α φι. πιστελλ �σζυρκ〈λ� σζ⌠ λαππ µεγφελελ∀ϕϖελ αναλ⌠γ. � ΘΛ 
17. | ΣΣΑ 2: 376�77 
 

(67) βαστιλισ|λ〈τνϕ〈: ? Ροσα χανινα, τσκσ βοκορ; γψεπ!ρ⌠ζσα (κυτψαρ⌠ζσα, 
χσιπκερ⌠ζσα, ϖαδρ⌠ζσα), ορϕανταππυραπενσασ, Ηυνδσροσε: Ν (Κτ, Κρ, Π). � 
√. σζ.: βαστιλισ �λεσ, σζρ⌠σ� + λ〈τνϕ〈 �φιαταλ νψρφα�. Α χµσζ⌠ τσκσ βοκορ, 
γαλαγονψαβοκορ, χσιπκεβοκορ ϕελεντσβεν φορδυλ ελ∀. Νιελσεν (Κτ): ισµερτ α 
Βιβλι〈β⌠λ. � Φριισ 61�2, Ν Ι: 145, Σλ 27, ΣλΒ 390 
 

(68) β〈δδε|µυορϕι: ςαχχινιυµ οξψχοχχοσ, τ∀ζεγ〈φονψα, καρπαλο, Μοοσβεερε. � 
√. σζ.: β〈δδε �µαδζαγ, ζσιν⌠ρ, κτλ, σπ〈ργα, σζαλαγ� + µυορϕι �βογψ⌠�. � Α 
νϖνψ α νεϖτ α σζ〈ρ〈ρ⌠λ καπηαττα, αµελψ αζ ελ∀ταγ ϕελεντστ ιδζηεττε φλ α 
νψελϖτυδατβαν. � ΣλΒ 290 
 

(69) β〈ηπα|!εαβετ ∼ β〈ηπα|!#ηπορασ: Λευχαντηεµυµ ϖυλγαρε (Χηρψσαντηεµυµ 
λευχαντηεµυµ), παπϖιρ〈γ (ρτι µαργιτϖιρ〈γ, µαργαρτα), πιϖνκακκαρα, 
Ωιεσενµαργεριτε. Α ϖιρ〈γ φεηρ σζιρµαι εµλκεζτετνεκ εγψ µαγασ φεηρ 
ινγνψακρα. � 
√. σζ.: β〈ηπα �παπ� + .εαβετ �νψακ� ∼ .2ηπορασ �ινγνψακ�. � Σλ 29 
 

(70) β〈ηπα|κρ〈ϖα: 1. Χηρψσαντηεµυµ λευχαντηεµυµ, ρτι µαργιτϖιρ〈γ, 
πιϖνκακκαρα, Ωιεσεν−Μαργεριτε; 2. Τριπλευροσπερµυµ ινοδορυµ 
(Τριπλευροσσπερµυµ µαριτιµυµ, Ματριχαρια ινοδορα, Ματριχαρια µαριτιµα), 
τενγερπαρτι σζκφ! (ηαµισκαµιλλα, βαλτι σζκφ!), (πελτο)σαυνιο (τυοκσυτον 
σαυνιο), γερυχηλοσε Καµιλλε: Ν (Κρ, Π). � 
√. σζ.: β〈ηπα �παπ� + κρ〈ϖα �γαλλρ�. � ΘΛ 15., Ν Ι: 130, Σλ 29 
 

(71) β〈ηπυ: 1. Πηασεολυσ ϖυλγαρισ, ϖετεµνψβαβ, πενσασπαπυ, Γαρτενβοηνε; 2. 
Πηασεολυσ ϖυλγαρισ χονϖαρ. χοµµυνισ, καρ⌠βαβ (καρ⌠σ βαβ, φυτ⌠βαβ), 
σαλκοπαπυ; 3. Πηασεολυσ ϖυλγαρισ ϖαρ. συβχοµπρεσσυσ, κερτι βαβ (κζνσγεσ 
βαβ), ταρηαπαπυ. � 
Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. παπυ �βαβ�. � Σλ 29, ΣλΒ 399, ςεστΛυυκ 133 | ΣΚΕΣ 489 
 

(72) β〈ιδνο|ρ〈σσι ∼ β〈ιννα|ρ〈σσι: 1. Λψχοποδιυµ, κορπαφ!, λιεκοκασϖι, Βρλαππ: Ν 
(Κτ); Κ (Νϕ); 2. ∆ιπηασιαστρυµ χοµπλανατυµ, λαποσ κορπαφ!, κανγασκελταλιεκο, 
γεµεινερ Φλαχηβρλαππ. � 
√. σζ.: β〈ιδνυ ∼ β〈ιννα �σζν, φεστκ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ, 
µελψνεκ λεϖελε ϖαν, (γψ ταρτϕ〈κ α λαπποκ); φ!, ανγψαλγψκρ�. � Σαµµαλλαητι 
κτ χµσζαϖ〈νακ αλακι σ ϕελεντσβελι ελκλντσε (ποντοσαββ α µ〈σοδικ αδατ), 
νεµ τελϕεσεν µεγγψ∀ζ∀. Νεµ ταρτοµ ινδοκολτνακ κτ κλν〈λλ⌠ χµσζ⌠ 
φελϖεϖστ σεµ α σζ⌠τ〈ρβα, σεµ αζ αδαττ〈ραµβα. � Γεν 2071., ΙτκΤ 332, Σλ 29, 
ΣλΒ 340 
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(73) β〈κτε|γ〈ισκι ∼ β〈κτε|γ〈ισκκιτ: Πολψποδιυµ ϖυλγαρε, κζνσγεσ δεσγψκερ!−
π〈φρ〈νψ, καλλιοιµαρρε, γεµεινερ Τπφελφαρν. � 
√. σζ.: βακτι �σζικλαφαλ, ναγψ σζικλα� + γ〈ισκι ∼ γ〈ισκκιτ �π〈φρ〈νψ�. Αζ ελ∀ταγ α 
νϖνψ λ∀ηελψρε υταλ. � Σλ 30 
 

(74) β〈κτε|λυκτι: Χαρεξ ρυπεστρισ, σζιρτι σ〈σ, καλλιοσαρα, Φελσενσεγγε. � 
√. σζ. β〈κτι �σζικλαφαλ, ναγψ σζικλα� + λυκτι �σ〈σ�. � Σλ 30, 271 
 

(75) β〈λβµα ∼ β〈λβµα|µυορρα ∼ π〈λβµα|µυορρα: Παλµα, π〈λµα(φα), παλµυ, 
παλµυνοκσα, Παλµε: Ν (Κϖ, Κτ, Κρ, Π, Κσ), Κτ: α Βιβλι〈β⌠λ ισµερτ π〈λµα. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. ολ., πορτ. παλµα; ανγ. παλµ−τρεε, ορ. 3∀%&4∀ �π〈λµα�. Α 
σζ⌠ αζ ⌠σκανδιν〈ϖβαν µεγϖαν, ϖ. ⌠νο. παλµι; νο. παλµα; σϖ. παλµ. 
√σσζεττελβεν µεγϖαν α λαππβαν ισ, α µαγψαρβαν ισ, αζ υτ⌠ταγ µαγψαρ〈ζ⌠ 
σζερεπ!. Φριισ 538, ΘΝ 100, Ν ΙΙΙ: 220, Σλ 30, 348, ΣλΒ 397| ΣΚΕΣ 477, ΝΕΟ 
482, ΣΕΟ 560, ΣΣΑ 303 
 

(76) β〈µβυ: Βαµβυσα, βαµβυσζ, βαµβυ, Βαµβυσ. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. πορτ. βαµβα; σπ. βαµβ; ανγ. βαµβοο; ορ. 0∀405( ιδ. Αζ 
〈ταδ⌠ νψελϖ α φι. ϖ. σϖ. λεηετ, ϖ. βαµβυ ιδ. � Σλ 30 
 

(77) β〈ϖλοσ|ρ〈σσι: Σαιντπαυλια ιοναντηα, πααϖαλινκυκκα, [σαιντπαυλια], αφρικαιιβολψα, 
(Υζαµβαρα−ιβολψα), [φοκφλδι ιβολψα]. � 
√. σζ.: ϖ. β〈ϖλοσ �Π〈λ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. Α σζ⌠ 
ελ∀ταγϕα σϖδ κερεσζτνϖ. Αζ ιβολψα α ρεϕτεττ ερνψ σ σζπσγ ϕελκπε. Α 
κερεσζτνψ σζιµβολικ〈βαν ιλλατα σ λιλα σζνε µιαττ ϖ〈λτ αζ αλ〈ζατοσσ〈γ 
κιφεϕεζ∀ϕϖ, εζρτ ϖονατκοζικ α λατιν σ α φινν νϖ Σζεντ Π〈λρα. Α κτρσζεσ 
λαππ νϖ ελ∀ταγϕ〈βαν υγψαναζ α Π〈λ ϖαν βεννε. Μαγα α νϖνψ Αφρικ〈β⌠λ, αζ 
Υζαµβαρα−ηεγψσγβ∀λ σζ〈ρµαζικ (� εζτ τκρζι α µαγψαρ νϖαδ〈σ �). 
Τανζ〈νι〈βαν νεµ σζοβανϖνψ, ηανεµ κιντ, α τερµσζετβεν, αζ εσ∀ερδ∀βεν 
ϖιρ〈γζικ. � Σλ 34, ΣΚΠΣ 3: 9, Σζιµβτ〈ρ 223 
 

(78) βεαδναγα|γαρϖϖενακ (Πλ.): Αντηρισχυσ σψλϖεστρισ, ερδει τυρβολψα, κοιρανπυτκι, 
ωιλδερ Κερβελ. � 
√. σζ.: βεανα �κυτψα� (γεν.) + γαρϖϖενακ �κµνψ�. � ΘΛ 41. 
 

(79) βεαδναγα|σινοτ (Πλ.): ?? χσοµ⌠σ εβρ: Ν (Κτ). � Θϖιγσταδ αδατ〈β⌠λ λεηετετλεν 
ποντοσαν κϖετκεζτετνι, Σαµµαλλαητιν〈λ εγψ βεατνατσινυτ−φλε αλακ ηι〈νψζικ. 
√. σζ.: βεανα �κυτψα� (γεν.) + σινοτ �π〈ζσιτφ!φλε�. � ΘΛ 46. 
 

(80) βεαηχι: Πινυσ σψλϖεστρισ, ερδειφενψ∀, µντψ, Φηρε (Κιεφερ): ∆ (Τν, Ρρ, Η, 
Αν, Ο, Μερ, ςφσ); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Γ, Τψσ); Ν (Κνκ, Ενον, Κτ, Κρ, Π, Νεσ); Ι; Κ 
(Να, Πε, Νϕ, Ιµ, Κλδ, Τ). � 
∃σι σζ⌠, δε κορα ϖιτατοττ. 1. Φινν−περµι κορι σζ⌠, ϖ. φι. πετϕ; σζτ πεδαϕασ ∼ 
πδαϕασ ∼ πεδακασ; µδΕ πι.ε, Μ πι.; χσερ. πντ�, ϖτϕ. πυ�ιµ; ζρϕ. πο�εµ ιδ. � 
Α φινν−περµι αλαπαλακ: ∗πε. ∼ ∗πεν.. Α µαγψαρ φενψ6 σζ⌠τ ιττ νεµ ϖεσζι φελ 
αζ ΥΕΩ σ αζ ΣΣΑ. 2. Φιννυγορ ερεδετ! αββαν αζ εσετβεν λεηετ, ηα α ∗πε. 



 116

σζ⌠β⌠λ φεϕλ∀δττ µορδϖιν σ φινν αλακ µελλεττ, α ∗πεν. αλακρα µεννε ϖισσζα α 
χσερεµισζ σ α µαγψαρ αδατ. Α σζ⌠κεζδ∀ π ∼ φ σζαβ〈λψοσ, α µαγ〈νηανγζ⌠−
µεγφελελσ σζιντν, α σζ⌠βελσεϕι − ν.− µ〈σσαληανγζ⌠−καπχσολατβαν α − . − κπζ∀ 
λεηετ. Αζ ΥΕΩ α µαγψαρ φενψ6 �Ταννε, Φιχητε� αδατοτ α π∀ν3 �Φιχητε� 
αλαπφορµ〈νακ µεγφελελ∀ αδατακντ τ〈ργψαλϕα. � Φριισ 112, Γεν 1525., ΩΛπΧηρ 
66, Ηαλ 98, ΘΛ 51., ΛΩφσ 1659., Ν Ι: 277, Λζ 4825., Χ 13, Γρ 732, Σχηλ 13, 
ΙτκΤ 374, Λυκκ 116, ΣλΜορ 53, Κυρ 251, Κε 71, ΙτκΕ 3187. ΜοσΣλ 88, Σλ 35, 
ΣλΒ 372, 405 | ΣΚΕΣ 534, ΥΕΩ 416, 727, Λρ 901., ΣΣΑ 2: 346 
ς. ϕεαγγε−, κελυ−, σαγγεµ−, �ο�να−, τυοδδαρ−, 
 

(81) βεαικα: Φαγυσ σψλϖατιχα, κζνσγεσ βκκ, πψκκι, Ροτβυχηε (γεµεινε 
Βυχηε): ∆ (Υ Φρ); Ν (Π). � Νιελσεν ινκ〈ββ α βκκ νψερσανψαγ〈ρα υταλ. Α ΣΚΕΣ 
σ αζ ΣΣΑ ιδεϖ〈γ⌠ λαππ σζ⌠τ νεµ εµλτ. 
ϑϖεϖνψσζ⌠, δε αζ 〈ταδ⌠ νψελϖ ϖιτατοττ. 1. σκανδιν〈ϖβ⌠λ ϖαγψ 2. α φιννβ∀λ 
κερληετεττ α σζ⌠ α λαππβα, ϖ. νο. βκ �βκκ�. Α κοραι ϕσϖδ βκ, βκ, ⌠σϖ., 
σϖ. βοκ, βκ > φι. πψκκι ιδ. � Ηζ 238, Ν Ι: 280, Σλ 35 | ΣΚΕΣ 677, ΝΕΟ 32, 
ΣΕΟ 54, ΣΣΑ 2: 454 
 

(82) βεαιϖε|!αλβµι: Παρνασσια παλυστρισ, µοχσ〈ρι φεηρµ〈ϕϖιρ〈γ, ϖιλυκκο, 
Συµπφηερζβλαττ. � 
√. σζ.: βεαιϖι �ναπ� + .αλβµι �σζεµ�. � Σλ 35 
 

(83) βεαιϖϖ〈�|βοαλλυ: Τρολλιυσ ευροπαευσ, ζεργεβογλ〈ρ, κυλλερο, Τρολλβλυµε: Ν (Λγ). 
� √. σζ.: βεαιϖα� �ναπ� + βοαλλο �γοµβ�. � ΘΛ 49. 
 

(84) βεαιϖϖ〈�|λιε∀∀ι: Ηελιαντηυσ, ναπραφοργ⌠, αυριγονκυκκα, Σοννενβλυµε. � 
√. σζ.: βεαιϖϖ〈� �ναπ� + λιε!!ι �ϖιρ〈γ, ϖιρ〈γζατ�. � Σλ 35 
 

(85) βεαλβι: Πολψγονυµ αµπηιβιυµ, ϖιδρα κεσερ!φ!, ϖεσιταταρ, Ωασσερκντεριχη: Κ 
(Νϕ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � ΙτκΤ 348, Σλ 36, ΣλΒ 526 
 

(86) βεαλδο|βι��αν: Χιρσιυµ αρϖενσε, µεζει ασζατ, πελτο−οηδακε, Αχκερκρατζδιστελ 
(Αχκερδιστελ). � 
√. σζ.: βεαλδυ �µεζ∀� + βι��αν �καµπ⌠χσκα� (Α σζ⌠τ〈ρακβαν ιλψεν σζ⌠ νεµ ϖολτ, 
δε σσζεττελι ταγκντ ελ∀φορδυλ, αµελψνεκ ϕελεντσε �καµπ⌠χσκα�). � Σλ 36 
 

(87) βεαλδο|φισκι: Βαρβαρεα ϖυλγαρισ, κζνσγεσ βορβ〈λαφ!, πελτοκανανκααλι, εχητε 
Ωιντερκρεσσε (Βαρβαρακραυτ). � 
√. σζ.: βεαλδυ �µεζ∀� + φισκεσ �σ〈ργα�. ςαλ⌠σζν!λεγ φινν αναλ⌠γι〈ρα ϖ. σινινεν 
�κκ� > σινι �κκ (πλ. γ κκϕε), κκ σζν, κκσγ� α λαππ ϕελζ∀ι φυνκχι⌠ϕ 
(αττριβυτϖ) µελλκνϖβ∀λ (φισκεσ �σ〈ργα�) φ∀νϖ λεσζ: φισκι �α σ〈ργα (σζν)�, ϖ. φι. 
κελτα �κελταϖριν ϕα υσεαν κασϖιν νιµι�. � Σλ 36, ΣλΒ 401| ΣΣΑ 1: 342 
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(88) βεαλδο|γ〈λλα: Βρασσιχα ραπα (συβσπ.) χαµπεστρισ, ϖαδ−ρπαρεπχε (ϖαδ−
κ〈ποσζταρεπχε), πελτοκααλι, Στοππελρβε. � Α χµσζ⌠ µεγηατ〈ροζ〈σα ισ νεηζ, α 
φινν ολδαλ σεµ κννψτι µεγ α µεγηατ〈ροζ〈στ, ρ〈αδ〈συλ α τυδοµ〈νψοσ νϖ (α 
Βρασσιχα νεµζετσγ) σζερτε〈γαζ⌠. Α Συοµεν κιελεν περυσσανακιρϕα αλαπϕ〈ν α 
πελτοκααλι: ριστικυκκαισιιν κυυλυϖα ναυριιν νκινεν ρικκαρυοηο [α 
κερεσζτεσϖιρ〈γακηοζ ταρτοζ⌠, ταρλ⌠ρπασζερ!/ κερεκρπασζερ! γψοµνϖνψ]; Α 
ςρικασϖιο ϕαββ ινφορµ〈χι⌠ϕα σζεριντ: Πελτοκααλιν ϖιλϕελψµυοτοϕα οϖατ ναυρισ, 
τυρνιπσι, ϕα ρψπσι [α σζ⌠βανφοργ⌠ νϖνψ νεµεστεττ φορµ〈ϕα α ταρλ⌠ρπα / 
κερεκρπα, α φεηρρπα σ α ρπαρεπχε]. 
√. σζ.: βεαλδυ �µεζ∀� + γαλλα ∼ καλλα �κ〈ποσζτα�. � Α σζ⌠ ελ∀ταγϕα φινν 
ϕϖεϖνψελεµ α λαππβαν (ϖ. ΣΣΑ 3: 334), βιζτοσρα ϖεηετ∀ α Σαµµαλλαητι−αδατ 
ρσζλεγεσ τκρφορδτ〈σα. Σλ 36, ΣλΒ 401, ΣΚΠΣ 2: 439 
 

(89) βεαλδο|ηοα�∋�α: Εθυισετυµ αρϖενσε, µεζει ζσυρλ⌠, πελτοκορτε, 
Αχκερσχηαχητεληαλµ. � 
√. σζ.: βεαλδυ �µεζ∀� + ηοα∋�α �ζσυρλ⌠�. � Σλ 36, ΣλΒ 401 
 

(90) βεαλδο|ϕεα∀ϕ〈: Σονχηυσ αρϖενσισ, µεζει χσορβ⌠κα, πελτοϖαλϖαττι, 
Αχκεργνσεδιστελ. � 
√. σζ.: βεαλδυ �µεζ∀� + ϕεα!ϕα � ηαϖασι τεϕελ∀κε�. � Σλ 36, ΣλΒ 401 
ς. ϕεα#ϕ〈 
 

(91) βεαλδο|µ〈∀ιρ: Γαλιυµ σπυριυµ, γψανσ γαλαϕ, πελτοµαταρα, κλεινφρχητιγεσ 
Κλεττενλαβκραυτ. � 
√. σζ.: βεαλδυ �µεζ∀� + µ〈!ιρ �σζακι γαλαϕ�. � Σλ 36 
ς. µ〈#ιρ 
 

(92) βεαλδο|ρ#ττετ: Ραπηανυσ ραπηανιστρυµ, ρεπχσνρετεκ (ρεπχσνψρετεκ), 
πελτορετικκα, Αχκερρεττιχη (Ηεδεριχη). � 
√. σζ.: βεαλδυ �µεζ∀� + ρ2ττετ �ρετεκ�. � Σλ 36 
ς. ρ#ττετ 
 

(93) βεαλδο|ϖαϕ〈λγεαητεσ|ν〈στι: Μψοσοτισ αρϖενσισ, παρλαγι νεφελεϕχσ, 
πελτολεµµικκι, Αχκερϖεργισσµειννιχητ. � Α µαγψαρ σζ⌠ α νε φελεϕτσ τιλτ⌠ 
ιγεαλακ φ∀νεϖεσλσϖελ νµετ µιντ〈ρα (ϖεργισσ µειν νιχητ) αλκοτοττ 
τκρφορδτ〈σ. Σζ〈µοσ µ〈σ ευρ⌠παι νψελϖβεν κελετκεζεττ ηασονλ⌠ σσζεττελ, 
αµελψβεν α σζερελµεσεκ κρικ α ρ〈ϕυκ ϖαλ⌠ εµλκεζστ, πλ. α φρανχι〈βαν: νε 
µ�ουβλιεζ−πασ; αζ ανγολβαν: φοργετ−µε−νοτ; α σϖδβεν: φργετµιγεϕ; α 
νορϖγβαν: φοργλεµµεγει; αζ οροσζβαν: #71∀05−(∀. Α νϖαδ〈σ αζζαλ 
καπχσολατοσ, ηογψ α ϖιρ〈γσζιµβολικ〈βαν εζζελ α νϖννψελ φεϕεζτκ κι α 
σζερελµεσεκ, ηογψ τ〈ϖολλτκ ιδεϕν σεµ φελεϕτικ ελ εγψµ〈στ. ⊆γψ α σζερελµι 
η!σγ, α βολδογσ〈γ, αζ ρµ κζϖεττ∀ϕνεκ, σζιµβ⌠λυµ〈νακ τεκιντηετ∀κ αζ 
γσζνκκ ϖιρ〈γοκ. Υγψανακκορ α ϖιρ〈γοκ κκϕε κιφεϕεζηετι α ϖ〈γψ⌠δ⌠, β〈νατοσ 
ρζστ ισ. Α νµετ ροµαντικ〈βαν (Τιεχκνλ) αζ ελρηετετλεν βολδογσ〈γ 
σζιµβ⌠λυµα α κκ ϖιρ〈γ. Αµι α φινν νϖαδ〈στ ιλλετι, α σζ⌠ µ〈σικ ϕελεντσε 
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κεδϖενχ, α λαππβαν χσιλλαγ αζ αλακϕα µιαττ. Μινδκεττ∀ ηασζν〈λατοσ 〈τϖιττ 
ρτελεµβεν ισ. 
Τ. . σζ.: βεαλδυ �µεζ∀� + ϖαϕ〈λγεαητεσ �φελεδηετετλεν� + ν〈στι �χσιλλαγ�. � Σλ 36 
| ΤΕΣζ 2: 1005 
 

(94) βεαλδο|ϖι#λα: ςιολα αρϖενσισ, µεζει (απρ⌠) 〈ρϖ〈χσκα, πελτο−ορϖοκκι, 
Φελδστιεφµττερχηεν. �  
√. σζ.: βεαλδυ �µεζ∀� + ϖι#λα �ιβολψα, 〈ρϖ〈χσκα�. � Σλ 36 
ς. ϖι#λα 
 

(95) βεαλητοεν|µυερϕιε: Οξψχοχχυσ θυαδριπταλυσ (ςαχχινιυµ οξψχοχχοσ), 
τ∀ζεγ〈φονψα (κυκοϕσζα), καρπαλο, γεµεινε Μοοσβεερε 
√. σζ.: βεαλτηοε [Ν βεαλδυ] + µυερϕιε �βογψ⌠�. � ΒλΜ 31 
 

(96) βεαλλεµασ: Λινυµ, λεν, πελλαϖα, Λειν: Ι; Κ 
Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. φι. πελλαϖα (διαλ. πελλαϖασ) > λπΝ βεαλλεµσ, βιελλεµσ 
�λεν�. � Σλ 36, ΣλΒ 401 | ΣΣΑ 2: 333, ΥΕΩ 370�71 
 

(97) βεασ∋σε|γατνα: κοιϖυνκψλκιϕκλ, [ζυζµ⌠, αµελψ νψρκργεν ν∀]: Ν (Κτ, Π) 
√. σζ.: βεασ∋σι �νψρηϕ, νψρφακρεγ� + γατνα �ζυζµ⌠�. � Ν Ι: 301, Σλ 38 
 

(98) βεασσε|µυορρα: 1. Βετυλα οδορατα, ιλλατοσ νψρ, ? ηψϖνηαϕυινεν κοιϖυ, εινε Αρτ 
Βιρκε: Ι; Κ (Νϕ, Κλδ, Τ); 2. [κισ ταρηεγψι νψρ] Κ (Πα); 3. Βετυλα, νψρ, κοιϖυ, 
Βιρκε: Κ (Πα, Νϕ, Σ, Ιµ, Κλδ, Τ). � 
√. σζ.: βεασσε �νψρ� + µυορρα �φα�. � Γεν 1553., ΘΛ 50., ΙτκΤ 372, Κυρ 254 
 

(99) βεασ∋σ〈�|λιλϕ〈: Ναρχισσυσ πσευδοναρχισσυσ, χσυπροσ ν〈ρχισζ (τροµβιτα ν〈ρχισζ, 
σ〈ργα ν〈ρχισζ), πσιισλιλϕα (κελταναρσισσι), Οστερλιλιε (γελβε Ναρζισσε). � 
√. σζ.: βεασ∋σ〈� �ησϖτ� + λιλϕ〈 � λιλιοµ�. � Α κτρσζεσ σζ⌠ ελ∀ταγϕα α φινν 
πσιινεν, πσιισ− αλακβ⌠λ ερεδ, τεη〈τ ϕϖεϖνψσζ⌠ α λαππβαν. � Σλ 38 | ΣΣΑ 
3: 464 
 

(100) βεατνατ|βοσκα: Χερεφολιυµ σιλϖεστρε (Αντηρισχυσ σψλϖεστρισ), ερδει τυρβολψα, 
κοιρανπυτκι, Ωαλδκερβελ (Ωιλδερκερβελ, Ωιεσενκερβελ). � 
√. σζ.: βεανα (γεν.) �κυτψα� + βοσκα �ανγψαλγψκρ�. � ΘΛ 40., Σλ 39 
 

(101) βεατνατ|δα∃ασ: Χορνυσ συεχιχα, τρπε (σϖδ) σοµ, ρυοηοκανυκκα, 
Κορνελκιρσχηε: Ν (Κρ). � 
√. σζ.: βεανα �κυτψα� (γεν.) + δα8ασ �φλχσερϕε, ϖεσσζ∀, ηαϕτ〈σ; βοκορ�. � Ν Ι: 
278, Σλ 39 
 

(102) βεατνατ|γιελδ〈: Λψχοποδιυµ χλαϖατυµ, καπχσοσ κορπαφ!, κατινλιεκο, 
Κευλενβρλαππ: Ν (Κτ, Κρ, Π). � 
√. σζ.: βεανα �κυτψα� (γεν.) + γιελδ〈 �λαποσ κορπαφ!; σζακι γαλαϕ. � Ν Ι: 278, Σλ 
39, ΣλΒ 291 
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(103) βεατνατ|ϕοκ∃α: 1. Χορνυσ συεχιχα, σϖδ σοµ (βογψ⌠ϕα), ρυοηοκανυκαν µαρϕα, 
σχηωεδισχηερ Ηαρτριεγελ: Ν (Κτ, Κρ, Π, Ηφ); 2. Αρχτοσταπηψλοσ υϖα−υρσι, ηαϖασι 
µεδϖεσζ∀λ∀, σιανπυολυκκα, εχητε Βρεντραυβε: Ν (Κτ, Κρ); 3. ςαχχινιυµ 
υλιγινοσυµ, ηαµϖασ 〈φονψα, ϕυολυκκα, Μοορηειδελβεερε (Ραυσχηβεερε, 
Τρυνκελβεερε): Σ (ϑ, Φ, Γ, Τψσ); 4. [πιροσ βογψ⌠ϕ τρπεβοκορ, µελψνεκ τερµσε 
α) ναγψοββ α ςαχχινιυµ ϖιτισ−ιδαεα (ϖρσ〈φονψα, πυολυκκα, Πρεισελβεερε) 
βογψ⌠ϕ〈ν〈λ, σ νεµ φογψασζτηατ⌠, λϖεζηετετλεν; β) κισεββ, µιντ α ϖρσ〈φονψα 
βογψ⌠ϕα, σ καχσον / ινδ〈ν λ]: Ι. � 
√. σζ.: βεανα �κυτψα� (γεν.) + ϕοκ8α �ϖρσ〈φονψα�. � Θλ 42., Ν Ι: 278, Λυκκ 
116, ΙτκΕ 3234., Σλ 39 
 

(104) βεατνατ|ϕυοµυτ (Πλ.): Ποτεντιλλα, πιµπ⌠, ηανηικκι, Φινγερκραυτ. � 
√. σζ.: βεανα �κυτψα� (γεν.) + ϕυοπµυ �µεζει σ⌠σκα�. � Σλ 39 
 

(105) βεατνατ|µιεσττα: ςιβυρνυµ οπυλυσ, κ〈νψαβανγιτα, κοιρανηεισι, γεµεινερ 
Σχηνεεβαλλ. � 
√. σζ.: βεανα �κυτψα�(γεν.) + µιεσττα �βοκορ, χσερϕε�. � Σλ 39 
 

(106) βεατνατ|µυορϕι: 1. Αχταεα σπιχατα, φεκετε βκαβογψ⌠, κοννανµαρϕα, 
Χηριστοπησκραυτ; 2. Χορνυσ συεχιχα, σϖδ σοµ, ρυοηοκανυκκα, σχηωεδισχηερ 
Ηαρτριεγελ: Ν (Κτ, Κρ, Π); Κ (Πα, Νϕ, Σ, Κλδ); 3. ςαχχινιυµ υλιγινοσυµ, ηαµϖασ 
〈φονψα, ϕυολυκκα, Ραυσχηβεερε (Τρυνκελβεερε, Μοορηειδελβεερε): ∆ (Μερ, ς). 
� Σαµµαλλαητιν〈λ αζ ελσ∀ κτ ϕελεντσ σζερεπελ; α νορϖγλαππ, α κολτται σ α 
κιλδινι αδατοκ α µ〈σοδικ ϕελεντστ τ〈µασζτϕ〈κ αλ〈. Α δλι λαππβαν φορδυλ ελ∀ α 3. 
ϕελεντσβεν.  
√. σζ.: βεανα �κυτψα� (γεν.) + µυορϕι �βογψ⌠�. � Φριισ 105, Γεν 2072., ΘΛ 42., 
Ν Ι: 278, Λζ 4853: 8., ΙτκΤ 265, 369, 930, Ηκ 319, Σλ 39, ΣλΒ 438, ΒλΜ 35, 
ΣλΜοσ 108 
 

(107) βεατνατ|νϕυοϖ!!α|ρ〈σσι: Σολιδαγο ϖιργαυρεα, κζνσγεσ (ερδει) αρανψϖεσσζ∀ 
(αρανψοσ ιστ〈πφ!), κυλταπιισκυ, γεµεινε Γολδρυτε. � 
Τ. . σζ.: βεανα �κυτψα� (γεν.) + νϕυοϖ..α �νψελϖ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ 
ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Σλ 39 
 

(108) βεατνατ|ρ〈σσι: 1. ? Χψνογλοσσυµ οφφιχιναλε, κζνσγεσ (ορϖοσι) εβνψελϖ!φ!, 
κοιρανκιελι, εχητε Ηυνδσζυνγε; 2. Ρυµεξ λονγιφολιυσ, ηοσσζλεϖελ! λ⌠ροµ, 
ηεϖονηιερακκα, Γεµσεαµπφερ: ΝΝ (Π) 
√. σζ.: βεανα �κυτψα� (γεν.) + ρασσε �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 
43., ΝΝ 130  
 

(109) βεατνατ|ρ〈ϖρα: 1. Πηραγµιτεσ αυστραλισ, ν〈δ, ϕρϖιρυοκο, γεµεινεσ Σχηιλφ; 2. 
∆αχτψλισ γλοµερατα ?, παλλεροκοιρανηειν, χσοµ⌠σ εβρ, γεµεινεσ Κναυλγρασ 
(Κνυελγρασ): Ν (Λγ); 3. [ναγψ φ!φαϕτα, µελψνεκ λεϖελειτ α κυτψ〈κ κλνσεν 
κεδϖελικ]: Ν (Κρ, Π). � 
√. σζ.: βεανα �κυτψα�(γεν.) + ρ〈ϖρα �ν〈δ; ερδεικ〈κα; σζιττψ⌠�. � ΘΛ 44., Ν Ι: 
278, Σλ 39 
ς. ρ〈ϖρα 
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(110) βεατνατ|ρυϖσο|µυορϕι: Ροσα χανινα, γψεπ!ρ⌠ζσα (�χσιπκερ⌠ζσα�, κυτψαρ⌠ζσα, 
ϖαδρ⌠ζσα),[χσιπκεβογψ⌠ = α ϖαδ ρ⌠ζσαφαϕοκ τερµσε], ρυυσυνµαρϕα, Ηαγεβυττε 
(Ηαγεβυττενροσε, Ηεχκενροσε, Ηειδενροσε, ∆ορνροσε, Ηειδενρσλειν). � 
Τ. . σζ.: βεατνατ �κυτψα� (γεν.) + ρυϖσο �ρ⌠ζσα� + µυορϕι �βογψ⌠�. Ηασονλ⌠ 
σζεµλλετ!εκ α µαγψαρ σ α λαππ ελνεϖεζσεκ: νεµ ταρτηαττ〈κ ναγψον 
ρτκεσνεκ α βογψ⌠τ, ιλλετϖε α νϖνψτ, µερτ α νϖ α �κυτψα� σσζεττελι ταγοτ 
ταρταλµαζζα. � ςεστΛυυκ 133 
 

(111) βεατνατ|σαρριτ: 1. Αρχτοσταπηψλοσ υϖα−υρσι, ηαϖασι µεδϖεσζ∀λ∀, σιανπυολυκκα 
(σιανπυολα), εχητε Βρεντραυβε: Σ (ϑ, Φ, Γ, Τψσ); Ν (Οφ); 2. ςαχχινιυµ 
υλιγινοσυµ, ηαµϖασ 〈φονψα, ϕυολυκκα, Μοορηειδελβεερε: Σ (Σορσ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ). 
� √. σζ.: βεανα �κυτψα� (γεν.) + σαρριτ ∼ σαρ�ρι �φεκετε〈φονψα�. Σεµ αζ ελσ∀, σεµ 
α µ〈σοδικ ϕελεντσ! νϖνψ νεµ ρτκεσ α ϖρσ 〈φονψ〈ηοζ ϖαγψ α φεκετε 
〈φονψ〈ηοζ κπεστ. � ΘΛ 45., Λζ 4853: 8., Σλ 39 
 

(112) βεατνατ|συοιδνι: 1. Σολιδαγο ϖιργαυρεα, κζνσγεσ αρανψϖεσσζ∀, κυλταπιισκυ, 
γεµεινε Γολδρυτε: Ν (Υτσ); 2. Αλοπεχυρυσ αεθυαλισ, (ρτι) εχσετπ〈ζσιτ, (ραντα)−
πυνταρπ, ροτγελβερ Φυχησσχηωανζ: Κ (Πα); 3. ∆αχτψλισ γλοµερατα, χσοµ⌠σ 
εβρ, (παλλερο)−κοιρανηειν, γεµεινεσ Κναυλγρασ (Κνυελγρασ): Ν (Κτ, Κρ, Π); 4. 
Αιρα χεσπιτοσα (∆εσχηαµπσια χεσπιτοσα), γψεπεσ σδβζα, νυρµιλαυηα, 
Ρασενσχηµιελε: Ν (Κρ). � 
√. σζ.: βεανα �κυτψα� (γεν.) + �συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � 
ΘΛ 47., Ν Ι: 278, ΙτκΤ 369, Λυκκ 116, Σλ 39 
 

(113) βεαδνατ|ϖαδνο: Χηαµεριον ανγυστιφολιυµ, ερδει δερχε (κεσκενψλεϖελ! ∼, 
ϖ〈γ〈σι ∼), µαιτοηορσµα, σχηµαλβλττριγεσ Ωειδενρσχηεν: Ν (Οφ). Νεηεζεν 
φογαδηατ⌠ ελ Θϖιγσταδ εγψεζτετσε, ινκ〈ββ ϖαλαµιλψεν ανγψαλγψκρφαϕτ〈τ ϖαγψ 
ερδει τυρβολψ〈τ ϖ〈ρν〈νκ. 
√. σζ.: βεανα �κυτψα� (γεν.) + ϖαδνο �ανγψαλγψκρ�. � ΘΛ 48. 

 
(114) β#ρον: Πψρυσ, κρτε, πρψν, Βιρνε. � 

Σϖδ ϕϖεϖνψσζ⌠. Α φινν πρψν < σϖ. προν ιδ. Εγψ ργεββι ϕϖεϖνψσζ⌠ 
υγψανεββ∀λ αζ ιρ〈νψβ⌠λ περυνα, αµελψβ∀λ ερεδεζτετι αζ ΣΣΑ α λπ βεαρον 
�βυργονψα� αλακοτ. � ΣλΒ 425 | ΣΣΑ 2: 342, 464 
 

(115) βιεγερ|αδδϕε: 1. [εγψ µοηαφαϕτα]; 2. [µοχσ〈ρβαν νϖ∀ ϖρσ µοηα]; 3. 
Σπηαγνυµ παλυστρε, ναγψ (χσ⌠νακοσ) τ∀ζεγµοηα, ραηκασαµµαλ, Τορφµοοσ: ∆ 
(Ρρ, Η, Οϖ, Υ, Μερ, ςδ, ς, ςφσ). � 
√. σζ.: βιεγερ �µοη〈σ µοχσ〈ρ, ϖρσ µοη〈σ µοχσ〈ρ� + αδδϕε �?�. � Ηκ 309 
 

(116) βιεγερεν|µυρϕιε: Οξψχοχχυσ παλυστρισ (ςαχχινιυµ οξψχοχχοσ), τ∀ζεγ〈φονψα 
(κυκοϕσζα), καρπαλο, Μοοσβεερε: ∆ (Μερ). � 
√. σζ.: βιεγερ �µοη〈σ µοχσ〈ρ, ϖρσ µοη〈σ µοχσ〈ρ� (γεν.) + µυρϕιε �βογψ⌠�. 
� Ηκ 310, Λζ 4993: 3, ΒλΜ 35 
 



 121

(117) βιελλο|µυρϕιε: ςαχχινιυµ υλιγινοσυµ, ηαµϖασ 〈φονψα, ϕυολυκκα, 
Μοορηειδελβεερε (Ραυσχηβεερε, Τρυνκελβεερε). � Αζ ελνεϖεζσ ϖαλ⌠σζν!λεγ α 
ϖιρ〈γ χσενγ∀χσκηεζ ηασονλ⌠ αλακϕ〈ρ⌠λ τρτνηετεττ. 
√. σζ.: βιελλο (Ν βιελ∋λυ)�ηαρανγ, χσενγ∀� + µυρϕε �βογψ⌠�. � ΘΛ 19. 
 

(118) βιελ∋λο|ρ〈σσι: 1. Χαµπανυλα ροτυνδιφολια, κερεκλεϖελ! ηαρανγϖιρ〈γ, κισσανκελλο, 
Γλοχκενβλυµε; 2. Χαµπανυλα, ηαρανγϖιρ〈γ, κισσανκελλο, Γλοχκενβλυµε: Ν (Κτ, 
Κρ, Π) 
√. σζ.: βιελ∋λυ �ηαρανγ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 20., Ν Ι: 
164, Σλ 42  
 

(119) βιετταρ|γυκ∋κα ∼ βιεητ〈ρ|γυηκκ〈: Αχηιλλεα µιλλεφολιυµ, κζνσγεσ χιχκαφαρκ, 
σιανκρσµ (Πιεταρινκυκκα), γεµεινε Σχηαφγαρβε: Ν (Κτ, Κρ, Π). � 
√. σζ.: βιετταρ ∼ βιεητ〈ρ �Πτερ� + γυκ∋κα ∼ γυηκκ〈 �ϖιρ〈γ�. Α κτ σζ⌠ Νιελσεν σ 
Σαµµαλλαητι ρ〈σµ⌠δϕ〈τ τκρζι. � ΘΛ 21., Ν Ι: 167�8, Σλ 42, ΣλΒ 453 
 

(120) βιετταρ|ρασσε: Αχηιλλεα µιλλεφολιυµ, κζνσγεσ χιχκαφαρκ, σιανκρσµ 
(Πιεταρινκυκκα), γεµεινε Σχηαφγαρβε: Ν (Κτ, Κρ, Π, Υτσ); Ι. � 
√. σζ.: βιετταρ �Πτερ� + ρασσε �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Φριισ 540, 
ΘΛ 21., Ν Ι: 168, Λζ 5019: 2., ΙτκΕ 3259. 
 

(121) βινϕεν|αακσϕ∋|ααϖτϕα: Χαλαµαγροστισ πυρπυρεα, πιροσλ⌠ ν〈δτιππαν (ϖρσλ∀ 
ν〈δτιππαν), κορπικαστικκα, Πυρπυρρειτγρασ: ∆ (Ρρ). � 
Τ. . σζ.: βινϕε (Ν βεανα)�κυτψα� + αακσε �καλ〈σζ� + ααϖτϕα �ερδ∀, ερδ∀σ ϖιδκ�. 
� Ηκ 319, ΒλΜ 35 
 

(122) βινϕεν|ϕο∑µυο|γραασιε: Ποτεντιλλα ερεχτα, ϖροντ⌠φ! (ϖροντ⌠πιµπ⌠, 
ϖρηασγψκρ), ρτϖν, Τορµεντιλλ: ∆ (ςφσ). � 
Τ. . σζ.: βινϕε �κυτψα� + ϕο∑µυο (Ν ϕυοπµυ) �µεζει σ⌠σκα� + γραασιε �ϖιρ〈γ, 
λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Λζ 4853: 7., Ηκ 319 
 

(123) βινϕεν|ϕυγ∃ε|γραασιε: [εγψ φ!νεκ α νεϖε]: ∆ (ςφσ). � 
Τ. . σζ.: βινϕε �κυτψα� + ϕυγ8ε (Ν ϕοκ8α)�ϖρσ〈φονψα� + γραασιε �ϖιρ〈γ, 
λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΛΩφσ 1638., Ηκ 319 

(124) βιρνεν|µυρϕιε: 1. Ρυβυσ φρυτιχοσυσ, ϖαδσζεδερ (φλδι σζεδερ, φεκετε ∼), 
καρηυνϖατυκκα, Βροµβεερε; 2. ςαχχινιυµ µψρτιλλυσ, φεκετε 〈φονψα, µυστικκα, 
Ηειδελβεερε (Βλαυβεερε); 3. Παρισ θυαδριφολια, νγψλεϖελ! φαρκασσζ∀λ∀ 
(ϖαρϕσζεµ), συδενµαρϕα, Εινβεερε; 4. Αρχτοσταπηψλοσ αλπινα, ηαϖασι (νψ〈ρι) 
µεδϖεσζ∀λ∀, ριεκονµαρϕα, Αλπενβεερεντραυβε; 5. ςαχχινιυµ οξψχοχχοσ, 
τ∀ζεγ〈φονψα (κυκοϕσζα), καρπαλο, Μοοσβεερε; 6. ςαχχινιυµ υλιγινοσυµ, 
ηαµϖασ (µοχσ〈ρι) 〈φονψα, ϕυολυκκα, Μοορηειδελβεερε. � Βεργσλανδ εζ υτ⌠ββι 
ϕελεντστ αδϕα µεγ, ϖ. νο. βλοκκεβρ, µικκελβρ, σκινντρψτε. Ν〈λα εζ αζ αδατ 
µεγεγψεζικ α βενϕεν|µυερϕιε ϕελεντσϖελ. 
√. σζ.: βιρνε �µεδϖε� (Σ βιερδνα)+ µυρϕιε �βογψ⌠�. � Λζ 5009: 2., Ηκ 322, 
ΒλΜ 36 
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(125) βιηπαρ ∼ βιηππορ: Πιπερ, βορσ, πιππυρι, Πφεφφερ: ∆ (Ητ); Ν (Οφ, Λγ, Λνϖ, Κρλ, 
Κτ, Κρ, Π); Ι; Κ (Πα). � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. γρ. ππερι; ανγ. πεππερ ιδ.; α σκανδιν〈ϖβαν ιγεν ργι, ϖ. 
⌠σϖ. πεπαρ; σϖ. πεππαρ, πιπαρ; ⌠νο. πιπαρρ; νο. πιπαρ, πεππερ ιδ.; λπΝ βιππυρ 
�βορσ� < φι. πιππυρι ιδ, λπΣ, Ι, Κ, Κλδ βιππρ �βορσ� < βιζονψ〈ρα σκ. � ΘΝ 108, Ν 
Ι: 178, ΙτκΤ 379, ΙτκΕ 3323., ΜοσΣλ 85, Σλ 43, ΣλΒ 409, ςεστΛυυκ 409 | ΣΕΟ 
570, ΣΣΑ 2: 371 
 

(126) βιηππορ|ρυοητασ: Αρµοραχια ρυστιχανα, τορµα, πιπαρϕυυρι, Μεερρεττιχη. � 
√. σζ.: βιηππορ �βορσ� + ρυοητασ �γψκρ�. � Σλ 43, ΣλΒ 409, ςεστΛυυκ 133 
 

(127) βιικα|σκαηπι: Χραταεγυσ µονογψνα, γαλαγονψα, οραπιηλαϕα, εινγριφφλιγερ 
Ωεισσδορν. � Α φινν αλαπϕ〈ν κελετκεζεττ τκρσζ⌠, ϖ. ορα �τϖισ, τσκε� + 
πιηλαϕα �βερκενψε�. 
√. σζ. βιικα �τσκε� + σκαηπι �βερκενψε�. � Σλ 44 
 

(128) βιπο|ρασεκ (Πλ.): 1. [ϖαλαµιλψεν χσϖεσ νϖνψ]; 2. [κεσερ! γψκερ! νϖνψ]: 
Ν (Κτ, Κρ, Π). � 
√. σζ.: βιπο �χσ∀� + ρασεκ �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 23., ΝΝ 116 
 

(129) βισσο|εαρττα: ςαχχινιυµ υλιγινοσυµ, ηαµϖασ 〈φονψα, ϕυολυκκα, 
Μοορηειδελβεερε: Ν (Λγ). � 
√. σζ.: βισσο �πυσκα� + εαρττα �βορσ⌠�. � Θλ 24. 
 

(130) βι��αν|ρ〈σσι: Χιρσιυµ ηελενιοιδεσ, η⌠φεηρλεϖελ! ασζατ (φελεµ〈σλεϖελ! ασζατ, 
ϖ〈λτοζ⌠ ∼), ηυοπαοηδακε, ϖερσχηιεδενβλττριγε Κρατζδιστελ (Αλαντδιεστελ). � 
√. σζ.: βι��αν �καµπ⌠χσκα� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Σλ 47 
 

(131) βιϖγι: Ηορδευµ, 〈ρπα, οηρα, Γερστε: ∆ (Σν∑); Ν (Συϕ, Κτ, Κρ, Π, Ρεπ) 
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. σϖ. βϕυγγ, βγγ; νο. βψγγ ιδ. � Φριισ 80, Λζ 4903., 
4978., Ν Ι: 191, Σλ 47 | ΝΕΟ 51, ΣΕΟ 44, ΣΚΕΣ 512 
 

(132) βλιεδνε ∼ πλιενιε: 1. Σολανυµ τυβεροσυµ, βυργονψα, περυνακασϖι, 
Καρτοφφελκραυτ: ∆ (Η); 2. Βλαττ (Βλττερ) Ανγελιχα αρχηανγελιχα �ορϖοσι 
ανγψαλγψκρ λεϖελε(ι)�; 3. Μοοργρασ [µοχσ〈ρι φ!]. Α ΣΚΕΣ αλ〈ββ ϕελζεττ 
ολδαλσζ〈µα λαππ αδατοτ νεµ αδ. Βιζονψταλαν ερεδετ!. Ταλ〈ν εγψεζτετηετ∀, σϖ. 
νο. βλαδ �λεϖλ�. � Χ 8, Λζ 5043., 5385. | ΣΚΕΣ 279 

(133) βλοµσταρ: ϖιρ〈γ, κυκκα, κυκιντο, Βλυµε, Βλτε: ∆ (Μερ, Ητ, ςδ); Σ (Αρϕ, Τψσ); 
Ν (Λγ, Κλ, Σδϖ, Ρεπ). � 
Νορϖγ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. νο. βλοµστερ �ϖιρ〈γ, ϖιρ〈γζατ�. � ΘΝ 111., Λζ 5047χ 
ς. γιεκα−, ναστε−, σκοαλππα−. 
  

(134) βλυµµα: ϖιρ〈γ, κυκκα, κυκιντο, Βλυµε, Βλτε: ∆ (Μερ), Σ (Αρϕ, Μ). �  
Σϖδ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. σϖ. βλοµµα �ϖιρ〈γ, ϖιρ〈γζατ�. � Λζ 5047β, Σχηλ 106, Ηκ 344 
ς. ϕα−, ϕιϕϕεβιεϕϕιε−, στ〈λο−. 
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(135) βοαλδ〈λασ: Υρτιχα υρενσ, απρ⌠χσαλ〈ν, (ραυτα)νοκκονεν, κλεινε Βρεννεσσελ: Ν 
(Λγ, Βλσ). � 
Κπζεττ σζ⌠: βοαλδιτ �γετ� + −λασ µελλκνϖκπζ∀. Κιαλακυλ〈σ〈ρα ταλ〈ν ηατ〈σσαλ 
ϖολτ α φινν πολττιαινεν = ραυτανοκκονεν. Α χσαλ〈ν οκοζτα γετ∀ ρζστ µινδενκι 
ισµερι. � ΘΛ 25., 26., Σλ 49, ΣλΒ 379, 431 
 

(136) βοαλλο|γ〈λλα: Βρασσιχα ολεραχεα χονϖαρ. γονγψλοδεσ, καραλ〈β, κψσσκααλι 
(κααλιραπι), Κοηλραβι. � 
√. σζ.: βοαλλυ �γοµβ� + γ〈λλα �κ〈ποσζτα�. � Σλ 50 
 

(137) βοαλλο|οαιϖι: Τρολλιυσ ευροπαευσ, ζεργεβογλ〈ρ, κυλλερο, Τρολλβλυµε: Ν (Κρ, Π). � 
√. σζ.: βοαλλυ �γοµβ� + οαιϖι �φεϕ�. Α ϖιρ〈γ αλακϕ〈ρ⌠λ καπτα α νεϖτ. � Ν Ι: 202, 
Σλ 50 
 

(138) βοαλλο|ρ〈σσι: Τρολλιυσ ευροπαευσ, ζεργεβογλ〈ρ, κυλλερο, Τρολλβλυµε: Ν (Κτ, Κρ, 
Π, Κλ, Υτσ). � 
√. σζ.: βοαλλυ �γοµβ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 27., Ν Ι: 
202, Σλ 50, ΣλΒ 317 
 

(139) βοαρεσ ακα υλλο|γυκκαλατ (Πλ.): Εριοπηορυµ, γψαπϕσ〈σ, νιιττψϖιλλα, Ωολλγρασ: 
Ν (Λγ). � 
ϑελζ∀ϖελ ελλ〈τοττ . σζ.: βοαρεσ �ρεγ� + ακα �κορ()� + υλλο �γψαπϕ� + γυκκαλατ 
�ερνψ∀σϖιρ〈γζατ νϖνψ�. � ΘΛ 29. 
 

(140) βοαρεσ|γ〈λλα|ρ〈σσι: Γερανιυµ σψλϖατιχυµ, ερδει (ηεγψι) γ⌠λψαορρ, µετσ−
κυρϕενπολϖι, Ωαλδστορχησχηναβελ: Ν (Κλ). 
Τ. . σζ.: Βοαρεσ Γ〈λ�λ〈 �Κυτψαχσιλλαγ, Σζιριυσζ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ 
ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. Α νϖνψνεκ ισµερτ εγψ µ〈σικ νεϖε ισ, εζ κζελεββ ϖιηετ αζ 
ελνεϖεζσ µαγψαρ〈ζατ〈ηοζ. Α ϕυηαννυσκυκκα αρρα υταλ, ηογψ Σζεντ Ιϖ〈νκορ 
ϖιρ〈γζ⌠ νϖνψρ∀λ ϖαν σζ⌠. Νψ〈ρι ϖιρ〈γρ⌠λ τεη〈τ, αµικορ α Σζιριυσζ, α Ναγψ 
Κυτψα (Χανισ µαϕορ) χσιλλαγκπ λεγφνψεσεββ χσιλλαγα φεντ ϖαν αζ γεν. Α 
Σζιριυσζ νϖρε κτ µιτολ⌠γιαι µαγψαρ〈ζατ ισ κν〈λκοζικ. Αζ ισµερτεββ, µελψ 
σζεριντ Οριον κυτψ〈ϕα ϖολτ ∀, α κεϖσβ ισµερτ αρρ⌠λ σζ⌠λ, ηογψ Ικαριοσζ, αζ ελσ∀ 
σζ∀λ∀τερµεσζτ∀ σ βορ〈σζ κυτψ〈ϕα ϖολτ Μαιρα, ακι ρσζεγ π〈σζτοροκτ⌠λ µεγλτ 
γαζδ〈ϕ〈ηοζ ϖεζεττε α φρφι κισλ〈νψ〈τ. ∆ιονσζοσζ ιστεν µινδη〈ρµυκατ φελϕυτταττα 
αζ γβε, Μαιρ〈β⌠λ Σζιριυσζ νϖεν χσιλλαγ λεττ. Μαιρα εµλκεζετε α µαι ναπιγ 
σεµ ηοµ〈λψοσυλτ ελ εγσζεν: α ρ⌠µαιακ σ α γργκ α Σζιριυσζ νψ〈ρι φελτ!νσε 
κρλι η∀σγναποκατ �κυτψαναποκνακ� διεσ χανιχυλαρεσ−νεκ νεϖεζτκ (ϖ. δ〈ν 
ηυνδεδαγε, νµ. Ηυνδσταγε). Μι ισ κ〈νικυλ〈ρ⌠λ βεσζλνκ, ανλκλ, ηογψ 
τυδατ〈βαν λενννκ Ικαριοσζ κυτψ〈ϕα σ ε µεγϕελλσ σσζεφγγσνεκ. � ΘΛ 29., 
Σλ 50, ΙΣζΕΣζ 192, Ζαµ 298�299, 372  
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(141) βοελτ∋|ααϕϕαν|γ∑βλοε: Επιλοβιυµ ανγυστιφολιυµ, ερδει δερχε (κεσκενψλεϖελ! ∼, 
ϖ〈γ〈σι ∼), µαιτοηορσµα, σχηµαλβλττριγεσ Ωειδενρσχηεν: ∆ (Ητ). � 
Τ. . σζ.: βοελτε �ερδει�+ ααϕϕα �ρεγ(εµβερ), απ⌠� = βοελτααϕϕα �µεδϖε�+ 
γ∑βλοε �? η⌠λψαγ�. Θϖιγσταδ εγψβεϖετι α νο. βϕρν−γυπλα σζ⌠ϖαλ. � ΘΝ 175, 
ΒλΜ 40 
 

(142) βοελτ∋|ααϕϕαν|κραεσιε: Επιλοβιυµ ανγυστιφολιυµ, ερδει δερχε (κεσκενψλεϖελ! ∼, 
ϖ〈γ〈σι ∼), µαιτοηορσµα, σχηµαλβλττριγεσ Ωειδενρσχηεν. � 
Τ. . σζ.: βοελτε �ερδ∀� + ααϕϕα �ρεγ(εµβερ), απ⌠� + κραεσιε �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ 
ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΒλΜ 40 
 

(143) βοηχχε|ϕεαγιλ: 1. Χλαδονια πψξιδατα, σζεµλχσσ σερλεγζυζµ⌠, τορϖιϕκλ, εινε 
Αρτ Φλεχητε; 2. Χλαδονια χοχχιφερα, ϖρστερµ∀τεστ! σερλεγζυζµ⌠, 
πυναρευναινεν τορϖιϕκλ: Ν (Κτ, Π). � 
√. σζ.: βοηχχι �χσ∀� + ϕεαγιλ �ζυζµ⌠�. � Ν Ι: 209, Σλ 52, ΣλΒ 491  

 
(144) βοηχχε|ρ〈σσι: [ϖαλαµιλψεν φ!]: Ν (Λγ). � 

√. σζ.: βοηχχι �χσ∀� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 33 
 

(145) βοηχχε|συοιδνι: [φ!φλε, µελψνεκ ρεγεσ σζ〈ρα (ϖιρ〈γ) ϖαν]: Ν (Κτ, Κρ, Π). � 
√. σζ.: βοηχχι �χσ∀� + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � ΘΛ 34., Ν 
Ι: 209 
 

(146) βοηχχε|�αδδυ: [ϖαλαµιλψεν χσϖεσ νϖνψ, ρεγεσ σζ〈ρ νϖνψ]. � 
√. σζ.: βοηχχι �χσ∀� + �αδδυ �νϖνψ, τερµσ�. � Σλ 52 
 

(147) βοηχχο|βυρηϖιε: Χλαδονια ρανγιφερινα, ρνσζαρϖασζυζµ⌠, πορονϕκλ, 
Ρενντιερµοοσ: ∆ (Ρρ, ςφσ). � 
√. σζ.: βοαζυ, (γεν.) βοηχχο �(σζελδ) ρνσζαρϖασ + βυρηϖιε �ζυζµ⌠�. � Λζ 5115: 8. 
 

(148) βοηχχο|ϕεαγιλ: Χλαδονια, ρνσζαρϖασζυζµ⌠, πορονϕκλ. � Α φινν αδατ αλαπϕ〈ν α 
ποντοσαββ τυδοµ〈νψοσ νεϖετ νεηζ µεγαδνι, υγψανισ α πορονϕκλ λεηετ: 
παλλεροπορονϕκλ �Χλαδονια στελλαρισ, χσιλλαγοσ ρνσζαρϖασζυζµ⌠�; 
ηαρµααπορονϕκλ �Χλαδονια ρανγιφερινα, ρνσζαρϖασζυζµ⌠�; 
ϖαλκοπορονϕκλ �Χλαδονια αρβυσχυλα, β⌠κολ⌠ ρνσζαρϖασζυζµ⌠�. Α κτ υτ⌠ββι 
εγψµ〈σ µελλεττ ν∀, αζ ελ∀ββι ηαµυσζν ϖαγψ κκεσσζρκε, α ϖαλκοπορονϕκλ 
ζλδεσ, ζλδβε ϕ〈τσζ⌠ σ〈ργ〈σσζρκε. � 
√. σζ.: βοαζυ, (γεν.) βοηχχο �(σζελδ) ρνσζαρϖασ� + ϕεαγιλ �ζυζµ⌠�. � Σλ 52 
 

(149) βοηχχο|συοιδνι: Εθυισετυµ φλυϖιατιλε, ισζαπζσυρλ⌠ (ταϖι ζσυρλ⌠), ϕρϖικορτε, 
Τειχησχηαχητεληαλµ: Ν (Σδϖ). � 
√. σζ.: βοαζυ, (γεν.) βοηχχο �(σζελδ) ρνσζαρϖασ + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 
〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � ΘΛ 36., Σλ 52, ΣλΒ 280 
 

(150) βοηχχο|ϖιστιε: Χλαδονια ρανγιφερινα, ρνσζαρϖασζυζµ⌠, πορονϕκλ, 
Ρενντιερµοοσ: Σ (Αρϕ) 
√. σζ.: βοαζυ, (γεν.) βοηχχο �ρνσζαρϖασ� + ϖιστιε �ζυζµ⌠�. � Λζ 8650: 3. 
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(151) βοηχχυ|νϕυοϖ!!α: [ϖαλαµιλψεν φ!]: Ν (Λγ). � 
√. σζ.: βοαζυ, (γεν.) βοηχχυ �(σζελδ) ρνσζαρϖασ�+ νϕυοϖ.α �νψελϖ�. � ΘΛ 35. 
 

(152) βοηκ〈|ρ〈σσι: Πιµπινελλα, φλδιτµϕν, αηοπυκινϕυυρι, Πιµπινελλε (Βιβερνελλε, 
Ανισ). � 
√. σζ.: βοηκκ〈, (γεν.) βοηκ〈 �ηµ κεχσκε, βακ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ 
νϖνψ�. Νεϖτ βακσζαγ γψκερε αλαπϕ〈ν καπτα, αµι γψ⌠γψρ. Νεµ ϖλετλεν 
τεη〈τ, ηογψ α φινν, α λαππ σ α µαγψαρ νϖαδ〈σ ισ εζτ α νϖνψι ρσζτ 
ηανγσλψοζζα. Σλ 53, ΣλΒ 417 
 

(153) βοηκερε ∼ βυκκερε: Σολανυµ τυβεροσυµ, βυργονψα, περυνα, Καρτοφφελ: ∆ 
(Ρρ, Η, Ο, Μερ, Σν∑, Φρ) βυλλερε, βυολδερε, βυνδεκε, βυοϖδερε. � Νεµ 
ταρτοτταµ χλσζερ!νεκ κλν−κλν σζ⌠χικκβε ϖεννι ε ϕελεντσκβεν υγψαναζ, 
ηανγαλακϕυκβαν ιγεν ηασονλ⌠ νεϖεκετ, ηισζεν χσυπ〈ν αλακϖ〈λτοζατοκ. � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Χ 12, Ηκ 378, 379, 382, 388, 1047, ΒλΜ 41 
 

(154) βοητ#ητοσ ∼ βοτ#ητοσ: Σολανυµ τυβεροσυµ, βυργονψα, περυνα, Καρτοφφελ: Σ 
(Αρϕ); Ν (Οφ, Ιβ, Κρλ, Κϖ, Κτ, Κρ, Π). � 
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. σϖ. ποτατισ; νο. ποτετεσ. � ΘΛ 113, Ν Ι: 237, Σλ 53, 
56, ΝΕΟ 497, ΣΕΟ 593 
 

(155) βορραν|ρ〈σσι: Ανγελιχα αρχηανγελιχα, ορϖοσι ανγψαλγψκρ (ανγψλικα, 
ανγψαλφ!), ϖιννπυτκι, εχητε Ενγελωυρζ. Μινδ α τυδοµ〈νψοσ (Ανγελιχα), µινδ 
α µαγψαρ ελνεϖεζσει α λατιν ανγελυσ = ανγψαλ σζ⌠ρα ϖεζετηετ∀κ ϖισσζα, αµελψ 
αββ⌠λ α µονδ〈β⌠λ ερεδ, ηογψ αζ 〈λλτ⌠λαγ γψ⌠γψερεϕ! νϖνψτ αζ εµβερεκνεκ 
εγψ ανγψαλ µυταττα µεγ. � 
√. σζ.: βορραν− �τελ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Σλ 56 
 

(156) βοσκα ∼ βοσκ〈: 1. Ανγελιχα αρχηανγελιχα, ορϖοσι ανγψαλγψκρ, ϖιννπυτκι, 
εχητε Ενγελωυρζ: ∆ (Ρρ, Η, Οϖ, Ο, Μερ, Φρ, ς, Ητ); Σ (Αρϕ, Τψσ); Ν (Συϕ, 
Κνκ, Ενον, Κτ, Κρ, Π, Υτσ, Ρεπ); Κ (Ν); 2. Ανγελιχα σψλϖεστρισ, ερδει 
(ϖζπαρτι) ανγψαλγψκρ, καρηυνπυτκι, Βρυστωυρζ: ∆ (Οϖ, Ο); 3. [ρεγ χσϖεσ 
νϖνψ (ν〈δ), νϖνψ εηετ∀ ϖιρ〈γζατα]. � Βεργσλανδ αδαταινακ (βατσκε, βατϕκε, 
βακτσε, βακτϕε) ϕελεντσε Ανγελιχα σψλϖεστρισ �ερδει (ϖζπαρτι) ανγψαλγψκρ�. � 
Υρ〈λι κορι σζ⌠, ϖ. φι. πυτκι �ν〈δ, ν〈δσζ〈ρ νϖνψ, χσϖεσ νϖνψ�, 
σσζεττελεκβεν: κοιρανπυτκι, καρηυνπυτκι, ϖιννπυτκι; . πυτκ ιδ, πυτκελινε 
�χσϖεσ νϖνψ�; µδΕ πο.κο, Μ πο.κα �χσ∀, ρεγεσ σζ〈ρ, Ανγελιχα�; χσερ. πυ9, 
πυ. �ν〈δ, χσϖεσ νϖνψ (ρεγεσ σζ〈ρα)� σζαµ. ϕυρ. π:δ �κισ (φµ)χσ∀�; σζελκ. 
π:.; καµ. ποττυ �ϖιρ〈γτενγελψ, ϖαχοκ�. Αζ υρ〈λι αλαπαλακ: ∗πυ9κε. Α λπΚ αλακ 
φινν ϕϖεϖνψσζ⌠. � 
Μεγφοντολανδ⌠νακ ταρταν〈µ αζ ΥΕΩ ∗πυ9κε αλακϕ〈νακ σζ⌠βελσεϕι −9−ϕε ηελψεττ 
α/εγψ σζ⌠βελσεϕι −.− ηανγοτ ρεκονστρυ〈λνι, ϖαλαµιντ α µ〈σοδικ σζ⌠ταγι (σζ⌠ϖγι) 
−ε− µελλεττ εσετλεγ αλτερνατϖακντ αζ −α− µαγ〈νηανγζ⌠σ φορµ〈τ. Α ∗πυ.κε ∼ 
∗πυ.κα αλαπαλακοτ τ〈µασζτϕα αλ〈 α λαππ, α σζελκυπ, α καµασζ σ α ϖολγαι 
φιννυγορ, κλνσεν α µορδϖιν. � Φριισ 93, ΩΛπΧηρ 63, Ηαλ 102, ΘΛ 30, Ν Ι: 
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236, Λζ 4612., 5091. 5268 β., Χ 10, Ηκ 296, Σλ 56, ΣλΒ 537, ΒλΜ 31 | ΣΚΕΣ 
662, ΥΕΩ 397�8, Λρ 941., ΣΣΑ 2: 442�3 
ς. 〈δϕ〈−, 〈η%%〈ν−, βαϕ〈ν−, βεατνατ−, γαιχχα−, γεαρβµα�−, γιχχι−, γυοϖ��α−, 
ϕεαγγε−, ρυολλα−, στ〈λο−, σοηκαρ−, τϕινδϕιεν−, τρυολλα−  
  

(157) βοσκα|λ〈ϖκι: Αλλιυµ πορρυµ, π⌠ρηαγψµα (π〈ρηαγψµα), πυρϕοσιπυλι, Πορρεε 
(Ωιντερλαυχη). � 
√. σζ.: βοσκα �ανγψαλγψκρ; ν〈δ; χσϖεσ νϖνψ� + λ〈ϖκι �σζιβριαι ηαγψµα�. � 
Σλ 56, ΣλΒ 419, ςεστΛυυκ 134 
 

(158) βοσσο|µυρϕε: Ρυβυσ ιδαευσ, ερδει µ〈λνα (µ〈λνασζεδερ), ϖαδελµα, Ηιµβεερε: 
Σ (Τψσ). � 
√. σζ.: βοσσο (Ν βοσ∋συ)�χετ� + µυρϕε �βογψ⌠�. � ΘΛ 32. 
 

(159) βοσ∋συ|〈ρπυ: Χηορδα φιλυµ, τενγεριηρ, ϕουηιλεϖ, Μεερσαιτε: Ν (Κλ). � 
√. σζ.: βοσ∋συ �χετ� + 〈ρπυ �χρνα, φοναλ�. � ΘΛ 31. 
 

(160) βοτνϕε|µιεσττα: Ρηαµνυσ φρανγυλα (Φρανγυλα αλνυσ), κζνσγεσ κυτψαβενγε, 
(κορπι)παατσαµα, Φαυλβαυµ. � 
√. σζ.: βοτνϕι �σοδροττ φον〈λ, κτλ� + µιεσττα �βοκορ, χσερϕε�. � Σλ 57 
 

(161) βρεαν|ηεαηττο: Υρτιχα υρενσ, απρ⌠ χσαλ〈ν, ραυτανοκκονεν, Βρεννεσσελ: Ν (Κλ). 
� Νορϖγ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. βρεννετα ιδ. � ΘΝ 118, ΝΕΟ 39 
 

(162) βυ∀ειτα ∼ βυ∀ετ ∼ βυητατ ∼ ποττ��κ: Σολανυµ τυβεροσυµ, βυργονψα, περυνα, 
Καρτοφφελ: Σ (Μ, ϑ, Γ); Ν (Κτ, Κρ); Ι; Κ. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. πορτ., σπ. βατατα; ολ. πατατα; ανγ. ποτατο �βυργονψα�. Α 
λαππβαν φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ποτακκα �βυργονψα� (φι. διαλ.). � Γρ 765, Σχηλ 
17�8, 107, Ν Ι: 243, ΙτκΤ 400, ΣλΜορ 57, ΙτκΕ 3452., Σλ 58, ΣλΒ 403, ςεστΛυυκ 
134, ΜοσΣλ 95, ΣλΜοσ 91 | ΣΣΑ 2: 404 
 

(163) βυλλερεν|βλιενιε: Σολανυµ τυβεροσυµ, βυργονψα, περυνα, Καρτοφφελκραυτ: ∆ 
(Ρρ). � 
√. σζ.: βυλλερε �βυργονψα� + βλιενιε �βυργονψανϖνψ�. Α σζ⌠ µαγ〈τ α νϖνψτ 
ϕελλι, νεµ αζ εηετ∀ σζ〈ρµ⌠δοσυλ〈στ. � Ηκ 379 
ς. βλιεδνε 
 

(164) βυλλϕε|λαστα ∼ (φισκεσ) βυλλϕελαστα: Σεδυµ αχρε, βορσοσ ϖαρϕη〈ϕ, 
κελταµακσαρυοηο, σχηαρφερ Μαυερπφεφφερ. � 
ϑελζ∀ϖελ ελλ〈τοττ . σζ.: φισκεσ �σ〈ργα� + βυλλϕι �κιδλλεδτ ποντ ϖαγψ δολογ, 
κιδυδοροδ〈σ� + λαστα �λεϖλ�. � Σλ 59, ΣλΒ 296, 357 
 

(165) βυρσα|ρ〈σσι: Ρηιναντηυσ µινορ, χσργ∀ κακασχµερ, πιενι λαυκκυ 
(πικκυλαυκκυ), κλεινερ Κλαππερτοπφ: Ν (Λγ). � 
√. σζ.: βυρσα �πνζτ〈ρχα� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ. λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. Α χσργ∀ 
κακασχµερ µαγϕαιτ α φελφϕτ χσσζελεϖελεκ µγ ρεϕτεττ τοκβαν ρλελι. Εζεκ α 
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χσσζβε ρ〈ζ⌠δϖα χσργνεκ, ζργνεκ. Ερσζνψρε εµλκεζτετ∀ κεσκενψ σζ〈ρ〈ν 
φενν µγ κακασταρϕσζερ!εν σοκασοδνακ α νψλ⌠ ϖιρ〈γοκ. Α µαγψαρ νϖαδ〈σ α 
ϖιρ〈γ κακασταρϕηοζ ηασονλ⌠σ〈γ〈τ σ α χσργ∀ ηανγηατ〈στ ϖεσζι φιγψελεµβε. Α 
φινν ερσζνψκε, πνζτ〈ρχα α νϖνψτοκ µιαττ καπηαττα α νεϖτ, αηογψ α λαππ 
νϖνψνϖ ισ. Φινν µιντα αλαπϕ〈ν κελετκεζεττ τκρσζ⌠. Α φινν νϖνψνϖ 
ϖαρι〈νσαι κζτ ταλ〈ληατ⌠ µγ πλ. κυκκαροηειν [πνζτ〈ρχαφ!, ερσζνψφ!], 
τασκυηειν [τ〈σκαφ!]. � ΘΛ 39., Σλ 63 
 

(166) βυσσα|γε〈ηπιλ: Αντενναρια διοιχα (Α. τοµεντοσα), παρλαγι µαχσκαταλπ (κτλακι 
µαχσκαταλπ), κισσανκπλ, Κατζενπφτχηεν. � 
√. σζ.: βυσ�σ〈 �µαχσκα, χιχα� + γε〈ηπιλ �µανχσ, ταλπ�. Φινν µιντ〈ρα κσζτεττ 
τκρσζ⌠. Α σζ⌠τ〈ρ φινν�σζ〈µι ρσζν µεγϖολτ αζ αδατ, α σζ〈µι�φινν ρσζεν 
νεµ. Ταλ〈ν εζ ισ βιζονψτϕα, ηογψ α φινν νϖνψνϖ ϖολτ ελ∀ββ. � ΣλΒ 306  
 

(167) βυϖδϕεν|βρηϖιε: Χλαδονια αλπεστρισ, �αλπεσι βοκροσζυζµ⌠� (ηβε−η⌠βα α 
Χλαδονια ρανγιφεριν〈ϖαλ ν∀ εγψττ), παλλεροπορονϕκλ, Ρενντιερµοοσ. � Α 
παλλεροπορονϕκλ µ〈σικ τυδοµ〈νψοσ νεϖε Χλαδονια στελλαρισ �χσιλλαγοσ 
ρνσζαρϖασζυζµ⌠�: ∆ (Ρρ, ςφσ). � 
√. σζ.: βυϖδϕε �ρνσζαρϖασ� + βρηϖιε �ρνσζαρϖασζυζµ⌠�. � Λζ 5115: 8., Ηκ 
393�4 
 

(168) βρηϖιε: Χλαδονια ρανγιφερινα, ρνσζαρϖασζυζµ⌠, ηαρµααπορονϕκλ, 
Ρενντιερφλεχητε: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Αν, Οϖ, Υ, Ο, Μερ, ςδ, Σν∑, Φρ, ς, Στ, ςφσ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Ηζ 199, ΛΩφσ 1800., Λζ 5255., Ηκ 389, ΒλΜ 44 
ς. βοηχχο−, βυϖδϕεν−, δ∋υϖκε−, δρριε−, νααλυο−, σαρϖεν−, σκααλδϕε−, τϕυολµεκε−. 
 

(169) χεακκο|!ιεγυσ|!αλβµι: Ευπηρασια στριχτα, κζνσγεσ σζεµϖιδτ⌠(φ!), 
κετοσιλµρυοηο, στειφερ Αυγεντροστ. � 
Τ. . σζ.: χεακκο− �εγψενεσ, φγγ∀λεγεσ, µερεδεκ� + .ιεγυσ �λ〈τηατατλαν, ρεϕτεττ, 
τιτκοσ� + .αλβµι �σζεµ�. Αζ ελσ∀ σσζεττελι ταγ α νϖνψρε, µαγ〈ρα ϖονατκοζικ, 
α µ〈σικ κτ σσζεττελι ταγ πεδιγ α ϖιρ〈γρα. Αζ αλαχσονψ νϖνψ ϖιρ〈γ〈βαν α 
σζεµηεζ ϖαλ⌠ ηασονλ⌠σ〈γοκ φιγψεληετ∀κ µεγ. Εζρτ α σζεµϖιδτ⌠φ!νεκ ϕ⌠ ηρε 
ϖολτ α σζεµβετεγσγεκ γψ⌠γψτ〈σ〈βαν, ακ〈ρ α ϖακσ〈γ µεγσζντετσβεν ισ α 
ηοµεοπ〈τια ϖαγψισ α ηασονσζερϖι γψ⌠γψµ⌠δ ϕεγψβεν. � Σλ 67 
 

(170) χεσκεσ|µυορρα: Ροσα χινναµοµεα = Ροσα µαϕαλισ, µ〈ϕυσι ρ⌠ζσα (χιµετρ⌠ζσα, 
φαηϕρ⌠ζσα), (Ραυηαλα: γψµβρρ⌠ζσα), νυρµιρυυσυ, Μαιροσε. � 
√. σζ.: χεσκεσ �?� + µυορρα �φα�. � ΘΛ 309., Σλ 68 
 

(171) χιχα�|βαρϖϖε: Αλχηεµιλλα ϖυλγαρισ, κζνσγεσ παλ〈στφ!, ποιµυλεητι, 
Φραυενµαντελ: Ν (Κϖ). � 
√. σζ.: χιχα� �σαρκαντψσ σ〈ρµ〈νψ� + βαρϖϖε �ν∀κ 〈λταλ ργεββεν ϖισελτ 
(δαρ⌠χ)καβ〈τκα, υϕϕασ ζεκε�. � ΘΛ 312. 
 

(172) χι∃καλ|ρασσε: Ανγελιχα αρχηανγελιχα, ορϖοσι ανγψαλγψκρ, ϖιννπυτκι, εχητε 
Ενγελωυρζ. � 
√. σζ.: χι8καλ �?� + ρασσε �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 311. 
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(173) χιζζ��|τιυγα⊇: 1. Πινγυιχυλα ϖυλγαρισ, λ〈πι (µοχσ〈ρι) ηζ⌠κα, σινινεν 
ψκνλεητι, εχητεσ Φεττκραυτ; 2. Χαµπανυλα, ηαρανγϖιρ〈γ, σινικελλο, εινε βλαυε 
Γλοχκενβλυµε: Ι. � 
√. σζ.: χιζζ��⊇ (Λλ χισσ〈〈�; Ν χιζ〈�) �λαππφλδι χινεγε� + τιυγα⊇ �χσενγ∀χσκε�. 
� ΙτκΕ 241: 2., 5009: 2., Λλ 195 
 

(174) χυοββυυ|ηοα��ι: 1. Εθυισετυµ αρϖενσε, µεζει ζσυρλ⌠, πελτοκορτε, 
Αχκερσχηαχητεληαλµ; 2. Εθυισετυµ σψλϖατιχυµ, ερδει ζσυρλ⌠, µετσκορτε, 
Ωαλδσχηαχητεληαλµ: Ι. � 
√. σζ.: χυοππυ �βκα� + ηοα��ι �ζσυρλ⌠�. � ΣλΜορ 5, ΙτκΕ 258. 
 

(175) χυοππο|ρ〈σσι ∼ χυββο|ρ〈σσι: 1. Ποταµογετον νατανσ, σζ⌠ βκασζ∀λ∀, υιστινϖιτα, 
Σχηωιµµενδεσλαιχηκραυτ: Ν (Λγ); 2. Εθυισετυµ σψλϖατιχυµ, ερδει ζσυρλ⌠, 
µετσκορτε, Ωαλδσχηαχητεληαλµ; 3. Εθυισετυµ παλυστρε, µοχσ〈ρι ζσυρλ⌠, 
συοκορτε, Συµπφσχηαχητεληαλµ; 4. Εθυισετυµ αρϖενσε, µεζει ζσυρλ⌠, πελτοκορτε, 
Αχκερσχηαχητεληαλµ. � 
√. σζ.: χυοππυ �βκα� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 310., Σλ 
70, 71, ΣλΒ 505 
 

(176) !ακ!α|µιελκε|ρ〈σσι: Λεοντοδον αυτυµναλισ, ∀σζι οροσζλ〈νφογ, σψψσµαιτιαινεν, 
Ηερβστλωενζαην. � 
Τ. . σζ.: .ακ.α �∀σζ� + µιελκι �τεϕ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. Α 
νεµζετσγ τυδοµ〈νψοσ, µαγψαρ σ νµετ νεϖε ισ (α λατιν λεο, α νµετ Λωε 
�οροσζλ〈ν�; λατιν δενσ, νµετ Ζαην �φογ�; λεοντοδον �οροσζλ〈νφογ�) α λεϖλ 
φογαζοττ σζλν αλαπυλ. Α σζ〈ρνακ τεϕνεδϖε ϖαν, ιννεν α φινν σ α λαππ 
µεγνεϖεζσ; ϖιρ〈γζ〈σι ιδεϕε πεδιγ ϕλιυσ�οκτ⌠βερ, µινδεγψικ νϖ ταρταλµαζζα 
αζ ∀σζι ϖσζακοτ. � Σλ 74 
 

(177) !αλβµε|µυορρα: 1. Λονιχερα ξψλοστευµ, κρκελονχ, λεητοκυυσαµα, ροτε 
Ηεχκενκιρσχηε; 2. Λονιχερα, λονχ (λονιχερ−χσερϕε), κυυσαµα, Γεισβλαττ 
(Λονιχερα): Κ. � 
√. σζ.: .αλβµι �σζεµ� + µυορρα �φα�. Βιζονψ〈ρα α κζσ κοχσ〈νψον ρ∀ κτ 
πιροσ ικερβογψ⌠ρ⌠λ καπτα α νϖνψ α νεϖτ. Μιντηα α κοχσ〈νψρ⌠λ κτ σζεµ 
µερεδνε α τ〈ϖολβα, � γονδοληαττα α λαππ �νϖαδ⌠� ισ. � Γεν 2061., ΘΛ 318. 
ΙτκΤ 666, Σλ 74 
 

(178) !αζιτ ∼ !〈ζετ ∼ !〈ζετρ〈σσι: Χαλτηα παλυστρισ, µοχσ〈ρι γ⌠λψαηρ, ρεντυκκα, 
Συµπφδοττερβλυµε: Ν (Σρ). � 
Ελλιπσζισσελ κελετκεζεττ σζ⌠: .〈ηχι �ϖζ�, α ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ 
νϖνψ� ϕελεντσ! ρτελµεστ∀ υτ⌠ταγ λεκοπηατοττ. � ΘΛ 315., Σλ 79, ΣλΒ 432 
 

(179) !〈ηχε|γυοσσα: Ηιππυρισ ϖυλγαρισ, ϖζι−λ⌠φαρκ (ϖζιφενψ∀κε), ϖεσικυυσι, 
Ταννενωεδελ. � 
√. σζ.: .〈ηχι �ϖζ� + γυοσσα �λυχφενψ∀�. ϑ⌠ πλδ〈νακ ταρτοµ α λαππ, α φινν σ α 
µαγψαρ κζτι π〈ρηυζαµοκρα, α ηασονλ⌠ νϖαδ〈σι σζεµλλετρε. Φινν µιντ〈ρα 
κελετκεζεττ ρσζλεγεσ τκρφορδτ〈σσαλ, ϖ. ϖεσι �ϖζ� + κυυσι �λυχφενψ∀�. � Σλ 77, 
ΣλΒ 526 
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(180) !〈ηχε|λυκτι: Χαρεξ ροστρατα, χσ∀ρσ σ〈σ, πυλλοσαρα, Σχηναβελσεγγε. � 
√. σζ.: .〈ηχι �ϖζ� + λυκτι �σ〈σ�. � Σλ 77 
 

(181) !〈ηχε|µελονα: Χιτρυλλυσ λανατυσ συβσπ. ϖυλγαρισ, γργδιννψε, ϖεσιµελονι, 
Ωασσερµελονε (Αρβυσε). � 
√. σζ.: .〈ηχε �ϖζ� + µελονα �διννψε�. Ρσζλεγεσ τκρφορδτ〈σ φιννβ∀λ. � 
ςεστΛυυκ 134 
 

(182) !〈ηχε|�αδδυ: [ϖζι νϖνψ]. � 
√. σζ.: .〈ηχι �ϖζ� + �αδδυ �νϖνψ�. Φινν µιντ〈ρα κελετκεζεττ τκρσζ⌠. � Σλ 77 
 

(183) !〈ηππεσ|βιηππορ: Πιπερ, Πιπερ νιγρυµ, φεκετε βορσ, µυσταπιππυρι, σχηωαρζερ 
Πφεφφερ. � 
√. σζ.: .〈ηππεσ �φεκετε� + βιηππορ �βορσ�. Ταλ〈ν ρσζλεγεσ τκρφορδτ〈σ φιννβ∀λ. 
Α βορσ αζ εγψικ λεγφοντοσαββ φ!σζερ, α γργ−ρ⌠µαι ιδ∀κ ⌠τα Ευρ⌠π〈βαν ισ 
ισµερτ. ∃σηαζ〈ϕα ∆λνψυγατ−Ινδια. Α φεκετε βορσ ρετλεν 〈λλαποτβαν βετακαρτοττ 
τερµσεκ φερµεντ〈λ〈σ〈ϖαλ, αζαζ α ζαµατ ερ∀στσε ρδεκβεν 
µικροοργανιζµυσοκκαλ ϖαλ⌠ κεζελσϖελ ϕν λτρε. Ηα τλ γψορσαν σζ〈ρτϕ〈κ ϖαγψ 
ρακτ〈ροζζ〈κ, ζλδ σζν! µαραδ (λπ. ρυον〈βιηππορ, φι. ϖιηερπιππυρι). Α φεηρ 
βορσν〈λ (λπ. ϖιλγεσβιηππορ, φι. ϖαλκοπιππυρι) αζ ρεττ τερµστ λεη〈ντϕ〈κ, α κ∀µαγ 
µαραδ ϖισσζα. Α µεγσζ〈ρτοττ ρεττ τερµσεκ πεδιγ α ρ⌠ζσασζν! βορσοτ (λπ. 
ροσαβιηππορ, φι. ροσπιππυρι) ερεδµνψεζικ. � ςεστΛυυκ 134 
 

(184) !〈ηππεσ|ϕιεριτ: Ριβεσ νιγρυµ, φεκετε ριβισζκε, µυσταηερυκκα (µυσταϖιινιµαρϕα), 
σχηωαρζε ϑοηαννισβεερε. � 
√. σζ.: .〈ηππεσ �φεκετε� + ϕιεριτ �κερτι ριβισζκε�. ςαλ⌠σζν!λεγ τκρφορδτ〈σ 
φιννβ∀λ. � Σλ 77, ΣλΒ 369, 529, ςεστΛυυκ 134 
 

(185) !〈ηππεσ|λυκτι: Χαρεξ ατρατα, φεκετσ σ〈σ, µυστασαρα, γεσχηωρζτε Σεγγε 
(Τραυερσεγγε). � 
√. σζ.: .〈ηππεσ �φεκετε� + λυκτι �σ〈σ�. � Σλ 77, ΣλΒ 369 
 

(186) !〈ηππεσ|µυορϕι: Εµπετρυµ νιγρυµ, ϖαρϕβογψ⌠ (µ〈µορκα), 
(ποηϕαν)ϖαρικσενµαρϕα (κααρνικκα), γεµεινε Κρηενβεερε. � 
√. σζ.: .〈ηππεσ �φεκετε� + µυορϕι �βογψ⌠�. � ΘΛ 314., Σλ 77, ΣλΒ 283, 411 
 

(187) !〈ηππεσ|σιε∀γα: Σαλιξ νιγριχανσ, φεκετλλ∀ φ!ζ, µυστυϖαπαϕυ, Σχηωαρζωειδε. � 
√. σζ.: .〈ηππεσ �φεκετε� + σιε!γα �φ!ζ�. � Σλ 77 
 

(188) !χι|νπι: 1. Ηψδροχοτψλε ϖυλγαρισ, ϖζιγ〈ζλ⌠ (κισπαϕζσικα), σαµµακονπυτκι, 
γεµεινερ Ωασσερναβελ; 2. Χηιµαπηιλα υµβελλατα, ερνψ∀σ κρτικε, σαρϕαταλϖικκι, 
Ναβελκραυτ. � 
√. σζ.: .χι �ϖζ� + νπι �κλδκζσιν⌠ρ, κλδκ�. Αζ Ιτκονεν−σζ⌠τ〈ρ κολαι λαππ 
αδατα κτ νµετ νϖνψνεϖετ αδ µεγ. ςαλ⌠σζν!ββ αζ ελσ∀ αδατ. Α νϖνψνϖ α 
λεϖλ σ α σζ〈ρ κλδκηζ, κλδκζσιν⌠ρηοζ ηασονλ⌠σ〈γ〈ν αλαπσζικ. Α 
νϖνψνεϖεκβεν σοκσζορ βεννε ϖαν αζ εµβερι ϖιλ〈γ ισ, αζ αντροποµορφιζ〈χι⌠ ιττ 
αζ, ηογψ αζ εµβει τεστρσζ νεϖτ αζ ελνεϖεζ∀ 〈τϖισζι α νϖνψρε. � ΙτκΕ 297.  
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(189) !χ|σψεϕν ∼ !χι|σψεϕν: Χαρεξ λιµοσα, ισζαποσ σ〈σ, λιεϕυσαρα, Σχηλαµµριεδγρασ 
(Σχηλαµµσεγγε): Κ. �  
√. σζ.: .χι �ϖζ� + σψεϕν �φ!, σζνα�. � ΙτκΕ 297., 4651. 
 

(190) !#καλ: [εγψ φ!φαϕτα]: Σ (ϑ, Γ, Τψσ, Ηµ). Θϖιγσταδ: �σχηω. διαλ. (Νορρβ.) ϕγλα 
(Ωικλυνδ)�. Ισµερετλεν ερεδετ!. � ΘΝ 335, ΘΛ 316. 

 
(191) !#ρε|υ⌡ϕϖ|συϕν: Λευχαντηεµυµ ϖυλγαρε (Χηρψσαντηεµυµ λευχαντηεµυµ), ρτι 

µαργιτϖιρ〈γ (παπϖιρ〈γ, µαργαρτα), Γνσεβλυµε. � 
√. σζ.: .#ρε �λεκασζ〈λτ� + υ⌡ϕϖ �φεϕ� + συϕν �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. 
Α λπΚ εζτ αζ εγψετλεν αδατ〈τ Ιτκονεν κιηαλτνακ τεκιντι. � ΘΛ 317., Γεν 2060., ΙτκΤ 
656 
 

(192) !ιχηαυ: ςερατρυµ, ζ〈σζπα, πρσκϕυυρι, Γερµερ: Κ. � 
ςαλ⌠σζν!λεγ ονοµατοποζισσελ κελετκεζεττ σζ⌠. Τ. Ι. Ιτκονεν αζ οροσζ ;∋<∀)& 
�τσσζεντ, τσσζγ� ιγϖελ ηοζζα καπχσολατβα. Αζ αδατοτ κιαϖυλτνακ ταρτϕα. Α 
µαγψαρ νπι ελνεϖεζσ τρσσζεντ∀φ!. Α νϖνψ προτοϖερατριν σ γερµαριν (ιννεν 
α λατιν σ νµετ νεϖκ) νεϖ! αλκαλοιδοκατ, µργεζ∀ ανψαγοκατ ταρταλµαζ, εζεκ 
εγψβ µ〈σ µελλεττ α β∀ρβεν λεϖ∀ ιδεγϖγζ∀δσεκ ινγερλσϖελ ηατνακ. Αζ 
ορρβαν µ〈ρ 1 / 50000 γραµµνψι µεννψισγκ ισ τσσζεντσρε ινγερελ. � Γεν 
2059., ΘΛ 320:, ΙτκΤ 665 
 

(193) !ιεϖρα|ϖυολπο|ρ〈σσι: Αλχηεµιλλα αλπινα, αλπεσι παλ〈στφ!, τυντυριποιµυλεητι, 
Αλπενφραυενµαντελ. � 
Τ. . σζ.: .ιεϖρα �καϖιχσ, σ⌠δερ, καϖιχσοσ ϖιδκ� + ϖυολπυ �ν∀ι ρυηα, κπενψ� + 
ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Σλ 83 
 

(194) !ιρσι: Πρυνυσ αϖιυµ, χσερεσζνψε, κιρσικκα, Κιρσχηε. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. πλ. νπι λατ ∗χερεσια; πορτ. χερεϕα; σπ. χερεζα; φρ. χερισε; ολ. 
χιλιεγια; ανγ. χηερρψ ιδ. Α σζ⌠κεζδ∀ µ〈σσαληανγζ⌠ ϖετηετι φελ αζτ α κρδστ, 
ηογψ τρτντ−ε ηανγηελψεττεστσ (−κ− −.−), µερτ α νµετβεν Κιρσχηε, α φιννβεν 
κιρσικκα, µελψ 〈τϖτελ α σϖδβ∀λ, ϖ. κιρσεβερ ιδ. Α νϖνψ νεϖε σζ〈µοσ 
νψελϖεν υγψανακκορ (ϖ. σζλ〈ϖ νψελϖεκ, πλ. σζλν. .ρε�νϕα ιδ.) −.− ηανγγαλ 
κεζδ∀δικ. � ςεστΛυυκ 134 | ΤΕΣζ 1: 509�510, ΣΣΑ 1: 372  
 

(195) !οκεϕ|µιστ ∼ !οκκεϕ|ρα
ι
σ: [ϖαλαµιλψεν λεσ, τσκσ βοκορ, πλ. χσιπκεβοκορ ϖαγψ 

γαλαγονψαβοκορ]: Κ. � 
√. σζ.: Αζ ελ∀ταγ ταλ〈ν α .οηκα �λεσ, ηεγψεσ� σζ⌠ϖαλ φγγ σσζε. Εσετλεγ α 
.οηκκατ �λ, λεσελκεδικ, ⌠λ〈λκοδικ� σζ⌠ ϖαλαµιλψεν σζ〈ρµαζκα. Αζ ελσ∀ 
λεηετ∀σγ α ϕελεντσ ισµερετβεν ελκπζεληετ∀. Α µ〈σοδικ ϕαϖασλατ εγψ �λ∀, 
γυγγολ⌠� βοκροτ τεσζ φελ, αµελψ απρ⌠ββ µαδαρακατ χσαπδ〈βα εϕτηετ, �λεσ ρ〈ϕυκ�, 
+ µιστ �βοκορ, χσερϕε� σ ρα

ι
σ �ϖιρ〈γ�. Θϖιγσταδ ισ εγψ σζ⌠χικκβε ϖεσζι α κτ 

αδατοτ, β〈ρ αζ υτ⌠ταγοκ κζτ κλνβσγ ϖαν, αζ ελσ∀ εσετβεν µαγ〈τ α βοκροτ, α 
µ〈σοδικβαν α ϖιρ〈γοτ ϕελεντηετι. � ΘΛ 321. 
 

(196) !υη!α ∼ συη!α: [καρχσ, φιαταλ ερδειφενψ∀]: Ι. � 
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Ισµερετλεν ερεδετ!. � ΙτκΕ 422. 
(197) !υογγυ|ρ〈σσι: Υρτιχα, χσαλ〈ν, νοκκονεν, Βρεννεσσελ. � 

√. σζ.: .υογγυτ �σζρ, σζυρκ〈λ� ϕελεν ιδεϕ! (φολψαµατοσ) µελλκνϖι ιγενεϖε + 
ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Σλ 91 
 

(198) !υολβµα|µυορρα: 1. Λονιχερα, λονχ, κυυσαµα, Γεισσβλαττ (Ηεχκενκιρσχηε, 
∆οππελβεερε); 2. Λονιχερα ξψλοστευµ, κρκελονχ, λεητοκυυσαµα, ροτε 
Ηεχκενκιρσχηε; 3. Λονιχερα παλλασιι, ιδνσινικυυσαµα. Α Σαµµαλλαητιτ⌠λ 
µεγαδοττ ϕελεντσεκβ∀λ ινδυλταµ κι, αζρτ ϖαν τββ µεγφελελσ. 4. [χσοµοροσ 
φα]: Ι. � 
√. σζ.: .υολβµα �χσοµ⌠, γρχσ, βογ� + µυορρα �φα�. � ΙτκΕ 446., Σλ 93 
 

(199) !υολβµα|ναρτι: Σαξιφραγα χερνυα, χσνγ∀ κ∀τρ∀φ! (κ∀ροντ⌠φ!), νυοκκυρικκο, 
νιχκενδερ Στεινβρεχη. � 
√. σζ.: .υολβµα �χσοµ⌠, γρχσ, βογ� + ναρτι �κ∀τρ∀φ!�. � Σλ 93 
 

(200) !υοπµαϕασ: 1. Εµπετρυµ νιγρυµ, ϖαρϕβογψ⌠, ϖαρικσενµαρϕα, γεµεινε 
Κρηενβεερε; 2. Εµπετρυµ ηερµαπηροδιτυµ, β∀τερµ∀ ϖαρϕβογψ⌠ (µ〈µορκα), 
ποηϕανϖαρικσενµαρϕα, ζωιττριγε Κρηενβεερε: Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ); Ι; Κ (Ν, Πα, 
Νϕ, Κλδ). � 
Ταλ〈ν εγψεζτετηετ∀: φι. συοµυσ �πικκελψ�. Α ττελβελι ϕελεντσρε νεµ ταλ〈λταµ 
υταλ〈στ α ΣΚΕΣ−βεν. Λεητιραντα α σζ⌠τ ελτερϕεδτσγε αλαπϕ〈ν κζλαππ κορινακ 
ταρτϕα: ∗9#µ# �ϖαρϕβογψ⌠�. � ΘΛ 322., Γεν 179., Λζ 429., Γρ 1181, ΙτκΕ 476., 
ΜοσΣλ 18, ΣλΜοσ 143, Σλ 94, ΣλΒ 411 | ΣΚΕΣ 1115�6, Λρ 199. 
 

(201) !υοτνϕ〈τ|βορραν: Εθυισετυµ σψλϖατιχυµ, ερδει ζσυρλ⌠, µετσκορτε (καρϖακορτε), 
Ωαλδσχηαχητεληαλµ: Κ (Τ). � 
√. σζ.: .υονϕ〈 (γεν.) �ϖετσι λδ� + βορραν �τελ�. � ΙτκΤ 691, Σλ 94 
 

(202) !υοτνϕ〈τ|ηοα�∋�α: Εθυισετυµ παλυστρε, µοχσ〈ρι ζσυρλ⌠, συοκορτε, 
Συµπφσχηαχητεληαλµ (∆υωοχκ). � 
√. σζ.: .υονϕ〈 (γεν.) �ϖετσι λδ� + ηοα�∋�α �ζσυρλ⌠�. � Σλ 94 
 

(203) !υοτνϕ〈τ|ρ〈σσι: Εθυισετυµ σψλϖατιχυµ, ερδει ζσυρλ⌠, (µετσ)κορτε, 
Ωαλδσχηαχητεληαλµ: Ν (Κρ). � 
√. σζ.: .υονϕ〈 (γεν.) �ϖετσι λδ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Ν 
Ι: 428, Σλ 94, ΣλΒ 362 
 

(204) !υοτνϕ〈τ|συοιδνι: Εθυισετυµ σψλϖατιχυµ, ερδει ζσυρλ⌠, µετσκορτε, 
Ωαλδσχηαχητεληαλµ. � 
√. σζ.: .υονϕ〈 (γεν.) �ϖετσι λδ� + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. 
� Σλ 94 
 

(205) !υοϖϕε|ν〈στι: Γεντιανα νιϖαλισ, ηαϖασι (η⌠σζλι) τ〈ρνιχσ, τυντυρικατκερο, Σχηνεε−
Ενζιαν. � 
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√. σζ.: .υϖϕεσ �ηαλϖ〈νψσζρκε, ηαλϖ〈νψσζρκσκκ� + ν〈στι �χσιλλαγ�. � Σλ 95, 
ΣλΒ 495 

(206) !υρο|λαστα: ∆ροσερα ροτυνδιφολια, κερεκλεϖελ! ηαρµατφ!, κιηοκκι, ρυνδβλττριγερ 
Σοννενταυ. � 
√. σζ.: .υροτ ∼ .υρροτ ∼ .υρυ �λγψ� + λαστα �λεϖλ�. Ροϖαρεϖ∀ νϖνψ, ιννεν α 
νϖαδ〈σ. � Σλ 95, ΣλΒ 301 
 

(207) !υροτ ∼ !υρροτ ∼ !υρυ: Ρυβυσ χηαµαεµορυσ, ρετλεν τρπε σζεδερ, ηιλλαν 
ραακιλε, υνρειφε Συµπφβροµβεερε: Ν (Κτ); Ι; Κ (Πα, Νϕ, Κλδ, Τ). � 
Ταλ〈ν φιννυγορ αλαπνψελϖι σζ⌠, ϖ. ? οσζτϕ. =�ρ> �ϖιρ〈γ(ζατ), ϖογ. =?ρ ∼ =�ρι 
�ϖιρ〈γ�. Α φιννυγορ αλαπαλακ: ∗9!ρ3 �ϖιρ〈γ, βογψ⌠ (ρετλεν)�. Αζ ετιµολ⌠για 
σζεµαντικαι οκοκβ⌠λ βιζονψταλαν. Ρδει τϖεσεν ιδεϖεττ σζαϖακνακ ταρτϕα α ζρϕ. 
∩ορ �ρετλεν (βογψ⌠ρ⌠λ)� σ ∩ορι∩ �ϖιρ〈γ� σζαϖακατ. Χολλινδερνλ εζ βιζτοσ 
ετιµολ⌠για. � Ν Ι: 442, ΙτκΤ 678, ΣλΜορ 8, Κυρ 398, Κε 106, ΙτκΕ 400., ΜοσΣλ 
19, ΣλΜοσ 18, Σλ 95, ΣλΒ 254, 333, 427, 465 | ΦΥς 92, ΥΕΩ 47 
 

(208) !υρ∋ρο|ρ〈σσι: Λιναρια, γψυϕτοϖ〈νψφ!, καννυσρυοηο, Λεινκραυτ (Φραυενφλαχησ). � 
√. σζ.: .υροτ ∼ .υρροτ ∼ .υρυ ∼ .υρρυ �λγψ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ 
νϖνψ�. Α νϖνψ ϖιρ〈γαιτ δονγ⌠κ ποροζζ〈κ βε, ϖαλ⌠σζν!λεγ ιννεν αζ 
ελνεϖεζσ. � Σλ 95 
 

(209) !υϖγεσ|βοαλλο|ρ〈σσι ∼ !υϖϕεσ|βοαλλο|ρ〈σσι: 1. Χιρσιυµ ηελενιοιδεσ, 
η⌠φεηρλεϖελ! ασζατ (φελεµ〈σλεϖελ! ασζατ, ϖ〈λτοζ⌠ ∼), ηυοπαοηδακε, 
ϖερσχηιεδενβλττριγε Κρατζδιστελ; 2. Χιρσιυµ, ασζατ, οηδακε, Κρατζδιστελ: Ν 
(Υτσ). � 
Τ. . σζ.: .υϖγεσ �φεηρ, ϖιλ〈γοσ, ηαλϖ〈νψ� + βοαλλυ �γοµβ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, 
λ〈γψσζ〈ρ νϖνψ�. � ΘΛ 323., Σλ 96, ΣλΒ 259 
 

(210) !υϖγεσ|λυκτι: Χαρεξ λιϖιδα, ϖαλαµιλψεν σ〈σ, ϖααλεασαρα, εινε Αρτ Σεγγε. � 
√. σζ.: .υϖγεσ �φεηρ, ϖιλ〈γοσ, ηαλϖ〈νψ� + λυκτι �σ〈σ�. � Σλ 96 
 

(211) !υϖγεσ|νϕυοϖϖι: Ισοτεσ εχηινοσπορα, τσκσσπ⌠ρ〈ϕ δυρδαφ!, ϖααλεαλαηναρυοηο, 
σταχηελσποριγεσ Βραχησενκραυτ. � 
√. σζ.: .υϖγεσ �φεηρ, ϖιλ〈γοσ, ηαλϖ〈νψ� + νϕυοϖϖι �µσζ〈ροσ, σιντρ�. � Σλ 96  
 

(212) δα∃ασ: Χαλλυνα ϖυλγαρισ, χσαραβ (�ερικα�, �ηανγα�), κανερϖα, Ηειδεκραυτ. 
(√σσζεττελβεν µ〈σ ηανγαφλτ ισ ϕελεντ, πλ. φεκετε 〈φονψα.): ∆ (Η, Ητ); Σ (Σορσ, 
Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ); Ν (Κτ, Κρ, Π Συϕ, Κνκ, Λγ, Ενον, Υτσ, Νεσ); Ι; Κ (Ν, Κλδ, 
Τ). Α σζ⌠ �φλχσερϕε, ϖεσσζ∀, ηαϕτ〈σ, 〈γ, ϖαλαµινεκ α σζ〈ρα� ϕελεντσβεν ιγενχσακ 
ισµερτ. Α κυτατ⌠ποντοκ ε µεγαδοττ ϕελεντσρε αζονβαν νεµ τρτεµ κι 
ηανγσλψοζοτταν, ηισζεν νεµ φελελτ µεγ α µ⌠δσζερτανι βεϖεζετ∀βεν ϖ〈ζολτ 
σζεµποντρενδσζερεµνεκ. Ηαλ〈σζ �αϖαρφ!� ϕελεντστ αδ. � Λεητιραντα σζεριντ 
εγψβεϖετηετ∀ α ζρϕν λ�α8εσ ιδ. σζ⌠ϖαλ, γψ α φινν−περµι κοριγ ϖεζετηετ∀ 
ϖισσζα. � Φριισ 120, Ηαλ 138, ΘΛ 54., Λζ 7652., Ν Ι: 484, Χ 21, ΙτκΤ 582, Σλ 98, 
Λρ 218. 
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ς. βεατνατ−, δεα�κε−, δυολβα−, φισσκισβαινο−, γυοηχα−, ηεαϖυ�−, λιε##ε−, µιεστα−, 
ολα�− 
 

(213) δα∃ασ|ρυϖσο: Ρηοδοδενδρον λαππονιχυµ, λαππφλδι ηαϖασσζπε, 
λαπιναλππιρυυσυ, Αλπενροσε. � 
√. σζ.: δα8ασ �χσαραβ (�ερικα�, �ηανγα�); 〈γ, ϖεσσζ∀, ηαϕτ〈σ, φλχσερϕε� + ρυϖσυ 
�ρ⌠ζσα�. � Σλ 98 
 

(214) δα∃ασ|σιε∀γα: Σαλιξ αρβυσχυλα, φ〈σοδ⌠ φ!ζ, κπιπαϕυ, Βαυµχηενωειδε. � 
√. σζ.: δα8ασ �χσαραβ (�ερικα�, �ηανγα�); ηαϕτ〈σ, 〈γ, φλχσερϕε, ϖεσσζ∀ + σιε!γα 
�φ!ζ�. � Σλ 98 
 

(215) δαρφι: 1. Σπηαγνυµ, τ∀ζεγµοηα, ραηκασαµµαλ, Τορφµοοσ; 2. Πολψτριχηυµ, 
σζ∀ρµοηα, καρηυνσαµµαλ: Ν (Κτ, Κρ, Π). � 
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. νο. τορϖ; σϖ. τορϖ, τορφ �τ∀ζεγ�� ΘΛ 55., Ν Ι: 487, Σλ 
98 | ΝΕΟ 797, ΣΕΟ 995 
 

(216) δαρϖ〈ναδδαν|ρ〈σσι: Χιρσιυµ ηετεροπηψλλυµ (Χιρσιυµ ηελενοιδεσ), 
η⌠φεηρλεϖελ! ασζατ, ηυοπαοηδακε, ϖερσχηιεδενβλττριγε Κρατζδιστελ 
(Αλαντδιστελ). � 
√. σζ.: δαρϖ〈ναδδαν �ραγαδ⌠σ� (ακτϖ µλτ ιδεϕ! µελλκνϖι ιγενϖ) + ρ〈σσι 
�ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Σλ 98, ΣλΒ 259 
 

(217) (δαϖϖι)|λοττε|!αλβµι: Χηρψσοσπλενιυµ τετρανδρυµ, λαπινλιννυνσιλµ, ϖµιλψεν 
ϖεσελκε, Γολδµιλζ (Μιλζκραυτ). � 
Τ. . σζ.: δαϖϖι �σζακ� + λοττε ( Ν λοδδι, νοµ.) �µαδ〈ρ� + .αλβµι �σζεµ�. � ΣλΒ 
334  
 

(218) δαϖϖι|ρυητα|ρ〈σσι: Ρηιναντηυσ γροενλανδιχυσ, ϖαλαµιλψεν κακασχµερ, 
λαπινλαυκκυ, εινε Αρτ Κλαππερτοπφ. � 
Τ. . σζ.: δαϖϖι �σζακ� + ρυητα �πνζ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ νϖνψ�. � Σλ 
100, ΣλΒ 334 
 

(219) δ〈β〈λα�|ηιλσκυ: Στελλαρια µεδια, τψκηρ, πιηατητιµ, Στερνµιερε. � 
√. σζ.: δ〈β〈λα� �κζνσγεσ� + ηιλσκυ �τψκηρ�. � Σλ 100, 217, ΣλΒ 406 
 

(220) δ〈δελ: Πηοενιξ δαχτψλιφερα, δατολψα, ταατελι, ∆αττελ. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. πορτ. δατιλ; σπ. δ〈τιλ; ανγ. δατε �δατολψα�. ςγσ∀ φορρ〈σα α 
γρ. δακτψλοσ �σορµι, (σορµεα µυιστυτταϖα) ταατελι(λαϕι) [υϕϕ, υϕϕρα εµλκεζτετ∀ 
δατολψα(φαϕ)]. Α γργ νϖβ∀λ αλακυλτ κι α λατ. δαχτψλυσ, µαϕδ α ϖελενχει ολ. 
δ〈τολο, ιροδ. ολ. δαττερο ιδ. Α λαππ φορρ〈σα λεηετ α φινν αλακ ισ, αζ ν. κορ〈ββι 
ϕσϖδ (ΞςΙ�ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδ) δαδελ, δαδδελ ιδ., κεϖσβ ϖαλ⌠σζν! α νο. δαδδελ 
ιδ. � ΣλΒ 474, ςεστΛυυκ 134 | ΣΣΑ 3: 250., ςρΕγζ 73�74. 
 

(221) δ〈ιγε|ϕιεριτ: Ριβεσ αλπινυµ, ηαϖασι ριβισζκε, ταικιναµαρϕα, Αλπενϕοηαννισβεερε. 
� √. σζ.: δ〈ιγι �νψερσ τσζτα, γψυρµα� + ϕιεριτ ∼ ϕιερετ �κερτι ριβισζκε. � Αζ 



 134

ζτελεν, νψ〈λκ〈σ βογψ⌠κρ⌠λ νεϖεζτκ γψ ελ α νϖνψτ. Φινν µιντ〈ρα ρσζλεγεσ 
τκρφορδτ〈σσαλ κελετκεζεττ. � Σλ 102 
 

(222) δ〈ϖττατ: Ανγελιχα αρχηανγελιχα, (ϖιρ〈γζ⌠) ορϖοσι ανγψαλγψκρ, (κυκκιϖα) 
ϖιννπυτκι, εχητε Ενγελωυρζ: Ν (Κτ, Κρ, Π). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Ν Ι: 501, Σλ 106, ΣλΒ 537 
 

(223) δ∑λλε|µυρϕιε: Ρυβυσ ιδαευσ, µ〈λνα, ϖαδελµα, Ηιµβεερε: ∆ (ς). � 
√. σζ.: δ∑λλε �τ!ζ, λ〈νγ� + µυρϕιε �βογψ⌠�. � Ηκ 415 
 

(224) δεαγγα|φισκεσ|λοππαν: Νυπηαρ πυµιλα, τρπε ϖζιτκ, κοννανυλπυκκα, 
Ζωεργµυµµελ. � 
Τ. . σζ.: δεαγγα �τρπε� + φισκεσ �σ〈ργα� + λοππαν �ϖζιτκ�. � Σλ 107 
 

(225) δεαγγα|η〈ϖγγα|ρ〈σσι: Σπαργανιυµ µινιµυµ, λ〈πι (κιχσινψ) βκαβυζογ〈νψ, 
πικκυπαλπακκο, Ζωεργιγελκολβεν. � 
Τ. . σζ.: δεαγγα �τρπε� + η〈ϖγγα �χσυκα� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ 
νϖνψ�. � Σλ 107, ΣλΒ 407 

(226) δεαγγα|µ〈∀ιρ: Γαλιυµ τριφιδυµ, ϖαλαµιλψεν γαλαϕ, πικκυµαταρα, δρεισπαλτιγεσ 
Λαβκραυτ. � 
√. σζ.: δεαγγα �τρπε� + µ〈!ιρ �γαλαϕ�. Τκρφορδτ〈σσζερ! νϖαλκοτ〈σ, µελψνεκ 
αλαπϕα α φινν (πικκυ �πιχι�+ µαταρα �γαλαϕ�) ϖαγψ α σκανδιν〈ϖ, πλ. α σϖδ (δϖργ 
�τρπε� + µ∑ρα �γαλαϕ� εγψαρ〈ντ λεηετεττ. � Σλ 107, ΣλΒ 407 
 

(227) δεαγγα|νοαρσα: Ρανυνχυλυσ πψγµαευσ, τρπε βογλ〈ρκα, πικκυλεινικκι, εινε Αρτ 
Ηαηνενφυσσ. � 
√. σζ.: δεαγγα �τρπε� + νοαρσα �ϖαλαµιλψεν βογλ〈ρκα; µαγχσ〈κ⌠�. � Σλ 107 
 

(228) δεαγγα|ϖυοδϕα|λαστα: Πινγυιχυλα ϖιλλοσα, ϖαλαµιλψεν ηζ⌠κα, καρϖαψκνλεητι, 
εινε Αρτ Φεττκραυτ. � 
Τ. . σζ.: δεαγγα �τρπε� + ϖυοδϕα �ϖαϕ, ζσρ, ολαϕ� + λαστα �λεϖλ�. � Σλ 107 
 

(229) δεαππυ: Φυχυσ ϖεσιχυλοσυσ, η⌠λψαγµοσζατ [ϖαγψ µ〈σ βαρνα τενγερι αλγα / 
µοσζατ α τενγερπαρτον], ρακκολεϖ (µεριλεϖ, ρυσκεα λεϖ), Βλασεν−Αλγε (Τανγ): 
Ν (Κνκ, Κτ, Κρ, Π, Ηφ, Ρεπ, Νεσ); Κ (Πα, Κλδ, Τ). � 
Λεητιραντα σζεριντ κζλαππ κορι σζ⌠, δλι, υµε∑ι, πιτει, λυλε∑ι, σζακι, ϖαλαµιντ 
κολαι σ κολτταλαππ αδατοκατ µυτατ βε. Α φινν τεµππυ λαππ ϕϖεϖνψσζ⌠. � Φριισ 
161, ΘΛ 69, Λζ 7781., Ν Ι: 607, ΙτκΤ 579, Σλ 108, ΣλΒ 429 | Λρ 1242., ΣΚΕΣ 
1268 
αλιτ−, ρυονασ−, δυλβα−, η#ηποσ− 
 

(230) δεα�κε|δα∃ασ: Λοισελευρια προχυµβενσ, τρπεηανγα, σιελικκ, Αλπεναζαλεε 
(Γεµσηειδε). � 
√. σζ.: δεα�κε− �� λεϖ∀, ηεϖερ∀� + δα8ασ �χσαραβ; ϖεσσζ∀, ηαϕτ〈σ, 〈γ, ϖαλαµινεκ 
α σζ〈ρα, φλχσερϕε�. � Σλ 108 
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(231) δεα�κε|ϖιητι: Ποταµογετον χοµπρεσσυσ, βοδροσ βκασζ∀λ∀, λιττεϖιτα, 
φλαχηστενγλιγεσ Λαιχηκραυτ. � 
√. σζ.: δεα�κε− �λεϖ∀, ηεϖερ∀� + ϖιητι �βκασζ∀λ∀�. � Σλ 108 

(232) διεηππε|γ〈λλα: Βρασσιχα ολεραχεα χονϖαρ. βοτρψτισ προϖαρ βοτρψτισ, καρφιολ, 
κυκκακααλι, Βλυµενκοηλ. � 
√. σζ.: διεηππι �βοϕτ, ροϕτ; στκ, β⌠βιτα; βυγα, φζρεσ φρτϖιρ〈γζατ� + γ〈λλα 
�κ〈ποσζτα�. � Σλ 110, ΣλΒ 317 
 

(233) διεηππε|ϕεαγιλ: Χλαδονια αλπεστρισ (Χλαδονια στελλαρισ), χσιλλαγοσ 
ρνσζαρϖασζυζµ⌠, παλλεροπορονϕκλ, εινε Αρτ Φλεχητε. � 
√. σζ.: διεηππι �βοϕτ, ροϕτ, στκ, β⌠βιτα, βυγα, φζρεσ φρτϖιρ〈γζατ + ϕεαγιλ 
�ζυζµ⌠�. � Σλ 110 
 

(234) διεηππε|λιε∀αγατ (Πλ.): ? Χοµποσιταε, φσζκεσεκ (φσζκεσϖιρ〈γζατακ), 
µψκερκυκκαισετ (µψκερκυκκαισκασϖιτ), Κορββλτενγεωχησε. � 
√. σζ.: διεηππι �βοϕτ, ροϕτ; στκ, β⌠βιτα; βυγα, φζρεσ φρτϖιρ〈γζατ� + λιε!αγατ 
�ϖιρ〈γοκ�. � Σλ 110, ΣλΒ 371 
 

(235) διεηππε|ρ〈σσι: Τρολλιυσ, ζεργεβογλ〈ρ, κυλλερο, Τρολλβλυµε: Ν (Κτ, Κρ, Π). � 
√. σζ.: διεηππι �βοϕτ, ροϕτ, β⌠βιτα, φζρεσ φρτϖιρ〈γζατ, βυγα; στκ� + ρ〈σσι 
�ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Ν Ι: 518, Σλ 110, ΣλΒ 317 | ΙτκΛπΧηρ 391. 
 

(236) διελγι: Πολψστιχηυµ (∆ρψοπτερισ φιλιξ−µασ), ερδει παϕζσικα (ηµηαρασζτ), 
κιϖικκοαλϖεϕυυρι, Γεµεινερ Ωυρµφαρν: Ν (Οφ, Βλσ, Κρλ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � ΘΛ 57., Σλ 111 
 

(237) διεπ∋π|οαι(∋ϖε)|ρασσε: [βοϕτοσ φεϕ! φ!]: Ν (Κτ, Κρ). � 
√. σζ.: διεηππι �βοϕτ, ροϕτ, β⌠βιτα, φζρεσ φρτϖιρ〈γζατ, βυγα, στκ� + οαιϖι �φεϕ� 
+ ρασσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 58., ΝΝ 155 
 

(238) διερβµ〈|µυορϕι: 1. Παρισ θυαδριφολια, νγψλεϖελ! φαρκασσζ∀λ∀, συδενµαρϕα 
(υκκοσεν µαρϕα), Εινβεερε; 2. Χορνυσ συεχιχα, τρπε (σϖδ) σοµ, κανυκκα, 
Κορνελκιρσχηε: Ν (Νϕ); 3. [ηϖελψβεν ϖαγψ τοκβαν νϖ∀ φεκετε βογψ⌠, αµελψετ 
νεµ εσζνεκ]: Κ (Νϕ). Α ϖαλ⌠σζν!ββ αζ ελσ∀ ϕελεντσ. � 
√. σζ.: διερβµα �µεννψδργσ, ϖιλλ〈µλ〈σ� + µυορϕι �βογψ⌠�. � ΙτκΤ 265, 590, 
951, ΣλΜοσ 118, Σλ 111, ΣλΒ 462 
 

(239) διερβµ〈|ρ〈σσι: 1. Αντηρισχυσ σψλϖεστρισ, ερδει τυρβολψα, κοιρανπυτκι, 
Ωιεσενκερβελ: Ν (Κτ, Κρ); 2. ςερατρυµ αλβυµ, ζ〈σζπα, ϖαλκοπρσκϕυυρι, 
ωεισσερ Γερµερ: Κ (Τ); 3. Ανγελιχα σψλϖεστρισ, ερδει ανγψαλγψκρ, 
καρηυνπυτκι, Ωαλδενγελωυρζ. � 
√. σζ.: διερβµα �µεννψδργσ, ϖιλλ〈µλ〈σ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ 
νϖνψ�. � Φριισ 130, ΘΛ 59., ΙτκΤ 590, ΝΝ 155, Σλ 111, ΣλΒ 308 
 

(240) διηκκε|ρ〈σσι: 1. Λψχοποδιυµ χλαϖατυµ, καπχσοσ κορπαφ!, κατινλιεκο, 
Κευλανβρλαππ; 2. Λψχοποδιυµ σελαγο = Ηυπερζια σελαγο, ρσζεγ γψργψφ! 
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(µοηοσ κορπαφ!, ρσζεγ ∼), κετυνλιεκο, Ταννεντευφελσκλαυε: ∆ (Ητ); Ν (Κϖ, 
Ηφ). � 
√. σζ.: διηκκι �τετ!� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 61., ΝΝ 
155, Σλ 112 

(241) διλ∋δα: [φ!φαϕτα, µελψ α η〈ντ〈σρα σζ〈ντ τλγψερδ∀βεν, σαρϕερδ∀βεν ν∀]: Ν (ΚΡ, 
Π). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Ν Ι: 527 
 

(242) διλ∋λα: Ανετηυµ, καπορ, τιλλι, ∆ιλλ(κραυτ). � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. ανγ. διλλ �καπορ�; νο. διλλ ιδ.; φι. τιλλι �καπορ� < σϖ. διλλ, αζ 
〈τϖτελ τρτνηετεττ ακ〈ρ α κσει ⌠σϖδ ιδ∀σζακβ⌠λ (1375�1526) διλ ιδ. φορµ〈βαν 
ισ. Α λαππβα κερληετεττ α φιννβ∀λ, β〈ρ νεµ ζ〈ρν〈µ κι α σκανδιν〈ϖ, λεγινκ〈ββ 
σϖδ ερεδετετ. � ΣλΒ 487, ςεστΛυυκ 134 
 

(243) δοαρττα|ρασετ (Πλ.): Εθυισετυµ αρϖενσε, µεζει ζσυρλ⌠, πελτοκορτε, 
Αχκερσχηαχητεληαλµ: Ν (Λγ). � 
√. σζ.: δοαρττα �ροκκα� + ρασετ �ϖιρ〈γ(οκ), λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ(εκ)� ΘΛ 
62. 
 

(244) δυισκκα|νιεηττι: ϑυγλανσ ρεγια, κζνσγεσ δι⌠, σακσανπηκιν, εχητε Ωαλνυσσ. 
� √. σζ.: δυισκκα �νµετ� + νιεηττι �µογψορ⌠�. Φινν µιντ〈ρα κελετκεζεττ 
τκρσζ⌠. � Σλ 122, ΣλΒ 445 
 

(245) δυοδδερ|ρασσε: Λεδυµ παλυστρε, µοχσ〈ρι µολψ!ζ∀, συοπυρσυ, Συµπφπορστ: Ι. � 
√. σζ.: δυοτταρ �τυνδρα, ταρηεγψ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � 
ΘΛ 67. 
 

(246) δυολβα|δα∃ασ: Λοισελευρα προχυµβενσ, τρπεηανγα, σιελικκ, Αλπεναζαλεε 
(Γεµσηειδε). � 
√. σζ.: δυολβα �λαποσ� + δα8ασ �χσαραβ, �ερικα�,�ηανγα�; φλχσερϕε, ϖεσσζ∀, 
ηαϕτ〈σ, 〈γ, ϖαλαµινεκ α σζ〈ρα. � Σλ 125 
 

(247) δυολβα|συοιδνι: Ποα χοµπρεσσα, λαποσσζ〈ρ (λαπτοττσζ〈ρ) περϕε, 
λιττενυρµικκα, Πλαττηαλµρισπε. � 
√. σζ.: δυολβα �λαποσ� + συοιδνι �φ!, σζνα�. � Σλ 125 
 

(248) δυοπµα ∼ φυοµε ∼ φυµα: Πρυνυσ παδυσ, ζελνιχε (ζελνιχεµεγγψ, ζσελνιχε), 
(ποηϕαν)τυοµι, Τραυβενκιρσχηβαυµ: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Οϖ, Υ, Ο, Μερ, Σκαλσ, ςδ, 
Ηοτ, Φρ, ς, Ητ, ςφσ); Σ (Τψσ); Ν (Ενον, Λγ, Κϖ, Κτ, Κρ, Π, Υτσ); Ι; Κ (Πα, Κλδ, 
Τ). � 
Υρ〈λι κορι σζ⌠, ϖ. φι., καρϕ.−αυν. τυοµι; σζτ τοοµ �ζελνιχεφα�; λ!δ τοοµ ιδ.; 
ϖεπσζ. τοµ; ϖ⌠τ τ?µι �ζελνιχεφα�; µδΕ ≅οµ, Μ λαϕµ ιδ., Ε λαµαΑ, Μ λαϕµαΑ 
�ζελνιχεβογψ⌠�; χσερ. λοµβο ∼ λοµβ; ϖτϕ., ζρϕ. ≅Ιµ �ζελνιχεφα�; ϖογ. ≅2µ, ≅Βµ; 
οσζτϕ. ϕ�µ, ϕυµ �ζελνιχεβογψ⌠�; σζαµ. σζελκ. .Κµ ∼ Χεω ∼ τϕευωα �ζελνιχεφα, 
ζελνιχεβογψ⌠�; καµ. λεµ �ζελνιχεβογψ⌠�. � ∗⇓Ιµε ∼ ⇓#µε (ΥΕΩ) ∼ ∆?µΙ (Λρ) 
�ζελνιχε�. �  
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Φριισ 151�2, 156, Γεν 2058. Θλ 66., ΛΩφσ 240., Ν Ι: 583, Λζ 1119., 8083., 
Λυκκ 158, Ηκ 503, ΙτκΕ 5155., ΜοσΣλ 129, Σλ 126, ΣλΒ 411, 496, ΒλΜ 78 | 
ΙτκΕΛπΧηρ 449., ΣΚΕΣ 1408, ΥΕΩ 65, Λρ 221., ΣΣΑ 3: 329�30  

 
(249) δυορδνα: Ηιπποπηα ρηαµνοιδεσ, ευρ⌠παι (τενγερπαρτι) ηοµοκτϖισ, τψρνι, 

Σανδδορν Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠. � Σλ 126 | ΣΣΑ 3: 348 
 

(250) δυορεκε ∼ δοερεηκε: 1. Αλχηεµιλλα ϖυλγαρισ, κζνσγεσ παλ〈στφ!, ποιµυλεητι, 
Φραυενµαντελ: ∆ (ς); 2. [κερεκ λεϖελ! αλπεσι νϖνψ]: ∆ (Φρ, ς); 3. [εγψ 
νϖνψ]: ∆ (Τρ, Φρ, ς, Ητ, ςφσ); 4. [σζ∀ρσ βιµβ⌠ϕ ϖαγψ ργψ!, κεµνψ 
φ!φλε]: Σ (Αρϕ); 5. [λοµβοσ φα ( α ςφσ−βεν φενψ∀φα ισ) 〈γα, γαλλψα]. � Α ΣΚΕΣ 
εββεν αζ 5. ϕελεντσβεν κζλι, 〈λταλ〈νοσαν ισµερτ: ∆; Σ; Ν; Ι; Κ κυτατ⌠ποντοκον. 
Βεργσλανδ ϖισζοντ αζ ελσ∀ ϕελεντστ αδϕα µεγ.  
Σκανδιν〈ϖ ϖαγψ γερµ〈ν ερεδετ!, ϖ. σϖ. διαλ. δ∑ργ �τ!λεϖελ! 〈γ, ρονγψ, σζεµτ, 
σζαλµασζ〈λ�. � ΘΛ 68., ΛΩφσ 2682., Λζ 7971: 2., 8095. Ηκ 469, ΒλΜ 64 | ΣΚΕΣ 
1353�54 
 

(251) δυοτταρ|!ικ∃α: Ρηοδοδενδρον λαππονιχυµ, λαππφλδι ηαϖασσζπε, 
λαπιναλππιρυυσυ, νορδισχηε Αλπενροσε. � 
√. σζ.: δυοτταρ �τυνδρα, ταρηεγψ� + .ικ8α �δσζ, κσζερ�. � Σλ 127 
 

(252) δυοτταρ|βυσσα|γεαηπιλ: Αντενναρια αλπινα, αλπεσι µαχσκαταλπ, 
τυντυρικισσανκπλ, εινε Αρτ Κατζενπφτχηεν. � 
Τ. . σζ.: δυοτταρ �ταρηεγψ, τυνδρα� + βυσ�σ〈 �µαχσκα� + γεαηπιλ �µανχσ, ταλπ�. � 
ςαλ⌠σζν!λεγ φινν µιντ〈ρα κελετκεζεττ τκρσζ⌠. Σζερκεζετβεν σ ϕελεντσβεν 
ηασονλ⌠ α σϖδ, ϖ. φϕλλ|καττ|φοτ ιδ. � Σλ 127, ΣλΒ 495 
 

(253) δυοτταρ|η〈ϖϖαρ: Τρισετυµ σπιχατυµ, ϖαλαµιλψεν αρανψζαβ, τηκκαυρα, 
⊗ηρενγραννενηαφερ (ηριγερ Γολδηαφερ, ηριγερ Γραννενηαφερ). � 
√. σζ.: δυοτταρ � ταρηεγψ, τυνδρα� + η〈ϖϖαρ �ζαβ�. � Σλ 127, ΣλΒ 50 
 

(254) δυοτταρ|ηορβµ〈: Επιλοβιυµ αναγαλλιδιφολιυµ, ϖαλαµιλψεν φζικε, δερχε, 
τυντυριηορσµα, Γαυχηηειλωειδενρσχηεν. � 
√. σζ.: δυοτταρ �ταρηεγψ, τυνδρα� + ηορβµ〈 �ερδει δερχε (κεσκενψλεϖελ! ∼, 
ϖ〈γ〈σι ∼)�. � Σλ 127, ΣλΒ 495 
 

(255) δυοτταρ|λεαϖϖε|δολγι: Πολψστιχηυµ λονχηιτισ, δ〈ρδ〈σ ϖεσεπ〈φρ〈νψ, 
συιπποηρκψλ, Λανζενσχηιλδφαρν. � 
Τ. . σζ.: δυοτταρ �τυνδρα, ταρηεγψ� + λεαϖϖι �λαζα, φινοµ, τρκενψ� + δολγι 
�τολλ�. Α λεϖελεκ µαδ〈ρτολληοζ ηασονλ⌠ακ, εζρτ καπηαττα α νεϖτ α νϖνψ. � Σλ 
127 
 

(256) δυοτταρ|σ〈ηπαλ: Αστραγαλυσ αλπινυσ, ηαϖασι χσδφ!, τυντυρικυρϕενηερνε, 
Αλπεντραγαντ. � 
√. σζ.: δυοτταρ �ταρηεγψ, τυνδρα� + σ〈ηπαλ �κασζανψ!γβκκνψ�. � Σλ 127, ΣλΒ 
495 
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(257) δυλβα|δεββυκ (Πλ.): Φυχυσ, ϖαλαµιλψεν τενγερι µοσζατ, λεϖ, Τανγ: Ν. � 

√. σζ.: δυλβα �λαποσ� + δεββυκ �µοσζατ�. � ΘΛ 69. 
 

(258) δυϖδνε|ρ〈σσι: Ρυµεξ λονγιφολιυσ (Ρυµεξ δοµεστιχυσ), ηοσσζλεϖελ! (σαρκι) 
λ⌠ροµ, (ηοσσζλεϖελ! λ⌠σ⌠σκα, ηοσσζλεϖελ! σ⌠σκα), ηεϖονηιερακκα, 
Γεµσεαµπφερ: Ν (Ηφ). � 
√. σζ.: δυϖδνι �σζεµτδοµβ, τρ〈γψαδοµβ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ 
νϖνψ�. � ΘΛ 65., Σλ 128, ΣλΒ 253 
 

(259) δ∋υϖκε|βρφιε ∼ δοϖηκε|βυρηϖιε: Χλαδονια πψξιδατα, σζεµλχσσ σερλεγζυζµ⌠, 
ρυσκεαπικαρινεν τορϖιϕκλ, Βεχηερµοοσ: ∆ (Ρρ, Ο, Φρ, ς, ςφσ). � 
√. σζ.: δ∋υϖκε �χσενγ∀χσκε� ∼ δοϖηκε �κερεκ ρνχσενγ∀� + βρφιε 
�ρνσζαρϖασζυζµ⌠�. � Ηκ 472�3, ΒλΜ 66 
 

(260) δρριε|βρηϖιε: Χλαδονια σιλϖατιχα ϖ. ρανγιφερινα, ρνσζαρϖασζυζµ⌠, 
ηαρµααπορονϕκλ, Ρενντιερφλεχητε: ∆ (Ρρ). � 
√. σζ.: 1. δρριε �ϖλγψ α ηεγψσγβεν�; 2. δρριε �τ!λεϖλ� + βρηϖιε 
�ρνσζαρϖασζυζµ⌠�. Μινδκτ σσζεττελι ελ∀ταγ λεηετσγεσ: αζ εγψικ αζ λ∀ηελψετ 
ϕελληετι, α µ〈σικρα µαγψαρ〈ζατ α ζυζµ⌠κ κζ βελεραγαδτ τ!λεϖελεκ. � Ηκ 471 
 

(261) δρσϕιε ∼ δσσϕιε ∼ δυρσϕιε ∼ δυσσϕιε: 1. [φ!− ϖαγψ νϖνψφαϕτα, αµι α ηεγψεν, 
α κϖεκ κζτ ν∀]: ∆ (Οϖ, ς); 2. Σεδυµ ροσεα = Σεδυµ ροσευµ = Ρηοδιολα 
ροσεα, ιλλατοσ ρ⌠ζσ〈σϖαρϕη〈ϕ, ρυυσυϕυυρι, Ροσενωυρζ. Αζ ελσ∀ αδατ 
Ηασσελβρινκνλ φορδυλ ελ∀, α µ〈σοδικ, Βεργσλανδ ποντοστϕα α ϕελεντστ. �  
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Ηκ 472, ΒλΜ 67 
 

(262) εαηκκαρακ (Πλ.): 1. Ματριχαρια ινοδορα (Ματριχαρια µαριτιµα), τενγερπαρτι 
σζκφ!, τυοκσυτον σαυνιο, γερυχηλοσε Καµιλλε: ∆ (Ητ); 2. Στελλαρια µεδια, 
τψκηρ, πιηατητιµ, ςογελστερνµιερε: Σ (Ηµ); 3. [υγαρον λεϖ∀ φ!]: Ν (Οφ, Ιβ]. 
� Νορϖγ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. εακρε ιδ. � ΘΝ 355, 6 
 

(263) εαµι|γιεδδε|συιδνι: Ποα αλπιγενα / Ποα πρατενσισ, ρτι περϕε, ποηϕαννυρµικκα, 
εινε Αρτ Ρισπε. � 
Τ. . σζ.: εαµι �ερεδετι, ∀σι, σζλ∀−� + γιεδδι �µεζ∀, ρτ� + συοιδνι �φ!, σζνα�. � 
Σλ 132 
 

(264) εανα(ν)|µυορϕι: 1. Φραγαρια ανανασσα, επερ, (αναν〈σζεπερ, τερµεσζτεττ επερ), 
(ταρηα)µανσικκα, Γαρτενερδβεερε; 2. Εµπετρυµ νιγρυµ, ϖαρϕβογψ⌠, 
ϖαρικσενµαρϕα, Κρηενβεερε: Σ (Τψσ). Σαµµαλλαητι αζ ελσ∀ ϕελεντστ αδϕα µεγ. � 
√. σζ.: εανα �φλδ, ϖιδκ� + µυορϕι �βογψ⌠�. � Λζ 868: 4., Σλ 132, ΣλΒ 357, 
ςεστΛυυκ 135 
 

(265) εανα(ν)|νιεηττι: Αραχηισ ηψπογαεα, αµερικαιµογψορ⌠ (φλδιµογψορ⌠), 
µααπηκιν, Ηασελνυσσ. � 
√. σζ.: εανα �φλδ� + νιεηττι �µογψορ⌠�. � Σλ 132, ΣλΒ 355 
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(266) εαρτα ∼ ηεαρτα: Πισυµ σατιϖυµ, βορσ⌠, ηερνε, Ερβσε: ∆ (Ητ); Σ (Σορσ, Αρϕ, Τψσ, 
Ηµ); Ν (Βλσ, Κλ, Κτ, Κρ, Π, Ρεπ, Νεσ); Ι; Κ (Πα). � 
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ⌠νο. ερτρ; νο. ερτερ, ερτ; σϖ. ρτ ιδ. Α γερµ〈ν 
∀σφορµα αρωΕτ. � ΘΝ 356, Ν ΙΙΙ: 873, Λζ 885., 1355�1357., ΙτκΤ 40, ΣλΜορ 13, 
ΙτκΕ 771., Σλ 134, 215, ΣλΒ 252 | ΝΕΟ 90, ΣΕΟ 1223, ΕΟ 191 
ς. βισσο−; ηεαρτα 
 

(267) εασκα ∼ εασκα|µυορρα ∼ 〈σκε|µυορρα: Φραξινυσ εξχελσιορ, µαγασ κ∀ρισ (ηεγψι 
κ∀ρισ), (λεητο)σααρνι, γεµεινε Εσχηε. � 
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ⌠νο. ασκρ; νο. ασκ; σϖ. ασκ �δοβοζ, κ∀ρισ�. Α 
κζγερµ〈ν φορµα ∗〈σκα. Αζ ΣΣΑ σζεριντ κεζδετβεν (ερρε υταλ α νορϖγ σ α 
σϖδ νϖ) α κ6ρισφ〈τ ϕελλτε. � Φριισ 862, ΘΛ 347., Σλ 134 | Ν∆ΕΩ 34, ΝΕΟ 8, 
ΣΕΟ 20, ΣΚΕΣ 27, ΣΣΑ 1: 86 
 

(268) εασκι: Εθυισετυµ φλυϖιατιλε, ισζαπζσυρλ⌠, ϕρϖικορτε, Τειχησχηαχητεληαλµ. � 
ςαλ⌠σζν!λεγ σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. αζ εασκα χµσζ⌠ν〈λ α νορϖγ σ σϖδ 
ετιµονοκατ. Ηανγαλακϕ〈τ τεκιντϖε αζονοσ ερεδετ! αζ εασκα σζ⌠ϖαλ, 
ϕελεντστανιλαγ βιζονψταλαν αζ εγψεζτετσ. Λαππφλδν ισζαπζσυρλ⌠ φορδυλ ελ∀. � 
Σλ 134 
 

(269) εατναµαν λυαδ∋δα: Σολανυµ τυβεροσυµ, βυργονψα, περυνα, Καρτοφφελ. � 
√. σζ.: εδ∋ναµα �φλδ, ϖιδκ� + λυαδ∋δα �γολψ⌠�. � Σχηλ 37, 87 
 

(270) εατναν|�αδδυ: [γψµλχσ]: Ν (Κτ, Κρ, Π]. � 
√. σζ.: εανα �φλδ, ϖιδκ� + �αδδυ �νϖνψ, τερµσ, γψµλχσ�. � Ν ΙΙΙ: 866, Σλ 
134 
 

(271) εαϖρυ ∼ νεβρυο ∼ δαεβριε: Οξψρια διγψνα, σαϖασκα (ηαϖασι τρπεσ⌠σκα), 
ηαπρο, Αλπενσυερλινγ: ∆ (Μερ, ς, ςφσ); Σ (Αρϕ, ϑ, Γ); Ν (Κνκ, Ενον, Κτ, Κρ). 
� Ισµερετλεν ερεδετ!. Α φινν ηαπρο, απρο, βρο ιδ. λαππ ϕϖεϖνψσζ⌠. � Φριισ 
862, ΛΩφσ 1329., Ν ΙΙΙ: 876, Λζ 837., 4137., Γρ 1535, Λυκκ 49, Ηκ 224�5, 
398, 974�5, 976, ΒλΜ 56, Σλ 135, ΣλΒ 247 | ΣΚΕΣ 57, ΣΣΑ 1: 140 
 

(272) εβµοσ|λιε∀αγατ (Πλ.): Σχροπηυλαριχεαε, τ〈τογατ⌠κ (τ〈τογατ⌠φλκ), 
νααµακυκκαισετ, Βραυνωυρζγεωχησε. � 
√. σζ.: εβµοσ �? ποµπ〈σ, ναγψσζερ!� + λιε!αγατ �ϖιρ〈γοκ�. � Σλ 135 
 

(273) εβρεηκε ∼ βρ∋εγε ∼ βρ∋εκε: 1. Επιλοβιυµ ανγυστιφολιυµ, ερδει δερχε 
(κεσκενψλεϖελ! ∼, ϖ〈γ〈σι ∼), µαιτοηορσµα, σχηµαλβλττριγεσ Ωειδενρσχηεν: ∆ 
(Φρ, ς); 2. Οξψρια διγψνα, σαϖασκα = ηαϖασι τρπεσ⌠σκα, Αλπενσυερλινγ: ∆ (Φρ 
ς). � 
ςαλ⌠σζν!λεγ κπζεττ σζ⌠. Τϖε αζ εβριε �εσ∀� + −γε, −κε κπζ∀. Ηκ 224, ΒλΜ 73 
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(274) εβριε|γιερεητσε ∼ εβριεν|γιερεητσε ∼ εβριεν|γιερενασσε: 1. [µαγασ, ελ〈γαζ⌠, 
κκ ϖιρ〈γ νϖνψ (κλνσεν ργι γσ ηελψν ν∀)]. Α σϖδ νϖ βλ∑κυλλα 
αλαπϕ〈ν: Πολεµονιυµ χοερυλευµ, κκ χσαταϖιρ〈γ, λεητοσινιλατϖα, βλαυε 
Ηιµµελσλειτερ: ∆ (Ρρ, Ο, Η, Υ, Οϖ); 2 [εγψ βιζονψοσ νϖνψ]: ∆ (Η, Υ); 3. 
[πιροσ ϖιρ〈γ, κεσκενψ λεϖελ! νϖνψ, αµελψ αυγυσζτυσβαν ν∀], (Χηαµεριον 
ανγυστιφολιυµ) = Επιλοβιυµ ανγυστιφολιυµ, ερδει δερχε (κεσκενψλεϖελ! ∼, 
ϖ〈γ〈σι ∼), µαιτοηορσµα, Ωαλδωειδενρσχηεν: ∆ (Ρρ); 4. Αλχηεµιλλα, παλ〈στφ!, 
ποιµυλεητι, Φραυενµαντελ. Α βεργσλανδι χµσζ⌠κ αζ Επιλοβιυµ ϕελεντσσελ 
εγψενρτκ!εκ. � 
√. σζ.: εβριε �εσ∀� + γιερ�ενασσε ∼ γιερ�ετσε �εγψ νϖνψ�. � Ηκ 225, ΒλΜ 73 
 

(275) ελϖε|συοιδνι ∼ ηελϖε|συοιδνι: 1. Μιλιυµ εφφυσυµ, ζιλ〈λτ κ〈σαφ! (πονγψολα 
κλεσπερϕε), τεσµα, Ωιλδφλαττεργρασ: Ν (Κτ, Κρ, Π, Υτσ); 2. Χαλαµαγροστισ, 
ν〈δτιππαν, καστικκα, Ρειτγρασ; 3. Λινναεα βορεαλισ, Λινν−χσερϕε Λινν−ϖιρ〈γ), 
ϖαναµο, Μοοσγλχκχηεν; 4. Σολιδαγο ϖιργαυρεα, κζνσγεσ αρανψϖεσσζ∀, 
κυλταπιισκυ, γεµεινε Γολδρυτε. � 
√. σζ.: ηελϖε �φ!νεµ! ϖ. γαβονανϖνψ ϖιρ〈γρσζε, µυρϖαλεϖλ� + συοιδνι �φ!, 
σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � Φριισ 167, 295, ΘΛ 70., Ν ΙΙ: 316, Λζ 1334., 
Σλ 135, 216, ΣλΒ 484 
ς. ηελϖε|συοιδνι 
 

(276) ερτεπ: ςαχχινιυµ υλιγινοσυµ, ηαµϖασ 〈φονψα, ϕυολυκκα, Μοορηειδελβεερε 
(Ραυσχηβεερε). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � ΘΛ 71. 
 

(277) εστραγον: Αρτεµισια δραχυνχυλυσ, τ〈ρκονψ (τ〈ρκονψρµ), ρακυυνα, Εστραγον 
(∆ραγον, Βερτραµ). � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. φρ., σπ. εστραγ⌠ν; ορ. Φ∃)Γ∀ΗΙ# ιδ. Α λαππβα µινδεν 
βιζοννψαλ α νορϖγ κζϖεττεττε, ϖ. εστραγον ιδ. � ςεστΛυυκ 135 
 

(278) εϖσι|σινε: ηαϕυηειν [? ιλλατοσ φ!]: Κ (Πα). � 
√. σζ.: εϖσα �σζαγ, ιλλατ� + σινε �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � ΙτκΤ 22 
 

(279) εϖϖαν|πει×ϖϖ|πυλλ: 1. Τρολλιυσ ευροπαευσ, κζνσγεσ (ευρ⌠παι) ζεργεβογλ〈ρ, 
κυλλερο (�Ιιϖανανπιϖν λ. ϕυηαννυκσεν ναππι�), Τρολλβλυµε: Κ (Πα, Νϕ, Κλδ); 2. 
Χαλτηα, γ⌠λψαηρ, ρεντυκκα, ∆οττερβλυµε: Κ (Πα). � 
Τ. . σζ.: εϖϖαν �Ιϖ〈ν� + πει∋ϖϖ �ναπ; Ναπ� + πυλλ �γοµβ�. � ΙτκΤ 384, 817, 
923, ΜοσΣλ 21, ΣλΜοσ 48 
 

(280) #ητεµασ: ςαχχινιυµ υλιγινοσυµ, ηαµϖασ 〈φονψα, ϕυολυκκα, Ραυσχηβεερε 
(Μοορηειδελβεερε): Σ (ϑ, Φ, Γ, Τψσ); Ν (Κρ, Π, Υτσ); Ι; Κ (Ν, Πα, Νϕ, Σ, Α, Κλδ, 
Τ). � 
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Ισµερετλεν ερεδετ!. � Φριισ 860�1, ΘΛ 348., Ν Ι: 624�5, Λζ 891., ΙτκΤ 57, 
ΣλΜορ 11, ΙτκΕ 542., ΜοσΣλ 27, Σλ 135, ΣλΒ 276 
 

(281) #ητεµασ|σιε∀γα: Σαλιξ µψρτιλλοιδεσ, κυκοϕσζαφ!ζ, ϕυολυκκαπαϕυ, 
Ηειδελβεερωειδε. � 
√. σζ.: 2ητεµασ �ηαµϖασ 〈φονψα� + σιε!γα �φ!ζ�. Φινν µιντ〈ρα κελετκεζεττ 
τκρσζ⌠, ϖ. ϕυολυκκα �ηαµϖασ 〈φονψα� + παϕυ �φ!ζ�. � Σλ 135, ΣλΒ 276 
 

(282) #ππελ ∼ #βελ ∼ #ηπελ ∼ βλαα: Μαλυσ, αλµα, οµενα, Απφελ: ∆ (Αν, Υ, Ο, Μερ, 
Στϕρδ, Τρ, Κ, Σκαλσ, ςδ, Ηοτ, Σν∑ , Ητ); Σ (ϑ, Φ, Γ, Τψσ, Ηµ); Ν (Σδϖ). � 
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ⌠νο. επλι; νο. επλε, βλε; σϖ. ππλε ιδ. � Ηζ 11, Λζ 
94β 2., 873β., Ν Ι: 623, Ηκ 224, 477, Σλ 135�36, ΣλΒ 388, ςεστΛυυκ 135 | ΝΕΟ 
90, ΣΕΟ 1217 
 

(283) φ〈δνυ: Ανγελιχα αρχηανγελιχα, ορϖοσι ανγψαλγψκρ, ϖιννπυτκι, εχητε 
Ενγελωυρζ: ∆ (Ρρ, Η, Οϖ, Υ, Ο, Μερ, Φρ, ς, Ητ, ςφσ); Σ (Σορσ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, 
Τψσ, Ηµ); Ν (Οφ, Ιβ, Ενον, Λνϖ, Κρλ, Κτ, Κρ, Π, Υτσ); Κ (Να). � 
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ⌠νο. ηϖυνν; νο. κϖανν(α); σϖ. κϖαννε ιδ. Α 
σζ⌠κεζδ∀ −φ− ηανγ αναλ⌠γι〈ϕ〈ρα, ϖ. φι. ϖαλασ, νο. ηϖαλ, λπ. φ〈λισ �χετ�� Λ 38, Φριισ 
168, ΘΝ 143, ΘΛ 72., ΛΩφσ 182., Ν Ι: 626, 632, Λζ 938. Χ 26 Ηκ 481�2, Σλ 
138, ΣλΒ 537 | ΝΕΟ 341, ΣΕΟ 373�4 
 

(284) φαρβµα: Ρυµεξ χρισπυσ, φοδροσ λ⌠ροµ, ποιµυηιερακκα, κραυσερ Αµπφερ. � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Φριισ 171, ΘΛ 73. 
 

(285) φιερβµε|γρον|λαστα: Σαλιξ ρετιχυλατα, ρεχσλεϖελ! φ!ζ, ϖερκκολεητιπαϕυ, 
Νετζωειδε. � 
Τ. . σζ.: φιερβµι �η〈λ⌠� + γρον �ηαϖασι η⌠φαϕδ� + λαστα �λεϖλ�. � Σλ 142 
 

(286) φιερβµε|ρ〈σσι: 1. ςιχια σεπιυµ, γψεπ!βκκνψ (σϖνψβκκνψ), αιτοϖιρνα, 
Ζαυνωιχκε; 2. ςιχια χραχχα, κασζανψ!γβκκνψ (κασζανψ!γ), ηιιρενϖιρνα, 
ςογελωιχκε. � 
√. σζ.: φιερβµε �η〈λ⌠� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 339, Σλ 142 
 

(287) φερπενε ∼ φερπεσε: Ποτεντιλλα ερεχτα, ϖροντ⌠φ! (ϖροντ⌠πιµπ⌠, 
ϖρηασγψκρ), ρτϖν, Τορµεντιλλ: ∆ (Ρρ, ςφσ); 2. [λ〈γψσζ〈ρ, σ〈ργα ϖιρ〈γ, 
ναγψ γψκερ! νϖνψ]: ∆ (ςφσ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � ΘΛ 76., ΛΩφσ 213., Λζ 1042., Ηκ 491, ΒλΜ 77 
 

(288) φηκον ∼ φιικον ∼ ϖιικν|µυ⌡ρρ: Φιχυσ, φγε, ϖιικυνα, Φειγε: ∆ (Ητ); Σ (ϑ, Φ, 
Γ); Ι; Ν (Λγ, Κϖ, Σδϖ). � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖελενχει ολασζ ερεδετ!: φγηε (Πλ.)�φγκ�, ολ. φιχο; ανγ. φιγ; φρ. 
φιγυε; ορ ϑ∋Η∀ ιδ. Σκανδιν〈ϖ, φ∀λεγ σϖδ ϕϖεϖνψσζ⌠ α φιννβεν, ταλ〈ν α 
λαππβαν ισ, εσετλεγ φινν κζϖεττσσελ, ϖ. νο. φικεν; σϖ. φικον; φι. ϖιικυνα ιδ. 
Νεµ ελκπζεληετετλεν, ηογψ α Βιβλια ηατ〈σ〈τ ισ κι λεηετ µυτατνι εγψρσζτ αζ 
αδατοκ ργισγε µιαττ (Λννροτ, Θϖιγσταδ), µ〈σρσζτ νινχσ φγε(φα) Λαππφλδν, 
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δε α νϖ µγισ λτεζικ, τεη〈τ ϖαλαµιτ ϕελλνιε κελλ. � Λν 222, ΘΝ 151, 
ΩΛπΧηρ 73, ΜοσΣλ 137, ΣλΜοσ 147, Σλ 143, ΣλΒ 529, Σλ 147, ςεστΛυυκ 135 | 
ςρΕγζ 84�86 

(289) φισκεσ|γιελδ〈: Λψχοποδιυµ χοµπλανατυµ, (∆ιπηασιαστρυµ χοµπλανατυµ, 
∆ιπηασιυµ ∼), λαποσ κορπαφ!, κελταλιεκο, γεµεινερ Φλαχηβρλαππ. � 
√. σζ.: φισκεσ �σ〈ργα� + γιελδ〈 �κορπαφ!�. Φινν µιντ〈ρα κελετκεζεττ τκρσζ⌠, ϖ. 
κελτα(ινεν) �σ〈ργα� + λιεκο �κορπαφ!�. � ΣλΒ 296  
 

(290) φισκεσ|ρισ: Ιρισ πσευδαχορυσ, µοχσ〈ρι ν∀σζιροµ, (σ〈ργα ν∀σζιροµ, �σ〈ργα 
λιλιοµ�), κελτακυρϕενµιεκκα, Ωασσερσχηωερτλιλιε. � 
√. σζ.: φισκεσ �σ〈ργα� + ρισ �ν∀σζιροµ�. � Σλ 144, ΣλΒ 322 
 

(291) φισκεσ|λ〈ϖκι: Αλλιυµ φλαϖυµ, σ〈ργα ηαγψµα, κελτασιπυλι. � 
√. σζ.: φισκεσ �σ〈ργα� + λ〈ϖκι �ηαγψµα�. Α φινν αλαπϕ〈ν κελετκεζεττ τκρσζ⌠, ϖ. 
κελτα �σ〈ργα� + σιπυλι �ηαγψµα�� ςεστΛυυκ 135 
 

(292) φισκεσ|λοππαν ∼ φισκεσ|λοππασ: Νυπηαρ λυτευµ, σ〈ργα ϖζιτκ (ϖζιµ〈κ, σ〈ργα 
ταϖιρ⌠ζσα), (ισο)υλπυκκα, γρο⇓ε Μυµµελ. � 
√. σζ.: φισκεσ �σ〈ργα� + λοππαν �σ〈ργα ϖζιτκ�. � Σλ 144 
 

(293) φισκεσ|µ〈∀ιρ: Γαλιυµ ϖερυµ, τεϕολτ⌠ γαλαϕ (τεϕολτ⌠φ!), κελταµαταρα, εχητεσ 
Λαβκραυτ. � 
√. σζ.: φισκεσ �σ〈ργα� + µ〈!ιρ �γαλαϕ�. ςαλ⌠σζν!λεγ α φινν αλαπϕ〈ν κελετκεζεττ 
τκρσζ⌠. � Σλ 144 
 

(294) φισκεσ|ναρσισ∋σα: Ναρχισσυσ πσευδοναρχισσυσ, χσυπροσ ν〈ρχισζ (σ〈ργα ν〈ρχισζ, 
τροµβιταν〈ρχισζ), κελταναρσισσι, γελβε Ναρζισσε. � 
√. σζ.: φισκεσ �σ〈ργα� + ναρσισ∋σα �ν〈ρχισζ�. Ρσζλεγεσ τκρφορδτ〈σ, 
ϖαλ⌠σζν!λεγ α φιννβ∀λ. � Σλ 144 
 

(295) φισκεσ|ν〈στι: Ανεµονε ρανυνχυλοιδεσ, βογλ〈ροσ σζελλ∀ρ⌠ζσα, κελταϖυοκκο, 
γελβεσ Ωινδρσχηεν. � 
√. σζ.: φισκεσ �σ〈ργα� + ν〈στι �χσιλλαγ�. � Σλ 144 
 

(296) φισκεσ|νϕ〈λγγα|η〈ι|συοιδνι: Αντηοξαντηυµ οδορατυµ, ιλλατοσ βορϕπ〈ζσιτ, 
σιµακε, γεµεινεσ Ρυχηγρασ. � 
Τ. . σζ.: φισκεσ �σ〈ργα� + νϕ〈λγγα �ϕ⌠ζ!� + η〈ι �σζαγ, ιλλατ� + συοιδνι �φ!, σζνα, 
σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � Σλ 144 
 

(297) φισκεσ|ρ〈σσι: Ρανυνχυλυσ αχρισ, ρτι βογλ〈ρκα, (ιδν)νιιττψλεινικκι, σχηαρφερ 
Ηαηνενφυσσ: Ν (Π, Υτσ); Ι. � 
√. σζ.: φισκεσ �σ〈ργα� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Ν Ι: 653, Λζ 
1025: 4., Σλ 144, ΣλΒ 264, 338 | ΙτκΕΛπΧηρ 516. 
 

(298) φισκεσ|ρυοητασ: ∆αυχυσ χαροτα, σ〈ργαρπα, πορκκανα, ωιλδε Μηρε. � 
√. σζ.: φισκεσ �σ〈ργα� + ρυοητασ �γψκρ�. � Σλ 144, ΣλΒ 413 
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(299) φισκεσ|σιε∀γα: Σαλιξ πεντανδρα, βαβρφ!ζ, ηαλαϖα, Λορβεερωειδε. � 

√. σζ.: φισκεσ �σ〈ργα� + σιε!γα �φ!ζ�. � Σλ 144, ΣλΒ 245 
(300) φισκεσ|ϖι%λα: ςιολα βιφλορα, σ〈ργα ιβολψα (κτϖιρ〈γ ιβολψα), λαπινορϖοκκι, 

ζωειβλτιγεσ ςειλχηεν. � 
√. σζ.: φισκεσ �σ〈ργα� + ϖι?λα �ιβολψα, 〈ρϖ〈χσκα�. � Σλ 144, ΣλΒ 334 
 

(301) φισσκισ|βαινοκ ∼ φισσκισ|βαινο|δαγασακ (Πλ.): 1. Λψχοποδιυµ χοµπλανατυµ, 
λαποσ κορπαφ!, κελταλιεκο, γεµεινερ Φλαχηβρλαππ; 2. Λψχοποδιυµ αλπινυµ 
(∆ιπηασιαστρυµ αλπινυµ), ηαϖασι (αλπεσι) κορπαφ!, τυντυριλιεκο, 
Αλπενφλαχηβρλαππ: Ι. � 
Τ. . σζ.: φισσκισ �σ〈ργα� + βαϕνοκ �σζν, φεστκ� + δαγασακ �χσαραβ; φλχσερϕε, 
ϖεσσζ∀, ηαϕτ〈σ, 〈γ, ϖαλαµινεκ α σζ〈ρα�. � ΘΛ 74., ΙτκΕ 3152: 4., 5574. 
 

(302) φισσκισ|βολκκο: Τρολλιυσ ευροπαευσ, κζνσγεσ ζεργεβογλ〈ρ, κυλλερο, 
Τρολλβλυµε. � 
√. σζ.: φισσκισ �σ〈ργα� + βολκκο �βελσ∀ ρσζ, βελλ ϖαλ⌠ εληελψεζκεδσ�. � ΘΛ 75. 
 

(303) φρ�µτ�: 1. Βετυλα νανα, τρπε νψρ, ϖαιϖαισκοιϖυ, Ζωεργβιρκε: ∆ (ςφσ); 2. 
[φενψ∀βοκορ]. ∆ (Σν∑). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � ΛΩφσ 254., Λζ 1088. 
 

(304) φρυκτα: [γψµλχσ]: ∆ (Αν, Υ). � 
ςαλ⌠σζν!λεγ σϖδ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. σϖ., νο. φρυκτ ιδ. Α κυτατ⌠ποντοκ αλαπϕ〈ν 
γονδολοµ α σϖδ ερεδετετ. � Ηζ 208 
 

(305) φυρκανακ (Πλ.): Στελλαρια µεδια, τψκηρ, πιηατητιµ, ςογελστερνµιερε: Σ 
(Τψσ); Ν (Βλσ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � ΘΛ 77. 
 

(306) γααραανασσεν|η∋&∃σε: Εµπετρυµ νιγρυµ, ϖαρϕβογψ⌠, ϖαρικσενµαρϕα, 
Κρηενβεερε (Ραβενηειδεκραυτ). ∆ (ςδ, ς, ςφσ). � 
√. σζ.: γααραανασσε �ηολλ⌠� + ηΚ8σε �χσαραβ; βοκορ, χσερϕε, λ〈γψσζ〈ρ νϖνψ, 
χσαϖαροδϖα καπασζκοδ⌠ νϖνψ�. � ΛΩφσ 576., Λζ 2141: 2. 
 

(307) γααρενεσ: [ναγψ βογψ⌠κ, αµικορ ρετλενεκ, ϖιλ〈γοσζλδ σζν!εκ, δε ηα 
µεγρνεκ, βελλ πιροσακ σ κϖλ φεκετκ λεσζνεκ]. � Βιζονψταλαν, ηογψ µελψικ 
βογψ⌠τ ϕελλικ α κϖετκεζ∀ τυδοµ〈νψοσ νεϖεκ: 1. ςαχχινιυµ υλιγινοσυµ, 
ηαµϖασ 〈φονψα, ϕυολυκκα, Συµπφηειδελβεερε; 2. Χορνυσ συεχιχα, τρπε σοµ, 
ρυοηοκανυκκα, σχηωεδισχηερ Ηαρτριεγελ; 3. Εµπετρυµ νιγρυµ, ϖαρϕβογψ⌠, 
ϖαρικσενµαρϕα, Ραβενηειδεκραυτ (Κρηενβεερε): ∆ (Η). Α ϕελεντσεκετ α ∆ (Η, 
Ο, ς) κυτατ⌠ποντοκον αδτ〈κ. ςαλ⌠σζν!λεγ ελλιπσζισσελ κελετκεζεττ σζ⌠. Εγψ 
ρτελµεστ∀ υτ⌠ταγ ισ 〈λληατοττ α χµσζ⌠ υτ〈ν (µυορϕι). Ερρε βιζονψτκ α Λζ 
2141: 9. σζ⌠χικκ, δε µαγα Ηασσελβρινκ ισ ϕελζι εζτ: Ηκ 524. � 
Α γααρενεσ ϕελεντσε ηολλ⌠. � Χ 32, Ηκ 524 
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(308) γαδδε|µυρϕεκ (Πλ.): [ϖαλαµιλψεν βογψ⌠κ]: Ν (Υτσ). � 
√. σζ.: γ〈δδι �παρτ� + µυρϕεκ �βογψ⌠κ�. � ΘΛ 78. 
 

(309) γαιββατ: Σολιδαγο ϖιργαυρεα, κζνσγεσ αρανψϖεσσζ∀, κυλταπιισκυ, γεµεινε 
Γολδρυτε: Σ (Σορσ). � 
Βιζονψταλαν ερεδετ!. Ταλ〈ν φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, σ σσζεϖετηετ∀ α φινν καιπαυσ 
�ϖ〈γψ, σ⌠ϖ〈ργ〈σ� σζ⌠ϖαλ, ϖαλαµιλψεν σζιµβολικυσ ϖαγψ µεταφορικυσ ρτελεµβεν. 
� ΘΛ 79., Σλ 147 
 

(310) γαιχα|κολε: Επιλοβιυµ ανγυστιφολιυµ (Χηαµεριον ανγυστιφολιυµ), ερδει δερχε 
(κεσκενψλεϖελ! ∼, ϖ〈γ〈σι ∼), µαιτοηορσµα, σχηµαλβλττριγεσ Ωειδενρσχηεν: Σ 
(Αρϕ). � Ταλ〈ν α νϖνψµεγφελελστ µεγ κελλενε ϖιζσγ〈λνι. Ηα εγψ〈λταλ〈ν 
λτεζικ αζ αδατ, µαγαµ α φινν ϖυοηενκααλι �κακιχσϖιρ〈γ� (ϖ. Ραυηαλα 1970: 24) 
νϖνψνϖϖελ ϖετνµ εγψβε. 
√. σζ.: γαιχα �κεχσκε� + κολε �σζλεσλεϖελ! ηαρανγϖιρ〈γ�. � ΘΛ 83. 
 

(311) γαιχα|ρασσε: ? ∆ορονιχυµ, ϖυοηενϕυυρι, ζεργεϖιρ〈γ, Γεµσωυρζ: Ν (Ηφ). � 
√. σζ.: γαιχα �κεχσκε� + ρασσε �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 85. 
 

(312) γαιχα|σταρρα: [ϖαλαµιλψεν µοσζατ]: Ν (Λγ, Σδϖ). � 
√. σζ.: γαιχα �κεχσκε� + σταρρα �φατρζσµοσζατ; βαρνα τενγερι µοσζατ�. � ΘΛ 86. 
| ΝΕΟ 771 
 

(313) γαιχχα|βοσσκα: ? Αεγοποδιυµ ποδαγραρια, ποδαγραφ! (κσζϖνψφ!, βακτοππ), 
ϖυοηενπυτκι, Γιερσχη (Γεισσφυσσ): Ν (Ηφ). � Α τ∀λεµ φελτεττ νϖνψνϖ−
µεγφελελστ α φινν σεγτεττε. Α µαγψαρβαν ισ ϖαν ολψαν νϖ (βακτοππ), µελψ ε 
ϕελεντσκρβε ταρτοζικ. � 
√. σζ.: γαιχα �κεχσκε� + βοσσκα �ανγψαλγψκρ; χσϖεσ νϖνψ�. Φινν µιντ〈ρα 
κελετκεζεττ τκρσζ⌠, ρσζλεγεσ τκρφορδτ〈σ. � ΘΛ 82. 

 
(314) γ〈ιχχα|β〈ιδνυ: ∆ιπηασιαστρυµ αλπινυµ (Λψχοποδιυµ αλπινυµ, ∆ιπηασιυµ 

αλπινυµ), αλπεσι κορπαφ! (ηαϖασι κορπαφ!), τυντυριλιεκο, Αλπενβρλαππ. � 
√. σζ.: γ〈ιχα �κεχσκε� + β〈ιδνυ �σζν (φεστσρε)�. � ΘΛ 81., Σλ 154, ΣλΒ 495 

 
(315) γ〈ιχχα|µυορϕι: Ρυβυσ ιδαευσ, µ〈λνα, ϖαδελµα (ϖαττυ), Ηιµβεερε: Ν (Λγ, Βλσ, 

Κλ). � 
√. σζ.: γ〈ιχα �κεχσκε� + µυρϕι �βογψ⌠�. � ΘΛ 84., Σλ 154, ΣλΒ 512, 523, 
ςεστΛυυκ 135 
 

(316) γαρϕα|µυρϕε: ςαχχινιυµ υλιγινοσυµ, ηαµϖασ 〈φονψα, ϕυολυκκα, 
Μοορηειδελβεερε: Ν (Λγ, Κτ, Κρ, Π). � 
√. σζ.: γαρϕ〈 �ηολλ⌠� + µυρϕιε �βογψ⌠�. � Φριισ 204, ΘΛ 93., Ν ΙΙ: 52 
 

(317) γαρϕϕ〈|βιελ∋λυ: Χαµπανυλα ροτυνδιφολια, κερεκλεϖελ! ηαρανγϖιρ〈γ, κισσανκελλο, 
ρυνδβλττριγε Γλοχκενβλυµε: Ν (Λγ, Κϖ). � 
√. σζ.: γαρϕ〈 �ηολλ⌠� + βιελ∋λυ �ηαρανγ, χσενγ∀�. � Φριισ 204, ΘΛ 92. Σλ 149 
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(318) γαρρα|σινυτ: Φεστυχα τραχηψπηψλλα, ϖαλαµιλψεν χσενκεσζ, ϕψκκνατα, 

Ραυηβλαττσχηωινγελ. (Α µαγψαρβαν ϖαν µερεϖ χσενκεσζ �Φεστυχα ξ στριχτα� 
νεϖ! νϖνψ, α φινν ϕψκκνατα σζ⌠ σζεριντ εννεκ φελελνε µεγ.) 
√. σζ.: γαρρα �κρεγ� + σινυτ �ερδει σδβζα; ϕυηχσενκεσζ; χσοµ⌠σ σζιττψ⌠; 
βκασζιττψ⌠, η⌠λψαγοσ σ〈σ; κγψ⌠φ!; κισγψαπϕσ〈σ�. � Σλ 149 
Σαµµαλλαητι (1989): σιτνυ �ρυοηο (λψηψτ, νυρµικκοα µυοδοσταϖα)� [φ!, αµι 
ρϖιδ, γψεπεσ, φϖεσ ηελψετ, π〈ζσιτοτ κιαλακτ⌠] Σλ 398 
 

(319) γασκα!ακισ|ρασσε: Υρτιχα υρενσ, απρ⌠ χσαλ〈ν, ραυτανοκκονεν, κλεινε Βρεννεσσελ: 
Ν (Οφ, Ιβ). � 
√. σζ.: γασκα.ακισ (γ〈σκκα�ιτ ιγβ∀λ κπζεττ σζ⌠) �ηαραπδ〈λ⌠, ρ〈γογατ⌠� + ρασσε 
�ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 96. 
 

(320) γασκκασ ∼ κασκασ: ϑυνιπερυσ χοµµυνισ, βορ⌠κα(φενψ∀), (λαπιν)καταϕα, 
Ωαχηολδερ: ∆ (Ρρ, Η, Οϖ, Υ, Ο, Μερ, ςδ, ς, Ητ, ςφσ); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, 
Τψσ); Ν (Κνκ, Ενον, Λγ, Κτ, Κρ, Π); Ι; Κ (Σεϖ, Ν, Πα, Νϕ, Ιµ, Κλδ). � 
ςιτατοττ ερεδετ!. 1. Ταλ〈ν φιννυγορ ερεδετ! σζ⌠. ςαλαµεννψι βαλτι φινν νψελϖβεν 
υγψαναββαν α ϕελεντσβεν µεγταλ〈ληατ⌠ α νϖνψ νεϖε, ϖ. ινκ. καττΒϕα, 
καταικκο; λ!δ καδαι, καδαϕικ; καρϕ. καταϕα, καταϕικκο; ϖεπσζ. καδαγ; ϖ⌠τ καταγα, 
καταϕα; . καδακασ; λϖ καδΒγ. Κρδσεσ α ζρϕ. κα.: κα.−ποµε≅, κα.−πονε≅ ιδ, 
(ποµε≅, πονε≅ �φιαταλ φα, βοκορ�); ϖογ. κα�ℑπϕω �φα�. 
2. Α µ〈σικ λεηετ∀σγ σζεριντ α βαλτι φινν σζαϖακ βαλτι ερεδετ!εκ, ϖ. λιτ. 
καδαγσ, λεττ καδεγσ, ⌠πορ. καδεγισ �βορ⌠κα�. Α κλχσνζσ ιρ〈νψα α µ〈σικ ισ 
λεηετ, σ φ∀λεγ, ηα α βαλτι φινν σζαϖακ α ζρϕν σζ⌠ϖαλ σσζεφγγσβε ηοζηατ⌠κ, 
ακκορ α βαλτι σζαϖακ σζ〈ρµαζνακ α κζφιννβ∀λ. 
Α φιννυγορ αλαπαλακ: ∗κ.3 (κα.8ε). Φριισ 209, Γεν 222, Ηαλ 35, ΘΛ 98., ΛΩφσ 
659., Ν ΙΙ: 63, Λζ 1982., Χ33, Γρ 43, 186, Σχηλ 46, 137, ΙτκΤ 111, 853, Κερτ 47, 
ΙτκΕ 1669., ΜοσΣλ 38, Σϖερ 39, Σλ 151, ΣλΒ 291, 334 | ΦΥς 95, ΣΚΕΣ 170, 
ΥΕΩ 133, Λρ 330., ΣΣΑ 1: 326�7 
 

(321) γασσα|ϕεαγιλ: πυτκιϕκλ, [ϖαλαµιλψεν ζυζµ⌠]. � 
√. σζ.: γασσα �κϖρ, σ!ρ!, ϖασταγ� + ϕεαγιλ �ζυζµ⌠�. � Σλ 151 
 

(322) γασσα|ρ〈σσι: Αντηρισχυσ σψλϖεστρισ, ερδει τυρβολψα, κοιρανπυτκι, Ωιεσενκερβελ. � 
√. σζ.: γασσα �κϖρ, σ!ρ!, ϖασταγ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γοσ λ〈γψσζ〈ρ νϖνψ, ϖιρ〈γ�. � 
ΣλΒ 308 
 

(323) γασσκαλασ|µυρϕεκ (Πλ.): Ρυβυσ ιδαευσ, µ〈λνα, ϖαδελµα, Ηιµβεερε. � 
√. σζ.: γασσκαλασ �ναγψ χσαλ〈ν, βογ〈νχσ� + µυρϕεκ �βογψ⌠κ�. � Φριισ 209, ΘΛ 97. 
 

(324) γαστιν|ρ〈σσι: 1. Αχηιλλεα πταρµιχα, κενψρβλ−χιχκαφαρκ, οϕακρσµ, 
Συµπφσχηαφγαρβε (Βερτραµσχηαφγαρβε); 2. ςερατρυµ αλβυµ, φεηρ ζ〈σζπα, 
(ϖαλκο)πρσκϕυυρι, ωει⇓ερ Γερµερ: Ν (Κτ, Κρ). � 
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√. σζ.: γαστιν �τσσζεντ∀, πρσζκλ∀� (γαστιτ �τσσζεντενι� παρτιχιπιυµα) + ρ〈σσι 
�ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Φριισ 211, ΘΛ 99., ΝΝ 175, Σλ 151, ΣλΒ 
387 

(325) γδν ∼ γ∋δνε: 1. Παρµελια οµπηαλοιδεσ, κισλεϖελ! τ〈νψρζυζµ⌠, ρυσκεα 
ισοκαρϖε, Σχηιλδφλεχητε (Σχησσελφλεχητε); 2. ? Κρυστενφλεχητε, [κρεγζυζµ⌠]; 3. 
Στεινφλεχητε, κιϖιϕκλ, [κϖεκρε ργζλτ ζυζµ⌠]: ∆ (Ρρ, Η, ςφσ). � 
Λεητιραντα σζεριντ κζλαππ κορι σζ⌠, ϖ.∗ κΙνΙ �ηιλσε, πλλψσϕκλ�. � Φριισ 185, 
Χ 30, ΛΩφσ 722., Λζ 1923., 2431�2., Ηκ 429, 586, Ν ΙΙ: 12, Γρ 192 | Λρ 313. 
 

(326) γ〈δδε|φισκι: Βαρβαρεα στριχτα, µερεϖ βορβ〈λαφ!, ραντακανανκααλι, Ωιντερκρεσσε  
√. σζ.: γ〈δδι �παρτ� + φισκι ϖ. φισκεσ �σ〈ργα�. � Σλ 152, ΣλΒ 429 
 

(327) γ〈δδε|ϕυοπµυ: Ρυµεξ αθυατιχυσ, ϖζι λ⌠ροµ (λ⌠σ⌠σκα, σ⌠σκα), ϖεσιηιερακκα, 
Αµπφερ 
√. σζ.: γ〈δδι �παρτ� + ϕυοπµυ �µεζει σ⌠σκα�. � Σλ 152 
 

(328) γ〈δδε|ρυοστα: Βαρτσια αλπινα, ηαϖασι καντυσφ!, (Βαρτσχη−φ!), πυνακκο, 
Αλπενηελµ (Βαρτσχηιε). � 
√. σζ.: γ〈δδι �παρτ� + ρυοστα �ροζσδα, σζκ�. � Σλ 153 
 

(329) γ〈δδε|ρυϖσυ: Ροσα µαϕαλισ, µ〈ϕυσι ρ⌠ζσα (χιµετρ⌠ζσα), νυρµιρυυσυ, Μαιροσε 
(Ζιµτροσε). � 
√. σζ.: γ〈δδι �παρτ� + ρυϖσυ �ρ⌠ζσα�. � Σλ 153 
 

(330) γ〈δδε|συοιδνι: Ποα παλυστρισ, µοχσ〈ρι περϕε, ραντανυρµικκα, Συµπφρισπε. � 
√. σζ.: γ〈δδι �παρτ� + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. Φινν µιντ〈ρα 
κελετκεζεττ τκρσζ⌠. � Σλ 153, ΣλΒ 430 
 

(331) γ〈δδε|ϖιτκυ: ςερονιχα λονγιφολια, ηοσσζλεϖελ! ϖερονικα, ραντατδψκε, 
λανγβλττριγερ Βλαυωειδεριχη. � 
√. σζ.: γ〈δδι �παρτ� + ϖιτκυ �χσοµ⌠, κτεγ, χσοκορ, νψαλ〈β�. � Σλ 153, ΣλΒ 430 
 

(332) γ〈ισ〈|βυσσ〈|γεαηπιλ: Αντενναρια διοιχα, παρλαγι µαχσκαταλπ, 
ρυιϕανκισσανκπλ, γεµεινεσ Κατζενπφτχηεν. � 
Τ. . σζ.: γ〈ισ〈 �ηαϖασ ηεγψχσχσ ηεγψ� + βυσ�σ〈 �µαχσκα� + γεαηπιλ �µανχσ, 
ταλπ�. � Σλ 155, ΣλΒ 438 
 

(333) γ〈ισκι ∼ γ〈ισκκιτ: 1. ∆ρψοπτερισ χαρτηυσιανα, σζ〈λκ〈σ παϕζσικα, µετσαλϖεϕυυρι, 
δορνιγερ Ωυρµφαρν (∆ορνφαρν); 2. Πτερισ αθυιλινα (Πτεριδιυµ αθυιλινυµ), 
σασπ〈φρ〈νψ, σαναϕαλκα, Αδλερφαρν: ∆ (Ρρ, Η, Ο, ς, ςφσ); Σ (Αρϕ, Τψσ); Ν (Υτσ); 
3. [ϖαλαµιλψεν π〈φρ〈νψ]: Ν (Κτ, Κρ, Π); 4. Πολψποδιυµ φιλιξ−µασ (∆ρψοπτερισ 
φιλιξ−µασ), ερδει παϕζσικα (ηµηαρασζτ), κιϖικον αλϖεϕυυρι, γεµεινερ Ωυρµφαρν: 
Ν (Λγ, Κϖ); 5. Πολψστιχηυµ, ϖεσεπ〈φρ〈νψ, ηρκψλ, Σχηιλδφαρν; 6. Ασπλενιυµ, 
φοδορκα, ραυνιοινεν, Στρειφενφαρν; 7. Στρυτηιοπτερισ (Ματτευχχια στρυτηιοπτερισ), 
στρυχχπ〈φρ〈νψ, κοτκανσιιπι, Στραυ⇓φαρν; 8. [ζσοµβκον νϖ∀ ηοσσζ φ!]: ∆ 
(ςφσ). � 
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Νορϖγ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. νο. γϕεισκε, γϕεσκε. � Φριισ 190, ΘΝ 159, ΘΛ 80., 
ΛΩφσ 544., Χ 30, Ν ΙΙ. 22, Λζ 2051: 1., 2., 3., 2037: 4., Ηκ 512, Σλ 155, 487�8, 
ΣλΒ 447 
ς. β〈κτε−, η〈δϕα−, ϕυοϖϖα−. στ〈λυ−, στυορρα−, νυορτα−, ϖυοϖδε−. 

(334) γ〈λββε|ρ〈σσι: 1. Ρηοδιολα ροσευµ, ρ⌠ζσαγψκρ, ρυυσυϕυυρι, Ροσενωυρζ; 2. 
Σπιραεα υλµαρια, γψνγψϖεσσζ∀, πενσασανγερϖο, Σπιερστραυχη: Ν (Λγ, Ηφ). � 
√. σζ.: γ〈λβι �βορϕ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 87., Σλ 
155, ΣλΒ 440 
 

(335) γ〈λλα ∼ κ〈λλα: 1. κ〈ποσζτα; [βυργονψα, ρπα σζ〈ραι σ λεϖελει]: ∆ (ςφσ); Ν (Κϖ); 
2. Χαλτηα παλυστρισ, µοχσ〈ρι γ⌠λψαηρ, ρεντυκκα, Συµπφδοττερβλυµε: Ν (Κτ); 3. 
Τυσσιλαγο φαρφαρα, µαρτιλαπυ (λ⌠κρµφ!), λεσκενλεητι, Ηυφλαττιχη: Ν (Κτ). � 
Φινν ϖαγψ σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ.φι. κααλι �κ〈ποσζτα; φεηρρπα, βυργονψα 
σζ〈ραι σ λεϖελει� ϖαγψ ⌠νο. κ〈λ; νο. κ∑λ; σϖ κ∑λ �κ〈ποσζτα�. � 
Φριισ 195, ΘΝ 161, ΘΛ 88., ΛΩφσ 987., Ν ΙΙ: 31, 32, Σλ 156, 243, ΣλΒ 282 | 
ΣΚΕΣ 134 
ς. βεαλδο−, βοαλλο−, διεηππε−, λιε##ε−, λοττε−, νο##ο−, οαιϖε−, ροαµ�ο−, ρυϖσο−. 
 

(336) γ〈λλα|ϕεα∀ϕ〈: Σονχηυσ ολεραχευσ, σζελδ χσορβ⌠κα, κααλιϖαλϖαττι, 
Κοηλγνσεδιστελ. � 
√. σζ.: γ〈λλα �κ〈ποσζτα; βυργονψα, ρπα στβ. σζ〈ραι, λεϖελει� + ϕεα!ϕα �ηαϖασι 
τεϕελ∀κε (ηαϖασι κακιχσϖιρ〈γ)�. Ρσζλεγεσ τκρφορδτ〈σ, βιζονψ〈ρα φιννβ∀λ. � Σλ 
156, ΣλΒ 282 
 

(337) γ〈λλα|ρυοητασ: Βρασσιχα ναπυσ χονϖαρ. ραπιφερα, (καραλ〈β ηελψεττ ηασζν〈λτ) ρπα 
(καρ⌠ρπα), λανττυ, Κοηλρβε (Στεχκρβε). � 
√. σζ.: γ〈λλα �κ〈ποσζτα; βυργονψα, ρπα στβ. σζ〈ραι, λεϖελει� + ρυοητασ �γψκρ�. 
� Σλ 156 
 

(338) γ〈λϖα: 1. [λεη〈ντολτ, κργτ∀λ µεγφοσζτοττ, µγ λ∀, κεµνψ, σζ〈ραζ λοµβοσφα, 
φ∀λεγ νψρ]: ∆ (Ρρ, Η, ςφσ); Σ (Αρϕ); Ν (Κτ, Κρ, Π, Συϕ, Κνκ, Λγ, Ενον); Ι; Κ 
(Πα, Νϕ, Σ, Κλδ); 2. [κιδντττ σζ〈ραζ λεη〈ντολτ φενψ∀]: Κ (Νϕ, Σ). 
Λεητιραντα σζεριντ κζλαππ κορι σζ⌠ ∗κ#λϖΙ. � ΛΩφσ 564., Ν ΙΙ: 38, Λζ 2097., Χ 
31, ΙτκΤ 86, 842, ΙτκΕ 1180. Σλ 157 | Λρ 356. 
 

(339) γ〈λϖα|γορδδετ: Εθυισετυµ αρϖενσε, µεζει ζσυρλ⌠, πελτοκορτε, 
Αχκερσχηαχητεληαλµ. � 
√. σζ.: γ〈λϖα �σζ〈ραζ (νψρ)φα� + γορδδετ �ισζαπζσυρλ⌠, ταρκαζσυρλ⌠�,� Ν ΙΙ: 39, Σλ 
157, ΣλΒ 401 
 

(340) γ〈ρανασ|βαικα: Εµπετρυµ νιγρυµ, ϖαρϕβογψ⌠, ϖαρικσενµαρϕα, Κρηενβεερε: 
Ν (Κτ, Κρ, Π). � 
√. σζ.: γ〈ρανασ � ηολλ⌠� + βαικα �ρλκ� (ϖυλγ.). � Νιελσεν: ραϖεν�σ εξχρεµεντ 
σ α χροω�σ εξχρεµεντ σζερκεζετεκβεν κτ µαδ〈ρνεϖετ αδ: ηολλ⌠ σ ϖαρϕ. 
Μαγψαρ〈ζηατ⌠ α µαδαρακ σ α βογψ⌠κ κζσ φεκετε σζνϖελ. Κν〈λκοζικ 
αζονβαν µ〈σ µαγψαρ〈ζατ ισ. Α φινν νϖ ελ∀ταγϕα, α ϖαρϕ τυδοµ〈συνκ σζεριντ 
νεµ κεδϖελι α ϖαρϕβογψ⌠τ. Α νϖνψ νεϖε πλδ〈υλ α φεκετε 〈φονψ〈ϖαλ 
εγψβεϖετϖε εγψ λεβεχσλτ, ⌠χσ〈ρολτ βογψ⌠τ ϕελεντ, αµιντ αζτ α νϖνψ µ〈σ νεϖει: 
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ηαρακανµυστικκα, σιανµυστικκα, κισσανµυστικκα [σζαρκα−, δισζν⌠−, 
µαχσκα〈φονψα] ισ µυτατϕ〈κ. Α ϖαρϕβογψ⌠ ϖδελµβεν µεγεµλτηετ∀ µαγασ Χ−
ϖιταµινταρταλµα. Εγψβκντ α µ⌠κυσνακ, α µεδϖνεκ σ α η⌠φαϕδνακ µεγφελελ 
εζ νψερσ, σαϖανψκ〈σ ζ! βογψ⌠. � Ν ΙΙ: 45, ΝΝ 173, Σλ 157 

(341) γ〈ρανασ|µυορϕι: Αρχτοσταπηψλοσ αλπινα, ηαϖασι µεδϖεσζ∀λ∀, ριεκονµαρϕα, 
Αλπενβρεντραυβε: ∆ (Οϖ, Ο, Φρ, ς); Ι; Ν (Κτ, Κρ, Π, Ηφ); Κ (Πα, Τ); 2. 
Αρχτοσταπηψλοσ υϖα−υρσι, ορϖοσι µεδϖεσζ∀λ∀, σιανπυολυκκα, εχητε Βρεντραυβε; 
Κ (Πα, Τ); 3. Εµπετρυµ νιγρυµ, ϖαρϕβογψ⌠, ϖαρικσενµαρϕα, Κρηενβεερε: ∆ 
(Οϖ, Ο, Φρ, ς); Σ (ϑ, Γ); Ν (Υτσ); Κ (Πα); 4. Χορνυσ συεχιχα, τρπε σοµ, 
ρυοηοκανυκκα, σχηωεδισχηερ Ηαρτριεγελ; 5. ςαχχινιυµ υλιγινοσυµ, ηαµϖασ 
〈φονψα, ϕυολυκκα, Μοορηειδελβεερε. � 
√. σζ.: γ〈ρανασ �ηολλ⌠� + µυορϕι �βογψ⌠�. � Λ 38, Φριισ 201, ΘΛ 91., Ν ΙΙΙ: 45, 
Λζ 2141: 9., Γρ 177, ΙτκΤ 91�2, 265, Λυκκ 66, Ηκ 522, ΙτκΕ 1275., ΜοσΣλ 48, 
ΣλΜοσ 31, Σλ 157 | ΣΚΕΣ 135 
 

(342) γ〈ρανασ|ρ〈σσι: 1. Χορνυσ συεχιχα, σϖδ σοµ, ρυοηοκανυκκα, σχηωεδισχηερ 
Ηαρτριεγελ: ∆ (ς, ςφσ); 2. [ϖαλαµιλψεν αλαχσονψ φ!ζ]: ∆ (ςφσ). � 
√. σζ.: γ〈ρανασ �ηολλ⌠� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Λζ 2141: 8., 
Ηκ 524, Σλ 157 
 

(343) γ〈ρϖενατ (Πλ.) ∼ καρϖεν: Χαρυµ χαρϖι, κµνψ, κυµινα, Κµµελ: ∆ (Ητ); Σ 
(Σορσ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ, Ηµ); Ι; Ν; Κ (Πα). � 
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. νο. καρϖε; νο. διαλ. καρϖι; σϖ. καρϖ(ε); σϖ. διαλ. 
καρφε ιδ. � ΘΝ 165, Θλ 94., Γρ 183, ΙτκΤ 33, ΙτκΕ 1219., Σλ 159, 243, ΣλΒ 318 | 
Ν∆ΕΩ Ι: 500, ΝΕΟ 260, ΣΕΟ 304 
 

(344) γ〈σκ〈λασ: 1. Υρτιχα διοιχα, ναγψ χσαλ〈ν, (ισο) νοκκονεν, Νεσσελ; 2. βογ〈νχσ (α 
σζ⌠ χσακ α Βιβλι〈β⌠λ ισµερτ). � 
Κπζεττ σζ⌠: γασκιτ �ρ〈γ, σζρ, ηαραπ� + −λασ µελλκνϖκπζ∀. � ΩΛπΧηρ 76, 
ΘΛ 97., Ν ΙΙ: 61, Λυκκ 67, Σλ 159, ΣλΒ 379  
 

(345) γ〈σκκα|ρ〈σσι: 1. Υρτιχα, χσαλ〈ν, νοκκονεν, Νεσσελ; 2. Χιρσιυµ ?, ασζατ ?, οηδακε 
?, ∆ιστελ ?, [τσκσ, σζρ⌠σ νϖνψ: α φλδτ∀λ 50 χµ µαγασρα ν∀, σζρ⌠σ, νη〈νψ 
λεϖελε ϖαν, σζ〈ρα κεµνψ]: Ι. � 
√. σζ.: γ〈σκκα �ηαραπ⌠, σζρ⌠, χσπ∀� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. 
� ΘΛ 95., ΙτκΕ 1333: 2., Σλ 159 
 

(346) γ〈σκκα�αηκεσ|ρ〈σσι: Χιρσιυµ, ασζατ, οηδακε, Κρατζδιστελ. � 
√. σζ.: γ〈σκκα�ιτ �ρ〈γογατ, ηαραπδ〈λ� + ακκεσ µελλκνϖκπζ∀ + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, 
λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Σλ 159, ΣλΒ 385 
 

(347) γ∋ηρεκ: 1. [〈γασ, τεκερϖνψεσ φα]: Σ; 2. [χσνψα, ελσατνψυλτ, ηαϕλοττ, σοκ〈γ, 
νεµ λεδντττ φα (β〈ρµιλψεν φαϕτα, λ∀ ϖαγψ ελπυσζτυλτ)]: Ν (Κτ, Κρ, Π); 3. 
[εγψενεσ, 〈γαϖεσζτεττ, ϖκονψ ερδειφενψ∀]: Ι. � 
Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. καραηκα �σζ〈ραζ φενψ∀〈γ, φλιγ ελσζ〈ραδτ φιαταλ φενψ∀�. � 
Ν ΙΙ: 16, ΙτκΕ 1302. | ΣΚΕΣ 161, ΣΣΑ 1: 309 
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(348) γεα∀γε|γατνα: κιϖι−, ρυπιϕκλ, καρϖε, [σ〈ργα, λεµεζ αλακ, κϖεκρε ργζλτ 
ζυζµ⌠]: Ν (Κτ, Κρ, Π); Ι; κιϖεντιιρα, κιϖιϕκλ: Κ (Πα, Νϕ). � 
√. σζ.: γεα!γι �κ∀� + γατνα �ζυζµ⌠�. � Α φιννβεν λνψεγεσεν τββ ελφογαδοττ 
ζυζµ⌠νϖ ϖαν, µιντ α ηαζαι βοτανικ〈βαν ϖολτ.  
ΘΛ 141., Ν ΙΙ: 263, ΙτκΤ 106, ΙτκΕ 1375., 1648., ΜοσΣλ 50, ΣλΒ 439 
 

(349) γεα∀γι|ϖισστε: κιϖιϕκλ, �ϖαλαµιλψεν κϖεκρε ργζλτ ζυζµ⌠�, Στεινφλεχητε. � 
√. σζ.: γεα!γι �κ∀� + ϖισστε �ρνσζαρϖασζυζµ⌠�. � Σχηλ 46 
 

(350) γεαλλε|ρυκσα|µιεσττα: ∆απηνε µεζερευµ, φαρκασβοροσζλ〈ν, νσι, γεµεινερ 
Σειδελβαστ (Κελλερηαλσ). � 
Τ. . σζ.: γεαλλι �ορσ⌠, χσϖε� + ρυκσα �αγψαγ, κ∀� + µιεσττα �βοκορ, χσερϕε�. � Σλ 165 
 

(351) γεαρβµα�|βοσσκα: [ϖαλαµιλψεν νϖνψ]: Ν (Κτ). � 
√. σζ.: γεαρπµα� �κγψ⌠� + βοσσκα �ανγψαλγψκρ; ϖαλαµιλψεν χσϖεσ νϖνψ�. 
� ΘΛ 142. 
 

(352) γεαρβµα�|νϕυοϖ!α: Οπηιογλοσσυµ ϖυλγατυµ, κγψ⌠νψελϖ, κρµεενκιελι, 
Ναττερνζυνγε: Ν (Κτ). � 
√. σζ.: γεαρπµα� �κγψ⌠� + νϕυοϖ..α �νψελϖ�. � Αζ ελ∀ταγοτ α µαι ηελψεσρ〈σ 
σζεριντ αδοµ µεγ. Τκρσζ⌠, ϖ. νο. ορµτυνγε; σϖ. ορµτυνγα; φι. κρµεενκιελι. 
Α κζϖετλεν 〈ταδ⌠ νψελϖ νεµ 〈λλαπτηατ⌠ µεγ. � ΘΛ 143. 
 

(353) γεαρδε|σ〈µιλ: Ηψλοχοµιυµ σπλενδενσ, εµελετεσµοηα, κερροσσαµµαλ, 
Εταγενµοοσ. � 
√. σζ.: γεαρδι �εµελετ, σζιντ� + σ〈µιλ �µοηα�. � Σλ 165 
 

(354) γεασσε|γυρββετ: Χυχυρβιτα πεπο ϖαριετασ γιροµοντιινα, ολασζ τκ (χσκοσ τκ, 
χυκκινι), κεσκυρπιτσα, Ζυχχηινι. � 
√. σζ.: γεασσι �νψ〈ρ� + γυρββετ �τκ�. � Αζ ελ∀ταγ α φινν−ϖολγαι κοριγ ϖεζετηετ∀ 
ϖισσζα, αζ υτ⌠ταγ σϖδ ϕϖεϖνψσζ⌠ (ϖ. κυρβιτσ) α φιννβεν, α λαππ ϖληετ∀εν 
ονναν ϖεττε 〈τ. � ςεστΛυυκ 135 
 

(355) γεεχηεν (�: γιεκεν) νιϖο: Εριοπηορυµ πολψσταχηιον (Εριοπηορυµ 
ανγυστιφολιυµ), κεσκενψλεϖελ! γψαπϕσ〈σ, µονιτηκϖιλλα (σουκκαλεητινεν 
νιιτψϖιλλα), σχηµαλβλττριγεσ Ωολλγρασ. � 
√. σζ.: γιεκεν (Ν γιεηκα) �κακυκκ� + νιϖο �?�. � ΘΛ 107. 
 

(356) γεσσ|ρασ: Αντηρισχυσ σψλϖεστρισ, ερδει τυρβολψα, κοιρανπυτκι, Ωιεσενκερβελ: Κ 
(Νϕ). � 
√. σζ.: ? γεασσι �νψ〈ρ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΙτκΤ 422 
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(357) γιχχι|βοσσκα: ? Αεγοποδιυµ ποδαγραρια, ποδαγραφ!, ϖυυοηενπυτκι, Γιερσχη: Ν 
(Ηφ). � 
√. σζ.: γιχχι �κεχσκεγιδα, γδλψε� + βοσσκα �ανγψαλγψκρ; ϖαλαµιλψεν χσϖεσ 
νϖνψ�. � Α µαγψαρ〈ζατοτ λ〈σδ γαιχχα−βοσσκα. ΘΛ 113. 

(358) γι∀∀α|βοαλλυ: Σαξιφραγα οπποσιτιφολια, φεδελκεσ κ∀τρ∀φ!, σινιρικκο, ροτερ 
Στεινβρεχη (γεγενβλττριγερ Στεινβρεχη). � 
√. σζ.: γι!!α �ταϖασζ� + βοαλλυ �γοµβ�� Φριισ 219, ΘΛ 101., Σλ 169, ΣλΒ 456 
 

(359) γι∀∀α|!αλβµι: Πριµυλα ϖερισ, ταϖασζι κανκαλιν, κεϖτεσικκο, Ωιεσενριµελ 
(Ωιεσενσχλσσελβλυµε). � 
√. σζ.: γι!!α �ταϖασζ� + .αλβµι �σζεµ�. � Σλ 169 
 

(360) γι∀∀α|διϖγα|ρ〈σσι: Χονϖαλλαρια, γψνγψϖιρ〈γ, κιελο, Μαιγλχκηεν. � 
Τ. . σζ.: γι!!α �ταϖασζ + διϖγα �ηαρανγ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ; λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ 
νϖνψ�. � Σλ 169 
 

(361) γιεδδε|χιϖζζα: Γεντιανελλ τενελλα, ϖκονψκα τ〈ρνιχσκα, ηοικκακατκερο, 
[ηεντοκατκερο ∼ ηεντοκετοκατκερο], ζαρτερ Φρανζενενζιαν. � 
√. σζ.: γιεδδι �µεζ∀, ρτ� + χιϖζζα �κεσερ!, φανψαρ, χσπ∀σ�. � Σλ 169 
 

(362) γιεδδε|ηιλσκυ: Στελλαρια γραµινεα, π〈ζσιτοσ χσιλλαγηρ, ηειντητιµ, 
Γρασστερνµιερε. � 
√. σζ.: γιεδδι �µεζ∀, ρτ� + ηιλσκυ �γψοµ, δυδϖα, γαζ; τψκηρ; λαβοδα. � Σλ 169 
 

(363) γιεδδε|ϕυοπµυ: Ρυµεξ αχετοσα, µεζει σ⌠σκα, νιιττψσυολαηειν, 
Ωιεσενσαυεραµφερ. � 
√. σζ.: γιεδδι �µεζ∀, ρτ� + ϕυοπµυ �µεζει σ⌠σκα� 
 

(364) γιεδδε|µ〈∀ιρ: Γαλιυµ βορεαλε, σζακι γαλαϕ, αηοµαταρα, νορδισχηεσ Λαβκραυτ. � 
√. σζ.: γιεδδι �µεζ∀, ρτ� + µ〈!ιρ �σζακι γαλαϕ�. � Σλ169 
 

(365) γιεδδε|µυορϕι: Φραγαρια ϖεσχα, ερδει σζαµ⌠χα, αηοµανσικκα, Ωαλδερδβεερε: Σ 
(Ηµ); Ν (Ιβ, Ηφ). � 
√. σζ.: γιεδδε �µεζ∀, ρτ� + µυορϕι �βογψ⌠�. � ΘΛ 102., Σλ 169 
 

(366) γιεδδε|σιε∀γα: Σαλιξ σταρκεανα, σ〈ργα φ!ζ, αηοπαϕυ, βλειχηε Ωειδε. � 
√. σζ.: γιεδδι �µεζ∀, ρτ� + σιε!γα �φ!ζ�. Φινν µιντ〈ρα κελετκεζεττ τκρσζ⌠. � Σλ 
169 
 

(367) γιεδδε|σιτνυ: 1. Φεστυχα πρατενσισ, ρτι χσενκεσζ, νυρµινατα, Ωιεσενσχηωινγελ; 
2. ∆εσχηαµπσια χεσπιτοσα, γψεπεσ σδβζα, νυρµιλαυηα, Ρασενσχηµιελε. � 
√. σζ.: γιεδδι �µεζ∀, ρτ� + σιτνυ �σδβζα, χσενκεσζ, σζιττψ⌠�. � Σλ 169, ΣλΒ 381 
 

(368) γιεδδε|συοιδνι: Ποα πρατενσισ, ρτι περϕε, νιιττψνυρµικκα, Ωιεσενρισπε. � 
√. σζ.: γιεδδι �µεζ∀, ρτ� + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � Ν ΙΙ: 
90, ΝΝ 178, Σλ 169�70, ΣλΒ 377 
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(369) γιεδδε|υλ∋λυ: Εριοπηορυµ ανγυστιφολιυµ, κεσκενψλεϖελ! γψαπϕσ〈σ, λυηταϖιλλα 

(νιιττψϖιλλα), σχηµαλβλττριγεσ Ωολλγρασ: Κ (Πα). � 
√. σζ.: γιεδδι �µεζ∀, ρτ� + υλ∋λυ �γψαπϕ�. � ΙτκΤ 115, 318, Σλ 170 

(370) γιεδδε|ϖιητι: Ποταµογετον γραµινευσ, φ!λεϖελ! βκασζ∀λ∀, ηεινϖιτα, 
Λαιχηκραυτ (Σεεγρασ). � 
√. σζ.: γιεδδε �µεζ∀, ρτ� + ϖιητι �βκασζ∀λ∀�. � ΣλΒ 250 
 

(371) γιεδδε|ϖι%λα: ςιολα τριχολορ, η〈ροµσζν! ιβολψα (〈ρϖ〈χσκα), κετο−ορϖοκκι, 
ωιλδεσ Στιεφµττερχηεν. � Αζ 〈ρϖ〈χσκα ελνεϖεζσ αζ ελτρ∀ αλακ σ σζν! 
ϖιρ〈γσζιρµοκρα υταλ: α λεγαλσ⌠ σζιροµ α µοστοηαανψα, α κτ χσατλακοζ⌠, 
τββνψιρε ηασονλ⌠ σζν! σζιροµλεϖλ αζ �δεσλ〈νψοκατ� ϕελκπεζι, µγ α φελσ∀κ 
� τββνψιρε ελτρ∀ σζν!εκ � α �µοστοηαλε〈νψοκ�, αµιντ εζτ λεγαλ〈ββισ α νπι 
µαγψαρ〈ζατ ταρτϕα. � 
√. σζ.: γιεδδι �µεζ∀, ρτ� + ϖι?λα �ιβολψα, 〈ρϖ〈χσκα�. � Σλ 170 
 

(372) γιεγα|ϕοκ∃α: 1. ςαχχινιυµ οξψχοχχοσ, τ∀ζεγ〈φονψα, καρπαλο, γεµεινε 
Μοοσβεερε; 2. Ρυβυσ αρχτιχυσ, σαρκϖιδκι σζεδερ, µεσιµαρϕα, σχηωαρζε ∼ 
βραυνροτε Ηιµβεερε: ∆ (ςφσ); Σ (ϑ, Φ, Γ); Ν (Παρκ) 
√. σζ.: γιεηκα, γεν. γιεγα �κακυκκ� + ϕοκ8α �ϖρσ〈φονψα�. � ΘΛ 105., ΛΩφσ 
691., Λζ 2406: 3., Ηκ 592, Σλ 170, ΒλΜ 100. � Σαµµαλλαητι: τ6ζεγ〈φονψα; 
Βεργσλανδ: σαρκϖιδκι σζεδερ. 
 

(373) γιεγα|λιε∀∀ι: Λψχηνισ φλοσ−χυχυλι, κακυκκσζεγφ!, κενκυκκα, Λιχητνελκε. � 
√. σζ.: γιεηκα, γεν. γιεγα �κακυκκ� + λιε!!ι �ϖιρ〈γ�. ςαλ⌠σζν!λεγ ρσζλεγεσ 
τκρφορδτ〈σ φιννβ∀λ. � Σλ 170, ΣλΒ 326 
 

(374) γιεγα|νϕυολασ ∼ γιεγα|νϕυολλα: 1. Χονϖαλλαρια µαϕαλισ, µ〈ϕυσι γψνγψϖιρ〈γ, 
κιελο, Μαιγλχκχηεν; 2. Επιλοβιυµ ανγυστιφολιυµ, ερδει δερχε (κεσκενψλεϖελ! 
∼, ϖ〈γ〈σι ∼), µαιτοηορσµα, σχηαλβλττριγεσ Ωειδενρσχηεν: Σ (Τψσ); Ι; Κ (Πα, 
Σ); 3. Σολιδαγο, αρανψϖεσσζ∀, κυλταπιισκυ, Γολδρυτε: Κ (Σ); 4. Εριοπηορυµ 
ϖαγινατυµ, ηϖελψεσ γψαπϕσ〈σ, τυπασϖιλλα, σχηειδιγεσ Ωολλγρασ: ∆ (Ρρ, Η, 
Οϖ, ςδ, Σν∑, Φρ, ς, ςφσ); Σ (Αρϕ, ϑ, Γ, Τψσ); Ν (Συϕ); 5. [αζ ελσ∀ νϖνψ 
ταϖασσζαλ]: Αλοπεχυρυσ ?, εχσετπ〈ζσιτ ?, πυνταρπ ?, Φυχησσχηωανζ ?: ∆ (ςδ). � 
√. σζ.: γιεηκα, γεν. γιεγα �κακυκκ� + νϕυολασ ∼ νϕυολλα �νψλ�. � ΘΛ 103., ΛΩφσ 
691., Λζ 2406: 4., 5., 4462: 2., Χ 34, Γρ 209, ΙτκΤ 116, 308, 856, Ηκ 592, Σϖερ 
27, ΣλΜοσ 19, Σλ 170, ΣλΒ 356, ΒλΜ 100 | ΣΚΕΣ 180, ΣΣΑ 1: 342. � 
Σαµµαλλαητι σζεριντ γψνγψϖιρ〈γ, α Βεργσλανδ−σζ⌠τ〈ρβαν α χµσζ⌠ ϕελεντσε 
ηϖελψεσ γψαπϕσ〈σ. 
 

(375) γιεγα|νϕυοϖ!!α: Οξαλισ αχετοσελλα, (ερδει) µαδ〈ρσ⌠σκα, κενκααλι (κετυνλειπ), 
Ωαλδσαυερκλεε. � 
√. σζ.: γιεηκα, γεν. γιεγα �κακυκκ� + νϕυοϖ..α �νψελϖ�. � Σλ 170, ΣλΒ 326 

 
(376) γιγεν|λααδδεη: Ρυβυσ αρχτιχυσ, σαρκϖιδκι σζεδερ, µεσιµαρϕα, 

Συµπφβροµβεερε: ∆ (Αν, Οϖ, Υ, Οφ, Μερ, Στϕρδ, Καλλ, Σκαλσ, ςδ). � 
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√. σζ.: γιγε (Ν γιεηκα)�κακυκκ� + λααδδεη � τρπε σζεδερ ∼ τ∀ζεγσζεδερ ∼ λ〈πι 
σζεδερ�. � Ηζ 44, 250, Ηκ 592 
 

(377) γιγεν|µυρϕιε: Οξψχοχχυσ θυαδριπεταλυσ (ςαχχινιυµ οξψχοχχοσ), 
τ∀ζεγ〈φονψα, (ισο)καρπαλο, Μοοσβεερε: ∆ (ς). � 
√. σζ.: γιγε (Ν γιεηκα) �κακυκκ� + µυορϕι �βογψ⌠�. � Ηκ 592, ΒλΜ 100 
 

(378) γιεκα|βλοµσταρ: Λψχηνισ φλοσ−χυχυλι, κακυκκσζεγφ!, νιιττψκενκυκκα, 
Κυχκυκσλιχητνελκε: Ν (Λγ). � 
√. σζ.: γιεκα �κακυκκ� + βλοµσταρ �ϖιρ〈γ�. � ΘΛ 104. | ΝΕΟ 31 
 

(379) γιεκα|λυνιτ: [? ϖαλαµιλψεν π〈φρ〈νψ, παϕζσικα, φοδορκα]: Ν (Λγ). � 
√. σζ.: γιεκα �κακυκκ� + λυοτνι �π〈φρ〈νψλεϖλ�. � ΘΛ 106. 
 

(380) γιελδ〈: 1. ∆ιπηασιαστρυµ χοµπλανατυµ, λαποσ κορπαφ!, (κανγασ)κελταλιεκο, 
γεµεινερ Φλαχηβρλαππ: Ν (Κτ, Κρ, Π); 2. Γαλιυµ βορεαλε, σζακι γαλαϕ, 
αηοµαταρα, νορδισχηεσ Λαβκραυτ. � 
Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. κελτα �σ〈ργα (σζν) σ γψακραν νϖνψνϖ ισ (πλ. 
κορπαφ!)�. � Φριισ 221, ΘΛ  
108., Ν ΙΙ: 93, Σλ 171, ΣλΒ 296, 340 | ΣΣΑ 1: 342 
ς. βεατνατ−, φισκεσ−, ϖ〈ρρε−. 
 

(381) γιερδο|λιε∀∀ι: Χαλενδυλα οφφιχιναλισ, κρµϖιρ〈γ, κεηκυκκα, 
Γαρτενρινγελβλυµε. � 
√. σζ.: γιερδυ �καρικα, αβρονχσ, κρ, γψ!ρ!� + λιε!!ι �ϖιρ〈γ�. Α φινν αλαπϕ〈ν 
κσζτεττ τκρσζ⌠, ϖ. κεη �κρ, γψ!ρ!; ρινγ; κερετ, ρ〈µα� + κυκκα �ϖιρ〈γ� � Σλ 172 
 

(382) γιεργιεν|βρφιε ∼ γιεργιεν|βρηϖιε: [κϖεκρε ργζλτ ζυζµ⌠κ (φεκετε σ σ〈ργα 
σζν!εκ)]: ∆ (Ρρ, ςδ). � 
√. σζ.: γιεργιε �κ∀� + βρφιε �ρνσζαρϖασζυζµ⌠�. � Λζ 5255: 4., Ηκ 600 
 

(383) γιεργιεν|δ∋δνε ∼ γιερκιεν|γτνε: 1. Κρυστενφλεχητε = κρεγζυζµ⌠, 2. Παρµελια, 
τ〈νψρζυζµ⌠, καρϖε, Στεινφλεχητε: ∆ (Ρρ, Η). � 
√. σζ.: γιεργιε �κ∀� + δ∋δνε ∼ γτνε �ζυζµ⌠�. � Ηκ 600, ΒλΜ 101 
 

(384) γερενεν|σκαρρε ∼ γερενεν|σκαρρεητσ: 1. [εγψ µαγασηεγψι νϖνψ]: ∆ (ςφσ); 
2. Ανεµονε νεµοροσα, βερκι σζελλ∀ρ⌠ζσα, ϖαλκοϖυοκκο, Ωινδρσχηεν. � Κιτ!ν∀ 
πλδα αρρα, ηογψ εγψ βιζονψταλαν µεγηατ〈ροζ〈σ (Λαγερχραντζν〈λ) ποντοστηατ⌠. 
Εζτ ιγαζολϕα α µ〈σοδικ αδατ α Βεργσλανδ�Μαγγα σζ⌠τ〈ρ αλαπϕ〈ν. 
√. σζ.: γερενε (Ν γρον) �αλπεσι η⌠φαϕδ� + σκαρρε �βερκι σζελλ∀ρ⌠ζσα�. � ΛΩφσ 
709., ΒλΜ 100 
 

(385) γιρµεσϕ|γραασιε ∼ γερµεσϕ|κραεσιε: Φαρνκραυτ, [? ϖαλαµιλψεν π〈φρ〈νψ ϖ. 
ηαρασζτ]: ∆ (ς). � 
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√. σζ.: γιρµεσϕε ∼ γερµεη �κγψ⌠� + γραασιε �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ 
νϖνψ; φ!�. Τελϕεσεν βιζονψταλαν ϕελεντσ−µεγηατ〈ροζ〈σ, ϖ. Μοοσφαρν, 
Αδλερφαρν, Βυχηενφαρν, Φραυενφαρν, Βλασενφαρν, στβ. � Ηκ 601�2, ΒλΜ 102 
 

(386) γιηπερε|ϕ∑αµοε: [ϖαλαµιλψεν λ〈γψσζ〈ρ νϖνψ]: ∆ (Μερ); 2. Οξψρια διγψνα, 
σαϖασκα (ηαϖασι τρπεσ⌠σκα), Αλπενσυερλινγ. � 
√. σζ.: γιηπερε �καλαπ� + ϕ∑αµοε �σ⌠σκα�. ∨γψ ϖλεµ, α Βεργσλανδ−σζ⌠τ〈ρ 
ποντοστϕα α ϕελεντστ. � Λζ 2364., ΒλΜ 103 
 

(387) γιηπερε|κραεσιε: 1. Γερανιυµ σψλϖατιχυµ, ερδει γ⌠λψαορρ, µετσ−κυρϕενπολϖι, 
Ωαλδστορχησχηναβελ: ∆ (Τρ); 2. Οξψρια διγψνα, σαϖασκα (ηαϖασι τρπεσ⌠σκα), 
ηαπρο, Αλπενσυερλινγ. � 
√. σζ.: γιηπερε �καλαπ� + κραεσιε �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 111., 
ΒλΜ 103 
 

(388) γιηπερε|µυερϕιε: 1. Ρυβυσ ιδαευσ, ερδει µ〈λνα, ϖαδελµα, Ηιµβεερε: ∆ (Τψσ); 
Σ (ϑ, Φ, Γ); 2. Φραγαρια ϖεσχα, ερδει σζαµ⌠χα, αηοµανσικκα, Ωαλδερδβεερε: ∆ 
(Τψσ). � 
√. σζ.: γιηπερε �καλαπ� + µυερϕιε �βογψ⌠�. Α καλαποσ ϖαγψ σαπκ〈σ βογψ⌠ ινκ〈ββ 
α µ〈λν〈τ ϕελεντηετι. Α νϖαδ〈σ αλαπϕα, ηογψ α γψµλχσ χσσζελεϖελει 
ϖαλαµιλψεν φεϕφεδ∀ηζ ηασονλτανακ. � Λ 39, ΘΛ 110., Λζ 1943: 2., ΒλΜ 103 
 

(389) γιιλυ: 1. ϑυνχυσ φιλιφορµισ, χρνασζ〈λ σζιττψ⌠, ϕουηιϖιηϖιλ, Φαδεν−Βινσε; 2. 
[κεµνψ, δυρϖα φ!φαϕτα, αµελψ α µεζ∀κν ν∀]: Ν (Κτ, Κρ, Π). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Ν ΙΙ: 105, Σλ 174, ΣλΒ 274 
 

(390) γιλϖϖα: [ϖετ∀µαγ, ϖετ∀βυργονψα]. � 
Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. κψλϖ > γιλϖιν �ϖετσ, ελϖετεττ γαβονα�, ϖ. µγ φι. 
κψλϖ > λπ. γιλϖιτ �ϖετ�. � Σλ 176, ΣλΒ 325 | ΣΚΕΣ 254, ΣΣΑ 1: 463 
 

(391) γιλϖϖα|#ππελ|µυορρα: Μαλυσ δοµεστιχα, νεµεσ αλµα, ταρηαοµεναπυυ, 
Κυλτυραπφελ. � 
√. σζ.: γιλϖϖα �ϖετ∀µαγ, ϖετ∀βυργονψα� + 2ππελ �αλµα� + µυορρα �φα�. � Σλ 176 
 

(392) γιλϖϖα|κρ〈σ∋σα: Λεπιδιυµ σατιϖυµ, κερτι ζσ〈ζσα, ϖιηαννεσκρασσι, Γαρτενκρεσσε. 
� Σλ 176 
√. σζ.: γιλϖϖα �ϖετ∀µαγ, ϖετ∀βυργονψα� + κρ〈σ∋σα �ζσ〈ζσα�. � Σλ 176 
 

(393) γιλϖϖα|σ〈ηπαλ: ςιχια σατιϖα, τακαρµ〈νψβκκνψ, ρεηυϖιρνα, Σαατωιχκε. � 
√. σζ.: γιλϖϖα �ϖετ∀µαγ, ϖετ∀βυργονψα� + σ〈ηπαλ �κασζανψ!γβκκνψ�. 
ςαλ⌠σζν!λεγ φινν µιντ〈ρα κσζτεττ τκρσζ⌠, ϖ. ρεηυ �τακαρµ〈νψ, αβρακ� + 
ϖιρνα �βκκνψ�� Σλ 176, ΣλΒ 432 
 

(394) γιρδι|η〈ϖϖαρ: Αϖενα φατυα, ηλα ζαβ (φεκετε ζαβ, σζ∀ρσ ζαβ), ηυκκακαυρα, 
Φλυγ−Ηαφερ. � 
√. σζ.: γιρδι �ρεπλ∀� + η〈ϖϖαρ �ζαβ�. � Σλ 177, ΣλΒ 257  
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(395) γιρϕε|γορδδετ: Εθυισετυµ ϖαριεγατυµ, ταρκα ζσυρλ⌠, κιρϕοκορτε, βυντερ 

Σχηαχητεληαλµ. � 
√. σζ.: γιρϕι �κνψϖ, λεϖλ� + γορδδετ �ζσυρλ⌠�. � Σλ 177 

(396) γρον|βιελ∋λο|ρ〈σσι: Χαµπανυλα υνιφλορα, ϖαλαµιλψεν ηαρανγϖιρ〈γ, 
κιιρυνανκελλο, εινε Αρτ Γλοχκενβλυµε. � 
Τ. . σζ.: γρον �αλπεσι η⌠φαϕδ� + βιελ∋λυ �ηαρανγ, χσενγ∀� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, 
λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Σλ 177, ΣλΒ 302 
 

(397) γρον|λαστα: 1. Σαλιξ ηερβαχεα, φ!νεµ! φ!ζ, ϖαιϖαισπαϕυ, Κραυτωειδε; 2. Αρχτο−
σταπηψλοσ αλπινα, ηαϖασι µεδϖεσζ∀λ∀, ριεκονµαρϕα, Βρεντραυβε: Σ (ϑ, Φ, Γ). � 
√. σζ.: γρον �αλπεσι η⌠φαϕδ� + λαστα �λεϖλ�. � ΘΛ 112., Γρ 222, Σλ 177, ΣλΒ 
514 
 

(398) γοαηχχε|µυορρα ∼ κυ×χ∋χε ∼ κυ×χ∋χεϖ|µυ⌡ρρ: 1. ηαϖυπυυ [τ!λεϖελ! φα]; 2. 
πιενι, οκσικασ ϖααρακοιϖυ, κλεινε στιγε Βεργβιρκε [κισ 〈γασ−βογασ ηεγψι νψρ]. 
� √. σζ.: γοαηχχι �φενψ∀τ!, τ!λεϖλ, λεϖ〈γοττ φενψ∀γαλλψ� + µυορρα �φα�. � Σλ 
179, ΣλΒ 249. � ΙτκΤ 167, ΜοσΣλ 43, ΣλΜοσ 16 

 
(399) γοαλ�υ: 1. Πηραγµιτεσ, ν〈δ, ρυοκο, Ρηρ; 2. [ναγψ, κεµνψ σ〈σφαϕ]: Ν (Κϖ, Κτ, 

Κρ, Π). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Φριισ 235, Ν ΙΙ: 140, Σλ 180, ΣλΒ 439 
 

(400) γοδδε|βεαλλϕε|ρ〈σσι: Νυπηαρ πυµιλα, τρπε ϖζιτκ, κοννανυλπυκκα, 
Ζωεργµυµµελ: Κ (Κλδ). � 
Τ. . σζ.: γοδδι �ϖαδ ρνσζαρϖασ� + βεαλλϕι �φλ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ 
νϖνψ�. � ΙτκΤ 422, 866, Σλ 185 
 

(401) γολ∋λε|ναρτι: Σαξιφραγα αιζοιδεσ, πιλλ〈σ κ∀τρ∀φ! (κ∀ροντ⌠φ!), κυλταρικκο, 
Βορστενστεινβρεχη (Φεττηεννενστεινβρεχη). � 
√. σζ.: γολ∋λι �αρανψ� + ναρτι �κ∀τρ∀φ!�. Α νϖαδ〈σ αζ αρανψσζν! ϖιρ〈γοκρ⌠λ 
τρτνηετεττ, µελψβεν σζιντν σζ〈µοληατυνκ α µεστερσγεσ νϖαδ〈σσαλ: 
τκρφορδτ〈σ φιννβ∀λ. � ΣλΒ 318 
 

(402) γολ∋λε|ρ〈σσι: 1. Χαλτηα παλυστρισ, µοχσ〈ρι γ⌠λψαηρ, ρεντυκκα, Συµπφδοττερβλυµε: 
Ν (Κτ, Κρ, Π); 2. Τρολλιυσ ευροπαευσ, ζεργεβογλ〈ρ, κυλλερο, Τρολλβλυµε: Ν (Κτ, 
Π, Υτσ). � 
√. σζ.: γολ∋λι αρανψ + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 118., Ν ΙΙ. 
174, Λζ 2530: 2., Λυκκ 76, Σλ 188, ΣλΒ 432 
 

(403) γολ∋λε|ρυοητασ: ∆αυχυσ χαροτα, σ〈ργαρπα, πορκκανα, ωιλδε Μηρε. � 
√. σζ.: γολ∋λι �αρανψ� + ρυοητασ �γψκρ�. � Σλ 188�89 
 

(404) γορδδετ ∼ γορδεσυοιδνι: 1. Εθυισετυµ φλυϖιατιλε, ισζαπζσυρλ⌠, ϕρϖικορτε, 
Τειχησχηαχητεληαλµ; 2. Εθυισετυµ ϖαριεγατυµ, ταρκαζσυρλ⌠, κιρϕοκορτε, βυντερ 
Σχηαχητεληαλµ: Ν (Κτ, Κρ, Π). � 
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Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠ α σζ〈µιβαν, ϖ. κορτε ιδ. � ΘΛ 119., Ν ΙΙ: 178, Σλ 190 | ΣΚΕΣ 
220, ΣΣΑ 1: 407 
ς. γ〈λϖα−, γιρϕε−, γυολβα−, σεακκα−, 
 
 

(405) γορ∋δν(|γιπ∋πο: σζ〈ρβα σζκκεντ γαβονα (α Βιβλι〈β⌠λ ισµερτ): Ν (Π). � 
√. σζ.: γορδνι �ροζσ; γαβονα� + γιπ∋πο �χσοµ⌠, φρτ, καλ〈σζ�. � Ν ΙΙ: 115 
 

(406) γορδνε|�αδδυ: [γαβονανϖνψ]. � 
√. σζ.: γορδνι � ροζσ; γαβονα� + �αδδυ �γψµλχσ, τερµσ, νϖνψ�. � Σλ 190 
 

(407) γορδνι: 1. Σεχαλε, ροζσ, ρυισ, Ρογγεν: ∆ (Υ, Στ); 2. [τακαρµ〈νψ, αβρακ, γαβονα]: 
Σ (ϑ, Φ, Γ); Ν (Κτ, Κρ, Π). � 
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ∀σνο. ∗κορνα; ⌠νο., νο., σϖ. κορν ιδ. Λεητιραντα 
κζλαππ κορι σζ⌠νακ ταρτϕα, ϖ. ∗ κ#ρνΙ �ϕψϖ, ϖιλϕα�. � Ηζ 36, ΩΛπΧηρ 81, Ν ΙΙ: 
178, Σλ 190, ΣλΒ 530 | ΝΕΟ 309, ΣΕΟ 345, Λρ 460. 
ς. ηιρσα−. 
  

(408) γοττε|σ〈ηπαλ: Αστραγαλυσ φριγιδυσ, φαγψοσ χσδφ!, πευρανϖιρνα, Γλετσχηερτραγαντ 
(Γρατλινσε). � 
√. σζ.: γοδδι, γεν. γοττι �ϖαδ ρνσζαρϖασ� + σ〈ηπαλ �κασζανψ!γβκκνψ�. Α φινν 
αλαπϕ〈ν κελετκεζεττ τκρσζ⌠, ϖ. πευρα �ϖαδ ρνσζαρϖασ� + σ〈ηπαλ �βκκνψ�. � 
Σλ 191, ΣλΒ 405 
 

(409) γοϖδα|λαστα: Πλανταγο µαϕορ, ναγψ τιφ!, πιηαραταµο, Βρειτωεγεριχη. � 
√. σζ.: γοϖδα �σζλεσ� + λαστα �λεϖλ�. � Σλ 191, ΣλΒ 406, 430 
 

(410) γρεεγ∋ε ∼ κρεεγ∋ε ∼ γρεεγενµυρϕε: Εµπετρυµ νιγρυµ, ϖαρϕβογψ⌠, 
ϖαρικσενµαρϕα, Κρηενβεερε: ∆ (Ρρ, Η, Οϖ, Υ, Ο, Μερ, Στϕρδ, Καλλ, Σκαλσ, Φρ, 
ς, Στ, Ητ, ςφσ). � 
Σκανδιν〈ϖ ερεδετ!, ϖ. σϖ. κρ∑κ; σϖ. διαλ. σκρκ; νο. κρκϕε, κρκϕε �ϖαρϕ, 
ϖαρϕβογψ⌠�; σσζεττελβεν: γρεεγ∋εν|µυρϕιε �ϖαρϕβογψ⌠�: ∆ (Μερ, ς);  
γρεεγ∋εν|σ∋γ8ε ∼ γρεεγ∋εν|η∋8σε: ∆ (Στ, ςφσ), µελψβεν αζ σσζεττελι ταγοκ 
ϕελεντσε: ϖαρϕ + βοκορ, σ ιττ ελσ∀σορβαν α νϖνψρ∀λ ϖαν σζ⌠, νεµ α 
βογψ⌠κρ⌠λ. � Λ 38, Ηζ 139, ΘΝ 178, ΛΩφσ 955., 959., Λζ 3060: 1., 2., 3., Ηκ 
654�5, ΝΕΟ 320 

 
(411) γρεαιπα ∼ γρεαιπα�αδδυ: Χιτρυσ δεχυµανα, γρπφρτ, γρειππι, Γραπεφρυιτ: Ν 

Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. ανγ. γραπεφρυιτ, ορ. ΗΓ7Λ3ϑΓ5) ιδ. Εγψρσζεσ νϖκντ α 
λαππβα α φινν κζϖεττεττε, κτελεµ! νϖκντ α νορϖγ ϖαγψ α σϖδ αζ 〈ταδ⌠ 
νψελϖ, ϖ. νο., σϖ. γραπεφρυκτ ιδ. � ΣλΒ 243 

 
(412) γρυζα: Πψρυσ, κρτε, πρψν, Βιρνε: (Σεϖ). � 

Οροσζ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ΗΓ5∗∀ ιδ. � Σϖερ 66 
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(413) γυηκκ〈: 1. Αχηιλλεα µιλλεφολιυµ, κζνσγεσ χιχκαφαρκ, σιανκρσµ, γεµεινε 
Σχηαφγαρβε; 2. [ερνψ∀σϖιρ〈γζατ νϖνψ]: Ν (Κτ, Κρ, Π); Ι; 3. ϖιρ〈γ, κυκκα, 
Βλυµε: Ν; Ι. � 
Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. κυκκα �ϖιρ〈γ�. � Ν ΙΙ: 196, Λυκκ 78, ΙτκΕ 1771., Σλ 194, 
ΣλΒ 453 | ΣΚΕΣ 232, ΣΣΑ 1: 427 
ς. βιεητ〈ρ−, βιετταρ−. 

(414) γυλµεν|βυρδη|συϕνιε ∼ γολµεν|βορτη|συεϕνιε: Χαρεξ πολψγαµα (Χαρεξ 
βυξβαυµιι), Βυξβαυµ−σ〈σ, νυιϕασαρα, Βυξβαυµσ Σεγγε: ∆ (Ρρ). � 
Τ. . σζ.: γυλµε �η〈ροµ� + βυρδεη �λ, σζλ, σζεγλψ� + συοιδνι �φ!, σζνα, 
σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � Ηκ 679, ΒλΜ 109 
 

(415) γυµππε|µυορϕι: Παρισ θυαδριφολια, νγψλεϖελ! φαρκασσζ∀λ∀, συδενµαρϕα, 
Εινβεερε. � 
√. σζ.: γυµπε �φαρκασ� + µυορϕι �βογψ⌠�. Α φινν αλαπϕ〈ν κελετκεζεττ ρσζλεγεσ 
τκρφορδτ〈σ. Α σκανδιν〈ϖ νψελϖεκ νεµ ϕηετνεκ σζ⌠βα α τκρφορδτ〈σβαν, 
µερτ: νο. φιρβλαδ = �νγψ λεϖλ�; σϖ. ορµβρ �κγψ⌠βογψ⌠� Α νεµζετσγ λατιν 
νεϖε Παρισ, αµελψ αζ ⌠γργ µιτολ⌠γι〈τ ιδζι φελ α τυδατυνκβαν. Α βογψ⌠ 
υγψανισ Ερισζνεκ, α ϖισζ〈λψ ιστενν∀ϕνεκ αλµ〈ϕ〈τ ϕελκπεζι, αµελψρτ Ηρα, 
Παλλασζ Ατην σ Απηροδιτ ϖερσενγενεκ, σ Παριστ, α λεγσζεββ φλδι φρφιτ κρικ 
φελ δντ∀βρ⌠νακ. Α θυαδριφολια αζ εγψφορµα νγψ λεϖλρε υταλ, αηογψ α νορϖγ 
ισ. Α µαγψαρβαν α ΤΕΣζ. (1: 847) σζεριντ σζιντν τκρσζ⌠, ϖ. φρ. ραισιν δε λουπ 
�φαρκασσζ∀λ∀�. Α λεϖλρϖ κζεπν 〈λλ⌠ εγψετλεν ϖιρ〈γβ⌠λ γµβλψ!, 
κκεσφεκετε βογψ⌠ λεσζ, εµιαττ ηασονλτϕ〈κ α σζ∀λ∀ηζ. Χσ〈βτ⌠ βογψ⌠ϕα 
αζονβαν µργεσ, ριζ⌠µ〈ϕα σ σζ〈ρα ισ µργεζ∀ ηατ〈σ παρισ−τψπηνιν νεϖ! 
αλκαλοιδοτ ταρταλµαζ. Α νϖνψ α µργεζ∀ σζαπονινοκ µιαττ κελλεµετλενλ 
κεσερ! ζ!. ℑλταλ〈βαν α νπ φαρκασνακ νεϖεζι α ϖεσζεδελµεσ, µργεσ 
νϖνψεκετ. Εζεκ µ〈ρ νεϖκκελ ελ〈ρυλϕ〈κ α ϖεσζλψτ, µελψετ φογψασζτ〈συκ οκοζ 
(Ρ〈χζ 2001: 198). � Σλ 197, ΣλΒ 462 
 

(416) γυοδϕα ∼ γυοδϕα|συοιδνι: 1. Χαρεξ, σ〈σ, σαρα, Ριεδγρασ: Σ (ϑ, Γ); Ι; 2. 
Εριοπηορυµ ανγυστιφολιυµ, κεσκενψλεϖελ! γψαπϕσ〈σ, µονιτηκϖιλλα, 
σχηµαλβλττριγεσ Ωολλγρασ: ∆ (Σν∑, ςφσ); Ι; 3. Χαρεξ φλαϖα, σ〈ργα σ〈σ, κελτασαρα, 
Γελβσεγγε; 4. [κεµνψ βιµβ⌠ϕ ϖαγψ ργψ! γψοµνϖνψ]: ∆ (Σν∑, ςφσ); Σ 
(Αρϕ), Ν (Συϕ, Κνκ). � 
Φιννυγορ ερεδετ! σζ⌠. Α λαππ σζ⌠ ϕελεντσε ελσ∀δλεγεσεν �φα ργψε, βιµβ⌠ϕα�, 
ϖ. φι. κοϕα �φακρεγ, νψρκρεγ�; ? ζρϕ. κϕα �ταπλ⌠γοµβα, φαγοµβα�; οσζτϕ. κΜϕ 
�β∀ρ αζ αρχον, ηοµλοκον�; µ. ηαϕ �κρεγ, ηϕ�. � Α φιννυγορ αλαπαλακ: ∗κοϕα ιδ. 
Αζ σσζεττελι υτ⌠ταγ κιεγσζλσσελ κελετκεζηετεττ. � ΘΛ 127., Λζ 2875., Γρ 
266, Λυκκ 79, Ηκ 685, ΙτκΕ 1806., Σλ 197 | ΣΚΕΣ 208, ΥΕΩ 166, ΣΣΑ 1: 386 
(Α λεγϕαββ φινν ετιµολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ λαππ αδατοτ νεµ εµλτ.) 
ς. µιεκτα−, µυορρα−, ριεϖδνε−, ρυοϖδε−, υπµολ−, ϖυοκτα−. 
 

(417) γυοηχα|δα∃ασ: Λεδυµ παλυστρε, µοχσ〈ρι µολψ!ζ∀, συοπυρσυ, Συµπφπορστ: Κ 
(Πα, Τ?).− 
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√. σζ.: γυοηχα �ροτηαδτ, κορηαδτ, ροσσζ σζαγ ϖαγψ ζ!� + δα8ασ �χσαραβ; ϖεσσζ∀, 
ηαϕτ〈σ, φλχσερϕε, ϖαλαµινεκ α σζ〈ρα�. � Γεν 2048., ΘΛ 135., ΙτκΤ 160, 582, 
1063, Σλ 198 
 

(418) γυοηχα|ρ〈σσι ∼ κυοηχα|ρ〈σσι: Λεδυµ παλυστρε, µοχσ〈ρι µολψ!ζ∀, συοπυρσυ, 
Συµπφπροστ: Σ (ϑ, Γ); Ν (Κτ, Κρ, Π, Υτσ); Κ (Τ?). � 
√. σζ.: γυοηχα ∼ κυοηχα �ροτηαδτ, κορηαδτ, ροσσζ σζαγ ϖαγψ ζ!� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, 
λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 135., Ν ΙΙ: 208, Λζ 2859: 6., Γρ 286, Λυκκ 79, 
Σλ 198, 247, ΣλΒ 465 

(419) γυολα�µαµ|συιν: [ϖαλαµιλψεν φ!]: Κ (Πα). � 
√. σζ.: γυολα�µαµ (ταλ〈ν α γυολλι �ηαλ� σζ⌠νακ ϖαλαµιλψεν σζ〈ρµαζκα) + συιν 
�φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. Ιτκονεν α νψελϖϕ〈ρ〈σβ⌠λ κιαϖυλτνακ τεκιντι α 
σζ⌠τ. � ΘΛ 128., ΙτκΤ 529, 1061 
 

(420) γυολββα|!οαλ!ι: Πεδιχυλαρισ λαππονιχα, λαππ κακασταρϕ, λαπινκυυσιο, εινε Αρτ 
Λυσεκραυτ. � 
√. σζ.: γυολββα �ριτκα ερδ∀, µεζ∀σγ, ηοµοκπυσζτα, ηανγαφϖεσ ηοµοκερδ∀� + 
.οαλ.ι �δλχεγ, νψαλκα σζεµλψ, αλακ�. � Σλ 199, ΣλΒ 334 
 

(421) γυολββα|γορδδετ: Εθυισετυµ ηψεµαλε, τλι ζσυρλ⌠, κανγασκορτε, 
Ωιντερσχηαχητεληαλµ. � 
√. σζ.: γυολββα �ριτκα ερδ∀, µεζ∀σγ, ηοµοκπυσζτα, ηανγαφϖεσ ηοµοκερδ∀� + 
γορδδετ �ζσυρλ⌠�. Αζ ελ∀ταγ αζ λ∀ηελψετ νεϖεζι µεγ, αηογψ α φιννβεν ισ. � Σλ 
199 
 

(422) γυολββα|ϕυοπµυ: Ρυµεξ αχετοσελλα, ϕυησ⌠σκα, αηοσυολαηειν, κλεινερ 
Σαυεραµπφερ. � 
√. σζ.: γυολββα �ριτκα ερδ∀, µεζ∀σγ, ηοµοκπυσζτα, ηανγαφϖεσ ηοµοκερδ∀�+ 
ϕυοπµυ �σ⌠σκα�. � Σλ 199, ΣλΒ 287 
 

(423) γυολββα|µιελκε|ρ〈σσι: Μελαµπψρυµ σψλϖατιχυµ, ερδει χσορµολψα, 
κανγασµαιτικκι, Ωαλδωαχητελωειζεν. � 
Τ. . σζ.: γυολββα �ριτκα ερδ∀, µεζ∀σγ, ηοµοκπυσζτα, ηανγαφϖεσ ηοµοκερδ∀� 
+ µιελκι �τεϕ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Σλ 199 
 

(424) γυολββα|ναρτι: Πυλσατιλλα ϖερναλισ, κκρχσιν, κανγασϖυοκκο, 
Φρηλινγκχηενσχηελλε. � 
√. σζ.: γυολββα �ριτκα ερδ∀, µεζ∀σγ, ηοµοκπυσζτα, ηανγαφϖεσ ηοµοκερδ∀� + 
ναρτι �κ∀τρ∀φ!�. � Σλ 199 
 

(425) γυολββα|ν〈στι: Τριεντιλλα ευροπαεα, ηαρµατοσ ηεγψκεσσγ, µετστητι, 
ευροπισχηερ Σιεβενστερν. � 
√. σζ.: γυολββα �ριτκα ερδ∀, µεζ∀σγ, ηοµοκπυσζτα, ηανγαφϖεσ ηοµοκερδ∀� + 
ν〈στι �χσιλλαγ�. � Σλ 119 
 

(426) γυολββα|ϖι#λα: ςιολα ρυπεστρισ, ηοµοκι ιβολψα, ηιεταορϖοκκι, Σανδϖιολα. � 
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√. σζ.: γυολββα �ριτκα ερδ∀, µεζ∀σγ, ηοµοκπυσζτα, ηανγαφϖεσ ηοµοκερδ∀� + 
ϖι#λα �ιβολψα, 〈ρϖ〈χσκα�. � Σλ 199 
 

(427) γυοππαρ|ϕεαγιλ: Χετραρια ισλανδιχα, κζνσγεσ ιζλανδιζυζµ⌠, ηιρϖενϕκλ, 
Ελχηµοοσ. � 
√. σζ.: γυοππαρ �γοµβα� + ϕεαγιλ �ζυζµ⌠�. � Σλ 200 
 

(428) γυορχε|ρ〈σσι: Σπιρεα υλµαρια, γψνγψϖεσσζ∀, πενσασανγερϖο, Σπιερστραυχη: Ν 
(Κλ, Κρλ). � 
√. σζ.: γυορχε �?� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 131., Σλ 200 

(429) γυοργαλαγακ (Πλ.): Χηαµεριον ανγυστιφολιυµ, ερδει φζικε, µαιτοηορσµα, 
σχηµαλβλαττριγεσ Ωειδενρσχηεν. � 
Κπζεττ σζ⌠: γυοργα �δαρυ� + λακ νϖσζ⌠κπζ∀. � ΘΛ 130. 
 

(430) γυοργγα|ϕυοπµυ: Κοενιγια ισλανδιχα, ιζλανδι τυνδρακεσερ!φ!, κυρϕενταταρ, 
Κοενιγιε. � 
√. σζ.: γυοργα �δαρυ� + ϕυοπµυ �σ⌠σκα�. Α κισ νϖνψ Φιννορσζ〈γβαν χσακ 
Ενοντεκι ταρηεγψειν λ. � ΣλΒ 322 
 

(431) γυορπεν|µυρϕιε: Εµπετρυµ νιγρυµ, ϖαρϕβογψ⌠, ϖαρικσενµαρϕα, 
Κρηενβεερε: ∆ (ς). � 
√. σζ.: γυορπε �ηολλ⌠� + µυρϕιε �βογψ⌠�. � Ηκ 693 
 

(432) γυοσσα: Πιχεα αβιεσ, λυχφενψ∀, κυυσι, Φιχητε: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Αν, Υ, Ο, Μερ, 
Σκαλσ, Σν∑, Φ, ς, Στ, ςφσ); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ); Ν (Κνκ, Κτ, Κρ, Π, Υτσ, Νεσ); Ι; 
Κ (Πα, Νϕ, Κλδ, Τ). � 
Υρ〈λι αλαπνψελϖι σζ⌠, ϖ. φι. κυυσι �ϕεγενψεφενψ∀, λυχφενψ∀�; . κυυσκ 
�λυχφενψ∀�; µδ Ε Μ κυζ ιδ.; χσερ. κο�; ϖτϕ. κ∉ζ ∼ κζ ιδ.; ζρϕ. κοζ ∼ κΙζ ∼ κ∈ζ; 
οσζτϕ. κολ ∼ >ολ; ϖογ. >οωτ ∼ κοωτ ∼ καΝτ �ϕεγενψεφενψ∀�; σζαµ ϕυρ. >ΒδΕ ∼ κΒτ 
�λυχφενψ∀�; ϕεν. καρι ∼ καδι �ϕεγενψεφενψ∀� ; τϖγ. κυ%α; σζελκ. ]υντ ∼ κΒδ 
�ϕεγενψεφενψ∀�; καµ. κοτ; ταιγ. κατ �ϕεγενψεφενψ∀�. Αζ αλαπαλακ: ∗κυσε ∼ κοσε 
ιδ. Αζ ΣΣΑ σζεριντ α µεγφελελσεκ αζ υρ〈λι νψελϖχσαλ〈δον κϖλ ισ κιµυτατηατ⌠κ, 
τββεκ κζτ: µονγ. ηυ�ι �Σιπεριαν σεµβρα (µντψ), ϖαιϖαισσετρι�(σζιβριαι 
χιρβολψαφενψ∀, �τρπεχδρυσ�). � Γεν 209, Ηζ 61, ΘΛ 133., ΛΩφσ 858., Ν ΙΙ: 
229, Λζ 2936., Χ 41, Γρ 284, Σχηλ 54, ΙτκΤ 176, Λυκκ 80, Ηκ 693, ΣλΜορ 28, 
Κυρ 134, Κε 44, ΙτκΕ 1829., ΜοσΣλ 42, Σλ 201, ΣλΒ 324, Σϖερ 46 | ΦΥς 49, 
ΣΚΕΣ 253, ΥΕΩ 222, Λρ 536., ΣΣΑ 1: 460 
ς. %〈ηχε−, σιβιριϕ〈λαστα−, 

 
(433) γυοσσα|ρ〈σσι: 1. Εθυισετυµ σψλϖατιχυµ, ερδει ζσυρλ⌠, κυυσικορτε (καρϖακορτε, 

µετσκορτε), Ωαλδσχηαχητεληαλµ: Ν (Συϕ); Κ (Σεϖ, Νϕ, Σ); 2. Μψριχα γαλε, 
φενψρµιρτυσζ, συοµψρττι, Γαγελ: Σ (ϑ, Φ, Γ); 3. Ηιππυρισ ϖυλγαρισ, ϖζι−λ⌠φαρκ, 
ϖεσικυυσι, Ταννενωεδελ. � 
√. σζ.: γυοσσα �λυχφενψ∀� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 134., 
Λζ 2936: 2., ΙτκΤ 176,7, Σϖερ 46, Σλ 201, ΣλΒ 362, 465, 526 
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(434) γυοϖ!!α|ρ〈σσι: Ανγελιχα αρχηανγελιχα, ορϖοσι ανγψαλγψκρ, ϖιννπυτκι, εχητε 
Ενγελωυρζ. � 
√. σζ.: γυοϖ..α (Ν γυοϖ�α)� µεδϖε� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. 
� ΘΛ 139. 
 

(435) γυοϖ��α|βοσκα: Ηεραχλευµ (σπηονδψλιυµ), (κζνσγεσ) µεδϖεταλπ, 
ιδνυκονπυτκι, εινε Αρτ Βρενκλαυ. � 
√. σζ.: γυοϖ�α, (γεν.) γυοϖ��α �µεδϖε� + βοσκα �ανγψαλγψκρ, ϖαλαµιλψεν 
χσϖεσ νϖνψ�. � Σλ 203 
 

(436) γυοϖ��α|λαστα: Αρχτοσταπηψλοσ αλπινα, ηαϖασι µεδϖεσζ∀λ∀, ριεκονµαρϕα, εχητε 
Βρεντραυβε: Ν (Π). � 
√. σζ.: γυοϖ�α �µεδϖε� (γεν.) + λαστα �λεϖλ�. � ΝΝ 191, Σλ 203 
 

(437) γυοϖ��α|µυορϕι: Αρχτοσταπηψλοσ αλπινα, ηαϖασι µεδϖεσζ∀λ∀, ριεκονµαρϕα, 
εχητε Βρεντραυβε: Ν (Π). � 
√. σζ.: γυοϖ�α �µεδϖε� (γεν.) + µυορϕι �βογψ⌠�. � ΘΛ 138., ΝΝ 191, Σλ 203, 
ΣλΒ 433 
 

(438) γυοϖ��α|ϖ〈∀οτ: Ρυβυσ φρυτιχοσυσ, ϖαδσζεδερ, ϖαδµ〈λνα (φεκετε σζεδερ, φεκετε 
µ〈λνα, φλδι ∼), καρηυνϖατυκκα, Βροµβεερε. � 
√. σζ.: γυοϖ�α �µεδϖε� (γεν.) + ϖ〈!οτ �σαρκϖιδκι σζεδερ�. Α νϖαδ〈σι 
σζεµλλετ υγψαναζ, µιντ α φιννβεν. � ςεστΛυυκ 136 
 

(439) γυρββετ: Χυχυρβιτα, τκ, κυρπιτσα, Κρβισ. � 
ςαλ⌠σζν!λεγ ϕϖεϖνψσζ⌠, δε αζ 〈ταδ⌠ νψελϖ ϖιτατοττ. 1. Σϖδ ϕϖεϖνψσζ⌠ α 
λαππβαν, ϖ. σϖ. κυρβιτσ �τκ�; 2. φινν κλχσνσζ⌠, ϖ. φι. κυρπιτσα ιδ. � Σλ 203, 
ΣλΒ 322, ςεστΛυυκ 136 | ΣΚΕΣ 246, ΣΕΟ 369, ΣΣΑ 1: 450 (υτ⌠ββι λαππ αδατοτ 
νεµ ταρταλµαζ). 
ς. γεασσε− 
 

(440) γυρκα: Χυχυµισ, υβορκα, κυρκκυ, Γυρκε. � 
Σϖδ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. γυρκα �υβορκα�. � Σλ 204, ΣλΒ 322, ςεστΛυυκ 136 
 

(441) γυσα|ρ〈σσι: Χαλτηα παλυστρισ, µοχσ〈ρι γ⌠λψαηρ, ρεντυκκα, Συµπφδοττερβλυµε: Ν 
(Υτσ). � 
√. σζ.: γυσσα �τεην� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. Α τεηννεκ 
χσεµεγε εζ α ϖιρ〈γ, ερρε υταλ α νϖ ελ∀ταγϕα. Α φιννβεν ισ ϖαν α νϖνψνϖνεκ 
αζονοσ ϕελεντσ! ελ∀ταγϕα (υγψανγψ γενιτιϖυσβαν, µιντ α λαππβαν), ϖ. φι. 
λεηµνηερυκκα �ριβιζλι; (δλνψυγατι νψϕ.) γ⌠λψαηρ; βογλ〈ρκα�. Α νϖαδ〈σ, 
λεγαλ〈ββ ρσζβεν µοτιϖ〈ληαττα α λαππ νϖαδ⌠τ. � ΘΛ 140., Σλ 205, ΣλΒ 432 | 
ΣΣΑ 1: 159 
 

(442) γυσα|σ〈ηπαλ: 1. Μελαµπψρυµ πρατενσε, ρτι χσορµολψα, νιιττψµαιτικκα, ? 
Αχκερωαχητελωειζεν. 2. Ποα πρατενσισ, ρτι περϕε, νιιττψνυρµικκα, Ρισπενγρασ. � 
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√. σζ.: γυσσα �τεην� + σ〈ηπαλ �κασζανψ!γβκκνψ�. Αζ ελσ∀ ϕελεντστ α κορ〈ββι 
Σαµµαλλαητι−σζ⌠τ〈ρ αδϕα, ελκπζεληετ∀, ηογψ α κσ∀ββιβεν κορριγ〈λ. � Σλ 205, 
ΣλΒ 377 
 

(443) γυοϖδδο|ϕεαγελ: [ϖαλαµιλψεν φεηρ µοηα]. � 
√. σζ.: γυοϖδδο− �κζπ−� + ϕεαγελ �ζυζµ⌠�. � ΘΛ 137. 
 

(444) γυλγ|οαιϖϖε: Χιρσιυµ, ασζατ, οηδακε, Κρατζδιστελ: Ν (Κτ). � 
√. σζ.: γυλγ (Ν γυολγα)�σζ∀ρ� + οαιϖϖι �φεϕ�. � ΘΛ 129. 
 

(445) ηααλεκε: [ϖαλαµιλψεν µοηαφαϕτα]: ∆ (Ρρ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Ηκ 711 

(446) ηααρϕ∋εµε|γρασσϕιε: [µοχσ〈ρβαν νϖ∀ κεµνψ φ!, νεµ σ〈σ]: ∆ (Ρρ). � 
√. σζ.: ηααρϕ∋εµε �σζεµλδκ� + γρασσϕιε �ϖιρ〈γ, φ!, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�� 
Ηκ 714 
 

(447) ηαχχι�εανε|ϕερεκ: ςαχχινιυµ υλιγινοσυµ, ηαµϖασ 〈φονψα, ϕυολυκκα, 
(Ραυσχηβεερε) Μοορηειδελβεερε. Αζ ελ∀ταγ ϕελεντσβ∀λ αρρα λεηετ 
κϖετκεζτετνι, ηογψ α βογψ⌠ ϖαλαµιλψεν ϖαρ〈ζσλατοτ, β⌠δτ⌠ 〈λλαποτοτ οκοζηατ 
ναγψοββ µεννψισγβεν. Α νµετ Ραυσχη �β⌠δυλατ� ισ ερρε υταλ. � 
√. σζ.: ηαχχι�εανε �βοσζορκ〈νψ� + ϕερεκ �κερτι ριβισζκε�. � ΘΛ 149. 
 

(448) ηαιπακ|συινε: [ϖαλαµιλψεν µοχσ〈ρι νϖνψ]. � 
√. σζ.: ηαιπακ �? φαφεϕ!, τκφιλκ⌠� + συινε �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � 
ΘΛ 147. 
 
ηαισσορασεκ: ϖ. αισσορασεκ 
 

(449) ηαµππα|ρασσε: ? Χανναβισ σατιϖα, κενδερ, ηαµππυ, Κυλτυρηανφ: Ν (Λγ). � 
√. σζ.: ηαµππα �κενδερ� + ρ〈σσε �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�.� ΘΛ 148. 
 

(450) η〈δϕα|γ〈ισκι: ∆ρψοπτερισ φραγρανσ, ιλλατοσ παϕζσικα, τυοκσυαλϖεϕυυρι 
(τυοκσυσανιαινεν), εινε Αρτ Ωυρµφαρν. � 
√. σζ.: η〈δϕα �ιλλατ, σζαγ� + γ〈ισκι �παϕζσικα, π〈φρ〈νψ�. � Σλ 207 
 

(451) η〈δϕα|ηεαρτα: Λατηψρυσ οδορατυσ, σζαγοσ λεδνεκ (ιλλατοσβκκνψ, 
σζαγοσβκκνψ), τυοκσυηερνε, δυφτενδε Πλαττερβσε (Γαρτενωιχκε). � 
√. σζ.: η〈δϕα �ιλλατ, σζαγ� + ηεαρτα �βορσ⌠�. � Σλ 207 
 

(452) η〈δϕα|ρ〈σσι: 1. Φιλιπενδυλα υλµαρια, ρτι λεγψεζ∀φ!, µεσιανγερϖο, εχητεσ 
Μδεσ⇓; 2. Αντηοξαντηυµ οδορατυµ, ιλλατοσ βορϕπ〈ζσιτ, (τυοκσυ)σιµακε, 
γεµεινεσ Ρυχηγρασ; 3. Ηιεροχηλο βορεαλισ, �σζακι� σζεντπερϕε, ηψϖνηαϕυινεν 
µααριανηειν, εινε Αρτ Μαριενγρασ; 4. Αχηιλλεα µιλλεφολιυµ, κζνσγεσ 
χιχκαφαρκ, σιανκρσµ, γεµεινε Σχηαφγαρβε; 5. Σπιραεα υλµαρια, 
γψνγψϖεσσζ∀, πενσασανγερϖο, γρο⇓ε Σπιερσταυδε (Σπιερστραυχη). � 
√. σζ.: η〈δϕα �ιλλατ, σζαγ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � 
Σαµµαλλαητι αζ ελσ∀ ϕελεντστ αδϕα χσακ. � ΘΛ 144., Σλ 207, ΣλΒ 361 
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(453) η〈ι|συοιδνι ∼ η〈ισο|συοιδνι: 1. Ηιεροχηλο οδορατα, ιλλατοσ σζεντπερϕε, 

ηψϖνηαϕυινεν µααριανηειν, ∆υφτµαριενγρασ; 2. Ηιεροχηλο ηιρτα, δλι 
σζεντπερϕε, νιιττψµααριανηειν, ραυηεσ Μαριενγρασ; 3. Αντηοξαντηυµ οδορατυµ, 
ιλλατοσ βορϕπ〈ζσιτ, (τυοκσυ)σιµακε, γεµεινεσ Ρυχηγρασ; 4. Μεντηα, µεντα, 
µινττυ, Μινζε: Ν (Συϕ, Κϖ); 5. [ιλλατοσ φ!]: Ν (Κτ, Κρ); Ι; Κ (Νϕ). � 
√. σζ.: η〈ι(σο) �ιλλατ, σζαγ� + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � Φριισ 
12, 284, ΘΛ 3., 145., Ν ΙΙ: 290, Λζ 1188: 2., ΙτκΤ 35, ΣλΜορ 12, ΙτκΕ 611, Σλ 
208 
 
η〈ικα: ϖ. 〈ικα 

(454) η〈σσελ: Χορψλοσ, µογψορ⌠, πηκινπενσασ, Ηασελ. � 
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. σϖ. ηασσελ; νο. ηασλ. � Σλ 211 | ΝΕΟ 201, ΣΕΟ 228 
 

(455) η〈ϖγγα|ρ〈σσι: Ποταµογετον γραµινευσ, φ!λεϖελ! βκασζ∀λ∀, (ηειν)ϖιτα, 
Γρασλαιχηκραυτ: Ν (Π). � 
√. σζ.: η〈ϖγα �χσυκα� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Φριισ 292, ΘΛ 
150., Ν ΙΙ: 312, Σλ 212, ΣλΒ 398, 533 
 

(456) η〈ϖϖαρ ∼ καυ∋ρ∋: Αϖενα, ζαβ, καυρα, Ηαφερ: ∆ (Σν∑, Ητ); Σ (ϑ, Φ, Γ, Τψσ); Ν 
(Συϕ, Ιβ, Κνκ, Ενον, Λνϖ, Κλ, Κϖ, Π, Υτσ); Κ (Πα). � 
Α σζ⌠χσαλ〈δ εγψικ ρσζε ϖισζονψλαγ ϕ φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. καυρα ιδ. > λπΛ 
καυρ#, Ν ∗γαω∋ρε, ∗γαωρα ιδ., µ〈σικ ρσζε κορ〈ββι σκανδιν〈ϖ 〈τϖτελ, ϖ. ⌠γ⌠τ 
ηαγρι, ⌠σϖ. ∗ηαγηρε; σϖ. νψϕ. ηαγρε, ηαγρα, η#γρι; νο. νψϕ. ηαγρε ιδ. � ΘΝ 191, 
Χ 44, Ν ΙΙ: 311, Λζ 1281., 2201., Γρ 199, ΙτκΤ 99, Σλ 212, ΒλΜ 126 | ΣΚΕΣ 
174, ΣΕΟ 229, ΝΕΟ 202 ΣΣΑ 1: 332 
ς. δυοτταρ−, γιρδι−, ϕοηκα−, µεαηχχε−. 
 
η〈ω!α: ϖ. 〈ϖ�α 
 
ηεαρτα: ϖ. εαρτα 
 

(457) ηεαρϖα ∼ ηεαρϖα|ρ〈σσι: 1. κιρκαανϖρινενκυκκα [λνκ σζν! ϖιρ〈γ]; [φεηρ, 
σ〈ργα, ϖρσ ϖαγψ κκ ϖιρ〈γ νϖνψ]: Ν (Κτ, Κρ, Π); 3. [τββνψιρε σ〈ργα, 
ριτκ〈ββαν ϖρσ ϖιρ〈γ ϖζι νϖνψ, α ϖιρ〈γ κζεπν φεηρ φολτ ϖαν]: Ι; Κ (Τ). � 
Εγψσζερ! σζ⌠κντ χσακ Τ. Ι. Ιτκονεν τερι λαππ αδατα σζολγ〈λτ.  
√. σζ.: ηεαρϖα �δσζ, ηµζσ, κεδϖτελσ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ 
νϖνψ�� Ν ΙΙ: 358, ΙτκΕ 773., ΜοσΣλ 23, ΙτκΤ 40, Σλ 215 
 

(458) ηεαστα|σαρρε: ςαχχινιυµ υλιγινοσυµ, ηαµϖασ 〈φονψα, ϕυολυκκα, 
Μοορηειδελβεερε: Ν (Λγ). � 
√. σζ.: ηεαστα �λ⌠� + σαρρι �φεκετε 〈φονψα�. � Φριισ 311, ΘΛ 162. 
 

(459) ηεασττα|γαζζα|ρ〈σσι: Τυσσιλαγο φαρφαρα, λ⌠κρµφ!, λεσκενλεητι, Ηυφλαττιχη: Ν 
(Βλσ). � 
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Τ. . σζ.: ηεαστα �λ⌠� + γαζζα �κρµ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. 
� ΘΛ 160., Σλ 215, ΣλΒ 339 
 

(460) ηεασττα|ρ〈σσι: ςιχια χραχχα, κασζανψ!γβκκνψ, ηιιρενϖιρνα, ςογελωιχκε: Ν 
(Ηφ). � 
√. σζ.: ηεαστα �λ⌠� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 161., Σλ 215 
 

(461) ηεασττα|σεαιβι: Ηιππυρισ ϖυλγαρισ, ϖζι−λ⌠φαρκ (ϖζιφενψ∀κε), ϖεσικυυσι, 
Ταννενωεδελ. � 
√. σζ.: ηεαστα �λ⌠� + σεαιβι �φαροκ�. Αζ ελνεϖεζστ α νϖνψ αλακϕα κν〈λτα. � 
ΣλΒ 526 
 

(462) ηεαϖνε|σαϖχχα: Εριοπηορυµ, γψαπϕσ〈σ, νιιττψϖιλλα (τυπασϖιλλα), Ωολλγρασ: Ν 
(Κτ). � 
√. σζ.: ηεαϖνε �π⌠κ� + σαϖχχα �β〈ρ〈νψ�. Λεηετ, ηογψ λεκοποττ εγψ ρτελµεστ∀ 
υτ⌠ταγ. � ΘΛ 163. 
 

(463) ηεαϖυ�|δα∃ασ: Χαλλυνα ϖυλγαρισ, χσαραβ, κανερϖα, Ηειδεκραυτ. � 
√. σζ.: ηεαϖυ� �λ⌠� + δα8ασ �χσαραβ; φλχσερϕε�. � Σλ 215 
 

(464) ηεππα�|καυρα: Αϖενα, ζαβ, καυρα, Ηαφερ: Κ (Πα). � 
√. σζ.: ηεππα� �λ⌠� + καυρα �ζαβ�. Α σζ⌠ ελ∀ταγϕα α φινν ηεπο ∼ ηεϖονεν �λ⌠� 
αλακρα µεγψ ϖισσζα, αζ ΣΣΑ τανσ〈γα σζεριντ ιννεν κερλτ α νορϖγλαππβα, αζ 
ιναρι, α κολα σ α κιλδινι νψελϖϕ〈ρ〈σοκβα. Αζ υτ⌠ταγ φινν σζ⌠, ϖ. καυρα �ζαβ�. � 
ΙτκΤ 99 | ΣΣΑ 1: 156 
 

(465) ηεππα�|οϖε∋σ: Αϖενα, ζαβ, καυρα, Ηαφερ: Κ (Σ). � 
√. σζ.: ηεππα� �λ⌠� + οϖε∋σ �ζαβ�. Αζ υτ⌠ταγοτ αζ οροσζβ⌠λ ϖεττε 〈τ α λαππ νψελϖ. 
� ΙτκΤ 326, 820�1 

 
   ηελϖεσυοιδνι: ϖ. ελϖεσυοιδνι  
 
(466) ηερραν|κραγ: Ματριχαρια ινοδορα (Ματριχαρια µαριτιµα), τενγερπαρτι σζκφ!, 

τυοκσυτον σαυνιο, γερυχηλοσε Καµιλλε: ∆ (Ητ). Θϖιγσταδ λατιν αδατ〈τ νµι 
⌠ϖατοσσ〈γγαλ κεζελνµ, ινκ〈ββ α Λευχαντηεµυµ ϖυλγαρε, πιϖνκακκαρα, ρτι 
µαργιτϖιρ〈γ (µαργαρτα, παπϖιρ〈γ), Γνσεβλυµε νϖνψνϖρ∀λ λεηετ σζ⌠.  
√. σζ.: ηερρα(ν) �ρ, παπ� + κραγ �γαλλρ�. � ΘΛ 151. 
 

(467) η#∀εν ∼ ηεαεα∀αλµ: [γψµλχσ]: Ι. � 
Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ηεδελµ ιδ. � Λν 223, ΣλΜορ 13, ΙτκΕ 751., Σλ 215, ΣλΒ 
249 | ΣΣΑ 1: 150 
 

(468) η#ηποσ|συοιδνι: 1. Εθυισετυµ σψλϖατιχυµ, ερδει ζσυρλ⌠, µετσκορτε, 
Ωαλδσχηαχητεληαλµ; 2. [ϖαλαµιλψεν σ〈σ]: Ν (Υτσ). � 
√. σζ.: η2ηποσ �λ⌠� + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � Α Θϖιγσταδ 
αδτα 2. ϕελεντσ = Εθυισετυµ αρϖενσε, µεζει ζσυρλ⌠, πελτοκορτε, 
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Αχκερσχηαχητεληαλµ. Α σ〈σ σ α ζσυρλ⌠ αζονβαν κλνβζνεκ, γψ ϖαλαµελψικ 
αδατ τϖεσ, ϖαγψ ελτρ∀ α νϖαδ〈σ, α νϖαδ〈σι σζεµλλετ. � ΘΛ 159., Σλ 216, ΣλΒ 
362 
 

(469) η#ηποσ|τεππυ: Φυχυσ ινφλατυσ ϖ. [Ασχοπηψλλυµ νοδοσυµ], ? ϖαλαµιλψεν 
βαρναµοσζατ, ? ρυσκολεϖ, ? Βλασεναλγε. � 
√. σζ.: η2ηποσ �λ⌠� + δεαππυ �η⌠λψαγµοσζατ, βαρνα τενγερι αλγα�. � Λζ 7781: 2. 

 
(470) ηιβισκυσ: Ηιβισχυσ τριονυµ, ϖαρϕµ〈κ, αϕαννψττϕ, Γελβεστυδενβλυµε.− 

Νεµζετκζι σζ⌠ ϖ. ανγ., φρ. ηιβισχυσ; ολ ιβισχο; ορ. Η∋0∋∃(5∃ �ηιβισζκυσζ�� Σλ 
216 
 

(471) ηιβµιε|µυορε: Πρυνυσ παδυσ, ζελνιχεµεγγψ, τυοµι, Τραυβενβεερβαυµ: ∆ 
(ςφσ). �  
√. σζ.: ηιβµιε �µζγα, νϖνψι ενψϖ� + µυορε (Ν µυορρα) �φα�. � Λζ 1389., Ηκ 727 
 

(472) ηιε)ϖ
α
|ποα∗∗

α: Τρολλιυσ, ζεργεβογλ〈ρ, κυλλερο, Τρολλβλυµε: Κ (Πα). � 
√. σζ.: ηιεΑϖα �µιντα, δσζ, κ(εσσγ)� + βοαλλυ �γοµβ�. Α σζπ σ〈ργα ϖιρ〈γοτ 
δσζνϖνψκντ ισ ηασζν〈λϕ〈κ, ερρε υταλ αζ ελ∀ταγ νεϖε. � ΙτκΤ 821 
 

(473) ηιλσκυ: 1. γψοµ, δυδϖα, γαζ; φ∀λεγ: 2. Στελλαρια µεδια, τψκηρ, πιηατητιµ, 
ςογελστερνµιερε: Ν (Κρ, Π); Ι; Κ (Πα); 3. Ατριπλεξ, λαβοδα, µαλτσα, Μελδε: Κ 
(Πα). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Φριισ 297, ΘΛ 152., Ν ΙΙ. 323, ΙτκΤ 44, Λυκκ 56, ΙτκΕ 
890., Σλ 217 
ς. 〈ϕα−, δ〈β〈λα�−, γιεδδε−, ϕεαγγε−, ροητο−, �ιλλϕο−, ϖυοϖδε−. 
 

(474) η∋∃σε: 1. βοκορ, χσερϕε, λ〈γψσζ〈ρ νϖνψ, χσαϖαροδϖα καπασζκοδ⌠ νϖνψ; 2. 
Χαλλυνα ϖυλγαρισ, χσαραβ, �ηανγα�, �ερικα�, κανερϖα, Ηειδεκραυτ: ∆ (Ρρ, Η, 
Αν, Οκ, Υ, Ο, ςδ, Σν∑, Φρ, ς, ςφσ). Α ϕελεντσεκ νεµ ϖ〈λασζτηατ⌠κ σζτ λεσεν. 
� Ισµερετλεν ερεδετ!. � Φριισ 298, Ηζ 77, ΛΩφσ 353., Λζ 1394., Ηκ 731 
ς. γααραανασσεν−, βαηκεν−. 
 

(475) η∋∃σεν|µυρϕιεη: Εµπετρυµ νιγρυµ, ϖαρϕβογψ⌠, ϖαρικσενµαρϕα, 
Κρηενβεερε (Ραυσχηβεερε): ∆ (ς). � 
√. σζ.: η∋8σε �βοκορ, χσερϕε, λ〈γψσζ〈ρ νϖνψ, χσαϖαροδϖα; χσαραβ, �ερικα�, 
�ηανγα� + µυρϕιεη �βογψ⌠�. � Ηκ 731 
 

(476) ηιρρα|λαϖ!!ε: Χηορδα φιλυµ, τενγεριηρ, ?, Μεερσαιτε. � 
√. σζ.: ηιρρα �?� + λαϖ..ε �σζϕ�. � ΘΛ 153α. 
 

(477) ηιρσα|γορδνι: Πανιχυµ µιλιαχευµ, τερµεσζτεττ κλεσ (γαβονα), (ϖιλϕα)ηιρσσι, 
εχητε Ηιρσε (Ρισπενηιρσε). � 
√. σζ.: ηιρσα �κλεσ� + γορδνι �ροζσ�. � Σλ 218 
 

(478) ηοα�∋�α: 1. Εθυισετυµ, ζσυρλ⌠, κορτε, Σχηαχητεληαλµ; 2. Εθυισετυµ ηψεµαλε, 
τλι ζσυρλ⌠, κανγασκορτε, Ωιντερσχηαχητεληαλµ; Εθυισετυµ φλυϖιατιλε, ταϖιζσυρλ⌠, 
ϕρϖικορτε, Τειχησχηαχητεληαλµ: Σ (Μ, ϑ, Γ); Ν (Κϖ, Κρ, Π, Υτσ); Ι; Κ (Ν, Πα, 
Νϕ, Κλδ). 
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ςιτατοττ ερεδετ! 1. Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠: ηοσια �τλι ζσυρλ⌠�> λπ. ηοα�∋�α �ζσυρλ⌠, 
κεµνψ, φ!σζερ! νϖνψεκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. 
2. Λεητιραντα α ΣΚΕΣ−σζελ ελλενττβεν κζλαππ κορινακ µονδϕα α σζ⌠τ ∗#��# 
�ζσυρλ⌠�, α φινν ερεδετετ νεµ φογαδϕα ελ. 
3. Αζ ΣΣΑ σζεριντ: νψιλϖ〈νϖαλ⌠αν υγψανολψαν ερεδετ!, µιντ α ηυοσια 
�σρολ⌠κεφε� (γψακραν ισζαπζσυρλ⌠β⌠λ χσιν〈λτ〈κ), ϖ. σϖ. νψϕ. σκφτε(γρσ), 
σκυρσκφτε ϖ. φρακεν, σκαϖφρκεν, −γρσ �ισζαπζσυρλ⌠�, αµελψβεν σκφτε 
υγψανολψαν ερεδετ!, µιντ α σκαφτ �σζ〈ρ�; σκυρα �χσυτακολνι, µοσνι πλ. 
σρολ⌠κεφϖελ�. � ΘΛ 153β, Ν ΙΙ: 331, Λζ 1466., Γρ 1518, Σχηλ 160, ΙτκΤ 774, 
Λυκκ 57, ΣλΜορ 14, ΙτκΕ 800., Σλ 219, ΣλΒ 312 | ΣΚΕΣ 82, ΦΥς 98, Λρ 850., 
ΣΣΑ 1: 174 
ς. βεαλδο−, χυοββυυ−, %υοτνϕ〈τ, ϕ〈ϖρε−, ϕεαγγε−, κυαλακα−, νιιτο−, σιττε−, σ⌡⌡ρϖ− 

(479) ηο∑ντϕεµε: 1. Αλχηεµιλλα ϖυλγαρισ, κζνσγεσ παλ〈στφ!, ποιµυλεητι, 
Φραυενµαντελ: ∆ (Ρρ); 2. Γερανιυµ σψλϖατιχυµ, ερδει γ⌠λψαορρ, κυρϕενπολϖι, 
Ωαλδστορχησχηναβελ: ∆ (Τρ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � ΘΛ 155., Λζ 1460., Ηκ 734, ΒλΜ 134 

 
(480) ηοµβιλ ∼ ηυµβιλ: Ηυµυλυσ λυπυλυσ, κζνσγεσ κοµλ⌠, ηυµαλα, γεµεινερ 

Ηοπφεν. � 
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ⌠νο. ηυµλι; νο. ηυµλε; σϖ. ηυµλε ιδ. Αζ ΣΣΑ 
σζεριντ ϖαλ⌠σζν!λεγ γερµ〈ν ϕϖεϖνψσζ⌠, τ〈ϖολαββρ⌠λ τρκ ερεδετ!. Α 
τρκβ∀λ κζϖετλενλ 〈τϖεηεττε τββ φιννυγορ νψελϖ, γψ α µαγψαρ ισ: κοµλ⌠ < 
θυµλακ �βοροστψ〈νσζερ! νϖνψ, αµελψβ∀λ µζζελ ζεστσε υτ〈ν ιταλτ 
χσιν〈λνακ�. Α κζφιννβε � α κερεσκεδελεµµελ σσζεφγγσβεν � εγψενεσεν α 
ϖολγαι βολγ〈ρβ⌠λ κλχσνζ∀δηετεττ α σζ⌠ υγψανγψ, µιντ α γερµ〈νβα ισ. Α 
σζ⌠τ〈ρ σζ〈µι αδατοτ νεµ εµλτ. � ΘΛ 154., Σλ 219�20, ΣλΒ 257 | Ν∆ΕΩ 429, 
ΣΚΕΣ 86, ΝΕΟ 226, ΣΕΟ 246, ΣΣΑ 1: 183 
 

(481) ηοννετ|µελονα: Χυχυµισ µελο, σ〈ργαδιννψε, ηυναϕαµελονι, Ζυχκερµελονε 
(Ηονιγµελονε). � 
√. σζ.: ηοννετ �µζ� + µελονα �διννψε�. Αζ ελ∀ταγβαν σκανδιν〈ϖ σζ〈ρµαζ〈σ 
µυτατηατ⌠ κι, ϖ. νο. ηυννινγ �µζ�; αζ υτ⌠ταγ νεµζετκζι σζ⌠. � ςεστΛυυκ 
136 
 

(482) ηοννετ|ρ〈σσι: Τηψµυσ, κακυκκφ!, (τενον)αϕυρυοηο, Τηψµιαν (Θυενδελ). � 
√. σζ.: ηοννετ �µζ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Σλ 220 
 

(483) ηορβµα: 1. Επιλοβιυµ αλσινιφολιυµ, λδηρκπ! (µυρϖαπικκελψεσ) φζικε, 
ηετεηορσµα, Μιερενωειδενρσχηεν; 2. Επιλοβιυµ ανγυστιφολιυµ, ερδει δερχε 
(κεσκενψλεϖελ! ∼, ϖ〈γ〈σι ∼), ηορσµα, Ωειδενρσχηεν: Ν (Κρ, Π); Κ (Σεϖ, Κλδ); 
3. Ρυµεξ λονγιφολιυσ, ηοσσζλεϖελ! λ⌠ροµ, ηεϖονηιερακκα, Γεµσεαµπφερ: Ν 
(Ενον, Λγ, Υτσ). � 
Φινν ϖαγψ καρϕαλαι ϕϖεϖνψσζ⌠ α λαππβαν, ϖ. ηορµα �ερδει δερχε 
(κεσκενψλεϖελ! ∼, ϖ〈γ〈σι ∼); ρτι λεγψεζ∀φ!�. � Γεν 2054., ΘΛ 156., Ν ΙΙ: 336, 
Λζ 1435., ΙτκΤ 41, Λυκκ 57, Σϖερ 27, Σλ 220, ΣλΒ 256 | ΣΚΕΣ 81, ΣΣΑ 1: 173 
ς. 〈ϕα−, δυοτταρ−, ϕεαγγε−, ροητο−, ϖιλγεσ−. 
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(484) ηοτµε: ςαχχινιυµ υλιγινοσυµ, ηαµϖασ 〈φονψα, ϕυολυκκα, Μοορηειδελβεερε. � 

Ισµερετλεν ερεδετ!:� Λ 38, ΘΛ 157. 
 
(485) ηυµβερε: Ρυµεξ αχετοσα, µεζει σ⌠σκα, νιιττψσυολαηειν, Σαυεραµπφερ: ∆ 

(Τν, Ρρ, Η, Αν, Οϖ, Υ, Ο, Μερ, Στϕρδ, Καλλ, Σκαλσ, ςδ, Ηοτ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � ΘΛ. 158., Λζ 1505., Χ 45, Ηκ 738 
 
ηυλϖϖορ〈σσι: ϖ. υϖλλορ〈σσι 
 

(486) ηϕϕαα: [ϖζι φ!]: ∆ (Μ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Σχηλ 67 

(487) ιδνι ∼ ιρδνι: 1. Λψχοποδιυµ χλαϖατυµ, καπχσοσ κορπαφ!, (ποηϕαν)κατινλιεκο, 
Κευλενβρλαππ; 2. ∆ιπηασιαστρυµ αλπινυµ, αλπεσι (ηαϖασι) κορπαφ!, τυντυριλιεκο, 
Αλπενβρλαππ: Ν (Κλ, Κτ, Κρ, Ηφ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Φριισ 312, ΘΛ 164., Ν ΙΙ. 363, Σλ 222, 226, ΣλΒ 291, 411 
 

(488) ινγεφεαρα: Ζινγιβερ οφφιχιναλε, γψµβρ, ινκιϖρι, Ινγωερ. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. πορτ. γενγιβρε; σπ. ϕενγιβρε, ζνγιβερ; φρ. γινγεµβρε; ανγ. 
γινγερ �γψµβρ�. Α λαππβα µινδεν βιζοννψαλ α σϖδ κζϖεττεττε, ϖ. ινγεφρα 
ιδ. � ΣλΒ 267, ςεστΛυυκ 136 
 

(489) ισλ〈νδδα|ϕεαγιλ: Χετραρια ισλανδιχα, ιζλανδιζυζµ⌠, ισλαννινϕκλ, ισλνδισχηεσ 
Μοοσ. � 
√. σζ.: ισλ〈νδδα �Ιζλανδ� + ϕεαγιλ �ζυζµ⌠�. � ΣλΒ 267 
 

(490) ιτ〈λια|ρ〈ι|συοιδνι: Λολιυµ µυλτιφλορυµ, ολασζπερϕε (σζ〈λκ〈σπερϕε), 
ιταλιανραιηειν, ωελσχηεσ Ωειδελγρασ (ιταλιενισχηεσ Ραιγρασ). � 
Τ. . σζ.: ιτ〈λια �ολασζ� + ρ〈ι �? περϕε� + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ 
νεϖε�. � Σλ 226 
 

(491) ιϖσσυτ: Ηψσοππυσ οφφιχιναλισ, ιζσ⌠π, ιισοππι, Ψσοπ. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. πορτ. ηισσοπο; σπ. ηισοπο; ανγ. ηψσσοπ �ιζσ⌠π�. Α λαππβα 
κερληετεττ α φιννβ∀λ, δε σεµ α ΣΚΕΣ, σεµ αζ ΣΣΑ νεµ αδατολϕα α σζ⌠τ. � Σλ 
226 
 

(492) ρισ|�αττυτ (Πλ.): Ιριδαχεαε, ν∀σζιροµφλκ, κυρϕενµιεκκακασϖιτ, 
Σχηωερτλιλιενγεωχησε. � 
√. σζ.: ιρισ �ν∀σζιροµ� + �αττυτ �νϖνψεκ�. � Σλ 226 
 

(493) ϕααµ∋εµε|µυρϕιε: ∆απηνε µεζερευµ, φαρκασβοροσζλ〈ν, νσι, Βεερε ϖον 
Κελλερηαλσ (Σειδελβαστ): ∆ (ς). � 
√. σζ.: ϕααµ∋εµε �ηαλ〈λ� + µυρϕιε �βογψ⌠�. Α νϖνψ ϖαλαµεννψι σζερϖε α 
χσπ∀σ ζ! µεζεριν νεϖ! µρεγανψαγοτ ταρταλµαζζα, τεη〈τ ηαλ〈λτ οκοζ α 
φογψασζτ〈σα. � Ηκ 754, ΒλΜ 140 
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(494) ϕαβλ: Μαλυσ, αλµα, οµενα, Απφελ. � 
Οροσζ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. Ο0%Ι(Ι ιδ. � Κε 115, Σϖερ 58 
 

(495) ϕαρ∋σο: Χετραρια ισλανδιχα ?, ιζλανδιζυζµ⌠ ?. ισο ηιρϖενϕκλ, ισλνδισχηεσ 
Μοοσ? 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Γρ 104 
 

(496) ϕασσα|ναρτι ∼ ϕασσα|ν〈ρτι: Σαξιφραγα τενυισ, ϖαλαµιλψεν κ∀τρ∀φ!, λυµιρικκο, 
Στεινβρεχη. � 
√. σζ.: ϕασσα �µαραδκ η⌠� + ναρτι ∼ ν〈ρτι �κτρ∀φ!�. Αζονοσ ϕελεντσ! 
ελεµεκβ∀λ πλ φελ α σζ〈µι σ α φινν νϖνψνϖ, ϖαλ⌠σζν!λεγ φινν τκρσζ⌠. � 
Σλ 228, ΣλΒ 347 

(497) ϕασσα|νυορσα: Ρανυνχυλυσ νιϖαλισ, ϖαλαµιλψεν βογλ〈ρκα, λυµιλεινικκι, 
Σχηνεεηαηνενφυσσ. � 
√. σζ.: ϕασσα �µαραδκ η⌠� + νυορσα �γλεχχσερβογλ〈ρκα; µαγχσ〈κ⌠�. Α ριτκα 
νϖνψ νεδϖεσ ηελψεν ν∀, α λεγσζακιββ �ταρηεγψεκεν�. Ερρε υταλ α νεϖνεκ 
ελ∀ταγϕα ισ, µελψ α φινν σ α λαππ αζονοσ νϖαδ〈σι σζεµλλετεν αλαπσζικ. Νεµ 
ζ〈ρηατ⌠ κι , ηογψ φινν τκρσζ⌠ λεννε α λαππβαν. � Σλ 228, ΣλΒ 347 
 

(498) ϕαϖϖα|�αδδα: [γαβοναφλε νϖνψ], ϕαυηοκασϖι (ϖιλϕακασϖι), Γετρειδεπφλανζε: Κ 
(Πα). � 
√. σζ.: ϕαϖϖα �λισζτ� + �αττυ �νϖνψ�. � ΙτκΤ 51�2 
 

(499) ϕηνεκ: 1. [χσνψα ρεγ νψρφα]: Ν (Κτ, Π); 2. Βετυλα νανα, τρπε νψρ, 
κπιµινεν τυντυρικοιϖυ, ζωεργαρτιγε Γεβιργσβιρκε: Κ (Κλδ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. Ιτκονεν σζεριντ α σζ⌠ αζ οροσζβαν π#∋( �κισ βοκορ, χσερϕε� 
ϕελεντσβεν ϖ〈λτ ισµερττ. Εζεκ σζεριντ λαππ ϕϖεϖνψσζ⌠. � Ν ΙΙ: 383, ΙτκΤ 50, 
1058 | ΡΕτΩβ Ι: 403, ΙΙΙ: 493 
 

(500) ϕ〈λϖι: Υλµυσ, σζιλ(φα), ϕαλαϖα, Υλµε. � 
ςαλ⌠σζν!λεγ φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ϕαλαϖα ιδ. � Σλ 229, ΣλΒ 271 
 

(501) ϕ〈µε�|β〈νιτ (Πλ.): 1. Τριπλευροσσπερµυµ ινοδορυµ (Χηρψσαντηεµυµ 
ινοδορυµ, Ματριχαρια ινοδορυµ / ινοδορα, Ματριχαρια µαριτιµα), καπορλεϖελ! 
εβσζκφ!, πελτοσαυνιο (σαυνακυκκα), γερυχηλοσε Καµιλλε; 2. [? τρπε σζεδερ 
ρετλεν βογψ⌠ϕα]: Ν (Π); 3. [ϖαλαµιλψεν νϖνψ, µελψνεκ φεκετε ϖιρ〈γαι 
ϖαννακ]: Ν (Κρ). Σαµµαλλαητι κτ σζ⌠τ〈ρ〈βαν αζ 1. ϕελεντσ 〈λλ, ηα αββ⌠λ 
ινδυλυνκ κι, ηογψ α κσρτετεκετ φεηρ σζν!νεκ κπζελικ, α ϖιρ〈γοκ σζιρµαι ισ 
φεηρεκ. Α φεηρ σζν α γψ〈σζ σζνε ισ, ργεν φεηρ ϖ. σ〈ργα ϖιρ〈γοκατ ηελψεζτεκ 
α σροκρα, πλ. κριζαντµοτ. Αζ υτ⌠ταγ ϕελεντσε α σζιρµοκρα ϖονατκοζηατ. � 
√. σζ.: ϕ〈µε� �σζελλεµ, κσρτετ� + β〈νιτ �φογακ�. � ΘΛ 165, Ν ΙΙ: 392, Σλ 230, 
ΣλΒ 448 
 

(502) ϕ〈µε�|βιελ∋λυ: Χαµπανυλα ροτυνδιφολια, κερεκλεϖελ! ηαρανγϖιρ〈γ, κισσανκελλο 
(σινικελλο), ρυνδβλττριγε Γλοχκενβλυµε: Ν (Κρ, Π). Τεµετσκορ ϖ. ϖαλακινεκ α 
ηαλ〈λακορ µεγσζ⌠λαλτατοττ κισ ηαρανγ α τεµετ∀βεν α λλεκηαρανγ. Α ηαρανγ 
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σζακρ〈λισ ϕελκπ, α τεµπλοµοκηοζ καπχσολ⌠δικ. Τρβεν ισ κζελ λεηετεττ α 
τεµετ∀ ϖαγψ ππεν α σρ σ α ϖιρ〈γ, σ τερµσζετεσεν α ϖιρ〈γ αλακϕα ιηλετι αζ 
ελνεϖεζστ. � 
√. σζ.: ϕ〈µε� �σζελλεµ, κσρτετ� + βιελ∋λυ �ηαρανγ, χσενγ∀�. � Ν ΙΙ: 392, Σλ 230 
 

(503) ϕ〈ϖρε|ηοα�∋�α: Εθυισετυµ φλυϖιατιλε, ταϖι ζσυρλ⌠, ϕρϖικορτε, 
Τειχησχηαχητεληαλµ: Κ (Σ). � 
√. σζ.: ϕ〈ϖρι �τ⌠� + ηοα�∋�α �ζσυρλ⌠�. � ΙτκΤ 774, Σλ 231, ΣλΒ 280 
 

(504) ϕ〈ϖρε|λιε∀∀ι: 1. Ρανυνχυλυσ πελτατυσ, σζικι ϖζιβογλ〈ρκα, ϕρϖιστκιν, 
Σχηιλδωασσερηαηνενφυσσ; 2. ? Βατραχηιυµ αθυατιλε, ναγψ ϖζιβογλ〈ρκα, 
ϖεσιλεινικκι, γεµεινερ Ωασσερηαηνενφυσσ. � 
√. σζ.: ϕ〈ϖρι �τ⌠� + λιε!!ι �ϖιρ〈γ, ϖιρ〈γζατ�. � Λυκκ 60, Σλ 231 

(505) ϕεα∀ϕα ∼ ϕεαρϕ〈 ∼ ϕεαρϕι: Μυλγεδιυµ αλπινυµ (Λαχτυχα αλπινα, Χιχερβιτα 
αλπινα), ηαϖασι τεϕελ∀κε (ηαϖασι κακιχσϖιρ〈γ), ποηϕανσινιϖαλϖαττι, 
Αλπενµιλχηλαττιχη: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Οϖ, Ο, Τρ, ςδ, Φρ, ς, Ητ, ςφσ); Σ (Αρϕ, ϑ, Γ, 
Τψσ). � 
Σϖδ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. σϖ. νψϕ. ϕρϕα ιδ. � Φριισ 330, ΘΛ 168., ΛΩφσ 396., Λζ 
1667., Χ 49, Γρ 1562, Ηκ 767, ΒλΜ 139, Σλ 231, ΣλΒ 410 
 

(506) ϕεαγγε|βεαηχι: Πευχεδανυµ παλυστρε, µοχσ〈ρφενψ∀, συοµντψ (ραπαµντψ), ? : 
Κ (Νϕ). � 
√. σζ.: ϕεαγγι �ναγψ µοχσ〈ρ� + βεαηχι �ερδει φενψ∀�. � ΙτκΤ 53 
 

(507) ϕεαγγε|βι��αν: Χιρσιυµ παλυστρε, µοχσ〈ρι ασζατ, συο−οηδακε, Συµπφκρατζδιστελ. 
� √. σζ.: ϕεαγγι �ναγψ µοχσ〈ρ� + βι��αν �καµπ⌠(χσκα)�. � 
 

(508) ϕεαγγε|βοσκα: Πευχεδανυµ παλυστρε, µοχσ〈ρι κοχσορδ, συοπυτκι, 
Συµπφηααρστρανγ. � 
√. σζ.: ϕεαγγι �ναγψ µοχσ〈ρ� + βοσκα �ανγψαλγψκρ; χσϖεσ, ρεγεσ σζ〈ρ 
νϖνψ�� Σλ 231 
 

(509) ϕεαγγε|!οαλ!ι: Πεδιχυλαρισ παλυστρισ συβσπ. βορεαλισ, ποσϖ〈νψκακασταρϕ, 
ποηϕανλυητακυυσιο, Συµπφλαυσεκραυτ. � 
√. σζ.: ϕεαγγι �ναγψ µοχσ〈ρ� + .οαλ.ι �δλχεγ, νψαλκα σζεµλψ, αλακ�. � Σλ 231, 
ΣλΒ 411 
 

(510) ϕεαγγε|γυοηχα: Λεδυµ παλυστρε, µοχσ〈ρι µολψ!ζ∀, συοπυρσυ, Συµπφπροστ. � 
√. σζ.: ϕεαγγι �ναγψ µοχσ〈ρ� + γυοηχα �ροτηαδτ, κορηαδτ, ροσσζ σζαγ ϖαγψ ζ!�. 
� ΘΛ 175. 
 

(511) ϕεαγγε|ηιλσκυ: Στελλαρια χρασσιφολια, ϖαλαµιλψεν τψκηρ, λεττοτητιµ, 
διχκβλττριγε Στερνµιερε. � 
√. σζ.: ϕεαγγι �ναγψ µοχσ〈ρ� + ηιλσκυ �τψκηρ�. � Σλ 231, ΣλΒ 339 
 

(512) ϕεαγγε|ηοα�∋�α: Εθυισετυµ παλυστρε, µοχσ〈ρι ζσυρλ⌠, συοκορτε, 
Συµπφσχηαχητεληαλµ: Κ (Σ). � 
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√. σζ.: ϕεαγγι �ναγψ µοχσ〈ρ� + ηοα�∋�α �ζσυρλ⌠�. � ΙτκΤ 774, 827, Σλ 231 
 

(513) ϕεαγγε|ηορβµ〈: Επιλοβιυµ παλυστρε, µοχσ〈ρι φζικε, συοηορσµα, 
Συµπφωειδενρσχηεν. � 
√. σζ.: ϕεαγγι �ναγψ µοχσ〈ρ� + ηορβµ〈 �φζικε�. � Σλ 231, ΣλΒ 464 
 

(514) ϕεαγγε|λοττε|µυορϕι: ςαχχινιυµ οξψχοχχοσ, τ∀ζεγ〈φονψα, ισοκαρπαλο, γεµεινε 
Μοοσβεερε: Κ (Νϕ). Ιτκονεν: ϕνκλιννυν λ. ϖικλαν [�: ϖικλον] µαρϕα [ναγψ 
µοχσ〈ρι, λ〈πι µαδ〈ρ ϖ. χανκ⌠ βογψ⌠ϕα]. � 
Τ. . σζ.: ϕεαγγι �ναγψ µοχσ〈ρ� + λοττε �µαδ〈ρ� + µυορϕι �βογψ⌠�. � ΘΛ 176., 
ΙτκΤ 53, 265, Σλ 231 
 

(515) ϕεαγγε|µ〈∀ιρ: Γαλιυµ υλιγινοσυµ, λ〈πι γαλαϕ, λυηταµαταρα, Μοορλαβκραυτ. � 
√. σζ.: ϕεαγγι �ναγψ µοχσ〈ρ� + µ〈!ιρ �γαλαϕ�. Α νϖνψ λ∀ηελψρε υταλ αζ 
ελ∀ταγ. � Σλ 231 
 

(516) ϕεαγγε|µυορϕι: ςαχχινιυµ οξψχοχχοσ, τ∀ζεγ〈φονψα, καρπαλο, Μοοσβεερε. � 
√. σζ.: ϕεαγγι �ναγψ µοχσ〈ρ� + µυορϕι �βογψ⌠�. Α βογψ⌠ τερµ∀ηελψτ ϕελλι αζ 
ελ∀ταγ. � ςεστΛυυκ 136 
 

(517) ϕεαγγε|ναρτι: Σαξιφραγα ηιρχυλυσ, βυχσεχσι κ∀τρ∀φ!, λεττορικκο, 
Μοορστεινβρεχη. � 
√. σζ.: ϕεαγγι �ναγψ µοχσ〈ρ�+ ναρτι �κ∀τρ∀φ!�. � Σλ 231, ΣλΒ 339 
 

(518) ϕεαγγε|ρασσι: Λεδυµ παλυστρε, µοχσ〈ρι µολψ!ζ∀, συοπυρσυ, Συµπφπροστ. � 
√. σζ.: ϕεαγγι �ναγψ µοχσ〈ρ� + ρασσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 
175. 
 

(519) ϕεαγγε|σ〈ηπαλ: Λατηψρυσ παλυστρισ, µοχσ〈ρι λεδνεκ, ρανταντκελµ, 
Συµπφπλαττερβσε. � 
√. σζ.: ϕεαγγι �ναγψ µοχσ〈ρ� + σ〈ηπαλ �κασζανψ!γβκκνψ�. � Σλ 231, ΣλΒ 430 
 

(520) ϕεαγγε|υλ∋λυ: Εριοπηορυµ, γψαπϕσ〈σ, νιιττψϖιλλα (συοϖιλλα), Ωολλγρασ: Ν (Π). � 
√. σζ.: ϕεαγγι �ναγψ µοχσ〈ρ� + υλ∋λυ �γψαπϕ�. � Ν ΙΙ: 452, Σλ 231, 377 
 

(521) ϕεαγγε|ϖι%λα: ςιολα παλυστρισ, ποσϖ〈νψιβολψα, συο−ορϖοκκι, Συµπφϖειλχηεν. � 
√. σζ.: ϕεαγγι �ναγψ µοχσ〈ρ� + ϖι?λα �ιβολψα, 〈ρϖ〈χσκα�. � Σλ 231, 465 
 

(522) ϕεαγιλ: 1. Χλαδονια ρανγιφερινα, ρνσζαρϖασζυζµ⌠, πευρανϕκλ, Ρενντιερφλεχητε 
(Ρενντιερµοοσ); 2. [α φλδν νϖ∀ σ α ρνσζαρϖαστ⌠λ κεδϖελτ ζυζµ⌠ 〈λταλ〈νοσ 
µεγνεϖεζσε]: (Χλαδονια, Χετραρια ιζλανδιζυζµ⌠; Στερεοχαυλον, τιναϕκλ, 
φ〈χσκαζυζµ⌠, Στρυνκφλεχητε): Ν (Γρατ, Κνκ, Ενον, Κϖ, Κτ, Κρ, Π, Υτσ, Νεσ); Ι; 
Κ (Σεϖ, Πα, Νϕ, Σ, Κλδ, Τ). � 
∃σι σζ⌠, δε κορα ϖιτατοττ. 1. Φινν−περµι κορι σζ⌠, ϖ. φι. ϕκλ �ζυζµ⌠�; καρϕ. 
ϕγλ �ρνσζαρϖασζυζµ⌠�; λ!δ Πγλ �ζυζµ⌠�; ζρϕ. ϕαλ: ϕαλ−Θι., ϕαλα 
�τ∀ζεγµοηα, ζυζµ⌠�. Α φινν−περµι αλαπαλακ: ∗ϕκ−λ (ΥΕΩ). 2. Κζφινν κορι 
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σζ⌠. Α ΣΚΕΣ α ζρϕν αλακοτ κρδ∀ϕελλελ εµλτι, αζ ΣΣΑ νεµ ϖεσζι φελ, γψ 
χσυπ〈ν α βαλτι−φινν εγψττλσιγ ϖεζετηετ∀ ϖισσζα. Μεγ〈λλαπτηατ⌠ � αζ ΜΣΦΟυ−
ϖαλ σσζηανγβαν (ϖ. Λεητιραντα) �, ηογψ σζ⌠ α κζλαππ κορβαν µεγϖολτ, α δλι 
σ α κζπσ∀ (σϖδ) τερλετεκρ∀λ ηι〈νψζικ. � Φριισ 347, Γεν 2055., ΘΛ 177., Ν 
ΙΙ: 452�3, Λζ 1691., ΙτκΤ 827, ΣλΜορ 16, Κε 30, ΙτκΕ 968., ΜοσΣλ 26, Σϖερ 35, 
Σλ 231, ΣλΒ 278 | ΣΚΕΣ 129, ΥΕΩ 632, Λρ 260., ΣΣΑ 1: 256 
ς. βοηχχε−, βοηχχο−, διεηππε−, γασσα−, γυοππαρ−, ισλ〈νδδα−, κυορβα−, ν〈λλο−, 
ρ〈νεσ−, σαρϖϖα−, σεαιδνε−, σµαρϖε−, σορϖα−, συπτα−, τυοδδαρ−, ϖαρρ−, ϖιελγισ−. 
 

(523) ϕεαρτα: Πευχεδανυµ παλυστρε, µοχσ〈ρι κοχσορδ, συοπυτκι, Συµπφηααρστρανγ. � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Λ 38, ΘΛ 169., Σλ 232 
 

(524) ϕεαϖνε: 1. Λψχοποδιυµ, κορπαφ!, λιεκο, Βρλαππ; 2. ∆ιπηασιαστρυµ 
χοµπλανατυµ, λαποσ κορπαφ!, λιεκο, γεµεινερ Φλαχηβρλαππ. � 
Σκανδιν〈ϖ ερεδετ!, ϖ. σϖ. ϕµν(α), ϕαµν(α); νο. ϕαµνε �λαποσ κορπαφ!�; ϖ. 
ΣΚΕΣ: σκανδ. > λπΝ ϕϖνε �σζακι γαλαϕ�. � ΘΝ 204 | Ν∆ΕΩ Ι: 471, ΝΕΟ 247, 
ΣΕΟ 285, 427, ΣΚΕΣ 130 
 

(525) ϕιεγγι|σψεϕνι: 1. [µοχσ〈ρβαν νϖ∀ φ!]: Ι; Κ (Πα); 2. [µοχσ〈ρον νϖ∀ σ〈σ]: Σ (ϑ, 
Γ). � 
√. σζ.: ϕιεγγε �ναγψ µοχσ〈ρ� + σψεϕνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � Γρ 
108, ΙτκΤ 53, ΙτκΕ 981. 
 

(526) ϕιεκτα|�αττυτ (Πλ.): ϑυνχαχεαε, σζιττψ⌠φλκ, ϖιηϖιλκασϖιτ, Βινσενγεωχησε. � 
√. σζ: ϕιεκτα �σζ∀ρσ β∀ρ� + �αττυτ �νϖνψεκ�. � Σλ 232, ΣλΒ 252 
 

(527) ϕιεριτ ∼ ϕιερετ ∼ ϕιεριτ|µυορρα: Ριβεσ ρυβρυµ, κερτι ριβισζκε, 
(λαπινπυνα)ηερυκκα (πυναινεν ϖιινιµαρϕα), ϑοηαννισβεερε 
(ϑοηαννισβεερστραυχη): Σ (Τψσ); Ν (Παρκ, Κτ, Κρ, Π, Υτσ); Ι. � 
Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ηερυκκα �φεκετε ριβισζκε�. √σσζεττελβεν υτ⌠ταγϕ〈νακ 
ϕελεντσε µυορρα �φα�. � Φριισ 330, ΘΛ 167., Ν ΙΙ: 404, Λζ 1741., ΙτκΕ 1002., Σλ 
233, ΣλΒ 252, 334, 369, 529, ςεστΛυυκ 137 | ΜΣΦΟυ 58: 249�251, ΣΚΕΣ 71, 
ΣΣΑ 1: 159 
 

(528) ϕιϕϕε|βιεϕϕιε|βλυµµαα: ςιολα τριχολορ, η〈ροµσζν! ϖαδ〈ρϖ〈χσκα (〈ρϖ〈χσκα), 
κετο−ορϖοκκι, Ωιλδεσ Στιεφµττερχηεν: ∆ (Η). � 
Τ. . σζ.: ϕιϕϕε ∼( Ν ιγγϕ) �ϕ� + βιεϕϕιε ∼ (Ν βεαιϖι) �ναπ� + βλυµµα �ϖιρ〈γ�. � Χ 
47, Ηκ 787 
 

(529) ϕιϕλετεη|µϕσιε: 1. Φρανγυλα οφφιχιναλισ, κυτψαβενγε, κορπιπαατσαµα, Φαυλβαυµ; 
2. ∆απηνε µεζερευµ, φαρκασβοροσζλ〈ν, νσι, Κελλερηαλσ: ∆ (ςφσ). � 
√. σζ.: ϕιϕλεδη �γ∀, βελσ∀ φ〈ϕδαλµατ οκοζ� + µϕσιε �ϖρσ, µργεσ βογψ⌠ϕ φα; 
φαρκασβοροσζλ〈ν; ϖκονψ κργ! φα, νψρ φανεδϖε�. Βεργσλανδν〈λ α µ〈σοδικ 
ϕελεντσ σζερεπελ. � ΛΩφσ 460., Ηκ 788, ΒλΜ 146 
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(530) ϕινδϕ∋εν|γραασιε ∼ ϕινδϕ∋εσε: [νϖνψ, µελψ α �φααδνο�−ηοζ (Ανγελιχα 
αρχηανγελιχα, ορϖοσι ανγψαλγψκρ, ϖαιννπυτκι, εχητε Ενγελωυρζ) ηασονλ⌠, 
χσακ κισεββ, χσϖεσ σζ〈ρα ϖαν, δε α λεϖελει κισεββεκ; µοχσαρασ, ινγοϖ〈νψοσ, 
λ〈ποσ φλδν ν∀]. ςαλ⌠σζν!λεγ: Ανγελιχα σψλϖεστρισ, ερδει ανγψαλγψκρ, 
καρηυνπυτκι, Βρυστωυρζ: ∆ (Ρρ). Α Βεργσλανδ−σζ⌠τ〈ρ ιγαζολϕα αζ ν 
νϖνψνϖ−µεγφελελτετσεµετ. � 
√. σζ.: ϕινδϕ∋εσε �ερδει ανγψαλγψκρ� + γραασιε �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ 
νεϖε�. � Ηκ 792, ΒλΜ 147 
 

(531) ϕοηκα|η〈ϖϖαρ: Τρισετυµ συβαλπεστρε, ϖαλαµιλψεν αρανψζαβ, λαπινκαυρα, εινε Αρτ 
Γραννενηαφερ. � 
√. σζ.: ϕοηκα �φολψ⌠, πατακ� + η〈ϖϖαρ �ζαβ�. � Σλ 235, ΣλΒ 334 
 

(532) ϕοκ∃α: ςαχχινιυµ ϖιτισ−ιδαεα, ϖρσ〈φονψα, πυολυκκα, Πρεισελβεερε: ∆ (Τν, 
Ρρ, Η, Αν, Οϖ, Υ, Ο, Μερ, Σκαλσ, Φρ, ς, ςφσ); Σ (Μ, Σορσ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ); Ν 
(Συϕ, Κνκ, Κτ, Κρ, Π, Υτσ, Νεσ); Ι; Κ (Πα, Νϕ, Κλδ, Τ). � 
Α ΣΚΕΣ λαππ αδατοτ νεµ εµλτ, β〈ρ α βαλτι φινν σζ⌠χσαλ〈δοτ γαζδαγον 
κπϖισελικ αζ αλ〈ββι πλδ〈κ: φι. ϕυολυκκα ∼ ϕυοπυκκα ∼ ϕυοϖυκκα; καρϕ. 
ϕυοµιγαΘε; αυν. ϕυοµοι, λ!δ Πυοµοι; ϖεπσζ. ϕοΘικαιΘε; ϖ⌠τ ϕ?µυκασ; . 
ϕοοϖικασ; λϖ ϕ�οιµ[ι �ηαµϖασ 〈φονψα�. 
Ηκκινεν α ΣΚΕΣ−σζελ ελλενττβεν εγψ ∗ϕ? σζ⌠τϖετ τεσζ φελ (κσ∀ββι 
διφτονγιζ〈χι⌠, χσακ α φιννβεν ϖαν λ−εσ αλακ), γψ α ϕοκ8α �ϖρσ 〈φονψα� 
νϖνψνϖ ισ εννεκ α σζ⌠χσαλ〈δνακ α ταγϕα. Λεητιραντα ισ ηιϖατκοζικ ερρε, ϖ. 
∗ϕο8Ι ιδ. Αζ ΣΣΑ σζεριντ α κσει κζφινν κορρα ϖισσζαϖεζετηετ∀ α λαππ σζ⌠. � Λ 
38, Φριισ 332−33, 341, Γεν 485., 2056., Ηζ 93, ΘΛ 171., ΛΩφσ 502., Ν ΙΙ: 413, 
Λζ 1767., 1816., Χ 49, Γρ 126, Σχηλ 78, ΙτκΤ 68, 582, Ηκ 800, ΙτκΕ 1077., Σλ 
236, ΣλΒ 418, ςεστΛυυκ 137 | ΣΚΕΣ 125, ΜΣΦΟυ. 200., Ηκκ 393, Λρ 277., 
ΣΣΑ 1: 249 
ς. βεατνατ−, γιεγα−, ρεππ−, κ�ρ�ναζ−. 
 

(533) ϕορβα|συοιδνι: 1. Ποα πρατενσισ, ρτι περϕε, νιιττψνυρµικκα, Ωιεσενρισπε; 2. 
[ϖαλαµιλψεν περϕε]: ∆ (Ητ); 3. Σχιρπυσ χεσπιτοσυσ = Τριχηοπηορυµ χεσπιτοσυµ, 
απρ⌠ κισγψαπϕσ〈σ, ϖιλλαπλυικκα, Ρασιγε Ηααρσιµσε: ∆ (ςφσ). � 
√. σζ.: ϕορβα �κερεκ, γµβλψ!, ηενγερεσ� + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈−
νοσ νεϖε�. � ΘΛ 166., ΛΩφσ 419: 3., Λζ 6010: 3., Ηκ 765, Σλ 237, ΒλΜ 142 
 

(534) ϕυη�ναζ|ρσι: [εγψ ϖιρ〈γ]. � 
√. σζ.: ϕυη�ναζ �ϑ〈νοσ� + ρσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΙτκΕ 1055.,  
 

(535) ϕυνασοκκυ|γρασιε: Σπιραεα υλµαρια (Φιλιπενδυλα υλµαρια), ρτι λεγψεζ∀φ!, 
µεσιανγερϖο, εχητεσ Μδεσ⇓ (γρο⇓ε Σπιεσταυδε): ∆ (Ητ). � 
√. σζ.: ϕυνασοκκυ �ϑονσοκ (νορϖγ νϖ)� + γρασιε �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ 
νϖνψ�. � ΘΛ 172., ΒλΜ 149 
 

(536) ϕυογυτ ∼ ϕυολυτ: ςαχχινιυµ υλιγινοσυµ, ηαµϖασ 〈φονψα, ϕυολυκκα, 
Μοορηειδελβεερε: Ν (Συϕ). � 
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Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ϕυολυκκα ιδ. � Λζ 1861., Σλ 240, 241, ΣΚΕΣ 125 
 

(537) ϕυοπµυ ∼ ϕο∑µυο|γραασιε: Ρυµεξ αχετοσα, µεζει σ⌠σκα, νιιττψσυολαηειν, 
Σαυεραµπφερ: ∆ (Ρρ, Οϖ, Μερ, ςδ, Φρ, ς, Ητ, ςφσ); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ, 
Ηµ); Ν (Συϕ, Ενον, Κτ, Κρ, Π, Νεσ). � √. σζ.: ϕο∑µυ �σ⌠σκα� + γραασιε �ϖιρ〈γ, 
λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. Ταλ〈ν κζφινν κορι σζ⌠. Εγψελεµ! νϖκντ α φι. ϖ⌠τ, 
. νψϕ. ϕαµακκα �σαϖανψ τεϕ� σζ⌠ϖαλ ηοζηατ⌠ σσζεφγγσβε. Α φινν ϕυοµυ 
�µεζει σ⌠σκα� λαππ ϕϖεϖνψσζ⌠. � Λ 38, Φριισ 341, ΘΛ 173., ΛΩφσ 488., Ν ΙΙ: 
440, Λζ 1789., Γρ 120, Σχηλ 76, Ηκ 795, Σλ 241, ΣλΒ 377, ΒλΜ 152 | ΣΚΕΣ 
125, ΣΣΑ 236 
ς. βεατνατ−, 〈ϕα−, γ〈δδε−, γιεδδε−, γιηπερε−, γυολββα−, γυοργγα−, σκιρε−. 
 

(538) ϕυοϖκα|λυκτι: Χαρεξ λασιοχαρπα, γψαπϕασµαγϖ σ〈σ, ϕουηισαρα, Φαδενσεγγε. � 
√. σζ.: ϕυοϖκα �λ⌠σζ∀ρ� + λυκτι �σ〈σ�. � Σλ 241 

(539) ϕυοϖϖα|γ〈ισκι: ∆ρψοπτερισ φιλιξ−µασ, ερδει παϕζσικα, κιϖικκοαλϖεϕυυρι, γεµεινερ 
Ωυρµφαρν. � 
√. σζ.: ϕυοϖϖα �ροϖ〈τκα, χσκ, σ〈ϖ, ρ, κϖεσ ηελψ, κ∀ρακ〈σ� + γ〈ισκι �παϕζσικα, 
π〈φρ〈νψ�. � Σλ 241 
 

(540) ϕυρβε|τακκε: Σολανυµ τυβεροσυµ, βυργονψα, περυνα, Καρτοφφελ: ∆ (Ρρ). � 
√. σζ.: ϕυρβε �κερεκ� + τακκε �?�. Αζ ελνεϖεζσ ελ∀ταγϕα νψιλϖ〈ν α βυργονψα 
αλακϕ〈ρα υταλ. � Ηκ 807 
 

(541) ϕυϖλε|συκκε|γραασιε: 1. [νϖνψ νεϖε, µελψ α µι φλδι σζεδρνκηζ ηασονλ⌠]: 
∆ (Στ). Ηαλ〈σζ αδατ〈ρα υταλ Ηασσελβρινκ: 2. Ναµε εινερ Πφλανζε. � 
Τ. . σζ.: ϕυϖλε �κερκ� + συκκε �βυϕτ⌠ϖεσσζ∀� + γραασιε �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ 
ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Ηζ 70, Ηκ 812 
 

(542) ϕυϖϕεµε: 1. Υσνεα βαρβατα, σζακ〈λλζυζµ⌠, νααϖα(ϕκλ), Βαρτφλεχητε: ∆ (Ρρ, 
Η, Οϖ, Ο, Μερ, Σκαλσ, Σν∑, Φρ, ς, Ητ, ςφσ); Σ (Σορσ); Ι; 2. Λετηαρια ϖυλπινα, 
φαρκασζυζµ⌠, (�σ〈ργ〈σ βοκροσζυζµ⌠�), κελταινεν τακκυϕκλ; 3. Αλεχτορια 
ϕυβατα, φοναλζυζµ⌠, µυσταλυππο. � Υρ〈λι κορι σζ⌠, ϖ. οσζτϕ. ϕεϕ, ϕΡϕ; σζαµ. ϕυρ. 
ϕ:ϕ, ϕ:ϕκο �σζακ〈λλµοηα, σζακ〈λλζυζµ⌠�; τϖγ. δ�ιε �µοηα�. � Αζ υρ〈λι αλαπαλακ: 
∗ϕωϕε. � ΘΛ 170., Λωφσ 518., Λζ 1825., Χ 50, Ηκ 786, ΣλΜορ 17 | ΥΕΩ 96 
 

(543) Καϕ
εΗτ2: [φλιγ ελσζ〈ραδτ ερδειφενψ∀]: Ν (Συϕ). � 

Ισµερετλεν ερεδετ!. � Λζ 1889. 
 

(544) καµοµιλ∋λ〈: Χηαµοµιλλα ρεχυτιτα (Ματριχαρια χηαµοµιλλα), ορϖοσι σζκφ! 
(καµιλλα), καµοµιλλασαυνιο, εχητε Καµιλλε. � 
Νεµζετκζι σζ⌠ ϖ. ολ. χαµοµιλλα; ανγ. χαµοµιλε �καµιλλα�. Α λαππβα 
φελτεηετ∀εν α φιννβ∀λ κερλτ. � Σλ 243 
 

(545) καναβορ: Χαλλυνα ϖυλγαρισ, χσαραβ (�ηανγα�), κανερϖα, Ηειδεκραυτ. � 
Κοραι κζφινν κορι σζ⌠: φι. κανερϖα; καρϕ. καναρϖο; αυν. καναβρο; λ!δ καναβρ; 
ϖεπσζ. καναβΑ ∼ καναµβρ, ϖ⌠τ κανεβρο; . καναρβικ ιδ. Μ〈σκππεν ΣΣΑ: καρϕ. 
> λπΤ. � √σσζεττελβεν: καναβορ−σιιν ιδ.: Κ (Τ). � ΙτκΤ 88 | ΣΚΕΣ 155, ΣΣΑ 1: 298 
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(546) κ〈νελ ∼ κ〈νελατ (Πλ.): Χινναµοµυµ (Χ. ϖερυµ), φαηϕ, κανελι, Κανεελ (Ζιµτ). 

� Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. πορτ., σπ. χανελα �φαηϕ�; ολ. χαννελλα ιδ.; α λατ. χαννα 
�χσ∀� > φρ. χαννε (δεµιν.) χαν(ν)ελλε ιδ. > νµ. Κανεελ > δ〈ν, σϖδ κανελ 
�χινναµοµυµ� > φι. ιδ.; λπΝ κ#νλ ∼ κ#νλκ < νο. κανελ ιδ. � Ν ΙΙ: 456, ΣλΒ 
287 | ΣΣΑ 1: 298  
 

(547) καπυστα: Βρασσιχα, κ〈ποσζτα, κααλι, Κοηλ: Κ (Σεϖ). � 
Οροσζ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. (αν5χ)α ιδ. � Κυρ 99, Σϖερ 36 
 

(548) καρδεµυµ∋µα: Ελετταρια χαρδαµοµυµ, µαλαβ〈ρι καρδαµοµ, καρδεµυµµα, 
Καρδαµοµ. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. ανγ. χαρδαµοµ �καρδαµοµ�. Α λαππ α φιννβ∀λ ϖεττε 〈τ. � 
Σλ 243 | Ν∆ΕΩ Ι: 496, ΣΕΟ 301 

(549) καρτοφε+: Σολανυµ τυβεροσυµ, βυργονψα, περυνα, Καρτοφφελ: Κ (Κλδ). � 
Οροσζ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. (απ)Ιϑ7%&. � ΙτκΤ 94, Κυρ 102 
 

(550) κ6µµ
(α): κιϖεντιιρα (κιϖιϕκλ), [κϖεκεν νϖ∀ ζυζµ⌠], Στεινφλεχητε: Κ (Τ). � 

Ισµερετλεν ερεδετ!. � ΙτκΤ 87 
 

(551) Κα��γ: Λινυµ, λεν, πελλαϖα, Λειν. � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Κε 35 
 

(552) κ〈λλα|σαλ〈ηττα: Βρασσιχα ραπα συβσπ. χηινενσισ, κναι κελ, κιινανκααλι. � 
√. σζ.: κ〈λλα �κ〈ποσζτα� + σαλ〈ηττα �σαλ〈τα�. � ςεστΛυυκ 137 
 

(553) κ〈λ∋λ〈: Χαλλα παλυστρισ, σ〈ρκ〈νψγψκρ (τνδρκοντψ, απ〈χακοντψ), ϖεηκα, 
∆ραχηενωυρζ (Συµπφχαλλα, Σχηωεινσοηρ). � 
Φελτεηετ∀λεγ α τυδοµ〈νψοσ νϖ 〈τϖτελε, ϖ. λατ. Χαλλα ιδ. Μεστερσγεσ νϖαδ〈σ. 
Α νϖνψ ελνεϖεζσε αζ ν. κσζ⌠γψκτρζστ∀λ ερεδ. ςαλαµικορ κγψ⌠µαρ〈σ 
ελλεν αλκαλµαζτ〈κ. � Σλ 243 
 

(554) κ�ρ�ναζ|ϕυ∃∃α: [κεϖσβ ζλετεσ, τελϕεσεν α φλδν νϖ∀ πιροσ βογψ⌠]: Ι. � 
√. σζ.: κ�ρ�ναζ �ηολλ⌠� + ϕυ88α �ϖρσ 〈φονψα�. � ΙτκΕ 1275. 
 

(555) κ∋ρνασ|συϕν: Αρχτοσταπηψλοσ αλπινα, ηαϖασι (νψ〈ρι) µεδϖεσζ∀λ∀, σιανµαρϕα, 
Αλπενβρεντραυβε: Κ (Πα, Κλδ). � 
√. σζ.: κΒρνασ �ηολλ⌠� + συϕν �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. �Γεν 2052., 
ΙτκΤ 529 
 

(556) κ∋ρτϕι|µυορ∋ϕ: Εµπετρυµ νιγρυµ, ϖαρϕβογψ⌠, ϖαρικσενµαρϕα, Κρηενβεερε: Σ 
(ϑ). � 
√. σζ.: κΒρ∋ητϕι �ηολλ⌠� + µυορϕι �βογψ⌠�. � Γρ 181 
 

(557) κ∋
τ
σκ|συινι: Υρτιχα, χσαλ〈ν, νοκκονεν, Βρεννεσσελ: Κ (Κλδ). � 

√. σζ.: γ〈σκκα �ηαραπ⌠, σζρ⌠, χσπ∀� + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ 
νεϖε�. � ΙτκΤ 95 
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(558) κοορα,: Πισυµ σατιϖυµ, βορσ⌠, ηερνε, Ερβσε: Κ (Σεϖ, Νϕ). � 

Οροσζ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. Ηοπο<. � ΙτκΤ 34, ΜοσΣλ 46, Σϖερ 25, ΣλΜοσ 17 
 

(559) κελλυ|σψεϕνι: [ϖαλαµιλψεν φ! (περϕε?)]: Ι. � 
√. σζ.: κελλυ �ηαρανγ, ⌠ρα� + σψεϕνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � Α 
κρδσεσ νεϖετ ϕελεντστανιλαγ ιγεν βιζονψταλαννακ ταρτοµ. Αζ ελ∀ταγ ϕελεντσε 
αλαπϕ〈ν ϖαλαµιλψεν ϖιρ〈γ ϖ〈ρηατ⌠ σ νεµ περϕε, αζ υτ⌠ταγ ϖισζοντ φ!φλτ σεϕτετ. 
� ΙτκΕ 1358. 
 
 
 

(560) κελυ ∼ κελυ|πεεχι: 1. [ελσζ〈ραδτ ερδειφενψ∀]: Ι; 2. [σζ〈ραζ, κργεϖεσζτεττ 
ερδειφενψ∀ ϖαγψ λυχφενψ∀]: Κ (Νϕ). � 
Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. κελο �σζ〈ραζ φενψ∀σζ〈λ� > λπΙ �σιµα, 〈γατλαν, ϖκονψ 
κργ! ερδειφενψ∀�. � Αζ ΣΣΑ σζεριντ: λ〈βον ελσζ〈ραδτ, κρεγ νλκλι φα, 
κλνσεν ερδειφενψ∀. √σσζετεττ σζ⌠κντ α ϕελεντσε υγψαναζ. � ΙτκΤ 101, ΙτκΕ 
1360. | ΣΚΕΣ 180, ΣΣΑ 1: 341 

(561) κιεδδε: Τριχιτυµ ρεπενσ (Αγροπψρον ρεπενσ), κζνσγεσ ταραχκβζα, 
ϕυολαϖεην, γεµεινε Θυεχκε: Κ (Πα, Νϕ, Σ, Κλδ, Τ). � 
Φινν−περµι κορι σζ⌠ αζ ΥΕΩ τανσ〈γα σζεριντ ∗κεντ �µεζ∀, ρτ, λεγελ∀�. Α 
νϖνψνϖ υγψανακκορ χσακ Ιτκονεννλ φορδυλ ελ∀. Α σζ⌠ ετιµολ⌠γιαιλαγ 
σσζεφγγ: φι., καρϕ. κενττ �λεγελ∀, φ!ϖελ βεν∀ττ ηελψ�. Α λαππβαν α ϕελεντσε 
�κορ〈ββαν φ!ϖελ βεν∀ττ λακ⌠ηελψ, ρτ, κασζ〈λ⌠, γψεπεσ, φϖεσ ηελψ�. Αζ ΣΣΑ 
κρδ∀ϕελλελ εµλτι α ϖτϕ., ζρϕ. γιδ �⌠λ, ιστ〈λλ⌠, καρ〈µ, υδϖαρ ρσζε, αηολ α 
ϕ⌠σζ〈γοκατ ταρτϕ〈κ�. Εζ αζ ΥΕΩ αλαπϕ〈ν βιζτοσ ετιµολ⌠γι〈νακ ϖεηετ∀. � ΙτκΤ 
115 | ΣΚΕΣ 181�82, ΥΕΩ 658�59, ΣΣΑ 1: 343�44  
 

(562) κιεδϕ#κ ∼ κℑδϕ#κ: 1. τ∀ζεγσζεδερ ϖιρ〈γζατα, Βλτε δερ Μυλτβεερε; 2. εγψ 
νϖνψ ϖιρ〈γ(ζατ)α, διε Βλτε εινερ Πφλανζε: Σ (ϑ, Γ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Γρ 209 
 

(563) κιελι|καµ: ? Γψροπηορα, ϖαλαµιλψεν λεµεζεσζυζµ⌠, ερσ λεϖψϕκλ, 
Σχηειβενφλεχητε (Κρεισφλεχητε). � 
Ταλ〈ν . σζ.: κιελι �νψελϖ, νψελϖ αλακ δολογ� + καµ �? κϖεκεν λεϖ∀ ζυζµ⌠�. � 
Γεν 2053., ΘΛ 109., ΙτκΤ 117 
 

(564) κιερυνα|µυορ∋ϕε: Αρχτοσταπηψλοσ αλπινα, ηαϖασι µεδϖεσζ∀λ∀ βογψ⌠ϕα, 
ριεκονµαρϕα, Βρεντραυβε: Σ (ϑ, Γ). � 
√. σζ.: κιερυνα �ηαϖασι η⌠φαϕδ� + µυορ∋ϕε �βογψ⌠�. � Γρ 222 
 

(565) κιιϖε: Αχτινιδια χηιενσισ, κιϖι, κιιϖι, Κιωι. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. ολ., ανγ., φρ. κιωι �κιϖι�; α λαππβα ακ〈ρ α σϖδ ϖαγψ α νορ−
ϖγ, ακ〈ρ α φινν κζϖεττηεττε. Ταλ〈ν ρδεκεσ σ ρδεµεσ µεγεµλτενι, ηογψ α 
κιϖι �ϖγσ∀ φορρ〈σα α µαορι κιϖι �εγψ φαϕτα µαδ〈ρ�, αµελψ ανγολ κζϖεττσσελ ϕυ−
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τοττ Ευρ⌠π〈βα. Α νϖ〈τϖιτελ αλαπϕα α µαδ〈ρ τολλατλαν, βαρνα, σζ∀ρσ τεστε ϖολτ, 
αµελψ α γψµλχσ βαρνα, σζ∀ρσ ηϕ〈ρα εµλκεζτετ� (ςρσ 1997: 112). � ΣλΒ 302 
 

(566) κιµµαν: Χαρυµ χαρϖι, κµνψ, κυµινα(τ), Κµµελ: Σ (ϑ, Φ, Γ). � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. πορτ. χοµινηο; σπ., ολ. χοµινο; φρ. χυµιν νοιρ; ανγ. 
χυµ(µ)ιν �κµνψ�; α λαππβα ϖαλαµελψικ σκανδιν〈ϖ νψελϖβ∀λ ϕηετεττ: < σϖ. 
κυµµιν; νο. κψµµεν, κυµµεν. Α φιννβεν σϖδ ϕϖεϖνψσζ⌠. Τ〈ϖολαββρ⌠λ λατιν 
ερεδετρε µεγψ ϖισσζα χυµινυµ ιδ., ιδε α γργβ∀λ κερλτ κµινον, ϖγσ∀ φορρ〈σ 
α σµι νψελϖεκ, πλ. ηβερ καµµν ιδ. � ΘΝ 170, Γρ 238 | Ν∆ΕΩ Ι: 593, ΣΕΟ 
367, ΣΣΑ 1: 436 
 
 
 

(567) κοαιϖ�: Βετυλα, νψρ(φα), κοιϖυ, Βιρκε: Σ (Αρϕ). � 
Υρ〈λι κορι σζ⌠, ∗κοϕωα �νψρ�. Α λαππ σζ⌠ ιδεταρτοζ〈σα κρδσεσ: αζ ΥΕΩ 
κρδ∀ϕελλελ ϖεσζι φελ, αζ ΣΣΑ µιν∀στσε σζεριντ ταλ〈ν φινν ϕϖεϖνψσζ⌠. Α 
σζ⌠χσαλ〈δ τββ σζεµποντβ⌠λ ισ ρδεκεσ, µερτ ναγψον βιζονψταλαν αδατκντ 
υγψαν, δε µαγψαρ ταγγαλ ισ σζ〈µολ αζ ΥΕΩ, ϖ. µ. ηαϕ⌠ (διαλ. ηιϕϕ⌠, ηιϕ⌠, ηϕ⌠) 
�εγψ εµβερνεκ ϖαλ⌠ (φαδερκβ⌠λ ϖ〈ϕτ τεκν∀φορµα) λαδικ�. Αζ ιδεϖ〈γ⌠ υρ〈λι 
αδατοκ: φι., ινκ., καρϕ. κοιϖυ; . κ⌡ιϖ; µδΕ κι−≅εϕ, κι−≅εΣ, Μ κε−λυ; χσερ. κυΝι, κοΝι, 
κυε; ϖογ. κΚ≅, >#≅; σζαµ ϕυρ. η#, κ#; ϕεν. κυα, κοα; σζλκ. θω, κε; καµ. κοϕ, 
κϕ; κοϕβ. κυϕυ; µοτ. κο; ταιγ. κυο ιδ. � Ηαλ 43 | ΣΚΕΣ 208, ΜσζΦΕ 247�49, 
ΦΥς 45, ΤΕΣζ ΙΙ: 26�27, ΥΕΩ 169, ΣΣΑ 1: 386  
 

(568) κοασκρεµ|συϕν: Υρτιχα, χσαλ〈ν, νοκκονεν, Νεσσελ: Κ. � 
√. σζ.: κοασκρεµ [�: κοασκεµ] �σασ� + συϕν �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. 
Ιτκονεν ελαϖυλτ σζ⌠νακ ταρτϕα. Α σαστ ϕελεντ∀ ελ∀ταγ, ϖ. φι. κοτκα α φινν−περµι 
αλαπνψελϖρε ϖισσζαϖεζετηετ∀ ∗κο.κα ιδ. � Γεν 2049., ΘΛ 116., ΙτκΤ 137 
 

(569) κοδ�εκ: Οξψτροπισ χαµπεστρισ, ηαϖασι χσαϕκαϖιρ〈γ, κευλανκρκι, Φαηνενωιχκε: 
Κ. � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. Ιτκονεν Γενετζ αδατ〈τ κιηαλτνακ λεκιντι. � Γεν 2047., ΘΛ 
116α., ΙτκΤ 140 
 

(570) κολε: Χαµπανυλα λατιφολια, σζλεσλεϖελ! ηαρανγϖιρ〈γ, υκονκελλο, βρειτβλττριγε 
Γλοχκενβλυµε. � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � ΘΛ 117. 
 

(571) κολ
ο
Ηκο: [εγψ ηεγψι φεηρ ϖιρ〈γ νεϖε], ? Χαµπανυλα, ηαρανγϖιρ〈γ, κελλοκυκκα, 

Γλοχκενβλυµε. � 
Α ϕελεντστ ποντοσαν νεµ ισµερϕκ, ερεδετε σζεριντ ϖαλ⌠σζν!λεγ σκανδιν〈ϖ 
ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. σϖ. κλοχκα; νο. κλοκκε �ηαρανγ�. Μαγα α σζ⌠ ονοµατοποζισσελ 
κελετκεζηετεττ. Εγψ ρτελµεστ∀, µαγψαρ〈ζ⌠ υτ⌠ταγ λεκοπ〈σα νεµ 
ελκπζεληετετλεν. � Λζ 2527�8., Ν∆ΕΩ Ι: 535, ΣΕΟ 320�21 
 

(572) κολ�α ∼ κ×λ��|µυ⌡ρρ: Βετυλα, ναγψ νψρ, κοιϖυ, γρο⇓ε Βιρκε. � 
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Εγψσζερ! σζ⌠κντ ισµερετλεν ερεδετ!. Αζ σσζετεττ σζ⌠ υτ⌠ταγϕ〈νακ ϕελεντσε: 
µυ⌡ρρ �φα�. Α κολττα λαππβαν τββ σζ⌠ ισ ϖαν α νψρ ϕελλσρε, α χµσζ⌠ 
µιν∀στσε ιττ: κεµνψ, σζ〈ραζ. � ΙτκΤ 146, ΜοσΣλ 35, ΣλΜοσ 44 
 

(573) κριϕκε: ? Λψχοποδιυµ, κορπαφ!, λιεκο, Βρλαππ: ∆ (ςφσ). � 
Λαγερχραντζ κρδ∀ϕελλελ εµλτι α νϖνψ νεϖτ. Σκανδιν〈ϖ ερεδετ!νεκ ταρτϕα α 
σζ⌠τ. Μαγαµ ταλ〈ν α νο. κρ∑κεφοτ �κορπαφ!� σζ⌠τ ϕαϖασολν〈µ, αµελψβ∀λ 
κελετκεζηετεττ. � Λζ 2734.  
 

(574) κρι∃∃γ#|βεαρρα: 1. Ρυβυσ ιδαευσ, ερδει µ〈λνα, ϖαδελµα, Ηιµβεερε: Ν (Ιβ); 2. 
Ρυβυσ πλιχατυσ, ρ〈νχοσ σζεδερ, φαλτβλττριγε Βροµβεερε. � 
Νορϖγ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. βρινγεβρ �µ〈λνα�. Α σζ⌠κεζδ∀ µ〈σσαληανγζ⌠βαν 
λεηετ ελρ〈σ, φλρεηαλλ〈σ, εσετλεγ ηανγηελψεττεστσ. � ΘΝ 179 | Ν∆ΕΩ Ι 102, 
ΝΕΟ 41 

(575) κρκϕε|βεαρ: Εµπετρυµ νιγρυµ, ϖαρϕβογψ⌠, ϖαρικσενµαρϕα, Κρηενβεερε: ∆ 
(Η). � 
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. νο. κραακεβρ, κρεκϕεβρ; σϖ. κρ∑κβρ ιδ. 
√σσζεττελκντ ϖεττε 〈τ α λαππ. � Χ 53 | Ν∆ΕΩ Ι: 588 
 

(576) κρυµµα|µυρϕε: Αρχτοσταπηψλοσ αλπινα, ηαϖασι µεδϖεσζ∀λ∀, ριεκονµαρϕα, 
Αλπενβρεντραυβε: Ν (Κλ). � 
√. σζ.: κρυµµα �ηολλ⌠� + µυρϕι �βογψ⌠�. � ΘΛ 124. 
 

(577) κρυµµα|σαρρε: ςαχχινιυµ υλιγινοσυµ, ηαµϖασ 〈φονψα, ϕυολυκκα, 
Μοορηειδελβεερε: Ν (Κλ). � 
√. σζ.: κρυµµα �ηολλ⌠� + σαρρι �φεκετε 〈φονψα�. � ΘΛ 125. 
 

(578) κρψσαντ#µα: Χηρψσαντηενυµ σεγετυµ, µαργιτϖιρ〈γ (κριζαντµ), κρψσαντεεµι 
(κελταπιϖνκακκαρα), Σαατωυχηερβλυµε. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. πορτ. χρισντεµο; σπ. χρισαντεµα, χρισαντεµο; ολ. 
χρισαντεµο; ανγ. χηρψσαντηεµυµ; ορ <Γ∋1∀#)74∀ �κριζαντµ�. Α λαππβα 
ϖαλ⌠σζν!λεγ α φινν κζϖεττεττε. � Σλ 246 
 

(579) κυαλακα|ηοα��α: Εθυισετυµ, ζσυρλ⌠, καρϖακορτε, ηααριγερ Σχηαχητεληαλµ. � 
√. σζ.: κυαλακα �σζ∀ρ� + ηοα��α �ζσυρλ⌠�. � Λζ 4591: 4. 
 

(580) κυολβα|ϕψϖιλ: [σζ〈ραζ ερδει ταλαϕον γψορσαν νϖ∀ ζυζµ⌠], Ηειδεφλεχητε: Ι. � 
√. σζ.: κυολβα �ριτκα ερδ∀, µεζ∀σγ, ηοµοκπυσζτα, ηανγαφϖεσ ηοµοκερδ∀� + 
ϕψϖιλ �ζυζµ⌠�� ΙτκΕ 968. 
 

(581) κυοννα|µρϕε: Χορνυσ συεχιχα, τρπε σοµ, κανυκκα, σχηωεδισχηερ 
Ηαρτριεγελ: Κ (Νϕ). � 
√. σζ.: κυοννα �ϖιζελετσζαγ� + µρϕε �βογψ⌠�. Α βογψ⌠ υγψαν νεµ µργεζ∀ 
αζ εµβερ σζ〈µ〈ρα, δε αζ ζτελενσγε µιαττ εγψ〈λταλ〈ν νεµ γψ!ϕτικ. Α φιννεκνλ 
ιλψεν νπι νεϖεκκελ χσφολϕ〈κ, ⌠χσ〈ρολϕ〈κ α βογψ⌠τ: ηεπο−, καναν−, κιϖι−, 
κρµεεν−, µαδον−, ροταν−, σιανµαρϕα, αζαζ λ⌠−, τψκ−, κ∀−, κγψ⌠−, φρεγ−, 
πατκ〈νψ−, δισζν⌠βογψ⌠. � ΙτκΤ 174, 265 
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(582) κυορβα|ϕελ: Χλαδονια πψξιδατα, σζεµλχσσ σερλεγζυζµ⌠, ρυσκεαπικαρινεν 

τορϖιϕκλ: Κ (Πα, Κλδ). � 
√. σζ.: κυορβα �γετεττ φλδ� + ϕελ �ζυζµ⌠�. � ΙτκΤ 877  
 

(583) κυοσατϕ|ρ#σσ#: Χηαµεριον ανγυστιφολιυµ [Επιλοβιυµ ανγυστιφολιυµ], ερδει 
δερχε (κεσκενψλεϖελ! ∼, ϖ〈γ〈σι ∼), µαιτοηορσµα, σχηµαλβλττριγεσ 
Ωειδενρσχηεν: Σ (ϑ, Γ). � 
√. σζ.: κυοσατϕ �λυχφενψ∀� + ρ#σσ# �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. ΘΛ 132., 
Γρ 283 
 

(584) κυουδνε: Σπηαγνυµ, τ∀ζεγµοηα, ραηκασαµµαλ, Τορφµοοσ (Συµπφµοοσ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � ΘΛ 136. 

(585) κυοϖ∀α|σψεινιη: [κισ τ⌠βαν σ αννακ παρτϕ〈ν νϖ∀ φ!]: Ι. 
√. σζ.: κυοϖ!α �κισ τ⌠� + σψεινιη �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � ΙτκΕ 
1839. 
 

(586) κυρϕα|πυολαϖα: Χοµαρυµ παλυστρε, τ∀ζεγεπερ, κυρϕενϕαλκα, Κρανιχηκνιε: Ν 
(Συϕ). � 
Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. φι. διαλ. κυρϕενπολϖι. Λαγερχραντζ αδατ〈νακ γψενγε 
ποντϕα, ηογψ α κυρϕενπολϖι λατιν νεϖε α Γερανιυµ, αζαζ γ⌠λψαορρ. Λεηετ, ηογψ 
ϖαλαµελψικ φινν νψελϖϕ〈ρ〈σβαν γψ ηασζν〈λϕ〈κ, ϖαγψ φελχσερλτκ αζ αδατοτ. 
Μινδκτ φινν νϖνψνϖ ελ∀ταγϕ〈νακ ϕελεντσε �δαρυ�. � Λζ 2815. 

 
(587) λαανδεν|µυρϕιε: 1. Ρυβυσ αρχτιχυσ, σαρκϖιδκι σζεδερ, µεσιµαρϕα, Αχκερβεερε 

(σχηωαρζροτε Ηιµβεερε); 2. Φραγαρια ϖεσχα, ερδει σζαµ⌠χα, αηοµανσικκα, 
Ωαλδερδβεερε: ∆ (ς). � 
√. σζ.: λαανδε �φλδ� + µυρϕιε �βογψ⌠�. � Ηκ 826 
 

(588) λαββε: Μενψαντηεσ τριφολιατα, ϖιδραφ!, ραατε, Βιττερκλεε: Κ. � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. Αζ αδατοτ Ιτκονεν ελαϖυλτνακ τεκιντι. � ΙτκΤ 185 
 

(589) λαβνϕα|ρασσε: Γερανιυµ σψλϖατιχυµ, ερδει γ⌠λψαορρ, µετσκυρϕενπολϖι, 
Ωαλδστορχησχηναβελ. � 
√. σζ.: λαβνϕα �?� (� : λατνϕ〈) + ρασσε �ϖιρ〈γ�. � ΘΛ 178. 
 

(590) λα∀ασ|συοιδνι: Εθυισετυµ, ζσυρλ⌠, κορτε, Σχηαχητεληαλµ: Ν (Κτ). � 
√. σζ.: λα!ασ �ζλετ, περχ; χσοµ⌠, βτψκ� + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 
〈λταλ〈νοσ νεϖε�. Ταλ〈ν εγψβεϖετηετ∀: νο. λιδγρασ, σϖ. λεδγρσ �Εθυισετυµ 
λιµοσυµ�. Αζ ελ∀ταγ α νο. λεδδ �ζλετ, περχ; χσοµ⌠, βτψκ�� ΘΛ 182., Σλ 248 
 

(591) λαγε�: Βετυλα πυβεσχενσ συβσπ. τορτυοσα, σζ∀ρσ ∼ µολψηοσ ∼ πελψηεσ νψρ 
αλτπυσα [ταρηεγψι νψρ], τυντυρικοιϖυ, Μοορ−Βιρκε: Ν (Ιβ, Κϖ, Κτ, Κρ, Π). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Φριισ 364, ΘΛ 183., Ν ΙΙ: 482, Σλ 249, ΣλΒ 308, 495 
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(592) λαηππυ: 1. Αλεχτορια, φοναλζυζµ⌠; 2. Υσνεα βαρβατα, σζακ〈λλζυζµ⌠, παρτανααϖα, 
Βαυµφλεχητε (Βαρτφλεχητε, Ηνγεφλεχητε): Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Γ, Τψσ); Ν (Συϕ, Κνκ, 
Κτ, Κρ, Π); Κ (Νϕ, Κλδ). � 
ςιτατοττ ερεδετ!. 1. Ταλ〈ν φινν−ϖολγαι κορι σζ⌠, ϖ. φι. λυππα, λυππο, λυππυ; καρϕ. 
λυππο �σζακ〈λλζυζµ⌠�; µδΕ νυποΘ, λυποΘ, Μ νυπΘ �µοηα, ζυζµ⌠�. Α φινν−
ϖολγαι αλαπαλακ: ∗λυππα. Α νορϖγλαππ σζ⌠ α φιννβ∀λ ισ 〈τκερληετεττ. 
2. Αζ ΣΣΑ σζεριντ βαλτι φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, δε α κλχσνζσ ιρ〈νψα φορδτοττ ισ 
λεηετ. � ΘΛ 185., Ν ΙΙ: 501, 591, Λζ 3174., 6602., Γρ 393, Σχηλ 84, ΙτκΤ 193, Σλ 
249, ΣλΒ 374 | ΣΚΕΣ 314, ΥΕΩ 694, Λρ 552., ΣΣΑ 2: 112 
 

(593) λαµπε|συινε ∼ λαµποηκ|συϕν: Εριοπηορυµ, γψαπϕσ〈σ, νιιττψϖιλλα, Ωολλγρασ: 
Κ (Κλδ, Τ). � 
√. σζ.: λαµπε �µοχσ〈ρ, λ〈πφλδ� + συινε �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � 
Γεν 1353., ΘΛ 184., ΙτκΤ 191�92, 529, 882 | ΣΚΕΣ 273�74, ΣΣΑ 2: 42 

(594) λαµσεη ∼ λαµσεηκε: Χαλτηα παλυστρισ, µοχσ〈ρι γ⌠λψαηρ, ρεντυκκα, 
Συµπφδοττερβλυµε: ∆ (ς). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Ηκ 838, ΒλΜ 167 
 

(595) λαστα|µυορρα: [λοµβοσ φα]: Κ. � 
√. σζ.: λαστα �λεϖλ� + µυορρα �φα�. � ΜοσΣλ 58, Σλ 250, ΣλΒ 337, ΩΛπΧηρ 92 
 

(596) λαστα|ρ〈σσι: 1. Χιρσιυµ ηετεροπηψλλυµ (Χιρσιυµ ηελενιοιδεσ), η⌠φεηρλεϖελ! 
ασζατ, ηυοπαοηδακε, ϖερσχηιεδενβλττριγε Κρατζδιστελ (Αλαντδιστελ): Ν (Ηφ); 2. 
(?) Γερανιυµ σψλϖατιχυµ, ερδει γ⌠λψαορρ, µετσκυρϕενπολϖι, 
Ωαλδστορχησχηναβελ. � 
√. σζ.: λαστα �λεϖλ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 186., Σλ 250 
λαστο ∼ λασστο: ϖ. ασστο 
 

(597) λα�πα: Βρασσιχα ολεραχεα χονϖαρ, χαπιτατα, φεϕεσκ〈ποσζτα, κυπυκααλι, Κοπφκοηλ. 
� Ισµερετλεν ερεδετ!. � Λυκκ 84, Σλ 250 

 
(598) λ〈γερ|λαστα: Λαυρυσ, βαβρλεϖλ, λαακερινλεητι, Λορβεερβλαττ. � 

√. σζ.: λ〈γερ �βαβρ� + λαστα �λεϖλ�. Ρσζλεγεσ τκρφορδτ〈σ σϖδβ∀λ, ϖ. σϖ. 
λαγερβλαδ. � ΣλΒ 331 
 

(599) λ〈ντο: 1. Βρασσιχα ολεραχεα χονϖαρ. γονγψλοδεσ, καραλ〈β, λανττυ, Κοηλραβι; 2. 
Βρασσιχα ναπυσ χονϖαρ. ραπιφερα, καρ⌠ρπα, λανττυ, Κοηλρβε (Στεχκρβε). � 
Φελτεηετ∀λεγ φινν ϕϖεϖνψσζ⌠. Α λανττυ α καραλ〈β ηελψεττ ηασζν〈λτ ρπ〈τ ϕελεντι 
(Καρανκο�ςιλκυνα�Κερεσζτεσ 1978: 198). � Σλ 254, ΣλΒ 334 
 

(600) λ〈τνϕ〈 ∼ λ〈τνϕι: 1. [φιαταλ νψρφα]: Ν (Κτ, Κρ, Π), 2. [ϖκονψ, ηοσσζ, φιαταλ νψρφα 
ϖαγψ ερδειφενψ∀]: Ι. � 
Ταλ〈ν κοραι κζφινν κορι σζ⌠, ϖ. σζτ λ#Τ ∼ λ#Θ, γεν. λ#Θε �νψιρκοσ φλδν λεϖ∀ 
σ!ρ! λοµβοσ ερδ∀�. � Φριισ 36, ΘΛ 181., Ν ΙΙ: 471, ΣλΜορ 37, ΙτκΕ 1966., Σλ 25, 
ΣλΒ 308 | ΩΛπΧηρ 91 

ς. βαστιλισ−, ρυοϖδε−. 
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(601) λ〈ττατ: Ρυβυσ χηαµαεµορυσ, τ∀ζεγσζεδερ (λ〈πι σζεδερ, τρπε σζεδερ), (κψπσ) 

ηιλλα, (λακκα, (συο)µυυραιν), Μολτεβεερε: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Οϖ, Υ, Ο, Σν∑, Φρ, ς, 
Στ, Ητ, ςφσ); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ); Ν (Συϕ, Ενον, Κτ, Κρ, Π); Ι; Κ (Πα, Νϕ, Τ). � 
Λεητιραντα σζεριντ κζλαππ κορι σζ⌠, αζ αλαπαλακ: ∗λ#ντΙκ. � Λ 38, Φριισ 360−1, 
Γεν 1399., Ηζ 250, ΘΛ 179., ΛΩφσ 1018., Ν ΙΙ: 469−70, Λζ 3200., Γρ 401, Σχηλ 
83, ΙτκΤ 186, Ηκ 818, ΣλΜορ 32, Κε 51, ΜοσΣλ 52, ΣλΜοσ 18, Σλ 255, ΣλΒ 254, 
333, 465 | Λρ 566. 
 

(602) λ〈ϖκε|οαιϖι: Αλλιυµ, ηαγψµα(φεϕ), σιπυλι, Λαυχη. � 
√. σζ.: λ〈ϖκι �ηαγψµα� + οαιϖι �φεϕ�. � Σλ 256, ΣλΒ 456 
 

(603) λ〈ϖκι: Αλλιυµ σχηοενοπρασυµ ϖαρ. σιβιριχυµ, σζιβριαι ηαγψµα, λαυκκα, 
(ραντασιπυλι), ωιλδε Ζωιεβελ (Σχηνιττλαυχη): Ν (Κτ, Κρ, Π, Υτσ, Νεσ); Κ (Πα, Σ, 
Κλδ, Τ). � 
Αζ ΣΣΑ σζεριντ γερµ〈ν ϕϖεϖνψσζ⌠ ∗λαυκα−, ϖ. ⌠νο. λαυκρ �ηαγψµα�; ⌠φελν. 
λουη; σϖ. λκ ιδ. Α σκανδιν〈ϖβ⌠λ ϖαγψ α φιννβ∀λ κερλτ α λαππβα (νορϖγ, ιναρι, 
κολαι, κολττα). 
Μαγαµ α κϖετκεζ∀κππεν γονδολταµ: α σζ⌠ φ∀κντ σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠ 
λεηετ. ςαλ⌠σζν!λεγ α νορϖγβ⌠λ κερλτ α λαππβα, εσετλεγ α φιννβε σ γψ α 
λαππβα. Μ〈σφελ∀λ σζιντν γερµ〈ν 〈τϖτελ α σζλ〈ϖβαν. Αζ οροσζβ⌠λ ϕυτοττ α λπΚ−
βα, ϖ. ∀σγ. λαυκα; νο. λαυκ; ορ. %5(. � ΘΛ 189., Ν ΙΙ: 512, Λζ 3295., ΙτκΤ 200, 
224, 529, 891, ΜοσΣλ 59, ΣλΜοσ 115, Σλ 256, ΣλΒ 336, 439, 456, ςεστΛυυκ 137 
| ΩλπΣτυδ Ι: 12�14, ΣΚΕΣ 281, ΝΕΟ 366, ΣΕΟ 444, ΣΣΑ 2: 53�4 
ς. βοσκα−, φισκεσ−, ρ〈σσε−, ρυκσεσ−, ϖιλγεσ−. 
 

(604) λ〈ϖ��α|µυορϕι: Ρυβυσ σαξατιλισ, κϖι σζεδερ, λιλλυκκα, Φελσενηιµβεερε 
(Στεινβροµβεερε): Ν (Λγ). � 
√. σζ.: λ〈ϖ�α, γεν. λ〈ϖ��α �βγλψ� + µυορϕι �βογψ⌠�. � ΘΛ 190, Σλ 256, ΣλΒ 
342 
 

(605) λ#ητ: [µοηα, µοχσ〈ρι µοηα, τ∀ζεγµοηα]: Κ (Σεϖ, Νϕ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. Α σζ⌠ σσζεϖετηετ∀ α φινν λιιττα �νψ〈λκα α ϖζβεν, νψ〈λκ〈σ 
σζεµτ, αµελψ α ηαλφογ⌠σζερσζ〈µοκβα βελεραγαδ�. ςαλ⌠σζν!, ηογψ α λαππβ⌠λ 
κερλτ α φινν νψελϖϕ〈ρ〈σβα α σζ⌠. � Γεν 1353., ΘΛ 188., ΜοσΣλ 61, Σϖερ 73 | 
ϑΣΦΟυ 32: 12/138. 
 

(606) λεαιβι: Αλνυσ ινχανα, ηαµϖασ γερ, ηαρµααλεππ, Γραυερλε: ∆ (Τν, Η, Ρρ, Υ, 
ςδ, Φρ, ς, ςφσ); Σ (Μ, Σορσ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ, Ηµ); Ν (Ενον, Λγ, Κτ, Κρ, Π, 
Υτσ, Κϖ, Ρεπ, Νεσ); Ι; Κ (Πα, Νϕ, Σ, Α, Ιµ, Κλδ, Τ). � Σαµµαλλαητι σζεριντ 
κλνσεν: κυολανηαρµααλεππ �Αλνυσ ινχανα συβσπ. κολανσισ�, αζαζ �κολαι� 
γερ, αµι λεηετ φα ισ σ βοκορ ισ. 
ςιτατοττ ερεδετ!. 1. Φινν−ϖολγαι κορι σζ⌠, ϖ. φι, καρϕ, ινκ, ϖ⌠τ λεππ ιδ; ϖεπσζε 
λεπ ιδ; σζτ λεππ ιδ; λϖ λιεπ �γερ, ϖρ�; µδΕ ≅επε, Μ ≅επ �γερ�. Α φινν−ϖολγαι 
αλαπαλακ: ∗λεππ ιδ.  
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2. Αζ ΣΣΑ κρδ∀ϕελλελ φελϖετι α βαλτι ερεδετ λεηετ∀σγτ: λεττ λιεπα; λιτϖ. λεπα; 
⌠πορ. λειπα �η〈ρσ�. Ιννεν κερλτεκ ϖολνα α κελετι νψελϖϕ〈ρ〈σοκ κιϖτελϖελ α 
λαππβα, �γερ, ϖρ� ϕελεντσβεν. Αµι α κολαι σ κολτταλαπποτ ιλλετι, οττ α βαλτι φινν 
ερεδετρ∀λ λεηετ σζ⌠, σ∀τ µγ α µορδϖιν σζ⌠ ισ βαλτι φινν κζϖεττσ!. � Λ 39, 
Φριισ 378, 381, Γεν 1403., ΘΛ 197., ΛΩφσ 1058., Ν ΙΙ: 599, Λζ 3341., 3341: 2, 
Χ 60, Γρ 408, Σχηλ 85, ΙτκΤ 211, Ηκ 850, Κυρ 158, Κερτ 50, ΙτκΕ 2048., ΜοσΣλ 
55, ΣλΜοσ 60, Σλ 257, ΣλΒ 248 | ΣΚΕΣ 288, ΥΕΩ 689, ΣΣΑ 2: 64�5 
 

(607) λεαδϕα: Χιχερβιτα αλπινα, ηαϖασι τεϕελ∀κε, ϖυοηενκααλι, Μιλχηλαττιχη. � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Φριισ 409 
 

(608) λεδτιεν|βεαπµοε ∼ λδδιεν|βεβµυο: Εµπετρυµ νιγρυµ, ϖαρϕβογψ⌠ 
(βογψ⌠ϕα), ϖαρικσενµαρϕα, Κρηενβεερε: ∆ (ς) 
√. σζ.: λεδτιε + ν (γεν.) �µαδ〈ρ� + βεαπµοε �ελεσγ�. � Ηκ 833, ΒλΜ 169 

(609) λιε∀∀ι: ϖιρ〈γ, κυκιντο; κυκκα, κυκκανεν, Βλυµε: Ν (Π, ΚΤ, Κρ, Ν); Κ. � 
Λζ 3454., Ν ΙΙ: 518, ΙτκΤ 208, Σλ 259, ΣλΒ 129, 317, 
 

(610) λιε∀∀ε|δα∃ασ: ∆ιαπενσια λαππονιχα, λαππχσερϕε, υυϖανα, ∆ιαπενσιε. � 
√. σζ.: λιε!!ι �ϖιρ〈γ� + δα8ασ �χσαραβ, �ηανγα�, �ερικα�; φλχσερϕε. � Σλ 259, ΣλΒ 
510 
 

(611) λιε∀∀ε|γ〈λλα: Βρασσιχα ολεραχεα χονϖαρ. βοτρψτισ, καρφιολ, κυκκακααλι, 
Βλυµενκοηλ. � 
√. σζ.: λιε!!ι �ϖιρ〈γ� + γ〈λλα �κ〈ποσζτα�. � Σλ 259, ςεστΛυυκ 137 
 

(612) λιε∀∀ε|ρασσε: Χαλτηα παλυστρισ, µοχσ〈ρι γ⌠λψαηρ, ρεντυκκα, Συµπφδοττερβλυµε. 
� √. σζ.: λιε!!ι �ϖιρ〈γ� + ρασσε �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 191., Σλ 
259 
 

(613) λιηκκ#: Χαλλυνα ϖυλγαρισ, χσαραβ, (�ηανγα�, �ερικα�), κανερϖα, Ηειδεκραυτ: Σ 
(Ηµ). �Νορϖγ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. λψνγ ιδ. � ΘΝ 217 | ΑΕΩ 370, ΝΕΟ 402 
 

(614) λιλ∋ϕ〈 ∼ λιλλϕ〈 ∼ λιλϕα: Λιλιυµ, λιλιοµ, λιλϕα, Λιλιε: Σ; Ν (Κρλ, Κτ, Κρ, Π, Σδϖ). 
Νιελσεν: χσακ α Βιβλι〈β⌠λ ισµερτ. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. ολ γιγλιο; ανγ. λιλψ; ορ. %∋%∋Ο Α λαππβαν σκανδιν〈ϖ 
ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. νο., σϖ. λιλϕα ιδ.; Ωικλυνδ σζεριντ νορϖγ ερεδετ!. � Φριισ 384, 
ΩΛπΧηρ 93, Ν ΙΙ: 529, Σλ 262 | ΑΕΩ 356, ΝΕΟ 379, ΣΕΟ 409 
ς. βεασσ〈�−, µεαρρα−. 
 

(615) λιπµιεκ|σ#ηκιε: Βετυλα πενδυλα, βιβιρχσεσ νψρ, κοιϖυ, Ηνγεβιρκε: Σ (Αρϕ). � 
√. σζ.: λιπµιεκ �?� + σ#ηκιε �νψρ�. Αζ ελ∀ταγ χσακ σσζεττελβεν φορδυλ ελ∀. � Λζ 
3418β. | ΣΚΕΣ 293 
 

(616) λιϖδνϕυ: Χαλλυνα ϖυλγαρισ, χσαραβ, κανερϖα, Ηειδεκραυτ: Ν (Υτσ, Σδϖ); Κ (Νϕ, 
Σ). � 
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Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. σϖ. λϕυνγ; ⌠νο., νο. λψνγ ιδ. � Φριισ 386, ΘΝ 217, 
ΘΛ 192., ΩλπΣτυδ ΙΙΙ: 58�9, ΙτκΤ 216, Σλ 263 | ΑΕΩ 370, Ν∆ΕΩ Ι. 670, ΝΕΟ 
402, ΣΕΟ 416 
 

(617) λοδδϕεµ|ρασσε: [ϖαλαµιλψεν φ!]: Κ (Πα). � 
√. σζ.: λοδδϕεµ �? φινοµ, γψενγε� + ρασσε �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. 
Κιηαλτ σζ⌠ αζ Ιτκονεν−σζ⌠τ〈ρ σζεριντ. � ΘΛ 193., ΙτκΤ 422 
 

(618) λοηππαλ|οαι|ρ〈σσι: 1. [αζ ελσ∀ φ!, αµιτ α ρν ταϖασσζαλ καπ εννι]: Κ (Σ, Κλδ); 2. 
Ελεοχηαρισ, χσετκ〈κα, λυικκα, Συµπφσιµσε. � 
Τ. . σζ.: λοηππαλ ? λοηππετ ιγε σζ〈ρµαζκα: �σσζεµεν∀, µεγαλϖαδ⌠� + οαι �φεϕ� 
(αζ οαιϖι σζ⌠ µεγρϖιδλτ αλακϕα) + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � 
Ιτκ Τ 422, 821, 1064, Σλ 268 
 

(619) λοττε|γ〈λλα: Λαπσανα χοµµυνισ, βοϕτορϕ〈νσαλ〈τα, λιννυνκααλι, γεµεινερ 
Ραινκοηλ. � 
√. σζ.: λοδδι �µαδ〈ρ� + γ〈λλα �κ〈ποσζτα�. � Σλ 270, ΣλΒ 342 
 

(620) λυϕκε: Εριοπηορυµ, γψαπϕσ〈σ, νιιττψϖιλλα, Ωολλγρασ: Ν (Συϕ). � 
Λεγινκ〈ββ α φινν λυικκο �ηαττψ� σζ⌠ϖαλ ηοζηατ⌠ καπχσολατβα. Α ηαττψ φεηρ 
σζνν αλαπσζικ τββεκ κζτ α λυικκα, λυικκι, λυικε �γψαπϕσ〈σ� ελνεϖεζσ ισ. Α 
ΣΚΕΣ λαππ σζ⌠τ νεµ εµλτ, µγισ ν ιδεϖ〈γ⌠ αδατνακ ϖλεµ φινν 
ϕϖεϖνψσζ⌠κντ. Ραυηαλα αλαπϕ〈ν α λυικκα νϖνψνϖ ϕελεντσε: �χσετκ〈κα, 
Ελεοχηαρισ, Συµπφσιµσε�. Αζ ΣΣΑ−βαν σινχσ λαππ αδατ, οττ α λυικκα χµσζ⌠ 
�Εριοπηορυµ, Ελεοχηαρισ� ϕελεντσβεν σζερεπελ. � Λζ 3570. | ΣΚΕΣ 306, ΣΣΑ 2: 
99  
 

(621) λυκτι ∼ λυκτα ∼ λυκτα|συοιδνι: 1. Χαρεξ, σ〈σ, σαρα, Σεγγε (Ριεδγρασ); 2. Χαρεξ 
ϖεσιχαρια, η⌠λψαγοσ σ〈σ, λυητασαρα (ρακκοσαρα), Βλασεν−Σεγγε: Σ (ϑ, Γ); Ν (Κτ, 
Κρ, Π); Ι; Κ (Σ). � 
Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. λυητα �σ〈σ, σ〈σοσ ϖιδκ, φζεσ παρτ, ϖιζεσ παρτ, 〈ρτρ, ρτ�. 
√. σζ.: λυκτι ∼ λυκτα �σ〈σ� + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�� ΘΛ 
194., Ν ΙΙ: 569, Γρ 450, ΙτκΤ 224, ΙτκΕ 2219., ΜοσΣλ 59, ΣλΜοσ 63, Σλ 271, ΣλΒ 
345, 447 | ΣΚΕΣ 306, ΣΣΑ 2: 98 
ς. 〈ιβµε−, 〈ϕα−, β〈κτε−, %〈ηχε−, %〈ηππεσ−, %υϖγεσ, ϕυοϖκα−, ρ〈νεσ−, ριϖοτ−, 
συοιδνε−. 
 

(622) λυοµι: Ρυβυσ χηαµαεµορυσ, τ∀ζεγσζεδερ (λ〈πι σζεδερ, τρπε σζεδερ), ηιλλα 
(λακκα), Συµπφβροµβεερε (Μολτεβεερε): Ν (Ενον, Κτ, Κρ, Π, Υτσ, Νεσ); Ι; Κ 
(Ν, Πα, Νϕ, Κλδ, Τ). � 
Ταλ〈ν γερµ〈ν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. νµ. Βλυµε; σϖ. βλοµ �ϖιρ〈γ�. Α ϖιρ〈γ σ α 
βογψ⌠ σζαϖακ ϕελεντσνεκ καπχσολατ〈ρα λ. µγ α .υροτ ∼ .υρροτ ∼ .υρυ χµσζ⌠, 
ϖαλαµιντ ΥΕΩ 47. Α φινν λψµν λαππ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖαλ⌠σζν!λεγ α λυοµι 
γενιτιϖυσζ〈β⌠λ, ϖ. λυοπµ〈:ν. � Λν 235, Φριισ 405, Γεν 1436., ΘΛ 196., Ν ΙΙ: 
582, Λζ 3635., ΙτκΤ 226,7, 892, ΣλΜορ 36, Κυρ 167, Κε 53, ΙτκΕ 2270., ΜοσΣλ 
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59, ΣλΜοσ 18, Σλ 273, ΣλΒ 254, 333, 465, ςεστΛυυκ 137 | ΩΛπΧηρ 93, ΣΚΕΣ 
319, ΥΑϑβ 36: 198 
 

(623) λυοτνι: 1. Εθυισετυµ, ζσυρλ⌠, κορτε, Σχηαχητεληαλµ; 2. π〈φρ〈νψλεϖλ: Σ (ϑ, Γ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Γρ 445, Σλ 274 
 

(624) λυοϖϖαρ: Τριφολιυµ, (λ⌠)ηερε, απιλα, Κλεε. � 
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. σϖδ κλϖερ; νο. κλϖερ. � Σλ 275, ΣλΒ 224 
ς. 〈λσσετ−, µεαηχχε−, ρυκσεσ−, ϖιλγεσ−. 
 

(625) λυπµυ: Πρυνυσ δοµεστιχα συβσπ. δοµεστιχα, σζιλϖα, λυυµυ, Πφλαυµε. � 
Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠. � ΣλΒ 349, ςεστΛυυκ 137 
 

(626) λυυββα�κ ∼ λοππαν ∼ λοππασ: 1. Νυπηαρ λυτευµ, σ〈ργα ϖζιτκ, υλπυκκα, γρο⇓ε 
Μυµµελ: Ι; Κ (Πα, Νϕ, Σ, Κλδ); 2. Νψµπηαεα, τνδρρ⌠ζσα (ταϖιρ⌠ζσα), λυµµε, 
Σεεροσε (Ωασσερροσε). � 
ςιτατοττ ερεδετ!. 1. Ταλ〈ν φιννυγορ κορι σζ⌠, ϖ. φι. λυµµε �ϖζιτκ�; καρϕ. 
λυµµεη �ϖζιτκ, τνδρρ⌠ζσα�; σζτ λεµµ ∼ λεµµε−κυπα �σ〈ργα ϖζιτκ�, 
λ⌡µµυ−κυπα �φεηρ τνδρρ⌠ζσα�. 2. ? Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠ α λαππβαν (ΣΣΑ). Α 
ΣΚΕΣ κρδ∀ϕελλελ εµλτι α ϖογ. λυµπντ �τνδρρ⌠ζσα� µεγφελελστ, αζ ΥΕΩ 
νεµ ισ κζλι α χµσζ⌠ ετιµολ⌠γι〈ϕ〈τ. Αζ ΣΣΑ α βαλτι φινν�λαππ σζαϖακατ σ α 
νεκικ µεγφελελ∀ ζρϕ. λ∉β �φελεµελκεδικ, φελϖετ∀δικ, ρινγατ⌠ζικ�; ϖογΕ λυµπντ, 
Ν λ#παντ �ϖζιτκ� εγψεζσεκρ∀λ αζτ ταρτϕα, ηογψ ταλ〈ν κλνβζ∀ ηανγυλατφεστ∀−
τερµσζετι σζαϖακ. 
Αµι α ϕελεντσεκετ ιλλετι, αζ ΣΣΑ µεγηατ〈ροζ〈σα σζεριντ: λυµµε �ϖεσικασϖι 
Νψµπηαεα τ. Νυπηαρ (υλπυκκα) / ωει⇓ε οδερ γελβε (ϕ νµετ ηελψεσρ〈σσαλ) 
Σεεροσε�, αζαζ τνδρρ⌠ζσα �ϖζι νϖνψ Νψµπηαε ϖ. Νυπηαρ (ϖζιτκ) / φεηρ 
ϖαγψ σ〈ργα ταϖιρ⌠ζσα�. Α µαγψαρβαν µινδκτ νϖνψρε, µιντ α νµετβεν ισ, 
ηασζν〈λϕ〈κ α ταϖιρ⌠ζσα νεϖετ. Α κτ ϖιρ〈γ αζονβαν µαρκ〈νσαν ελτρ εγψµ〈στ⌠λ: α 
τνδρρ⌠ζσα ϕελλεγζετεσεν φεηρ, α ϖζιτκ ϕελλεγζετεσεν σ〈ργα. Τερµσζετεσεν 
µ〈σ µορφολ⌠γιαι κλνβσγεκ ισ ϖαννακ: α τνδρρ⌠ζσα ρ〈σιµυλ α ϖζρε, α 
ϖζιτκ µιντεγψ κιµερεδ α ϖζβ∀λ.  
Σαµµαλλαητι (Σλ) λοππαν�αττυτ (Πλ.) �Νψµπηαεαχεαε, τνδρρ⌠ζσαφλκ, 
λυµµεκασϖιτ, Σεεροσενγεωχησε� αδατα σζεριντ αζονοσ χσαλ〈δβα ταρτοζνακ. Αζτ, 
ηογψ Σαµµαλλαητι (ΣλΒ) λοππαν ∼ λοππασ �λυµµε� αδατ〈βαν µελψικ φαϕνεϖετ 
ϕελλι, νεµ τυδϕυκ, εζρτ νεµ 〈λλ κτ ρσζβ∀λ α τυδοµ〈νψοσ νϖ. Μαγαµ α 
ποηϕανλυµµε �Νψµπηαεα χανδιδα, απρ⌠ τνδρρ⌠ζσα� νϖνψρε γονδολνκ. � 
ΙτκΤ 218, ΙτκΕ 2256., ΣΚΕΣ 308−9, Σλ 269, ΣλΒ 347 | ΣΚΕΣ 308�9, ΣΣΑ 2: 102 
ς. φισκεσ−, δεαγγαφισκεσ−, ϖιλγεσ−. 
 

(627) λψϕϕν: Λινυµ, λεν, πελλαϖα, Λειν. � 
Οροσζ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. %# ιδ. � Κυρ 174, Κε 50 
 

(628) µααϕσε ∼ µ〈ισα: Ζεα µαψσ, κυκοριχα, µαισσι, Μαισ: ∆ (Σν∑). � 
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Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. σπ. µαζ; φρ. µασ; ολ. µαισ �κυκοριχα�; α λαππβα ταλ〈ν α 
σϖδβ∀λ κερλτ, ϖ. µαϕσ ιδ.; (νο. µαισ ιδ). � Λζ 3737., Ηκ 887, ΣλΒ 356, 
ςεστΛυυκ 138 | ΣΕΟ 449�50 
 

(629) µανδαριινα: Χιτρυσ ρετιχυλατα, µανδαριν, µανδαριινι, Μανδαρινε. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. σπ. µανδαρινα; φρ., ανγ. µανδαρινε; ολ. µανδαρινο; ορ. 
4∀#−∀Γ∋# ϖαλ⌠σζν!λεγ φινν ϕϖεϖνψσζ⌠ α λαππβαν. � ΣλΒ 357, ςεστΛυυκ 138 
 

(630) µαλγα: [φιαταλ φενψ∀φα, αµελψβεν ναγψ µεννψισγ! φακορηαδ〈σ ϖαν]: Ν (Κτ, Κρ, 
Π). � 
Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. µαλκα ιδ. � Ν ΙΙ: 621 | ΜΣζΦΕ 420, ΣΚΕΣ 330, ΣΣΑ 2: 
143 
 

(631) µαλιν: Ρυβυσ ιδαευσ, µ〈λνα, ϖαδελµα, Ηιµβεερε: Κ (Σεϖ, Ιµ). � 
Οροσζ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. 4∀%∋#∀ ιδ. � ΙτκΤ 235, Σϖερ 91 

(632) µανακ|ρασσε: Ανγελιχα αρχηανγελιχα, ορϖοσι ανγψαλγψκρ, ϖιννπυτκι, εχητε 
Ενγελωυρζ. � 
√. σζ.: µανακ �γψερεκεκ� + ρασσε �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. Α 
νϖννψελ (φ∀λεγ α σζ〈ρ〈ϖαλ) γψερεκεκ ϕ〈τσζανακ, φελτεηετ∀λεγ ιννεν αζ 
ελνεϖεζσ. � ΘΛ 199. 
 

(633) µαριτ|νϕαλφατ: Αλχηεµιλλα ϖυλγαρισ, κζνσγεσ παλ〈στφ!, ποιµυλεητι, 
Φραυενµαντελ (Μαριενµαντελ). � 
√. σζ.: µαριτ �Μ〈ρια� + νϕαλφατ �ϖ〈λλϖδ∀�. � ΘΛ 200. 
 

(634) µα��κο: [ϖιζεσ µοχσ〈ρβαν νϖ∀ φιαταλ φ!ζ]. � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � ΘΛ 202. 
 

(635) µαττα|λεµµα: Χετραρια ισλανδιχα, ιζλανδιζυζµ⌠, ηιρϖενϕκλ, ισλνδισχηεσ 
Μοοσ. � 
√. σζ.: µαττα �φλδ, ϖιδκ� + λεµµα �η〈ρτψα, κρεγ�. � ΙτκΤ 205 

(636) µ〈∀ιρ ∼ µ〈∀ιρ|�αττυτ: Γαλιυµ βορεαλε, σζακι γαλαϕ, αηοµαταρα, νορδισχηεσ 
Λαβκραυτ: Ν (Κτ, Κρ, Π, Κσ). � 
Γερµ〈ν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. σϖ. µ∑ρα, µαδρα; νο. µοδρα, µορε, µααρε, µαυρε; 
κφελν. µαταρε, µετερε ιδ. Νορϖγ, εσετλεγ σϖδ ϕϖεϖνψσζ⌠ λεηετ, ακ〈ρ γψ, 
ηογψ ελ∀σζρ α φιννβε κερλτ, σ γψ α λαππβα, ακ〈ρ κζϖετλενλ α νορϖγβ⌠λ α 
λαππβα. Αζ ΣΣΑ ισ φελϖετι α φινν ερεδετετ. � Φριισ 412, 3, 4, ΘΝ 228,9, ΘΛ 198., 
Ν ΙΙ: 613, Σλ 281, ΣλΒ 358 | ΣΚΕΣ 337, ΝΕΟ 430, ΑΕς 375, ΣΕΟ 500, ΣΣΑ 2: 
154 
ς. βεαλδο−, δεαγγα−, φισκεσ−, γιεδδε−, ϕεαγγε−, ριδδο−, ροητο−, στυορρα−, ϖιλγεσ−. 
 

(637) µ〈λϖ〈: Μαλϖα, µ〈λψϖα, µαλϖα, Μαλϖε. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. ανγ. µαλλοω; ολ. µαλϖα; ορ. 4∀%&,∀; α λαππβαν α σϖδ σ α 
φινν κζϖεττσ εγψαρ〈ντ σζ⌠βα ϕηετ. � Σλ 283 
 

(638) µ〈νδελ ∼ µ〈νδδαλ: Πρυνυσ δυλχισ ϖαρ, σατιϖα, µανδυλα, µαντελι, Μανδελ. � 
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Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. σπ. αλµενδρα; ολ. µανδορλα; ανγ. αλµονδ; ορ. 4∋#−∀%&; 
νο. µανδελ ιδ. � ΣλΒ 357, ςεστΛυυκ 138 
 

(639) µ〈ννι|ρ〈�κε: Ποταµογετον, βκασζ∀λ∀, ϖιτα, Λαιχηκραυτ: Κ (Πα). � 
√. σζ.: µ〈ννι �ναγψµαρνα� + ρ〈�κε �ϖζιβογλ〈ρκα; βκαβυζογ〈νψ�. � ΙτκΤ 238, 
423 
 

(640) µ〈ττα|!〈ηππεσ|µυορϕι: Εµπετρυµ νιγρυµ, ϖαρϕβογψ⌠, ϖαρικσενµαρϕα, 
Κρηενβεερε. � 
Τ. . σζ.: µ〈ττα �δλ� + .〈ηππεσ �φεκετε� + µυορϕι �βογψ⌠�. � Σλ 285  
 

(641) µ〈ττα|!υοπµαϕασ: Εµπετρυµ νιγρυµ, ϖαρϕβογψ⌠, ϖαρικσενµαρϕα, 
Κρηενβεερε. � 
√. σζ.: µ〈ττα �δλ� + .υοπµαϕασ � ϖαρϕβογψ⌠�. � Σλ 285 
 

(642) µεαηχχε|ηεαλϖα: ∆εσχηαµπσια φλεξυοσα, ερδει σδβζα, µετσλαυηα, 
Ρασενσχηµιελε. � 
√. σζ.: µεαηχχι �ερδ∀� + ηεαλϖα ? ταλ〈ν σσζεφγγ: �ηελϖε� φ!νεµ! ϖ. 
γαβονανϖνψ ϖιρ〈γρσζε, µυρϖαλεϖλ�. � Σλ 286, ΣλΒ 362 
 

(643) µεαηχχε|λυοϖϖαρ: Τριφολιυµ µεδιυµ, ερδει (τεκεργ∀σ) ηερε, µετσαπιλα, 
Ζιχκζαχκκλεε. � 
√. σζ.: µεαηχχι �ερδ∀� + λυοϖϖαρ �(λ⌠)ηερε. � Σλ 286 
 

(644) µεαρρα|δ〈ρρ〈 ∼ µεαρρα|στ〈ρρ〈: µεριλεϖ, [τενγερι µοσζατ]. � 
√. σζ.: µεαρρα �τενγερ� + δ〈ρρ〈 ∼ στ〈ρρ〈 �φατρζσµοσζατ; ναγψ, λεϖλ αλακ, 
βαρνα τενγερι µοσζατ, ην〈ρ�. � Σλ 288, ΣλΒ 361 
 

(645) µεαρρα|λιλλϕα: Πανχρατιυµ µαριτιυµ, κζνσγεσ τενγεριν〈ρχισζ (κζνσγεσ 
τενγερπαρτι−λιλιοµ, Πανκρ〈χιυσζ−λιλιοµ), µεριλιλϕα. � 
√. σζ.: µεαρρα �τενγερ� + λιλλϕα �λιλιοµ�. � Σλ 288 
 

(646) µεϕραµ: Οριγανυµ µαϕορανα, µαϕορ〈ννα, µειραµι, Μαϕοραν. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. πορτ. µεϕορανα; σπ. µαϕορ〈να; φρ. µαρϕολαινε; ολ. 
µαγγιορανα �µαϕορ〈ννα�. Α λαππβαν λεγινκ〈ββ σϖ. µεϕραµ ιδ. � ςεστΛυυκ 138 
 

(647) µελονα: Χιτρυλλυσ λανατυσ συβσπ. ϖυλγαρισ, διννψε, µελονι, Μελονε. (Α λατιν νϖ 
α γργδιννψε τυδοµ〈νψοσ νεϖε). � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. πορτ. µελο; σπ. µελ⌠ν; φρ., ανγ. µελον; ολ. µελονε 
�σ〈ργαδιννψε�. Α λαππβαν ταλ〈ν φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, δε νεµ ζ〈ρηατ⌠ κι α νο., σϖ. 
µελον ιδ. σεµ. � ςεστΛυυκ 138 
ς. %〈ηχε−, ηοννετ−. 
 

(648) µιηχαµ〈ρ|ρ〈σσι: Τρολλιυσ ευροπαευσ, κζνσγεσ ζεργεβογλ〈ρ, κυλλερο, 
Τρολλβλυµε. � 
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√. σζ.: µιηχαµ〈ρ �νψ〈ρκζπ, τκπ. Σζεντ Ιϖ〈ν−ναπ (ϕν. 24.)� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, 
λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Α µιηχαµ〈ρ σζ⌠ α σϖ. µιδσοµµαρ ιδ. αλακρα 
µεγψ ϖισσζα. � Σλ 291, ΣλΒ 317 
 

(649) µιηχαµ〈ρ|ρυϖσο: Ροσα πιµπινελλιφολια, ϕαϕ−ρ⌠ζσα, ϕυηαννυσρυυσυ, Σταχηελροσε. 
� √. σζ.: µιηχαµ〈ρ �νψ〈ρκζπ� + ρυϖσο �ρ⌠ζσα�. � Σλ 291, ΣλΒ 275 
 

(650) µιεητα|µυορϕι: 1. Ρυβυσ αρχτιχυσ, σαρκϖιδκι σζεδερ, µεσιµαρϕα, νορδισχηε 
Ηιµβεερε: Ι; Κ (Πα, Σ, Νϕ); 2. µαζσολα, ρυσινα, Ροσινε: Κ (Π, Σ). � 
√. σζ.: µιεητα �µζ� + µυορϕι �βογψ⌠�. Αζ ζε σ αζ ιλλατα αλαπϕ〈ν αζ εγψικ 
λεγκιϖ〈λ⌠ββ ερδει βογψ⌠ Ευρ⌠π〈βαν, � 〈λλαπτϕα µεγ ρ⌠λα Λννροτ. � ΙτκΤ 254, 
265, Σλ Μορ 39, Σλ 289 
 

(651) µιεητα|σκ〈�ιρ: Φιλιπενδυλα υλµαρια, ρτι λεγψεζ∀φ!, µεσιανγερϖο, εχητεσ 
Μδεσ⇓ (γρο⇓ε Σπιερσταυδε). � 
√. σζ.: µιεητα �µζ� + σκ〈�ιρ �σζνα ϖ. φ! σζ〈ρα, φ!σζ〈λ�. � Σλ 289, ΣλΒ 361 

(652) µιεκτα: Χαρεξ ελατα, ζσοµβκσ〈σ, µτσσαρα, Στειφσεγγε: Ν (Κτ, Κρ, Π). Α δλι 
νψελϖϕ〈ρ〈σ κιϖτελϖελ α σζ⌠ µεγϖαν α λαππ νψελϖϕ〈ρ〈σοκβαν, δε νεµ ϕελεντ 
νϖνψτ, εζρτ νεµ αδατολταµ. 
Υρ〈λι κορι σζ⌠, ϖ. φι. µτσ �γψεπεσ / µοηοσ δοµβοχσκα, ηαλοµ; ινκ. µτσ, λϖ 
µτ#λ ιδ.; καρϕ. µτσ �χσοµ⌠, ρακ〈σ, ηαλοµ, βοκορ, χσερϕε, βοζ⌠τ�; λ!δ µτζ 
ιδ.; ϖ⌠τ µτζ �γψεπεσ δοµβ, τ∀ζεγ, γψεπ�; . µτασ ιδ.; σζαµ. ϕυρ. µετ; σζελκ. 
µκτε, µεκτε; καµ. µεκτε, βκτε ιδ. Αζ υρ〈λι αλαπαλακ: ∗µκτε �γψεπεσ 
δοµβοχσκα, ηαλοµ�. � Ν ΙΙ: 659, Σλ 290 | ΣΚΕΣ 361, ΦΥς 53, ΥΕΩ 266, Λρ 
664., ΣΣΑ 2: 195 
 

(653) µιεκτα|γυοδϕα: Χαρεξ νιγρα συβ. ϕυνχινελλα, ? φεκετε σ〈σ, τυπασσαρα, εινε Αρτ 
Σεγγε.. � 
√. σζ.: µιεκτα �ζσοµβκσ〈σ; γψεπεσ ηαλοµ, ζσοµβκ� + γυοδϕα �σ〈σ, 
γψαπϕσ〈σ�. � Σλ 290 
 

(654) µιεκτα|ναρτι: Σαξιφραγα χεσπιτοσα, γψεπεσ κ∀τρ∀φ! (κ∀ροντ⌠φ!), µτσρικκο, 
Στεινβρεχη. � 
√. σζ.: µιεκτα �ζσοµβκσ〈σ, γψεπεσ ηαλοµ, ζσοµβκ� + ναρτι �κ∀τρ∀φ!�. � ΣλΒ 372 
 

(655) µιεκτα|ρ〈σσι: Χαρεξ ϕυνχινελλα [Χαρεξ νιγρα συβσπ. ϕυνχελλα], ϖαλαµιλψεν σ〈σ, 
τιηεν µτστϖ σαρα [τυπασσαρα], εινε Αρτ Σεγγε [Χ. νιγρα = Ωιεσενσεγγε ϖ. 
Βραυνσεγγε]. � 
√. σζ.: µιεκτα �ζσοµβκσ〈σ; γψεπεσ ηαλοµ, ζσοµβκ� + ρ〈σσι � ϖιρ〈γ, φ!�. � 
Φριισ 429, ΘΛ 203., Σλ 290 
 

(656) µιεκτα|ρυο��ι: Τριχηοπηορυµ χεσπιτοσυµ, απρ⌠ κισγψαπϕσ〈σ, ϖιλλαπλυικκα 
(τυπασλυικκα), ραασιγε Ηααρσιµσε. � 
√. σζ.: µιεκτα �ζσοµβκσ〈σ; γψεπεσ ηαλοµ, ζσοµβκ� + ρυο��ι �ν〈δ; σ〈σφαϕτα�. � 
Σλ 290 
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(657) µιντα: Μεντηα, µεντα, µινττυ, Μινζε. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. ολ., πορτ., σπ. µεντα �µεντα�; ανγ. µιντ ιδ. Α γργ 
ερεδετρε: µντη# ϖισσζαϖεζετηετ∀ σζ⌠ α λατινον κερεσζτλ ϕυτοττ αζ ευρ⌠παι 
νψελϖεκβε. Ταλ〈ν σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ⌠σϖ., σϖ., νο. µψντα. Α φιννβε 
ϖαλ⌠σζν!λεγ α σκανδιν〈ϖβ⌠λ κερλτ, αηογψ α σζ〈µιβα ισ. Φελϖετ∀δηετ α φιννεν 〈τ 
α λαππβα κερλσ ισ, δε αζ ΣΣΑ λαππ αδατοτ νεµ κζλ. � Σλ 292, ςεστΛυυκ 138 | 
ΣΚΕΣ 346, ΑΕΩ 398 
 

(658) µιρκκο|ρασσε: [µργεζ∀ φ!]. � 
√. σζ.: µιρκκο �µρεγ� + ρασσε �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ, φ!�. � ΘΛ 204. 
 

(659) µιρκο|υρττασ: Χιχυτα ϖιροσα, γψιλκοσ χσοµορικα, µψρκκψκεισο, 
Ωασσερσχηιερλινγ. � 
√. σζ.: µιρκο ∼ µιρκυ ∼ µιρκκο �µρεγ� + υρττασ �εηετ∀ γψκερ! γυµ⌠σ νϖνψ, 
φ∀λεγ ανγψαλγψκρ�. � Σλ 293 
 

(660) µι−−α: µοηα, σαµµαλ, Μοοσ: Κ (Κλδ, Τ). � 
Οροσζ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. 4ο<. � ΙτκΤ 250, 898 
 

(661) µοαρσε|ρ〈σσι: Γψµναδενια χονοπσεα, σζνψογλ〈β βιβιρχσϖιρ〈γ, κιρκιρυοηο, 
Ηνδελωυρζ (Ζνγελ). � 
√. σζ.: µοαρσι �µενψασσζονψ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. Φινν 
µιντ〈ρα κελετκεζεττ τκρσζ⌠. � Σλ 294, ΣλΒ 305 
 

(662) µο.|µ�ρρ: Βετυλα, ϖαλαµιλψεν ηεγψι νψρ, ϖααρακοιϖυ, Βεργβιρκε: Κ (Κλδ). � 
√. σζ.: µοΝΝα �ναγψ ζσοµβκ, γψεπεσ δοµβ� + µ�ρρ �φα�. � ΙτκΤ 258 
 

(663) µοητε|η〈ϖγγα|ρ〈σσι: Σπαργανιυµ ηψπερβορευµ, ϖαλαµιλψεν βκαβυζογ〈νψ, 
ποηϕανπαλπακκο, εινε Αρτ Ιγελκολβεν. � 
Τ. . σζ.: µοητι �µοχσαρασ ηελψ, σ〈ρ, ισζαπ� + η〈ϖγγα �χσυκα� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, 
λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Σλ 294, ΣλΒ 411 
 

(664) µοννε|�αδδυ: Σολανυµ µελονγενα, παδλιζσ〈ν (τοϕ〈σγψµλχσ, τοϕ〈σχσυχσορ, 
τρκπαραδιχσοµ), µυνακοισο, Ειερφρυχητ (Αυβεργινε). � 
Τκρφορδτ〈σ ϖαλαµελψικ κρνψεζ∀ νψελϖβ∀λ, ϖ. νο. εγγφρυκτ �τοϕ〈σγψµλχσ�; 
σϖ. εγγπλαντα �τοϕ〈σνϖνψ�. ςεστΛυυκ 138 
 

(665) µοσσ#ν: Σπηαγνυµ, τ∀ζεγµοηα, ραηκασαµµαλ, Τορφµοοσ: Σ (Αρϕ). � 
Σκανδιν〈ϖ (ταλ〈ν σϖδ) ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. σϖ. µοσσα; νο. µοσε, µοσσα ιδ. � ΘΛ 
205., Λζ 3920. | Ν∆ΕΩ Ι: 733, ΝΕΟ 434, ΣΕΟ 486�87 
 

(666) µυοητα|χιϖζζα: Γεντιανα νιϖαλισ, ηαϖασι τ〈ρνιχσ, τυντυρικατκερο (λυµικατκερο), 
Σχηνεε−Ενζιαν. � 
√. σζ.: µυοητα �η⌠� + χιϖζζα �κεσερ!, φανψαρ, χσπ∀σ�. Μινδεγψικ νψελϖ υταλ αζ 
λ∀ηελψρε, α φινν σ α λαππ ϖαλαµιλψεν κεσερνψσ, φανψαρ ζρε. Τκρφορδτ〈σ α φι. 
λυµικατκερο σζ⌠β⌠λ. � Λυκκ 97, Σλ 298, ΣλΒ 346, 495 
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(667) µυοητα|ναρτι: Σαξιφραγα νιϖαλισ, ϖαλαµιλψεν κ∀τρ∀φ!, λυµιρικκο, 

Σχηνεεστεινβρεχη. � 
√. σζ.: µυοητα �η⌠� + ναρτι �κ∀τρ∀φ!�. � Λυκκ 97, Σλ 298, ΣλΒ 347 
 

(668) µυορϕι: 1. [βογψ⌠, γψµλχσ µαρϕα, Βεερε]; 2. Εµπετρυµ νιγρυµ, ϖαρϕβογψ⌠, 
ϖαρικσενµαρϕα, Κρηενβεερε: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Αν, Οϖ, Ο, Υ, Μερ, Σκαλσ, Σν∑, 
Φρ, Στ, ς); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Γ); Ν (Συϕ, Κνκ, Ενον, Κτ, Κρ, Π, Υτσ, Ρεπ, Νεσ); Ι; Κ 
(Σεϖ, Ν, Πα, Νϕ, Κλδ, Τ). � 
Φινν−ϖολγαι, εσετλεγ φιννυγορ κορι σζ⌠, ϖ. φι., καρϕ., ινκ., ϖ⌠τ µαρϕα �βογψ⌠�; . 
µαρι (γεν. µαρϕα) ιδ.; λϖ µ#Αα ιδ.; µδΜ µαΑ �αλµα�, µδΕ Μ σσζεττελεκβεν: 
βογψ⌠; χσερ. µρ, µρ �βογψ⌠, κερτι φλδιεπερ�; ϖογ. Λ µο∑ρι: πυλ−µο∑ρι 
�βογψ⌠φρτ� Ν µορι8, µοριπ: µ. πιλ ιδ.; ? οστϕ Ι Ε µυρπ ιδ. Α φινν−ϖολγαι 
αλαπαλακ: ∗µαρϕα �βογψ⌠�. � Λν 238, Γεν 2021., Ηζ 239, Ηαλ 73�4, ΘΛ 206, Ν 
ΙΙ: 700, Λζ 4018., Χ 65, Γρ 535�6, Σχηλ 98, ΙτκΤ 265, 903, Ηκ 952, 3, ΣλΜορ 
42, Κυρ 198, ΙτκΕ 2570., ΜοσΣλ 67, ΣλΜοσ 68, Σϖερ 52, Σλ 299, ΣλΒ 249, 358, 
ΒλΜ 194 | ΦΥς 113, ΣΚΕΣ 334, ΥΕΩ 264, Λρ 693., ΣΣΑ 2: 149�50  
ς. ακκερ−, β〈δδε−, βεαλητοεν−, βεατνατ−, βιεγερεν−, βιελλο−, βιρνεν−, βοσσο−, 
%〈ηππεσ−, δ∑λλε−, διερβµ〈−, εανα−, γαδδε−, γ〈ιχχα−, γαρϕα−, γασσκαλασ−, γ〈ρανασ−, 
γιεδδε−, γιγεν−, γιηπερε−, γυµππε−, γυορπεν−, γυοϖ��α−, η∋&σεν−, ϕααµ∋εµε−, 
ϕεαγγε−, ϕεαγγελοττε−, κ#ρτϕι−, κιερυνα−, κρυµµα−, κυοννα−, λαανδεν−, λ〈ϖ��α−, 
µ〈ττα%〈ηππεσ−, µιεητα−, µυ⌡ρρ−, οαρ∋ρι−, ριεβαν−, ριεϖσσατ−, ριη%α−, σπινε−, ταιϖε−, 
τα&ασ− τσιεδσετεη−, τ�αλµ−, ϖαδνεµ−, ϖεαδδε−, ϖιιδνε−, ϖισσεεη−, ϖυορα�ασ− ∼ 
ϖυορ%α− ∼ ϖοερητϕεν−.  
 

(669) µυορρα: [φα, πυυ, Βαυµ]. � 
Α σζ⌠ ϖαλαµεννψι νψελϖϕ〈ρ〈σβαν µεγταλ〈ληατ⌠, εζρτ α κυτατ⌠ποντοκ κλν 
φελσορολ〈σ〈τ⌠λ ελτεκιντεκ. 
Ταλ〈ν φιννυγορ κορι σζ⌠, ϖ. µ. � µ⌠ρ〈γψ, � µορ〈γψ �ερδ∀ φαϕτ〈ϕα�. Λεηετ, ηογψ 
εγψ ∗µ⌠ρ φαφαϕτα −γψ κπζ∀σ σζ〈ρµαζκα, ιλψεννελ ταλ〈λκοζηατυνκ, πλ. Σζιλ〈γψ, 
Φζεγψ, Εγρεγψ. Ν. Σεβεστψν Ιρν (1943: 4�5) εγψεζτετι α σζ〈µι σ α µαγψαρ 
νϖνψνεϖετ. Ρ〈µυτατ, ηογψ αζ Οκλεϖλσζ⌠τ〈ρβαν ελ∀φορδυλ α µαγψαρ ερδ∀νϖ, 
σ Λαγερχραντζ ϖρδαλι λαππ αδατ〈βαν Ταννενωαλδ, µελψ σζεριντ α σζ⌠ ερεδετι 
ϕελεντσε φενψ∀ ϖολτ. Α λαππ σζ⌠ϖαλ αζονοσ µαγψαρ µ⌠ρ φανϖ τεη〈τ α φενψ∀ 
εγψικ ελφελεϕτεττ ργι µαγψαρ νεϖε. Α �φενψ6� ∼ �φα� ϕελεντσµεγφελελσρε 
σζαµοϕδ πλδ〈κατ σορολ (ι. η.), πλ. ϕυρ〈κ ϕιε �Κιεφερ, Φιχητε� (ερδειφενψ∀). 
Ωικλυνδ (1894: 98) ζρϕ. µρ �τυσκ⌠, τνκ�; ϖογ. µ�ρ �ρϖιδ, κερεκ φαδαραβ� 
ροκοντ〈σοκατ τεσζ φελ. Αζ ΥΕΩ ϖισζοντ χσακ α λαππ σ α µαγψαρ σζαϖακατ 
φογαδϕα ελ. Ε κτ νψελϖ κζττι ναγψ τ〈ϖολσ〈γγαλ ινδοκολϕα, ηογψ α φιννυγορ κορι 
σζ〈ρµαζτατ〈σ βιζονψταλαν. Α φιννυγορ αλαπαλακ: ∗µορ �φαφαϕτα�. � Λν 238, Γεν 
2014., Ηαλ 175, ΛΩφσ 1243., Ν ΙΙ: 700, Χ 65, Σχηλ 95, Ηκ 951, Γρ 536, ΙτκΤ 
265, ΣλΜορ 41, Κυρ 198, Κε 60, Φγρ⊃ 4�5, ΙτκΕ 2548., ΜοσΣλ 67, ΣλΜοσ 99, Σλ 
299, ΣλΒ 420, ΒλΜ 191 | ΩΛπΧηρ 98, ΜΣζΦΕ 450, ΥΕΩ 281, Λρ 692. 
ς. οστα−, β〈λβµα− ∼ π〈λβµα−, βεασσε−, χεσκεσ−, %αλβµε−, %υολβµα−, εασκα− ∼ 
〈σκε−, ϖιικν−, γοαηχε−, ηιβµιε−, ϕιεριτ−, κ×λ��−, κυ×χ∋χεϖ−, λαστα−, µο∋−, 
νµµετεσ−, ολ∋ϕο−, �ιϕϕ−, τ�αππεσ−, τ�αρρε−, ϖλλ∋κ∋εσ π∋#σσ∋−, ϖυοϖδε#ππελ, ϖυ⌡ϕϕ−.  
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(670) µυορρα|γυοδϕα: Χαρεξ αθυατιλισ, ϖαλαµιλψεν σ〈σ, ϖεσισαρα, Ωασσερσεγγε. � 

√. σζ.: µυορρα �φα� + γυοδϕα �σ〈σ, γψαπϕσ〈σ�. � ΣΛ 299, ΣλΒ 526 
 

(671) µυο�κ〈 ∼ µυοσκκ〈�: 1. Μενψαντηεσ τριφολιατα, ϖιδραφ!, ραατε, Βιττερκλεε: Ν 
(Οφ, Ιβ, Λγ, Κϖ, Κτ); Ι; Κ (Νϕ, Σ, Κλδ); 2. Στελλαρια µεδια, τψκηρ, πιηατητιµ, 
ςογελστερνµιερε: Ν (Κτ, Κρ, Π); 3. Νυπηαρ ιντερµεδιυµ, ϖαλαµιλψεν ϖζιτκ, 
ϕκν υλπυκκα, εινε Αρτ Μυµµελ, Τειχηροσε: Ν (Κρ); 4. Τριφολιυµ, ηερε, απιλα, 
Κλεε: Ι. � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Φριισ 449, ΘΛ 207., 208., 209., Ν ΙΙ: 701, 2, Λζ 4024., 
ΙτκΤ 262, ΣλΜορ 42, ΙτκΕ 2299., 2522., ΣλΜοσ 103, Σλ 299, ΣλΒ 427 
 

(672) µυ⌡ρρ|µυε×ρϕϕ: Ριβεσ ρυβρυµ, ερδει ριβισζκε, ηερυκκα, ϖιιναµαρϕα, ροτε 
ϑοηαννισβεερε: Κ (Νϕ, Πα, Σ). � 
√. σζ.: µυ⌡ρρ �φα� + µυε×ρϕϕ (Ν µυορϕι) �βογψ⌠�. Χσερϕν λεϖ∀ βογψ⌠ρ⌠λ ϖαν 
σζ⌠. � ΙτκΤ 265�66, ΣλΜοσ 17 

(673) µϕσιε: 1. [ϖρσ, µργεσ βογψ⌠ϕ φα]; 2. ∆απηνε µεζερευµ, φαρκασβοροσζλ〈ν, 
νσι, γεµεινερ Σειδελβαστ: ∆ (ςφσ); 3. [ϖκονψ κργ! φα, νψρ φανεδϖε]. � 
Κοραι κζφινν κορι σζ⌠, ϖ. ϖεπσζε µϕζ (γεν. µιην), µεϕαζ �φενψ∀φα 
νεδϖε�; ϖ⌠τ µη �νψρ, φενψ∀φα νεδϖε�; σζτ µηκ (γεν. µηϕα), µηι 
�φανεδϖ�; φι. µιη �φανεδϖ�; λπ∆ µϕσιε �ϖκονψκργ! φα; νψρφα νεδϖε; α φ〈ηοζ 
κζελ λεϖ∀ ϖκονψ κρεγ�. Α σζ〈µι σζ⌠ λεγινκ〈ββ εγψ ∗ µαιηα αλακνακ φελελνε 
µεγ, αµελψ κζελ 〈λλ α φιννηεζ. � ΛΩφσ 1257., Λζ 3965., Ηκ 945 | ΣΚΕΣ 358, 
ΣΣΑ 2: 191 
ς. ϕιϕλετεη−. 
 

(674) νααλυκε ∼ νααλεκε ∼ νααλυο|βρηϖιε: Χλαδονια υνχιαλισ, φογαλακ 
σερλεγζυζµ⌠, τυπασ−τορϖιϕκλ, [οκατορϖιϕκλ], [ζαηνφρµιγε Χλαδονιε]: ∆ 
(Ρρ, Ο, ς). � 
√. σζ.: νααλυο �ζυζµ⌠φαϕτα� + βρηϖιε �ρνσζαρϖασζυζµ⌠�. � Ηκ 960, ΒλΜ 200  
 

(675) ναρσισσα: Ναρχισσυσ, ν〈ρχισζ, ναρσισσι, Ναρζισσε,� 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. ολ., σπ., πορτ. ναρχισο; ανγ. ναρχισσυσ; ορ. #∀ΓΥ∋∃∃∀ 
�ν〈ρχισζ�; α λαππβαν φινν ϕϖεϖνψσζ⌠. � Σλ 302 
 

(676) ναρτι: Σαξιφραγα, κ∀τρ∀φ!, κιϖιρικκο, Στεινβρεχη. � 
Ισµερετλεν ερεδετ! σζ⌠. Σαµµαλλαητιν〈λ µεγϖαν σσζεττελβεν: ναρτε|�αττυτ 
(Πλ.): Σαξιφραγαχεαε, κ∀τρ∀φ!φλκ, ρικκοκασϖιτ, Στεινβρεχηγεωχησε. � Σλ 302, 
ΣλΒ 306 
ς. 〈ϕα−, αλιτ−, %υολβµα−, γυολββα−, ϕασσα−, ϕεαγγε−, µιεκτα−, µυοητα−, ν〈στε−. 
 

(677) νασστε|βλοµσταρ: Μψοσοτισ σψλϖατιχα, ερδει νεφελεϕχσ, λεµµικκι, 
Ωαλδϖεργισσµειννιχητ: Ν (Λγ). � 
√. σζ.: ν〈στι �χσιλλαγ� + βλοµσταρ �ϖιρ〈γ�. � ΘΛ 210β. 
 

(678) ναϖα: Υσνεα βαρβατα, σζακ〈λλζυζµ⌠, νααϖα, Βαρτφλεχητε: Σ. � 
Ταλ〈ν φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. νααϖα �πυισσα ριιππυϖανα κασϖαϖα ϕκλ� (φ〈ν 
φγγϖε νϖ∀ ζυζµ⌠). � ΘΛ 211. 
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Μ〈σφελ∀λ α σζ⌠ βαλτι φινν κορι: α φινν νααϖα ετιµολ⌠γιαιλαγ σσζεφγγ α 
Σαµµαλλαητιτ⌠λ µεγαδοττ νϕυοϖϖε�αττυτ �λαηναρυοηοκασϖιτ δυρδαφ!φλκ� 
ελ∀ταγϕ〈ϖαλ (νϕυοϖϖι), αµελψ ϖισζοντ νεµ ϕελεντ νϖνψνεϖετ. Α σζ⌠ τεη〈τ 
µεγϖαν α σϖδ (λυλει), α νορϖγ σ αζ ιναρι λαππβαν, δε µ〈σ ϕελεντσβεν. 
 

(679) νϕυοϖϖι: Ισοτεσ, δυρδαφ!, λαηναρυοηο, Βραχησενκραυτ: Κ (Πα, Σ, Κλδ); ϖ. µγ 
καρϕ. Θοαϖα �ζυζµ⌠; ϖζι νϖνψεκεν ϖαγψ ϖζβεν λεϖ∀ κϖεκεν µεγταπαδ⌠ 
νψ〈λκα�; λ!δ Θυαϖ �ζυζµ⌠�. Ταλ〈ν ρδεµεσ εγψ πιλλαντ〈στ ϖετνι α λατιν, µαγψαρ 
στβ. νϖνψνϖαδ〈σρα. Α λατιν νϖ α ργι γργ ισοετσ σζ⌠β⌠λ σζ〈ρµαζικ (< γρ. 
ισοσ �αζονοσ� + ετοσ �ϖ�), αζαζ: εγσζ ϖεν 〈τ α νϖσβεν αζονοσ µαραδ, 
εγψφορµ〈ν ζλδελλ (Ρ〈χζ 2000: 331). Α ργι δυρδα �Αβραµισ βραµα� ηαλνϖ 
∀ρζ∀δττ µεγ εββεν α ϖζινϖνψβεν. ςαλ⌠σζν!λεγ α νµετβ∀λ κελετκεζεττ 
τκρφορδτ〈σσαλ: Βραχησεν �Αβραµισ βραµα� (κεσζεγφαϕτα) + Κραυτ �φ!, σζνα, 
σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. Α φιννβεν υγψανεζεκ α ϕελεντσεκ: λαηνα 
�δϖρκεσζεγ� + ρυοηο �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. Α σϖδβεν λεϖ∀ 
βραξενγρσ εσετλεγ α φιννρε ηατηατοττ α νµετηεζ ηασονλ⌠αν. � ΙτκΤ 290, 311, 
529, 916, Σλ 323 | ϑΣΦΟυ 32: 27/ 226. 
ς. %υϖγεσ−. 

(680) ν〈ηπο� ∼ ν〈ππο�: 1. Βετα ϖυλγαρισ χρασσα, χυκορρπα, σοκεριϕυυρικασ, 
Ζυχκερρβε; 2. Βρασσιχα ναπυσ ραπιφερα, καρ⌠ρπα, λανττυ, Ρβε: ∆ (Η, Οϖ, Υ, 
Ητ); Σ (Σορσ, Αρϕ, Τψσ); Ν (Οφ, Ιβ, Λγ, Βλσ, Λνϖ, Κλ). � Σαµµαλλαητι σζ⌠τ〈ρ〈βαν: 
ν〈ηπο� �σοκεριϕυυρικασ�; ν〈ππο� �λανττυ� ϕελεντσβεν ταλ〈ληατ⌠, νεµ ταρτοµ 
ϖαλ⌠σζν!νεκ σ ινδοκολτνακ α κτ χµσζ⌠ κλν σζερεπελτετστ, ετιµολ⌠γιαιλαγ 
σσζεφγγνεκ. � 
Νορϖγ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ⌠νο., νο. νπα ιδ. � ΘΝ 243, ΘΛ 210α., Λζ 4114., Χ 
71, Λυκκ 97, Ηκ 974, 996, Σλ 304, 305, ΣλΒ 334 
ς. σοηκαρ−. 
 

(681) ν〈λλο|ϕεαγιλ: Χλαδονια, βοκροσζυζµ⌠, τορϖιϕκλ. � 
√. σζ.: ν〈λλυ �τ!� + ϕεαγιλ �ζυζµ⌠�. � ΛΛΝ 240/6., Σλ 304, ΣλΒ 491 
 

(682) ν〈στε|λιε∀∀ι: Μψοσοτισ σψλϖατιχα, ερδει νεφελεϕχσ, µετσλεµµικκι, 
Ωαλδϖεργισσµειννιχητ. � 
√. σζ.: ν〈στι �χσιλλαγ� + λιε!!ι �ϖιρ〈γ�. � ΣλΜορ 43, Σλ 305 
 

(683) ν〈στε|ναρτι: Σαξιφραγα στελλαρισ, χσιλλαγοσ κ∀τρ∀φ!, τητιρικκο, Στερνστεινβρεχη. 
� √. σζ.: ν〈στι �χσιλλαγ� + ναρτι �κ∀τρ∀φ!�. � Λυκκ 99, Σλ 305, ΣλΒ 501 
 

(684) ν〈στι: Ανεµονε, σζελλ∀ρ⌠ζσα, ϖυοκκο, Ωινδρσχηεν. � 
Ισµερετλεν ερεδετ! σζ⌠. � ΣλΒ 534 
ς. αλιτ−, %υοϖϕε−, φισκεσ−, γυολββα−, ϖαϕ〈λγεαητεσ−, βεαλδοϖαϕ〈λγεαητεσ−, 
ροητοϖαϕ〈λγεαητεσ−, σκαρρε−, ϖιλγεσ−. 
 

(685) ν〈ϖρρα�: Βρασσιχα ραπα χονϖαρ. ραπα, ταρλ⌠ρπα (κερεκρπα, ρπα), ναυρισ, Ρβε: 
Σ (ϑ, Φ, Γ); Ν (Συϕ, Κνκ, Ενον, Λγ, Κτ, Κρ, Π, Υτσ, Νεσ); Ι; Κ (Ν, Πα, Νϕ, 
Κλδ). � 
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Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ναυρισ ιδ. � Λν 239, Φριισ 466, 7, Γεν 1151., 1210., ΘΛ 
212., Ν ΙΙΙ: 30; Λζ 4126., 7172., Γρ 584, ΙτκΤ 275, 906, ΣλΜορ 43, Κε 63, ΙτκΕ 
2586., ΜοσΣλ 70, ΣλΜοσ 76, Σλ 305, ΣλΒ 376 | ΣΚΕΣ 369, ΥΕΩ 298, ΣΣΑ 2: 
210 
 

(686) ν∑λλεδε: Λινναεα βορεαλισ, Λινν−χσερϕε (Λινν−ϖιρ〈γ, ικερϖιρ〈γ), ϖαναµο, 
Μοοσγλχκχηεν: ∆ (Αν). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Ηζ 168, Ηκ 969 
 

(687) νειλιηκκα ∼ ν#ιλλετ: 1. ∆ιαντηυσ, σζεγφ!, νειλικκα, Νελκε. 2. Σψζψγιυµ 
αροµατιχυµ, σζεγφ!σζεγ, νειλικκα, Γεωρζνελκε. � 
Αζ ελσ∀ χµσζ⌠ φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, α µ〈σοδικ νορϖγ, ϖ. νελλικ �σζεγφ!; 
σζεγφ!σζεγ�. � Σλ 306, ΣλΒ 376 
ς. στυορρα−. 
 

(688) νιεηττι: Χορψλυσ, µογψορ⌠, πηκιν, Ηασελ. � 
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. σϖ. ντ, σϖ. διαλ. νττ; νο. νττ ιδ. � Σλ 307, ΣλΒ 423 
| ΣΕΟ 538 
ς. δυισκκα−, εανα−. 

(689) νιιτο|βιελλο|ρ〈σσι: 1. Χαµπανυλα πατυλα, τερεβλψεσ ηαρανγϖιρ〈γ, ηαρακανκελλο 
(νιιττψ− ται οϕακελλυκκα), Ωιεσενγλοχκενβλυµε; 2. Γευµ ριϖαλε, β⌠κολ⌠ 
γψµβργψκρ, νιιττψκελλυκκα (οϕακελλυκκα), Βαχηνελκενωυρζ. � 
Τ. . σζ.: νιιτυ �µεζ∀, ρτ� + βιελλυ �ηαρανγ, χσενγ∀� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ 
ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Σλ 308, ΣλΒ 387 
 

(690) νιιτο|ηοα��α: Εθυισετυµ πρατενσε, ρτι ζσυρλ⌠, λεητοκορτε, 
Ωιεσενσχηαχητεληαλµ. � 
√. σζ.: νιιτυ �µεζ∀, ρτ� + ηοα��α �ζσυρλ⌠�. � Σλ 308 
 

(691) νιιτο|ραϖδα|ρ〈σσι: πιενναρκασϖι, [ϖαλαµιλψεν γψεπεσ τσζλι νϖνψ]. � 
Τ. . σζ.: νιιτυ �µεζ∀, ρτ� + ραϖδα �σζλε ϖαλαµινεκ, µεζσγψε� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, 
λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Σλ 308 
 

(692) νιιτο|σ〈ηπαλ: Λατηψρυσ πρατενσισ, ρτι λεδνεκ, νιιττψντκελµ, Ωιεσενπλαττερβσε. 
� √. σζ.: νιιτυ �µεζ∀, ρτ� + σ〈ηπαλ �κασζανψ!γβκκνψ�. � Σλ 308, ΣλΒ 377 

 
(693) νιιτο|σιτνυ: Ποα πρατενσισ, ρτι περϕε, νιιττψνυρµικκα, Ωιεσενρισπε. � 

√. σζ. νιιτυ �µεζ∀, ρτ� + σιτνυ �σδβζα; χσενκεσζ; ϕυηχσενκεσζ; σζιττψ⌠�. � Σλ 
308 
 

(694) νιιτο|υλλυ: Εριοπηορυµ, γψαπϕσ〈σ, νιιττψϖιλλα, Ωολλγρασ. � 
√. σζ.: νιιτυ �µεζ∀, ρτ� + υλλυ �γψαπϕ�. � Λυκκ 100, Σλ 308, ΣλΒ 377 
 

(695) νισυ ∼ νισο ∼ νισυτ ∼ νισοτ: Τριχιτυµ ϖυλγαρε, βζα, ϖεην, Ωειζεν: Ν (Κτ, Κρ, 
Π, Ρεπ); Ι. � 
Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. νισυ ιδ. � Φριισ 472, 3, Ν ΙΙΙ: 37, Λζ 4182., ΙτκΕ 2656., Σλ 
308, ΣλΒ 523 | ΣΚΕΣ 386, ΣΣΑ 2: 225 
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(696) νϕαιϕα|ρ��ζζ�⊇: Ρανυνχυλυσ, βογλ〈ρκα, λεινικκι, Ρανυνκελ: Ι. Α νµετ 

µεγφελελσ σζεριντ: �Λεηµγρσχηεν� �ϖ〈λψογ−, αγψαγφϖεχσκε�. � 
√. σζ.: νϕαιϕα �αγψαγ, ϖ〈λψογταλαϕ� + ρ��ζζ�⊇ �κισ ϖιρ〈γ, ϖιρ〈γοχσκα�. � ΙτκΕ 
2680. 
 

(697) νϕαλγα|σψεϕνι: Αντηοξαντηυµ οδορατυµ, ιλλατοσ (σζαγοσ) βορϕπ〈ζσιτ, σιµακε, 
Ρυχηγρασ (? ∆υφτγρασ): Ν (Σδϖ), Ι. � 
√. σζ.: νϕλγισ ∼ νϕα(α)λγα �δεσ� + σψεϕνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � 
ΘΛ 215., ΙτκΕ 2719. 
 

(698) νϕαλγισ|γρασιε ∼ νϕαελκιεσ|κραεσιε: 1. Αλχηεµιλλα ϖυλγαρισ, κζνσγεσ 
παλ〈στφ!, ποιµυλεητι, Φραυενµαντελ: ∆ (Ητ); 2. Αλχηεµιλλα αλπινα, ηαϖασι 
(αλπεσι) παλ〈στφ!, τυντυριποιµυλεητι, Αλπενφραυενµαντελ. � Α χµσζ⌠ ελσ∀ αλακϕα 
Θϖιγσταδν〈λ φορδυλ ελ∀, α µ〈σοδικ Βεργσλανδν〈λ. 
√. σζ.: νϕαλγισ �δεσ� + γρασιε �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Θλ 216., 
ΒλΜ 206 
 

(699) νϕ〈λα|νϕυοϖ!!α: 1. Σαυσσυρεα αλπινα, ηαϖασι τρπεβογ〈νχσ, λτε, Αλπενσχηαρτε 
(Αλπενσχηρφλινγ): Ν (Κτ, Κρ, Π, Υτσ); 2. Σολιδαγο ϖιργαυρεα, αρανψϖεσσζ∀, 
κυλταπιισκυ, γεµεινε Γολδρυτε; 3. νϖνψ: Ι. � 
√. σζ.: νϕ〈λλα, γεν. νϕ〈λα �σαρκιρ⌠κα� + νϕυοϖ..α �νψελϖ�. � Φριισ 477, ΘΛ 214., 
Ν ΙΙΙ: 47, Λζ 4351: 2., ΙτκΕ 2681., Σλ 312, ΣλΒ 353 
 

(700) νϕ〈λγγα|η〈ι|ρυοητασ: Ρηοδιολα ροσεα, ιλλατοσ ρ⌠ζσ〈σϖαρϕη〈ϕ, ρυυσυϕυυρι, 
Ροσενωυρζ. � 
Τ. . σζ.: νϕ〈λγγα �δεσ� + η〈ι �ιλλατ, σζαγ� + ρυοητασ �γψκρ�. � Σλ 312, ΣλΒ 440 
 

(701) νϕ〈λγγα|η〈ι|συοιδνι: Ηιεροχηλο οδορατα, ιλλατοσ σζεντπερϕε, ηψϖνηαϕυινεν 
µααριανηειν, ∆υφτµαριενγρασ. � 
Τ. . σζ.: νϕ〈λγγα �δεσ� + η〈ι �ιλλατ, σζαγ� + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 
〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � Σλ 312, 3 
 

(702) νϕεαηχετ ∼ νϕεαηχετ|συοιδνι: Χαρεξ, σ〈σ, σαρα(ηειν), Σεγγε: Ν (Κτ, Κρ, Π). � 
Σαµµαλλαητιν〈λ εγψσζερ! σζ⌠, ισµερετλεν ερεδετ!. Α φϖετ, φ!φλτ, σζν〈τ, 
σ〈σφλτ ϕελεντ∀ ρτελµεστ∀ υτ⌠ταγ λεκοπηατοττ. 
Νιελσεννλ σσζετεττ σζ⌠: νϕεαηχετ ��σ〈σφ!�, σ〈σ� + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 
〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � ΘΛ 222., Ν ΙΙΙ: 108, Σλ 315 
 

(703) νϕεαηχετ|ϕιεκτα: 1. Χαρεξ χεσπιτοσα, γψεπεσ σ〈σ, µτσσαρα, Ρασενσεγγε, 2. 
ϑυνχυσ, σζιττψ⌠, ϖιηϖιλ, Βινσε: Κ (Τ). � 
√. σζ.: νϕεαηχετ �σ〈σ� + ϕιεκτα �σζ∀ρσ β∀ρ�. � ΙτκΤ 65, 298, Σλ 315 
 

(704) νϕεαϖδι ∼ νϕεαϖδε|συοιδνι: Φεστυχα οϖινα, ϕυηχσενκεσζ, λαµπααννατα, εχητερ 
Σχηαφσχηωινγελ: Ν (Κτ, Κρ, Π). � 
√. σζ.: νϕεαϖδι �ϕυηχσενκεσζ� + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � Ν 
ΙΙΙ: 113, Σλ 315 
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(705) /µµετεσ|µυορε: 1. Φρανγυλα οφφιχιναλισ, κυτψαβενγε, παατσαµα, Φαυλβαυµ; 2. 

∆απηνε µεζερευµ, φαρκασβοροσζλ〈ν, νσι, γεµεινερ Σειδελβαστ: ∆ (Ρρ, Η, Ο, 
ςδ, Σν∑, Φρ, ς, ςφσ). Μινδκτ νϖνψ µργεζ∀, α φαρκασβοροσζλ〈ν ηαλ〈λοσαν. 
Ταλ〈ν εζρτ νϖτελεν βογψ⌠, νϖτελεν φα, µερτ φλτεκ τ∀λε, σ νεµ µερτκ 
µεγνεϖεζνι. � 
√. σζ.: Θµµε �νϖ� + −τεσ φοσζτ⌠κπζ∀ + µυορε �φα�. � ΛΩφσ 1315: 2., Λζ 
4066: 20., 21., Ηκ 981�2, ΒλΜ 216 
 

(706) νϕοαµµελ|ρ〈σσι: Εθυισετυµ πρατενσε, ρτι ζσυρλ⌠, λεητοκορτε, εινε Αρτ 
Σχηαχητεληαλµ. � 
√. σζ.: νϕοαµµελ �νψλ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ , λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 217., 
Ν ΙΙΙ: 80, Σλ 318 
 

(707) νϕοαµµελ|συοιδνι: Εθυισετυµ πρατενσε, ρτι ζσυρλ⌠, λεητοκορτε, εινε Αρτ 
Σχηαχητεληαλµ. � 
√. σζ.: νϕοαµµελ �νψλ� + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � Ν ΙΙΙ: 
80, Σλ 318 

(708) νϕοασκε|ηιλσκυ: Στελλαρια παλυστρισ, µοχσ〈ρι χσιλλαγηρ, λυητατητιµ, γραυγρνε 
Στερνµιερε. � 
√. σζ.: νϕοασκι �ηαϕλατ, µλψεδσ, (ηεγψ)σζοροσ, η〈γ⌠� + ηιλσκυ �τψκηρ�. � Σλ 
318 
 

(709) νϕοασκε|ϖαϕ〈λγεαητεσ|ν〈στι: Μψοσοτισ λαξα συβσπ. χαεσπιτοσα, γψεπεσ νεφελεϕχσ, 
ρανταλεµµικκι, Ρασενϖεργισσµειννιχητ. � 
Τ. . σζ.: νϕοασκι �ηαϕλατ, µλψεδσ, (ηεγψ)σζοροσ, η〈γ⌠�+ ϖαϕ〈λγεαητεσ 
�φελεδηετετλεν� + ν〈στι �χσιλλαγ�. � Σλ 318 
 

(710) νϕολγο: Πηραγµιτεσ, ν〈δ, ρυοκο, Ροηρ;  
Ισµερετλεν ερεδετ!. � ΘΛ 218. 
 

(711) νϕοορα: [ϖαλαµιλψεν σζ∀ρµοηα (φολψ⌠ ϖ. πατακ αλϕ〈ν)]: Ι νϕυορα; Κ (Νϕ, Κλδ). � 
Ταλ〈ν υρ〈λι κορι σζ⌠, ϖ. ? [σζαµ. ?? ϕυρ. Θ#ρχυ �ϖιλ〈γοσσ〈ργα τ∀ζεγµοηα, (? 
ιζλανδιζυζµ⌠)�; καµ. νορ ∼ ν#ρ �µοηα, ζυζµ⌠, φεηρλ∀ ϖ〈νκοσµοηα�]. � 
Αζ υρ〈λι αλαπαλακ: ∗Θορ3 � µοηαφαϕτα�. � ΙτκΤ 309, ΣλΜορ 45, ΙτκΕ 2783., | ΦΥς 
59, ΥΕΩ 325 
 

(712) νϕορµµ ∼ νϕορµµ|συεινν: λυηταηειν (ηεινικκ ϕρϖεσσ), [ϖαλαµιλψεν ταϖι 
φ!]: Κ (Κλδ). � 
Φιννυγορ κορι σζ⌠ εγψσζερ! σζ⌠κντ Σαµµαλλαητι σζεριντ. √. σζ.: νϕορµµ �ϖιζεσ 
παρτι ρτ, 〈ρτρ� + συεινν � φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. Σαµµαλλαητι 
αλαπϕ〈ν (ΣλΣΛ 120) εγψσζερ! σζ⌠κντ ισ ϕελεντ νϖνψτ. � ΙτκΤ 529, ΜοσΣλ 73, 
ΣλΜοσ 63, ΣλΣΛ 120 
 

(713) νϕουκε: 1. [ϖζι νϖνψ]; 2. Ρανυνχυλυσ αθυατιλισ, (ϖζι)βογλ〈ρκα, ϖεσιλεινικκι, 
γεµεινερ Ωασσερηαηνενφυσσ: Σ (Μ, ϑ, Γ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Φριισ 490, ΘΛ 219., Γρ 631, Σχηλ 102 
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(714) νϕυοηχυ ∼ νϕυχχο|ρασσε: 1. Μενψαντηεσ τριφολιατα, ϖιδραφ!, ραατε, Φιεβερκλεε: 

Σ (ϑ, Γ); 2. Ποταµογετον?, βκασζ∀λ∀ ?, ϖιτα?, Λαιχηκραυτ ?: Σ (ϑ, Φ, Γ); 3. 
Εθυισετυµ, ζσυρλ⌠, κορτε, Σχηαχητεληαλµ. � 
Υρ〈λι κορι σζ⌠, ϖ. ? λπΝ νϕυχχο: νϕ.−ρασσε �εθυισετυµ�, λπΛ �µοχσ〈ρον σ α 
ηιδεγ φορρ〈σβαν µοη〈κ κζτ νϖ∀, ρν σζ〈µ〈ρα κϖ〈νατοσ, λεϖελεσ νϖνψ; 
µαγασ ϖζι φ!φλε� | ? ζρϕ. Θα. �φινοµ, ϖζι φ!φλε� || ? [σζαµ. ταϖγ. Θοτα, Θοτ �φ!�; 
σζελκ. νϕυυδ�, νϕδσ, νϕδ� �φ!, σζνα�; καµ. νο%; κοϕβ. #Ι, #Ιµς; ταιγ. #Ιµ#&]. 
Αζ υρ〈λι αλαπαλακ: ∗Θα.3 �εγψ φ!φλε�. √. σζ.: νϕυοηχυ �ϖιδραφ!� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, 
λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Φριισ 496, ΘΛ 221., Γρ 630�31, Σλ 321| ΦΥς 59, 
ΥΕΩ 311 
 

(715) νϕυολγγο|η〈ϖγγα|ρ〈σσι: Σπαργανιυµ εµερσυµ, εγψσζερ! βκασζ∀λ∀, 
ρανταπαλπακκο, εινφαχηερ Ιγελκολβεν. � 
Τ. . σζ.: νϕυολγγο− �εγψενεσ� + η〈ϖγγα �χσυκα� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ 
ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Σλ 321 

 
(716) νϕυοϖ!!α|λιε∀αγατ (Πλ.): Πψρολαχεαε, κρτικεφλκ, ταλϖικκικασϖιτ, ?. � 

√. σζ.: νϕυοϖ..α �νψελϖ� + λιε!αγατ �ϖιρ〈γοκ�. � Σλ 323 
 

(717) νϕυϖ!!α|λικκυτ (Πλ.): Ποταµογετοναχεαε, βκασζ∀λ∀φλκ, ϖιδατ, 
Λαιχηκραυτγεωχησε. � 
√. σζ.: νϕυκ%α νϕυϖ..α (γεν.) ηαττψ� + λιηκκυ λικκυτ (Πλ.) �σζερενχσε, 
βολδογσ〈γ�. � Σλ 323 
 

(718)  νϕυρϕο|ρασεκ (Πλ.): Χηορδα φιλυµ, τενγεριηρ, ϕουηιλεϖ, Μεερσαιτε: Ν (Κρλ). � 
√. σζ.: νϕυορϕυ ∼ νϕυρϕο �φ⌠κα� + ρασεκ �φ!, φ!φλκ�. � Φριισ 494, ΘΛ 220. 

 
(719) νοαρσα ∼ νοαρσα|ρ〈σσι: Ρανυνχυλυσ γλαχιαλισ, γλεχχσερβογλ〈ρκα, ϕλεινικκι, 

Γλετσχηερηαηνενφυσσ: Σ (ϑ, Γ); 2. ∆ρψασ οχτοπεταλα, µαγχσ〈κ⌠, λαπινϖυοκκο, 
Σιλβερωυρζ. � 
Α σζ⌠ ετιµολ⌠γι〈ϕα νµικππ βονψολυλτ λεηετ. Α σϖδ νορσ �χσιλε, επερλ〈νλαζαχ� 
ϕϖεϖνψσζ⌠ α φιννβεν, ϖ. νορσσι ιδ. Α φιννβ∀λ ϖαγψ α σϖδβ∀λ κερλτ 〈τ α σζ⌠ α 
λαππβα. Α νεηζσγεκετ αζ οκοζζα, ηογψ α ηαλφαϕτ〈β⌠λ ηογψαν λεσζ νϖνψ. Α 
Σαµµαλλαητι−σζ⌠τ〈ρ (Σλ) αλαπϕ〈ν: νοαρσα �ϕλεινικκι, λαπινϖυοκκο�; νοαρσα 
�µυτυ (καλαλαϕι); νοαρσαρ〈σσι �ϕλεινικκι�. Αζ σσζετεττ σζ⌠ εζεκ σζεριντ χσακ 
εγψφλε νϖνψτ ϕελεντ. Αζ ετιµολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακ νϖνψνεϖετ νεµ εµλτενεκ. 
ςαλ⌠σζν! αζονβαν, ηογψ ηοµονµ〈ρ⌠λ ϖαν σζ⌠. � ΘΛ 224., Γρ 658, Σλ 324, 
ΣλΒ 281, 334 | ΣΚΕΣ 393, ΣΣΑ 2: 232 
ς. δεαγγα−. 
 

(720) νο∀∀ο|γ〈λλα: Βρασσιχα ολεραχεα χονϖαρ. χαπιτατα, φεϕεσκ〈ποσζτα, κερκααλι, 
Κοπφκοηλ. � 
√. σζ.: νο!!υ �γοµβολψαγ� + γ〈λλα �κ〈ποσζτα�. � Σλ 324 
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(721) νυγγε�|συιν: Σπαργανιυµ νατανσ, σζ⌠ βκαβυζογ〈νψ, πικκυπαλπακκο, 
Ζωεργιγελκολβεν: Κ (Κλδ). �  
√. σζ.: νυγγε� �χσυκα� + συιν �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � ΙτκΤ 529, 
915 
 

(722) νυερτ ∼ νιρτα: ϑυνιπερυσ χοµµυνισ, βορ⌠κα, καταϕα, Ωαχηολδερ: Κ (Τ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Γεν 1187., 2065., ΘΛ 213., ΙτκΤ 281 
 

(723) νυορτα|γ〈ισκκιτ: [Γψµνοχαρπιυµ χοντινενταλε], ιδνιµαρρε [τλγψεσπ〈φρ〈νψ, 
η〈ρµασλεϖελ!−π〈φρ〈νψ]. � 
√. σζ.: νυορτα �κελετ� + γ〈ισκκιτ �π〈φρ〈νψ�. � ΣλΒ 264 
 

(724) /υϖτ�|λενγα ∼ /υϖτ�|λυογγα: Ποταµογετον, βκασζ∀λ∀, ϖιτα, Λαιχηκραυτ: Κ (Πα, 
Κλδ). � 
√. σζ.: νϕυη.. (Ν νϕυκ.α, γεν. νϕυϖ..α) �ηαττψ� + λενγα ∼ λυογγα �ρονγψ, ροϕτ, 
φοδορ�. � ΙτκΤ 206, 226, 305�6 
 

(725) οαιϖε|γ〈λλα: Βρασσιχα ολεραχεα χονϖαρ. χαπιτατα, φεϕεσ κ〈ποσζτα, κερκααλι. � 
√. σζ.: οαιϖι �φεϕ� + γ〈λλα �κ〈ποσζτα�. � Σλ 332 

(726) οαιϖϖε|ϕεαγιλ: Χλαδονια αλπεστρισ, χσιλλαγοσ ρνσζαρϖασζυζµ⌠: Ν (Κρ). � 
√. σζ.: οαιϖι �φεϕ� + ϕεαγιλ �ζυζµ⌠�. Νισσεν: [ηεαδ−λιχηεν]. Ωελλ κνοων ανδ 
ωιδελψ υσεδ ναµε ον Χλαδονια αλπεστρισ. Π. ϑ. Μ. [καρασϕοκι αδατκζλ∀] αλσο 
δεσιγνατεδ Χ. ρανγιφερινα ανδ Χ. σιλϖατιχα ασ οαιϖϖε−ϕεαγελ, ηε µαινταινεδ τηατ 
τηεσε λιχηενσ ιν φυλλ−γροων στατε δεϖελοπεδ ιντο οαιϖϖε−ϕεαγελ. Τηισ χονχεπτιον 
ισ ωιδελψ διστριβυτεδ. Θϖιγσταδ ιδεντιφιεδ οαιϖϖε−ϕεαγελ ωιτη �Χλαδονια 
ρανγιφερινα�, προβαβλψ σενσυ λατιορε, ινχλυσιϖε οφ Χ. σιλϖατιχα ανδ Χ. αλπεστρισ. � 
ΛΛΝ 240�41., ΘΛ 177. 
 

(727) οαλγα|συοιδνι ∼ ϖυολγα ∼ ϖυολγα|σινε: 1. Χαρεξ αχυτα, λεσ σ〈σ [ηοσσζ, ερ∀σ, 
κεµνψ σ〈σφαϕτα], ϖιιλτοσαρα, Σχηλανκσεγγε: λπΚο; 2. [σζ〈ρ, σζαλµασζ〈λ]: Σ (ϑ); 
Ν; Ι ολγα; 3. κορτεϖα ηειν λ. σαρα, [ζσυρλ⌠σζερ! φ! ϖ. σ〈σ]: Κ (Πα, Σ, Κλδ); 4. 
Χαλαµαγροστισ, ν〈δτιππαν, καστικκα, Ρειτγρασ: Κ (Κλδ). � 
ςιτατοττ ερεδετ!. 1. ∃σι, φινν−ϖολγαι κορι σζ⌠, µελψνεκ ρσζε λεηετ α κολτται λαππ 
σζ⌠ ισ, β〈ρ οττ ισ φελϖετ∀δικ αζ 〈τϖτελ λεηετ∀σγε. 2. Α ΣΚΕΣ βαλτι φινν 
ερεδετ!νεκ ϖαλ⌠σζν!στι α τββι λαππ αλακοτ, 3. αζ ΣΣΑ φινν ϕϖεϖνψσζ⌠νακ. Α 
σζ⌠χσαλ〈δ ταγϕαι: φι., καρϕ. ολκι �σζ〈ρ, σζαλµασζ〈λ, (γαβονα)σζ〈ρ; λ!δ ο≅γ(ι); 
ϖεπσζε ο≅γ, �γ; . ⌡λγ; λϖ ϖο≅γ ιδ; µδΕ ολγο �σζαλµασζ〈ρ�. Α φελττελεζεττ φινν−
ϖολγαι αλαπαλακ: ∗ολκε �σζαλµα, φ! ϖ. γαβονασζ〈ρ�. 
√. σζ.: οαλγα �(γαβονα)σζ〈ρ, σζαλµασζ〈λ, σ〈σ� + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 
〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � Γρ 1493, Ν ΙΙΙ: 162, ΙτκΕ 2963., ΙτκΤ 529, 783, Σλ 333 | 
ΣΚΕΣ 427, ΥΕΩ 717, ΣΣΑ 2: 263�64 
 

(728) οανεηισ|(γιεδδε)|συοιδνι: Ποα συβχαερυλεα, ϖαλαµιλψεν περϕε, µαταλανυρµικκα, 
Σαλζωιεσενρισπε. � 
Τ. . σζ.: οανεηισ �ρϖιδ� + γιεδδι �µεζ∀, ρτ� + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 
〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � Σλ 334 
 



 194

(729) οαρϕε|η〈ι|συοιδνι: Ηιεροχηλο οδορατα, ιλλατοσ σζεντπερϕε, λννενµααριανηειν, 
∆υφτ−µαριενγρασ. � 
Τ. . σζ.: οαρϕι �νψυγατ, δλ� + η〈ι �σζαγ, ιλλατ� + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 
〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � Σλ 335 
 

(730) οαρ∋ρι|µυορϕι: Μαιαντηεµυµ βιφολιυµ, 〈ρνψκϖιρ〈γ (κισγψνγψϖιρ〈γ), 
οραϖανµαρϕα, ζωειβλττριγε Σχηαττενβλυµε. � 
√. σζ.: οαρ∋ρι �µ⌠κυσ� + µυορϕι �βογψ⌠�. Α νϖαδ〈στ ϖιζσγ〈λϖα α κϖετκεζ∀κετ 
〈λλαπτηατϕυκ µεγ: α τυδοµ〈νψοσ νϖ µαγψαρυλ κτλεϖελ! µ〈ϕυσι ϖιρ〈γοτ ϕελεντ. 
Α ρϖιδ, κανψαργ⌠ γψκτρζσ!, ναγψ, ϖκονψ λεϖελ! νϖνψ α νεδϖεσ, 〈ρνψκοσ 
ηελψετ κεδϖελι, ηογψ µεγακαδ〈λψοζζα α κισζ〈ραδ〈σ〈τ. Λεϖελει αλαπϕ〈ν κννψεν 
σσζετϖεσζτηετ∀ α γψνγψϖιρ〈γγαλ,� ιννεν α µαγψαρ µεγνεϖεζσ. Α νµετβεν: 
[κτλεϖελ! 〈ρνψκϖιρ〈γ]. Α φινν σ α λαππ σσζεττελι ταγοκ ϖισσζαϖεζετηετ∀κ αζ 
αλαπνψελϖιγ. Νεµ ζ〈ρν〈µ κι α φινν νϖ λαππρα τεττ ηατ〈σ〈τ. Σζ〈µοµρα κτ 
ελκπζελσ κν〈λκοζικ αρρα, ηογψ µιρτ ππεν [µ⌠κυσϖιρ〈γ]. Α λεϖελεκ αλακϕα 
ηασονλτ α µ⌠κυσ φαρκ〈νακ κεχσεσ αλακϕ〈ρα. Α µ〈σικ λεηετ∀σγ, ηογψ αζ ερδει 
νϖνψεκ κζλ αζ εγψικ λεγκορ〈ββαν βαρν〈σοδ⌠ νϖνψ, αµι σσζεφγγ α 
φαγψρζκενψσγϖελ. ⊆γψ τεη〈τ α µ⌠κυσηοζ ηασονλ⌠ σζνε µιαττ καπηαττα αζ 
ελνεϖεζστ. � Σλ 335, ΣλΒ 390 

(731) ολα� ∼ ολα�|δα∃ασ: 1. Λεδυµ παλυστρε, µοχσ〈ρι µολψ!ζ∀, συοπυρσυ, Συµπφπορστ: 
Ι; 2. ολοϕν ∼ ολλοϕν: Ανδροµεδα, τ∀ζεγροζµαρινγ, συοκυκκα, Πορσχη: Κ (Πα, 
Κλδ, Τ). � 
√. σζ.: ολα�− λ. αλ〈ββ + δα8ασ �ηανγαφλε νϖνψ� 
Εγψσζερ! σζ⌠κντ: φιννυγορ ερεδετ! σζ⌠, ϖ. οσζτϕ. ω≅ �λοµβοσ φα ϖεσσζ∀ϕε�; 
ϖογ. ω#≅: ω.−ϕιω, ωα≅: ω.−ϕιω �µοχσ〈ρι µολψ!ζ∀�. � Α φιννυγορ αλαπαλακ: ∗ωο≅3 

ιδ. � Γεν 2076., ΘΛ 225., ΙτκΤ 317, Κυρ 242, Σλ 339 | ΦΥς 133, ΥΕΩ 582 
 

(732) ολα�|ρ〈σσι: Ανδροµεδα πολιφολια, κζνσγεσ τ∀ζεγροζµαρινγ (λ〈προζµαρινγ), 
συοκυκκα. � 
√. σζ.: ολα� �µοχσ〈ρι µολψ!ζ∀, τ∀ζεγροζµαρινγ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ 
ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Σλ 339 
 

(733) ολβµο|βορραν|ρ〈σσι: Ανγελιχα αρχηανγελιχα, ορϖοσι ανγψαλγψκρ, ϖιννπυτκι, 
εχητε Ενγελωυρζ: Ν (Κτ, Κρ, Π, Νεσ). � 
Τ. . σζ.: ολµµο� �εµβερ� + βορραν �τελ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ 
νϖνψ�. � Ν ΙΙΙ: 191, Λζ 5080: 22., Λυκκ 108, Σλ 339 
 

(734) ολβµο|ρ〈σσι: Ανγελιχα αρχηανγελιχα, ορϖοσι ανγψαλψκρ, ϖιννπυτκι, εχητε 
Ενγελωυρζ. � 
√. σζ.: ολµµο� �εµβερ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ, φ!, 
ανγψαλγψκρ�. Αζ ελνεϖεζσ α νϖνψ ηαταλµασ µρετρ∀λ, εµβερ 
µαγασσ〈γ〈ρ⌠λ τρτνηετεττ. � ΣλΒ 537 
 

(735) ολ∋ϕο|µυορρα: Ολεα ευροπαεα, ευρ⌠παι ολαϕφα, λϕψπυυ, √λβαυµ. � 
√. σζ.: ολ∋ϕυ �ολαϕ� + µυορρα �φα�. Βιβλιαι ερεδετρε υταληατ α νϖνψνϖ. � Σλ 340, 
ΣλΒ 550 
 



 195

(736) ολ�|ϖυει×ϖϖ: Λεδυµ παλυστρε, µοχσ〈ρι µολψ!ζ∀, συοπυρσυ, Συµπφπορστ: Κ (Πε, 
Πα, Νϕ, Α, Ιµ, Κλδ). � 
√. σζ.: ολ� �µολψ!ζ∀� + ϖυει×ϖϖ (Ν οαιϖι) �φεϕ�. � Γεν 2076., ΘΛ 225., ΙτκΤ 317, 
ΜοσΣλ 78, ΣλΜοσ 119 
 

(737) οµεν: Μαλυσ, αλµα, οµενα, Απφελ: Ν (Συϕ). � 
Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. οµενα ιδ. � Λζ 4504. | ΣΚΕΣ 429 
 

(738) οπµο|ρ〈σ〈�: Μοντια ϖερνα, ταϖασζι φορρ〈σφ!, ηετεκααλι, εινε Αρτ Θυελλκραυτ. � 
√. σζ.: οπµυ �µοχσ〈ρι φορρ〈σ, ποσϖ〈νψ, µοχσ〈ρ� + ρ〈σ〈� �ϖιρ〈γοχσκα�. � Σλ 342, 
ΣλΒ 253 
 

(739) ορδε|σιε∀γα: Σαλιξ ξεροπηιλα, ϖαλαµιλψεν φ!ζ, κανγασπαϕυ, εινε Αρτ Ωειδε. � 
√. σζ.: ορδι �λ, σζγλετ� + σιε!γα �φ!ζ�. � Σλ 342 
 

(740) ορεγ〈νο: Οριγανυµ ϖυλγαρε, κζνσγεσ σζυροκφ! (ορεγ〈ν⌠), ορεγανο. � 
Νεµζετκζι σζ⌠. � ςεστΛυυκ 139 
 

(741) ορεη: ϑυγλανσ, δι⌠, πηκιν, Νυσσ: Κ (Σ, Σεϖ, Κλδ). � 
Οροσζ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ΙΓ7< ιδ. � ΙτκΤ 320, Σϖερ 65, ΣλΜοσ 100 
 

(742) ορι|ταππερ: Ροσα χανινα, τσκσ βοκορ; γψεπ!ρ⌠ζσα (ϖαδρ⌠ζσα), ορϕανταππυρα, 
Ηυνδσροσε; 2. [τϖισκοσζορ]� 
Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ορϕανταππυρα ιδ. � ΘΛ 226., ΣΚΠΣ 2: 367 
 

(743) ορκιδ#α: ?, ορχηιδεα, ορκιδεα, Ορχηιδεε. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. πορτ., σπ. ορθυδεα; ανγ. ορχηιδ. � ΣλΒ 390 
 

(744) ορπιν: [ϖαλαµιλψεν νϖνψ]: Κ. � 
Βιζονψταλαν ερεδετ!. Ταλ〈ν α φινν υρπιαινεν �ζσεζσε� σζ⌠ 〈τϖτελε. Α κισµαδ〈ρ 
σ εγψ φατνκ γψκερε τρβεν κζελ λεηεττεκ εγψµ〈σηοζ, σ εββ∀λ αδ⌠δηατ α 
τϖεδσ. Αζ αδατκζλ∀ σ αζ ινφορµ〈χι⌠ φελϕεγψζ∀ϕε φλρερτηεττε εγψµ〈στ. 
Ιτκονεν κιηαλτ σζ⌠νακ τεκιντι. � ΘΛ 227., ΙτκΤ 320 
 

(745) παλµα|ρισσε|σοαηι ∼ παλµυ|σοαηι: [φινοµ, λεχσνγ∀ 〈γ νψρ]: Ι. � 
Τ. . σζ.: παλµα �π〈λµα� + ρισσε �τρπε νψρ, νψρφαϖεσσζ∀, φ!ζφαϖεσσζ∀� + σοαηι 
�νψρ�. � ΙτκΕ 3074. 
 

(746) παπριηκκα: Χαπσιχυµ, παπρικα, παπρικα, Παπρικα. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. ανγ., φρ., ολ. παπρικα �παπρικα�; ϖγσ∀ φορρ〈σα αζ ⌠ινδ 
πιπαρι− �βογψ⌠, α βορσφα τερµσε�, µαϕδ α γργν 〈τ ελϕυτοττ α σζερβ−ηορϖ〈τβα, 
οττ α παπαρ �βορσ�−ικα νϖνψκπζ∀σ σζ〈ρµαζκα. Ευρ⌠παι καρριερϕτ α 
µαγψαρνακ κσζνηετι, ηισζεν α µι κονψη〈νκ αλαπφ!σζερε. Αζ ελσ∀ ρ〈σοσ 
αδατυνκ α ΞςΙΙΙ. σζ〈ζαδ κζεπρ∀λ ϖαλ⌠. Βιζονψτηατ⌠, ηογψ αζ ανγολ, α νµετ, 
α φρανχια, αζ οροσζ, α σζλοϖ〈κ, α χσεη παπρικα µαγψαρ 〈τϖτελ. Α λαππβα 
κερληετεττ ακ〈ρ α φιννβ∀λ, ακ〈ρ α νορϖγβ⌠λ ϖαγψ α σϖδβ∀λ, αττ⌠λ φγγ∀εν, ηογψ 
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µελψικ νππελ, ιλλ. νψελϖϖελ ριντκεζεττ αζ αδοττ νψελϖϕ〈ρ〈σ. Εζτ α σζ⌠τ〈ρι αδατοκ 
µγ νεµ ιγαζολϕ〈κ. � ςεστΛυυκ 139 | ΤΕΣζ 3: 93�94, ΣΣΑ 2: 312 
 

(747) πα��νανττει|ρασσε: Χιρσιυµ, ασζατ, οηδακε, ∆ιστελ: Κ (Κλδ). � 
√. σζ.: πα��ναντει �ραγαδ⌠σ� + ρασσε �λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Γεν 1538., 
ΙτκΤ 360, 422 
 

(748) ππλλ#|ϖιστ#: [φεηρ, χσ∀ αλακ ρνσζαρϖασζυζµ⌠]: Σ (ϑ, Γ). � 
√. σζ.: παλλο �γµβ�+ ϖιστε �ρνσζαρϖασζυζµ⌠�. � Γρ 774 
 

(749) πεαλτο|ποαλλα: ? Τρολλιυσ ευροπαευσ, ευρ⌠παι ζεργεβογλ〈ρ, κυλλερο, Τρολλβλυµε: 
Κ (Κλδ). � 
√. σζ.: πεαλτο �µεζ∀, ρτ� + ποαλλα �γοµβ�. � Γεν 1630., ΘΛ 18. 
 

(750) πεαννυ|λψεµε: Χορνυσ συεχιχα, τρπε σοµ, ρυοηοκανυκκα, σχηωεδισχηερ 
Ηαρτριεγελ: Ι. � 
√. σζ.: πννυϖ [Ν βεανα] �κυτψα� + λψεµε [Ν λυοµι]�τρπε σζεδερ�. � ΙτκΕ 
3234, ΣλΜοσ 108 

(751) πεαρρα: Πψρυσ, κρτε, πρψν, Βιρνε. � 
Νορϖγ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. πρε ιδ. ςαλ⌠σζν!λεγ σσζεϖονηατ⌠ α κϖετκεζ∀ 
σζ⌠χικκελ, δε ϕελεντσβεν ισ ελτρ, σ ταλ〈ν αζ ερεδετ ιρ〈νψ〈τ τεκιντϖε ισ. 
ςεστΛυυκ 139 
 

(752) περαα: Σολανυµ τυβεροσυµ, βυργονψα, περυνα, Καρτοφφελ: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Υ, 
Ο, Μερ, Στϕρδ, Καλλ, Σκαλσ, ςδ, Ηοτ, Σν∑, Φρ, ς, Ητ, ςφσ); Σ (ϑ, Τψσ, Ηµ). � 
Σϖδ ϖαγψ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. σϖ. διαλ. πρα, πρυ �βυργονψα�. � Ηζ 180, ΘΝ 
106, ΛΩφσ 1846., Λζ 5356., Χ 75, Γρ 805, Ηκ 1046 | ΣΚΕΣ 526 
 

(753) περσιλ∋ϕ〈: Πετροσελιυµ, πετρεζσελψεµ, περσιλϕα, Πετερσιλιε. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. φρ. περσιλ, ανγ. παρσλεψ, ολ. πετροσελλο �πετρεζσελψεµ�. Α 
φινν ετιµολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρ ϖονατκοζ⌠ σζ⌠χικκε λαππ αδατοτ νεµ ταρταλµαζ. Α 
λαππβαν σϖδ ϖ. φινν ϕϖεϖνψσζ⌠. � Σλ 348, ΣλΒ 403, ςεστΛυυκ 139 | ΣΕΟ 757, 
ΣΚΕΣ 526, ΣΣΑ 2: 341 
 

(754) πεερ×εχ: Πιπερ, βορσ, πιππυρι, Πφεφφερ. � 
Οροσζ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. νεπεΥ ιδ. � ΜοσΣλ 85, ΣλΜοσ 93 
 

(755) πει×ϖϖ|ρ×σσ: Ηελιαντηυσ (Ηελιαντηυσ αννυυσ ϖαρ. µαχροχαρπυσ), ναπραφοργ⌠, 
αυρινγονκυκκα, Σοννενβλυµε. � 
√. σζ.: πει×ϖϖ (Ν βεαιϖι)�ναπ� + ρ×σσ (Ν ρ〈σσι)�ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ 
νϖνψ�. � ΣλΜοσ 6 
 

(756) πιληεϕ�⊇ ∼ βιληαϕα�: Σορβυσ αυχυπαρια, βερκενψε, πιηλαϕα, Εβερεσχηε: Ι. � 
Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. πιηλαϕα ιδ. Α χµσζαϖακβαν µετατζισ µυτατηατ⌠ κι. � 
ΘΛ 22., ΙτκΕ 3287., 3307. | ΣΚΕΣ 542, ΣΣΑ 2: 351 
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(757) πλυεϖιεν|βυρηϖιε: Σπηαγνυµ, τ∀ζεγµοηα, ραηκασαµµαλ, Τορφµοοσ: ∆ (Η). � 
√. σζ.: πλυεϖιε �µοχσ〈ρ� + βυρηϖιε �ρνσζαρϖασζυζµ⌠�. � Χ 13, ΒλΜ 227 
 

(758) πορτυλ〈ηκκ〈|�αττυτ (Πλ.): Πορτυλαχαχεαε, πορχσινφλκ, πορτυλακκακασϖιτ, 
Πορτυλακγεωχησε. � 
√. σζ.: πορτυλ〈ηκκ〈 �πορχσιν� + �αττυτ �νϖνψεκ�. Αζ ελ∀ταγ νεµζετκζι σζ⌠, 
ϖ. ανγ. πυρσλανε �πορχσιν�. Α λαππ α φιννβ∀λ κλχσνζτε. Αζ αδαττ〈ρβα αζρτ 
ϖεττεµ φελ, µερτ φελτεηετ∀λεγ εγψσζερ! σζ⌠κντ ισ µεγϖαν α λαππβαν. 
Φζεσαβονψβαν ηαλλοτταµ α πορτυλ〈χσκα αλακοτ, τεη〈τ ν〈λυνκ ισ λτεζικ α 
τυδοµ〈νψοσ νϖρε εµλκεζτετ∀ ϖ〈λτοζατβαν. � Σλ 349 
 

(759) πρ∑∑σσ (Πλ.) Πανιχυµ µιλιαχευµ, τερµεσζτεττ κλεσ, ηιρσσι, Ηιρσε: Κ (Νϕ, Σ, 
Κλδ). � 
Οροσζ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. νποχο ιδ. � ΙτκΤ 402, ΜοσΣλ 91, ΣλΜοσ 18 
 
 
 

(760) πυι ∼ πυ∑ϕ∋ϕυ ∼ πυιηµυρ: Σαλιξ, φ!ζ, παϕυ, Ωειδε: Ν (Υτσ); Ι; Κ (Πα, Ν, Νϕ, 
Σ, Κλδ). � 
Υρ〈λι κορι σζ⌠, ϖ. φι., καρϕ., αυν., λ!δ, ινκ., ϖ⌠τ, . παϕυ ιδ. Αζ ΣΣΑ κρδ∀ϕελλελ 
εµλτι α ϖτϕ., ζρϕ. βαΠ(πυ) �φ!ζ�, µ. φαγψαλ, σζαµ. ϕυρ. πεω �φ!ζ βελσ∀ κργε�, 
σζελκ. πΙ �φ!ζ ϖ. µ〈σ φα κργε�, καµ. πο �η〈ρσ κργε; φ!ζ 〈γα� αλακοκατ. Μαϕδ 
κσ∀ββ: α φελττελεζεττ τ〈ϖολι µεγφελελσεκ (περµι σ σζαµοϕδ σζαϖακ) 
ηανγτανιλαγ ηοµ〈λψοσακ, ελλενβεν α µαγψαρ λεηετ ολψαν ϕ⌠, µιντ λπΙ, Κ ποαϕυι 
ιδ., µδΕ ποϕ, Μ ποϕυ νψ〈ρφα. Αζ οσζτϕ〈κ αλακοκατ αζ ΥΕΩ σ αζ ΣΣΑ ισ 
κρδ∀ϕελλελ εµλτι. Αζ υρ〈λι αλαπαλακ: ∗παϕ3. � 
Α φαγψαλ α φιννυγορ µεγφελελ∀κ τανσ〈γα σζεριντ εγψ φ!ζφαφλεσγ νεϖε ϖολτ. Α 
φαγψαλ µαγψαρ νψελϖβελι ϕελεντσε εγψεσ φ!ζφαϕτ〈κηοζ ϖαλ⌠ ηασονλ⌠σ〈γα αλαπϕ〈ν 
νϖ〈τϖιτελλελ κελετκεζεττ. √σσζετεττ σζ⌠κντ κιηαλτ. � Λν 244, Γεν 2069., ΘΛ 
14., Λζ 5125., ΙτκΤ 383, 4, 1067, ΣλΜορ 55, Κε 75, ΙτκΕ 3359., ΜοσΣλ 94, 
ΣλΜοσ 87 | ΦΥς 64, ΣΚΕΣ 465, 6, ΤΕΣζ Ι: 826, ΜΣζΦΕ 174, ΥΕΩ 349, ΣΣΑ 
2: 293 
ς. ριδδο−, ϖρι−. 
 

(761) πυϕκκο ∼ πυϕκκο|ποττ�κ: Σολανυµ τυβεροσυµ, [ηοσσζκ〈σ] βυργονψα, 
πιτκνοµαινεν περυνα, λανγλιχηε Καρτοφφελ: Ι. � 
√σσζετεττ σζ⌠κντ: πυϕκκο ιδ. + ποττ�κ �βυργονψα�. � ΙτκΕ 3480. | ΣΚΕΣ 628 
 

(762) πυολυτ: ςαχχινιυµ ϖιτισ−ιδαεα, ϖρσ〈φονψα, πυολυκκα, Πρεισελβεερε: Ν (Ενον).  
� Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. πυολυκκα ιδ. � Λζ 5313. | ΣΚΕΣ 645, ΥΕΩ 392, ΣΣΑ 
2: 430 
 

(763) πυ�κο|σψεϖϖι: [φεηρ ϖιρ〈γ, µλψ ϖζβεν νϖ∀ ϖζινϖνψ]: Ι. � 
√. σζ.: πυ�κο �χσυκα� + σψεϖϖι �σζικι ϖζιβογλ〈ρκα�. � ΙτκΕ 4659. 
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(764) ρααϖνεϕε: Σορβυσ αυχυπαρια, βερκενψε, πιηλαϕα, Εβερεσχηε: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Οϖ, 
Υ, Ο, Μερ, Στϕρδ, Καλλ, Σκαλσ, ςδ, Ηοτ, Ητ, ςφσ); Σ (Μ, Σορσ, Τν, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ). 
� Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ∀σνο. ραυ(∆)νια; ⌠νο. ρψνιρ; νο. διαλ. ραυν; νο. 
ρογν; σϖ. ρνν. � Ηζ 241, ΘΝ 260, ΘΛ 234., ΛΩφσ 1902., Λζ 5612: 2., Χ 76, Γρ 
841, Σχηλ 109, Ηκ 1057�8, Κυρ 297 | ΝΕΟ 517, ΣΕΟ 681 
 

(765) ραβ〈ρβερ: Ρηευµ ξ χυλτορυµ, ρεβαρβαρα, ραπαρπερι, Ρηαβαρβερ. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. σπ., πορτ. ρυιβαρβο; φρ. ρηυβαρβε; ολ. ραβαρβαρο; ανγ. 
ρηυβαρβ. � Σλ 351, ςεστΛυυκ 139 | ΣΣΑ 3: 49 (νεµ ϕελλ λαππ αδατοτ) 
 

(766) ραυ∋τα ∼ ραυτα|συοιν#: Φεστυχα ρυβρα, ϖρσ χσενκεσζ, πυνανατα, Ροτσχηωινγελ: 
Σ (ϑ, Φ, Γ); 2. Σεσλερια ?, νψλφαρκφ! ?, λυπικκα, Κοπφγρασ: Σ (ϑ, Φ, Γ). � 
Εγψσζερ! σ σσζετεττ σζ⌠κντ ισ ελ∀φορδυλ. Εγψσζερ! σζ⌠κντ αδατολϖα 
µεγ〈λλαπτηατ⌠ α �φ!, σζνα, σ〈σφλε� ϕελεντσ! ρτελµεστ∀ υτ⌠ταγ λεκοπ〈σ〈νακ 
τνψε. Λϖν σϖδ λαππ αδατ, φελϖετνµ α σϖ. ρδ �πιροσ, ϖρσ� σζ〈ρµαζ〈σι 
λεηετ∀σγετ. Μ〈σφελ∀λ α φινν ραυτα �ϖασ, ροζσδα� σζ⌠ϖαλ ηοζηατ⌠ σσζεφγγσβε. 
� ΘΛ 235., Γρ 841 
 

(767) ρ〈∀# ∼ ρ〈διε ∼ ρ〈γι|ρ〈σσι: 1. απιλαµαινεν ραατε; 2. Μενψαντηεσ τριφολιατα, 
ϖιδραφ!, ραατε, Βιττερκλεε: Ν (Συϕ, Κτ). � Αζ ρτελµεστ∀ υτ⌠ταγ ιττ ισ 
ελµαραδηατοττ, δε ελ∀φορδυληατ σσζετεττ σζ⌠κντ. 
Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ραατε, φι. διαλ. ραακε. Αζ ΣΣΑ λαππ αδατοτ νεµ εµλτ, 
χσυπ〈ν αρρα υταλ, ηογψ Λαγερχραντζ φινν ερεδετ!νεκ ταρτϕα. Μαγ〈νακ α φινν 
σζ⌠νακ αζ ερεδετε νεµ ϖιλ〈γοσ, φελϖετ∀δικ α γερµ〈ν σζ〈ρµαζ〈σ ισ. � ΘΛ 230., 
Λζ 5522., Σλ 356 | ΣΚΕΣ 709, ΣΣΑ 3: 35 
 

(768) ρ〈�κε: 1. Ρανυνχυλυσ αθυατιλισ, ναγψ ϖζιβογλ〈ρκα, ϖεσιλεινικκι (�ϕρϖιρικκα�), 
γεµεινερ Ωασσερηαηνενφυσσ; 2. Σπαργανιυµ νατανσ, σζ⌠ βκαβυζογ〈νψ, 
παλπακκο, Ζωεργιγελκολβεν. � 
ςιτατοττ ερεδετ!. 1. Τ. Ι. Ιτκονεν σζεριντ: φι ∼ λπΚο, Κλδ, τεη〈τ κοραι κζφινν κορι 
σζ⌠, µερτ α βαλτι φινν νψελϖεκβεν µεγϖαννακ α µεγφελελσεκ. 2. Α ΣΚΕΣ 
σζεριντ φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ραισκα �ταϖι σζεµτ, ηυλλαδκ, ρονγψ�. � ΙτκΤ 423 | 
ΣΚΕΣ 718, 9, ΣΣΑ 3: 40 
ς. µ〈ννι−. 
 

(769) ρ〈ιδ〈: Σαλιξ χαπρεα, κεχσκεφ!ζ, ραιτα, Σαλωειδε: Σ (ϑ, Φ, Γ); Ν (Κρ, Π, Υτσ). � 
Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ραιτα ιδ. � ΘΛ 231., 233., Ν ΙΙΙ: 239, Λζ 5539., Σλ 357, 
ΣλΒ 428 | ΣΚΕΣ 719, ΣΣΑ 3: 41 
 

(770) ρ〈νεσ|ϕεαγιλ: Χετραρια ισλανδιχα, ιζλανδιζυζµ⌠, ισο ηιρϖενϕκλα, ισλνδισχηεσ 
Μοοσ. � 
√. σζ.: ρ〈νισ �σζρκε� + ϕεαγιλ �ζυζµ⌠. � ΛΛΝ 242/8., Σλ 359 
 

(771) ρ〈νεσ|λυκτι: Χαρεξ χανεσχενσ, σζρκσ σ〈σ, ηαρµαασαρα, Γραυσεγγε. � 
√. σζ.: ρ〈νισ �σζρκε� + λυκτι �σ〈σ�. � Σλ 359 
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(772) ρ〈νεσ|σιε∀γα: Σαλιξ ηαστατα, δ〈ρδ〈σ φ!ζ, καλϖασπαϕυ (νυολιπαϕυ), Σπιεσσωειδε. � 
√. σζ.: ρ〈νισ �σζρκε� + σιε!γα �φ!ζ�. � Σλ 359 
 

(773) ρ〈πσα: 1. Βρασσιχα ναπυσ, ρεπχε, ραπσι, Ραπσ; 2. Βρασσιχα ραπα συβσπ. ολειφερα, 
ρπαρεπχε, ρψπσι, Ρβσαµεν (Ρβεσαατ, Ρβσεν). �  
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. ανγ. ραπε; ορ. πανχ �ρεπχε�. Αζ 1. ϕελεντσ αζ ΣΣΑ σζεριντ: 
Βρασσιχα ναπυσ ολειφερα. Α σζ⌠ ϖγσ∀ φορρ〈σα α λατιν ραπα, ραπυµ �ϕυυρικασ, 
ναυρισ� [ρπα, ταρλ⌠ρπα, κερεκρπα]. Α νµετβ∀λ κερλτ α σϖδβε, ονναν α 
φιννβε: Ραπσ ιδ. > ραπσ ιδ. > ραπσι. Α 2. ϕελεντσ αζ ΣΣΑ αλαπϕ〈ν: ρψπσι < σϖ. 
ρψβσ, ρψπσ �ρπαρεπχε�, δ〈ν ρψβσ < νµ. Ρβσεν. Ηασονλ⌠αν µ〈σ ν. 
νεµζετκζι σζ⌠ τερϕεδσηεζ, α λαππβα κερληετεττ α σϖδβ∀λ ισ, αηογψ α φιννβε, 
ϖαγψ α φινν λεηετεττ α κζϖεττ∀ νψελϖ. � Σλ 359 | ΣΣΑ 3: 50, 118 
 

(774) ρ〈σσε|λ〈ϖκι: Αλλιυµ σχηοενοπρασυµ, µετλ∀ηαγψµα, ρυοηοσιπυλι, Σχηνιττλινγ. � 
√. σζ.: ρ〈σσε �ϖιρ〈γ, φ!, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ� + λ〈ϖκι �ηαγψµα�. 
Τκρφορδτ〈σ λεηετσγεσ, ακ〈ρ α φιννβ∀λ, ακ〈ρ α νορϖγβ⌠λ (γρεσσλκ) ϖαγψ α 
σϖδβ∀λ (γρσλκ), α νϖαδ〈σι σζεµλλετ υγψαναζ. Α κζϖετλεν 〈ταδ⌠ νψελϖ νεµ 
〈λλαπτηατ⌠ µεγ. � ςεστΛυυκ 139, ΣλΒ 438 

(775) ρ〈σσι ∼ κραεσιε ∼ κραασσϕα: κυκκα, ρυοηο, ϖιννπυτκι, [ϖιρ〈γ; λ〈γψσζ〈ρ 
ϖιρ〈γοσ νϖνψ, µελψνεκ λεϖελε ϖαν (γψ ταρτϕ〈κ α λαπποκ); φ!, ανγψαλγψκρ]. 
Αζ Ανγελιχα ϕελεντσ φ∀λεγ αζ σζακι σ κελετι κυτατ⌠ποντοκρ⌠λ αδατοληατ⌠. Α 
νϖνψνϖ Λαππφλδ εγσζν ισµερτ, κυτατ⌠ποντοκατ κλν νεµ ϖεσζεκ φελ. Α 
σζ⌠ αζ σσζετεττ νϖνψνεϖεκ λεγγψακοριββ υτ⌠ταγϕα. 
ϑελεντσσζ!κλσσελ αλακυλτακ κι: 1. Μενψαντηεσ τριφολιατα, ϖιδραφ!, ραατε, 
Φιεβερκλεε (Βιττερκλεε): ∆ (Ρρ, Η, Οϖ, Ο, Τρ, Φρ, Ητ, ςφσ); 2. Χοµαρυµ 
παλυστρε, τ∀ζεγεπερ, κυρϕενϕαλκα, Βλυταυγε: ∆ (Η); 3. Τριφολιυµ, ηερε, απιλα, 
Κλεε: Σ. � 
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ∀σνο. γρασϕα; ⌠νο., νο. γρασ; σϖ. γρασ, γρσ �φ!, 
(γψ⌠γψ)νϖνψ� Α σζ⌠ α γερµ. ∗γρ〈σϕα τ∀ρε µεγψ ϖισσζα, µελψβεν α −ϕα 
σζυφφιξυµ. � Λν 249, Γεν 1263., Ηζ 70, ΘΝ 259, ΘΛ 121., 122., 232., ΛΩφσ 
951., Λζ 2716., 3055., 5590., Γρ 422, Σχηλ 181, ΙτκΤ 422, Λυκκ 128, ΣλΜορ 66, 
Κε 80, ΣλΜοσ 108, ΜοσΣλ 104, Σϖερ 106, Σλ 359, ΣλΒ 317, 438, 537,ΩΛπΧηρ, 
Ηαλ 49, 108, Χ 38, Ηκ 650�51, Ν ΙΙΙ: 259, ςεστΛυυκ 107 | ΩΛπΧηρ 106, ΑΕΩ 
185, Ν∆ΕΩ 355, ΝΕΟ 178, ΣΕΟ 207, ΕΟ 315  
ς. ααδϕααν− ∼ αατϕαν−, αισσο− ∼ ηαισσο−, αλ〈�βα#ϖε−, αλιτβιελ∋λο−, βαστα%ιδδϕε−, 
β〈ιδνο−∼ β〈ιννα−, β〈ϖλοσ−, βεατνατ−, βεατνατνϕυοϖ%%α−, βιελ∋λο−, βιετταρ−, βιπο−, 
βι��αν−, βινϕενϕο∑µυο−, βινϕενϕυγ&ε−, βοαλλο−, βοαρεσγ〈λλα−, βοηχχε−, βοηκ〈−, 
βορραν−, βυρσα−, χι&καλ−, χυοππο− ∼ χυββο−, %ακ%αµιελκε−, %ιεϖραϖυολπο−, 
%οκκεϕ−, %υογγυ−, %υοτνϕατ−, %υρ∋ρο−, %υϖγεσβοαλλο− ∼ %υϖϕεσβοαλλο, 
δαρϖ〈ναδδαν−, δαϖϖιρυητα−, δεαγγαη〈ϖγγα−, διεπ∋ποαι(∋ϖε)−, διεηππε−, διερβµ〈−, 
διηκκε−, δοαρττα−, δυοδδερ−, δυϖδνε−, φιερβµε−, φισκεσ−, γαιχα−, γασκα%ακισ−, 
γασσα−, γαστιν−, γ〈λββε−, γ〈ρανασ−, γ〈σκκα−, γ〈σκκα�αηκεσ−, γεσσ−, γι##αδιϖγα−, 
γιρµεσϕ−, γιηπερε−, γρονβιελ∋λο−, γοδδεβεαλλϕε−, γολ∋λε−, γυοηχα− ∼ κυοηχα−, 
γυολββαµιελκε−, γυορχε−, γυοσσα−, γυοϖ%%α−, γυσα−, ηααρϕ∋εµε−, ηαµππα−, 
η〈δϕα−, ηεαρϖα−, ηεασττα−, ηεαστταγαζζα−, ηοννετ−, ϕεαγγε−, ϕινδϕ∋εν−, ϕυη�ναζζ−, 
ϕο∑µυο−, ϕυϖλεσυκκε−, κυοσατϕ−, λαβνϕα−, λαστα−, λιε##ε−, λοδδϕεµ−, λοηππαλοαι−, 
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µανακ−, µιηχαµ〈ρ−, µιεκτα−, µιρκκο−, µοαρσε−, µοητεη〈ϖγγα−, νιιτοβιελ∋λο−, 
νιιτοραϖδα−, νϕαλγισ− ∼ νϕαελκιεσ−, νϕοαµµελ−, νϕυχχο−, νϕυολγγοη〈ϖγγα−, 
νϕυρϕο−, νοαρσα−, ολα�−, ολβµο−, ολβµοβορραν−, πα��νανττει−, πει×ϖϖ−, ρ〈γι−, 
ριεκκεσ−, ροηκα−, ρυητα−, ρυϖδο−, σαιϖϖα−, σαλτ−, σαρϖϖα−, σ〈ηπαλ−, σ〈ϖζζα− 
σεακκαη〈ϖγγα−, σ#λδδετ−, σιλϖε−, σκιλλιγ−, σκοδδο−, σλαππακ−, σοαητε−, σπ〈ββα−, 
στααλυον−, συοιδνερυητα−, συορβµα−, συλλε−, σϖιϕνιε−, �λυββο−, διϖγγα−, υλ∋λο−, 
υϖλλο− ∼ ηυλϖο−, ϖεδδαα−, ϖιλγεσοαι−, ϖιστα−, ϖυοδϕα−, ϖυολαηασ−, ϖυολπο−, 
ϖυοσκκοβιικα−.  
  

(776) ρ〈ϖρα: 1. Πηραγµιτεσ, ν〈δ, ρυοκο, Ροηρ: ∆ (Ρρ, ς, Ητ, ςφσ); 2. Σχιρπυσ, 
ερδεικ〈κα, καισλα, Σιµσε; 3 ϑυνχυσ, σζιττψ⌠, ϖιηϖιλ, Βινσε, 4. τββφλε κεµνψ 
φ! σ σ〈σφλε 〈λταλ〈νοσ µεγνεϖεζσε: Ν (Ενον, Κτ, Κρ, Π). � 
Νορϖγ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. νο. ρψρ �ν〈δ�. � ΘΝ 261, ΘΛ 236., ΛΩφσ 1903., Ν 
ΙΙΙ: 270, Λζ 5614., Ηκ 1058, Σλ 360, ΣλΒ 439 | ΑΕΩ 443, ΝΕΟ 562, ΣΕΟ 682 
 

(777) ρ∑ητ#|συοινε: Χαρεξ, σ〈σ (φζεσβεν ν∀), σαρα, Ριεδγρασ: Σ (ϑ, Γ); Κ (Πα, Σ). � 
√. σζ.: ρ∑ητ# �φζεσβοζ⌠τ (α µαγασ ηεγψ κοπ〈ρ τρσγε αλαττ σ!ρ! βοζ⌠τ)� + 
συοι�νε �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � Γρ 905 

(778) ρ∑×�νν ∼ ρο�νν: 1. Σορβυσ αυχυπαρια, βερκενψε, πιηλαϕα, Εβερεσχηε: Κ (Σεϖ, 
Ν, Πα, Νϕ, Κλδ); 2. αλαχσονψ βερκενψε: Κ (Νϕ, Κλδ); 3. Βετυλα νανα, τρπε νψρ, 
ϖαιϖαισκοιϖυ, Ζωεργβιρκε: Κ (Τ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Γεν 1262., 2066., ΘΛ 243., Λζ 5808., ΙτκΤ 451, Κυρ 297, 
Κε 82, ΜοσΣλ 102, ΣλΜοσ 92, Σϖερ 62 
 

(779) ρεατκ〈: ϑυνιπερυσ χοµµυνισ, βορ⌠κα, (λαπιν)καταϕα, Ωαχηολδερ: Ν (Κρ, Π, Υτσ, 
Ρεπ, Νεσ); Ι. � 
Βιζονψταλαν ερεδετ!. Ταλ〈ν σσζεφγγ α φινν ρτκ �νψρ γψενγε 〈γα� 
ϕελεντσσελ. Α ΣΚΕΣ σζεριντ εγψ δεσκριπτϖ−ονοµατοποετικυσ σζ⌠χσαλ〈δηοζ 
ταρτοζηατ α λαππ αλακ ισ. � Φριισ 594, 5, ΩΛπΧηρ 109, ΘΛ 250., Ν ΙΙΙ: 355, Λζ 
5658., ΣλΜορ 65, ΙτκΕ 3662., Σλ 362, ΣλΒ 291, 334 | ΣΚΕΣ 917 
 

(780) ρεδι�∋�α: Ραπηανυσ σατιϖυσ ϖαρ. ραδιχυλα, η⌠ναποσρετεκ, ρετιισι, Ρεττιχη. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. ορ. πε−∋χ(α; φρ. ραδισ (ροσε); ανγ. ραδιση �ρετεκ�. Α 
λαππβαν βιζονψ〈ρα σϖδ, ϖ. ρδισα �ρετεκ� ϕϖεϖνψσζ⌠. � Σλ 362, ςεστΛυυκ 
139, ΣλΒ 433 
 

(781) ρεππ|ϕο∃∃: ςαχχινιυµ οξψχοχχοσ, τ∀ζεγ〈φονψα, καρπαλο, Μοοσβεερε: Κ. � 
√. σζ.: ρεππ �σαρκι η⌠φαϕδ� + ϕο88 �ϖρσ〈φονψα�. � Γεν 2067., ΘΛ 241., ΜοσΣλ 
98, ΣλΜοσ 35 
 

(782) ρεσεδα|�αττυτ (Πλ.): Ρεσεδαχεαε, ρεζεδαφλκ, ρεσεδακασϖιτ, Ρεσεδενγεωχησε. 
� √. σζ.: ρεσεδα �ρεζεδα� + �αττυτ �νϖνψεκ�. � Αζ ελ∀ταγ νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. 
ολ. ρεσεδα �ρεζεδα� κζενφεκϖ∀νεκ τ!νικ α φινν κζϖεττσ. � Σλ 363 
 

(783) ρ#ττετ ∼ ρ#ττεηασ: Ραπηανυσ σατιϖυσ, ρετεκ, ρετικκα, Γαρτενρεττιχη. � 
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Νεµζετκζι σζ⌠. Α φιννβε βιζτοσαν σϖδ κζϖεττσσελ ϕυτοττ (ϖ. ΣΣΑ 3: 68), α 
σζ〈µιβα ϖαλ⌠σζν!λεγ α φιννβ∀λ. Α ρ#ττεηασ φορµα ταλ〈ν α φινν νψελϖϕ〈ρ〈σι 
ρτικσ αλακβ⌠λ σζ〈ρµαζηατ. � Σλ 363 
 

(784) ριδδο|µ〈∀ιρ: Γαλιυµ παλυστρε, µοχσ〈ρι γαλαϕ, ρανταµαταρα, Συµπφλαβκραυτ. � 
√. σζ.: ριδδυ �παρτ� + µ〈!ιρ �γαλαϕ�. � Σλ 364 
 

(785) ριδδο|π�ϕνυ: 1. Γαλιυµ, γαλαϕ, µαταρα, Λαβκραυτ: Ι; Κ (Νϕ); 2. [α σζ〈ραζ παρτον 
νϖ∀ τρπεβοκορ]. 
√. σζ.: ριδδυ �παρτ� + π�ϕνυ (Ν β〈ιδνυ) �σζν; φεστκ�. � Αζ σσζεττελεκβεν 
γψακραν ελ∀φορδυλ, ηογψ κρλρ〈σσαλ υταλνακ αζ αδοττ νϖνψρε. � ΙτκΤ 332, 
ΣλΜορ 61, ΙτκΕ 3751. 
 

(786) ριδδο|ποαϕυϕ: [παρτον νϖ∀ φ!ζ, κισεββ, µιντ α κεχσκεφ!ζ]: Ι. � 
√. σζ.: ριδδο �παρτ� + ποαϕυϕ �φ!ζ�. � ΙτκΕ 3751. 
 

(787) ριεβαν|µυρϕε: Ρυβυσ σαξατιλισ, κϖι σζεδερ, λιλλυκκα, Φελσενηιµβεερε 
(Στεινβεερε): Ν (Κλ). � 
√. σζ.: ριεβαν �ρ⌠κα� + µυρϕε �βογψ⌠�. Α ρ⌠κα ϖρσ σζνρ∀λ καπηαττα νεϖτ α 
βογψ⌠. � ΘΛ 238. 

(788) ριεκκεσ|ρ〈σσι: Χαλενδυλα οφφιχιναλισ, κερτι κρµϖιρ〈γ (ορϖοσι κρµϖιρ〈γ, 
κενψρβλϖιρ〈γ), κεηκυκκα, Γαρτενρινγελβλυµε. � 
√. σζ.: ριεκκισ �κρ, καρικα, γψ!ρ!� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � 
Σλ 364 
 

(789) ριεϖδνε|γυοδϕα: Χαρεξ ϖεσιχαρια, η⌠λψαγοσ ϖεσιχαρια, η⌠λψαγοσ σ〈σ, λυητασαρα 
(ρακκοσαρα), Βλασενσεγγε. � 
√. σζ.: ριεϖδνι �η〈ντολτ σζεµ, δαρα, γρζ� + γυοδϕα �σ〈σ, γψαπϕσ〈σ�. � Σλ 365, 
ΣλΒ 429 
 

(790) ριεϖσσατ|µυορϕι: Αρχτοσταπηψλοσ αλπινα, ηαϖασι µεδϖεσζ∀λ∀, ριεκονµαρϕα, 
Αλπενβρεντραυβε: Ν (Κτ, Κρ, Π). � 
√. σζ.: ριεϖσσατ �σαρκι η⌠φαϕδ� + µυορϕι �βογψ⌠�. � ΘΛ 239., Ν ΙΙΙ: 282, ΝΝ 247, 
Σλ 365, ΣλΒ 433 
 

(791) ριηχα: Ρυβυσ χηαµαεµορυσ, τρπεσζεδερ, πιενι ηιλλα, Μολτεβεερε. � 
Ταλ〈ν κπζεττ σζ⌠, α ριηχχ〈τ � σζεγνψνεκ, ϕελεντκτελεννεκ, σεµµινεκ λεννι 
ϖηολ� σζ〈ρµαζκα; κορ〈ββαν α ριηχχυτ �µεζτελεν, πυχρ� σζ⌠ σζ〈ρµαζκ〈νακ 
ϖλτεµ α χµσζ⌠τ. � Σλ 365 | ΣΚΕΣ 791 (νινχσ νϖνψρε υταλ⌠ ϕελεντσε). � 
 

(792) ριη!α|µυορϕι: Ριβεσ υϖα−χρισπα, κερτι εγρεσ (κζνσγεσ ∼, τερµεσζτεττ ∼, 
κσζµτε, πσζµτε), καρϖιαινεν (καρϖιαισµαρϕα), Σταχηελβεερε. � 
√. σζ.: ριη.α �κεσερ!, κεσερνψσ, φανψαρ� + µυορϕι �βογψ⌠�. � Σλ 366, ςεστΛυυκ 
139  
 

(793) ριπε: Βρασσιχα ραπα ραπιφερα, ταρλ⌠ρπα (κερεκρπα, φεηρρπα), ναυρισ, 
Στοππελρβε, Ωασσερρβε: Κ (Τ). � 
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Οροσζ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. πενα ιδ. � Γεν 1286., ΘΛ 240., ΙτκΤ 441 
 

(794) ρισεν|ριεϖδνα ∼ ρισεν|ριεϖδνι ∼ ρισσ: Ορψζα σατιϖα, ριζσ, ριισιρψψνι, Ρεισ. � 
√. σζ.: ρισε ∼ ρισσ �ριζσ� + ριεϖδνα �η〈ντολτ σζεµ, δαρα�. Αζ σσζεττελι υτ⌠ταγ: 
ριεϖδνα �ρψψνι� ετιµολ⌠γιαιλαγ σσζεφγγ, ερεδετκ λεγινκ〈ββ α σϖδ γρψν �δαρα, 
γρζ� σζ⌠β⌠λ ϖεζετηετ∀ λε. Αζ ελ∀ταγ εγψσζερ! σζ⌠κντ α κολτταλαππβαν φορδυλ 
ελ∀. Νεµζετκζι σζ⌠, α φιννβε α σκανδιν〈ϖβ⌠λ κερλτ, ϖ. σϖ. ρισ; νο. ρσ ιδ. Α 
λατιν ορψζα, γρ. ⌠ρψζα φορµ〈κ ιρ〈νι κζϖεττσσελ (αφγ. ϖρι�#) κελετκεζτεκ, ϖγσ∀ 
φορρ〈συκ αζ ⌠ινδ. ϖρΕηη ιδ. � Ν ΙΙΙ: 292, Σλ 367, ΣλΒ 434, ΜοσΣλ 99, ΣλΜοσ 106 
| ΣΣΑ 3: 75 
 

(795) ρισ∋σι: 1. Βετυλα, τρπε νψρ, ϖαιϖαισκοιϖυ, Ζωεργβιρκε: Ν (Κτ, Κρ, Π); Κ (Νϕ, 
Κλδ, Τ); 2. [νψρφαϖεσσζ∀, φ!ζφαϖεσσζ∀]: Λεητιραντα εγσζ Λαππφλδρε ϕελζι εββεν 
α ϕελεντσβεν, κζλαππ κορι σζ⌠: ∗ρισσ#. � 
Βιζονψ〈ρα σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠ α φιννβεν, ϖ. φι ρισυ; σϖ., νο. ρισ �ϖεσσζ∀, 
βοκορ�. � Ν ΙΙΙ: 292, Ιτκ 442, ΜοσΣλ 98, Σϖερ 69, Σλ 367, ΣλΒ 520, ΣλΜοσ 106 | 
ΣΚΕΣ 814, ΝΕΟ 534, ΣΕΟ 647, Λρ 143., ΣΣΑ 3: 83 
 

(796) ρισσκο: [α τλ φολψαµ〈ν α η⌠ αλαττ ισ 〈λλ⌠, ηερϖαδτ, ϖκονψ φ!]. � 
Βιζονψ〈ρα νορϖγ ϕϖεϖνψσζ⌠: < ρψσκϕε �κ〈κα, σζιττψ⌠�. � ΘΝ 266, ΝΕΟ 557 

(797) ριϖγ|οαιϖϖε: Ταραξαχυµ οφφιχιναλε, πονγψολα πιτψπανγ, ϖοικυκκα, γεµεινε 
Κυηβλυµε: Ν (Λγ). �  
√. σζ.: ριϖγ(υ) �νεµ λαππ ν∀� + οαιϖϖε �φεϕ�. Ταλ〈ν τρφ〈σ ϖαγψ γνψοσ κιφεϕεζσ 
λεηετ, µερτ α σ〈ργα ϖιρ〈γ εσετλεγ σζ∀κε ηαϕρα ασσζοχι〈ληατ, εζ α σζ〈µικρα αννψιρα 
νεµ ϕελλεµζ∀. Ιλψεν µ⌠δον ηασονλ⌠σ〈γι νϖ〈τϖιτελ. � ΘΛ 242. 
 

(798) ριϖγο|ϖυολπυ: 1. Αλχηεµιλλα ϖυλγαρισ, κζνσγεσ παλ〈στφ!, ποιµυλεητι, 
Φραυενµαντελ; 2. Αλχηεµιλλα γλαυχεσχενσ, ηεγψι παλ〈στφ! (σζρκεζλδ ∼, 
βοζοντοσ ∼), κερπποιµυλεητι, Βασταρδφραυενµαντελ: Ν (Κρ, Π). � 
√. σζ.: ριϖγυ �νεµ λαππ ν∀ + ϖυολπυ �παλ〈στ�. Α φινν ριυκυ �ρδ, βοτ; µαγασ, 
σοϖ〈νψ εµβερ� (ϖ. µ. χολοσ) υταληατ αρρα, ηογψ αζ ιλλετ∀ νεµ σζ〈µι. Αζ 
ιδεϖονηατ⌠ σζαϖακ τοϖ〈ββι µαγψαρ〈ζατταλ σζολγ〈λνακ α γνψοσ νϖαδ〈σρα. Αζ 
αδατοκατ Σαµµαλλαητι σζ〈µι�φινν σζ⌠τ〈ρ〈β⌠λ ϖεσζεµ, ελλ α λαππ αδατταλ: 
ριϖγοσταλλατ �κψττψτψ κυτεν ει−σααµελαισναινεν, �ριυκυ� [νεµ σζ〈µι ν∀κντ 
ϖισελκεδικ]; ριϖγοσυοντι �ισο ϕα κµπελ συοµαλαισναινεν� [ναγψ, εσετλεν, 
γψετλεν φινν ν∀, ασσζονψ]; ριϖγυλυϖϖατ �ρυϖετα κψττψτψµν κυτεν ει−
σααµελαισναινεν, �ριυκυ�, νορϕαλαιστυα, συοµαλαιστυα (σααµελαισναισεστα)� [νεµ 
σζ〈µι ν∀κντ κεζδ ϖισελκεδνι]; �ελνορϖγοσοδικ�, �ελφιννεσεδικ�. � Ν ΙΙΙ: 296, 
Σλ 368 
 

(799) ριϖοτ|λυκτι: Χαρεξ ατρατα, φεκετσ σ〈σ, µυτασαρα, Σχηωρζλιχηε Σεγγε. � 
√. σζ.: ριϖοτ ∼ ριϖυτ �σ〈ρτ⌠χσα, κ〈τψ, ποχστα� + λυκτι � σ〈σ�. � Σλ 368 
 

(800) ροαµ�ο|γ〈λλα: Βρασσιχα ολεραχεα χονϖαρ. σαβαυδα, κελ(κ〈ποσζτα), κυρττυκααλι, 
Ωιρσινγ. � 
√. σζ.: ροαµ�ι �ρ〈νχ, ρεδ∀� + γ〈λλα �κ〈ποσζτα�. � Σλ 370 
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(801) ροατταλα: Βετυλα νανα, τρπε νψρ, ϖαιϖαισκοιϖυ, Ζωεργβιρκε: Κ (Τ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!, µαγα Ιτκονεν ισ ελαϖυλτ σζ⌠νακ τεκιντι. Μαγαµ α φινν ρυτο 
�σ!ρ! λοµβοσ ερδ∀, βερεκ, λιγετ, παρτι χσερϕσ� σζ⌠ϖαλ ηοζν〈µ σζεφγγσβε, δε 
εζτ α σζ⌠τ〈ρακ (ΣΚΕΣ, ΣΣΑ) νεµ ιγαζολϕ〈κ. � ΙτκΤ 446 | ΣΚΕΣ 885, ΣΣΑ 3: 112 
 

(802) ροαϖα|ϕεα∀ϕα: Σονχηυσ ασπερ, σζρ⌠σ χσορβ⌠κα, οταϖαλϖαττι, ραυηε Γνσεδιστελ. � 
√. σζ.: ροαϖϖα ∼ ροαϖα �δυρϖα, κεµνψ, ρδεσ� + ϕεα!ϕα �ηαϖασι τεϕελ∀κε 
(κακιχσϖιρ〈γ)�. � Σλ 371, ΣλΒ 391 
 

(803) ροαϖα|συοιδνι: Ποα τριϖιαλισ, σοϖ〈νψ περϕε, καρηεανυρµικκα, γεµεινεσ 
Ρισπενγρασ (γεωηνλιχηεσ Ρισπενγρασ, ραυηεσ Ρισπενγρασ). � 
√. σζ.: ροαϖα �δυρϖα, κεµνψ, ρδεσ� + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ 
νεϖε�. � Σλ 371 
 

(804) ροαϖϖα: Βρασσιχα ολεραχεα συβσπ. χαυλοραπα ϖαρ. γονγψλοιδεσ, καραλ〈β, 
κψσσκααλι (κααλιραπι) Κοηλραβι: Σ (Σορσ, Ητ). � 
Θϖιγσταδ αδατα σζεριντ νορϖγ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ροϖα. � ΘΝ 270 
 
 

(805) ρο〈ζζ ∼ ρυυσ: Ροσα, ρ⌠ζσα, ρυυσυ, Ροσε. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. πορτ., σϖ., ολ. ροσα; ανγ. ροσε �ρ⌠ζσα�. Α ρυυσ �ρ⌠ζσα� < φι. 
ρυυσυ ιδ. � Σϖερ 70, ΣλΜοσ 109 
 

(806) ρογα� ∼ ροηκα: Σεχαλε χερεαλε, ροζσ, ρυισ, Ρογγεν: ∆ (Τν, Η, Σν∑); Σ (Μ, ϑ, Γ, 
Τψσ, Ηµ); Ν (Συϕ, Κλ, Υτσ, Ρεπ); Ι; Κ. � 
Αζ ΣΣΑ φινν ϕϖεϖνψσζ⌠νακ ταρτϕα α σϖδ λαππ λυλει, α νορϖγλαππ σ αζ ιναρι 
λαππβαν. 
Λαγερχραντζ σ Θϖιγσταδ σζεριντ σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ⌠νο. ρογρ; νο. ρογ; 
(ΕΟ: ⌠νο. ρυγρ; νο. ρυγ); σϖ. ρ∑γ;  
Νεµ ελκπζεληετετλεν, ηογψ α κζφιννεν κερεσζτλ κερλτ α λαππβα α γερµ〈ν 
ερεδετρε (∗ρυγιζ) ϖισσζανψλ⌠ σζ⌠, ϖ. πλ. φι. ρυισ, ρυκιινεν; . ρυκισ, νψϕ. ρυγισ; 
ϖεπσζ. ρυγι� ιδ. 
Αµι α φινν ρυισ σζ⌠ ερεδεττ ιλλετι, α βαλτι σζ〈ρµαζ〈στ ισ λεηετσγεσνεκ κελλ 
ταρτανυνκ, ϖ. λιτ. ρυγσ; λεττ ρυδζισ; ⌠πορ. ρυγ(γ)ισ �ροζσσζεµ�. � ΘΝ 270�1, Λζ 
5793., 5793: 2, 5884., Χ 79, Γρ 896, Σχηλ 112, ΣλΜορ 64, ΙτκΕ 3979., Σλ 371, 
ΣλΒ 438 | ΣΚΕΣ 856, ΑΕΩ 453, ΝΕΟ 546, ΣΕΟ 671, ΣΣΑ 3: 101, ΕΟ 738 
 

(807) ροηκα|ρ〈σσι: Χενταυρεα χψανυσ, κκ βζαϖιρ〈γ, ρυισκαυνοκκι, 
Κορνφλοχκενβλυµε. � 
√. σζ.: ρογα�, γεν. ροηκα �ροζσ� + ρασσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Σλ 
372 
 

(808) ροητο|ηιλσκυ: Στελλαρια νεµορυµ, ερδει χσιλλαγηρ, λεητοτητιµ, 
Ηαινστερνµιερε. � 
√. σζ.: ροητυ �βερεκ, λιγετ, κισ ερδ∀, παρτι χσερϕσ� + ηιλσκυ �τψκηρ�. Αζ ελ∀ταγ 
α νϖνψ λ∀ηελψρε υταλ. � Σλ 372 
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(809) ροητο|ηορβµ〈: Επιλοβιυµ ηορνεµαννιι, ϖαλαµιλψεν φζικε ϖ. δερχε, 

ποηϕανηορσµα, Ηορνεµαννσ Ωειδενρσχηεν (Μοοσωειδενρσχηεν). � 
√. σζ.: ροητυ �βερεκ, λιγετ, κισ ερδ∀, παρτι χσερϕσ� + ηορβµα �ερδει δερχε 
(κεσκενψλεϖελ! ∼, ϖ〈γ〈σι ∼)�. � Σλ 372, ΣλΒ 410 
 

(810) ροητο|ϕεα∀ϕ〈: Λαχτυχα σιβιριχα, σζιβριαι σαλ〈τα, σιπεριανσινιϖαλϖαττι, εινε Αρτ 
Λαττιχη. � 
√. σζ.: ροητυ �βερεκ, λιγετ, κισ ερδ∀, παρτι χσερϕσ� + ϕεα!ϕ〈 �ηαϖασι τεϕελ∀κε�. � 
Σλ 372, ΣλΒ 456 
 

(811) ροητο|µ〈∀ιρ: Γαλιυµ τριφλορυµ, ϖαλαµιλψεν γαλαϕ, λεητοµαταρα, δρειβλτιγεσ 
Λαβκραυτ. � 
√. σζ.: ροητυ �βερεκ, λιγετ, ερδ∀χσκε, παρτι χσερϕσ� + µ〈!ιρ �γαλαϕ�. � Σλ 372 
 

(812) ροητο|συοιδνι: 1. Ποα νεµοραλισ, λιγετι (βερκι) περϕε, λεητονυρµικκα, Ηαινρισπε; 
2. [φ! α φζεσβεν]: Ν (Συϕ). � 
√. σζ.: ροητυ �βερεκ, λιγετ, κισ ερδ∀, παρτι χσερϕσ� + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 
〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � Λζ 5813., Σλ 372 

(813) ροητο|ϖαϕ〈λγεαητεσ|ν〈στι: Μψοσοτισ δεχυµβενσ, ϖ〈λτοζ⌠σζν! νεφελεϕχσ, 
λαπινλεµµικκι, κλτε−ςεργισσµειννιχητ. � 
Τ. . σζ.: ροητυ �βερεκ, λιγετ, κισ ερδ∀, παρτι χσερϕσ� + ϖαϕ〈λγεαητεσ 
�φελεϕτηετετλεν� + ν〈στι �χσιλλαγ�. � Σλ 372 
 

(814) ροητο|ϖι#λα: ςιολα επιπσιλα, πελψηεσερ! ιβολψα, κορπιορϖοκκι, Τορφϖειλχηεν. � 
√. σζ.: ροητυ � βερεκ, λιγετ, κισ ερδ∀, παρτι χσερϕσ� + ϖι#λα �〈ρϖ〈χσκα, ιβολψα�. � 
Σλ 372 
 

(815) ροσµαριιδνα: Ροσµαρινυσ, ροζµαρινγ (ροζµαριν), ροσµαριινι, Ροσµαριν 
(Κρανζενκραυτ). � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. πορτ. ροσµανινηο, ολ. ροσµαρινο; φρ. ροµαριν; ανγ. 
ροσεµαρψ �ροζµαρινγ�. Α φιννβεν σϖδ ϕϖεϖνψ, ϖ. ροσµαριν, α λαππβαν ταλ〈ν 
φινν. � ςεστΛυυκ 139, ΣΣΑ 3: 93 
 

(816) ροττετ: 1. Χαλαµυσ ροτανγ, ροτανγ (ροτανγπ〈λµα, κσζ⌠π〈λµα, σπανψολν〈δ), 
ροττινκι, Ροτανγπαλµε. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. ανγ. ρατταν �ροτανγ�. Α φιννβε βιζτοσαν α σϖδβ∀λ ϕττ 
ροττινγ (ΣΣΑ 3: 96), ονναν α ηολλανδβ⌠λ, ϖ. ροττινγ, ροταν, ϖγσ∀ φορρ〈σα α 
µαλ〈ϕ ρ#ταν ιδ. Α λαππβα ταλ〈ν α φιννβ∀λ κερλτ 〈τ. � Σλ 373 
 

(817) ρυ!κισ|παϕν|σιϕνε: Γαλιυµ ?, γαλαϕ ?, µαταρα ?, Λαβκραυτ ?: Κ (Κλδ, Τ) 
Τ. . σζ.: ρυ.κισ �σ〈ργα, σ〈ργ〈σζλδ� + παϕν (Ν β〈ιννα; β〈ιδνυ) �σζν, φεστκ�+ 
σιϕνε (Ν συοιδνι) �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. Κιηαλτ σζ⌠. � Γεν 1255., 
ΘΛ 249., ΙτκΤ 461  
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(818) ρυητα|ρ〈σσι: Ρηιναντηυσ µινορ, χσργ∀ κακασχµερ, πιενι λαυκκυ 
(πικκυλαυκκυ), Κλαππερτοπφ: Ν (Κτ, Κρ, Π). � 
√. σζ.: ρυητα �πνζ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. Φινν αλαπϕ〈ν 
κελετκεζεττ τκρσζ⌠. Α νϖνψνεκ ϖαννακ µ〈σ ελνεϖεζσι, γψ πλ. ροποηειν: 
�ροπο �φιλλρ� + ηειν �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε� + ραηαηειν: ραηα 
�πνζ� + ηειν �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�,� ΘΛ 244. , Ν ΙΙΙ: 348, Σλ 
374, ΣλΒ 407 
 

(819) ρυητορ: [ϖαλαµιλψεν ρπαφαϕτα]: Σ (Μ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Σχηλ 111 
 

(820) ρυκσεσ|κ〈λλα: Βρασσιχα ολεραχεα συβσπ. χαπιτατα ρυβρα, ϖρσ κ〈ποσζτα, 
πυνακααλι, Ροτκοηλ. � 
√. σζ.: ρυκσεσ �ϖρσ� + κ〈λλα �κ〈ποσζτα�. Α λαππ σσζετεττ σζ⌠ υγψανολψαν 
ελεµεκβ∀λ πλ φελ, µιντ α φινν, α νµετ ϖαγψ πλ. α νορϖγ. � ςεστΛυυκ 139 
 

(821) ρυκσεσ|λ〈ϖκι: Αλλιυµ χεπα, ϖρσηαγψµα, πυνασιπυλι, Ζωιεβελ. � 
√. σζ.: ρυκσεσ �πιροσ, ϖρσ� + λ〈ϖκι �ηαγψµα�. � ςεστΛυυκ 127 
 

(822) ρυκσεσ|λυοϖϖαρ: Τριφολιυµ πρατενσε, ϖρσ ηερε (ρτι ηερε), πυνα−απιλα, Ροτκλεε. 
� √. σζ.: ρυκσεσ �πιροσ, ϖρσ� + λυοϖϖαρ �ηερε�. � Σλ 374, ΣλΒ 418 
 

(823) ρυκσεσ|ρυοητασ: Βετα ϖυλγαρισ συβσπ. ϖυλγαρισ χονϖαρ. χρασσα προϖαρ. χονδιτιϖα, 
χκλα (χκλαρπα, ϖρσ ρπα), πυναϕυυρι, ροτε Ρβε (ροτε Βεετε). � 
√. σζ.: ρυκσεσ �πιροσ, ϖρσ� + ρυοητασ �γψκρ�. � Λυκκ 132, Σλ 374, ςεστΛυυκ 
139 
 

(824) ρυκσεσ|σιε∀γα: Σαλιξ πηψλιχιφολια, τεαλεϖελ! φ!ζ, κιιλτοπαϕυ, ζωειφαρβιγε Ωειδε. 
� √. σζ.: ρυκσεσ �πιροσ, ϖρσ� + σιε!γα �φ!ζ�. � Σλ 374 
 

(825) ρυκσεσ|σινυτ: Φεστυχα ρυβρα, ϖρσ χσενκεσζ (ϖερεσλ∀ ∼), πυνανατα, 
Ροτσχηωινγελ. � 
√. σζ.: ρυκσεσ �πιροσ, ϖρσ� + σινυτ �φ!φλε, σζιττψ⌠, σδβζα, χσενκεσζ�. � Σλ 
374 
 

(826) ρυλλιτ: Αχηιλλεα µιλλεφολιυµ, κζνσγεσ χιχκαφαρκ, σιανκρσµ, γεµεινε 
Σχηαφγαρβε: Ν (Κτ, Κρλ). � 
Νορϖγ ϕϖεϖνψσζ⌠: ρψλλικ, ρλλεκ, ρψλκ ιδ. � ΘΝ 274, Σλ 375, ΣλΒ 453 | ΝΕΟ 
556 

 
(827) ρυοηκ#: Πηραγµιτεσ, ν〈δ, ρυοκο, Σχηιλφ: Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Γ); Ι; Κ (Πα, Σ, Νϕ, Ιµ, 

Κλδ). � 
ςιτατοττ ερεδετ!. 1. ςαλ⌠σζν!λεγ κοραι κζφινν κορι σζ⌠, ϖ. φι. ρυοκο, ρυοικκο; 
καρϕ., αυν. ρυοκο; λ!δ ρυογ, ρυαγοι; ϖεπσζε. ρογο; ϖ⌠τ ρ#κο, ρ#κυ; σζτ ροογ 
�ν〈δ�. 
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2. Α µ〈σικ φελφογ〈σ σζεριντ (ϖ. πλ. Ε. Ιτκονεν) λεηετ, ηογψ α φιννβ∀λ κερλτ α 
λαππβα. 
Αζ ΣΣΑ κρδ∀ϕελλελ εµλτι α βαλτι φινν σζ〈ρµαζ〈στ. Α φινν ρυοκο λεγινκ〈ββ 
γερµ〈ν ερεδετ! λεηετ, δε α βαλτι σζ〈ρµαζ〈σ ισ φελϖετ∀δττ (ϖ. ΣΣΑ). � Λζ 
5954β., Σχηλ 111, Γρ 873, ΙτκΤ 456, ΙτκΕ 3907., ΣλΜοσ 107 | ΣΚΕΣ 872, Λρ 
1065., ΣΣΑ 3: 106 
 

(828) ρυολλα|βοσκα: Αντηρισχυσ σψλϖεστρισ, ερδει τυρβολψα, κοιρανπυτκι, Ωιεσενκερβελ. 
� √. σζ.: ρυολ�λα �ρδγ, γονοσζ, ροσσζ� + βοσκα �ανγψαλγψκρ�. � Σλ 376, ΣλΒ 
308 
 

(829) ρυοµσε ∼ ρεµσε: Πολψτριχηυµ χοµµυνε, ⌠ρι〈σ σζ∀ρµοηα, καρηυνσαµµαλ, 
Ηααρµοοσ (Ωιδερτον). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Φριισ 558, ΘΛ 246. 
 

(830) ρυονασ|δεαππυ: 1. ? Χηλοροπηψτα, ? ζλδµοσζατ, ϖιηερλεϖ; 2. ? Χλαδοπηορα, ? 
βκανψ〈λµοσζατ, ϖιηερλεϖ. � 
√. σζ.: ρυονασ �ζλδ� + δεαππυ �µοσζατ�. � Σλ 376 
 

(831) ρυοπσισ|π�ϕνυ: Λεχανορα, λακµυσζζυζµ⌠, κεηρϕκλ (µυυριϕκλ), 
Φαρβερφλεχητε. � 
√. σζ.: ρυοπσισ �πιροσ� + π�ϕνυ �σζν, φεστκ�. � ΙτκΕ 3152. 

 
(832) ρυο��α|ριεϖδνι: Φαγοπψρυµ ταταριχυµ, τατ〈ρκα (τατ〈ρβζα, τατ〈ρ ποη〈νκα), 

ρικκαταταρ, Βυχηωειζεν: Ν (Ρεπ). � 
√. σζ.: ρυο��α �οροσζ� + ριεϖδνι �η〈ντολτ σζεµ, δαρα, γρζ�. � Λζ. 5976: 4 
 

(833) ρυο��ι: 1. Πηραγµιτεσ χοµµυνισ, ν〈δ, ϕρϖιρυοκο (ρψτι), Γεµεινεσ−Σχηιλφ; 2. 
Χαρεξ, σ〈σ, σαρα, Σεγγε: Σ (Αρϕ). 
Βιζονψταλαν ερεδετ!. Ταλ〈ν εγψεζτετηετ∀ α ρυο��α �οροσζ� σζ⌠ϖαλ, ηασονλ⌠ 
φορµ〈ρα ϖ. ηοα�∋�α ∼ ηοα�∋�ι �ζσυρλ⌠�. Αρρα, ηογψ εγψ νπνϖ νϖνψτ ισ ϕελεντ 
ϖ. φι ρυοτσι �σϖδ; ασζατ�; καρϕ.−αυν. ρυοΧΧ�ι �φινν, λυτερ〈νυσ, σϖδ; ασζατ ϖαγψ 
µ〈σ νϖνψ�; . Ροοτσι �Σϖδορσζ〈γ�, ροοτσικασ �γαλαϕ�. � Λζ 5977., Σλ 377 | 
ΣΚΕΣ 876 
 

(834) ρυοϖδε|γ〈σκ〈λασ: Υρτιχα υρενσ, απρ⌠ χσαλ〈ν, ραυτανοκκονεν, κλεινε Βρεννεσσελ. 
� √. σζ.: ρυοϖδι �ϖασ� + γ〈σκ〈λασ �χσαλ〈ν�. � Σλ 378 
 

(835) ρυοϖδε|γυοδϕα: Χαρεξ αχυτα (Χ. γραχιλισ), λεσ σ〈σ, ϖιιλτοσαρα, εινε Αρτ Σεγγε. � 
√. σζ.: ρυοϖδι �ϖασ� + γυοδϕα �σ〈σ, γψαπϕσ〈σ�. � Σλ 378 
 

(836) ρυοϖδε|λ〈τνϕ〈: τυµµακυορινεν νυορι κοιϖυ, [σττ κργ! φιαταλ νψρ]. � 
√. σζ.: ρυοϖδι �ϖασ� + λ〈τνϕ〈 �φιαταλ νψρφα�. � Σλ 378 
 

(837) ρυνϕιε: [σζ〈ραζ φλδν, δε χσακ µαγασ ηεγψεν νϖ∀, ηοσσζ γψκερ!, κισ φεηρ 
ϖιρ〈γ κισ φεηρ νϖνψ]: ∆ (Ρρ). � 
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Σκανδιν〈ϖ ερεδετ! λεηετ, ϖ. σϖ. γρν; νο. γρν �ζλδ�. � Ηκ 1091 
 

(838) ρυ�πι: ∆αυχυσ χαροτα, σ〈ργαρπα (µυροκρπα), πορκκανα, Μηρε (Μοηρρβε). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Λυκκ 133, Σλ 379, ΣλΒ 413, ςεστΛυυκ 140 
 

(839) ρυϖδο|ρ〈σσι: 1. Πηψλλοδοχε χαερυλεα, κκ π〈ρναηανγα (κσζ⌠φενψρ), 
κυρϕενκανερϖα, Καντενηειδε (Μοοσηειδε): Ν (Κτ, Κρ, Π); 2. Χασσιοπε τετραγονα, 
νγψσοροσ µοηαηανγα, λιεκοϖαρπιο, ϖιερκαντιγε Ηειδε. � 
√. σζ.: ρυϖδυ [α χιπ∀φ!ζ∀νεκ αζ α ρσζε, αµι α χιπ∀ φλν ϖαν] + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, 
λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Φριισ 583, Ν ΙΙΙ: 349,, ΝΝ: 251, Σλ 379, ΣλΒ 340 
 

(840) ρυϖσο|γ〈λλα: Βρασσιχα ολεραχεα χονϖαρ. γεµµιφερα, βιµβ⌠σ κελ (κελβιµβ⌠), 
ρυυσυκααλι βρψσσελινκααλι, Ροσενκοηλ. � 
√. σζ.: ρυϖσυ �ρ⌠ζσα� + γ〈λλα �κ〈ποσζτα�. � Σλ 379, ΣλΒ 440, ςεστΛυυκ 140 
 

(841) ρυϖσυ: Ροσα, ρ⌠ζσα, ρυυσυ, Ροσε. � 
Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠. � Σλ 379 
ς. ϖυοϖδε−, δα&ασ−, γ〈δδε−, µιηχαµ〈ρ−. 
 

(842) ρυϖτεγεν|ο∑ϕϕαα: 1. Χαρεξ ϕυνιχελλα ϕυνχελλα [Χαρεξ νιγρα συβσπ. ϕυνχελλα], 
ϖαλαµιλψεν σ〈σ, τυπασσαρα; [Χαρεξ νιγρα = Ωιεσεν ϖ. Βραυν−Σεγγε] 2. [ηοσσζ, 
ϖκονψ δαλι〈σ �δερκ� φ!, αµελψικ σκ ζσοµβκον ν∀]. � 
√. σζ.: ρυϖτεη ∼ ρυϖτεγε ∼ Ρυϖτεη ∼ Ρυϖτεγε (γεν.) �⌠ρι〈σ φελεσγε, βοσζορκ〈νψ� 
+ ο∑ϕϕαα �φεϕ�. � Ηκ 1095, ΒλΜ 240 
 

(843) ρ�σεν ∼ ρυσιιδνα: µαζσολα, ρυσινα, Ροσινε. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. ανγ. ραισιν �µαζσολα�. Α φιννβε ϖαλαµελψικ σκανδιν〈ϖ 
νψελϖβ∀λ κερληετεττ, ϖ. σϖ. ρυσσιν, νο. ρυσιν; τ〈ϖολαββρ⌠λ α φρ. ροσιν, ραισιν 
�σζ∀λ∀�. Αζ ετιµολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακ α λαππρα νεµ υταλνακ, δε αζ ελσ∀ χµσζ⌠ 
σκανδιν〈ϖ ερεδετρε υταλ, α µ〈σοδικ φινν ϕϖεϖνψ. Σλ 378, ΣλΒ 439, ςεστΛυυκ 
140 | ΣΚΕΣ 880, ΣΣΑ 3: 110 
 

(844) σααρκε ∼ σααρηκε ∼ σααρηκεηκε: Αλχηεµιλλα ϖυλγαρισ, κζνσγεσ παλ〈στφ!, 
ποιµυλεητι, Φραυενµαντελ: ∆ (Ρρ, Οϖ, Ο, Φρ). � 
Α σζ⌠ ταλ〈ν α σϖ. σρκ �ν∀ι ινγ�; νο. σερκ ιδ.; γερµ. ∗σαρκι 〈τϖτελε λεηετ: α ν∀ι 
ρυηαδαραβ (παλ〈στ, ινγ, σζοκνψα) αλακϕα ρϖν α νϖνψτ ισ ϕελλι, ϖ. µ. παλ〈στ; 
φι. ποιµυ �ρ〈νχ, φοδορ�; νµ. Φραυενµαντελ �ν∀ι καβ〈τ�. � ΘΛ 263., Λζ 6135., 
Ηκ 1105, ΒλΜ 247 | ΣΚΕΣ 976, ΝΕΟ 575, ΣΕΟ 938�9 
 

(845) σαβµερε: [ηοσσζ, φεηρ µοηα α µοχσ〈ρον]: ∆ (ςφσ). � 
Βιζονψταλαν ερεδετ!, ταλ〈ν α σαµµαλ �µοηα� σζ⌠ϖαλ νεµ ηοζηατ⌠ καπχσολατβα, 
ερρε αζ ΣΣΑ νεµ υταλ. � ΛΩφσ 2051., Λζ 6038., Ηκ 1107�8 
 

(846) σαιϖϖα|ρασσε: Ανγελιχα σψλϖεστρισ, ερδει ανγψαλγψκρ, καρηυνπυτκι, 
Ωαλδενγελωυρζ (Βρυστωυρζ): Ν (Λγ). � 
√. σζ.: σαιϖϖα �δεσ ϖζ� + ρασσε �ϖιρ〈γ, φ!, ανγψαλγψκρ�. � Φριισ 601, ΘΛ 252. 
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(847) σαλ〈ηττα: Λαχτυχα, σαλ〈τα, σαλααττι, Λαττιχη (Σαλατ). � 

Ταλ〈ν φινν ϕϖεϖνψσζ⌠ α λαππβαν. � Σλ 381, ΣλΒ 445, ςεστΛυυκ 140 
 

(848) σαλλα: Ρηοδψµενια παλµατα, ϖαλαµιλψεν ϖρσµοσζατ. � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � ΘΛ 254. 
 

(849) σαλτ|ρασσε: Λεδυµ παλυστρε, µοχσ〈ρι µολψ!ζ∀, συοπυρσυ, Συµπφπορστ: Ν (Κτ). � 
√. σζ.: σαλτ �σ⌠� + ρασσε �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 256. 
 

(850) σαπαν|ρυ∀ακ (Πλ.): Ρηιναντηυσ µινορ, χσργ∀ κακασχµερ, πικκυλαυκκυ, κλεινερ 
Κλαππερτοπφ: Ν (Ηφ). � 
√. σζ.: σαπαν �εγρ, ποχοκ� + ρυητα �πνζ�. � ΘΛ 260. 
 

(851) σαπαν|σιδνο: [ϖαλαµιλψεν φ!]: Ν (Κτ). � 
√. σζ.: σαπαν �εγρ, ποχοκ� + σιτνυ �σδβζα, χσενκεσζ, σζιττψ⌠�. � ΘΛ 261. 
 

(852) σαρριτ ∼ σαρ∋ρι: ςαχχινιυµ µψρτιλλυσ, φεκετε 〈φονψα, µυστικκα, Βλαυβεερε: ∆ 
(Ρρ, Η, Αν, Οϖ, Υ, Ο, Μερ, Σκαλσ, Φρ, ς, Στ, ςφσ); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ, 
Ηµ); Ν (Συϕ, Κνκ, Ενον, Κτ, Κρ, Π); Ι; Κ (Σεϖ, Ν, Πα, Νϕ, Κλδ, Τ). � 
Ταλ〈ν κοραι κζφινν κορι σζ⌠, ϖ. φι. ηερυκκα �φεκετε ριβισζκε�; . ηερακα−, 
ηερακο−, η⌡ρκο−, η⌡ρακα−, η⌡ρρακαµαρϕα, η⌡ρακασ �πιροσ ϖ. φεκετε ριβισζκε�; λϖ 
ιρ#µ#Αα �πιροσ ριβιζλι�. Α σζ⌠ ετιµολ⌠γιαιλαγ σσζεφγγ α φινν ηερυκκα �ριβιζλι� 
> ηερα �σαϖ⌠� σζ⌠ϖαλ. Α σζ⌠χσαλ〈δοτ ργι ϕϖεϖνψνεκ ϖλικ α φελττελεζεττ 
γερµ〈ν αλαπνψελϖι σερα σζ⌠β⌠λ, αµελψ µεγφελελ α λατιν σερυµ �σαϖ⌠� σζ⌠νακ < 
ιευρ. ∗σερο−µ �φολψαδκ�. � Φριισ 609, Γεν 999., Ηζ 141., ΘΛ 262., ΛΩφσ 2117., 
Ν ΙΙΙ: 385, Λζ 6053., 6244., 7329., Χ 81, Γρ 936, Σχηλ 118, ΙτκΤ 476, 582, Λυκκ 
135, Ηκ 1138, ΣλΜορ 66, Κυρ 316, Κε 85, ΜοσΣλ 105, ΣλΜοσ 72, Σλ 382, ΣλΒ 
370, ςεστΛυυκ 140, ΙτκΕ 4044. | ΣΚΕΣ 71, Λρ 1090., ΣΣΑ 1: 157, 159 
ς. ηεαστα−, κρυµµα−, βεατνατ−. 
 

(853) σαρϖεν|βυρηϖιε: Χετραρια ισλανδιχα, ιζλανδι ζυζµ⌠, ισλαννινϕκλ, Ελχηµοοσ 
(ισλνδισχηεσ Μοοσ): ∆ (Μερ, ς, ςφσ). � 
√. σζ.: σαρϖε (γεν.) �ϕ〈ϖορσζαρϖασ� + βυρηϖιε �ζυζµ⌠�. � ΛΩφσ 2055., Λζ 5255: 
3., Ηκ 1117 
 

(854) σαρϖϖα|ϕεαγιλ: Χετραρια, [σζρκε ζυζµ⌠, αµελψ µοη〈βαν, ϖασταγ φενψ∀τρζσεκεν 
σ κϖεκεν ν∀], ιζλανδιζυζµ⌠, ρψηελϕκλ, Ελχηφλεχητε. � 
√. σζ.: σαρϖϖα �ϕ〈ϖορσζαρϖασ� + ϕεαγιλ �ρνσζαρϖασζυζµ⌠�. � Φριισ 610, ΙτκΕ 
4439., Σλ 382 
 

(855) σαρϖϖα|ρ〈σσι: Φιλιπενδυλα υλµαρια, ρτι λεγψεζ∀φ!, µεσιανγερϖο, εχητεσ 
Μδεσ⇓. � 
√. σζ.: σαρϖϖα �ϕ〈ϖορσζαρϖασ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Σλ 
382 
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(856) σατµι: 1. ϖεδεσσ κασϖαϖα σαµµαλ, ϖεσισαµµαλ, [ϖζβεν νϖ∀ µοηα, 
ϖζιµοηα]: Ι; 2. Ηψπνυµ παριετινυµ, φαλι 〈λοµµοηα, παλµικκοσαµµαλ, ωει⇓εσ 
Μοορµοοσ: Ν (Κϖ); Κ (Ν); 3. [ϖζβεν νϖ∀ µοηαφαϕ 〈λταλ〈νοσ µεγνεϖεζσε]: 
Ν (Κτ, Κρ, Π). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Φριισ 611, ΘΛ 265., Ν ΙΙΙ: 389, Λζ 6051., 6167., Λυκκ 
136, ΣλΜορ 66, Σλ 382, ΣλΒ 526 
 

(857) σ〈∀γιν ∼ σαγγεµ ∼ σαγγεν ∼ σαγγεµ|βεαηχι: [ηασζονφενψ∀, φιαταλ, καρχσ 
φενψ∀φα, αλυλ 〈γαϖεσζτεττ]: Ν (Κτ, Κρ, Π, Νεσ); Κ (Νϕ). � 
Φιννυγορ κορι σζ⌠. √σσζεττελκντ υγψαναββαν α ϕελεντσβεν ισµερτ. Σεβεστψν 
Ιρν ελεµζστ ϖεσζεµ αλαπυλ. Αζ ισµερετλεν ϕελεντσ! ⌠µαγψαρ υγυφα φανϖρε 
αζ Οκλεϖλσζ⌠τ〈ρβ⌠λ ϖαν αδατυνκ. Εννεκ αζ ελαϖυλτ φανϖνεκ α φιννυγορ 
νψελϖεκβεν α κϖετκεζ∀ ποντοσ, σζαβ〈λψοσ µεγφελελ∀ιτ µυτατηατϕυκ κι: α φι. 
ηονκα, µελψ �ερδει ρεγ, συδ〈ρ φενψ∀, φενψ∀σζ〈λ�, α χσερ. πυ−�εγε �λ∀ φα�, α 
λαππ σαγγεµ ∼ σαγγεν Νιελσεννλ �ψουνγ σλενδερ πινε τρεε; χηιεφλψ ιν τηε 
χοµπουνδ σαγγεµ−βχχε, υσεδ ιν τηε σαµε σενσε. Α σζ⌠κεζδ∀ ηανγοκ � µ. 
µγη., φι. −η−, χσερ. −�− � σζαβ〈λψοσ φολψτατ⌠ι α φγρ σζ⌠κεζδ∀ ∗�−ηανγνακ. Σζιντν 
φγρ ∗� σζ⌠κεζδ∀ ηανγρα µεγψ ϖισσζα α λαππ αδατοκ σζ⌠κεζδ∀ σ−ηανγϕα. Α 
σζ⌠κζπι ηανγοκ � µ. −γ−, φι. −νκ−, −νγ−, λπ. −γγ−, χσερ. − 8γ− � ερεδετι ∗8κ 
µ〈σσαληανγζ⌠ καπχσολατρα υταλνακ. Εγψβκντ α κιηαλτ µαγψαρ σζ⌠ φελτεηετ∀λεγ 
ερδει φενψ∀ λεηετεττ. � ΘΛ 251., Ν ΙΙΙ: 363, ΙτκΤ 463, Σλ 383, Φγρ⊃ 6�7 
 

(858) σ〈φρ〈ν: Χροχυσ, σ〈φρ〈νψ (κρ⌠κυσζ), (κεϖτ)σαηραµι, Κροκυσ. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, πορτ. ααφρο; σπ. αζαφρ〈ν; φρ. σαφραν; ολ. ζαφφερανο; ορ. 
∗αϑπα#; αραβ ζαφαρ#ν. Α λαππβα φελτεηετ∀λεγ αζ ⌠σϖ. ϖ σϖ. σαφφραν αλακβ⌠λ 
κερληετεττ. � Σλ 383 | ΣΚΕΣ 943 
 

(859) σ〈ηπαλ ∼ σ〈ηπαλ|ρ〈σσι: ςιχια χραχχα, κασζανψ!γβκκνψ, ηιιρενϖιρνα, 
ςογελωιχκε: Ν (Λγ, Κλ, Ηφ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. √σσζετεττ σζ⌠κντ ισ ηασζν〈λατοσ, δε α ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, 
λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ� ρτελµεστ∀ υτ⌠ταγ ελ ισ µαραδηατοττ. � ΘΛ 259., Σλ 
384, ΣλΒ 254, 532 
ς. δυοτταρ−, γιλϖϖα−, γοττε−, γυσα−, ϕεαγγε−, νιιτο−, σεακκα−, ϖυοϖδε− 
 

(860) σ〈ιγο|ϖυολπυ: Αλχηεµιλλα αλπινα, ηαϖασι (αλπεσι) παλ〈στφ!, τυντυριποιµυλεητι, 
Αλπεν−Φραυενµαντελ. � 
√. σζ.: σ〈ιγυ �ρονγψ, ελκοπτατοττ ρυηα� + ϖυολπυ �ν∀ι ρυηα, κπενψ�. � Α παλ〈στρα 
ϖονατκοζ⌠ ελνεϖεζσ α λεϖλ αλακϕ〈ρα υταλ, αµελψ εγψ 〈λταλϖετεττ κπενψρε εµλ−
κεζτετ, αµιντ αζτ α ργι, Μ〈ρι〈τ 〈βρ〈ζολ⌠ κπεκεν γψακραν λ〈τνι λεηετ. � Σλ 385 
 

(861) σ〈λτε|συοιδνι: Ρυµεξ αχετοσα, µεζει σ⌠σκα, συολαηειν, Ωιεσενσαυεραµπφερ. � 
√. σζ.: σαλτε �σ⌠� + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. Αζ ελ∀ταγ 
σκανδιν〈ϖ ερεδετ!, ϖ. νο. σαλτ ιδ., αζ υτ⌠ταγ κοραι κζφινν κορι σζ⌠. Α νϖνψ α 
σαϖανψ ζ! λεϖελειρ∀λ καπτα α νεϖτ. � ΘΛ 257., Σλ 385 
 

(862) σ〈λττοσ|�αττυτ (Πλ.): Τριγλοχηιν, κγψ⌠φ! (ηυτσζα), συολακεκασϖι, ∆ρειζαχκ. � 
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√. σζ.: σαλττοσ �κγψ⌠φ!� + �αττυτ �νϖνψεκ�. � Σλ 386 
 

(863) σ〈µε|β〈ρδνι|!ιεγυσ|!αλβµι: Ευπηρασια αρχτιχα, σαρκϖιδκι σζεµϖιδτ⌠φ!, 
λαπινσιλµρυοηο, εινε Αρτ Αυγεντροστ. � 
Τ. . σζ.: σ〈µι �σζ〈µι, λαππ� + β〈ρδνι �φι� + .ιεγυσ �λ〈τηατατλαν, ρεϕτεττ, τιτκοσ� 
+ .αλβµι �σζεµ�. � Σλ 386 
 

(864) σ〈µιλ ∼ σ〈µµ〈λ ∼ σεαµυλ: 1. Πολψτριχηυµ, σζ∀ρµοηα, καρηυνσαµµαλ, 
Ηααρµοοσ: Κ (Πα, Νϕ, Σ, Ιµ, Κλδ, Τ); 2. Σπηαγνυµ, τ∀ζεγµοηα (µοηα), 
σαµµαλ (ραηκασαµµαλ), Τορφµοοσ (Μοορµοοσ): Σ (Μ, Τψσ); Ν (Κνκ, Ενον, 
Λγ, Κρ); Ι; Κ (Ν); 3. [α η〈ζι µοηαφαϕτ〈κ ελνεϖεζσρε ηασζν〈λτ 〈λταλ〈νοσ 
σζακκιφεϕεζσ]: Ν (Κτ, Κρ, Π). � 
Κοραι κζφινν κορι σζ⌠, ϖ. φι. σαµµαλ; καρϕ., αυν. �αµµαλ, σαµµαλ �µοηα, 
ζυζµ⌠�; ϖεπσζε σαµαλ �µοηα�; σζτ, ϖ⌠τ σαµµαλ ιδ. Αζ 〈λταλαµ ηασζν〈λτ 
φορρ〈σοκβαν ηανγαλακϕυκατ τεκιντϖε τββ τυχατ µοηανϖ ταλ〈ληατ⌠, δε αζ 
ιροδαλοµβαν νεµ εγψρτελµ! α µοη〈κ µεγνεϖεζσε σ χσοπορτοστ〈σα. Εγψ 
ρσζκ σζ〈ρµαζ〈σα ισµερετλεν, µ〈σ ρσζκ ερεδετε κρδσεσ, εγψ ϕελεντ∀σεββ 
χσοπορτϕυκ φινν ϖαγψ φιννσγι ερεδετ!. � Γεν 1062., 1086., ΘΛ 258., ΩλπΣτυδ 
ΙΙΙ: 62�63, Ν ΙΙΙ: 379, 623, Λζ 6205., 6224β., Σχηλ 118, ΙτκΤ 471, 487, ΝΝ 252, 
Λυκκ 135, ΣλΜορ 67, ΙτκΕ 4105., ΜοσΣλ 105, Σλ 386, 391, ΣλΒ 446 | ΣΚΕΣ 
961�62, ΣΣΑ 3: 151 
ς. 〈ϕα−, γεαρδε−. 
 

(865) σ〈ϖζζα|ρ〈σσι: Εθυισετυµ αρϖενσε, µεζει ζσυρλ⌠, πελτοκορτε, 
Αχκερσχηαχητεληαλµ: Ν (Κλ). � 
√. σζ.: σ〈ϖζα �β〈ρ〈νψ, ανψαϕυη� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 
266., Σλ 388, ΣλΒ 401 
 

(866) σ〈ϖζζα|σινυτ: Φεστυχα οϖινα, ϕυηχσενκεσζ, λαµπααννατα, εχητερ Σχηαφσχηωινγελ. 
� √. σζ.: σ〈ϖζα �β〈ρ〈νψ, ανψαϕυη� + σινυτ �χσενκεσζ, σζιττψ⌠�. � Σλ 388 
 

(867) σπλιγ|τιϖγα ∼ σπλιγ|τιιυγα⊇: Χαµπανυλα, ηαρανγϖιρ〈γ, κελλοκυκκα, 
Γλοχκενβλυµε. � 
√. σζ.: σπλιγ �εγρ, ϖ〈νδορεγρ, λεµµινγ� + τιϖγα �χσενγ∀�∼ τιιυγα⊇ 
�χσενγ∀χσκε�. � ΙτκΕ 4081. 
 

(868) σεαιδνε|ϕεαγιλ: Ξαντηορια παριετινα, κζνσγεσ σ〈ργαζυζµ⌠, ηααϖαν 
κελταϕκλ. � 
√. σζ.: σεαιδνι �φαλ� + ϕεαγιλ �ζυζµ⌠�. � Σλ 389 
 

(869) σεακκα|γορδδετ: Εθυισετυµ σχιρποιδεσ, τρπε ζσυρλ⌠, ηεντοκορτε, εινε Αρτ 
Σχηαχητεληαλµ. � 
√. σζ.: σεαηκα �ζαχσκ⌠, ζσ〈κ, ταρισζνψα� + γορδδετ �ζσυρλ⌠�. � Σλ 390, ΣλΒ 252 
 

(870) σεακκα|η〈ϖγγα|ρ〈σσι: Σπαργανιυµ ανγυστιφολιυµ, κεσκενψλεϖελ! 〈γασβυζογ〈νψ 
(βκαβυζογ〈νψ), καιταπαλπακκο, σχηµαλβλττριγερ Ιγελκολβεν. � 
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Τ. . σζ.: σεαηκκα �ζαχσκ⌠, ζσ〈κ, ταρισζνψα� + η〈ϖγα �χσυκα� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, 
λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Σλ 390 
 

(871) σεακκα|σ〈ηπαλ: ςιχια ανγυστιφολια (ςιχια σατιϖα συβσπ. νιγρα), κεσκενψλεϖελ! 
βκκνψ, καιταϖιρνα, σχηµαλβλττριγε Ωιχκε. � 
√. σζ.: σεαηκκα �ζαχσκ⌠, ζσ〈κ, ταρισζνψα� + σ〈ηπαλ �βκκνψ�. � Σλ 390 
 

(872) σεακκα|συοιδνι: ? Ποα ανγυστιφολια, ? κεσκενψλεϖελ! περϕε, ηοικκανυρµικκα, ? 
σχηµαλβλττριγεσ Ρισπενγρασ. � 
√. σζ.: σεακκα �ζαχσκ⌠, ζσ〈κ, ταρισζνψα� + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ 
νεϖε�. � Σλ 390 
 

(873) σεητ�λ|!οοδα|ϕψϖιλ: [ζυζµ⌠, µοηα κζτ νϖ∀ ζυζµ⌠]. � 
Τ. . σζ.: σεητ�λ �µοηα� + .οοδα �〈τ, κερεσζτλ, τελϕεσεν εγσζβεν� + ϕψϖιλ 
�ζυζµ⌠�. � Ιτκ Ε 4110. 
 

(874) σεευ∋τερ: Σπηαγνυµ, τ∀ζεγµοηα, ραηκασαµµαλ, Τορφµοοσ: Κ (Σεϖ, Πα, Σ, Νϕ, 
Κλδ, Τ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Φριισ 617, Γεν 940., ΙτκΤ 487, Κυρ 340, Κε 86, 90, ΜοσΣλ 
106, ΣλΜοσ 103, Σϖερ 73 
 

(875) σεεψτιλ: [α σζ〈ραζφλδν σ νεµ ζσοµβκον νϖ∀ µοηα (µιντ α σεψ8�λ), 
ηανεµ, µιντ εγψ σζ∀νψεγ]. � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � ΙτκΕ 4110. 
 

(876) σελ∋λερ: Απιυµ γραϖεολενσ, ζελλερ, σελλερι, Σελλεριε, Σχηειβεριχη. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, α φιννβε α σϖδβ∀λ κερλτ, ϖ. σελλερι, σιλλερι, α λαππβα 
κερληετεττ εγψενεσεν α φιννβ∀λ. Α νϖνψνϖ µεγϖαν α νορϖγβαν ισ, ϖ. 
σελλερι ιδ. Α σζ⌠ µαγα α γρ. σλινον > λατ. σελινον, σελινυµ �πετρεζσελψεµ, 
ζελλερ�, µαϕδ αζ ϕλατιν νψελϖεκ κζϖεττεττκ τοϖ〈ββ, ϖ. φρ. χλερι; ολ. διαλ. 
σελλερο, µαϕδ ορ. χε%&−επεΛ, ανγ. χελερψ �ζελλερ�. � Σλ 392, ςεστΛυυκ 140 | ΣΕΟ 
900, ΣΣΑ 3: 167 

 
(877) σεψτιλ|ϕψϖιλ: [ϖαλαµιλψεν ζυζµ⌠ (µοηα βεν∀ττε ηελψεν ν∀, µεγλεηετ∀σεν 

σιλ〈νψ α ρνσζαρϖασνακ)]. � 
√. σζ.: σεψτιλ ∼ σψτιλ �µοηα� + ϕψϖιλ �ζυζµ⌠�. � ΙτκΕ 968. 
 

(878) σ#λδδετ|ρ〈σσι: ϑυνχυσ φιλιφορµισ, χρνασζ〈λ σζιττψ⌠, ϕουηιϖιηϖιλ, Φαδενβινσε: Ν 
(Π). � 
√. σζ.: σ#λδδετ �σζιττψ⌠� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. Νιελσεννλ 
σ#λδιγ−ρασσε ∼ σ#λδιγ−συοι�δνε 〈λλ χµσζ⌠κντ, ν Σαµµαλλαητι αδατ〈τ τεκιντεµ 
µρϖαδ⌠νακ. � Ν ΙΙΙ: 393, Σλ 392, ΣλΒ 274 

 
(879) σιβιριϕ〈|λαστα|γυοσσα: Λαριξ σιβιριχα, σζιβριαι ϖρσφενψ∀ (οροσζ ϖρσφενψ∀), 

σιπεριανλεητικυυσι, σιβιρισχηεσ Λρχηε. � 
Τ. . σζ.: σιβιριϕ〈 �Σζιβρια� + λαστα �λεϖλ� + γυοσσα � λυχφενψ∀�. � ΣλΒ 456 



 212

 
(880) σιε∀γα: Σαλιξ, φ!ζ, παϕυ, Ωειδε: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Οϖ, Ο, Φρ, ςφσ); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, 

Φ, Γ, Τψσ, Ηµ); Ν (Παρκ, Συϕ, Κνκ, Ενον, Λγ, Κτ, Κρ, Π, Υτσ); Ι [κισ φ!ζ]; Κ 
(Πα) [αλαχσονψ ταρηεγψι φ!ζ]. � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. Α φινν νψελϖϕ〈ρ〈σι σιετκι �κισ νψρ, νψρηαϕτ〈σ� < λπ. σιε!γα. � 
Φριισ 616�17, ΘΛ 269., ΛΩφσ 2090., Ν ΙΙΙ: 397, Λζ 6307., Σχηλ 115, ΙτκΤ 488, 
Λυκκ 137, Ηκ 1131, ΣλΜορ 67, ΙτκΕ 4153., Σλ 393 | ΙτκΕΛπΧηρ 1372., ΣΚΕΣ 
1011 
ς. %〈ηππεσ−, δα&ασ−, #ητεµασ−, φισκεσ, γιεδδε, ορδε−, ρ〈νεσ−, ρυκσεσ−, ϖ〈ρρε−, 
ϖιλγεσ−, ϖυοϖδε−. 
 

(881) σιε∀γα|σκιερ∋ρι: 1. Σαλιξ λαππονυµ, λαππ φ!ζ, ποηϕανπαϕυ (λαπιν παϕυ), 
λαππλνδισχηε Ωειδε; 2. Σαλιξ µψρσινιτεσ, πυσζπ〈νγφ!ζ, λεττοπαϕυ, 
Μψρτενωειδε: Ν (Κτ, Κρ, Π). � 
√. σζ.: σιε!γα �φ!ζ� + σκιερ∋ρι �τρπε νψρ�. � ΘΛ 269., Ν ΙΙΙ: 397, Σλ 393 
 

(882) σιειϖα|συοιδνι: Ποα αννυα, νψ〈ρι περϕε, κψλνυρµικκα, εινϕηριγεσ Ρισπενγρασ. � 
√. σζ.: σιειϖα �τισζτα, µινδενναπι, κζνσγεσ� + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 
〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � Σλ 393, ΣλΒ 325 
 

(883) σιεππα|σψεινι: [µοχσ〈ρον λεϖ∀ ναγψον ρϖιδ, κερεκ σ τµττ φ!]. � 
√. σζ.: σιεππα �σζεµρεµσζ∀ρζετ� + σψεινι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � 
ΙτκΕ 4158. 
 

(884) σιηκορ|σαλ〈ηττα: Χιχηορυµ ενδιϖια, χικ⌠ρια (σαλ〈ταχικ⌠ρια), σικυρισαλααττι, 
(σαλααττισικυρι), Ζιχηοριε. � 
√. σζ.: σιηκορ �χικ⌠ρια� + σαλ〈ηττα �σαλ〈τα�. Φινν µιντ〈ρα κελετκεζεττ τκρσζ⌠. Α 
ςεστΛυυκ αζ ελσ∀ φινν νϖνψνεϖετ ϖεσζι φελ, αζ ΣΚΠΣ ϕοββνακ ταρτϕα α 
ζ〈ρ⌠ϕελεσ φινν αλακοτ, αµελψνεκ αζ ελσ∀ηζ κπεστ φορδτοττ α σζ⌠ρενδϕε. � 
ςεστΛυυκ 140, ΣΚΠΣ 3: 81 
 

(885) σιητα: 1. ϕρϖιρυοηο, [ϖαλαµιλψεν ταϖι φ!]; 2. Ανγελιχα αρχηανγελιχα, ορϖοσι 
ανγψαλγψκρ, ϖιννπυτκι, Εχητε Ενγελωυρζ: Κ (Τ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � ΘΛ 271., Σλ 395 
 

(886) σιλϖι ∼ σιλϖε|ρ〈σσι: ∆ιπηασιαστρυµ χοµπλανατυµ, λαππ κορπαφ!, κελταλιεκο, 
κανγασκελταλιεκο, γεµεινερ Φλαχηβρλαππ. � 
√. σζ.: σιλ∋λι �σζ!ρ∀� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Σλ 396 
 

(887) σιτνυ ∼ σινυτ: 1. ∆εσχηαµπσια φλεξυοσα, ερδει σδβζα, µετσλαυηα, 
∆ραητσχηµιελε (Σχηλνγελσχηµιελε): ∆ (Ρρ, Η, Οϖ, Σκαλσ, ς, ςφσ); Σ (Μ, Αρϕ, 
ϑ, Φ, Γ, Τψσ, Ηµ); 2. Φεστυχα οϖινα, ϕυηχσενκεσζ, λαµπααννατα, εχτερ 
Σχηαφσχηωινγελ: ∆ (Ρρ, Η, Οκ, Σκαλσ, ς, ςφσ); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ, Ηµ); 
Ν (Ιβ, Λγ, Κτ, Κρ, Π, Κϖ); 3. ϑυνχυσ χονγλοµερατυσ, χσοµ⌠σ σζιττψ⌠, 
κερπϖιηϖιλ, Κναυελβινσε: Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ, Ηµ); Ν (Ιβ, Λγ, Κτ, Κρ, 
Π, Κϖ); 4. ϑυνχυσ εφφυσυσ, βκασζιττψ⌠, ρψηψϖιηϖιλ, Φλαττερβινσε: Σ (ϑ, Φ, Γ); 5. 
Χαρεξ ϖεσιχαρια, η⌠λψαγοσ σ〈σ, λαπιν σαρα (ρακκοσαρα, λυητασαρα), Βλασενσεγγε: Κ 
(Πα, Τ); 6. Τριγλοχηιν, κγψ⌠φ!, συολακε, ∆ρειζαχκ: Ν (Ιβ, Λγ, Κτ, Κρ, Ηφ); 7. 
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Τριχηοπηορυµ χεσπιτοσυµ, απρ⌠ κισγψαπϕσ〈σ, τυπασλυικκα, ρασιγε Ηααρσιµσε: Ν 
(Ιβ, Λγ, Κτ, Κρ, Ηφ); 8. [ρϖιδ σ ϖκονψ φ!, µεζ∀ν ϖ. ρτεν ν∀]: Ι. � 
Σαµµαλλαητι µεγηατ〈ροζ〈σα: σιτνυ �ρυοηο� (λψηψτ, νυρµικκοα µυοδοσταϖα), 
αζαζ φΩ (αλαχσονψ, γψεπετ, π〈ζσιτοτ, ρτετ, κασζ〈λ⌠τ κιαλακτ⌠). ℑλταλ〈βαν α σζ⌠ 
φινοµ ηεγψι φϖετ ϕελεντ, ϖ. 2. 3. ϕελεντσ. Σζ〈µοσ φορρ〈σβαν χσακ 
νεµζετσγνεϖεκετ ταλ〈λυνκ: α ϑυνχυσ νεµ µινδιγ χονγλοµερατυσ ϖ. εφφυσυσ, α 
Φεστυχα νεµ φελττλενλ οϖινα. Α σζ⌠χικκετ τοϖ〈ββ ζσφολνι αδατοκκαλ µ〈ρ νεµ 
ρδεµεσ, γψ σεµ κννψ! 〈ττεκιντενι, τεη〈τ ϖαλαµελψεστ εγψσζερ!στενεµ 
κελλεττ. 
Τ. Ι. Ιτκονεν σ Λαγερχραντζ σζεριντ νορϖγ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. σεννεγρασ ιδ. (1�
3. ϕελεντσ). Θϖιγσταδ σζεριντ σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠ � β〈ρ ∀ ισ νορϖγ αδατοκατ 
κζλ � ϖ. ⌠νο. σνα, νο. σινα ιδ. � Φριισ 615, ΘΝ 286, ΘΛ 267., ΛΩφσ 2039., 
Ν ΙΙΙ: 395, Λζ 6010., 6270., Γρ 965, Σχηλ 116, ΙτκΤ 481, 1069, Ηκ 1111, ΙτκΕ 
4191., Σλ 398, ΣλΒ 381 | ΣΚΕΣ 1034, ΜΣΦΟυ 58: 42�3/88. 
ς. αλ〈�−, βεαδναγα−, γαρρα−, γιεδδε−, νιιτο−, ρυκσεσ−, σαπαν−, σ〈ϖζζα−, ϖ〈ρρε−, 
ϖυοϖδε−. 

(888) σιτρον ∼ σιτροϖδνα: Χιτρυσ, χιτροµ, σιτρυυνα, Ζιτρονε. � 
Νεµζετκζι σζ⌠. Α σιτρον αλακβαν σκανδιν〈ϖ σζ〈ρµαζ〈στ σεϕτηετνκ, ϖ. νο. 
σιτρον ιδ.; α σιτροϖδνα αλακ εγψρτελµ!εν φινν ερεδετ!. Α φιννβε α σϖδβ∀λ 
κερλτ, ϖ. χιτρον, α λατινβ⌠λ ολασζ (χιτρονε �χιτροµφα, χιτροµ�) κζϖεττσσελ 
ϕυτοττ Ευρ⌠πα µ〈σ ορσζ〈γαιβα σ νψελϖειβε, ϖ. ανγ., φρ. χιτρον ιδ. � Σλ 398, ΣλΒ 
458, ςεστΛυυκ 140 | ΣΚΕΣ 1047, ΣΣΑ 3: 189 
 

(889) σιττε|οα��α: ? Εθυισετυµ, ? ζσυρλ⌠, ? κορτε, ? Σχηαχητεληαλµ. � 
√. σζ.: σιττε �?� + οα��α (Ν ηοα�∋�α) �ζσυρλ⌠�. ΘΛ 272. 
 

(890) σϕκιεβλιε ∼ σκιβλιε: ϖαλαµιλψεν ζυζµ⌠: 1. [νψρφ〈ν νϖ∀ ζυζµ⌠]: ∆ (Η, Ο, ς, 
ςφσ); 2. [λεϖληεζ ηασονλ⌠, κϖν νϖ∀ ζυζµ⌠]: ∆ (Ρρ, Οϖ, Φρ); 3. Σαξιφραγα 
γροενλανδιχα (Σαξιφραγα ροσαχεα), ρ⌠ζσ〈σλεϖελ! κ∀τρ∀φ!, µτσρικκο, εινε Αρτ 
Στεινβρεχη. � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � ΛΩφσ 2411., 2434., Λζ 6419: 2., Χ 84, Ηκ 1168�9 
 

(891) σϕκιπτε: 1. Εθυισετυµ ηψεµαλε, τλι ζσυρλ⌠, κανγασκορτε, Ωιντερσχηαχητεληαλµ: 
∆ (Ρρ, Η, Οϖ, Ο, Φρ, ςφσ); 2. [κεµνψ, ηαϕλκονψ φ!, αµελψ σζ〈ραζ φλδν ν∀]: 
∆ (ςφσ); 3. Χαρεξ, σ〈σ, σαρα, Σεγγε: ∆ (Τν, ςφσ). � 
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. νο. σκϕεφτε, σϖ. σκφτε ιδ. � ΛΩφσ 2141., 2446., Λζ 
7364., Ηκ 1170, ΒλΜ 265 
 

(892) σϕλααϖδϕε ∼ σλααϖτϕε ∼ σλααϖτϕεηκε ∼ σϕλααϖδϕε|συϕνιε: Χαρεξ ροστρατα, χσ∀ρσ 
σ〈σ, πυλλοσαρα, Σχηναβελσεγγε: ∆ (Ρρ, Ητ, ςφσ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. Εγψσζερ! σζ⌠κντ φορδυλ ελ∀ φ∀λεγ, αζ ρτελµεστ∀ υτ⌠ταγ 
(φ!, σ〈σ) ελµαραδηατοττ. � ΘΛ 308., ΛΩφσ 2472., Λζ 7396., 7396: 2., Ηκ 1190, 
ΒλΜ 273 
ς. τϕαετσιε−. 
 

(893) σϕλκ∋ε: [εγψ νϖνψ]: ∆ (ςφσ). � 
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Ισµερετλεν ερεδετ!. � ΛΩφσ 2542., Λζ 7567., Ηκ 1153 
ς. ααδϕααν−. 
 

(894) σκααλδϕε ∼ σκααλδϕε|βρφιε ∼ σκααλδϕε|βρηϖιε: 1. Χετραρια ισλανδιχα, 
ιζλανδιζυζµ⌠, ισο ηιρϖενϕκλ, ισλνδισχηεσ Μοοσ: ∆ (Ρρ, Οϖ, Ο, Φρ, ς); 2. 
Χλαδονια ρανγιφερινα, ρνσζαρϖασζυζµ⌠, ηαρµαα πορονϕκλ, Ρεντιερφλεχητε: ∆ 
(Ρρ, ςδ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ! εγψσζερ! σζ⌠κντ, σσζετεττ σζ⌠κντ αζ υτ⌠ταγ ϕελεντσε 
ρνσζαρϖασζυζµ⌠. Μιϖελ αζ ελ∀ταγ σ αζ υτ⌠ταγ ϕελεντσε ισ ζυζµ⌠, λεκοπηατοττ α 
µαγψαρ〈ζ⌠ ρτελµ! υτ⌠ταγ. � Λζ 6372., Ηκ 1157 
 

(895) σκαρρε ∼ σκαρρε|ναεστιε: Ανεµονε νεµοροσα, βερκι σζελλ∀ρ⌠ζσα, ϖαλκοϖυοκκο, 
Ωινδρσχηεν: ∆ (ςφσ). � 
Βιζονψταλαν ερεδετ!. Αζ εγψελεµ! νϖρ∀λ α Βεργσλανδ�Μαγγα σζ⌠τ〈ρ 
µεγϕελενσε ελ∀ττ α κϖετκεζ∀κετ γονδολταµ: ταλ〈ν σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. 
σϖ. σκαρε �η⌠τακαρ⌠, η⌠µεζ∀�. Εγψ νϖνψτ ϕελεντ∀ ρτελµεστ∀ υτ⌠ταγ 
ελµαραδηατοττ. Εσετλεγ α σϖ. σκρ �σζιρτ, σζικλα, ζ〈τονψ� σζ⌠ µελλ∀λ κοποττ λε αζ 
υτ⌠ταγ. Α σζ⌠τ〈ρβαν κτρσζεσ νϖνψνϖ σζερεπελ, αζ εγψελεµ! νϖϖελ 
π〈ρηυζαµοσαν. Αζ ελ∀ταγ Λαγερχραντζν〈λ, Ηασσελβρινκνλ µαγ〈τ α νϖνψτ 
ϕελεντι, αζ υτ⌠ταγ ϕελεντσε: ναεστι �χσιλλαγ�. � ΛΩφσ 2433., Λζ 7347., Ηκ 1164�
65, ΒλΜ 262 
ς. γιρενεν−. 
 

(896) σκ〈ηπι: Σορβυσ αυχυπαρια, βερκενψε, πιηλαϕα, Εβερεσχηε (ςογελβεερβαυµ): ∆ 
(Οφ); Σ (Μ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ, Ηµ), Ν (Συϕ, Ιβ, Κνκ, Λγ, Λνϖ, Κτ, Κρ, Π, Υτσ, Νεσ). 
� Νορϖγ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. σκαϖ ιδ. � Φριισ 625, ΘΝ 292, ΘΛ 273., Ν ΙΙΙ: 425, 
Λζ 6387., Γρ 169, Σχηλ 121, Λυκκ 138, Σλ 399, ΣλΒ 406 | ΙτκΕΛπΧηρ 1400. 
ς. βιικα− 
 

(897) σκ〈ρβα: 1. [φιαταλ, µαγασ, κεϖσ 〈γ νψρ]; 2. [µαγασ, ϖκονψ, νη〈νψ 〈γ φα]: 
Ν (Κτ, Κρ). � 
Εζτ α νϖνψνεϖετ α φινν ετιµολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακ νεµ τ〈ργψαλϕ〈κ, ετιµολ⌠γιαιλαγ 
ταλ〈ν σσζεφγγηετ α φινν καρππυ �ϖκονψ κενψρ� = λπ. καρπ, (σ)καρ�ηπα 
�παπρϖκονψ 〈ρπακενψρ�. Α κρεγ κενψρ ηελψεττι φογψασζτ〈σα ισµερτ ϖολτ. Α 
ϕελεντσεκ εγψεζτετσε µγ γψ ισ νεηζκεσ. Εζτ α σζ⌠τ α ΣΚΕΣ φιννβ∀λ λαππβα 
ϖαγψ λαππβ⌠λ φιννβε τρτν∀ σζ〈ρµαζ〈σνακ ϖεσζι. Υγψανεζτ αζ ΣΣΑ σκανδιν〈ϖ 
ιρ〈νψβ⌠λ ερεδεζτετι, σϖ. νψϕ. σκαρπ �σζ〈ραζ, κεµνψ�. � Ν ΙΙΙ: 426, Σλ 400 | 
ΣΚΕΣ 165, ΣΣΑ 1: 316 
 

(898) σκιερ∋ρι: 1. Βετυλα νανα, τρπε νψρ, ϖαιϖαισκοιϖυ, Ζωεργβιρκε: ∆ (Ρρ, Η, Οϖ, 
Ο, Σκαλσ, ςδ, Φρ, ς, ςφσ); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Γ); Ν (Οφ, Παρκ, Συϕ, Ιβ, Κτ, Κρ, Π, Υτσ, 
Ρεπ); Ι; Κ (Ν, Πα, Νϕ, Κλδ); 2. Χαλλυνα ϖυλγαρισ, χσαραβ, κανερϖα, Ηειδεκραυτ: 
Ν (Παρκ, Ενον). � 
Ταλ〈ν φιννυγορ ερεδετ! σζ⌠, δε κορα ϖιτατοττ. ς. οσζτϕ. κ%ρµσ �κισ φ!ζφαϕτα�, 
κ�ρµ�σ �βοκορ αλακ φ!ζ�. Αζ εγψεζτετσ αζρτ βιζονψταλαν, µερτ µινδσσζε 
κτ τ〈ϖολι νψελϖβεν ϖαν χσακ αδατ. Α φιννυγορ αλαπαλακ: ∗κ∀ρ3 �φ!ζφαϕτα�. 
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Λεητιραντα σζεριντ α κζλαππ κορβαν µεγϖολτ, α ρεκονστρυ〈λτ φορµα: ∗κ#ρρ#. Α 
φινν νψελϖϕ〈ρ〈σι κιερι, κιεριρισυ �τρπε νψρ� λαππ ϕϖεϖνψσζ⌠: < σκιερ�ρε ιδ. 
Φριισ 627�28, Γεν 2050., ΘΛ 274., Ν ΙΙΙ: 434, Λζ 6455., Χ 84, Γρ 221, Σχηλ 
122, ΙτκΤ 504, Ηκ 1171, ΣλΜορ 69, Κυρ 10, Κε 38, ΙτκΕ 4257., Σλ 402, ΣλΒ 514, 
ΒλΜ 265 | ΙτκΕΛπΧηρ 1403., ΣΚΕΣ 188, ΦΥς 128, ΥΕΩ 230, Λρ 430, ΣΣΑ 1: 
354 
ς. σιε#γα−. 
 

(899) σκιεσϕλιε: Βετυλα νανα, τρπε νψρ, ϖαιϖαισκοιϖυ, Ζωεργβιρκε. � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � ΘΛ 275., ΒλΜ 265 
 

(900) σκιλλιγ|ρασσε: Ρηιναντηυσ µινορ, χσργ∀ κακασχµερ, πικκυλαυκκυ, κλεινερ 
Κλαππερτοπφ: Ν (Κτ, Κρ, Π). � 
√. σζ.: σκιλλιγ �κισ πνζ, φιλλρ, γαρασ� + ρασσε �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. 
� Α σζ⌠ σσζεφγγ α νο. σκϕελλεγρασ = σκιλλινγρασ; σϖ. σκλλα = σκαλλεργρσ 
αλακκαλ. Α λαππβαν φελτεηετ∀λεγ κζϖετλεν νορϖγ 〈τϖτελ. � ΘΛ 276., Ν ΙΙΙ: 
438, ΝΝ 258 | ΝΕΟ 600 

(901) σκιρε|βιελ∋λυ: Χαµπανυλα πατυλα, τερεβλψεσ ηαρανγϖιρ〈γ, ηαρακανκελλο, 
Γλοχκενβλυµε. � 
√. σζ.: σκιρε �σζαρκα� + βιελ∋λυ �ηαρανγ, χσενγ∀�. � ςαλ⌠σζν!λεγ τκρσζ⌠, δε αζ 
〈ταδ⌠ νψελϖ νεµ 〈λλαπτηατ⌠ µεγ ποντοσαν, ϖ. φι. ηαρακανκελλο; σϖ. νγσκλοχκα 
Σλ 404 
 

(902) σκιρε|ϕυοπµυ: 1. Ρυµεξ λονγιφολιυσ, ηοσσζλεϖελ! λ⌠ροµ, ηεϖονηιερακκα, 
Γεµσεαµπφερ: Ν (Κϖ); 2. Ρυµεξ χρισπυσ, φοδροσ λ⌠ροµ, ποιµυηιερακκα, 
κραυσερ Αµπφερ. � 
√. σζ.: σκιρε �σζαρκα� + ϕυοπµυ �µεζει σ⌠σκα�� Φριισ 630, Θλ 277., Σλ 404, ΣλΒ 
253 
 

(903) σκοαλπα ∼ σκοαλππα|βλοµσταρ: Χαλτηα παλυστρισ, µοχσ〈ρι γ⌠λψαηρ, ρεντυκκα, 
Συµπφδοττερβλυµε: Ν (Λγ). � 
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. νο. σκολπ ιδ., σϖ. διαλ. σκοπβλιοµ. Α βλοµσταρ 
�ϖιρ〈γ� σσζεττελι υτ⌠ταγ ελ ισ µαραδηατοττ. � ΘΛ 278., Σλ 405, ΣλΒ 432 | ΝΕΟ 610 
 

(904) σκοδδο|ρασεκ: Ταραξαχυµ οφφιχιναλε, πονγψολα πιτψπανγ, ϖοικυκκα, γεµεινε 
Κυηβλυµε. � 
√. σζ.: σκοδδο �? 〈ρνψκ� + ρασεκ �ϖιρ〈γ�. � ΘΛ 279. 
 

(905) σκροαηππα|δαρακ (Πλ.): Λαµιναρια σαχχηαρινα, ϖαλαµιλψεν φατρζσµοσζατ, ϕκν 
λεϖ: Ν (Λνϖ, Κϖ). � 
Νορϖγ ϕϖεϖνψσζ⌠: σκρ∑π−ταρε ιδ. � ΘΝ 299 
 

(906) σκυολκα: [〈γαϖεσζτεττ, ναγψ νψρ]: Σ (Τψσ). � 
Ταλ〈ν κοραι κζφινν κορι σζ⌠, ϖ. φι. κολκκα �π⌠ζνα, ρδ�; σζτ κολκ �τυσκ⌠, τνκ�. 
� Λζ 6564., | ΣΚΕΣ 211 
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(907) σκυρββα: Χορνυσ συεχιχα, τρπε σοµ, ρυοηοκανυκκα, σχηωεδισχηερ Ηαρτριεγελ: 
Ν (Λγ). � 
Νορϖγ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. σκρυββα ιδ. Α σζ⌠βαν µετατζισ τρτντ. � ΘΛ 280. | 
ΝΕΟ 622 
 

(908) σλαππακ|ρ#σσ#: Νψµπηαε, τνδρρ⌠ζσα, λυµµε, Σεεροσε: Σ (ϑ, Φ, Γ, Τψσ). � 
√. σζ.: σλαππακ �µοχσ〈ρ, κισ τ⌠� + ρ#σσ# �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � 
ΘΛ 281., Γρ 393, Ηκ 1189 
 

(909) σµαρϖϖε ∼ σµαρϖε|ϕεαγιλ: 1. µυυριϕκλ; 2. Στερεοχαυλον, φ〈χσκαζυζµ⌠, 
τιναϕκλ. � 
√. σζ.: σµαρϖι �γνδρ ηαϕφρτ, φοδορ, χσαϖαροδ〈σ, τινχσ� + ϕεαγιλ 
�ρνσζαρϖασζυζµ⌠�. � ΛΛΝ 241/11., Ν ΙΙΙ: 476, Σλ 409, ΣλΒ 487 
 

(910) σναρραα ∼ σν∑ρρυο ∼ σναρρυο|σοαηκι: Βετυλα νανα, τρπε νψρ, ϖαιϖαισκοιϖυ, 
Ζωεργβιρκε: ∆ (Τν, Η, Οϖ, Ο, Μερ, Σκαλσ, Φρ, ς, ςφσ). � 
Εγψσζερ! σζ⌠κντ ισµερετλεν ερεδετ!, σσζεττελβεν αζ υτ⌠ταγ: σοαηκι �νψρ�. � 
ΛΩφσ 2224., Λζ 6677., Ηκ 1209 

(911) σναρταλ|σψεϖϖι: [φεηρ ϖιρ〈γ ϖζινϖνψ�: Ι. � 
√. σζ.: σνααρταλ �φτψλ∀ρχε� + σψεϖϖι �σζικι ϖζιβογλ〈ρκα ϖ. ϖζινϖνψ, 
αµελψνεκ εγψ φεηρ ϖιρ〈γα ϖαν�. �ΙτκΕ 4352. 
 

(912) σοαηκι: Βετυλα, νψρ, κοιϖυ, Βιρκε: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Αν, Οϖ, Υ, Ο, Μερ, Σκαλσ, 
ςδ, Σν∑, Φρ); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ); Ν (Παρκ, Κνκ, Ενον, Κτ, Κρ, Π, Υτσ, 
Ρεπ, Νεσ); Ι; Κ (Σεϖ, Ν, Νϕ). � 
Α λαππ σζ⌠ α κζλαππ κοριγ ϖισσζαϖεζετηετ∀, σ ταλ〈ν α κοραι κζφιννιγ ισ, ϖ. φι. 
συοκκο �ηιεσκοιϖυ, Βετυλα πυβεσχενσ, Μοορβιρκε, σζ∀ρσ νψρ�; σζτ σοκκ 
�πεηµελεητινεν κοιϖυ, [πυηαλεϖελ!] νψρ�, αζ αλαπαλακ ∗σοκα ιδ. Α ΣΚΕΣ α 
ηανγτανι εγψεζσ νεηζσγειρε µυτατ ρ〈, αζ ΣΣΑ σζεριντ ισ α π〈ρηυζαµ ηανγτανι 
οκοκβ⌠λ νεµ κιφογ〈σταλαν.  
Μ〈σικ λεηετ∀σγκντ φελϖετ∀δικ α συοκκι < συο σζ〈ρµαζ〈σα, σ α ϕελεντσε ακκορ 
συολλα κασϖαϖα �µοχσ〈ρον νϖ∀�, ακκορ α λαππ σζ⌠ µ〈σ ερεδετ!. Αζ ΣΣΑ, 
Λαγερχραντζ, Ηασσελβρινκ, Νιελσεν ποντοστϕ〈κ α νψρ φαϕτ〈ϕ〈τ: Βετυλα πυβεσχενσ 
= Βετυλα αλβα = Β. οδορατα, σζ∀ρσ νψρ (µολψηοσ ∼ φεηρ ∼ πελψηεσ ∼), 
ηιεσκοιϖυ, Μοορβιρκε. Α τββι νψελϖϕ〈ρ〈σ κυτατ⌠ποντϕαιν λεηετ υγψανεζ, δε 
λεηετ Βετυλα πενδυλα = Β. ϖερρυχοσα, βιβιρχσεσ νψρ (κζνσγεσ ∼), 
ραυδυσκοιϖυ, Ηνγεβιρκε; ιλλετϖε 〈λταλ〈νοσ ϕελλσε α νψρ νεµζετσγνϖνεκ, λ. 
χµσζ⌠. � Φριισ 658, Γεν 936., Ηζ 141, ΩΛπΧηρ 112, Ηαλ 125, ΘΛ 284., ΛΩφσ 
2252., Ν ΙΙΙ: 506, Λζ 6791., Χ 87, Σχηλ 134, Ηκ 1222, ΣλΜορ 70, Κυρ 333, ΙτκΕ 
4380., ΜοσΣλ 112, Σϖερ 42, Σλ 415, ΣλΒ 308, | ΙτκΕΛπΧηρ 1430., ΣΚΕΣ 1112�3, 
Λρ 1155., ΣΣΑ 3: 214 
ς. λιπµιεκ−, παλµα−, παλµαρισσε−, σναρρυο−, σοτνϕε−, τυοδδαρ−. 
 

(913) σοαητε|ρ〈σσι: Λψχοποδιυµ αννοτινυµ, κγψ⌠ζ⌠ κορπαφ!, ριιδενλιεκο, 
σπροσσενδερ Βρλαππ: Κ (Νϕ). � 
√. σζ.: σοαητι �ηαρχ, κζδελεµ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � 
ΙτκΤ 422, Σλ 415, ΣλΒ 434 



 217

 
(914) σοαρϖι: Πινυσ σψλϖεστρισ, ελσζ〈ραδτ ερδειφενψ∀, κελοηονκα, δρρε Φηρε 

(ϖερδορρτε Κιεφερ); Κυρυχσν〈λ: ∃4Ι%∋∃)∀Ο ∃Ι∃#∀: �γψαντ〈σ ερδει φενψ∀� ∆ 
(Τν, Αν, Υ, Σν∑, Στ, ςφσ); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ); Ν (Κτ, Κρ, Π); Ι; Κ (Σεϖ, 
Πα, Νϕ, Ιµ, Τ). � 
Υρ〈λι κορι σζ⌠, ϖ. ζρϕ. �υραλ−, �υρεδ �σζ〈ραδ�; σζαµ. ϕυρ. τιρ#− �κεµνψρε 
σζ〈ραδ�, µοτ. µΞπΞ �κεµνψ�. Α φινν νψελϖϕ〈ρ〈σι σορϖα λαππ ϕϖεϖνψσζ⌠. Αζ 
υρ〈λι αλαπαλακ ∗σορωα− �σζ〈ραδ�. � Ηζ 142, ΩΛπΧηρ 112, Ηαλ 124, ΘΛ 285., 
ΛΩφσ 2276., Ν ΙΙΙ: 510, Λζ 6810., Σχηλ 133�4, ΙτκΤ 510�11, 946, Λυκκ 141, 
ΣλΜορ 70, Κυρ 335, Κε 89, ΙτκΕ 4396., ΜοσΣλ 115, ΣλΜοσ 19, 38, Σϖερ 27, Σλ 
416 | ΙτκΕΛπΧηρ 1434, ΦΥς 75, ΣΚΕΣ 1083, ΥΕΩ 502, Λρ 1161. 
 

(915) σοηκαρ|βοηχχι: Σαχχηαρυµ, χυκορν〈δ, σοκεριρυοκο, Ζυχκερροηρ. � 
√. σζ.: σοηκαρ �χυκορ� + βοηχχι �ρεγεσ σζ〈ρ νϖνψ, ν〈δ, ανγψαλγψκρ�. � Σλ 
418 
 

(916) σοηκαρ|ν〈ηπο�: Βετα ϖυλγαρισ συβσπ. ϖυλγαρισ χονϖαρ. χρασσα προϖαρ. αλτισσιµα, 
χυκορρπα, σοκεριϕυυρικασ, Ζυχκερρβε. � 
√. σζ.: σοηκαρ �χυκορ� + ν〈ηπο� �χυκορρπα, καρ⌠ρπα�. � Σλ 418, ΣλΒ 459 
 

(917) σοηκαρ|ρυοητασ: Βετα ϖυλγαρισ συβσπ. ϖυλγαρισ χονϖαρ. χρασσα προϖαρ. αλτισσιµα, 
χυκορρπα, σοκεριϕυυρικασ, Ζυχκερρβε. � 
√. σζ.: σοηκαρ �χυκορ� + ρυοητασ �γψκρ�. � Σλ 418, ΣλΒ 459 
 

(918) σορϖα|ϕψϖιλ: Χετραρια ισλανδιχα, ιζλανδιζυζµ⌠, ισο ηιρϖενϕκλ, Ελχηφλεχητε: 
Ι. � √. σζ.: σορϖα �ϕ〈ϖορσζαρϖασ� + ϕψϖιλ �ζυζµ⌠�. � Φριισ 610, ΙτκΕ 968., 4439. 
 

(919) σοτνϕι ∼ σοτνϕε|σοαηκι: Βετυλα πενδυλα, βιβιρχσεσ νψρ, ριιππακοιϖυ, 
Ηνγεβιρκε. � 
√. σζ.: σοτνϕι �βιβιρχσεσ νψρ; κζνσγεσ νψρ; ροϕτ; χσνγ∀ τ〈ργψ� + σοαηκι 
�νψρ�. Ισµερετλεν ερεδετ!. � Σλ 420, ΣλΒ 434 
 

(920) σ⌡⌡ρϖ×|ϖυ∑�∋�: Εθυισετυµ σψλϖατιχυµ, ερδει ζσυρλ⌠, µετσκορτε, 
Ωαλδσχηαχητεληαλµ. � 
√. σζ.: σ⌡⌡ρϖ �ϕ〈ϖορσζαρϖασ� + ϖυ∑��� (Ν ηοα�∋�α)�ζσυρλ⌠�. � ΜοσΣλ 111, ΣλΜοσ 
70 
 

(921) σπ〈ββα|ρ〈σσι: Τρολλιυσ ευροπαευσ, κζνσγεσ ζεργεβογλ〈ρ, κυλλερο, 
Τρολλβλυµε. � 
√. σζ.: σπ〈ββα �ταπλ⌠γοµβα, πφετεγ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. 
Αζ ελνεϖεζσ α γµβ αλακ ϖιρ〈γ σ α ηασονλ⌠ αλακ γοµβα αλαπϕ〈ν 
τρτνηετεττ. � Σλ 421 
 

(922) σπατνϕυ: 1. [φιαταλ, εγψενεσ, ϖκονψ (γψενγε) νψρ]; 2. [καρχσρα νϖ∀ φα, 
αµελψετ εγψετλεν σζλφυϖαλοµ µεγηαϕλτ]: Ν (Π). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Ν ΙΙΙ: 528, Σλ 421 
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(923) σπεν〈ητα ∼ σπεν〈ηττα ∼ σπιν〈ητα ∼ σπιν〈ηττα: Σπιναχια, σπεν⌠τ, πινααττι, 

Σπινατ. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. πορτ. εσπιναφρε; σπ. εσπιναχα; φρ. επιναρδ; ολ. σπιναχε, 
σπιναχιο; ανγ. σπιναχη; ορ. ∗ν∋#∀) �σπεν⌠τ�. Α λαππβα ϖαλ⌠σζν!λεγ α 
σκανδιν〈ϖβ⌠λ ρκεζεττ, ϖ. σϖ. σπενατ; νο. σπινατ ιδ. � Σλ 423, 424, ΣλΒ 408, 
ςεστΛυυκ 140 | ΣΕΟ 834 
 

(924) σπινε|µυρϕιε: Χορνυσ συεχιχα, τρπε σοµ, ρυοηοκανυκκα, σχηωεδισχηερ 
Ηαρτριεγελ: Ν (Λγ, Κλ, Κρλ). � 
√. σζ.: σπινε �δισζν⌠� + µυρϕε �βογψ⌠�. Αζ ελνεϖεζσ α βογψ⌠ ρτκτελενσγρε 
υταλ. � ΘΛ 287. 
 

(925) στααλαν|σλααβρε ∼ στααλαν|σλεεηπη ∼ στααλαν|σλεεπε: Αχονιτυµ σεπτεντριοναλε, 
σζακι σισακϖιρ〈γ, ποηϕανυκονηαττυ, Στυρµηυτ. � 
√. σζ.: Στααλοε ∼ Στααλα �(εϖεντψρσκικκελσε) (Ν στ〈λλυ) �ϖαγαβονδ, µεσεαλακ; 
χσαϖαργ⌠� + σλεεηπε �εν πλαντε (ϖισστνοκ τψριηϕελµ), εγψ νϖνψ (βιζονψ〈ρα 
σζακι σισακϖιρ〈γ)�. Αζρτ αδταµ µεγ ιττ α νορϖγ ϕελεντσεκετ, µερτ εζ αζ αδατ 
εγψετλεν µ〈σ σζ⌠τ〈ρβαν σεµ σζερεπελ, χσακ Βεργσλανδν〈λ. Α λατιν, µαγψαρ, φινν, 
νµετ µεγφελελσεκκελ ν εγσζτεττεµ κι. Α νϖνψ νεϖε εγψρσζτ α ναγψ 
µρεττελ (ακ〈ρ 2 µτερ ισ λεηετ) µαγψαρ〈ζηατ⌠, µ〈σρσζτ α ϖιρ〈γ ναγψ σαπκ〈ηοζ, 
σισακηοζ ηασονλ⌠, α µεσκβεν, µεσεκνψϖεκβεν γψ, ιλψεν σαπκ〈ϖαλ α φεϕκν 
〈βρ〈ζολϕ〈κ α ναγψδαραβ, 〈µ οστοβα φιγυρ〈κατ. Μ〈σ φορρ〈σοκβαν (πλ. 
Σαµµαλλαητι) νεµχσακ α �µεσεαλακ� ϕελεντσ 〈λλ, ηανεµ ποντοσαββαν: ⌠ρι〈σ, 
µαν⌠, ερδει χσοδαλνψ, α λαππ µεσκβεν σζερεπλ∀ οστοβα ⌠ρι〈σ. � ΒλΜ 291 
 

(926) στααλυον|γραασιε: Χηαµεριον ανγυστιφολιυµ [Επιλοβιυµ ανγυστιφολιυµ], ερδει 
δερχε (κεσκενψλεϖελ! ∼, ϖ〈γ〈σι ∼), µαιτοηορσµα, σχηµαλβλττριγεσ 
Ωειδενρσχηεν: ∆ (Ρρ, Οϖ, Φρ, ς, ςφσ); Αχονιτυµ σεπτεντριοναλε, σζακι 
σισακϖιρ〈γ, ποηϕανηαττυ (λεητουκονηαττυ), Στυρµηυτ. � 
√. σζ.: στααλυο (στ〈λλυ) �⌠ρι〈σ, µαν⌠, ερδει χσοδαλνψ, α λαππ µεσκβεν σζερεπλ∀ 
⌠ρι〈σ� + γραασιε �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 290., ΛΩφσ 2551., Ηκ 
1242, ΒλΜ 291 
 

(927) στααρροε ∼ στααρρα: Χαρεξ, σ〈σ, σαρα, Σεγγε: ∆ (Τν, Η, Οϖ, Υ, Ο, Φρ, ς); Σ 
(Μ, Αρϕ, ϑ, Γ). � 
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. σϖ. σταρρ; νο. στορρ ιδ. � ΘΛ 291., ΘΝ 320, Λζ 
6959., Γρ 1085, Σχηλ 128, Ηκ 1243, ΝΕΟ 722, ΒλΜ 291 | ΣΕΟ 862 
 

(928) στ〈λο|β〈ργγε�: Τοφιελδια χαλψχατα, ηεγψι π〈ζσιτλιλιοµ, καρηυνρυοηο, 
Κελχησιµσενλιλιε. � 
√. σζ.: στ〈λλυ �⌠ρι〈σ, µεσελνψ� + β〈ργγε� �η〈λ⌠, χσαπδα ζσιν⌠ρϕα�. Α φινν νεϖετ 
Σαµµαλλαητιτ⌠λ ϖεττεµ 〈τ. Αζ ΟΚ σζεριντ: �κυτεν καρηυνρυοηο, µυττα ισοµπι� 
[ολψαν, µιντ α ηεγψι π〈ζσιτλιλιοµ, δε ναγψοββ]. Φινν νεϖετ ε φορρ〈σ νεµ εµλτ. � 
Σλ 426 
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(929) στ〈λο|βλυµ∋µα: Αχονιτυµ, σισακϖιρ〈γ, υκονηαττυ, Στυρµηυτ: ∆ (Η). � 
√. σζ.: στ〈λλυ �⌠ρι〈σ, µεσεβελι αλακ� + βλυµ∋µα �ϖιρ〈γ�. � Χ 89 
 

(930) στ〈λο|βοσκα: 1. Αχονιτυµ σεπτεντριοναλε, σζακι σισακϖιρ〈γ, υκονηαττυ, 
Στυρµηυτ: ∆ (Η) ; 2. Ανγελιχα σψλϖεστρισ, ερδει ανγψαλγψκρ, καρηυνπυκι, 
Ωαλδενγελωυρζ: ∆ (Ητ), Ν (Ιβ, Κτ, Κρ, Π). �  
√. σζ.: στ〈λλυ �⌠ρι〈σ, µεσεβελι λνψ� + βοσκα �χσϖεσ νϖνψ, ανγψαλγψκρ�. � 
ΘΛ 288., Ν ΙΙΙ: 552, Ηκ 1242, ΒλΜ 291 
 

(931) στ〈λυ|βυρσα: 1. Ανγελιχα σψλϖεστρισ, ερδει ανγψαλγψκρ, καρηυνπυτκι, 
Ωαλδενγελωυρζ; 2. Λψχοπερδον, πφετεγ, τυηκελο, Βοφιστ: Ν (Κτ, Κρ, Π). � 
√. σζ.: στ〈λλυ �⌠ρι〈σ, µεσεαλακ� + βυρσα �ερσζνψ, πνζτ〈ρχα�. Α γοµβ〈κ νεµ 
νϖνψεκ, ιττ αζονβαν τανυλσ〈γοσ α µ〈σοδικ ϕελεντσβεν ϖαλ⌠ ηασζν〈λατυκ. 
Φορµ〈ϕα αλαπϕ〈ν ινκ〈ββ εζ τ!ννε ελφογαδηατ⌠νακ, β〈ρ µαγα Σαµµαλλαητι ισ 
µινδκτ ϕελεντσβεν ηασζν〈λϕα. Φριισ 676, ΘΛ 289, Ν ΙΙΙ: 552, Σλ 426 
 

(932) στ〈λυ|γ〈ισκι: Ασπλνιυµ, φοδορκα, ραυνιοινεν, Στρειφενφαρν. � 
√. σζ.: στ〈λλυ �⌠ρι〈σ, µεσεβελι αλακ� + γ〈ισκι �παϕζσικα, π〈φρ〈νψ�. � Σλ 426 
 

(933) στ〈ρρ〈 ∼ δαρρα: 1. Λαµιναρια, φατρζσµοσζατ; 2. Αλαρια εσχυλεντα, [ναγψ, λεϖλ 
αλακ, βαρνα τενγερι µοσζατ, ην〈ρ], ρυσκολεϖ, Μεερτανγ: Ν (Οφ, Ιβ, Λγ, Βλσ, 
Λνϖ, Κλ, Κϖ, Κτ, Κρ, Π, Ηφ, Κσ); Κ (Πα). � 
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. νο. ταρε; σϖ. νψϕ. ταρε ιδ. � Α σζ⌠τ〈ρακ νεµ 
ϖ〈λασζτϕ〈κ σζτ αζ Αλαρια σ Λαµιναρια νεµζετσγεκετ. Αζ Αλαρι〈νακ µαγψαρ 
νεϖε νινχσ. � Φριισ 677, ΘΝ 320, Ν ΙΙΙ: 555, ΙτκΤ 521, Σλ 426 | ΝΕΟ 771, ΣΕΟ 
955, ΙτκΕΛπΧηρ 1458. 

 
(934) στ�λυ|νϕυϖδεµ: Χλαδονια πψξιδατα, τλχσρεσζυζµ⌠, ρυσκεαπικαρινεν 

τορϖιϕκλ, Βεχηερφλεχητε. � 
√. σζ.: στ〈λλυ: ⌠ρι〈σ, ερδει χσοδαλνψ, µεσεαλακ� + νϕυϖδιτ �ζζ, σσζεαπρτ, 
φελδαραβολ, σσζετρ, νψοµ, λαπτ� ιγε βεφεϕεζεττ παρτιχιπιυµα. � ΙτκΕ 2825., 
4517. 

 
(935) στοηκκι: [σζ〈ραζ, κορηαδτ φα, φ∀λεγ νψρ, αµελψικ 〈λλ ϖαγψ φεκσζικ α φλδν]: Ν 

(Κτ, Κρ, Π). � 
Βιζονψ〈ρα σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. νο. στοκκ; σϖ. στοχκ �φατρζσ, τυσκ⌠�. 
Ωικλυνδ εγψεζτετηετ∀νεκ ϖλι α φι. τψκκ σζ⌠ϖαλ. � Φριισ 680, Ν ΙΙΙ: 565, Σλ 429, 
ΣλΒ 308 | ΩΛπΧηρ, ΝΕΟ 719, ΣΕΟ 873, ΣΚΕΣ 1387 
 

(936) στοϖϖρα: Ρυµεξ λονγιφολιυσ, ηοσσζλεϖελ! λ⌠ροµ, ηεϖονηιερακκα, 
Γεµσεαµπφερ: Ν (Ηφ). � 
Νορϖγ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. σταυρ �φιαταλ φα, καρ⌠�. � ΘΛ 292., | ΝΕΟ 708 
 

(937) στριηππυ: Ποα, περϕε, νυρµικκα, Ρισπε: Ν (Λγ, Κλ, Κρλ). � 
Θϖιγσταδ σζεριντ νορϖγ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. στριπα. Ταλ〈ν ϖ. µγ νο. στριπ 
�ζσυρλ⌠�. � ΘΛ 293., Σλ 429, ΝΕΟ 727 
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(938) στροµµπυο: [σζ〈ραζ, χσοµ⌠σ νψρ]: ∆ (ςφσ). � 

Ταλ〈ν σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. σϖ., νο στρυµπα �ηαρισνψα, χσονκ, µαραδκ�. 
Αλακιλαγ µινδενκππεν εγψεζτετηετ∀, σζεµαντικαιλαγ ινκ〈ββ ϖιτατηατ⌠. Μερσζ 
ασσζοχι〈χι⌠ϖαλ εσετλεγ α ηαρισνψα χσοµ⌠ιρα λεηετ γονδολνι, α νψρφα γχσρτσ 
〈γαι νετ〈ν ηαρισνψ〈σ λ〈βακρα εµλκεζτετνεκ. � ΛΩφσ 2379., Λζ 7042. | ΝΕΟ 
730, ΣΕΟ 882 
 

(939) στυολλ〈: ρυσκολεϖ, [βαρνα τενγερι µοσζατ, νεµ ναγψ λεϖελ!]: Ν (Κτ, Κρ, Π). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Φριισ 682, ΘΛ 295., Ν ΙΙΙ: 571, Σλ 430 
 

(940) στυορρα|γ〈ισκι: ∆ρψοπτερισ εξπανσα, ηεγψι παϕζσικα, ισοαλϖεϕυυρι, εινε Αρτ 
Ωυρµφαρν. � 
√. σζ.: στυορρα �ναγψ� + γ〈ισκι �παϕζσικα�. � Σλ 430 
 

(941) στυορρα|µ〈∀ιρ: Γαλιυµ µολλυγο, κζνσγεσ γαλαϕ, παιµενµαταρα, 
Ωιεσενλαβκραυτ. � 
√. σζ.: στυορρα �ναγψ� + µ〈!ιρ �γαλαϕ�. � Σλ 430 
 

(942) στυορρα|ν#λετ ∼ στυορρα|ν#ιλλετ: ∆ιαντηυσ συπερβυσ, βυγλψοσ σζεγφ!, 
πυλσκανειλικκα, Πραχητνελκε. � 
√. σζ.: στυορρα �ναγψ� + νειλιηκκα ∼ ν#ιλλετ �σζεγφ!�. � Σλ 430, ΣλΒ 418 
 

(943) συηπι: Ποπυλυσ τρεµυλα, ρεζγ∀ νψ〈ρφα, ηααπα, Εσπε: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Οϖ, Υ, Ο, 
Σκαλσ, Φρ, ς, ςφσ); Σ (Μ, ϑ, Γ); Ν (Παρκ, Συϕ, Γρατ, Ταλµ, Κνκ, Κτ, Κρ, Π, Υτσ); 
Ι; Κ (Κλδ). � 
Φινν−ϖολγαι κορι σζ⌠, ϖ. φι. ηααπα; καρϕ. ηοαβα; αυν. ηοαβυ ∼ ηυαβυ; λ!δ ηυαβ 
∼ ηυαβε ∼ ηοαβυ; ϖεπσζ. ηαβ; ϖ⌠τ #πα; σζτ ηααβ ∼ ηααϖ; χσερ. �απκι ∼ �απι ∼ 
�οπκε ιδ. Α φινν−ϖολγαι αλαπαλακ: ∗�απα �ρεζγ∀νψ〈ρ�. � Λν 252, Γεν 1045., 
ΩΛπΧηρ 114, ΘΛ 301, ΛΩφσ 2303., Ν ΙΙΙ: 607, Λζ 7106., 7121χ., Χ 92, Γρ 
1021, Σχηλ 135, Λυκκ 144, Ηκ 1275, ΣλΜορ 73, Κυρ 328, Κε 88, ΙτκΕ 4627., 
ΜοσΣλ 114, ΣλΜοσ 13, Σλ 432, ΣλΒ 244 | ΣΚΕΣ 46, ΥΕΩ 783, Λρ 1165. 
 

(944) συϕτεν|συϕν: π〈φρ〈νψ, σανανϕαλκα, Φαρνκραυτ: Κ (Κλδ). � 
√. σζ.: συϕτ (γεν.) �σζνα, φ!� + συϕν �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � Λατιν 
νεϖετ νεµ αδηατυνκ, ηισζεν τββ τυχατ κλνβζ∀ π〈φρ〈νψνϖ ϖαν. Α σζ⌠τ 
Ιτκονεν κιηαλτνακ τεκιντι. � Γεν 2063., ΘΛ 297., ΙτκΤ 526 

 
(945) συλλε|ρασσε: Ρυµεξ, λ⌠ροµ, συολαηειν, Αµπφερ: Κ (Κλδ). � 

√. σζ.: συλλε �σ⌠� + ρασσε �ϖιρ〈γοσ λ〈γψσζ〈ρ νϖνψ, ϖιρ〈γ, φ!�. � ΙτκΤ 422, 530 
 
(946) συοιδνε|λυκτι: Χαρεξ φλαϖα, σ〈ργα σ〈σ, κελτασαρα, Γελβσεγγε. � 

√. σζ.: συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε� + λυκτι �σ〈σ�. � Σλ 434 | ΣΚΕΣ 
306 
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(947) συοιδνε|ρυητα|ρ〈σσι: Ρηιναντηυσ σεροτινυσ, ναγψ (ναγψϖιρ〈γ) κακασχµερ, 
ισολαυκκυ, γρο⇓ερ Κλαππερτοπφ. � 
Τ. . σζ.: συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε� + ρυητα �πνζ� + ρ〈σσι 
�ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Σλ 434, ΣλΒ 268 
 

(948) συοιδνε|ϖιητι: Ποταµογετον γραµινευσ, φ!λεϖελ! βκασζ∀λ∀, ηεινϖιτα, 
Γρασλαιχηκραυτ. � 
√. σζ.: συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε� + ϖιητι �βκασζ∀λ∀�. � Σλ 434 

 
(949) συοιδνι: 1. Χαρεξ ϖεσιχαρια, η⌠λψαγοσ σ〈σ, λυητασαρα, Βλασενσεγγε; 2. [α σ〈σφλκ 

〈λταλ〈νοσ νεϖε]; 3. [φ!, φ!φλε (πλ. π〈ζσιτφ!), λ〈γψ σζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ, αµελψ α 
λαπποκ ϖλεµνψε σζεριντ λεϖλτελεν]; 4. [τ〈γαββ ρτελεµβεν εγψττεσεν 
µινδενφλε φ!, αµιτ ϖ〈γνι λεηετ, σ σζν〈νακ ηασζν〈λνι]: ∆ (Τν, Ρρ, Η, Αν, 
Οϖ, Υ, Ο, Σκαλσ, ςδ, Σν∑, Φρ, ς, Στ, ςφσ); Σ (Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ); Ν (Κτ, Κρ, Π); Ι; 
Κ (Σεϖ, Πα, Νϕ, Ιµ, Κλδ, Τ). � 
Κοραι κζφινν κορι σζ⌠ ∗�αινα, ϖ. φι. ηειν, σζτ ηαιν, λϖ αινα. Α κζφιννβεν 
βαλτι ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. λιτ. �ι�νασ; λεττ σενσ �σζνα, φ!�. � Λν 252., Φριισ 689, 
Ηζ 144, Ηαλ 130, ΘΛ 297., ΛΩ φσ 2246., Ν ΙΙΙ: 588�59, Λζ 7132., Χ 91, ΙτκΤ 
528, Ηκ 1265, ΣλΜορ 73, Κυρ 330, Κε 88, ΙτκΕ 4651., ΜοσΣλ 113, Σϖερ 24, Σλ 
434, ΙτκΕΛπΧηρ 1478., ΣλΒ 250, Κορη 30 | ΙτκΕΛπΧηρ 1478., Λρ 1171., ΣΚΕΣ 
65, ΣΣΑ 1: 150�51 
ς. αλ〈�−, αλ〈�η〈ι−, αλιτ−, 〈ιβµε−, 〈λ〈σ−, βεατνατ−, βοηχχε−, βοηχχο−, %χ−, ∼ %χι−, 
%ερευ⌡ϕϖ−, %υοτνϕ〈τ−, δυολβα−, εαµιγιεδδε−, ελϖε− ∼ ηελϖε−, εϖσι−, 
φισκεσνϕ〈λγγαη〈ι−, γ〈δδε−, γιεδδε−, γορδε−, γυλµενβυρδη−, ∼ γολµενβορτη−, 
γυοδϕα−, γυολα�µαµ−, ηαιπακ−, η〈ι− ∼ η〈ισο−, η#ηποσ−, ιτ〈λιαρ〈ι−, ϕιεγγι−, ϕορβα−, 
κ#ρνασ−, κ#τσκ−, κελλυ−, κοασκρεµ−, κυοϖ#α−, λα#ασ−, λαµπε− ∼ λαµποηκ−, λυκτα−
, νϕαλγα−, νϕ〈λγγαη〈ι−, νϕεαηχετ−, νϕεαϖδε−, νϕοαµµελ−, νϕορµµ−, νυγγε�συιν−, 
οαλγα−, οανεηισ(γιεδδε)−, οαρϕεη〈ι−, ραυτα−, ρ∑ητ#−, ροαϖα−, ροητο−, σ〈λτε−, σεακκα−
, σιεππα−, σιειϖα−, σϕλααϖδϕε−, συϕτεν−, συολλε−, �λεανχα−, τιερµεσ−, τ�υγγι−, υλλο−, 
υβµολ−, ϖ〈ρρε−, ϖυολγα−, (ϖυασκ)σ##−. 

 
(950) συολλε|συϕν: Ρυµεξ, λ⌠ροµ, συολαηειν, Αµπφερ: Κ (Πα). � 

√. σζ.: συολλε �σ⌠� + συϕν �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � ΙτκΤ 529 
 

(951) συορβµα|γοαητι: 1. Πολεµονιυµ χαερυλευµ (χοερυλευµ), κκ χσαταϖιρ〈γ, 
κελλοσινιλατϖα, βλαυε Ηιµµελσλειτερ; 2. Χαρδαµινε πρατενσισ, ρτι κακυκκτορµα, 
(λυητα)λιτυκκα (νιιττψλυητακααλι), Ωιεσενσχηαυµκραυτ; 3. [κκ ϖιρ〈γ νϖνψ]: 
Ν (Κρ). � 
√. σζ.: συορβµα �υϕϕ� + γοαητι �κυνψη⌠, σ〈τορ; τοκ, φσζεκ�. � ΘΛ 298., Ν ΙΙΙ: 
598�59, Σλ 435 
 

(952) συορβµα|ρ〈σσι: Ποτεντιλλα ανσερινα, λιβαπιµπ⌠, κετοηανηικκι, 
Γνσε(φινγερ)κραυτ. � 
√. σζ.: συορβµα �υϕϕ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Σλ 435, ΣλΒ 
299 
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(953) συορδνα: Φραξινυσ, κ∀ρισ, σααρνι, Εσχηε. � 
ςιτατοττ ερεδετ! σζ⌠. 1.Ταλ〈ν φινν ϕϖεϖνψσζ⌠. Α ΣΚΕΣ σ αζ ΥΕΩ νεµ εµλτι 
α λαππ αδατοτ.  
Β〈ρ χσυπ〈ν Σαµµαλλαητιν〈λ ϖαν αδατ, σ εζρτ ϖαλ⌠σζν!λεγ ϕαββ κορ αδατταλ 
ϖαν δολγυνκ, αζ ετιµολ⌠γι〈τ εγψτταλ βιζονψταλαννακ ταρτϖα, φελϖετεµ, ηογψ α 
σζ⌠ 2. ∀σι, α φινν−ϖολγαι κορρα ϖισσζαϖεζετηετ∀, ϖ. φι. σααρνι; ϖ⌠τ σ#ρνι, 
σ#ρνεπ�; . σααρ, σααρνε; λϖ σαρν �κ∀ρισ�; χσερ. �ρτΘι, �ερτΘε �κεχσκεφ!ζ, φ!ζ�. � 
Σλ 435, ΣλΒ 444 | ΣΚΕΣ 939, ΥΕΩ 752, ΣΣΑ 3: 139 
 

(954) συοστο: [φλιγ ελσζ〈ραδτ ερδειφενψ∀]: ∆ (Ρρ); Σ (Μ); Ι: �υ�να [λ〈βον ελσζ〈ραδτ 
ερδειφενψ∀, αµελψεν µγ α κρεγ ζ〈ρτ]; Κ (Πα, Νϕ, Κλδ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. Α φινν ηυητα σζ⌠ϖαλ ϖαλ⌠ εγψεζτετσε αζ ΥΕΩ τανσ〈γα 
σζεριντ τϖεσ. Α φινν νψελϖϕ〈ρ〈σι συοστο �λ〈βον ελσζ〈ραδτ ερδειφενψ∀� λαππ 
ϕϖεϖνψσζ⌠. � ΘΛ 299., Σχηλ 130, ΙτκΤ 560, ΙτκΕ 4806. | ΣΚΕΣ 1120, ΥΕΩ 
788, ΣΣΑ 1: 177 

(955) συοτνα|β〈ιδνι: ςερονιχα λονγιφολια (ςερονιχα µαριτιµα), ηοσσζλεϖελ! 
ϖερονικα, πιτκλεητινεν τδψκε (ραντατδψκε), Εηρεινπρεισ (λανγβλττριγερ 
Βλαυωειδεριχη): Ν (Πορσ). � 
√. σζ.: συοτνα �ρ, ν, ρφοναλ� + β〈ιδνι �σζν φεστσρε�. � ΘΛ 296., Σλ 436, ΣλΒ 
410, 430 
 

(956) συοτνϕο|ρυ�κι: Χοµαρυµ παλυστρε, τ∀ζεγεπερ, κυρϕενϕαλκα, Συµπφβλυταυγε. � 
√. σζ.: συοτνϕυ �µοχσ〈ρ, λ〈π� + ρυ�κι �βαρν〈σπιροσ�. � Σλ 436, ΣλΒ 322 
 

(957) συοϖ∋ϖι: 1. Ρανυνχυλυσ πελτατυσ, σζικι ϖζιβογλ〈ρκα, ϕρϖιρυοηο (ϕρϖιστκιν), 
Σχηιλδωασσερηαηνενφυσσ; 2. [ϖζινϖνψ, µελψνεκ εγψ φεηρ ϖιρ〈γα ϖαν]: Ι. � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � ΣλΜορ 74, ΙτκΕ 4659., Σλ 436 
 

(958) συπτα|ϕψϖιλ: Σχηαυµφλεχητε, [ηοσσζ, φεηρ, βολψηοσ, πυηα ζυζµ⌠]. � 
√. σζ.: συπτα �ηαβ, ταϕτκ� + ϕψϖιλ �ζυζµ⌠�. � ΙτκΕ 968., 4628. 
 

(959) συϖτιε: Μενψαντηεσ τριφολια, ϖιδραφ!, ραατε, Βιττερκλεε. � 
Ισµερετλεν ερεδετ! σζ⌠. � ΒλΜ 298 

 
(960) σϖααλεν|νϕοεκτϕεµε: 1. Γναπηαλιυµ νορϖεγιχυµ, νορϖγ γψοπ〈ρ, 

νορϕανϕκκρ, νορωεγισχηεσ Ρυηρκραυτ: ∆ (Ρρ, Η, Οϖ, Υ, Ο, Μερ, ς, Φρ, ςφσ); 
Σ (ϑ, Γ); 2. Χονϖαλλαρια µαϕαλισ, µ〈ϕυσι γψνγψϖιρ〈γ, κιελο, Μαιγλχκχηεν: Σ 
(Αρϕ); 3. [εγψ ταϖασσζαλ ελ∀σζρ ϖιρ〈γζ⌠ ηεγψι νϖνψ νεϖε]: ∆ (ςφσ); 4. 
[µαγασ, νψελϖηεζ ηασονλ⌠ φ!]: ∆ (Τν, Ρρ, ςφσ); 5. Χιρσιυµ ηετεροπηψλλυµ, 
η⌠φεηρλεϖελ! ασζατ, ηυοπαοηδακε, ϖερσχηιεδενβλττριγε Κρατζδιστελ: Σ (ϑ, Φ, Γ); 
6. Ηψπεριχυµ θυαδρανγυλυµ = Ηψπεριχυµ µαχυλατυµ, πεττψεσ (φολτοσ) 
ορβ〈νχφ!, σρµικσ κυισµα (σρµκυισµα), Καντενηαρτηευγεωχησε: Σ (Τψσ). � 
√. σζ.: σϖααλε �σαρκι ρ⌠κα, φεηρ ρ⌠κα� + νϕοεκτϕεµε (Ν νϕυοϖ..α) �νψελϖ�. 
Μεγφιγψελσειµ σζεριντ α ποντοσ νϖϖελ ελλ〈τοττ νϖνψεκ � φ∀λεγ αζ 1. 2. 5. � 
ελσ∀σορβαν λεϖελκ µιαττ, α ρ⌠κα νψελϖηεζ ϖαλ⌠ ηασονλ⌠σ〈γ µιαττ καπηαττ〈κ 
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νεϖκετ. � Φριισ 698, ΘΛ 302., ΛΩφσ 2382., 2554., Λζ 7213., Γρ 1359, Ηκ 
1277, ΒλΜ 298 
 

(961) σϖ∋ϕραα: Ρανυνχυλυσ πλατανιφολιυσ, πατψολατβογλ〈ρκα, ϖαλκοϖυοκκολεινικκι, 
Πλατανενηαηνενφυ⇓: ∆ (Ρρ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Ηκ 1278, ΒλΜ 300 
 

(962) σϖιϕν∋ε|βστ∋ε [εγψ, α µοχσαρακβαν 〈λταλ〈νοσαν ελ∀φορδυλ⌠ φ!]. � 
√. σζ.: σϖιϕν∋ε �δισζν⌠� + βστ∋ε �καν〈λ�. Αζ ελ∀ταγ α νο., σϖ. σϖιν ιδ. σζ⌠β⌠λ 
σζ〈ρµαζικ. � ΛΩφσ 2392., Ηκ 1282 
 

(963) σϖιϕνιε|γραασιε: [µοχσ〈ρβαν 〈λταλ〈νοσαν ελ∀φορδυλ⌠ φ!]. � 
√. σζ.: σϖιϕν∋ε �δισζν⌠� + ρ〈σσι �λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ, ϖιρ〈γ, φ!�. � ΛΩφσ 
2392., Ηκ 1282 
 
 

(964) σϖισκερ: Πρυνυσ, σζιλϖα, λυυµυ, Πφλαυµε: ∆ (Σν∑). � 
Λαγερχραντζ σζεριντ νορϖγ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. σϖισκε �ασζαλτ σζιλϖα�. � Λζ 7238., 
Ηκ 1283 
 

(965) σψερ∋µι: µντψ (κυιϖα οκσικασ), [σζ〈ραζ 〈γασ ερδειφενψ∀]: Ι. � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � ΣλΜορ 74 
 

(966) σψκλαµα: Χψχλαµεν, χικλ〈µεν, σψκλααµι, Αλπενϖειλχηεν, Ζψκλαµεν 
(Αλπενϖειλχηεν, Βεργϖειλχηεν). � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. σπ. χιχλαµεν; πορτ. χιχλαµε(ν); ανγ. χψχλαµεν, ολ. 
χιχλαµινο, χιχλαµο; ορ. Υ∋(%∀47# �χικλ〈µεν�. Α λαππβα α φιννβ∀λ κερληετεττ. � 
Σλ 438 
 

(967) σψρ#να ∼ σψριιδνα: Σψρινγα, οργονα, σψρεενι (σιρεενι), Σψρινγε. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. ορ. χ∋πε#&; ανγ. σψρινγα; ολ. σιρινγα �οργονα�; α σκανδιν〈ϖ 
νψελϖεκβεν: νο. σψριν; σϖ. σψρεν ιδ. Α φινν αλακ α σϖδβ∀λ σζ〈ρµαζικ. Αζ 
ετιµολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακ λαππ αλακοτ νεµ εµλτενεκ, γψ τελϕεσ βιζονψοσσ〈γγαλ νεµ 
〈λλαπτηατ⌠ µεγ αζ ερεδετκ. Αζ ελσ∀ εσετβεν βιζονψ〈ρα α σϖδ, α µ〈σοδικ 
εσετβεν α φινν αζ 〈ταδ⌠ νψελϖ. � ΣλΒ 456, 470, ΣΚΕΣ 1147�48, ΣΣΑ 3: 231 
 

(968) �αλ∋λεσ|γρον|λαστα: Σαλιξ βορεαλισ, σζακι φ!ζ, ναπαπαϕυ, εινε Αρτ Ωειδε. � 
Τ. . σζ.: �αλ∋λεσ �σιµα� + γρον �η⌠φαϕδ� + λαστα �λεϖλ�. � Σλ 439 
 

(969) �〈λλϕα: 1. Σαλιξ χαπρεα, κεχσκεφ!ζ, ραιτα, Σαλωειδε: ∆ (Ρρ, Η, Οϖ, Ο, Μερ, 
Σκαλσ, Σν∑, Φρ, ς, Ητ, ςφσ); Σ (Μ, Αρϕ, ϑ, Γ, Τψσ, Ηµ); Ν (Οφ, Παρκ, Ταλµ, Ιβ, 
Κνκ, Λγ, Βλσ, Κλ, Κϖ, Κτ, Κρ, Π); 2. Σορβυσ, βερκενψε, πιηλαϕα, 
ςογελβεερβαυµ: Κ (Ν); 3. Βετυλα νανα, τρπε νψρ, ϖαιϖαισκοιϖυ, Ζωεργβιρκε: 
Κ (Κλδ). � 
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ⌠νο. σελϕα; νο. σελϕε �κεχσκεφ!ζ, φ!ζ�; σϖ. σλγ, σϖ. 
νψϕ. σλϕε ιδ. � 
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ΘΝ 331, ΘΛ 255., ΛΩφσ 2044., Ν ΙΙΙ: 634, Λζ 6120., Χ 93, Γρ 925. Σχηλ 114, 
ΙτκΤ 544, 551, Ηκ 1101, Σλ 440, ΣλΒ 428 | ΝΕΟ 573, ΣΕΟ 935 
 

(970) �ιεννε: Τριχιτυµ, βζα, ϖεην, Ωειζεν: Κ. � 
Οροσζ ϕϖεϖνψσζ⌠: < ν∗ε#ο �κλεσ�. � ΙτκΤ 551 
 

(971) �ιϕϕ|µιρρ: Σορβυσ αυχυπαρια, µαδ〈ρβερκενψε, πιηλαϕα, Εβερκιρσχηε: Κ (Τ). � 
√. σζ.: �ιϕϕ �τερµσζετφλττι λνψ, αµελψ ρλ αζ εµβερ βαϕ〈νακ ϖ. 
σζερενχστλενσγνεκ� + µιρρ �φα�. Λεητιραντα εγψσζερ! σζ⌠κντ τ〈ργψαλϕα, 
Λαππφλδ δλι νψελϖϕ〈ρ〈σ〈τ κιϖϖε αζ εγσζ νψελϖτερλετεν µεγϖαν α σζ⌠, 
αµελψετ κζλαππ κορινακ µιν∀στ. Α κζλαππ αλακ ∗�#ϕ# �µαδ〈ρβερκενψε�. Α 
ϕελζεττ αλακοκ, πλ. λπΝ �υογγϕε Νιελσεννλ: συπερνατυραλ βεινγ ωηιχη ρεϕοιχεσ 
(�λαυγησ�) ατ πεοπλε�σ µισφορτυνεσ; Σαµµαλλαητιν〈λ: �υοδϕι ∼ �υοδϕ〈 
�παηολαινεν (ρδγ)�; νϖνψνεϖετ νεµ ϕελλ. � Γεν 886., ΘΛ 306., ΙτκΤ 552., 
Ν ΙΙΙ: 679 | Λρ 1209. 
 

(972) �ιλλϕο|ηιλσκυ: Στελλαρια µεδια, τψκηρ, πιηατητιµ, ςογελστερνµιερε. � 
√. σζ.: �ιλλϕυ �υδϖαρ, µεζ∀� + ηιλσκυ �τψκηρ�. � Σλ 442 
 

(973) �ιλλϕο|κρ〈σ∋σα: Λεπιδιυµ δραβα (Χαρδαρια δραβα), κοσηοµλοκ (τσζλι ζσ〈ζσα, 
κ〈σαφ!), ρατακρασσι, Πφειλκρεσσε (Τρκενκρεσσε). � 
√. σζ.: �ιλλϕυ �υδϖαρ, µεζ∀� + κρ〈σ∋σα �νϖνψ, ζσ〈ζσα, κακυκκτορµα στβ.�. Αζ 
υτ⌠ταγ ϕελεντστ αζ ΣΣΑ αλαπϕ〈ν αδταµ µεγ, ϖ. κρασσι ∼ ρασσι �κασϖι, 
Λεπιδιυµ, Χαρδαµινε ϕνε. / Κρεσσε�. � Σλ 442 | ΣΣΑ 1: 418 
 

(974) �ιλλϕο|λαστα: Πλανταγο µαϕορ, ναγψ τιφ! (τιλαπυ), πιηαραταµο, Ωεγεριχη 
(Ηευσαµε). � 
√. σζ.: �ιλλϕυ �υδϖαρ, µεζ∀� + λαστα �λεϖλ�. � ΣλΒ 406 
 

(975) �κοππικ: [τρπε σζεδερ ρετλεν βογψ⌠ϕα]: Κ (Νϕ, Σ, Κλδ). � 
Βιζονψταλαν ερεδετ!. Αζ ετιµολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρακβ⌠λ ηι〈νψζικ α σζ⌠, ταλ〈ν 
εγψβεϖετηετ∀ α ?? φι. κοπε �ρεσ ηϕ� σζ⌠ϖαλ. � ΙτκΤ 555�56., ΣλΜοσ 18 | ΣΚΕΣ 
216�17 
 

(976) �λεανχ〈 ∼ �λεανχα|συοιδνι: βαρναµοσζατ, ρυσκεαλεητινεν λεϖ (ρυσκολεϖ), 
Βραυναλγε: Ν (Κϖ, Κτ, Π). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Φριισ 644, 717, ΘΛ 282., Λζ 7409, Σλ 443, ΣλΒ 439 
 

(977) �λεανχα|συοιδνι: ϕρϖιηειν: Ν (Υτσ). � 
√. σζ.: �λεανχα �βαρναµοσζατ� + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. 
Σαµµαλλαητιν〈λ α κτ χµσζ⌠ κλνβζ∀ ϕελεντσσελ σζερεπελ (972, 973). � ΘΛ 
283., Σλ 443, ΣλΒ 280 
 

(978) �λυββο|ρ〈σσι: Τψπηα, γψκνψ, οσµανκµι, Ροηρκολβεν. � 
√. σζ.: �λυββο �βυζογ〈νψ� + ρ〈σσι �λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Σλ 445 
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(979) �ο∀βα|!υρο|λαστα: ∆ροσερα λονγιφολια (∆ροσερα ανγλιχα), ηοσσζλεϖελ! ηαρµατφ!, 
πιτκλεητικιηοκκι, ενγλισχηερ Σοννενταυ (λανγβλττριγερ Σοννενταυ). � 
Τ. . σζ.: �ο!βατ �καρχσ, κεχσεσ, χσινοσ� + .υρο �λγψ� + ρ〈σσι �λ〈γψσζ〈ρ 
ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Σλ 448, ΣλΒ 410 
 

(980) �ο�νν ∼ �υ�να ∼ �ο�να|βιεηττσε: 1. Πινυσ σψλϖεστρισ, ερδειφενψ∀, πετϕ, Κιεφερ; 
2. [φλιγ ελσζ〈ραδτ ερδειφενψ∀]: Σ (Τψσ); 3. [φλιγ ϖ. τελϕεσεν ελσζ〈ραδτ 
ερδειφενψ∀]: Ι; 4. [λ〈βον ελσζ〈ραδτ ερδειφενψ∀, συδ〈ρ φενψ∀σζ〈λ, αµελψνεκ µγ α 
κργε ταρτ]: Κ (Πα, Νϕ, Κλδ). √σσζεττελβεν: Κ (Νϕ, Κλδ). � 
Εγψσζερ! σζ⌠κντ ισµερετλεν ερεδετ!, α φι. συοστο �πψστψψν κυιϖυνυτ, ει ϖιελ 
κελοττυνυτ µντψ / αβγεστορβενε Κιεφερ, διε ιηρε Ρινδε νοχη νιχητ ϖερλορεν ηατ� 
λαππ ϕϖεϖνψσζ⌠. � Λζ 7180., ΙτκΤ 560, ΣλΜορ 76, ΙτκΕ 4806., ΜοσΣλ 119, 
ΣλΜοσ 120 | ΣΚΕΣ 1120 
 

(981) ταιϖε|µυρϕε: Ρυβυσ σαξατιλισ, κϖι σζεδερ, λιλλυκκα, Φελσενηιµβεερε 
(Στεινβροµβεερε). � 
√. σζ.: ταιϖε � ? σζιττψ⌠, κ〈κα; κτλ, ροστ, σζ〈λ� + µυρϕε �βογψ⌠�. � ΘΛ 53. 

(982) ταλλε: Πινυσ σψλϖεστρισ, ερδειφενψ∀, µντψ, Κιεφερ: ∆ (ςφσ). � 
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠: < σϖ., νο. ταλλ ιδ. � ΛΩφσ 2742., Λζ 8115., Ηκ 1286 | 
ΝΕΟ 794, ΣΕΟ 950 
 

(983) ταµαρισκα|�αττυτ (Πλ.): Ταµαριχαχεαε, ταµαρισκαφλκ, ταµαρισκικασϖιτ, 
Ταµαρισκενγεωχησε. � 
√. σζ.: ταµαρισκα �ταµαρισκα (ταµαρισζκυσζ)� + �αττυτ �νϖνψεκ�. Αζ ελ∀ταγ 
νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. σπ., ολ. ταµαρισχο; ανγ. ταµαρισκ �ταµαρισζκυσζ� � Σλ 450 
 

(984) ταν! ∼ δαν!: Φυχυσ, η⌠λψαγµοσζατ, ρακκολεϖ, Σεετανγ: ∆ (Σν∑, Ητ); Σ (Τψσ, 
Ηµ); Ν (Οφ, Ιβ). � 
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. σϖ. τ∑νγ; νο. τανγ ιδ. � ΘΛ 52., Λζ 8119. | ΝΕΟ 
771, ΣΕΟ 1044 

 
(985) τα∃ασ|µυρϕε: Εµπετρυµ νιγρυµ, ϖαρϕβογψ⌠ (µ〈µορκα), ϖαρικσενµαρϕα, 

Κρηενβεερε: Ν (Νεσ). � 
√. σζ.: τα8ασ �φλχσερϕε, ϖεσσζ∀, ηαϕτ〈σ, ϖµινεκ α σζ〈ρα� + µυρϕε �βογψ⌠�. � Λζ 
7652: 2. 
 

(986) τιερµεσ|συινι: σαναϕαλκα (Πολψστιχηυµ), [παϕζσικα]. Τ. Ι. Ιτκονεν φινν σ νµετ 
µεγηατ〈ροζ〈σαιτ κζλτεµ. Ηα α σανανϕαλκα (σαναϕαλκα) αδατ α ηιτελεσ, ακκορ α 
λατιν �Πτεριδιυµ αθυιλινυµ, σασπ〈φρ〈νψ (λψϖηαρασζτ), Αδλερφαρν� νϖνψνϖνεκ 
φελελ µεγ, σ νεµ α Πολψστιχηυµνακ. Ηα α Πολψστιχηυµ (∆ρψοπτερισ), ακκορ α 
�συιπποηρκψλ, ϖεσεπ〈φρ〈νψ, Σχηιλδφαρν� νϖνψνϖνεκ φελελ µεγ, σ νεµ α 
σαναϕαλκα νϖνεκ. � 
√. σζ.: τιερµεσ �µεννψδργσ, ϖιλλ〈µλ〈σ� + συινι �φ!, σ〈σφλε�. �ΙτκΤ 590 
 

(987) τιµϕαµ: Τηψµυσ, κακυκκφ!, τιµϕαµι, Τηψµιαν. � 
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Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. φρ. τηψµ, ολ. τιµο; ανγ. τηψµε, ορ. )∋4&Ο#; γρ. τηψµαµα; 
σϖ. τιµϕαν; νο. τιµιαν �κακυκκφ!�. Α λαππβαν ελκπζεληετ∀ α φινν 〈τϖτελ. � 
ςεστΛυυκ 141 
 

(988) τϕαετσιε|σλααϖτϕε: Χαρεξ ροστρατα, χσ∀ρσ σ〈σ, πυλλοσαρα, Σχηναβελσεγγε: ∆ (Ρρ). 
� √. σζ.: τϕαετσιε �ϖιζενψ∀σ� + σλααϖτϕε �χσ∀ρσ σ〈σ�. � Ηκ 1289�90, ΒλΜ 308 
 

(989) τϕινδϕι∋ε ∼ τϕινδϕιεν|βακτϕε ∼ τϕινδϕιεν|βατσκε: 1. [νϖνψ, αµελψ αζ ορϖοσι 
ανγψαλγψκρηεζ ηασονλτ]: ∆ (Ρρ); 2. [νϖνψ, αµελψ αζ ερδ∀κβεν ν∀]; 3. 
Χαρεξ ροστρατα, χσ∀ρσ σ〈σ, πυλλοσαρα, Σχηναβελσεγγε; 4. Χαρεξ ϖεσιχαρια, 
η⌠λψαγοσ σ〈σ, λαπινσαρα, Βλασενσεγγε: ∆ (Ρρ); 5. Ανγελιχα σψλϖεστρισ, ερδει 
(ϖζπαρτι) ανγψαλγψκρ, καρηυνπυτκι, Ωαλδενγελωυρζ: ∆ (Ρρ). �  
Ισµερετλεν ερεδετ!. Αζ σσζετεττ σζ⌠ ελ∀ταγϕα α Βεργσλανδ−σζ⌠τ〈ρ αλαπϕ〈ν: ερδει 
ανγψαλγψκρ, αζ υτ⌠ταγ υγψαναζ, αζρτ ισ µαραδηατοττ ελ. � Ηκ 1321, ΒλΜ 316 
 

(990) τϕυολµεκε|βρηϖιε: [ναγψον σζτ〈γαζ⌠, κιφεϕλεττ (κιχσρ〈ζοττ) 
ρνσζαρϖασζυζµ⌠]: ∆ (Οϖ, Ο, ς). � 
√. σζ.: τϕυολµε �χσοµ⌠, βτψκ� + βρηϖιε �ρνσζαρϖασζυζµ⌠�. � Ηκ 1346,  

(991) τϕυϖγε ∼ δϕυϖγε ∼ διϖγγα|ρασσε: Χαµπανυλα, ηαρανγϖιρ〈γ, κελλοκυκκα, 
Γλοχκενβλυµε: ∆ (Η). � 
Εγψελεµ! σζ⌠κντ φινν ϕϖεϖνψσζ⌠ α λπΝ, Λ, Ι νψελϖϕ〈ρ〈σοκβαν, ϖ. τιυκυ 
�χσενγ∀, ηαρανγ�, λπ∆−βεν φι. ϖ. σϖ. ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. σϖ νψϕ. τϕυκα, τιυκκα, τϕυκ 
ιδ.; αζ υτ⌠ταγ ϕελεντσε ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ. Αζ ελ∀ταγ ϕελεντηετι α 
νϖνψτ, αζ ρτελµεστ∀ υτ⌠ταγ ιττ ισ ελµαραδηατοττ. � Λζ 7870: 2., Χ 19, Ηκ 
1353 
 

(992) τοµ〈ητα ∼ τοµ〈ηττα: Λψχοπερσιχον, παραδιχσοµ, τοµααττι, Τοµατε. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. πορτ., σπ., φρ. τοµατε; ανγ. τοµατο �παραδιχσοµ�. Α σζ⌠ α 
νµετβ∀λ κερλτ α σϖδβε, ονναν α φιννβε, σ ταλ〈ν ονναν α λαππβα. Α σζ⌠ ερεδετε 
αζ αζτκ νψελϖβεν γψκερεζικ. � Σλ 451, ΣλΒ 490, ςεστΛυυκ 141 
 

(993) τοππα|ϕεαγιλ: Χλαδονια αλπεστρισ, χσιλλαγοσ ρνσζαρϖασζυζµ⌠: Ν(Κτ). � 

√. σζ.: τοηππα �σϖεγ� + ϕεαγιλ �ζυζµ⌠�. Νισσεν αδατκζλ∀ϕε σζεριντ αζ οαιϖϖε−
ϕεαγιλ σζινονιµ〈ϕα. � ΛΛΝ 241/12. 
  

(994) τρεπεκ: Πολψστιχηυµ φιλιξ−µασ = ∆ρψοπτερισ φιλιξ−µασ, ερδει παϕζσικα, κιϖικον 
αλϖεϕυυρι, γεµεινερ Ωυρµφαρν. � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � ΘΛ 63. 
 

(995) τριερ: 1. [φα]: ∆ (Μερ); 2. [ϖκονψ κργ!, γψακραν ρεγεσ φενψ∀]: Ι τρρεε. � 
Βιζονψταλαν ερεδετ!. Αζ 1. ϕελεντσβεν Λαγερχραντζ σκανδιν〈ϖ ετιµολ⌠γι〈τ 
ϕελεζ, ϖ. σϖ. τρ; νο. τρε �φα�. Ταλ〈ν εγψεζτετηετ∀ εζζελ α λπΙ αδατ ισ. � Λζ 8185., 
ΙτκΕ 4905. | ΝΕΟ 802, ΣΕΟ 1016 
 

(996) τροστ: Πηραγµιτεσ, ν〈δ, ρυοκο, Ροηρ: Κ (Α). � 
Οροσζ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. µποχµ& ιδ. � Γεν 632., ΙτκΤ 611 
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(997) τρυολλα|βοσκα: Αντηρισχυσ σψλϖεστρισ, ερδει τυρβολψα, κοιρανπυτκι, 

Ωιεσενκερβελ: Ν (Κϖ). � 
√. σζ.: τρυολλα �µαν⌠, ρδγ� + βοσκα �ανγψαλγψκρ, χσϖεσ νϖνψ�. � ΘΛ 
64., Σλ 451 
 

(998) τσιεδσ∋ετεη|µυρϕιε: Ρυβυσ ιδαευσ, ερδει µ〈λνα (µ〈λνασζεδερ), ϖατυκκα, 
Ηιµβεερε: ∆ (ςφσ). � 
√. σζ.: τσιεδσ∋εδη �σζρ, µαρ, χσπ (τελ)� + µυρϕιε �βογψ⌠�. Α µ〈λνα σζ〈ραι 
σζρνακ, ιννεν α νϖνψ νεϖε. � ΛΩφσ 2787., Ηκ 1364 
 

(999) τ�αλµ|µυρϕι: Ριβεσ ρυβρυµ, ερδει ριβισζκε, ηερυκκα (ϖιινιµαρϕα), 
ϑοηαννισβεερε: Κ (Κλδ). � 
√. σζ.: τ�αλµι (Ν .αλβµι) �σζεµ� + µυρϕι �βογψ⌠�. � ΙτκΤ 644 

 
(1000) τ�αππεσ|µυορρα: Πρυνυσ παδυσ, ζελνιχεµεγγψ, τυοµι, Φαυλβαυµ. � 

√. σζ.: τ�αππεσ (Ν .〈ηππεσ) �φεκετε� µυορρα �φα�. � ΙτκΤ 646 
 

(1001) τ�αρρε|µιρρ: Θυερχυσ, τλγψ, ταµµι, Ειχηε: Κ (Πα, Τ). � 
√. σζ.: τ�αρρ �ταρηεγψ η〈τα� + µιρρ (Ν µυορρα)�φα�. � Εγψ σζλσ∀ ϖ. σζλεν λεϖ∀ 
φ〈τ ϕελεντηετ. � ΙτκΤ 647, ΣλΜοσ 126 
 

(1002) τ�ιιϖεσ|κεα�αι: Χαµπανυλα ροτυνδιφολια, κερεκλεϖελ! ηαρανγϖιρ〈γ, κισσανκελλο 
(σινικυκκα), ρυνδβλττριγε Γλοχκενβλυµε: Κ (Τ). � 
√. σζ.: τ�ιιϖεσ �κκ, ζλδ� + κεα�αι �ϖιρ〈γ�. � ΙτκΤ 124, 666 
 

(1003) τ�υγγι|συινι: Υρτιχα υρενσ, απρ⌠ χσαλ〈ν, νοκκονεν, Βρεννεσσελ: Κ (Πα). � 
√. σζ.: τ�υγγι �σζρ⌠� + συινι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � ΙτκΤ 685 

 
(1004) τυ0κκα: Ανγελιχα αρχηανγελιχα, ορϖοσι ανγψαλγψκρ, ϖιννπυτκι, εχητε 

Ενγελωυρζ: Ν (Νεσ). � 
Οροσζ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. −5−(α �σπ, ν〈δσπ�. Α νϖβεν βεννε ϖαν αζ υταλ〈σ α 
χσϖεσ νϖνψρε, σ α βελ∀λε κσζλτ ϕ〈τκρα, ζενεσζερσζ〈µρα. � Λζ 8008. 
 

(1005) τυισκα µιεστα|τα∃ασ: Μψριχαρια γερµανιχα, χσερµελψχιπρυσ, σακσαν 
πενσασκανερϖα, δευτσχηε Ταµαρισκε (Ρισπελστραυχη). Α νεµζετσγ νεϖε α 
µψρικε σζ⌠β⌠λ σζ〈ρµαζικ, αµι α ταµαρισκα ργι γργ ελνεϖεζσε. Α ταµαρισκα 
λατιν νεϖε α ταµαριξ πεδιγ α πιρενευσι Ταµαρισ φολψ⌠ νεϖβ∀λ σζ〈ρµαζικ. Αζ 
ρκζλδ 50�250 χµ µαγασ χσερϕε ελτερϕεδσε Κισ−ℑζσι〈τ⌠λ, Περζσι〈τ⌠λ Κζπ−
Ευρ⌠π〈ν 〈τ Φιννορσζ〈γιγ, Σκανδιν〈ϖι〈ιγ µεγφιγψεληετ∀. � 
ϑελζ∀ϖελ ελλ〈τοττ . σζ.: τυισκα �νµετ� + µιεστα �βοκορ� + τα8ασ �χσαραβ�. � 
Λυκκ 158 
 

(1006) τυλιπ〈να ∼ τυλπ〈να: Τυλιπα γεσνεριανα, κερτι (ποµπ〈σ) τυλιπ〈ν, τυλππαανι, 
Γαρτεντυλπε. � 



 228

Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. πορτ., ολ. τλιπα, τυλιπα; σπ. τυλιπ〈ν; ανγ. τυλιπ, α σζ⌠ ϖγσ∀ 
φορρ〈σα α περζσα δυλβανδ �τυρβ〈ν�. Α λαππβαν α φινν 〈τϖτελ ϖαλ⌠σζν!. � Σλ 451, 
452, ΣλΒ 492 
 

(1007) τυοδδαρ|βιεηττσε: τυντυριµντψ, [ταρηεγψι φενψ∀]. � 
√. σζ.: τυοδδαρ (Ν δυοτταρ)�ταρηεγψ, κοπ〈ρ ηεγψ� + βιεηττσε �ερδειφενψ∀�. � ΙτκΤ 
613�14 
 

(1008) τυοδδαρ|ϕ#ιελ: τυντυριϕκλ, [ταρηεγψι ζυζµ⌠]. � 
√. σζ.: τυοδδαρ (Ν δυοτταρ)�ταρηεγψ, κοπ〈ρ ηεγψ� + ϕ#ιελ �ζυζµ⌠�. � ΙτκΤ 613�
14 
 

(1009) τυοδδαρ|συαηκκε: Βετυλα τορτυοσα, �ταρηεγψι νψρ� (τββσζρσεν κεϖερτ φαϕ), 
τυντυρικοιϖυ, εινε Αρτ Βιρκε: Κ (Νϕ). � 
√. σζ.: τυοδδαρ (Ν δυοτταρ)�ταρηεγψ, κοπ〈ρ ηεγψ� + συαηκκε (Ν σοαηκι)�νψρ�. � 
ΙτκΤ 614 
 
 
 

(1010) τυρνιπσα: Βρασσιχα ραπα συβσπ. ραπα, ταρλ⌠ρπα (κερεκρπα, φεηρρπα), ναυρισ, 
Στοππελρβε. Σαµµαλλαητι σζ⌠τ〈ρ〈β⌠λ ϖεσζεµ α σζ〈µι σ α φινν ϕελεντσεκετ, β〈ρ 
λογικυσνακ τετσζηετνε α φι. τυρνιπσι �ρεηυναυρισ, Βρασσιχα ραπα ραπα / 
Ωασσερρβε, Τυρνιπσ�. � 
Βιζονψταλαν ερεδετ!. Αζ ανγολ τυρνιπ (Πλ.) τυρνιπσ αλακβαν κερλτ α σϖδβε σ α 
νορϖγβα, α σϖδβ∀λ α φιννβε, αηονναν ταλ〈ν α λαππβα. Μεγφιγψελσεµ σζεριντ α 
δολγοζατβαν ελ∀φορδυλ⌠ νεµζετκζι σζαϖακ α σϖδβεν σ α νορϖγβαν 
µ〈σσαληανγζ⌠ρα, α φιννβεν �ι−ρε, α σζ〈µιβαν �α−ρα ϖγζ∀δνεκ. � Σλ 452 | ΣΚΕΣ 
1426, ΣΣΑ 3: 335 
 

(1011) υηχα βυλλϕε|λαστα: Σεδυµ αννυυµ, εγψϖεσ ϖαρϕη〈ϕ (σζδυµ), 
κεσµακσαρυοηο, Σοµµερφεττηεννε (εινϕηριγερ Μαυερπφεφφερ). � 
ϑελζ∀ϖελ ελλ〈τοττ . σζ.: υηχα �κισ, κιχσι� + βυλλϕι �κιδλλεδτ ποντ ϖ, δολογ, 
κιδυδοροδ〈σ� + λαστα �λεϖλ�. � Σλ 453, ΣλΒ 299 
 

(1012) υκκενε: [εγψ βιζονψοσ νϖνψνϖ]: ∆ (ς). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Ηκ 1377 
 

(1013) υλ∋λ|οαιϖι: 1. Ρανυνχυλυσ αχρισ (αχερ), ρτι βογλ〈ρκα, νιιττψλεινικκι (κυκκινυτ), 
σχηαρφερ Ηαηνενφυ⇓; 2. Εριοπηορυµ, γψαπϕσ〈σ, νιιττψϖιλλα, Ωολλγρασ: Κ (Κλδ); 
3. Ταραξαχυµ οφφιχιναλε, πονγψολα πιτψπανγ, ϖοικυκκα, γεµεινε Κυηβλυµε. � 
√. σζ.: υλ∋λο �γψαπϕ� + οαιϖι �φεϕ�. � ΘΛ 325., ΙτκΤ 918, Σλ 454 
 

(1014) υλ∋λο|ρασσε: Εριοπηορυµ, γψαπϕσ〈σ, νιιττψϖιλλα, Ωολλγρασ: Ν (Κτ, Κρ, Π); Ι. � 
√. σζ.: υλ∋λυ �γψαπϕ� + ρασσε �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Φριισ 786, ΘΛ 
326., Ν ΙΙΙ: 698, ΣλΜορ 84, ΣλΒ 533 
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(1015) υλ∋λο|συοι�δνε: 1. [ολψαν νϖνψ, αµελψ α µαγϕαιτ α φλδρε λετερτι, 
βολψηοσοδνακ σ α σζλ σζτσζ⌠ρϕα αζοκατ]: Ν (Κτ, Κρ, Π); 2. Εριοπηορυµ, 
γψαπϕσ〈σ, νιιττψϖιλλα, Ωολλγρασ: Ν (Υτσ); Κ (Σ, Κλδ). � 
√. σζ.: υλ∋λο �γψαπϕ� + συοι∋δνε �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � ΘΛ 327., 
Ν ΙΙΙ: 698, Ιτκ Τ 1066 
 

(1016) υλ∋λυ|ρυο��ι: Τριχηοπηορυµ αλπινυµ (Σχιρπυσ ηυδσονιανυσ, Σ. τριχηοπηορυµ), 
ηαϖασι κισγψαπϕσ〈σ, ϖιλλαπλυικκα, ? Αλπενηααρσιµσε. � 
√. σζ.: υλ∋λο �γψαπϕ� + ρυο��ι �σ〈σ, ν〈δ�. � Σλ 454 
 

(1017) υπµολ|συοιδνε: Εριοπηορυµ ανγυστιφολιυµ, κεσκενψλεϖελ! γψαπϕσ〈σ, 
λυηταϖιλλα, σχηµαλβλττριγεσ Ωολλγρασ: Ι. � 
√. σζ.: υπµολ �λοµβοσ φα ϖιρ〈γζατα; βαρκα; σ〈σφλκ ϖιρ〈γζατα� + συοιδνι �φ!, 
σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � Φριισ 530, ΘΛ 324., ΙτκΕ 5241. 
 

(1018) υπµολ|γυοδϕα: Χαρεξ χανεσχενσ, σζρκσ σ〈σ, ηαρµαασαρα, Γραυσεγγε: Ν (Κτ, 
Κρ, Π). � 
√. σζ.: υπµολ �λοµβοσ φα ϖιρ〈γζατα; βαρκα; σ〈σφλκ ϖιρ〈γζατα� + γυοδϕα �σ〈σ; 
γψαπϕσ〈σ�. � ΝΝ 190, Σλ 455 

(1019) υρττασ: µυκυλαϕυυρι, [εηετ∀ γψκερ! γυµ⌠σ νϖνψ, φ∀λεγ ανγψαλγψκρ 
γψκερε]: ∆ (Ητ); Σ (Αρϕ, ϑ, Φ, Γ, Τψσ, Ηµ); Ν (Κτ, Κρ, Π, Σδϖ). � 
Σκανδιν〈ϖ ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ⌠νο. ψρτ, υρτ; νο., σϖ. ρτ, υρτ ιδ.; κζσκ. ∗[ω]υρτιζ. 
� Φριισ 304, 788, ΘΝ 338, Θλ 328., Ν ΙΙΙ: 702, Σλ 456 | ΣΚΕΣ 1865, ΑΕΩ 636 
ς. µιρκο−. 
 

(1020) υϖλλο|ρ〈σσι ∼ ηυλϖϖο|ρασσε: Ταραξαχυµ οφφιχιναλε, πονγψολα πιτψπανγ, 
ϖοικυκκα, Γεµεινε Κυηβλυµε: Ν (Λγ, Κτ). � 
√. σζ.: υϖλυ ∼ υϖηλυ �δονγ⌠, ποσζµη� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ 
νϖνψ�. � Σλ 456, ΣλΒ 533 
ς. ηυλϖϖορασσε 
 

(1021) ϖαδνεµ|µυρϕε: Ρυβυσ χαστορευσ, [ϖαλαµιλψεν σζεδερ, µ〈λνα]: Σ (ϑ, Φ, Γ). � 
√. σζ.: ϖαδνεµ ∼ ϖαδνιν (Σλ) �η⌠δ� + µυρϕε �βογψ⌠�. � Φριισ 791, ΘΛ 330. 
 

(1022) ϖαϕ〈λγεαητεσ|ν〈στι: Μψοσοτισ αρϖενσισ, παρλαγι (µεζει) νεφελεϕχσ, 
πελτολεµµικκι (λαπινλεµµικκι), Αχκερϖεργισσµειννιχητ: Ν (Λγ). �  
√. σζ.: ϖαϕ〈λγεαητεσ �φελεδηετετλεν, φελεϕτηετετλεν� + ν〈στι �χσιλλαγ�. � ΘΛ 332., 
Σλ 458 
 

(1023) ϖαλϖιλλε: Σαλιξ, φ!ζ, παϕυ, Ωειδε: Κ (Τ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Γεν 1914., ΘΛ 333., ΙτκΤ 717 
 

(1024) ϖαραµ: Ρυβυσ ιδαευσ, ερδει µ〈λνα, ϖαδελµα, Ηιµβεερε: Ν (Λγ). � 
Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ϖααρα(ι)ν, ϖααραµα �µ〈λνα�. � Φριισ 803, ΘΛ 334. | 
ΣΚΕΣ 1586 
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(1025) ϖαρεγδισ: Σπαργανιυµ νατανσ, λ〈πι (κιχσινψ) βκαβυζογ〈νψ, παλπακκο, 
Ζωεργιγελκολβεν: Ι. � 
ςαλ⌠σζν!λεγ φινν ϕϖεϖνψσζ⌠ αζ ιναρι λαππβαν. Α Καλεϖαλ〈βαν σ 〈λταλ〈βαν α 
νπκλτσζετι αλκοτ〈σοκβαν ςιροκαννασ, ιλλετϖε α φινν ϖιρανκαντο �παϕζσικα; 
δεσγψκερ!−π〈φρ〈νψ σζαϖακκαλ εγψεζτετηετ∀; ∗ϖιρα(ν)κανδασ �παλπακκο 
(ταρυστοσσα µψσ µψψττινεν µερκιτψσ)�. ΣλΜορ 85, ΙτκΕ 1291, 5333. | ΣΚΕΣ 
1787, ΣΣΑ 3: 458 
 

(1026) ϖαρρα|ρυοητασ: Ποτεντιλλα ερεχτα (Τορµεντιλλα ερεχτα), ϖροντ⌠φ! (ϖροντ⌠ 
πιµπ⌠, ϖρηασγψκρ), ρτϖν, Βλυτωυρζ (Τορµεντιλλ). Αζ εγσζ νϖνψ 
τορµεντιλλαϖρσ νεϖ! φεστκανψαγοτ, µγ γψκερε χσερανψαγοκατ ταρταλµαζ. 
Εζεν αλαπυλ α ϖραλϖαδ〈στ ελ∀σεγτ∀ τυλαϕδονσ〈γα; α γψκτρζσ κιϖονατα αδτα α 
�ϖρ�−ρελ καπχσολατοσ ελνεϖεζσειτ ισ. Α γψκτρζσετ εζενκϖλ α γψοµορκεσερ! 
κσζτσηεζ αδαλκκντ ισ ηασζν〈λϕ〈κ. Ργ⌠τα γψ⌠γψνϖνψ. � 
√. σζ.: ϖαρρα �ϖρ�+ ρυοητασ �γψκρ�. � Σλ 459, Μιϖι 208 
 

(1027) ϖαρρα|ϖ〈ρβυ ∼ ϖ〈ρα|ϖ〈ρπ〈: Πηψλλοδοχε χαερυλεα, κκ π〈ρναηανγα 
(κσζ⌠φενψρ), κυρϕενκανερϖα, Καντενηειδε (Μοοσηειδε): Ν (Κρ, Π). � 
√. σζ.: ϖαρρα �ϖρ� + ϖ〈ρβυ �ϖεσσζ∀, ηαϕτ〈σ; φλχσερϕε�. � ΘΛ 335., Ν ΙΙΙ: 738�39, 
Σλ 459, 464, ΣλΒ 322 

(1028) ϖαρρ|ϕ#λ: µετσϕκλ (σαµµαλενσεκαινεν), [ερδει ζυζµ⌠ (γοµβ〈ϖαλ κεϖερτ)]: 
Κ (Πα, Κλδ). � 
√. σζ.: ϖ#ρρ �ερδ∀σ ηεγψ� + ϕ#λ �ζυζµ⌠�. � ΙτκΤ 721 
 

(1029) ϖ〈∀ιρ: Αχερ, ϕυηαρ, ϖααητερα, Αηορν. � 
ςιτατοττ ερεδετ!. 1. Α φινν−ϖολγαι κοριγ ϖεζετηετ∀ ϖισσζα α φινν ϖααητερα, ϖ. 
ινκ. ϖ#ηερ, ϖ#ητερε, ϖ#ταρα; καρϕ. ϖοαητερι; ϖεπσζε ϖαηταΑ, ϖαηταρ; . ϖαηερ, 
ϖαητερ; µδΕ υκ�τορ, υκ�τορο, υκ�τυρ, Μ υ�τορ, υκ�τορ; χσερ. ωα�ταρ, ωο�ταρ ιδ. Α 
λαππ σζ⌠ρα ϖισζοντ νινχσ υταλ〈σ σεµ αζ ΣΣΑ−βαν, σεµ αζ ΥΕΩ−βεν, σεµ µ〈σ 
σζ〈µι σζ⌠τ〈ρβαν, χσακ Σαµµαλλαητιν〈λ. 2. Εζρτ φινν ϕϖεϖνψσζ⌠νακ 
τεκιντηετϕκ. Αζτ σεµ ζ〈ρηατϕυκ κι, ηογψ ππεν τ∀λε ερεδηετ α λαππ ελνεϖεζσ. � 
Σλ 460, ΣλΒ 511 | ΥΕΩ 812, ΣΣΑ 3: 382 
 

(1030) ϖ〈∀οτ: Ρυβυσ αρχτιχυσ, σαρκϖιδκι σζεδερ, µεσιµαρϕα, βραυνροτε Ηιµβεερε, 
αρκτισχηε Βροµβεερε: Ν (Συϕ, Κτ, Κρ, Π). � 
Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, α λπΝ ϖα!υκ, ϖ#!οκ, φ#δυκ �σαρκϖιδκι σζεδερ� < φι. ϖατυκκα, 
ϖατικκα �µ〈λνα, σαρκϖιδκι σζεδερ�. � Φριισ 169, ΘΛ 331., Ν ΙΙΙ: 713, Λζ 8466., 
ΝΝ 274, Λυκκ 161, Σλ 460, ΣλΒ 361 | ΣΚΕΣ 1586, ΣΣΑ 3: 419 
ς. γυοϖ��α−. 
 

(1031) ϖ〈νδ〈|διϖγα: Λινναεα βορεαλισ, Λινν−χσερϕε (Λινν−ϖιρ〈γ), ϖαναµο. 
Μοοσγλχκχηεν. � 
√. σζ.: ϖ〈νδδισ �χιχκ〈νψ�+ διϖγα �χσενγ∀�. Αζ ελνεϖεζσ ταλ〈ν α χιχκ〈νψ ηοσσζ 
ϖκονψ φαρκ〈νακ σ α νϖνψ ϖκονψ σζ〈ρ〈νακ αναλ⌠γι〈ϕα αλαπϕ〈ν τρτνηετεττ. 
Φελϖετηετ∀ µγ µινδκεττεϕκ εσετβεν α ϕελλεγζετεσ ιλλατ: α Λινν−ϖιρ〈γ ερ∀σεν 
ϖανλια ιλλατ, α χιχκ〈νψ ισ µαρκ〈νσ, πζσµα ϖαγψ µοσυσζ σζαγ, εζρτ α 
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ϖαδ〈λλατοκ νεµ ισ εσζικ µεγ. Α µ〈σοδικ φελτεϖσνλ ϖαλ⌠σζν!ββ, ηογψ µινδκτ 
λ∀λνψ τρκενψ, κιχσι. Αζ υτ⌠ταγ �χσενγ∀χσκε, ηαρανγοχσκα� α νµετβεν ισ 
µεγϖαν. Α σζ〈µι νϖνεκ ελεϖε αδϖα ϖαν εγψ κεδϖεσ, σζιντε µεσεσζερ! 
ηανγυλατα: χιχκ〈νψ ηαρανγοχσκ〈ϕα, χσενγ∀χσκϕε. 
⊃ρδεµεσ σζ⌠τ εϕτενι α λατιν σ α µαγψαρ νεϖεκρ∀λ (υγψανγψ λιννεα α νορϖγβαν 
σ α σϖδβεν ισ). Εζ α νϖνψ κεδϖενχ ϖιρ〈γα ϖολτ α ναγψ σϖδ βοτανικυσνακ, 
Χαρλ Λινννεκ, ακι 1732−βεν γψ!ϕτττε λαππφλδι υταζ〈σα σορ〈ν. Α ηολλανδ 
Γρονοϖιυσ αϕ〈νλοττα α Λινναεα νεµζετσγετ α µ〈ρ ακκορ ναγψ ηρ! Λινννεκ, 
ακι αζτ α βορεαλισ (σζακι) φαϕνϖϖελ λ〈ττα ελ, σ 1753−βαν α Σπεχιεσ Πλανταρυµ 
χµ! µ!ϖβεν µεγϕελεντεττε. ⊆γψ φορδυλτ ελ∀ αζ α σζοκατλαν ηελψζετ, ηογψ 
Λινν σζερζ∀ϕε λεττ εγψ ρ⌠λα ελνεϖεζεττ νϖνψνεκ. Λινντ σζ〈µοσ κπ 
ρκτεττε µεγ α Λινν−ϖιρ〈γγαλ α κεζβεν, σ εζ α νϖνψ α χσαλ〈δι χµερβεν 
ισ µεγταλ〈ληατ⌠. Α Λινν−ϖιρ〈γ σζερεπετ ϕ〈τσζοττ α πορχελ〈ν τρτνετβεν ισ, µερτ 
αζ ελσ∀ κλασσζικυσ βοτανικαι δσζτσ πορχελ〈νον α Λινναεα βορεαλιστ 〈βρ〈ζολϕα, 
εγψ 1750�1752−βεν Κν〈βαν, Λινν σζ〈µ〈ρα κσζλτ τε〈σκσζλετεν. 
√. σζ.: ϖ〈νδδισ �χιχκ〈νψ� ϖ〈νδ〈 (γεν.) + διϖγα �κισ χσενγ∀, ηαρανγοχσκα�. Σλ 
463, ΣλΒ 518, Χσερϕ 270 
 
 
 

(1032) ϖ〈ρρε|β〈ιννα: Λψχοποδιυµ αλπινυµ (∆ιπηασιαστρυµ αλπινυµ), αλπεσι (ηαϖασι) 
κορπαφ!, τυντυριλιεκο, Αλπενφλαχηβρλαππ. �  
√. σζ.: ϖ〈ρρι �(ερδ∀σ) ηεγψ, εγψεσϖελ 〈λλ⌠ ταρηαγψ� + β〈ιννα �σζν, φεστκ, σζν 
φεστσηεζ�. � ΙτκΤ 721, ΙτκΕ 5386., Σλ 464, ΣλΒ 495 
 

(1033) ϖ〈ρρε|χιϖζζα: Γεντιανελλα τενελλα, ϖκονψκα τ〈ρνιχσκα (ϖκονψ τ〈ρνιχσ), 
ηεντοκατκερο, ζαρτερ Ενζιαν. � 
√. σζ.: ϖ〈ρρι �(ερδ∀σ) ηεγψ, εγψεσϖελ 〈λλ⌠ ταρηεγψ� + χιϖζζα �κεσερ!, φανψαρ, 
χσπ∀σ�. � Σλ 464, ΣλΒ 252 
 

(1034) ϖ〈ρρε|γιελδα: Λψχοποδιυµ αλπινυµ (∆ιπηασιαστρυµ αλπινυµ), αλπεσι (ηαϖασι) 
κορπαφ!, τυντυριλιεκο, Αλπενφλαχηβρλαππ. � 
√. σζ.: ϖ〈ρρι �(ερδ∀σ) ηεγψ� + γιελδα �κορπαφ!, γαλαϕ�. � Σλ 464, ΣλΒ 495 
 

(1035) ϖ〈ρρε|σιε∀γα: Σαλιξ γλαυχα, κκεσ φ!ζ, τυντυριπαϕυ, εινε Αρτ Ωειδε. � 
√. σζ.: ϖ〈ρρι �(ερδ∀σ) ηεγψ� + σιε!γα �φ!ζ�. � Σλ 464 
 

(1036) ϖ〈ρρε|σιλϖι: ∆ιπηασιαστρυµ χοµπλανατυµ συβσπ. µοντελλιι, ϖαλαµιλψεν λαποσ 
κορπαφ!, ποηϕανκελταλιεκο, εινε Αρτ γεµεινερ Φλαχηβρλαππ. 
√. σζ.: ϖ〈ρρι �(ερδ∀σ) ηεγψ� + σιλϖι �σζ!ρ∀�. � Σλ 464 ΣλΒ 441 
 

(1037) ϖ〈ρρε|σιτνυ: ∆εσχηαµπσια αλπινα, αλπεσι (ηαϖασι) σδβζα, τυντυριλαυηα, 
Αλπενσχηµιελε. 
√. σζ: ϖ〈ρρε � (ερδ∀σ) ηεγψ + σιτνυ �σδβζα, χσενκεσζ, ϕυηχσενκεσζ�. � Σλ 464 
 

(1038) ϖ〈ρρε|συοιδνι: Ποα αλπινα, ηαϖασι περϕε, τυντυρινυρµικκα, Αλπενρισπε. 
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√. σζ.: ϖ〈ρρι � (ερδ∀σ) ηεγψ + συοιδνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ νεϖε�. � Σλ 
464, ΣλΒ 495 
 

(1039) ϖρι|ποαϕυϕ: Σαλιξ, φ!ζ, παϕυ, Ωειδε: Ι. [Φ!ζ, µελψ α ηεγψεν ν∀ (ναγψοββ σ 
ϖιλ〈γοσαββ / φνψεσεββ, µιντ α παρτον.)] � 
√. σζ.: ϖρι �(ερδ∀σ) ηεγψ� + ποαϕυϕ �φ!ζ�. � ΙτκΕ 5386. 
 

(1040) ϖεαδδε|µυορϕι: Ρυβυσ σαξατιλισ, κϖι σζεδερ, λιλλυκκα, Στεινβεερε: Σ (Σορσ). � 
√. σζ.: ϖεαδδι �φα γψκερε� + µυορϕι �βογψ⌠�. � ΘΛ 338., Σλ 466, ΣλΒ 342 
 

(1041) ϖεδδαα|γραασιε: Ρυβυσ σαξατιλισ ?, κϖι σζεδερ, λιλλυκκα, Στεινβεερε: ∆ (ςφσ). 
Α ϕελεντστ µαγα Ηασσελβρινκ κρδ∀ϕελεζι µεγ. � 
√. σζ.: ϖεδδαα �φα γψκερε� + γραασιε �ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Ηκ 1411, ΒλΜ 338 
 

(1042) ϖετε ∼ ϖιτα: Τριχιτυµ, βζα, ϖεην, Ωειζεν: ∆ (Τν, Η); Σ (Μ, ϑ). � 
Σϖδ ϕϖεϖνψσζ⌠: < ϖετε ιδ., ϖ. µγ νο. ηϖετε ιδ. Α κυτατ⌠ποντοκ σϖδ 
ερεδετετ ιγαζολνακ. � Λζ 8509., Χ 101, Γρ 1474, Σχηλ 153 | ΣΕΟ 1114 
 
 
 

(1043) ϖεττικ: ςαχχινιυµ οξψχοχχοσ, τ∀ζεγ〈φονψα, καρπαλο, γεµεινε Μοοσβεερε. � 
? Ταλ〈ν κπζεττ σζ⌠ α ϖαττυ �µ〈λνα� αλακβ⌠λ, δε αζ ελσ∀ σζ⌠ταγι µαγ〈νηανγζ⌠ 
µιαττ, σ σζεµαντικαιλαγ ισ βιζονψταλαν, ηαπαξ λεγοµενονκντ φελϖεττ αδατ, 
κυτατ⌠ποντοκ ϕελζσε νλκλ. � ΘΛ 336. 
 

(1044) ϖιελγισ|ϕψϖιλ: [ϖαλαµιλψεν φεηρ ζυζµ⌠]. � 
√. σζ.: ϖιελγαδ αττρ. ϖιελγισ �φεηρ� + ϕψϖιλ �ζυζµ⌠�. � ΙτκΕ 968. 
 

(1045) ϖιητε: Ποταµογετον, βκασζ∀λ∀, ϖιτα, Λαιχηκραυτ: Ν (Συϕ). � 
Φινν ϕϖεϖνψσζ⌠, ϖ. ϖιτα ιδ. � Λζ 8654., Σλ 471 
ς. δεα�κε−, γιεδδε−, συοιδνε−. 
 

(1046) ϖιιδνε|µυορϕι: ςιτισ, σζ∀λ∀(φρτ), ϖιινιρψπλε, Ωειντραυβε: Ν (Λγ, Κρλ). � 
√. σζ.: ϖιιδνι ∼ ϖιιδνα �βορ, π〈λινκα� + µυρϕι �βογψ⌠�. � ΩΛπΧηρ 122, ΘΛ 
337., Σλ 474, ΣλΒ 440, 529, ςεστΛυυκ 141 
 

(1047) ϖιλγεσ|ηορβµ〈: Επιλοβιυµ λαχτιφλορυµ, ϖαλαµιλψεν φζικε, δερχε, 
ϖαλκοηορσµα, εινε Αρτ Ωειδενρσχηεν. � 
√. σζ.: ϖιλγεσ �φεηρ� + ηορβµ〈 �φζικε, δερχε�. � Σλ 475, ΣλΒ 516 
 

(1048) ϖιλγεσ|λ〈ϖκι: Αλλιυµ σατιϖυµ, φοκηαγψµα, ϖαλκοσιπυλι (κψνσιλαυκκα), 
Κνοβλαυχη. � 
√. σζ.: ϖιλγεσ �φεηρ� + λ〈ϖκι �ηαγψµα�. � Φριισ 818, Σλ 475 
 

(1049) ϖιλγεσ|λοππαν: Νψµπηαεα χανδιδα, κισ (φνψλ∀) τνδρρ⌠ζσα, ποηϕανλυµµε, 
κλεινε Σεεροσε. � 
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√. σζ.: ϖιλγεσ �φεηρ� + λοππαν �τνδρρ⌠ζσα�. � Σλ 475 
 

(1050) ϖιλγεσ|λυοϖϖαρ: Τριφολιυµ ρεπενσ, φεηρ (κσζ⌠) ηερε, ϖαλκοαπιλα, Ωει⇓κλεε. � 
√. σζ.: ϖιλγεσ �φεηρ� + λυοϖϖαρ �ηερε�. Τκρφορδτ〈σ: αζ ελ∀ταγ α φιννελ ηοζηατ⌠ 
καπχσολατβα, αζ υτ⌠ταγ α σϖδ κλϖερ, α νορϖγ κλϖερ νϖνψνϖβ∀λ 
σζ〈ρµαζηατ. � Σλ 475, ΣλΒ 516 
 

(1051) ϖιλγεσ|µ〈∀ιρ: Γαλιυµ βορεαλε, σζακι γαλαϕ, αηοµαταρα, νορδισχηεσ Λαβκραυτ. � 
√. σζ.: ϖιλγεσ �φεηρ� + µ〈!ιρ �γαλαϕ�. � Σλ 475 
 

(1052) ϖιλγεσ|ν〈στι: Ανεµονε νεµοροσα, βερκι σζελλ∀ρ⌠ζσα, ϖαλκοϖυοκκο, 
Βυσχηωινδρσχηεν. � 
√. σζ.: ϖιλγεσ �φεηρ� + ν〈στι �χσιλλαγ�. � Σλ 475 
 

(1053) ϖιλγεσ|οαι|ρ〈σσι: Εριοπηορυµ, γψαπϕσ〈σ, νιιττψϖιλλα, Ωολλγρασ: Ν (Κτ, Κρ, Π). � 
Τ. . σζ.: ϖιλγεσ �φεηρ� + οαι �φεϕ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � 
Φριισ 818, ΘΛ 341., Ν ΙΙΙ: 771, Σλ 475 
 

(1054) ϖιλγεσ|ρυοητασ: Αγροπψρον ρεπενσ, κζνσγεσ ταραχκβζα, ϕυολαϖεην, 
γεµεινε Θυεχκε. � 
√. σζ.: ϖιλγεσ �φεηρ� + ρυοητασ �γψκρ�. � Σλ 475 

(1055) ϖιλγεσ|σιε∀γα: Σαλιξ λανατα, γψαπϕασ φ!ζ, ϖιλλαπαϕυ, ωολλιγε Ωειδε. � 
√. σζ.: ϖιλγεσ �φεηρ� + σιε!γα �φ!ζ�. � Σλ 475, ΣλΒ 531 
 

(1056) ϖιλγεσ|ϖυοδϕα|λαστα: Πινγυιχυλα αλπινα, ηαϖασι ηζ⌠κα, ϖαλκοψκνλεητι, 
Αλπενφεττκραυτ. � 
Τ. . σζ.: ϖιλγεσ �φεηρ� + ϖυοδϕα �ϖαϕ, ζσρ, ολαϕ� + λαστα �λεϖλ�. �Σλ 475 
 

(1057) ϖιλγγισ|βεαιϖϖι|!αλβµι: Παρνασσια παλυστρισ, µοχσ〈ρι φεηρµ〈ϕϖιρ〈γ, συοϖιλυκκο, 
Συµπφηερζβλαττ. � 
Τ. . σζ.: ϖιλγγισ �φεηρ� + βεαιϖι �ναπ� + .αλβµι �σζεµ�. � ΘΛ 340. 
 

(1058) ϖλλ∋κ∋εσ π∋#σσ∋|µ�ρρ: Βετυλα πυβεσχενσ, σζ∀ρσ νψρ (φεηρ ∼, µολψηοσ ∼, 
πελψηεσ ∼), ηιεσκοιϖυ, Μοορβιρκε. � 
ϑελζ∀ϖελ ελλ〈τοττ . σζ.: ϖιλλ∋κ∋εσ �φεηρ� + π#σσ∋ �νψρφακρεγ, νψρφα; φσζεκ� + 
µ�ρρ �φα�. � Κυρ 254, 481, 522 
 

(1059) ϖι#λα, ςιολα, ιβολψα, 〈ρϖ〈χσκα, ορϖοκκι, ςειλχηεν. � 
Νεµζετκζι σζ⌠, ϖ. ολ. ϖιολα; ανγ. ϖιολετ; πορτ., σπ. ϖιολετα; φρ. ϖιολεττε; σϖ. ϖιολ; 
νο. φιολ �ιβολψα, 〈ρϖ〈χσκα�. Αζ 〈ταδ⌠ νψελϖ α σϖδ λεηετ, ϖαγψ α τυδοµ〈νψοσ, 
λατιν νψελϖ. � ΣλΒ 390 
 

(1060) ϖισκεσ|πυαλλα: Ρανυνχυλυσ, βογλ〈ρκα, λεινικκι, Ηαηνενφυ⇓: Κ (Νϕ). � 
√. σζ.: ϖισκεσ �σ〈ργα� + πυαλλα �γοµβ�. � ΙτκΤ 756 
 

(1061) ϖισκισ|κιεδϕ#κ: Ρανυνχυλυσ αχρισ, ρτι βογλ〈ρκα [ϖαγψ µ〈σφλε ηασονλ⌠ 
βογλ〈ρκα], νιιττψλεινικκι, Σχηαρφερηαηνενφυ⇓: Σ (Γ). � 
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√. σζ.: ϖισκισ �σ〈ργα� + κιεδϕ#κ �τ∀ζεγσζεδερ (λ〈πι σζεδερ, τρπε ∼) ϖιρ〈γα�. � Γρ 
209 
 

(1062) ϖισκ∋σ βρηϖιε: Χλαδονια ρανγιφερινα, [σ〈ργα ϖ. σζρκε] ρνσζαρϖασζυζµ⌠, 
ηαρµαα πορονϕκλ, Ρενντιερµοοσ: ∆ (Μερ). � 
√. σζ.: ϖισκ∋σ [�: ϖισκεσ, ϖισκισ] �σ〈ργα� + βρηϖιε �ζυζµ⌠�. � Λζ 5255: 2., Ηκ 389 
 

(1063) ϖισσεεη|µψερ∋ϕι: Εµπετρυµ νιγρυµ, (ρετλεν) ϖαρϕβογψ⌠, ϖαρικσενµαρϕα 
(κψπσψµτν), Κρηενβεερε: Ι; Κ (Κλδ). � 
√. σζ.: ϖισσεε �ρετλεν� + µψερ∋ϕι �βογψ⌠�. � ΙτκΤ 757, ΣλΜορ 88 
 

(1064) ϖιστα|ρασσε: Ρηιναντηυσ µινορ, χσργ∀ κακασχµερ, πικκυλαυκκυ, κλεινερ 
Κλαππερτοπφ. � 
√. σζ.: ϖιστα �τοκ, βυροκ� + ρασσε �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � ΘΛ 343. 
 

(1065) ϖιστιε ∼ ϖιστεε: Χλαδονια ρανγιφερινα, ρνσζαρϖασζυζµ⌠, ηαρµαα πορονϕκλ, 
Ρενντιερφλεχητε: ∆ (Μερ, ςφσ); Σ (Μ, Τψσ, Αρϕ, ϑ, Γ). � 
Ισµερετλεν ερεδετ!. � Φριισ 821, Ηαλ 169, ΘΛ 344., ΛΩφσ 3105., Λζ 8650., Γρ 
1424, Σχηλ 151, Ηκ 1433, ΒλΜ 345 
ς. π∑λλο−, γεα#γι−, βοηχχο−. 

(1066) (ϖυασκ)|σ#∀|συϕνι: Υρτιχα υρενσ, απρ⌠χσαλ〈ν, πολττιαινεν, Βρεννεσσελ: Κ (Σ). 
Υγψαναββαν α ϕελεντσβεν: Κ (Νϕ) σ#!α|ρ#σσε. � 
Τ. . σζ.: ϖυασκ �σγρ� + σ#!α �σρτε�+ συϕνι �φ!, σζνα, σ〈σφλκ 〈λταλ〈νοσ 
νεϖε�. � ΙτκΤ 482, 796 
 

(1067) ϖυοδϕα|λαστα: Πινγυιχυλα ϖυλγαρισ, λ〈πι (µοχσ〈ρι) ηζ⌠κα, (σινι)ψκνλεητι, 
εχητεσ Φεττκραυτ. � 
√. σζ.: ϖυοδϕα �ϖαϕ, ζσρ, ολαϕ� + λαστα �λεϖλ�. � Σλ 478, ΣλΒ 547 
 

(1068) ϖυοδϕα|ρ〈σσι: Ταραξαχυµ οφφιχιναλε, πονγψολα πιτψπανγ, ϖοικυκκα, γεµεινε 
Κυηβλυµε. � 
√. σζ.: ϖυοδϕα �ϖαϕ, ζσρ, ολαϕ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � Σλ 
478, ΣλΒ 533 
 

(1069) ϖυογο|δολγι: Ματτευχχια στρυτηιοπτερισ, στρυχχπ〈φρ〈νψ, κοτκανσιιπι, Στραυ⇓φαρν. 
� √. σζ.: ϖυογο �?� + δολγι �τολλ, µαδ〈ρτολλ�. � Σλ 479, ΣλΒ 314 
 

(1070) ϖυοκτα|γυοδϕα: Χαρεξ χαπιλλαρισ, ηαϕσζ〈λσ〈σ, ηαπσισαρα, Ηααρστιελσεγγε. Φινν 
µιντ〈ρα λτρεϕττ τκρσζ⌠. � 
√. σζ.: ϖυοκτα �ηαϕσζ〈λ� + γυοδϕα �σ〈σ�. � Σλ 482 
 

(1071) ϖυολαηασ|ρασσι: Λυζυλα χαµπεστρισ, µεζει περϕεσζιττψ⌠, κετοπιιππο, γεµεινε 
Ηαινβινσε (Ηαινσιµσε). � 
√. σζ.: ϖυολαηασ �φοργ〈χσ, µυρϖαλεϖλ, τοκλ〈σζ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ 
νϖνψ�. � ΘΛ 345., Σλ 482 

 



 235

(1072) ϖυολπο|ρ〈σσι: Αλχηεµιλλα ϖυλγαρισ, κζνσγεσ παλ〈στφ!, ψλεινεν ποιµυλεητι, 
Φραυενµαντελ: Ν (Κτ, Κρ, Π). Α σζττ〈ρτ κπενψρε εµλκεζτετ∀ λεϖλ µιαττ 
ηϖϕ〈κ Βολδογασσζονψ παλ〈στϕ〈νακ ισ. � 
√. σζ.: ϖυολπυ �ν∀ι ρυηα, κπενψ� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ νϖνψ�. � 
ΘΛ 346., Ν ΙΙΙ : 813, Σλ 484, ΣλΒ 412 
 

(1073) ϖυορα�ασ|µυορϕι ∼ ϖυορ!α|µυορϕι ∼ ϖοερητϕεν|µυερϕιε: Εµπετρυµ νιγρυµ, 
ϖαρϕβογψ⌠, ϖαρικσενµαρϕα, Κρηενβεερε: ∆ (ςφσ); Ν (Π); Ι. � 
√. σζ.: ϖυορα�ασ ∼ ϖυορ..ισ ∼ ϖοερητϕε �ϖαρϕ� + µυορϕι �βογψ⌠�. � ΛΩφσ 3155., 
Ν ΙΙΙ: 816�17, Ηκ 1465, ΙτκΕ 5663., Σλ 485, ΒλΜ 348 
 

(1074) ϖυοσκκο|βιικα|ρ〈σσι: Υρτιχα διοιχα, ναγψ χσαλ〈ν, νοκκονεν, γρο⇓ε Βρεννεσσελ. 
� Τ. . σζ.: ϖυοσκκυ �σγρ� + βιικα �τσκε� + ρ〈σσι �ϖιρ〈γ, λ〈γψσζ〈ρ ϖιρ〈γοσ 
νϖνψ�. � Σλ 486 
 

(1075) ϖυοϖδε|#ππελ|µυορρα: Μαλυσ σψλϖεστρισ, ϖαδαλµα (ερδει ϖαδαλµα), 
µετσοµεναπυυ, Ωιλδαπφελ (Ηολζαπφελ). � 
Τ. . σζ.: ϖυοϖδι �ερδ∀� + #ππελ �αλµα� + µυορρα �φα�. ςαλ⌠σζν!λεγ α φινν 
αλαπϕ〈ν κελετκεζεττ τκρσζ⌠. � Σλ 487 
 

(1076) ϖυοϖδε|φισκι: Μελαµπψρυµ σψλϖατιχυµ, ερδει χσορµολψα, µετσµαιτικκα, 
Ωαλδωαχητελωειζεν (Κυηωειζεν). Α λαππ νϖ αζ ελ∀φορδυλ〈σ ηελψρε σ α σ〈ργα 
σζν! ϖιρ〈γρα υταλ. � 
√. σζ.: ϖυοϖδι �ερδ∀� + φισκι �σ〈ργα�. � ΣλΒ 362 
 

(1077) ϖυοϖδε|γ〈ισκκιτ: Γψµνοχαρπιυµ δρψοπτερισ (∆ρψοπτερισ δισϕυνχτα, ∆. 
λινναεανα), κζνσγεσ τλγψεσπ〈φρ〈νψ (κζνσγεσ η〈ρµασλεϖελ!−π〈φρ〈νψ), 
µετσιµαρρε, Ειχηενφαρν. � 
√. σζ.: ϖυοϖδι �ερδ∀� + γ〈ισκι �παϕζσικα�. � Σλ 487�88, ΣλΒ 362 
 

(1078) ϖυοϖδε|ηιλσκυ: Στελλαρια λονγιφολια, �ηοσσζλεϖελ!� τψκηρ, µετστητιµ, 
λανγβλττριγε Στερνµιερε. � 
√. σζ.: ϖυοϖδι �ερδ∀� + ηιλσκυ �τψκηρ, γψοµ, δυδϖα�. � Σλ 488 
 

(1079) ϖυοϖδε|ρυυσυ: Ροσα µαϕαλισ (Ροσα χινναµοµεα), φαηϕρ⌠ζσα, (χιµετρ⌠ζσα, 
µ〈ϕυσι ρ⌠ζσα), µετσρυυσυ, Μαιροσε. � 
√. σζ.: ϖυοϖδι �ερδ∀� + ρυυσυ �ρ⌠ζσα�. �ΣλΒ 362 
 

(1080) ϖυοϖδε|σ〈ηπαλ: Μελαµπψρυµ σψλϖατιχυµ, ερδει χσορµολψα, µετσµαιτικκα, 
Ωαλδωαχητελωειζεν. � 
√. σζ.: ϖυοϖδι �ερδ∀� + σ〈ηπαλ �κασζανψ!γβκκνψ�. � Σλ 488, ΣλΒ 362 
 

(1081) ϖυοϖδε|σιε∀γα: Σαλιξ βορεαλισ, σζακι φ!ζ, ουταπαϕυ, εινε Αρτ Ωειδε. � 
√. σζ.: ϖυοϖδι �ερδ∀� + σιε!γα �φ!ζ�. � Σλ 488 
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(1082) ϖυοϖδε|σιτνυ: ∆εσχηαµπσια φλξυοσα, ερδει σδβζα, µετσλαυηα, 
Ρασενσχηµιελε. � 
√. σζ.: ϖυοϖδι �ερδ∀� + σιτνυ �σδβζα, χσενκεσζ, ϕυηχσενκεσζ, σζιττψ⌠�. � Σλ 
488, ΣλΒ 362 
 

(1083) ϖυοϖδε|ϖι#λα: ςιολα ριϖινιανα, ναγψϖιρ〈γ ιβολψα, µετσορϖοκκι, Ηαινϖειλχηεν. 
� √. σζ.: ϖυοϖδι �ερδ∀� + ϖι#λα �ιβολψα, 〈ρϖ〈χσκα�. � Σλ 488, ΣλΒ 362 
 

(1084) ϖυ⌡ϕϕ|µυ⌡ρρ: Ολεα, ολαϕφα, λϕψπυυ, Ολιϖε. � 
√. σζ.: ϖυ⌡ϕϕ �ϖαϕ, ζσρ, ολαϕ� + µυ⌡ρρ �φα�. Α σζ⌠ εγσζεν βιζτοσαν α Βιβλι〈β⌠λ 
σζ〈ρµαζικ, µερτ α φα νεµ ηονοσ Λαππφλδν. � ΜοσΣλ 143, ΣλΜοσ 156 
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7. Τρκπεκ 

Α τρκπεν σζερεπλ! κυτατ⌠ποντοκ νεϖε σ αζοκ ρϖιδτσε 〈βχρενδβεν 

 

1. Ακκαλα (φι), ℑηκιλ (λπ), Βαβινσκ [ορ] Α 
2. Αναρισφϕλλεν (σϖ) Αν 
3. Αρϕεπλογ (σϖ), ℑρϕαπλυοϖϖι (λπ) Αρϕ 
4. Βαλσφϕορδ (νο), Βαηχχαϖυοτνα (λπ) Βλσ 
5. Ενοντεκι (φι), Εανοδατ ∼ Ενοδατ (λπ) Ενον 
6. Φλακαβεργ (σϖ) Φ 
7. Φροστϖικεν (σϖ) Φρ 
8. Γλλιϖαρε (σϖ), ϑλλιϖααρα (φι), ς〈η!ιρ (λπ) Γ 
9. Γρατανγεν (νο), Ριϖττ〈τ (λπ) Γρατ 
10. Ηρϕεδαλεν (σϖ) Η 
11. Ηαµαρψ (νο), Η〈πµιρ (λπ) Ηµ 
12. Ηοταγεν (σϖ) Ηοτ 
13. Ηαττφϕελλδαλ (νο) Ητ 
14. Ιναρι (φι), Αν〈ρ (λπ) Ι 
15. Ιββεσταδ (νο), Ιϖϖ〈ρστ〈∀ιτ (λπ) Ιβ 
16. ϑοκκµοκκ (σϖ), ϑοηκαµοηκι (λπ) ϑ 
17. ϑυκκασϕρϖι (σϖ), #οηκκερασ (λπ) ϑυκκασϕ 
18. Καλλ (σϖ) Καλλ 
19. Καλφϕορδ (νο) Κλ 
20. Κιλδιν (ορ) Κλδ 
21. Κολττακνγσ (φι) Κο 
22. Καρασϕοκ (νο), Κα(α)ρασϕοκι (φι), Κ〈ρ〈�ϕοηκα (λπ) Κρ 
23. Καρλσψ (νο), Γ〈λσα (λπ) Κρλ 
24. Καυτοκεινο (νο), Κουτοκεινο (φι), Γυοϖδαγεαιδνυ (λπ) Κτ 
25. Κϖνανγεν (νο), Νααϖυονο (φι), Ν〈ϖυοτνα (λπ) Κϖ 
26. Λψνγεν (νο), ϑψψκε ∼Ψψκε (φι), Ιϖγυ (λπ) Λγ 
27. Λενϖικ (νο), Λεαγ〈ϖιικα (λπ) Λνϖ 
28. Μαλ∑ (σϖ) Μ 
29. Μερ∑κερ (νο) Μερ 
30. Ντµ (φι), Νϕ〈ϖδ〈ν (λπ) Ν 
31. Νεσσεβψ (νο), Υυνιεµι (φι), Υνϕ〈ργα (λπ) Νεσ 
32. Νυορτιϕρϖι (φι), Νϕυοηττεϕ〈ϖρι (λπ) Νοτοζερο[ορ] Νϕ 
33. Οφφερδαλ (σϖ) Ο 
34. Οφοτεν (νο) Οφ 
35. Οϖικεν (σϖ) Οϖ 
36. Πολµακ (νο), Πυλµανκι (φι) Π 
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37. Παατσϕοκι (φι), Β〈η!αϖεαιϕοηκα (λπ) Πασϖικελϖα (νο) Πα 
38. Παρκαλοµπολο (σϖ), ϑυ∃κα (λπ) Παρκ 
39. Πετσαµο (φι), Βεαηχ〈ν (λπ) Πε!ενγα [ορ] Πε 
40. Ρεππαρφϕορδ (νο), Ριεηπποϖυοτνα (λπ) Ρεπ 
41. Ρροσ (νο) Ρρ 
42. Συονικψλ (φι) Σονγελσκ [ορ], Συννϕελ (λπ) Σ 
43. Σοδανκψλ (φι), Σοα∀εγιλλι (λπ) Σδν 
44. Σεϖεττιϕρϖι (φι), #εαϖετϕ〈ϖρι (λπ) Σεϖ 
45. Σκαλστυγαν (σϖ)  Σκαλσ 
46. Σν∑σα (νο) Σν∑ 
47. Σορσελε (σϖ) Σορσ 
48. Στενσελε (σϖ) Στ 
49. Στϕρδαλ (νο) Στϕρδ 
50. Συιϕαϖααρα (σϖ) Συϕ 
51. Τννσ (σϖ) Τν 
52. Τψσφϕορδ (νο), Τιιτισϖυονο (φι), ∆ιϖττασϖυοτνα (λπ) Τψσ 
53. Υνδερσ∑κερ (σϖ) Υ 
54. Υτσϕοκι (φι), Οηχεϕοηκα (λπ) Υτσ 
55. ςιληελµινα (σϖ) ς 
56. ςερδαλ (νο) ςδ 
57. ςεφσεν (νο) ςφσ 
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8. Λατιν σζ⌠µυτατ⌠ 

 

Αβιεσ 42

Αχερ 1029

Αχηιλλεα µιλλεφολιυµ 5, 119, 120, 413, 452, 826

Αχηιλλεα πταρµιχα 324

Αχονιτυµ 929

Αχονιτυµ λψχοχτονυµ συβσπ. λψχοχτονυµ  

(= Αχονιτυµ σεπτεντριοναλε) 1, 38, 39, 925, 926, 930

Αχταεα σπιχατα 106

Αχτινιδια χηιενσισ 565

Αεγοποδιυµ ποδαγραρια 313, 357

Αγροπψρον ρεπενσ 1054

Αιρα χεσπιτοσα (= ∆εσχηαµπσια χεσπιτοσα) 113

Αλχηεµιλλα 59, 274

Αλχηεµιλλα αλπινα 8, 193, 698, 860

Αλχηεµιλλα βορεαλισ (ϖυλγαρισ) 43

Αλχηεµιλλα γλαυχεσχενσ 798

Αλχηεµιλλα ϖυλγαρισ 171, 250, 479, 633, 698, 798, 844, 1072

Αλεχτορια 592

Αλεχτορια ϕυβατα 542

Αλλιυµ 602

Αλλιυµ χεπα 821

Αλλιυµ φλαϖυµ 291

Αλλιυµ πορρυµ 157

Αλλιυµ σατιϖυµ 1048

Αλλιυµ σχηοενοπρασυµ 774

Αλλιυµ σχηοενοπρασυµ ϖαρ. σιβιριχυµ 603

Αλνυσ ινχανα 606

Αλοπεχυρυσ 374 

Αλοπεχυρυσ αεθυαλισ 112

Ανανασ 24

Ανδροµεδα 731

Ανδροµεδα πολιφολια 732

Ανεµονε 684

Ανεµονε νεµοροσα 25, 384, 895, 1052

Ανεµονε ρανυνχυλοιδεσ 295

Ανετηυµ 242

Ανγελιχα αρχηανγελιχα 62, 132, 155, 156, 172, 222, 283, 434, 

530, 632, 733, 734, 885, 1004

Ανγελιχα σψλϖεστρισ 35, 37, 156, 239, 846, 930, 931, 989

Αντενναρια αλπινα 252

Αντενναρια διοιχα 166, 332

Αντηοξαντηυµ οδορατυµ 5, 296, 452, 453, 697

Αντηρισχυσ σψλϖεστρισ 78, 239, 322, 356, 828, 997

Απιυµ γραϖεολενσ 876
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Αραχηισ ηψπογαεα 265

Αρχτοσταπηψλοσ αλπινα 124, 341, 397, 436, 437, 555, 564, 576, 

790

Αρχτοσταπηψλοσ υϖα−υρσι 103, 111, 341

Αρµοραχια ρυστιχανα 126

Αρτεµισια δραχυνχυλυσ 277

Ασπαραγυσ οφφιχιναλισ 30

Ασπλενιυµ 333, 932

Αστεραχεαε 53

Αστραγαλυσ αλπινυσ 256

Αστραγαλυσ φριγιδυσ 408

Αϖενα 56, 456, 464, 465

Αϖενα φατυα 394

Αϖοχαδο (= Αθυαχατε ∼ Αηυαχα) 33

Βαµβυσα 76

Βαρβαρεα στριχτα 326

Βαρβαρεα ϖυλγαρισ 87

Βαρτσια αλπινα 328

Βατραχηιυµ αθυατιλε 504

Βετα ϖυλγαρισ χρασσα 680

Βετα ϖυλγαρισ συβσπ. ϖυλγαρισ χονϖαρ. χρασσα 

προϖαρ. αλτισσιµα 916, 917

Βετα ϖυλγαρισ συβσπ. ϖυλγαρισ χονϖαρ. χρασσα 

προϖαρ. χονδιτιϖα 823

Βετυλα 42, 567, 572, 662, 795, 912

Βετυλα νανα 303, 499, 778, 801, 898, 899, 910

Βετυλα οδορατα 98

Βετυλα πενδυλα 615, 919

Βετυλα πυβεσχενσ 1058

Βετυλα πυβεσχενσ συβσπ. τορτυοσα 591

Βετυλα τορτυοσα 1009

Βρασσιχα 547

Βρασσιχα ναπυσ 773

Βρασσιχα ναπυσ χονϖαρ. ραπιφερα 337, 599, 680

Βρασσιχα ολεραχεα χονϖαρ. βοτρψτισ 597, 611

Βρασσιχα ολεραχεα χονϖαρ. βοτρψτισ προϖαρ. 

βοτρψτισ 232

Βρασσιχα ολεραχεα χονϖαρ. χαπιτατα 720, 725

Βρασσιχα ολεραχεα χονϖαρ. γεµµιφερα 840

Βρασσιχα ολεραχεα χονϖαρ. γονγψλοδεσ 136, 599

Βρασσιχα ολεραχεα χονϖαρ. σαβαυδα 800

Βρασσιχα ολεραχεα συβσπ. χαπιτατα ρυβρα 820

Βρασσιχα ολεραχεα συβσπ. χαυλοραπα ϖαρ. 

γονγψλοιδεσ 804

Βρασσιχα ραπα (συβσπ.) χαµπεστρισ 88

Βρασσιχα ραπα χονϖαρ. ραπα 685
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Βρασσιχα ραπα ραπιφερα 793

Βρασσιχα ραπα συβσπ. χηινενσισ 552

Βρασσιχα ραπα συβσπ. ραπα 1010

Χαλαµαγροστισ 275, 727

Χαλαµαγροστισ πυρπυρεα 121

Χαλαµυσ ροτανγ 816

Χαλενδυλα οφφιχιναλισ 381, 788

Χαλλα παλυστρισ 553

Χαλλυνα ϖυλγαρισ 212, 463, 474, 545, 613, 616, 898

Χαλτηα 279

Χαλτηα παλυστρισ 178, 335, 402, 441, 594, 612, 903

Χαλτηα παλυστρισ µινορ 44, 118, 173, 571, 867, 991

Χαµπανυλα 118, 173, 571,867, 991

Χαµπανυλα λατιφολια 570

Χαµπανυλα πατυλα 689, 901

Χαµπανυλα ροτυνδιφολια 13, 17, 118, 317, 502, 1002

Χαµπανυλα υνιφλορα 396

Χανναβισ σατιϖα 449

Χαπσιχυµ 746

Χαρδαµινε πρατενσισ 951

Χαρεξ 416, 621, 702, 777, 891, 927

Χαρεξ αχυτα (= Χαρεξ γραχιλισ) 727, 835

Χαρεξ αθυατιλισ 48, 670

Χαρεξ ατρατα 185, 799

Χαρεξ χανεσχενσ 771, 1018

Χαρεξ χαπιλλαρισ 1070

Χαρεξ χεσπιτοσα 703

Χαρεξ διοιχα 40

Χαρεξ ελατα 652

Χαρεξ φλαϖα 48, 416, 946

Χαρεξ ϕυνχινελλα [= Χαρεξ νιγρα συβσπ. 

ϕυνχελλα] 655

Χαρεξ ϕυνιχελλα ϕυνχελλα [= Χαρεξ νιγρα 

συβσπ. ϕυνχελλα] 842

Χαρεξ λασιοχαρπα 538

Χαρεξ λιµοσα 189

Χαρεξ λιϖιδα 210

Χαρεξ νιγρα συβ. ϕυνχινελλα 653

Χαρεξ πολψγαµα (= Χαρεξ βυξβαυµιι) 414

Χαρεξ ροστρατα 57, 180, 892, 988, 989

Χαρεξ ρυπεστρισ 74

Χαρεξ ϖεσιχαρια 621, 789, 949, 989

Χαρυµ χαρϖι 343, 566

Χενταυρεα χψανυσ 807

Χερεφολιυµ σιλϖεστρε (= Αντηρισχυσ σψλϖεστρισ) 100

Χετραρια 854
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Χετραρια ισλανδιχα 427, 489, 495, 635, 770, 853, 894, 918

Χηαµεριον ανγυστιφολιυµ λ. Επιλοβιυµ 

ανγυστιφολιυµ 

Χηαµοµιλλα ρεχυτιτα (Ματριχαρια χηαµοµιλλα) 544

Χηιµαπηιλα υµβελλατα 188

Χηλοροπηψτα 830

Χηορδα φιλυµ 159,476, 718

Χηρψσαντηενυµ σεγετυµ 578

Χηρψσοσπλενιυµ τετρανδρυµ 217

Χιχερβιτα αλπινα 16, 607

Χιχηορυµ ενδιϖια 884

Χιχυτα ϖιροσα 659

Χινναµοµυµ (= Χ. ϖερυµ) 546

Χιρσιυµ 209, 345, 346, 444, 747

Χιρσιυµ αρϖενσε 86

Χιρσιυµ ηετεροπηψλλυµ (= ηελενιοιδεσ) 130, 209, 216, 596, 960

Χιρσιυµ παλυστρε 507

Χιτρυλλυσ λανατυσ συβσπ. ϖυλγαρισ 181, 647

Χιτρυσ 26, 888

Χιτρυσ δεχυµανα 411

Χιτρυσ ρετιχυλατα 629

Χλαδονια 148,522,681,

Χλαδονια αλπεστρισ (= Χλαδονια στελλαρισ) 167, 233, 726, 993

Χλαδονια χοχχιφερα 143

Χλαδονια πψξιδατα 143, 259, 582, 934

Χλαδονια ρανγιφερινα 147, 150, 168, 522, 894, 1062, 1065

Χλαδονια σιλϖατιχα ϖ. ρανγιφερινα 260

Χλαδονια υνχιαλισ 674

Χοµαρυµ παλυστρε 586, 775, 956

Χοµποσιταε 234

Χονϖαλλαρια 360

Χονϖαλλαρια µαϕαλισ 374, 960

Χορνυσ συεχιχα 101, 103, 106, 238, 307, 341, 342, 581, 

750, 907, 924

Χορψλυσ 454, 688

Χραταεγυσ µονογψνα 127

Χροχυσ 858

Χυχυµισ 36,440

Χυχυµισ µελο 481

Χυχυρβιτα 439

Χυχυρβιτα πεπο ϖαριετασ γιροµοντιινα 354

Χψανοπηψτα 15

Χψχλαµεν 966

Χψναρα σχολψνυσ 28

Χψνογλοσσυµ οφφιχιναλε 108

∆αχτψλισ γλοµερατα 109, 112 
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∆απηνε µεζερευµ 350, 493, 529, 673, 706

∆αυχυσ χαροτα 298, 403, 838

∆εσχηαµπσια αλπινα 1037

∆εσχηαµπσια χεσπιτοσα 367

∆εσχηαµπσια φλεξυοσα 642, 887, 1082

∆ιαντηυσ 687

∆ιαντηυσ συπερβυσ 942

∆ιαπενσια λαππονιχα 610

∆ιπηασιαστρυµ χοµπλανατυµ 72, 380, 886

∆ιπηασιαστρυµ χοµπλανατυµ συβσπ. Μοντελλιι 1036

∆ορονιχυµ 311

∆ροσερα λονγιφολια (= ∆ροσερα ανγλιχα) 979

∆ροσερα ροτυνδιφολια 206

∆ρψασ οχτοπεταλα 719

∆ρψοπτερισ χαρτηυσιανα 333

∆ρψοπτερισ εξπανσα 940

∆ρψοπτερισ φιλιξ−µασ 539

∆ρψοπτερισ φραγρανσ 450

Ελεοχηαρισ 618

Ελετταρια χαρδαµοµυµ 548

Εµπετρυµ ηερµαπηροδιτυµ 200

Εµπετρυµ νιγρυµ 186, 200, 264, 306, 307, 340, 341, 410, 

431, 475, 556, 575, 608, 640, 641, 668, 

985, 1063, 1073

Επιλοβιυµ αλσινιφολιυµ 46, 483

Επιλοβιυµ αναγαλλιδιφολιυµ 254

Επιλοβιυµ ανγυστιφολιυµ (= Χηαµανεριον ∼ 

Χηαµεριον ανγυστιφολιυµ) 

1, 3, 113, 141, 142, 273, 274, 310, 374, 

429, 483, 583, 926  

Επιλοβιυµ ηορνεµαννιι 809

Επιλοβιυµ λαχτιφλορυµ 1047

Επιλοβιυµ παλυστρε 513

Εθυισετυµ 478, 579, 590, 623, 889

Εθυισετυµ αρϖενσε 89,174, 175, 243, 339,468, 865 

Εθυισετυµ φλυϖιατιλε (= Εθυισετυµ λιµοσυµ) 51, 149, 404, 503

Εθυισετυµ ηψεµαλε 421, 478, 891 

Εθυισετυµ παλυστρε 175, 202, 512

Εθυισετυµ πρατενσε 690, 706, 707

Εθυισετυµ σχιρποιδεσ 51, 869

Εθυισετυµ σψλϖατιχυµ 174, 175, 201, 203, 204, 433, 468, 920

Εθυισετυµ ϖαριεγατυµ 395, 404

Εριοπηορυµ 139, 462, 520, 593, 620, 694, 1013, 

1014, 1015, 1053

Εριοπηορυµ ανγυστιφολιυµ (= Εριοπηορυµ 

πολψσταχηιον) 355, 369, 416, 1017

Εριοπηορυµ ϖαγινατυµ 374

Ευπηρασια αρχτιχα 863
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Ευπηρασια στριχτα 169

Φαγοπψρυµ ταταριχυµ 832

Φαγυσ σψλϖατιχα 81

Φεστυχα οϖινα 704, 866, 887

Φεστυχα πρατενσισ 367

Φεστυχα ριχηαρδσονιι 11

Φεστυχα ρυβρα 766, 825

Φεστυχα τραχηψπηψλλα 318

Φιχυσ 288

Φιλιπενδυλα υλµαρια 452, 651, 855

Φραγαρια ανανασσα 264

Φραγαρια ϖεσχα 365, 388, 587

Φρανγυλα οφφιχιναλισ 529, 705,

Φραξινυσ 953

Φραξινυσ εξχελσιορ 267

Φυχυσ 257, 984

Φυχυσ ινφλατυσ ϖ. [Ασχοπηψλλυµ νοδοσυµ] 469

Φυχυσ ϖεσιχυλοσυσ 229

Γαλιυµ 785, 817

Γαλιυµ βορεαλε 364, 380, 636, 1051

Γαλιυµ µολλυγο 941

Γαλιυµ παλυστρε 784

Γαλιυµ σπυριυµ 91

Γαλιυµ τριφιδυµ 226

Γαλιυµ τριφλορυµ 811

Γαλιυµ υλιγινοσυµ 515

Γαλιυµ ϖερυµ 293

Γεντιανα νιϖαλισ 19, 205, 666

Γεντιανελλα τενελλα 361, 1033

Γερανιυµ σψλϖατιχυµ 20, 140, 387, 479, 589, 596

Γευµ ριϖαλε 689

Γναπηαλιυµ νορϖεγιχυµ 960

Γψµναδενια χονοπσεα 661

Γψµνοχαρπιυµ χοντινενταλε 723

Γψµνοχαρπιυµ δρψοπτερισ (= ∆ρψοπτερισ 

δισϕυνχτα, ∆ρψοπτερισ λινναεανα) 1077

Γψροπηορα 563

Ηελιαντηυσ 84

Ηελιαντηυσ (Ηελιαντηυσ αννυυσ ϖαρ. 

µαχροχαρπυσ) 755

Ηεπατιχα νοβιλισ 19

Ηεραχλευµ (σπηονδψλιυµ) 435

Ηεραχλευµ σιβιριχυµ 35

Ηιβισχυσ τριονυµ 470

Ηιεροχηλο αλπινα 10

Ηιεροχηλο βορεαλισ 5, 452
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Ηιεροχηλο ηιρτα 453

Ηιεροχηλο οδορατα 453, 701, 729

Ηιππεαστρυµ ξ ηιβριδυµ (= Ηιππεαστρυµ ξ 

ηορτορυµ) 23

Ηιπποπηα ρηαµνοιδεσ 249

Ηιππυρισ ϖυλγαρισ 179, 461

Ηορδευµ 131

Ηυµυλυσ λυπυλυσ 480

Ηψδροχοτψλε ϖυλγαρισ 188

Ηψλοχοµιυµ σπλενδενσ 353

Ηψπεριχυµ θυαδρανγυλυµ (= Ηψπεριχυµ 

µαχυλατυµ) 960

Ηψπνυµ παριετινυµ 856

Ηψσοππυσ οφφιχιναλισ 491

Ιριδαχεαε 492

Ιρισ πσευδαχορυσ 290

Ισοτεσ 679

Ισοτεσ εχηινοσπορα 211

ϑυγλανσ 741

ϑυγλανσ ρεγια 244

ϑυνχαχεαε 526

ϑυνχυσ χονγλοµερατυσ 887

ϑυνχυσ φιλιφορµισ 389, 878

ϑυνιπερυσ χοµµυνισ 320, 722, 779

Κοενιγια ισλανδιχα 430

Λαχτυχα 847

Λαχτυχα σιβιριχα 810

Λαµιναρια 933

Λαµιναρια σαχχηαρινα 905

Λαπσανα χοµµυνισ 619

Λαριξ σιβιριχα 879

Λατηψρυσ οδορατυσ 451

Λατηψρυσ παλυστρισ 519

Λατηψρυσ πρατενσισ 692

Λαυρυσ 598

Λεχανορα 831

Λεδυµ παλυστρε 245, 417, 418, 510, 518, 731, 736, 849

Λεοντοδον αυτυµναλισ 176

Λεπιδιυµ δραβα (= Χαρδαρια δραβα) 973

Λεπιδιυµ σατιϖυµ 392

Λετηαρια ϖυλπινα 542

Λευχαντηεµυµ ϖυλγαρε (= Χηρψσαντηεµυµ 

λευχαντηεµυµ) 69, 70, 191

Λιλιυµ 614

Λιναρια 208

Λινναεα βορεαλισ 275, 686, 1031
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Λινυµ 96, 551, 627

Λοισελευρια προχυµβενσ 61, 230, 246

Λολιυµ µυλτιφλορυµ 490

Λονιχερα 177, 198

Λονιχερα παλλασιι 198

Λονιχερα ξψλοστευµ 177, 198

Λυζυλα χαµπεστρισ 1071

Λψχηνισ φλοσ−χυχυλι 373, 378

Λψχοπερδον 931

Λψχοπερσιχον 992

Λψχοποδιυµ (= ∆ιπηασιαστρυµ, ∆ιπηασιυµ) 72, 524, 573

Λψχοποδιυµ αλπινυµ (= ∆ιπηασιαστρυµ 

αλπινυµ, ∆ιπηασιυµ αλπινυµ) 301, 314, 487, 1032, 1034

Λψχοποδιυµ αννοτινυµ  913

Λψχοποδιυµ χλαϖατυµ 102, 240, 487

Λψχοποδιυµ χοµπλανατυµ, (∆ιπηασιαστρυµ 

χοµπλανατυµ, ∆ιπηασιυµ ∼) 72, 289, 301, 380, 886

Λψχοποδιυµ σελαγο = Ηυπερζια σελαγο 240

Μαιαντηεµυµ βιφολιυµ 730

Μαλυσ 282, 494, 737

Μαλυσ δοµεστιχα 391

Μαλυσ σψλϖεστρισ 1075

Μαλϖα 637

Ματριχαρια ινοδορα (Ματριχαρια µαριτιµα) 262, 466

Ματτευχχια στρυτηιοπτερισ 1069

Μελαµπψρυµ πρατενσε 442

Μελαµπψρυµ σψλϖατιχυµ 423, 1076, 1080

Μεντηα 453, 657

Μενψαντηεσ τριφολιατα 588, 671, 714, 767, 775, 959

Μιλιυµ εφφυσυµ 275

Μοντια ϖερνα 738

Μυλγεδιυµ αλπινυµ (= Λαχτυχα αλπινα, 

Χιχερβιτα αλπινα) 505

Μυσα (Μυσα παραδισιαχα) 63

Μψοσοτισ αρϖενσισ 93, 1022

Μψοσοτισ δεχυµβενσ 813

Μψοσοτισ λαξα συβσπ. χαεσπιτοσα 709

Μψοσοτισ σψλϖατιχα 677, 682

Μψριχαρια γερµανιχα 1005

Ναρχισσυσ 675

Ναρχισσυσ πσευδοναρχισσυσ 99, 294

Νυπηαρ ιντερµεδιυµ 671

Νυπηαρ λυτευµ 292, 626

Νυπηαρ πυµιλα 224, 400

Νψµπηαεα 626, 908

Νψµπηαεα χανδιδα 1049
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Οχιµυµ βασιλιχυµ 65

Ολεα 1084

Ολεα ευροπαεα 735

Ολειφερα 773

Οπηιογλοσσυµ ϖυλγατυµ 352

Οριγανυµ µαϕορανα 646

Οριγανυµ ϖυλγαρε 740

Ορψζα σατιϖα 794

Οξαλισ αχετοσελλα 375

Οξψρια διγψνα 271, 273, 386, 387

Οξψτροπισ χαµπεστρισ 569

Οξψτροπισ λαππονιχα 9

Παλµα 75

Πανχρατιυµ µαριτιυµ 645

Πανιχυµ µιλιαχευµ 477, 759

Παρισ θυαδριφολια 124, 238, 415

Παρµελια οµπηαλοιδεσ 325

Παρνασσια παλυστρισ 82, 1057

Πεδιχυλαρισ λαππονιχα 420

Πεδιχυλαρισ παλυστρισ συβσπ. βορεαλισ 509

Περσεα (= Περσεα γρατισσιµα) 33

Πετροσελιυµ 753

Πευχεδανυµ παλυστρε 506, 508, 523

Πηασεολυσ ϖυλγαρισ 71

Πηασεολυσ ϖυλγαρισ χονϖαρ. χοµµυνισ 71

Πηασεολυσ ϖυλγαρισ ϖαρ. συβχοµπρεσσυσ 71

Πηοενιξ δαχτψλιφερα 220

Πηραγµιτεσ 399, 710, 776, 827, 996 

Πηραγµιτεσ αυστραλισ 109

Πηραγµιτεσ χοµµυνισ 833

Πηψλλοδοχε χαερυλεα 839, 1027

Πιχεα 42

Πιχεα αβιεσ 432

Πιµπινελλα 152

Πινγυιχυλα αλπινα 1056

Πινγυιχυλα ϖιλλοσα 228

Πινγυιχυλα ϖυλγαρισ 22, 173, 1067

Πινυσ εξαριδα 6

Πινυσ σψλϖεστρισ 42, 80, 914, 980, 982

Πιπερ 125, 183, 754

Πισυµ σατιϖυµ 266, 558

Πλανταγο µαϕορ 409, 974

Ποα 937

Ποα αλπιγενα / Ποα πρατενσισ 263

Ποα αλπινα 1038

Ποα ανγυστιφολια 872
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Ποα αννυα 882

Ποα αρχτιχα 12

Ποα χοµπρεσσα 247

Ποα γλαυχα 21

Ποα νεµοραλισ 812

Ποα παλυστρισ 330

Ποα πρατενσισ 368, 442, 533, 693

Ποα συβχαερυλεα 728

Ποα τριϖιαλισ 803

Πολεµονιυµ αχυτιφλορυµ / χοµπλανατυµ 14

Πολεµονιυµ χαερυλευµ (= χοερυλευµ) 274, 951

Πολψγονυµ αµπηιβιυµ 85

Πολψποδιυµ φιλιξ−µασ 333

Πολψποδιυµ ϖυλγαρε 73

Πολψστιχηυµ 333, 986

Πολψστιχηυµ φιλιξ−µασ (= ∆ρψοπτερισ φιλιξ−µασ) 236, 994

Πολψστιχηυµ λονχηιτισ 255

Πολψτριχηυµ 215, 864

Πολψτριχηυµ χοµµυνε 829

Ποπυλυσ τρεµυλα 31, 943

Πορτυλαχαχεαε 758

Ποταµογετον 639, 714, 724, 1045

Ποταµογετον χοµπρεσσυσ 231

Ποταµογετον γραµινευσ 370, 455, 948

Ποταµογετον νατανσ 175

Ποταµογετοναχεαε 717

Ποτεντιλλα 104

Ποτεντιλλα ανσερινα 952

Ποτεντιλλα ερεχτα (= Τορµεντιλλα ερεχτα) 122, 287, 1026

Πριµυλα ϖερισ 359

Πρυνυσ 964

Πρυνυσ αρµενιαχα 27

Πρυνυσ αϖιυµ 194

Πρυνυσ δοµεστιχα συβσπ. δοµεστιχα 625

Πρυνυσ δυλχισ ϖαρ. σατιϖα 638

Πρυνυσ παδυσ 54, 248, 471, 1000

Πρυνυσ παδυσ συβσπ. βορεαλισ 54

Πτερισ αθυιλινα (= Πτεριδιυµ αθυιλινυµ) 333

Πυλσατιλλα ϖερναλισ 424

Πψρολαχεαε 716

Πψρυσ 114, 412, 751

Θυερχυσ 42, 1001

Ρανυνχυλυσ 696, 1060

Ρανυνχυλυσ αχρισ (= αχερ) 297, 1013, 1061

Ρανυνχυλυσ αθυατιλισ 713, 768

Ρανυνχυλυσ γλαχιαλισ 719
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Ρανυνχυλυσ νιϖαλισ 497

Ρανυνχυλυσ πελτατυσ 504, 957

Ρανυνχυλυσ πλατανιφολιυσ 961

Ρανυνχυλυσ πψγµαευσ 227

Ραπηανυσ ραπηανιστρυµ 92

Ραπηανυσ σατιϖυσ 783

Ραπηανυσ σατιϖυσ ϖαρ. ραδιχυλα 780

Ρεσεδαχεαε 782

Ρηαµνυσ φρανγυλα (= Φρανγυλα αλνυσ) 160

Ρηευµ ξ χυλτορυµ 765

Ρηιναντηυσ γροενλανδιχυσ 218

Ρηιναντηυσ µινορ 165, 818, 850, 900, 1064

Ρηιναντηυσ σεροτινυσ 947

Ρηοδιολα ροσεα (= Σεδυµ ροσεα, Σεδυµ 

ροσευµ) 261, 334, 700

Ρηοδοδενδρον λαππονιχυµ 213, 251

Ρηοδψµενια παλµατα 848

Ριβεσ αλπινυµ 221

Ριβεσ νιγρυµ 184, 527, 672, 999

Ριβεσ υϖα−χρισπα 792

Ροσα 805, 841

Ροσα χανινα 67, 110, 742

Ροσα χινναµοµεα (=  Ροσα µαϕαλισ) 170, 329

Ροσα µαϕαλισ (= Ροσα χινναµοµεα) 1079

Ροσα πιµπινελλιφολια 649

Ροσµαρινυσ 815

Ρυβυσ αρχτιχυσ 7, 372, 376, 587, 650, 1030

Ρυβυσ χαστορευσ 1021

Ρυβυσ χηαµαεµορυσ 207, 601, 622, 791

Ρυβυσ φρυτιχοσυσ 124, 438

Ρυβυσ ιδαευσ 158, 223, 315, 323, 388, 574, 931, 1024

Ρυβυσ πλιχατυσ 574

Ρυβυσ σαξατιλισ 604, 787, 981, 1040, 1041

Ρυµεξ 945, 950

Ρυµεξ αχετοσα 363, 485, 537, 861 

Ρυµεξ αχετοσελλα 422

Ρυµεξ αθυατιχυσ 327

Ρυµεξ χρισπυσ 4, 284, 902

Ρυµεξ λαππονιχυσ 47

Ρυµεξ λονγιφολιυσ (= Ρυµεξ δοµεστιχυσ) 4, 108, 258, 483, 902, 936 

Σαχχηαρυµ 915

Σαλιξ 32, 760, 880, 1023, 1039

Σαλιξ αρβυσχυλα 214

Σαλιξ βορεαλισ 968, 1081

Σαλιξ χαπρεα 769, 969

Σαλιξ γλαυχα 32, 1035
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Σαλιξ ηαστατα 772

Σαλιξ ηερβαχεα 397

Σαλιξ λανατα 1055

Σαλιξ λαππονυµ 881

Σαλιξ µψρσινιτεσ 32, 881

Σαλιξ µψρτιλλοιδεσ 281

Σαλιξ νιγριχανσ (= Σαλιξ µψρσινιφολια) 32, 187

Σαλιξ πεντανδρα 299

Σαλιξ πηψλιχιφολια 32, 824

Σαλιξ ρετιχυλατα 285

Σαλιξ σταρκεανα 366

Σαλιξ ξεροπηιλα 739

Σαυσσυρεα αλπινα 699

Σαξιφραγα 676

Σαξιφραγα αιζοιδεσ 401

Σαξιφραγα χερνυα 199

Σαξιφραγα χεσπιτοσα 654

Σαξιφραγα ηιρχυλυσ 517

Σαξιφραγα νιϖαλισ 667

Σαξιφραγα οπποσιτιφολια 18, 358

Σαξιφραγα ριϖυλαρισ 49

Σαξιφραγα στελλαρισ 683

Σαξιφραγα τενυισ 496

Σχηαυµφλεχητε 958

Σχιρπυσ χεσπιτοσυσ (= Τριχηοπηορυµ 

χεσπιτοσυµ) 633

Σχροπηυλαριχεαε 272

Σεχαλε 407

Σεχαλε χερεαλε 806

Σεδυµ αχρε 164

Σεδυµ αννυυµ 1011

Σεσλερια 766

Σολανυµ µελονγενα 664

Σολανυµ τυβεροσυµ 132, 153, 154, 162, 163, 269, 540, 549, 

752, 761

Σολιδαγο 374

Σολιδαγο ϖιργαυρεα 107, 112,275, 309, 699

Σονχηυσ αρϖενσισ 90

Σονχηυσ ασπερ 802

Σονχηυσ ολεραχευσ 336

Σορβυσ αυχυπαρια 756, 764, 778, 896, 971

Σπαργανιυµ ανγυστιφολιυµ 870

Σπαργανιυµ εµερσυµ 715

Σπαργανιυµ ηψπερβορευµ 663

Σπαργανιυµ µινιµυµ 225

Σπαργανιυµ νατανσ 721, 768, 1025
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Σπηαγνυµ 215, 584, 665, 757, 864, 874

Σπηαγνυµ παλυστρε 115

Σπιναχια 923

Σπιραεα υλµαρια (= Φιλιπενδυλα υλµαρια) 5, 452, 535, 428

Στελλαρια βορεαλισ (= Στελλαρια χαλψχαντηα) 45

Στελλαρια χρασσιφολια 511

Στελλαρια γραµινεα 362

Στελλαρια λονγιφολια 1078

Στελλαρια µεδια 29, 219, 262, 305, 473, 671, 972

Στελλαρια νεµορυµ 808

Στελλαρια παλυστρισ 708

Στερεοχαυλον 909

Στρυτηιοπτερισ (= Ματτευχχια στρυτηιοπτερισ) 333

Συβυλαρια αθυατιχα 41

Σψρινγα 967

Σψζψγιυµ αροµατιχυµ 687

Ταµαριχαχεαε 983

Ταραξαχυµ οφφιχιναλε 797, 904, 1013, 1020, 1068

Τηψµυσ 482, 987

Τοφιελδια χαλψχατα 928

Τριχηοπηορυµ αλπινυµ (= Σχιρπυσ 

ηυδσονιανυσ, Σ. τριχηοπηορυµ) 1016

Τριχηοπηορυµ χεσπιτοσυµ 656

Τριχιτυµ 970, 1042

Τριχιτυµ ρεπενσ (= Αγροπψρον ρεπενσ) 561

Τριχιτυµ ϖυλγαρε 695

Τριεντιλλα ευροπαεα 425

Τριφολιυµ 624

Τριφολιυµ ηψβριδυµ 52

Τριφολιυµ µεδιυµ 643

Τριφολιυµ πρατενσε 822

Τριφολιυµ ρεπενσ 1050

Τριγλοχηιν 862

Τριπλευροσπερµυµ ινοδορυµ (= Χηρψσαν−

τηεµυµ ινοδορυµ, Ματριχαρια ινοδορυµ / 

ινοδορα, Ματριχαρια µαριτιµα) 70, 501

Τρισετυµ σπιχατυµ 253

Τρισετυµ συβαλπεστρε 531

Τρολλιυσ 235, 472

Τρολλιυσ ευροπαευσ 83, 137, 138, 279, 302, 402, 648, 749, 921

Τυλιπα γεσνεριανα 1006

Τυσσιλαγο φαρφαρα 335, 459

Τψπηα 978

Υλµυσ 500

Υρτιχα 197, 345, 557, 568

Υρτιχα διοιχα 344, 1074
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Υρτιχα υρενσ 66, 135, 161, 319, 834, 1003, 1066

Υσνεα βαρβατα 542, 592, 678

ςαχχινιυµ µψρτιλλυσ 124, 852

ςαχχινιυµ οξψχοχχοσ (= Οξψχοχχυσ 

παλυστρισ, Οξψχοχχυσ θυαδριπεταλυσ) 

68, 95, 116, 124, 372, 377, 514, 516, 

781, 1043

ςαχχινιυµ υλιγινοσυµ 103, 106, 111, 117, 124, 129, 276, 280, 

307, 316, 341, 447, 458, 484, 536, 577

ςαχχινιυµ ϖιτισ−ιδαεα 532, 762

ςερατρυµ 192

ςερατρυµ αλβυµ 239, 324

ςερονιχα λονγιφολια (= ςερονιχα µαριτιµα) 331, 955

ςιβυρνυµ οπυλυσ 105

ςιχια ανγυστιφολια (= ςιχια σατιϖα συβσπ. νιγρα) 871

ςιχια χραχχα 286, 460, 859 

ςιχια σατιϖα 393

ςιχια σεπιυµ 286

ςιολα 1059

ςιολα αρϖενσισ 94

ςιολα βιφλορα 300

ςιολα επιπσιλα 814

ςιολα παλυστρισ 521

ςιολα ριϖινιανα 1083

ςιολα ρυπεστρισ 426

ςιολα τριχολορ 371, 528

ςιτισ 1046

Ξαντηορια παριετινα 868

Ζεα µαψσ 628

Ζινγιβερ οφφιχιναλε 488
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Βερεχζκι Γ〈βορ 1998: Α µαγψαρ νψελϖ φιννυγορ αλαπϕαι. Υνιϖερσιτασ, Βυδαπεστ. 
Βερεχζκι Γ〈βορ 2000: Βεϖεζετσ α βαλτι φινν νψελϖσζετβε. Υνιϖερσιτασ, Βυδαπεστ. 
Βεργσλανδ, Κνυτ�Ματτσον Μαγγα, Λαιλα 1993: ⊕αρϕελσαεµιεν�δααροεν βαακοεγρϕα. 

Σψδσαµισκ�νορσκ ορδβοκ. [= ΒλΜ] 
Βιεδερµανν, Ηανσ 1996: Σζιµβ⌠λυµλεξικον. Χορϖινα, Βυδαπεστ. [= Σζιµβλεξ] 
Βϕορϖανδ, Ηαραλδ�Λινδεµαν, Φρεδρικ Οττο 2000: ς∑ρε αρϖεορδ � Ετψµολογισκ ορδβοκ. 

Νοϖυσ Φορλαγ. Οσλο, [= ΕΟ] 
Βλαµεψ, Μ.�Βλαµεψ, Πη. 1988: Τερµσεκ ερδ!ν, ρτεν. Γονδολατ, Βυδαπεστ. 
Βλαµεψ, Μ.�Φιττερ, Ρ. 1987: ςαδϖιρ〈γοκ. Γονδολατ, Βυδαπεστ. 
Βλαµεψ, Μ.�Γρεψ−Ωιλσον, Χηριστοπηερ 1994: Οταϖαν Κασϖιτιετο � ψλι 2400 Ευροοπαν 

κασϖιλαϕια. Συοµεντανυτ ϕα Συοµεν ολοιηιν σοϖελτανυτ Αρτο Κυρττο. Οταϖα, Ηελσινκι. 
[= ΟΚ] 

Βογ〈ρ Εδιτ 1991: Α λαππ µαδ〈ρνεϖεκ ρενδσζερε. Κζιρατ. Βυδαπεστ�∆εβρεχεν. 
Βογ〈ρ Εδιτ 1998: Α λαπποκ. Ιν: Φιννυγορ καλαυζ. (Σζερκ. Χσεπρεγι Μ〈ρτα). Πανορ〈µα.  
Βολλιγερ, Μ�Ερβεν�Γραυ, ϑ�Ηευβλ 1998: Χσερϕκ. Τερµσζετκαλαυζ. Μαγψαρ 

Κνψϖκλυβ, Βυδαπεστ. 
Βορηιδι Αττιλα 1968: Νϖνψϖιλ〈γ αζ Εγψενλτ!τ!λ α Σαρκοκιγ. Βυδαπεστ. 
Βυλλα Βλα�Κ〈δ〈ρ Λ〈σζλ⌠�Κζ Ανδορ�Σζ〈ϖα−Κοϖ〈χσ ϑ⌠ζσεφ 1952: ℑλταλ〈νοσ τερµσζετι 

φλδραϕζ Ι. Βυδαπεστ. 
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Βυρνιε, ∆αϖιδ 1992: Α νϖνψ. Σζεµταν. Παρκ Κνψϖκιαδ⌠, Βυδαπεστ. 
Βυτζερ, Κ. Ω. 1986: Α φλδφελσζν φορµακινχσε. Βυδαπεστ. 
Χολλινδερ, Βϕρν 1941: Ιντροδυκτιον ι σπρ∑κϖετενσκαπεν. Στοχκηολµ. 
Χολλινδερ, Βϕρν 1943: Λαππισχηεσ Ωρτερϖερζειχηνισ αυσ Ηρϕεδαλεν. Υππσαλα. [= Χ] 
Χολλινδερ, Βϕρν 1953: Λαππαρνα. Στοχκηολµ. 
Χολλινδερ, Βϕρν 1977: Φεννο−Υγριχ ςοχαβυλαρψ. Σεχονδ Ρεϖισεδ Εδιτιον. Ηαµβυργ, 

Υππσαλα. [= ΦΥς] 
Χσαποδψ ςερα�Πρισζτερ Σζανισζλ⌠ 1966: Μαγψαρ νϖνψνεϖεκ σζ⌠τ〈ρα. Βυδαπεστ. 
∆οµοκοσ ϑοηαννα 2000: Α σζ〈µι κλτσζετ φορδτηατ⌠σ〈γ〈ρ⌠λ. Βυδαπεστι Φιννυγορ 

Φζετεκ 15. Βυδαπεστ. 
∆υρρελλ, Γ.�∆υρρελλ, Λ. 1987: Αζ αµατ!ρ τερµσζετβϖ〈ρ. ∨τµυτατ⌠ αζ λ! τερµσζετ 

τανυλµ〈νψοζ〈σ〈ηοζ. Βυδαπεστ. 
⊃. Κισσ Καταλιν�Κιεφερ Φερενχ�Σιπτ〈ρ Πτερ 1998: ∨ϕ µαγψαρ νψελϖταν. Οσιρισ Κιαδ⌠, 

Βυδαπεστ. 
Φαλκ, Ηϕαλµαρ�Τορπ, Αλφ 1960: Νορωεγισχη�δνισχηεσ ετψµολογισχηεσ Ωρτερβυχη Ι�ΙΙ. 

Ηειδελβεργ. [= Ν∆ΕΩ] 
Φιττερ, Αλασταιρ 1987: Παρεψσ Νατυρφηρερ πλυσ Βλυµεν Ωιλδβλχηενδε Πφλανζεν. 

Ηαµβυργ�Βερλιν. 
Φρεττε, Τηορ 1975: Νορσκ�σαµισκ ορδβοκ. Οσλο. 
Φριισ, ϑενσ Ανδρεασ 1887: Ορδβοκ οϖερ δετ λαππισκε σπρογ µεδ λατινσκ ογ νορσκ φορ−

κλαρινγ σαµτ εν οϖερσιγτ οϖερ σπρογετσ γραµµατικ. Χηριστιανια. [= Φριισ] 
Φυτ⌠ ϑ⌠ζσεφ 1975: Α φλδ γηαϕλατα σ ηατ〈σα αζ λ!ϖιλ〈γρα. Τανκνψϖκιαδ⌠, Βυδαπεστ. 
Φυτ⌠ ϑ⌠ζσεφ 1988: ℑλταλ〈νοσ τερµσζετι φλδραϕζ. Τανκνψϖκιαδ⌠, Βυδαπεστ. 
Γενετζ, Αρϖιδ 1891: Ωρτερβυχη δερ κολα−λαππισχηεν ∆ιαλεκτε. Κυολλαν λαπιν µυρτειδεν 

σανακιρϕα ψνν κιελεννψττειτ. Ηελσινγφορσ. [= Γεν] 
Γερστνερ Κ〈ρολψ 2003: Α µαγψαρ νψελϖ τρτνετε. Ιν: Α µαγψαρ νψελϖ κνψϖε. (Σζερκ.: 

Κιεφερ Φερενχ.) Ακαδµιαι Κιαδ⌠, Βυδαπεστ. 
Γοδετ, ϑεαν−∆ενισ 1992: Ευρ⌠πα ϖιρ〈γαι: Λ〈γψσζ〈ρακ. Οφφιχινα Νοϖα, Βυδαπεστ. 
Γραυ, ϑ�ϑυνγ�Μνκερ, Βερτραµ 1996: Βογψ⌠σοκ, ϖαδον τερµ! ζλδσγνϖνψεκ, 

γψ⌠γψνϖνψεκ. Τερµσζετκαλαυζ. Μαγψαρ Κνψϖκλυβ, Βυδαπεστ. [= Βογψ] 
Γραυ, ϑ�Κρεµερ, Βρυνο Π.�Μσελερ�Ραµβολδ�Τριεβελ 1998: Φϖεκ. Τερµσζετκαλαυζ. 

Μαγψαρ Κνψϖκλυβ, Βυδαπεστ. 
Α. ∀. #∃%&∋%()�Β. Β. ∗%+)∋,−∋α: ./00,1−2∃34∋0,−5 &16)∋−7%0,−5 081()∃9 (∋)3()−
∋−4 010/:−06;<), =)∃)∋0,, 2002. 

Γρεψ−Ωιλσον, Χ.�Βλαµεψ, Μ. Παρεψσ 1980: Βεργβλυµενβυχη. Ηαµβυργ�Βερλιν. 
Γρυνδστρµ, Ηαραλδ 1946: Λυλελαπσκ ορδβοκ 1�12. Υππσαλα. [= Γρ] 
Γρντηαλ, Ριηο 1997: Λιϖϖιστ λιιϖιιν. Ιτµερενσυοµαλαισετ ετνονψψµιτ. Χαστρενιανυµιν 

τοιµιττειτα 51. Ηελσινκι. 
Γυλψα ϑ〈νοσ (ς〈λ. σ σζερκ.) 1975: Α ϖζιµαδαρακ νπε. Τανυλµ〈νψοκ α φιννυγορ ροκον 

νπεκ λετε σ µ>ϖελτσγε κρβ!λ. Ευρ⌠πα Κνψϖκιαδ⌠, Βυδαπεστ. 
Γυττορµ, Ινγα�ϑερνσλεττεν, ϑοηαν�Νιχκελ, Κλαυσ Πετερ (1987�1991): Σααµεν κιελεν 

περυσκυρσσι. ∆αϖϖιν 1�4.,Οψ Ψλεισραδιο Αβ, Ηελσινκι. 
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Ηαϕδ Πτερ 1966: Βεϖεζετσ αζ υρ〈λι νψελϖτυδοµ〈νψβα. Τανκνψϖκιαδ⌠, Βυδαπεστ.     
[= ΒΥΝψ] 

Ηαϕδ Πτερ 1981: Αζ υρ〈λι νψελϖσζετ αλαπκρδσει. Τανκνψϖκιαδ⌠, Βυδαπεστ.            
[= ΥΝψΑ] 

Ηαϕδ Πτερ�∆οµοκοσ Πτερ 1978: Υρ〈λι νψελϖροκοναινκ. Τανκνψϖκιαδ⌠, Βυδαπεστ. 
Ηακυλινεν, Ραιναρ 1963: ϑκλκασϖιο. Πορϖοο. 
Ηαλ〈σζ Ιγν〈χ 1891: ∆λι−λαππ σζ⌠τ〈ρ. Σϖδ−λαππ νψελϖ Ις. Βυδαπεστ. [= Ηζ] 
Ηαλ〈σζ Ιγν〈χ 1896: Πιτε Λαππµαρκι σζ⌠τ〈ρ σ νψελϖταν. Σϖδ−λαππ νψελϖ ςΙ. Βυδαπεστ. 

[= Ηαλ] 
Ηαλ〈σζν Ζελνικ Καταλιν 1987: Μολδϖαι χσ〈νγ⌠ νϖνψνεϖεκ. Μαγψαρ χσοπορτνψελϖι 

δολγοζατοκ 36. Βυδαπεστ. 
Ηασσελβρινκ, Γυσταϖ 1981: Σδλαππισχηεσ Ωρτερβυχη Ι�ΙΙΙ. Υππσαλα. [= Ηκ] 
Ηκκινεν, Καισα 1985: Συοµεν κιελεν ϖανηιµµαστα σαναστοστα ϕα σεν τυτκιµισεστα. Συο−

µαλαισ−υγριλαιστεν κιελτεν ετψµολογισεν τυτκιµυκσεν περυστειτα ϕα µετοδιικκαα. Τυρυν 
ψλιοπιστον συοµαλαισεν ϕα ψλεισεν κιελιτιετεεν λαιτοκσεν ϕυλκαισυϕα 17., Τυρκυ. 

Ηµετ−Αητι, Λ.�Συοµινεν, ϑ.�Υλοινεν, Τ.�Υοτιλα, Π.�ςυοκκο, Σ. 1984: Ρετκειλψκασϖιο. 
Ηελσινκι. 

Ηελλθυιστ, Ελοφ 1925: Σϖενσκ ετψµολογισκ ορδβοκ. Λυνδ. [= ΣΕΟ] 
Ηιιτονεν, Ιλµαρι�Κυρττο, Αρτο 1997: Οταϖαν ϖρικασϖιο, Οταϖα, Ηελσινκι. [= Ος] 
Ηοφφµανν Ιστϖ〈ν 1993: Ηελψνεϖεκ νψελϖι ελεµζσε. Α ∆εβρεχενι Κοσσυτη Λαϕοσ 

Τυδοµ〈νψεγψετεµ Μαγψαρ Νψελϖτυδοµ〈νψι Ιντζετνεκ Κιαδϖ〈νψαι 61. (Σζερκ. 
ϑακαβ Λ〈σζλ⌠). ∆εβρεχεν. 

Ηοππ〈λ Μιη〈λψ�ϑανκοϖιχσ Μαρχελλ�Ναγψ Ανδρ〈σ�Σζεµαδ〈µ Γψργψ 1990: ϑελκπτ〈ρ. 
Ηελικον Κιαδ⌠, Βυδαπεστ. [= ϑελκ] 

Ηορτοβ〈γψι Τιβορ�Κισσ Ιστϖ〈ν�Π〈λ Μικλ⌠σ�Π⌠χσ Ταµ〈σ�Σιµον Τιβορ 1977: Νϖνψταν 
2. Νϖνψρενδσζερταν σ νϖνψφλδραϕζ. Τανκνψϖκιαδ⌠, Βυδαπεστ. 

Ηυττερερ Μικλ⌠σ 1986: Α γερµ〈ν νψελϖεκ. Γονδολατ, Βυδαπεστ. 
Ιτκονεν, Ερκκι 1960: Λαππισχηε Χηρεστοµατηιε µιτ γραµµατικαλισχηεµ Αβρισσ υνδ 

Ωρτερϖερζειχηνισ. Ηελσινκι. [= ΙτκΕΛπΧηρ] 
Ιτκονεν, Ερκκι 1986�1989: Ιναριλαππισχηεσ Ωρτερβυχη. Υντερ Μιταρβειτ ϖον Ραιϕα Βαρ−

τενσ υνδ Λεα Λαιτινεν. Λεξιχα Σοχιετατισ Φεννο−Υγριχαε ΞΞ, 1�3. Ηελσινκι. [= ΙτκΕ] 
Ιτκονεν, Τ. Ι. 1958: Κολταν ϕα κυολανλαπιν σανακιρϕα. Ωρτερβυχη δεσ Κολτα− υνδ Κολα−

λαππισχηεν Ι�ΙΙ. Ηελσινκι. [= ΙτκΤ] 
Ιτκονεν, Τ. Ι. 1984: Συοµεν λαππαλαισετ ϖυοτεεν 1945. Πορϖοο. 
ϑαηνσ, Ηανσ Μαρτιν 1988: Σανικκαισετ�σαµµαλετ�ϕκλτ. Ηελσινκι. 
ϑανκοϖιχσ Μαρχελλ 1991: Α φα µιτολ⌠γι〈ϕα. Χσοκοναι, ∆εβρεχεν. 
ϑ〈ϖορκα Σ〈νδορ�Χσαποδψ ςερα 1972: Ερδ! µεζ! ϖιρ〈γαι. Α µαγψαρ φλ⌠ρα σζνεσ 

κισατλασζα. Βυδαπεστ. 
ϑ〈ϖορκα Σ〈νδορ�Χσαποδψ ςερα 1975: Ιχονογραπηια φλοραε παρτισ αυστρο−οριενταλισ Ευρο−

παε χεντραλισ. Βυδαπεστ. 
Κ〈δ〈ρ Λ〈σζλ⌠ 1965: Βιογεογρ〈φια. Α φλδ σ α φλδι λετ. Τανκνψϖκιαδ⌠, Βυδαπεστ. 
Κ〈λµ〈ν Βλα 1938: Οβιυγορ 〈λλατνεϖεκ. ΜΝψΤΚ 43.  



 276

Κ〈λµ〈ν Βλα 1976: Α νπετιµολ⌠για. Ιν: Αζ ετιµολ⌠για ελµλετε σ µ⌠δσζερε (Σζερκ. 
Βενκ! Λορ〈νδ σ Κ. Σαλ ⊃ϖα). Νψ⊃ 89: 165�169.  

Καλµ〈ρ Ζολτ〈ν 1982: Α γοµβ〈κ ϖιλ〈γα. Βυδαπεστ. 
Κ〈ρολψ Σ〈νδορ 1977: Κτ µονογρ〈φια α ζρϕν 〈λλατνεϖεκρ!λ. (Ισµερτετσ.) ΝψΚ 79: 376�

384. 
Κρκι, Εινο 1974: ςρικυϖακασϖιο. Ωερνερ Σδερστρµ Οσακεψητι, Πορϖοο�Ηελσινκι. 

[= ςΚΚ] 
Κερεσζτεσ Λ〈σζλ⌠ 1978: Αζ ετιµολ⌠για ελµλετε σ µ⌠δσζερε. (Ισµερτετσ.) ΝψΚ 80: 

408�410. 
Κερεσζτεσ Λ〈σζλ⌠ 1983: Αρανψλιλε µονδϕα ταϖασσζαλ. Λαππ κλτσζετ. Φορδτοττα: Βεδε 

Αννα. Ευρ⌠πα, Βυδαπεστ. 
Κερεσζτεσ Λ〈σζλ⌠ 1997: Θυεστιονσ οφ τηε λινγυιστιχσ ρελατιονσ βετωεεν λαππσ (σααµισ) 

ανδ τηειρ νειγηβουρσ. Ιν: Φιννισχη−υγρισχηε Σπραχηεν ιν Κοντακτ. ςορτργε δεσ Σψµ−
ποσιυµσ αυσ Ανλα⇓ δεσ 30−ϕηριγεν Βεστεηενσ δερ Φιννουγριστικ αν δερ Ριϕκσυνιϖερ−
σιτετ Γρονινγεν 21.�23. Νοϖεµβερ 1996. Ηεραυσγεβερ: Σιρκκα−Λιισα Ηαηµο�Τεττε 
Ηοφστρα�Λ〈σζλ⌠ Ηοντι�Παυλ ϖαν Λινδε�Οσµο Νικκιλ. Σηακερ πυβλισινγ, Μααστριχητ, 
145�150. 

Κερτ, Γ. Μ. 1986: =))?0,1−∃/00,−5 081()∃9. ∗%∋−∋≅∃):. [= Κε] 
Κισσ ϑεν! 1973: Μαρτ Μγερ: Εεστι λιννυνιµετυσεδ. (Ισµερτετσ). ΝψΚ 75: 272�274. 
Κισσ ϑεν! 1976: Α τ〈ϕσζαϖακ ετιµολ⌠γιαι ϖιζσγ〈λατ〈ρ⌠λ. Ιν: Αζ ετιµολ⌠γιαι ελµλετε σ 

µ⌠δσζερε. (Σζερκ. Βενκ! Λορ〈νδ σ Κ. Σαλ ⊃ϖα). Νψ⊃ 89: 169�175. 
Κισσ ϑεν! 1984: Μαγψαρορσζ〈γ µαδαραι. Αζ ευρ⌠παι µαδαρακ ελνεϖεζσει. Νψελϖσζετι 

Τανυλµ〈νψοκ 28. Βυδαπεστ. 
Κισσ ϑεν! 1993: Α µαγψαρ νψελϖ. Ιν: Α µαγψαρσ〈γτυδοµ〈νψ κζικνψϖε. (Σζερκ. Κ⌠σα 

Λ〈σζλ⌠.) Ακαδµιαι Κνψϖκιαδ⌠, Βυδαπεστ.  
Κισσ Λαϕοσ 1966: Μ>ϖελτσγσζ⌠κ, ϖ〈νδορσζ⌠κ, νεµζετκζι σζ⌠κ. ΜΝψ 62: 179�188. 
Κισσ Λαϕοσ 1976: Σζλ〈ϖ τκρσζ⌠κ σ τκρϕελεντσεκ α µαγψαρβαν. Νψ⊃ 92. 
Κλιµα Λ〈σζλ⌠ 1998: Ασηαζ〈ινκ, ϖ〈νδορλ〈σαινκ. Ιν: Φιννυγορ καλαυζ. (Σζερκ.: Χσεπρεγι 

Μ〈ρτα.) Πανορ〈µα Κιαδ⌠, Βυδαπεστ. 
Κλιµα Λ〈σζλ⌠ 2000: Αζ υρ〈λι !σηαζα κυτατ〈σ〈νακ τρτνετε. Ιν: Νψελϖροκοναινκ. (Σζερκ.: 

Νανοϖφσζκψ Γψργψ.) Τελεκι Λ〈σζλ⌠ Αλαπτϖ〈νψ, Βυδαπεστ. 
Κορηονεν, Μικκο 1981: ϑοηδατυσ λαπιν κιελεν ηιστοριααν. ΣΚΣΤ 370, Ηελσινκι. [= Κορη] 
Κορηονεν, Μικκο 1988α: Τηε Λαππ Λανγυαγε.Ιν: Σινορ, ∆ενισ (εδ.) Τηε Υραλιχ 

Λανγυαγεσ Λειδεν. 41�57. 
Κορηονεν, Μικκο 1988β: Τηε Ηιστορψ οφ τηε Λαππ Λανγυαγε. Ιν: Σινορ, ∆. (εδ.) Τηε 

Υραλιχ Λανγυαγεσ 264�287. Λειδεν. 
Κορηονεν, Ολαϖι 1973: Σ〈δνιγιρ�ϕι σ〈µιγιελασ ρυοΒαγιλλιι, ρυοΒαγιελασ σ〈µιγιλλιι / 

σαµισκ�σϖενσκ, σϖενσκ�σαµισκ ορδβοκ. ϑοκκµοκκ. 
Κρεµερ, Βρυνο Π.�Μυηλε, Ηερµανν 1998: Ζυζµ⌠κ, µοη〈κ σ ηαρασζτοκ. 

Τερµσζετκαλαυζ. Μαγψαρ Κνψϖκλυβ, Βυδαπεστ. 
Κυλονεν, Υλλα−Μαιϕα 2000: Σααµεν κιελεν αλκυπερ σαναστοτυτκιµυκσεν ϖαλοσσα. 

Βεαιϖϖι µ〈ν〈τ. Σααµελαιστεν ϕυυρετ ϕα νψκψαικα. (Τοιµ. Σευρυϕρϖι−Καρι). Τιετολιπασ 
164., ΣΚΣ, Ηελσινκι 
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Κυλονεν, Υλλα−Μαιϕα�Πεντικινεν, ϑυηα�Σευρυϕρϖι−Καρι, Ιρϕα (τοιµ.) 1994: ϑοηδατυσ 
σααµεντυτκιµυκσεεν. Τιετολιπασ 131., ΣΚΣ, Ηελσινκι. 

Κυρττο, Αρτο�Λαινε, Λασσε, ϑ.�Παρκκινεν, Σεππο�ςαρϕο, Μαρκκυ 1995: Συοµαλαισεν 
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Σεϖεττιϕρϖι. [= Σϖερ] 
Σζαβ⌠ Αττιλα 1979: Μελιυσ Πτερ: Ηερβ〈ριυµ. Αζ φ〈κνακ, φϖεκνεκ νεϖεκρ!λ, 

τερµσζετεκρ!λ σ ηασζναιρ⌠λ. Βεϖεζετ! τανυλµ〈ννψαλ σ µαγψαρ〈ζ⌠ ϕεγψζετεκκελ 
σαϕτ⌠ αλ〈 ρενδεζτε Σζαβ⌠ Αττιλα. Κριτεριον Κνψϖκιαδ⌠, Βυκαρεστ. 

Σζκελψ Ανδρ〈σ 1978: Σζοϖϕετυνι⌠ Ι. Τερµσζετφλδραϕζ. Βυδαπεστ. 
Σζϕ Ενικ! 1978: Φιννορσζ〈γ. ∨τικνψϖεκ. Βυδαπεστ. 
Τααγεπερα, Ρειν 2000: Α φιννυγορ νπεκ αζ οροσζ 〈λλαµβαν. Οσιρισ, Βυδαπεστ. 
Ταµ〈σ Ιλδικ⌠ 2001: Α σζ〈µι ιροδαλµι νψελϖεκ κιαλακυλ〈σ〈ρ⌠λ σ φεϕλ!δσρ!λ. ⇐ννεπι 

κνψϖ Κερεσζτεσ Λ〈σζλ⌠ τισζτελετρε. ΦΥ∆ 8: 619�628. ∆εβρεχεν�ϑψϖσκψλ. 
Τορπ, Αλφ 1919: Νψνορσκ ετψµολογισκ ορδβοκ. Οσλο. [= ΝΕΟ] 
Τ⌠τφαλυσι Ιστϖ〈ν (σινε αννο): Ιδεγεν σζαϖαινκ ετιµολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρα. Αννο, Βυδαπεστ. [= 

ΙΣζΕΣζ] 
Τυοµικοσκι, Ριστο 1973: Σιενετ ϖρικυϖινα. Ηελσινκι. 
Τυρι, ϑοηαν 1983: Α λαπποκ λετε. Βυδαπεστ. 
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Τυτιν, Τ. Γ.�Ηεψωοοδ, ς. Η.�Βυργεσ, Ν. Α.�Μοορε, ∆. Μ.�ςαλεντινε, ∆. Η.�Ωαλτερσ, 
Σ. Μ.�Ωεββ, ∆. Α. 1980�1989: Φλορα Ευροπαεα 1�5. Χαµβριδγε. 

Υραλισχηεσ ετψµολογισχηεσ Ωρτερβυχη Ι�ΙΙ. (Φ!σζερκ. Ρδει Κ〈ρολψ). Βυδαπεστ, 1986�
1988. [= ΥΕΩ] 

Υρσινγ, Βϕρν 1988: Φλτφλορα. Στοχκηολµ. [= Φφλ] 
ςασµερ, Μαξ 1958: Ρυσσισχηεσ ετψµολογισχηεσ Ωρτερβυχη 1�3. Ηειδελβεργ. [= ΡΕΩ] 
ςερεσ Πτερ 2000: Αζ υρ〈λι σ µαγψαρ !σηαζα µεγηατ〈ροζ〈σα α λεγϕαββ αδατοκ 

φνψβεν. Ιν: Νψελϖροκοναινκ. (Σζερκ.: Νανοϖφσζκψ Γψργψ.) Τελεκι Λ〈σζλ⌠ 
Αλαπτϖ〈νψ, Βυδαπεστ. 

ςννεν, Ηεικκι 1989: Υυσι ϖρικυϖακασϖιο. Πορϖοο. [= Υς] 
ςεστ−Αικιο, Ανϕα�Αικιο ϑοννι�Αικιο, Εσκο 1997: Λοττιτ λυονδδυσ. Οαηπα δοϖδετ Σ〈µι 

λοττιιδ. ∆αϖϖι Γιρϕι ΟΣ. Κ〈ρ〈�ϕοηκα. 
ςεστ, ϑοϖννα−ℑνδε�Λυυκκονεν, Μαρσα 1992: Ματκαλλε µυκααν. Συοµι�σααµε�συοµι 

σανακιρϕα. Γυµµερυσ, ϑψϖσκψλ�Ηελσινκι. [= ςεστΛυυκ] 
ςρσ ⊃ϖα 1996: Εγζοτικυσ γψµλχσκ µαγψαρ νεϖεινεκ τρτνετι−ετιµολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρα. 

Κοσσυτη Εγψετεµι Κιαδ⌠, ∆εβρεχεν. [= ςρΕγζ] 
ςυοκκο Σεππο 2001/4: Φιννορσζ〈γ τερµσζετι ϕελκπει. Κιαδϕα α Κλγψµινισζτριυµ 

Σαϕτ⌠ σ Κυλτυρ〈λισ Οσζτ〈λψα. Ηελσινκι, Φιννορσζ〈γ. (= ΦΙΝΦΟ)  
ςυοκκο Σεππο ετ αλ. 1994: Κασϖιτ. Σανικκαισια, ηαϖυπυιτα, κυκκαισκασϖεϕα. Συοµεν 

Λυοντο. 
ςριεσ, ϑαν δε 1961: Αλτνορδισχηεσ ετψµολογισχηεσ Ωρτερβυχη. Λειδεν. [= ΑΕΩ] 
Ωικλυνδ, Καρλ Βερνηαρδ 1894: Κλεινε Λαππισχηε Χηρεστοµατηιε µιτ Γλοσσαρ. Ηελσινγ−

φορσ. [= ΩΛπΧηρ] 
Ωικλυνδ, Καρλ Βερνηαρδ 1896α: Εντωυρφ εινερ υρλαππισχηεν Λαυτηλεηρε Ι. ΣΥΣΤ 10,1. 

Ηελσινγφορσ. 
Ωικλυνδ, Καρλ Βερνηαρδ 1896β: ∆ιε νορδισχηεν Λεηνωρτερ ιν δεν ρυσσισχη−λαππισχηεν 

∆ιαλεκτεν. ϑΣΦΟυ. 10: 146�206. 
Ωικλυνδ, Καρλ Βερνηαρδ 1918: ∆ιε Ερφορσχηυνγ δερ γερµανισχηεν Λεηνωρτερ ιµ Φιννι−

σχηεν υνδ Λαππισχηεν. � Ινδογερµανισχηεσ ϑαηρβυχη 5. Στρασσβυργ. 
Ωικλυνδ, Καρλ Βερνηαρδ 1927: Λαππισχηε Στυδιεν Ι�ΙΙΙ. Υππσαλα. [= Ω] 
Ζαιχζ Γ〈βορ 1986α: Κισσ ϑεν!: Μαγψαρ µαδ〈ρνεϖεκ. (Αζ ευρ⌠παι µαδαρακ ελνεϖεζσει). 

(Ισµερτετσ). ΝψΚ 88: 365�368. 
Ζαιχζ Γ〈βορ 1986β: Κισσ ϑεν!: Α πινγϖιντ!λ α κολιβριιγ. Εγζοτικυσ µαδαρακ µαγψαρ 

νεϖει (Ισµερτετσ). ΝψΚ 88: 368�370. 
Ζαιχζ Γ〈βορ 1994: 581�691. Ιν: Ζσιραι Μικλ⌠σ: Φιννυγορ ροκονσ〈γυνκ. Τρεζορ, 

Βυδαπεστ. 
Ζαµαροϖσκ, ςοϕτεχη 1970: Ιστενεκ σ η!σκ α γργ−ρ⌠µαι µονδαϖιλ〈γβαν. Μ⌠ρα, 

Βυδαπεστ. 
Ζσιραι Μικλ⌠σ 1937/1994: Φιννυγορ ροκονσ〈γυνκ. [Αζ υρ〈λι νψελϖροκοναινκκαλ 

καπχσολατοσ λεγϕαββ ισµερετ− σ φορρ〈σανψαγ ρϖιδ σσζεγζσϖελ κζρεαδϕα Ζαιχζ 
Γ〈βορ (Ζαιχζ 1994: 585�691)]. Τρεζορ, Βυδαπεστ. 
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10. Ρϖιδτσεκ 
 
 
Α νψελϖσζετι σζακιροδαλοµ σ α βοτανικαι φορρ〈σοκ ιδζσεκορ ηασζν〈λτ ρϖιδτσεκ 

 

ΑΕΩ = ςριεσ, ϑαν δε 1961: Αλτνορδισχηεσ Ετψµολογισχηεσ Ωρτερβυχη. Λειδεν. 
ΒΒΒ = Β〈ρχζι Γζα�Βενκ! Λορ〈νδ�Βερρ〈ρ ϑολ〈ν 1967: Α µαγψαρ νψελϖ 

τρτνετε. Τανκνψϖκιαδ⌠, Βυδαπεστ. 
ΒλΜ = Βεργσλανδ, Κνυτ�Μαγγα, Λαιλα Ματτσον 1993: ⊕αρϕελσαεµιεν�δααροεν 

βαακοεγρϕα. Σψδσαµισκ�νορσκ ορδβοκ. 
Βογψ = Γραυ�ϑυνγ�Μνκερ 1996: Βογψ⌠σοκ, ϖαδον τερµ! ζλδσγνϖνψεκ, 

γψ⌠γψνϖνψεκ. Τερµσζετκαλαυζ. Μαγψαρ Κνψϖκλυβ, Βυδαπεστ. 
ΒΥΝψ = Ηαϕδ Πτερ 1966: Βεϖεζετσ αζ υρ〈λι νψελϖτυδοµ〈νψβα. Βυδαπεστ. 
Χ = Χολλινδερ, Βϕρν 1943: Λαππισχηεσ Ωρτερϖερζειχηνισ αυσ Ηρϕεδαλεν. 

Υππσαλα. 
ΧΙΦΥ = Χονγρεσσυσ Ιντερνατιοναλισ Φεννο−Υγρισταρυµ. (Α ρϖιδτσ υτ〈νι ελσ! 

σζ〈µ α κονγρεσσζυσ σορσζ〈µ〈τ ϕελζι.) 
ΧΛ = Λακ⌠ Γψργψ 1986: Χηρεστοµατηια Λαππονιχα. Βυδαπεστ. 
ΧΤ = Χαστρενιανυµιν τοιµιττειτα. Ηελσινκι. 
Χσερϕ = Βολλιγερ�Ερβεν�Γραυ�Ηευβλ 1998: Χσερϕκ. Τερµσζετκαλαυζ. Μαγψαρ 

Κνψϖκλυβ, Βυδαπεστ. 
ΕΟ = Βϕορϖανδ, Ηαραλδ�Λινδεµαν, Φρεδρικ Οττο 2000: ς∑ρε αρϖεορδ � 

Ετψµολογισκ ορδβοκ. Οσλο, Νοϖυσ Φορλαγ. 
ΕΞΦΛ = Ροτηµαλερ, Ω. 1976: Εξκυρσιονσφλορα. Βερλιν. 
Φφλ = Υρσινγ, Βϕρν 1988: Φλτφλορα. Στοχκηολµ. 
Φγρ⊃ = Φιννυγορ ρτεκεζσεκ. Βυδαπεστ 
ΦγρΡοκ = Ζσιραι Μικλ⌠σ 1937/1994: Φιννυγορ ροκονσ〈γυνκ. [Αζ υρ〈λι 

νψελϖροκοναινκκαλ καπχσολατοσ λεγϕαββ ισµερετ− σ φορρ〈σανψαγ ρϖιδ 
σσζεγζσϖελ κζρεαδϕα Ζαιχζ Γ〈βορ (Ζαιχζ 1994: 585�691)]. Τρεζορ, 
Βυδαπεστ. 

ΦΙΝΦΟ = ςυοκκο, Σεππο 2001/4: Φιννορσζ〈γ τερµσζετι ϕελκπει. Κιαδϕα α Κλγψ−
µινισζτριυµ Σαϕτ⌠ σ Κυλτυρ〈λισ Οσζτ〈λψα. Ηελσινκι. 

Φριισ = Φριισ, ϑενσ Ανδρεασ 1887: Ορδβοκ οϖερ δετ λαππισκε σπρογ µεδ λατινσκ ογ 
νορσκ φορκλαρινγ σαµτ εν οϖερσιγτ οϖερ σπρογετσ γραµµατικ. Χηριστιανια. 

ΦΥ∆ = Φολια Υραλιχα ∆εβρεχενιενσια. ∆εβρεχεν.  
ΦΥΦ = Φιννισχη−Υγρισχηε Φορσχηυνγεν. Ηελσινκι.  
ΦΥς = Χολλινδερ, Βϕρν 1977: Φεννο−Υγριχ ςοχαβυλαρψ. 2νδ ρεϖ. εδ. Ηαµβυργ.  
Γεν = Γενετζ, Αρϖιδ 1891: Ωρτερβυχη δερ κολα−λαππισχηεν ∆ιαλεκτε. Κυολλαν 

λαπιν µυρτειδεν σανακιρϕα ψνν κιελεννψττειτ. Ηελσινγφορσ.  
Γρ = Γρυνδστρµ, Ηαραλδ 1946: Λυλελαπσκ ορδβοκ 1�12. Υππσαλα. 
Ηαλ = Ηαλ〈σζ Ιγν〈χ 1896: Πιτε Λαππµαρκι σζ⌠τ〈ρ σ νψελϖταν. Σϖδ−λαππ νψελϖ 

ςΙ. Βυδαπεστ. 
Ηκ = Ηασσελβρινκ, Γυσταϖ 1981: Σδλαππισχηεσ Ωρτερβυχη Ι�ΙΙΙ. Υππσαλα. 
ϑελκ = Ηοππ〈λ Μιη〈λψ�ϑανκοϖιχσ Μαρχελλ�Ναγψ Ανδρ〈σ�Σζεµαδ〈µ Γψργψ 

1990: ϑελκπτ〈ρ. Ηελικον, Βυδαπεστ. 
Ηζ = Ηαλ〈σζ Ιγν〈χ 1891: ∆λι−λαππ σζ⌠τ〈ρ. Σϖδ−λαππ νψελϖ Ις. Βυδαπεστ. 
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ΙΣζΕΣζ = Τ⌠τφαλυσι Ιστϖ〈ν (σινε αννο): Ιδεγεν σζαϖαινκ ετιµολ⌠γιαι σζ⌠τ〈ρα. Αννο, 

Βυδαπεστ. 
ΙτκΕ = Ιτκονεν, Ερκκι 1986�1989: Ιναριλαππισχηεσ Ωρτερβυχη. Υντερ Μιταρβειτ 

ϖον Ραιϕα Βαρτενσ υνδ Λεα Λαιτινεν. Λεξιχα Σοχιετατισ Φεννο−Υγριχαε 
ΞΞ, 1�3. Ηελσινκι. 

ΙτκΕΛπΧηρ = Ιτκονεν, Ερκκι 1960: Λαππισχηε Χηρεστοµατηιε µιτ γραµµατικαλισχηεµ 
Αβρισσ υνδ Ωρτερϖερζειχηνισ. Ηελσινκι. 

ΙτκΤ = Ιτκονεν, Τ. Ι. 1958: Κολταν ϕα κυολανλαπιν σανακιρϕα. Ωρτερβυχη δεσ 
Κολτα− υνδ Κολαλαππισχηεν Ι�ΙΙ. Ηελσινκι. 

Κε = Κερτ, Γ. Μ. 1986: Σααµσκο�ρυσσκιϕ σλοϖαρ�. Λενινγρ〈δ. 
ΚΜΛ = Σειβερτ, ϑυττα (Σζερκ.) 1986: Α κερεσζτνψ µ∀ϖσζετ λεξικονα. Χορϖινα, 

Βυδαπεστ. 
Κορη = Κορηονεν, Μικκο 1981: ϑοηδατυσ λαπιν κιελεν ηιστοριααν. Ηελσινκι. 
Κυρ = Κυρυχσ, Μ. Ρ. 1985: Σααµσκο�ρυσσκιϕ σλοϖαρ�. Μοσζκϖα. 
Λ = Λινν, Χαρλ 1977: Λαππλνδισχηε Ρεισε υνδ ανδερε Σχηριφτεν. Λειπζιγ. 
ΛΛΝ = Νισσεν, Κριστιαν 1921 Λαππονιαν λιχηεν ναµεσ. Στυδιεσ ον τηε λιχηεν 

φλορα οφ Νορωαψ. Κριστιανια.  
Λν = Λννροτ, Ελιασ 1854: Υεβερ δεν Εναρε−λαππισχηεν ∆ιαλεκτ. 
Λρ = Λεητιραντα, ϑυηανι 1989: Ψητεισσαµελαινεν σαναστο. ΜΣΦΟυ. 200. 

Ηελσινκι. 
Λυκκ = Λυκκαρι, Πεκκα 1974: Σαµι�συοµα σαδνεκιρϕι. Ηελσινκι.  
ΛΩφσ = Λαγερχραντζ, Ελιελ 1926: Ωρτερβυχη δεσ Σδλαππισχηεν ναχη δερ 

Μυνδαρτ ϖον Ωεφσεν. Οσλο. 
Λζ = Λαγερχραντζ, Ελιελ 1939: Λαππισχηερ Ωορτσχηατζ. Ι�ΙΙ. Λεξιχα Σοχιετατισ 

Φεννο−Υγριχαε 6. Ηελσινκι. 
Μιϖι = Αιχηελε, ∆ιετµαρ�Γολτε−Βεχητλε, Μαριαννε 1991: Μι ϖιρτ ιττ? 

ςιρ〈γκαλαυζ. Βυδαπεστ. 
ΜΝψ = Μαγψαρ Νψελϖ. Βυδαπεστ. 
ΜΝψΤΚ = Α Μαγψαρ Νψελϖτυδοµ〈νψι Τ〈ρσασ〈γ Κιαδϖ〈νψαι. Βυδαπεστ. 
Μοσ = Μοσνικοφφ, ϑουνι 1980: Σαα�ννοοχχαµκε�ρϕϕ σµασ δα λδδασ. Σαναηα−

κεµιστο κολτακσι ϕα συοµεκσι. Ηελσινκι. 
ΜοσΣλ = Μοσνικοφφ, ϑουνι�Σαµµαλλαητι, Πεκκα 1988: Υ×χχ σµ�λ×δδ 

σ×νν⊥εαρϕα�. Πιενι κολτανσααµε�συοµι σανακιρϕα. ςανταα. 
ΜσζΦΕ = Λακ⌠ Γψργψ (Φ!σζερκ.) 1967�1978: Α µαγψαρ σζ⌠κσζλετ φιννυγορ 

ελεµει 1�3. Βυδαπεστ. 
Ν = Νιελσεν, Κονραδ 1932�1956: Λαππισκ ορδβοκ. Λαππ ∆ιχτιοναρψ. Ινστιτυττετ 

φορ σαµµενλιγνενδε κυλτυρφορσκνινγ Ι�Ις. Οσλο. 
Ν∆ΕΩ = Φαλκ, Ηϕαλµαρ�Τορπ, Αλφ 1960: Νορωεγισχη�δνισχηεσ ετψµολογισχηεσ 

Ωρτερβυχη Ι�ΙΙ. Ηειδελβεργ. 
 

ΝΝ = Νιελσεν, Κονραδ�Νεσηειµ, Ασβϕρν 1979: Λαππισκ (σαµισκ) ορδβοκ. 
Λαππ ∆ιχτιοναρψ ςολ. ς. Συππλεµεντ. Οσλο. 

ΝΕΟ = Τορπ, Αλφ 1919: Νψνορσκ ετψµολογισκ ορδβοκ. Οσλο. 
Νψ⊃ = Νψελϖτυδοµ〈νψι ⊃ρτεκεζσεκ. Βυδαπεστ. 
ΝψΚ = Νψελϖτυδοµ〈νψι Κζλεµνψεκ. Βυδαπεστ. 
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ΟΚ = Βλαµεψ, Μ.�Γρεψ−Ωιλσον, Χηριστοπηερ 1994: Οταϖαν Κασϖιτιετο ψλι 2400 

Ευροοπαν κασϖιλαϕια. Συοµεντανυτ ϕα Συοµεν ολοιηιν σοϖελτανυτ Αρτο 
Κυρττο. Ηελσινκι.  

Ος = Ηιιτονεν, Ιλµαρι�Κυρττο, Αρτο 1997: Οταϖαν ϖρικασϖιο, Ηελσινκι. 
ΠρΝϖ = Πρισζτερ Σζανισζλ⌠ 1986: Νϖνψνεϖεινκ. Μαγψαρ�λατιν σζ⌠γψ∀ϕτεµνψ. 

Μεζ!γαζδασ〈γι Κιαδ⌠, Βυδαπεστ. 
ΠρΣζαν = Πρισζτερ Σζανισζλ⌠ 1998: Νϖνψνεϖεινκ. Α µαγψαρ σ α τυδοµ〈νψοσ 

νϖνψνεϖεκ σζ⌠τ〈ρα. Μεζ!γαζδα, Βυδαπεστ. 
ΘΛ = Θϖιγσταδ, ϑυστ Κνυδ 1901: Λαππισκε Πλαντεναϖνε. Νψτ µαγαζιν φορ νατυρ−

ϖιδενσκαβερνε 302�326.  
ΘΝ = Θϖιγσταδ, ϑ. Κ. 1893: Νορδισχηε Λεηνωρτερ ιµ Λαππισχηεν. Χηριστιανια. 
ΡΕΩ = ςασµερ, Μαξ 1958: Ρυσσισχηεσ ετψµολογισχηεσ Ωρτερβυχη 1�3. Ηειδελ−

βεργ. 
Σχηλ = Σχηλαχητερ, Ωολφγανγ 1958: Ωρτερβυχη δεσ Ωαλδλαππενδιαλεκτσ ϖον 

Μαλ∑ υνδ Τεξτε ζυρ Ετηνογραπηιε. Λεξιχα Σοχιετατισ Φεννο�Υγριχαε 14. 
Ηελσινκι. 

ΣΕΟ = Ηελλθυιστ, Ελοφ 1925: Σϖενσκ ετψµολογισκ ορδβοκ. Λυνδ. 
ΣΚΕΣ = Τοιϖονεν, Ψ. Η.�Ιτκονεν, Ε.�ϑοκι, Α. ϑ.�Πελτολα, Ρ. 1955�1978: Συοµεν 

κιελεν ετψµολογινεν σανακιρϕα Ι�ςΙ. Λεξιχα Σοχιετατισ Φεννο−Υγριχαε 
ΞΙΙ. 1�6. Ηελσινκι. 

ΣΚΠΣ = Ηααραλα, Ριστο (Φ!σζερκ.) 1995: Συοµεν κιελεν περυσσανακιρϕα 1�3. 
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Α νψελϖεκ, νψελϖϕ〈ρ〈σοκ, νψελϖτανι σζακκιφεϕεζσεκ σ βοτανικαι φογαλµακ ρϖιδτσει 

ανγ.  = ανγολ 
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γρ.  = γργ 
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ιε.  = ινδοευρ⌠παι 
ι. η.  = ιδζεττηελψ 
ι. µ.  = ιδζεττµ∀ 
ϕνε  = ϕανιινεδεσπιν 
καρϕ.  = καρϕαλαι 
λ  = ελι�ϖαγψ� 
λατ.  = λατιν 
λιτ.  = λιτϖ〈ν 
λπ.  = λαππ(σζ〈µι) 
λπ∆  = δλιλαππ 
λπΣ  = σϖδλαππ 
λπΛ  = λυλειλαππ 
λπΝ  = νορϖγλαππ 
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λπΙ  = ιναριλαππ 
λπΚ  = κολαισκολτταλαππ 
λπΚλδ  = κιλδινιλαππ 
λπΤ  = τεριϖ.τυρϕαλαιλαππ 
µ.  = µαγψαρ 
µδ.  = µορδϖιν 
µδΕ  = ερζαµορδϖιν 
µδΜ  = µοκσαµορδϖιν 
µονγ.  = µονγολ 
νµ.  = νµετ 
νο.  = νορϖγ 
νψϕ.  = νψελϖϕ〈ρ〈σ 
⌠νο.  = ⌠νορϖγ 
⌠πορ.  = ⌠ποροσζ 
ορ.  = οροσζ 
⌠σϖ.  = ⌠σϖδ 
οσζτϕ.  = οσζτϕ〈κ (ηαντι) 
. σζ.  = σσζετεττσζ⌠ 
Πλ.  = πλυρ〈λισ (τββεσσζ〈µ) 
προϖαρ.  = προϖαριετασ (ϖ〈λτοζατχσοπορτ) 
σκ.  = σκανδιν〈ϖ 
συβσπ.  = συβσπεχιεσ (αλφαϕ) 
σϖ.  = σϖδ 
σζαµ.  = σζαµοϕδ 
σζαµ. ϕεν.  = ϕενψισζεϕισζαµοϕδ 
σζαµ. καµ.  = καµασζσζαµοϕδ 
σζαµ. καραγ.  = καραγασζσζαµοϕδ 
σζαµ κοϕβ.  = κοϕβ〈λσζαµοϕδ 
σζαµ. µοτ.  = µοτορσζαµοϕδ 
σζαµ. σζελκ.  = σζελκυπ∼σζλκυπσζαµοϕδ 
σζαµ. ταϖγ.  = ταϖγισζαµοϕδ 
σζλν.  = σζλοϖν 
τ  = ται�ϖαγψ� 
τ. . σζ.  = τββσζρσενσσζετεττσζ⌠ 
ϖαρ.  = ϖαριετασ(ϖ〈λτοζατ) 
ϖεπσζ.  = ϖεπσζε 
ϖογ.  = ϖογυλ(µανψσι) 
ϖτϕ.  = ϖοτϕ〈κ(υδµυρτ) 
ζρϕ.  = ζρϕν(κοµι) 
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βψ ϑ⌠ζσεφ Μ〈τ  

 

 

Μψ παπερ ισ αβουτ τηε χλασσιφιχατιον ανδ ετψµολογψ οφ τηε ναµεσ οφ τηε πλαντσ ιν 

Λαπλανδ. Ασ Ι διδ νοτ ηαϖε τηε οππορτυνιτψ το χολλεχτ ον τηε σποτ Ι αχηιϖεδ µψ τασκ βψ 

υσινγ διχτιοναριεσ ανδ λιστσ ωορδσ. 

Τηε γρεατεστ παρτ οφ τηε παπερ, ωηιχη ισ α συµµαρψ οφ α τηεσισ, ισ α γλοσσαρψ ιν ωηιχη Ι 

συµµαριζεδ τηε ναµεσ οφ πλαντσ φουνδ ιν τηε διφφερεντ διχτιοναριεσ Ι ηαϖε στυδιεδ. 

Αχχορδινγ το τηε σιµιλαριτιεσ οφ σουνδσ Ι σεπερατεδ φιϖε µαιν διαλεχτ τψπεσ οφ Λαππιση: 

Σουτηερν, Σωεδιση, Νορωεγιαν, Ιναρι ανδ Κολα−κολτα Λαππιση. 

Ι χοµπιλεδ τηε γλοσσαρψ ιν αλπηαβετιχαλ ορδερ. Εαχη οφ τηε νυµβερεδ εντριεσ χονσιστσ οφ 

τηρεε παρτσ: ηεαδωορδ (χονταινινγ διαλεχτ σπεχιφιχατιονσ ωιτη ιτσ πλαχεσ οφ χολλεχτινγ ανδ 

µεανινγσ ιν Λατιν, Ηυνγαριαν, Φιννιση ανδ Γερµαν), ετψµολογψ ανδ σουρχεσ. Τηε 

ηεαδωορδ ισ, ποσσιβλψ τηε Νορωεγιαν Λαππιση ναµε οφ τηε πλαντ φολλοωεδ βψ τηε Λατιν 

ναµε. Ιφ τηε ναµε οφ τηε πλαντ δοεσ νοτ εξιστ ιν Νορωεγιαν Λαππιση, προχεεδινγ φροµ 

τηε σουτηερν διαλεχτ τοωαρδσ τηε Νορτη ανδ τηε Εαστ, τηε φιρστ οχχυρανχε οφ τηε ωορδ ισ 

γιϖεν ασ α ηεαδωορδ ανδ αλλ τηε οτηερ φορµσ φολλοω. 

Τηε νεξτ παρτ οφ τηε εντρψ ισ ιν τηε ετψµολογψ οφ τηε ωορδ. Ωορδσ χαν βε οφ ανχιεντ 

οριγιν φροµ προτο−λανγυαγεσ (Προτο−Υραλιχ ε.γ. βοσκα �ανγελιχα πλαντ�; δυοπµα �βιρδ−

χηερρψ�; γυοσσα �σπρυχε�, Προτο−Φιννο−Υγριχ ε.γ. λπΚο νϕορµµ �γρασσ ιν ωατερ�; λπΙ 

πυ〈ϕυι �ωιλλοω�, Προτο−Φιννο−Περµιχ ε.γ. βεαηχι �πινε�, Προτο−Φιννο−ςολγαιχ ε.γ. συηπι 

�ασπεν�; µυορϕι �βερρψ�, Βαλτιχ−Φιννιση ∼ Εαρλψ Πρε−Φιννιχ ε.γ. ϕοκ!α �λινγονβερρψ�; 

συοιδνι �ηαψ� ανδ Χοµµον Σααµιχ), λοανωορδσ (φροµ ολδ Σκανδιναϖιαν, Νορωεγιαν, 

Σωεδιση, Φιννιση, Ρυσσιαν, Ιντερνατιοναλ, Χαλθυε), οφ Λαππιση οριγιν (χοµπουνδσ, 

δεριϖατιον, χοµπλεµεντατιον ανδ αλλιπσισ) ορ οφ υνχερταιν ορ υνκνοων οριγιν. 

Ιν τηε λαστ παρτ οφ τηε εντρψ α λιστ οφ λιτερατυρε ισ γιϖεν. Ιν τηε φολλοωινγ σεχτιον τηερε ισ α 

µαπ ωιτη τηε ναµεσ οφ πλαντσ φουνδ ιν µοστ διαλεχτσ. Σιµιλαρλψ, Ι ινδιχατεδ τηε ναµεσ οφ 

πλαντσ ωηιχη αρε ιντερεστινγ, σπεχιαλ ορ χηαραχτεριστιχ ονλψ ιν Λαπλανδ. 

Φορ εξπλορινγ τηε ποσσιβιλιτεσ οφ τηε συβϕεχτ µορε ινϖιστιγατιον ισ νεεδεδ ον τηε σποτ βψ 

σχηολαρσ οφ µυχη λινγυιστιχ ανδ βοτανιχαλ κνοωλεδγε. 
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σζερζ!ι ϕογ νεµζετκζι νορµ〈ινακ τισζτελετβεν ταρτ〈σ〈ϖαλ κσζλτ. 
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