
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. 


