NOTE PE Mi\,HGINEAGNOH THTIONI'JVIE
RC):MANEŞTI(II)
VALENTIN
']THLAN
Prima parte a prczent.elor no/el a luat în discuţie iht.ionimelebalan,
bouleân,fat, fllgâr, leancâr,n.emes,oucIs
el, preuieasă,r ăsp ăr, sacag{ţtl,secrCf,şfei,
Ş1I1Ci'i,
ticlâJlşi irapiium, Celor menţionate, le adăugăm acum pe u rrnăt.nareles.
AI'CEAus s, m. .Jiamsic" engl'ilulis encrassicholus,Alexandrov,
]925 (Vasiliu, Peştii, p. 322)<rus. anNJUs"peşte din neamul scrurubiei,Clupea
sau En qrauli« cncrussichalns"(DaI', 1, J9).
/\,HvA'['()I s. m. "ghihorţ."--Acerina cernu.a,Linrîe, 1758 (Făcăieni
jud. Ialorniţa)".E51.eun deriva! din,aroat «:ouu[ "Aspiusaspius", Linne, 1758,
formă reţinut.ă ele Băccscu, Peştii, 1:37,pentru Feteşt.i, jud. Ialorniţa) cu suf,
augrn. -oi. Menţionămcă, în lungul Dunării muntene, întîlnim, ea urmare a
confuzieiîntre specii,şi alte exemplede nume proprii lui AspiliSfolositc'pentru
Acerina (vezi Ţurlan, Note, I, :322--:32:3,s. v. RAspAn).
BACALL\Hs, m, .anezif."---Odon{ogwll1s
merlanquseiurinus, Norkmann,
1840,peşt.etipic Mării :';egre (Buşnită-Alexaudrescu, Allas, HH3i3,
p.,,113,1(5).
înregistrat în CADE,Iără etimologic,Provine din ngr. bokaluiros"id." (Papakonsfantinun. Chcck·lisf. p. 255).
BALA1\lCTs, m. "scrumbie de mare avind o dimensiune mijlocie"
(Sulina)<:rus. balaniut"id.". Dai', I, 41----42,tratează acest cuvînt la articolul
balfllTwtil'"a ţese intrigi". în realit.ate, avem a face cu te. pulatnul «:ngr.
pa{mnida"Sania sarda", Bloch, 1748; vezi Radloff',IV, 11(6), cuvînt intratşi
În română (cf Sala, Cu privire.." 29) şi în hulgară (Gerov, IV, 7), pe earepescarii ruşi de la gurile Dunării l-au preluat, datorităasemănării dintre păIămiila
miei]şi serumhie,transfonnîndu 1,ea urmare a uuei false etimologii,în Z,a[am111
(eL Grieenko,Naz.u., 3\».
1 Vezi"Anual'de lingvisticii
i istorieliterară",Iaşi, tOlllulXXXI, "1\)86·--1\)87,
/L,
p, 221 226.
2 Cindnil se fac referirila c!ic:\iollarele
noastreJillgvisLiee,
Înseamnă.
că ihtionÎmulln
C811Z11
11
li seaflăînregistrnt
in acestelucrări.PC.ntru
accentul,
sensulşi circulaţia
ul1orihti0l1ime
din prezentelo
noteam beneficiatde sprijinnlproJ.clr.DIl111itru
Bogatu.praf.elI'.icolHc
Bacalbaşa,
lect,elr.VictorCristeaşi studeutDragoşOneade la sec!.ia
lelU/ied
pisCÎC(llâ
a Unic
versită\iidin Galal,i,
cărorale 11I111ţ.1IIUilll
şi pe aceastflcale,
" Vezia!'uâţâi
.ş.1ll.,.,SOj
de peşte"(Seimenii
Mari,)IHLConstanţu),
în :rale Dobrogea,
p. 67\1.
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R'\ZA(ICHI s. m.. .babnşcă" - Rutilus rutilus carpatlwrossiws, Viadikov, 1930 (Grindu, jud. Tulcea). Avem a face cu o întrebuinţare metaforică
ellui bn.zaochi
; adj., suhst.: 1. "care se uită chiorîş, zbanghiu"; 2. .mehunatic,
deşănţat" (DA). Ceea ce impresioneazăla Rulilus sînt ochii, fapt pentru care
în graiul moldoveana fost numit şi ochcatiă.
BAISTIl.n G, b1islnlg,bisfnigs, m. "specie de chelal" -- N!ugilramada,
Risso, 1826 (Mahrnudia,jud. Tulcea- ; vezi şi Vasiliu, Peştii, 292)< rus. bqjslruk, bisirjuk "bastard" (DaI', 1, 88; vezi şi Klykov, ;-";J).în Slouar',
e
înregistrat . în forma bislrl1g_.-numai pentru ucraineana. Antipa, Fauna,
82, merrtiouează că pescarii lipoveni din Jurilovca, jud. Tulcea, îl numesc pe
Afllgllramad«, bislrug,adică "bastard", întrucît îl socotesc "ca un fel de cor·
citură">.
BELUGĂ s. f. "monm" =Eiuso buso, Linne, 1758 (.,Mornnuluiîi mai
zice şi belugă": Sulina, Mahrnudia,jud. Tulcea; vezi şi Vasiliu, Peştii, 270)<
rus. belu.qa"id."JIal', 1, 155, vezi şi Slouar', ()(j; cf, Antipa, Fauna, 270).
BEHBERITA s. f. .Jrabuşcă"- Ruiilus rulilus, Linne, 17;')8(Potelu,
i ud. Olt). în rusă, berberâ, berberlca,berebcra,bereber,bereberka,bereberocka
etc. sînt citate ca nume pentru plătică şibatcă (vezi Da!', 1,82 şi Slouar",126,
142). La Iraza ihtionimului nostru se poate afla un derivat rusescdialectal eu
suf. ica : "berberica.Confuziadintre cele trei specii se face adesea.
BÎCIOC s. m. "guvid" diferite specii de Gobio(Sulina, Mahrnudia,
Somova, jud. Tulcea ; vezi şi Panighiant, Delta, 28)<nm. bycol,"id." t Sloner",
23G241). Vasiliu, Pe,Jfii,253,înregistreazăpentru Neoqobi
us kessleri,GUnthcr,
18G], [arma Micioe,provenită din rus. byjCok"Gobio" (cI. L HODciue,Note
efimo[oq,i
ce, în LH, 196G,nI'. 5, p. 505 ; vezi şi Antipa, Faun a, (i·1,72).
BîRCA s. f. "plăLieă",- AbramÎs brama, Unnc, 1758 .,,-de dimensiuni
potrivite sau mici (Băcescu, Peştii, 47); bîrcâşs. 111."sabiţă." - PelecLlscul
trafus, Linn6, 1758 (Antipa, Pescăria, 384,); bîrcacis. m. "rnreană" "- Barbu$
barbu.s,1.in116,1758 (Vasiliu, Peştii, 163), "pui delureană pînă la 15 cm"
(BăcesclJ,Peştii, 21,75), ,,0 specie de peşti mici" (Antipa, Pescâria, 774),Urce,
bîrcies. f. "sabiţ,ă" (Băceseu, Peştii ,21, 51, Vasiliu, Pestii, 2(2), "peşte ca
plătica, lung şi lat" (1. Boceanu,Glosarde ClIuintedin judeţul A1ehedinţi,Bucureşti, lf1J:3,p. 3).I"ucrărîle citate precizeazăcă aria de circulaţie a acestor ihtionime este în zona eataractelor Dunării, jud. Mehedinl:işi iudoCaraş,Severin.
G. Giuglea il încadra pe blrcae!între ihtionimele de origine autohtonă,soeotindu-l "Înrudit eu alh. bark (,burtă\}"7.În ce ne priveşte, credem e.ă bircii,
blrcaş provin, şi .ca urmare a confuziilor dintre specii, din ser. brka, brkas
«brk "mustaţă"), nume înregistrate pentru grindei -- Nemacfâlus barbatlllws,Linne, 1758, peşte care are "patru .mustăţ,i.pe buza superioară şi două
mai lungi în eolţurile gurii" (Rjecnzksl'[Jskohrvatskog
knjiievnog1.narodnoq
jezika, Belgrad, 1959-,Hl80, '101.TI, p. 18:'!,vezi şi SLRib., 2g ---2\). Mustăţi
4 Subiectul
pescuise
In zonalacnriJor
litora]c.
fiDinprecizarea,.Dintre
toatespeciile
noastrede chcfali,platarinulesteacelacareintră
Întîiin ghiulşi carecautăsă iaBăceldintîi;el esteIntotdeauna
în capuleîrdlllui,de unde-şi
trageşinumelesăurusasedebislrug",
f:.'i(:ută
în Pescăria,
6,H,rezultă
că,deastădat:1,ihtiologul
îl puncîn relaţiecubyslr!Jj
,.repede,
iute,rapid,".în acestcazînsănumelederivatar trebuis
fieb!Jsll'jak',
(veZiDa]',I, 1GO).
6 Forrnabil'cea fostînregistrată
de 110işi la Maglavit,
jud. DoIj.
f (,; [teSpUI!
nwniriledepeşti,În "Carpaţii",
XV 1947,Il. 134.
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are şim reana.: "bo(ul lung cu buze cărnoaseşi cu patru mustăţi groasedin care
cele două dinainte mai scurte" (Vasiliu,Pestii, 163).Vezişi ser. brcka"roşioară",
în Siouor';1\)2.Formelebirce,birciereprezintăvariante ale unui sg. Iem. refâcut
din birei (pl. lui bircă).
B1HZÂCs. m. "obleţ".·.A.lbllrnl/s alburnu.s, Linnr,1758 (Antipa, Pescăria, :i85, pcntruiud. Mehedinţi. "Ghclbcreul este un instrument care nu
se întrebuinţează decit.foarte rar şi se prinde, ca şi cu chipcelul,alhitură, dar
mai cu seamă birzaci «ohleţ.i,)
") <ser. brzak, nume folosit atît pentru obleţ Alburttus alburnus, Linnc, 1758, «ît şi pentru clean Leuciscus cephalus;
Linne, 1758 (SLRib., 28; Slovar', 1:34).Ohleţul -- spune Băccscu, Pestii,
136 -- e "mişcarea în persoană", fapt pentru care a fost numit şi fugar. Ser.
brzak =_c
rom. (agar; vezi fugar "obleţ" în jud. Bihor (Ţurlan, Note, J, 221).
BOGZAHs. m. "viză mai mică", Scriban, D. îl derivă din bog,:;ă
"bufniţă".
Şăineanu, DU, DA şi CADEîl înregistreazăcu etimologienecunoscută.Antipa,
Fauna, 2·15,unde se precizeazăcă această denumirese dă "pe la Brăila şi Galaţi"
exemplarelor"ca de 4l)--50 cm lungime",pare să fie singura sursă pentru acest
ihtionim a lucrărilor lexicograficecitate. Subiecţii noştri din zona menţionată nu-l cunoşteau.Relaţia dintre .Jnitniţă" şi ,;vizămică" nu e greu de văzut,
dar bogzt'inu este un cuvînt în circulatie. Mihai C. Băcescu, Piisăril« În nomenclaturaşi viaţa poporului român, Bucureşti, HJ61,p. 246 (vezi s. v, JOI;
MĂRIŢĂ)îl consideră "de cronici", Nu apare nici în ALR II, s. n., III, harta
712, bufniţă. Ca ihtiouim, bogzar« bogzâ"bufniţă") trebuie socotit, deci, o
creaţie oeazilll::Iă.
BOROACA s. f. "zgIăvoaeă" - Cotius gob/o, Linne, 1758 (Antipa,
Pescăria, 6:3, pentru Brezoi, jud. Vîlcea). Este bearcă "idem,", reţirrut de
Băcescu, Peştii, 170, cu aceeaşi localizare",
BOT0C, botâgs. m: Antipa, Fauna, 146, 148, îl înregistrează pellini
"cosacul corcit cu batea" .- Abrami« sapa, Pallas, 1811. în jud. Ialomiţa
iar Băcescu, Peştii, H4; 170, pentru speeii de Gobi() în Jostele judeţţ Ilfov
(la Olteni!a) şi Caraş. DA îl derivă.din bot eu suf. -og. ln ce priveşte sensul
"Gobio",credemcă apropiereade rom. bola făcut S3.ajungă la forma oastră rus
b,l/Cok(blcioc>băcioc>boţoc),nume dat speciilor de Gobio (DaI', I, 14Uşi
Slovar', 160, 236 şi unl1.).
,
BUT, blltâl, buf,oils. m. 1 "zgIăvoacă" Coftusaobio,Urme, 1758; 2.
"avat" -- .Aspius aspius, Ulme, 1758. Ihtionimele but şi bUfon«but +suf.
diat -OI1)"zglăvoacă"sînt citate de Băcescll, Peştii, 170, pentru jud. Timiş,
în .iurul Timişoarei, iar ihtionimul butoi «blll +suf. -oi)"avat" de Antipa,
Pescăria, 383 şi Băeescu Peştii, 137, pentru zona cataractelor Dunării (vezi
şi Vasiliu, Peştii, 2(7). În DA găsim la subst. BUTOI, derivat din bllle"hotle,
boute", şi sensul (2) "peşte mie de Dunăre". Sursa () reprezintă Ionescu, Agricultul'a, \)3. De fapt, fonna care trebuia reţ:illlltăÎn DA este buţoi,întrucît
cunoscutul agronom serie -- conform ortografiei vremii miJwllill pentru
mihal!, liscOIlllpentru fÎ}COV,
sipari Il pentru şipar etc. SLRili, 37, 38, înregistrează, ca nume pentru Aspius, pe buca,bllcan,bucou,bacanje,bllconja,buc()/}cik, considerate ca ivînd Ia bază magh. [mea"Aspius....". "Aspro...." (Eck.,
:341,Nicolae Hep{lSSY,
Le, pecheel la pisciwltllrc en Hongrie, Budapest, 1900
8 lntrueîtnu!Ilaiestcmcnţiollnt
deniciunnitjhtiolog,
s-arpnteaca13AnUptl,
I'csr4ria,
Ba,săaycmafaeeeuo simplăgreşeală
eletipar,
.
.
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p.5). Zona de circulaţie ne obligăsă avem în vedere şi posibilitatea unui împrumut din slrhă, de unde formele româueşt.ise pot uşor explica.
BUZATs, m. Atestat cu "llume popular" pentru Labrus uirulis, Linue,
1758, de Buşniţ.ă --Alexandrescu, Atlas, 19G3,p. 142, ediţia a II-a, ln71,
p.108. Pare, mai degrabă, o creaţie a specialiştilor, plecind de 'la numele
ştiinţific Lobrus... (vezi, analog, elinţa!,dat, ea "arbitrar", de Vasiliu, Peştii,
346,' lui Dentex deniex, Linne, 1758).
CAHAGHI6Z s, m. "specie de se['umbie"-- Alusa ponttca uar. niqrescens, Antipa, 1n05. Atestat de Antipa, Faun a, 225, după care îl înregistreaz.ă
Di\, 'ea sens elerivat a1lui caraghi0,<,
<Le. kaJ'ag{js
"ochi negru". În turcă e citat
ea ihtionim.: karagaz "cine Fisch" (Radloff, II 135)°,La Devedjiau, Pech»,
1R3, găsim kataqueuz iirsi "Alose <lUXyeux noirs",
CEACE,cidcia,cliicia s: f",şprot" -- Sprallllsspraffus phalericus,Hisso,
182G(Antonescu,Peştii, 1957,p, 18G,Vasiliu, Peşlii,\25, Buşuiţă
Alcxandrescu, Allas, ediţia a IJa ]971, p. GO,Dicţionar piscieol,18). Sint mai apropiate de etimon «te. a{(] "SpraLLus...") decit forma fa/alO,la care a intervenit
şietimologia populară (vezi Sala, Cu privire..., 32). Dcvedjian, Perhe,5I, men..
tioneazăcă "dans le peuple, on dit memc Tch.alch«pour designet le Iret.in de
I' Anchoise".Forma ceacee rcîăcut.ă din ceacea(vez] forma dacia), prin socotirea lui -« drept articol.
CENAC6p, cinacop s. In. "lllfarlnic" (Constanţ,a).Inregistrat în română
şi bulgară, fără etimologie,de Spas()va,Za njakoi, p. ;35D.Vasiliu, Peştii, 329,
îl d.ăea grecesc.il aflăm la Devediian, PCc'he,35, care precizeazăeă,.les Temnodons de Hi 1\20 au kilo son! appeles Tchinakop"(eL şi p. 307, 3(1).
CHILCAs. f. "şprot", "sanleluţJi" --"Spral!l1ssprol!us phaleriCl1s,Hisso,
1826. Invocat in DLH pentru etimologia ihtionimului lillleă (vezi mai jos).
Puţjncunoseut chiar de ciHrespecialişti. Provine din rus. kil'ka "id.", eare
are laba7 ă est. !ritu,finL !ci10(G. P. Cyganenko,Elimologi,ceslâ
stovar' rllsskogo
jazyka, Kiev, 1970,p. 198). În rusă, leil'ka e dat pentru Sprallllsşi Clilpeonella
delicalula,Nordmann, 18LlO(Slo1Jar',74-:-75; veli şi Dai', II, 1(8).
CHHJTUC s. m. "l1isetru mie, ea de 5() kg" (Antip8, 'Fauna, 260,
pent.rulitoraLull\HtriiNegre,in regiunea SfîntuGheol'ghe ..:..,
Portita ,şi Vasiliu,
Peştii, 213G)
<te. kiitiik "trunchi", întrehuinţat metaforic.
CHIZDUHCAs.L"Rhodeussericeus amarus" ·Bloch, 1792 (Băcescu,
Peştii, 1133,pentru .ind. laşi, eOIlI.Bivolari, şi Vasiliu, Peştii" 245---24G).în
ee priveşte originea acestui iIUiom,Băeescu, Peştii, 1\13,lasă se înţeleagă
căc metaforic,îIlcadrîndu-lîn seria numelor"date celornwi nenorociţ.işi comuni
peştişori ai noştri şi asta totmai pentru că pe ei nlljprjnd obişnnit decît femeile şi copiii ori bătrînii l)evolniei".Păltineanu,Probleme,15, îl disr,utăîntre
envintele care prin extensie semantiektau devenit şi ihtionime. Ohservamaiei
eă un alt pe,şte"mărnnt", Pho:rillLlS
plzoxinlls,Linl1e,1758, e numit în rusă:
b:ulel'ka,bzdYI'Iw,
în ueraineană : zderka, l'icna zderka şi în poloneză: bzdelka,
bzderka,bzdcI'orzka,
pslerka,slJ'wneniolvapsterka,zderka,zdyrka(S[opar',181
lR2). O forrn[tbzdyrkae posihil{lşi în ucraineankl,Prin asurzireHeonsoanelor
iniţiale (li, z), rtls bzdYl'ka,ncr. b2.d!lrka
şi pol. 2llyrkaaudevenil psdyrka, sclyr.
ka, forme de la care se poate explica rom. chizdlll'ci1.
9 în bulgarii,
kaTO!I'07
e riulÎlJtr l1lunelc
,crumbi,ci
de Duilii.rc ;1/0,1(1
kCiislcri
ponliw,
F:idLWnld,
11)38
(Drenski.
40. ::Slovar',
70),
11)
ALIatăşi in bulgan\(veziJ)rcnsl,J,
47).
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CINUPE:ncA s. L "babuşcă" (Salcia, jud. Mchedinţ.işi Maglavlt, jud'
Dolj). Comp. eu ser. cruenperka, croenoperka"roşioarrt"---Scarditiius erulhroptlialmus, Linne, 1758 tSlooar', 1\)2; SLH.ib,394). Menţionăm eă termenii
babuşcăşi roşioară diferenţiază specii in puţine puncte. In majoritate, îi
întîlnim atît pentru Rulilus cît şi pentru Scardinuis: 'vezi, pentru o situaţ.ie
asemănătoare în sîrhocroată, Sloour",188.
CIOBANAşs. m. 1. "pietrar" Aspre 7ingel,Linne, 1758; 2. "guvid"-de fapt, specii de Gobius. (Băcescu,Peştii, 25, 112, pentru jud. Giurgiuşi Teleorman, şi Vasilin; Peştii, V]). Iht.iouimul nostru este departe de motivele
referenţiale care I-ar fi putut generall• Păltineanu Probleme,17, îl crede urmarea sinnnirnieieu tnocănaş-2 <moacă, motivaI prin trăsătura "aspect fizic"
Numele curent pentru Aspra zinqe! (şi pentru Aspre sireber, Siehold, 18133,ea
urmare a confuziei dintre specii), întîlnit şi pentru GobiLIS(vezi Băcescu,
Peştii, 112), motivat tot prin t.răsătura "aspect fizic", este p (s) ... ciobanului
(mocanului),remarcat de Antipa, Fauna, 27, ea fiind, in cazul lui Aspra zingel,
cel .,adevărat... În toate părţile t ării", Considerenteeuf'emisticean făcut deci
ea umelui "urît" (evitat şi' prin precizarea eă Aspre e "peştecu dout1nume",
al doilea fiind cel socotit oarecum oficial) S[li se substit uie, printr-o figură de
stil, altul : ciobănaş (rnocănaş],
ClnOS, dTllSs. m. "pui de scrumbie albastră sub O ele cm" (Băcescu,
Terminologia,28 şi Vasiliu, Peştii, :3:30),"scrumbie mică" Alosa caspt'a
nordmani, Antipa, lD06, S;Ul"rizeafdi". (Antipa Fauna,. 229, şi Vasiliu,
Peştii, 274),"scrumbieslabi"" (Antonescu, Peştii, H157,p. HlO),"serumbie"în general (Panighiant.,DeTU!;
12\). DI\.îl consideră ca provenind din bg. Ciro:::
" scrumbie sărată şi uscată". În E1CJll
cnle, 5ii, J··amexplicat prin ngr. lsiTos,
prezent şi In limbajul pescarilor ruşi din zona Vîlcov (ef. C;rkenko, NazlJ.,
:39)şi hnlgari din zona Va.rna, Sozopol,l\eseblir (el'. Spasova, Za lţja/wi, p.
351-\,
Drenski, 16G).ConsLaL[lln
acum că trehuie luat în cOllsideratiesi te. lchiros.
DevedJiall, Pechc, 24,snbliaia:dl că În turcă acest nume se lfl ;,seÎumbiiloj'
pescuitc între 14 apriiie şi 1:)iunie, complet lipsite de icre !iis[abe",3:Invocînd
şi filiera tlirceascii,avem in vedere eLIAntipa, Fauna, 22\),dă Illim(leca folosit
la noi de pescarii tlll'llicilieni,ea re au avut
după elim se ştie ;- un contact
s!.rÎnscu pef;('ariiturc.i de In Dun{lre.
CIŞIT,ehiş[{suIvsl.(·olutiv. Brtcescu,Peştii, 24, îl inregistreazii pentru
fostul jud. Ilfov, com. Greac;:şi în alte piil\.i din lungul Dnn[u'ii,cu sensul
"amestecătură eletot soiul de peşti mărunţi", precizînd că "clâşitlll(sub!. 11.)
se.lntrebuinJează mai ales ca nadă la vÎl'şi". E acelaşi cu cişit<tc. ceşit, Înregistrat în dieţjonarele noastre cu sensurile: 1) ,..asortiment de mărfuri";
2) "vînzare, desfaeere"; ;)) "belşug,ri;ip rl", Tfi Il!rc[l,ceşit înseamnii şi "amestecătură" (HND, 5G).
clviu s. m. "pui mie de şalău". \1eIlţjOllatde Antipa, Fauna, 1\J, ca
nume folosit de pescarii turLucăieni.Înregistrat în DA fără etimologie.Provine
din te. ilJL "eui" (l"1ND,(i0),intrehuinţat metaforic (vezi, în aceeaşi situaţ.ie,
11Cumn fostcazullui pie/ral',fasa/',"Aspro",
llww'ă,
ne[Jl'ar,
tigan,wnflâlllrâ,
zgWooc.
12Citatşi el ea Jl\lJIJC
al luiGobillS
deBiicescu,
Peştil,112,pentrlljud.C:11ămşi.
lUVezişi Antonescu,
Peş/il,19ii!,p. 180,undese precizeazăcă "exemplarele
,labe
prinse.primăvarade timpuriu,cîndîncepa se apropiade ţ{lf'luul
românesc,
se numescciros
şi sedauîn comerţsărateşi uscatesubnumelede tIri".Rom.ţir < ngI'.Isll'OS
(DM).
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slra pazar: "cniul de care se leagă lopata la barcă'.' şi "şalău sub 30 de cm", la
Ţurlan, Note, I, 255), Antipa, Fauna, .Ul, preeizeaz.ăcă şalău! numit civili e
mai mic decît cel numit strapazan (vezi ,j Pescărta, 777).
CIHC(JA, crâcz.lşiis.f. "moioagă" -- Barbus metidionalis pelenyi,
Heckel, 1841)(Băcescu,Peştii, 124, pentrujud. Caraş-Severinşi Vasiliu,Peştii,
16:'); notat şi de noi în zona Orşova-Cazane
ca "nume al unui peşte de rîu", prohahil tot moioaga) <ser. krkusa, krakusa "specie de peşte ---Barbus meridi0tialis..."(SLHib., HHl,173). Băcescu, Peştii. 124, precizează, de altfel, că ih.tioriimul c folosit îndeosebi de pescarii sîrbi.
el RJ ANCĂS•.I, "plătică de mărime mijlocie,sub 2f)de cm" (vezi Antipa,
Fauna, 142,.şi Antonescu,Peştii, 1957,p. 11:5).Inregistrat şi de noi în puncte
situate pe Dunăre intre Sulina şi Plosca, jud. Dolj. Interesant de observat
că nu. e citat de Băcescu, Peştii, <i7(plăt.ica), TDHG îl derivă din drjă-Hmf.
-.ancă(din cauza formei pe care ar avea-o botul peştelui astfel numit), solutie
acceptată de CADEşi Scrihan,D. Avîndîn vederedenumirilepliilicăr ăpăncasă,
plălicl1rtioasă date "mai ales exernplarelor mascule, în haina lor de nuntă,
al căror-corpeste acoperit de numeroşibutoni aspri" (Buşniţă -- Alexandrescu,
Ailas, ediţia a II-a, 1971,p. 76), ni se pare mai îndreptăţrtă derivarea din hg,
k''rza..murdărie", sugerată in DA.
CLIN s, m. înregistrat de Băcescu, Peştii, 25, 14.5,183,ea nume pentru :
1) Gobioqobio,Linne, 1758; 2) un peşte nedeterminat mai îndeaproapeşi )
Leuciscusceplialus,Linne, 1758. Cu primele două accepţ.ii,ihtionimul a fost
întîlnit în jud. Mebedinţi, iar cu ultima În limbajul pescarilor turtucăenis-.
Cu această formă, cuvîntul a fost împrumutat din sîrhocroat.ă,unde elin "LeuclSCl1S"(vezi Slonar",l(7) reprezintă o 'variantă npărutii pc terennl acestei
limbi (cL Dorin GămllJeSCl1,
lnf'luenţeromâneştiÎn limbileslavI'de sud r. SZrbocr-o
ah!, Bucureşti, 198, p. 50).
COLI()Ss. m. "scrumbie eu ochiulmare" -- Scomber
japoniclls,HouttuYl1,
1782(Vasiliu, Peştii, p. :l:Q,şi Buşniţă-·Alexandreseu,Atlas, 1963,p. 125, 165,
IOdiţ.ia
a II-a, 1971,p. 117, 127)<ngr. Jwlios"id." (Papakonstantilloll. Chec/{Zist,p. 251),te. kolyos"speciede scrumhie"(RND, 182;Devedjian,pechl',p.30 15.
c(mA, coară s. f. Heţinul de Antipu, Pescâl'ia, 777, ca nume dnt lui
Albllrnoidesbipllnclallls,Bloeh, 1782,în jud. Mehedinţ.i.Băeescu, Peştii, 1Hi,
îi constată prezenţa în jud. Hunedoara şi, în forma cor/ii,in fostul judeţ Severin (pe Cema, Beloreca şi Timiş). DA înregistrează coLITă
S.!., cu varianta con'!, [{lră et.imologie. În sîrbocroată, kOl'oll"buruian{t" are şi seusul
"pe:5te alh din familiile Cyprinidae, Percidae şi altele" (SLRib., 163),
fapt explicabil prin aceea că albUul'a-- cum zic pescarii noştri -- este "Urră
sau cu valoare economieâ mi(că" (Antonescu, Peştii, 1957, p. 65). La
originea scr. kol'OV
se află l1lagh. k6ro "buruiană" (SLR.ib.,Hi3 ; vezi şi Eek.,
12(5) pe care-l putem invoca şi în cazul 1'0111.
c6râ.
Peştele astfel numit este-- cum prccizeazăstlbjeeţ.Licitati de ihtiologi-mie,
cn carne
puţină
aici şi
şi nrîLe
menţiunea
de
Băceseu,
Peştii,
116şifoarte.neiolănQf.
: "corlelesînt extem Re!inem
de cunoscute
de toţi făcută
neeşti
pescari16,fiindcă, dînd foartc uşor la nadă (rîme, muşte), îi Încurcă la pescuituI
speciilor lUai hune... «sLric[1
pescuit'nIct uIldiJ:ai)".
14Alăturide cicali.
15întîlnitşi in hulgară(veziDl'ellSki,
168).
16lJ!Idiţal'i
(n. n.).
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COHDEA s. 1'. "Ophidium.harbatum", Linne, ]758 (Vasiliu, Peştii,
p. 336). E ref'ăcutdin cordele,pluralul lui cordelă"id.", înregistrat de CADEşi
p rovanind din ngr. kordrla "iel". 17.
COHOSBINAs. f. "Blenniussanguinolcntus",· Pallas, 1811 (Buşniţ.ă
-Alexandrescu, A!lus, Hl6:3,p. 148, 1();'), ediţia a II-a, 1971, p, 1:)5,127),
llOrosblnl1.
s. L "Trypterigiont.riptcronot.ns",Risso, 1810(Vasiliu, Peştii, 350)<:
te. horosbuu:,:Blennius" (Devedjiau, Piche, 10l)lB,
COSTfL\Ş, coeireş,cosirtş, costrâ«,cosirtiş,s. In. "ghiban" = Perca 1111otatili», Llnn«, 1758; "ghihorţ" -- /ieeTina cernua, Linne, 1758. Cuvînt de
circulatie îndeosebiin graiuriIe din nordul Moldovei,costrăşeste considerat de
Băcescu, Peştii, 31 şi Hl6, un post-verbal dat "sub inspiratia unor caractere
hiornorfologice", deoarece peştele astfel denumit "se costrlşeaz.ă",adica se
zhîrleşte!",In realitate, ne aflăm în fata unui cuvînt împrumutat, căruia dicţionarele îi atribuie origine bulgară sau sîrbii. Dorin Gărnulescu,Note slauo-rorhâne (in legelturăcu eiunoloqilesirbocrootedin DLR), în "llomanoslavie-a",
XIV, 1967, îl include în seria cuvintelor pentru care consemnarealor ca sîrbisnie, fără argnmcnt.ărisuplimentare, nu e justificată. Aria de circulatie îl
facepeMile Tornici,Etimologiacuuinielor... (în LH, XIII, 1964,nr. 2, p, 115),
sti pledezenumai pentru UIletirnon bulgar. în bulgară, numele curent, popular,
este koslur (vezi şi Slooar', 235), j'!)ţi de care kosfrezll,oslrusil, citate în DA,
par a avea caracter regional, ea. împrumuturi din strbă.vundeigeneral este
koslreiJ,kostrijes(SLRib, 164). Origine sirhocroată au în română eoâsiriş,costriş, cosirâş, înregistrate de Băcescu,Peşlii, 107, pentru Aceruta, în jud. Tirniş,
Bihor, Alba. în ce priveşte graiurile din nordul Moldovei,observăm prezenţa
cuvim.nluiîn ucraineană, kosiris, kâslriZ"Perca..." în zona Cernigovului,şi
koslric ,..ieerina ...", pe Nistrn (vezi Slova!",228, 235).
CHJJANCi\ s. f. "plătică de mărime mijlocie" ("YUlgureni-CaIăraşi)
<
ller.kri':anka "rIătică tînără" (Berlizov,Leksika,p, "19),care, la rîndu-i pare
a avea la bază rom. cÎrjancă (vezi mai sus), prezent, în forma kar;ţbnka,şi în
limhajui l)escariJorruşi diri Delta Dunării. Gricenko,Nazv" 38, precizează că
i:htionimulJwr!lanka"trebuie considerat un împrumut inslahil 'din graiurile
romfUleştisrn poate ca o :'elicvă a bilingvismului anterior":.
.
CULAHIDs. m., eularidă s. f., "scrtnuhie albastră mică, de 15--22 cm"
(Antonescu, Peş/ii, 1957, p. 180), Vasiliu, Peştii, 3:30,şi Diefioruu'piscicol,
(i9). Devedjian, Pr!che, 33, menţ,ioneazrtcă, În turcă, scrmnbiilormici, sărate
li se spune koliaroudias.
FOAc s. m,."ckan" -- Leuciscuscephallls,Linne, 17.58(F.R. Atila, Peştii
şi peseuitlll, Bueuret,;ti,1911)20,
şi Vasiliu, Peştii, 170). Înregistrat În DM şi
DEX eu ctimologienecuIloscută, Cele două dictionare eitate descriu pestele
astfel numit eafilnd "cu aripile roşietice". În realitate, acestea sînt "porloctlii"
(subt 11).sau roşii (Vasiliu, Peştii, 171). DA inregistrează substantivele (oacă
sJ. şi foctlll s. m. "cal de culoare galbenă", CllvÎnte cu eiteulaţie în Sălaj
17Vezi"ardea<sardele.
18Comp_
te, boros"cocoş".
lwrozibiii
"neasti:ide cocoş"(Hl'\D,13fî).O specieasermi.l1ătoare.Blenniuspavo,Hisso,1810,avindpe cap,,0cxc.rescenţă
În f()rmide.p'castă",e numităuneorişi cocoşel
demare(Buşniţă---Alexandrescu,
Alias,1963,p, 158)
.
. la vezis,cr.koslresili
se,kos!rijâilise,vb_imperf."a se zbirll".
'-20\'eziB(lccscuj
[>eşlii,2fj.
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şi provenind elin magh. fak6 "falb, fahl, erdîahl". Ihtionimul nostru ar putea
avea deci caracter metaforic.
FUS1..\Hs. m. "Aspro streber", Siehold, 186:3: "Aspro zingel",Linne,
176G.Frecvent În lungul Dunării, dar menţionat şi pentru riuri interioare:
Mureş, Siret (veziBăcescu, Peştii, 29 :}O, 45). "Forma de fus a corpului (...)
spune Băcescu, Peştii, 31 .--a adus speciilor deA.spro numele respectiv".
in slrbocroată, fusarul e numit V1'el1:11(11',
otienor, ureienac, oreienica(Slova1".
229; SLRib., 59), in bulgară malka nreienarka"Aspro streher", qoljama oretenarka ,,;\5131'0
zinge]"(Slovar', 229--·230),iar În ucraineană.(in regiunea carpatică a Ucrainei) uereijul'nicja(Slovar', 22B··-2:30).Nu este exclus deci ea în
română să avem a face eu un cale, deşi Iaptul ar fi tot atît de posibil şi pentru
sîrhocroată, bulgară, şi ucraineană. în cazul unui cale în română, opinărn
(avînd În vedere circulaţ.ia eurentă a ihtionimului [usar şi căile de răspîndire
a lui) că modelul l-a oferit slrbocroata.
GALEA s. f. "peşte marin înrudit curnihalţ.ul "--- Gculropsatusmeditarotieus, Linue, 1758 (Antonescu, Peştii, HJ57,p. 17C,VasiliuPl'şlii, 1l8, Buşniţ ă-Alexandrescu,Ailas, ises, p. 112, lG5, ediţia a II-a, 1971,p. se, 127, şi
Dic/ionar piscicol, p. 97)<ngr. qali.« "id."(Papakonstantinoll, Check-Iist,p.
253), galCa"cel În formă de (asemenea cu) pisica sau peştele..." (Ioanid, 1,
"152).
GHIDHIN,ghidirfn, ghidrons.m, "Gasterosteusaculeatus", Linne, 1758
(Băeescu, Peştii, a3"1, Antonescu, Peşlii, lD57, p. 173, Vasiliu, Peştii, 287,
Buşnlţ.ă-Alexandrcscu,Allus, 19fi, p. lH;, lG:'5,ediţ.iaa II-a lH71,p. rJ:3,127)
şi Pllngitus plaligaslcr, Kessler, 1859 (Vasiliu, Peştii, 25fi)-<:"ngr.kedrin, kedrinos "de cedru" arbore din familia pillaceclor (Kontopoulon. Le:-rikon,
p. 4(4)22.Antipa, Fauna, 59, precizează, de altfel, erl kedrin e nurnele dat
"de grecii de la Constanţ:a"lui (;aslcros{CllS.
GONÂCs. In. "avat"- Aspius aspius,Lilln(, 1758 (A.nl.ipa,Pesct1rÎa,
781 şi Băcesell,Peştii, l:rl, pentru Cillpercel1işi Beehet, jnd. Dolj.) Este acelaşi cu gOllad 1. "hăitaş" ; 2. "eal hun de fugrl". Întrehuinţat metaforie : "gonaeii gonesc toţi peştii" Bec-het(Băcescu, Peştii, 138). Nu-i exelus ca la
atribuirea acestei denumiri să fi contribuit şi faptul efl Înlirnhajul pescarilor
r}lşiavatlllui i se mai spune gonee,kon', kOllC},
(Slovar', 1;36; vezi şi DaI', I,
:75).
GUPr\., lllÎpă s. f. "Boops hoops", Linll(, 1758, peşte comun în Marea
Mediterană, dar rar în Marea Neagră (Antonescu,Peş/ii, 1\157,p. ] 90, Vasiliu,
Peştii, 345, şi Buşniţă-Alexandrescu,Llt[as,ediţia a II-a, 1971, p. 104) <ngr.
goapa "Boops..." (vezi KonLopoulou,Lexikon,p. 221), cuvînt intrat şi în hulgară (eL Spasova, Za njakoi, p. 357).
rCHANs. In., icrâncijs. f. "morun ori.nisetru eu iere" (Sulina, 23 August,
jud. Tulcea; vezi şi Antonescu, Peşlii, 1957, p. 142)< rus. ikrjan, ikr.ianka
"peşte eu icre" (Dai', II, 40)23.
ILAR S. 111.,ilârie s. f., "specie de chefal", "ehefalul mic" -_.1\.ll1gil
sa··
liens, Risso, 1810 (Buşl1iă-Alexandrescu,Atlas, ediţi:l a TI-a, Hl71, p. 107).
ti Ahlturide formachendrinâ.
"" Ghidrillui
maie numitşi moşcutreighimpi(Vasiliu,Peştii,287).
2aVezişi Antipa,Fauna,270,şi Pei'câria,
:166,carcle MIcuproprii[Js"lnilorlipovcnÎ
dinDeltaDunării.
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Primă form1\e înregislT'Ldă
de Serihan, D. iar a doua în CADE,care nu·i
preci;:eazăgenul. Pe eea din urmă am reţinut-o şi Iloi, un feminin, la
neşti Tuzla, jud. Constanta. Antonescu, Peştii, HJ57,p. 130 şi 1/';;):şi Vasiliu,
PeştiL290,q:+H numele ilarii. pentru "exemplareletinere de la 10 Ia 20 de
em" d(; l'vlugilauratlls, Hisso, 1810 (vez.işi Huşniţii-A!exandreseu,Alla«, 1960,
j). fiO,] 22). Dkţionarele e.itate nu indică eLiluologia.Antipa, Fauna, 81,
Pescăria, G40, 654, precizeaz că ilarii. este numele dat pllilqr de. chefal
către peşcarii greci de la noi. In Elemente,56, aUI trimis la ngr. hellal'ls"specie
de peşte m.arin". Papnkonstantinou, Check-kist,p. 254, înregistrează li•• '''tionini,ilari .A:orisjţJli,s", Lilne, 1758, peşte marin mic (suh 18 cm), rle
Irumcs colorat, Îll1!lnitşi În :J-Iare:t::-;eag:ră,
urlde pătrunde rid' din Marea Mar!linl'a (AnIonescu, Peş/ii, 19f17,p. 1)t). Din Ilcogreaeă, euvl'nllll il iritl'at În
turcă, Devedjian, Perhe, 1\l4,cit.euză forma ilatÎa pentru exemplareleIniei de
lfllgi! roiitad«; Hisso, 182ti: "Les pelits PotIatarin:ts 1'1'les Kohars pesallt
moins de 100drammes (300 gl'ammes)s'appellenlilaria". Din limbajul pescarilor turei, el a fost preluat de pesi:'at'iihulgari, ucrainclli şi ruşi (vezi ilarjd
"MugHsaliens", la Spasova, Z« njakxii,35D,Drenski, 141, şi Îl! Slooar", 224).
in l'omână,Cllvinlula put.ul pătrunde şi dill tureă (\'ezi, mai jos, pac/os şi pll1larin). Forma !lar e' reHwutădin ngr. iMri, simţit ca pluntl (vezi, de exemplu,
ngr.' barbollnl> rOm,barbuTI,ngr.l'Cwraki> rom. lavrak etc.), ia r forma ilari e<
din te. ilari a. unde -elil fost simţil ca articol. Forma iZarpoate fi şi un masculin
refăcu.tdin Jern. Harie, prin analogie cu alte ihtionime perechi, ca, de exemplu,
guvi:tl
glwidi) '- gzwidies.f.
"peştemk", "chitic" (Grindu, ,jud. Tulcea -- Gura Girluţei,
jud. Brăila). Antipa, Pescâria, 782, îl reţine pentrn Brăila cu sensul .,pui de
peşte de tol felul care rămîne pe malul gîrlclol' cînd scade apa", Cu RccaSal'
deilniţie e preluat, fără etimologie,în Dl\J.Pare să fie rezultatul unei luetafore.
AI. Barza, Dic/ionar elllobolanlcCl/priMinddenumirile:populare l'OI}1âneşti
şi
in afle limbi ale planteler din România, Bucureşti, 19G8, ] 54, îngistI'ează
jale, jaleş, Jalie, jaie, jal ca nume date plantei Saluia officillalis.-L,ale cărei
frunze sînt "a1tufgitovate sau lanceolate, rar. eliptice, lungi de 2'-8 CIl1
şilate
de 0,5-2 (,4)CIl1". Compatarea pUilGH'
unor peşti cu frunzele unor plante şi,
ea lJI'fIUtT6',
transferul de nume reprezintă un fapt elllloscui(vezi'{rllnzt'i,lrunza
plopului "pui de plătidi Sllh10 cm"2&- Băcescu,Peş/ii, 29,.17; Terminologia,
29 şi f'lrbiciol!l'ă-- infra). Bolanis'tul citat Ioealizează formaeare ne intere'seală pe noi în zona Satu 'late. Ea apare şfîutr-o poeziepopulară ("Mă plecai
şi secerai / Găsii frummţă de jaf ") nlleasă din Berheşti-Sighet.._.Maramureşu
:Nu·1exclus ca aceastli formă să circuleşi În aHe părl.iale Tr:tnsilvanieide unde
a putut fi adusă/n zona meriliollutăa Dunării de către păstorii care veneau
aici cu turmele la iernat. Ni se pare semnificativ faptul că în jUdeţeÎeVîleea
judeţe străhătnte de veehi drumuri
Dunăre
păstorilor de
"-1FloraRepublicii
Populare
p, 2:lU
.
• !l;i)
ŞiroMapIO[Jlllul,
(Jellllnlire
!lIr('gJlr,(\Hi
jUd..Meh\'dinti.
.
26
populare
1'Olllâ,rwşll
«mlologle
p. 307.
în'HalMe
glosarul
alcătuit

'·"'·m"",jud. IlllolUlţa,
şi

'l"-J:"'ingvistică
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peste Carpaţj, gasim şi un ihtionîmjăele ( <jai + suf. -eie27).
prin care este numit
boişteanul (Phoxinus phoximzs,Irinne, 1758), adică tot un peşte mic .(vezi
,Peştii, 71)28.
JALTOMEÂSĂs.f. "vărluvită" ...r...LeucisCllS
idas, Linne, 1758 (Smîrdan;
jud:' Tulcea). Un ihtionim zollomJaka"Leucisclls..." înregistrează 'Caispecific
graiurilorruseşti dUDărene,1,D, Gricenko,PromyslovaJalekika rllsskichr ybakov
del'i!}Dunq;a, Ki',inev,1%1, p. 8 (vezi şi Slollar',168).în cazul nostru, etimonul
îl rcpn::ziutăo formă locală *fjoUomjasa29•
Dealtfel, Antipa,Failiw, 171.dă jaliOJ'rleasa
"LeucisClls
..:" ca nume folosiLde pescarii li:povenidin Delta Dunării;
LABÂR, labaz s', m. '"chefal mare", "lab::ni"- 11.1ugil
cephallls; Linne.
1758(Vasilill,Peştii, p:288)<nls.lobâr,lobas "id" (DaI', n; 261; vezi şi rus.
lobar. "Acipenser...", în SlOljar,',60-61).
.
,..'.
;
.'
, LIJÂ:SOC' m. "Gobius cephalarges",Pallas, 1831 (Suli!la, Crlşan;
jud. Tulcc<l30;
şi V;lsiliu,PeştU, 282, şi "Vîl1ătorulşi pescarul sportiv"
fU'.:7,1967,
. leiebok"leneş", "trîndav" (DaI', II, 245, Hr., II.
353).
'
.. ,
"
'.
.
'. LUCI s, m, "Sphyraena sphyracnaY, Liune, 17.58{A.ntonescu,Peştii.
1!)5,p, 199, Vasiliu" Peştii,
340" Buşl1iţă.-r-rAlexandresc.u,,Alias,1963,.
p,
14,i,)65,
a II-a, 1971,p. 108,
127,$ip.,
Dicţionar.
lo,qlsos,
"W'/'editia
(PapakonstantinOll,
Check-lisl,
255).. piscicol,p.j.,;j':t}<:::nlr.
,MATE-NEGRE subst: "scobar" Chondroslomana.nlS, Linne, 1758.
Denumire întîlnită frecvent pe Dunărc; motivată de mHoareaneagră: a peritonclllui(Antipa, Fauna, 193,
Peştii, 1957, p. .81; Vasiliu, Peştii,
tţU). :În rusă ŞiUc:r;liueană,.caracteristica menţionată a dus la, numcle.
cernopuz, cornopll1"cernebrjuch,r:eI;l1obr:jl/.k(l,
cemoko[ (Slolla1";.148 -;-151).
. MITROAcĂ,mUrocan,mill'ocdrs: ro.'"sperie de Gobio:' Gobiokessleri;
Dubowski,'1862(Grindu, 23 Angust, Văcăreni jud. Tulcea; vczi şi Antipa,
.Fauna, 67). {tineanll, DU, Înregistrează numai 'pe triitl'oacăpentru' care'
tri!m,iite
la milră "acoperămînlde cap... purtat dearhierei în timpul slujbeLrcp"şteltHe foarte mare turtit", CADE şi 'DLH îl
se susţinc şi prin faptul
se spune şipop,poapă(vezi Băcescu,Peştii,
Pa.w.lelî.slYLUI
glă.lIoc- glăvoacă.(<bg. glavoc"Gobio" - DM) ne îudrcp'l"k";/""să pre:supune:Il1
C,ă ihLionimelenoas;l;re,slnL de,rivate, de la {llitroc
suf. -ee), posibil cînqva în znă şi cu sensul
XA.;<:i,
Su{ixeleromanşti, Bucureşti,
36. ,)JllH'l\v[lI0l'Hq,a.c:;şţuI
Menţldliă!p.aicică'
în ted:nindlogi'
pescllitll1ui'
se'illtilhes<S'ij
altecuvfrite'
a cărorprezeqţă1JI
,zClllap.un{ţtii
8e,exnliiiprin"con;l.liibutiat'păsJ;orilord9
'pf(5ţ'f
"rr!UnthY,'fnill1alernaţ,
in bălţileH1'i;ilei
şi Ialomiţei
oristabiliţichiarîn sateledobrogeue
dintreMăcillşi Cer:navodii
:
câţin,păcui,slUTctc.,(veziV, Ţurlan,Dinterminologia
en/opică
legatădepescuit,în "Limba
l'oJ;ltn,1.
,,?PX,iU7(j,
nr')T
,'"
." 6<UWVU'"
2v'Cal'uca
peştelui
În cauză
culoare
30
69,care-l!rll'egjsţrea;::ă
ca
Razimşi
31Senselela care,probabil,printr-onouă relaţiemetaforică,
s-a ajuns'la "virle'jsau'
cahestaneleînfăşurataler,ătorlllnăvodlJlui"
(veziAntipa, Pescăria,468),singnruisens
careeirculăastiizicuvintulîn·zonă. ' , .
' .."..
"
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M02.l),RlJNĂ,muzdriinifs. f."văduyiă", - LeucisCtlS,idus,
Linl1!S,
Hiii8
(Bujoru şi Zimnicea,.jud. Teleormall).,C0mp. cu :Qg.măzdtaga, variantă Înregistratăa lui :madruga'"icL"(Gerov, III, 17, Drcnsl"i,":1::l8)32. "
. ,MURZÂCs. m. ;,speeiedeguvid" (Slllina,Crişaa,iud.;Tukea) Înregistrat
şi de,Vasiliu, ]>etii,,280 şi.282 pentru GobiusmelanoslQtmls,
PaJlas\ 1811, şi
Gobiuscephalargescephalarges,Pallas, lRJ1. în rusă şi ucn,int:ilnăintîlnim
un ihtionim murzak dat pentru "o sperie de Barbus..." (SlolJar', 1:39,şi Beeli,?Qv,Lpksikfl"Q4),
Pare să {ieun deriv,aţ de)a nwrzq, îmegistrnl, dc,Dal', II,
36V",e,ţls,ensul.,,(Îp,VechH)
ţopil murdar, seios", VeZ;isin. lijq.boc<rw,,:;,;[{cr.
lez,ebpk"Ielltţş,_trîndav".",
'
' ,'"
. "NĂS:PĂIJltJ.s. m. Apare,întro poeie-populară CU1NisădinDioşti T
DQlj; "Dar ,uH,micde n lI8p{irel,
j Parcă fu dracu Pv fţl,i Cu,coaehi,Aii,j
"ir,tţep'-\,
Tanislav să deşteptav=. E o variantă a lui rc"ispărel<nhpăr;,ghiborV'+ sur:
dim. -el. ,
'
'
, 'OST'RE,IN6s,os/rainos,vbslrwz6ss)n, "speciede,chCfal':;lHllflil'alien,,
rtisp, 1O (Anfonescil,Peştii;1957, p: 30; Vf\siliu,'Peş/li, 291 ; Buşniţă,'
AleXandrescu,A'UCis,
1963,p:)2), Mugit auralus, 'Riso, 1810(Yasiliu,'P,$tii,
2QO),< rus. osiryj, vţ)stryj34'"ascliţit"+nos "mi':i".l:a Da]', .lI, 707şi îii
Slpuq.t\224, întilnitidorma,ostJ;'onos
"Mugilsaliens", Flmlso;1810';".
, ',' ,
. ' PAC16S ,:;:'m.· "dlefaln1are", "hlb,aI" UVlugil'cephalus,Lim,lţ\ 1758"
V,asilill,Peştii, 288). înregistr;at de CAI1:ţ:fără etimologie-o
Provlncd,l1'lngr.
palsos "stU.lllpfnasig- Art Fisch", k,pw;o. "Meerliscne""(Symeollid{::l,
5G).
AnJipa, Fauna, 76, menţionează că [lacioseste numele fRiosiLde greci peft ru,
J/lIgi[ cephalus.Devedjian"pecl1e, 114, îl eitea7,:ădoar ca ,l1ul,ue
,dat pljiloI'de
Mugilidae: "... et qQl1d,ils sont pbJSpelit:.;,on leţ; dCsign(,sOtjsle nOIn de
Pa(chos".'
,
".
"
,
, PLATAHIi\-.s..' m., p[ataril1d,plalerlnă s. f. "speci.de chefal ,,1ţcf!l;gil,
ramada, Risso, 1926(Constanţa ; vezi şi Vasiliu, Peştii, 292.:"-29,3).
lurt;gistrat
de,CADEi,ără ethp.ologie.In:?leme,ntc,513,pm trimis (plecînd.de la faţptul că
Ahtipa, .Fllna,81,. s,cot!l, 1h.tonimulvca ipropri.lJpescarilQr1grccil,
ptecun ş
de .la.descperea facuta peştelUIIII cauza de Bl1şmţar,Alexandrrscu;
.1,.[[a8,
1963'"
p. J 23) la 'nr. plalirrinos "care are nărilc.1argişi nai,'tiI'mrll:e'''.Chhstatăm a'c(til1
că ihtiOllirrmlnostf'lIpoate P,r0vcniîi1primul rnd ain. furcă : plqltina (e!ne:
Fisch" (Badloff, IV, 14)9), pozlla(l'lI'ina,;:WugilcapHo" CQevedjiali;P(l(:llf,
19(4),unde m:ela l;la7ăngr. plalirl'ind'<.platirrillos"stunipfna'sig--Art. Fisch"
(S:ymeoriit;lis,
48)3( Nu' trebuie iIiLat că ţp.suşi iht.Îoninnil'che{ill,scotit,de
dictioparele nqastre ca prVeJ1illil din ngr. kefalos, pOslteavea -la bu'ză şi' le.
kefal,inregistrat de Diran Kelekian,Dicţiomiaire 11lrC-frdnaislConstahtinopol,
1911,p.l030Y,
','"
"..
,'"
'. PLAT'AICA s. f. "pIătfcă--' Abramis brtuha, Lillne, 1758:";de (limcn:siuni mai mari" (Băeescu, Peştii, 47, p,entru
), jud. JlltIehcdinţi'şi
'
l' Car:lş-Severin).'
,.
{\
,/2 Vezişi Vasiliu,Reştii,210."
." "
,'
3a
1.Popescu,
CiÎllece
bălrineşti
1970,p, 112,
fl4'Aurelian
l10rmăînregistrâtă,
de
,DaI';'
II, 70(;'din"
,Oltenia,
" voI.II;,Craiova,
a.,Aniipa,Faun(/.,
rJgşi'Pescăria,
',705"
dă formelevos!roIlo.s,
vaslrarws'
,capropJlU
.. pţscp.,rilor
lipoveni
,dinDC,Jta
J)l).nării. ,"
"
'
3uf\adloff,
IV,
1419,
11'
consideră
ca
inttat
In
tur'eă
din
Italinnă,
37:,
FHiet;a
turcească'
este'menţionată
şi Uc'Fr.l\7Iiklosich,
Dietilrki-schen
,Elemente
in den
siidQst-und
osteuropiiiscltell
SprQchm,
Viena,1888,Pi 61.
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!11DLR esee înregistrat cu etiIriologieneeunOSclttă.Cnmp. cu; Set',-plo8r:lÎka
(atestat pcntru\Alburnoidesbipllrlclaf:lls,
Bloc)],l/i82. şi Itlwdeussa:iceusamarus,
Blach, 1782,în SLHib.;273;2n) şi bg. plo/Hak"Rhodeus"(Vtlsili.u,Peşliii;245);
Dadt ser. i[1lai'ika:se foloseşte allt pentru A.Qramis şi 'pentru Albul'IWSşi
Rhodws (veziSLRili.,,2fi9), uLtlnci'e posibil eă,şi ploscajkasft Hibă şUseIiiluI
"Abtamis",: Cu Hcest sens, gu<;lniciLatc formele. plosk; plo8.ka,plogic,'în
Slr)/Jar';128,
POP, puptt 5.•In., poâp([ s. C'.,rr\·oaeă,gIăvoacă":.. COtlNs·gobio,
'Unue,
1758.Uftimete:două sint eitate de BăceScu;Pe,slii,171;'pt.'ntruNăsăud, Bu:riiit,
Hunedoara-;-Haţl'g. In bulgară, Cotiuse numit poppua Tyba,(Gero.v,I, 217),
iar în'r\lî)lq}(IP,popik, POI)Ok
(stooa!", 2.1.0).ThtionirmHa 'pu'tut ap:lirPC\
metaroric (vezi'}Jlilraâcll.,
fiIiIrâ('ar,miIroccl'J/)
,şi pc tC'J:('lntl
:limbii române, ciuneste
tratat in DLH.
'.'
'
P1J{:AN()CA
s.. f. "scrumbieslabă" (Sulin«, Somova,. Mahm,UtUa"
Ttf'doţ
Vllldimirscu,. i uc<:l.
'1l;'lce:l; vCl.işt"Tr. Coşovei,'Semli'UIdin' (arg,'13uHIreşti,
H)O,. p:2f>7). îri rusă:5i uCflline::!nă,
intîlni\l1pll::'anoh"srJe:dedescrhmbie'\
indeosebi Atasa caspicâtzorl!r(/cinrii,
Antj'lCl,t905,(veZiKly}W"v,
42; Berlizov,
teksika, fiS,Ilr.; 'III, 409 şi' Sloo(/r"f)g(i9; ultlm:rltlcraf'e îi cite:\zi'lîhtr.e
mllnele daU' !lifcrHel6r specii de scttlD}hi
i P ti ]')on,'1,1'1\1::-:
l;ea tie' A7.9, :Nfara
Keagdi'şi Delta Dllnării). Foi:un1pll:wihhe reţinuHllloi, Îlitre mi'nl.'ele
popupentru l-Hosa('(ls/)/(Iflordnwlllli','Antipa, 1905. dtt VasHiu, peşlii.,i:2H':
Helnţia cU'ihiionimuJ!.sâurnliie, de gcnu1 feIllinin,.în dctenninat fie,'vorbitorii
tOlliflJiisirâerive, cu: nFix1l1ri1citionatâ, nn femi'l'llinpWl'Clnocă.
Vorbi:tbrbl
dîhTildor V1HdiIiliic.'ien
,-: Tilleea 'folosea,cnvîntlll În siritagthn scrwllbîe
pll=anoci1;llnd(>,
dup',ttemIl se'v'Hle,'pli:zancâ funcţioneazl,ca'ndjeetiv>:(jfîirrd
desinenţă motivată prin regulflQCOnlllllli.
In acest.('HZapare poibili\ cxpHcal'en
fot'fnei
pllwnoc'ă
şfprin
schema
sliDst.nI1'[ivăltii
tehh.emiltll determinat. '.
.,', a'dle{::tivului('iuI'I1\ăin'aelipsei
"
I\IZlt'&FCA. f.',:seruinliie deDuni'denidi 'mică" (Crişn,
ll; fui.!.
Tulcea, qropelliTiif(;ştl, .iul.lhila). Subiecţii ;di,ll:Su'Îinaşi Vă ni,:iiiii'
1\lltea soco[cap\ă"Ti.::'dlfla l1,ne Ill':}l11
de sCrJ.lnil)!e
; Il'l Cfeşte'm'irc": :lIcit·
ţlOllărnc,ă,spec:l:11ilii(\,tdi Ypslliu,Peştii, 2':7(1)
daţI llll1ta·leriuri eli spefiei'
Aloiil,(:aPia I/'Jrdnwn'ni,>\nfipa, 1905,sp.ccie cu 'cl'ire 'le. .
etinel'C
de SCI11111hii
<le Dtmăl'ese cdnfltndă aclesea"(Bu'SÎlitJt--Ak
T, Atlas,
H163p.7e) .. DicţWmareie11oa5[1:c
'(rl1\I,DEX, :DIH):'c6n1\rderihtiol'limul;c'a
nyind \irnol(@c neunoscu)rt. âiban, D., îl Inme' înlt>gatutâ cu us.'
re:wjak,;vioi":Grfc,enkq;:-1ivv.',
3:6,îl1rr;gislreazlira:zlaukC!
.,scrtlrllbieHnllră"',
Îll' limbajul pescarilor: ruşi dinzon,i' Vilc<wlil'ui(U.H.S.S.);Ci{ tIÎlcu,'illt
,.[oar,t, larg folosit"ş,i "păt runs,,şi în graiurile limbii roplâne':.)n ,lopar', 'IJ8,
găsimÎ'izw}ka,i.l
Li)izat:pen1.niAlos·<.lcaspHl
llordrh}:\Illli;
Antip';j,1\:105,
de pescarii ruşi şi llCrnil1cni'
din' DelL.i.Dunădi.·
.
HIBITA r[mbiţă,rtbghijit,rimbi!â,rfnghi(ăs. f. Citate ca Illlmedate unor
speeii diferite: Cobiţis,Gobio,RhQdeus,Leucaspiusîn zonele Giurgiu::'Sllugov
şi ·Sibiu-Făgăraş. IJL:8.·indică'd rc:/jt••etiqion. b'g.l ruPita,;. scr.ibica, trimitllna··;tnsăşi' la rus: r.ybec,.DerivatllUryblease Întîlneşte şl,'l.n·rUS{l"
Ca şi în
cazul celorlalte două. lilll,biŢnelţ',onate!el rep.r,ezinti'r.eleni.entiH
dţ(:r:lUilii'rt
îl'itr,o sintagmă ihHouim: scr.zla;lna l'Lbict1
snu.ribica··:;lalla,.r;us.,.bi:lQ.ja
ribica
sau ribica belaja (vezi SiOlJa/,',113 ŞI '1:44). '
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--------"-,-'""-,--_._"--

VAT,I;::NTIN
ŢURLAN
------------

peşti importaţidin TafaHomânească, şi pfl'acela de, som ,;somn",("pisces
zomlt;":i,zolm,"(:)4;Q;
.'"_'_'">
SHAROS s, m. "Diplodus anularis", Linne,1758. peşte marinrat.pc
litof<i!ulnosthl şi, ca un;nare,lipsit de importanţă economică.E citab:a "nume
popnlar" de Vasiliu, Peşlii, 342, şi :Buşniţii-Alexandrescu,Atlas,lg3, p.127.
T)('.fapt;clrculaţia lui nu dep.ăşeştedecit în rare cazuri sfera ·speciaJjştHor.
Provine din ngr. sp ăro«"id." (Papakonstantinou, Check-lisi;p. 256).
"SP'UHUJC s: m.'"ghibotţ" -.-:Acerina 'rernua,Lillne,i758("Ii zicem
lpaţllfcperttru că se zbul'!eştednd îl prinzi ii; SloboziaOancea,lHld.Galaţi).
'SUDUC s: m, "şalău" -Lllcioperca luciopercfl,Glln{j, 1758.'Antipa,
P:auna, 1\'l.n lbcalizeazăîil Moldovade Sus. La Şiviţa, jud. (;aJaţi ni,s-aprccizat că slulace şalăul "nlai mic.decîtstrapazanul". ăjIieanu,'nu şi Sci"ihan,D.
înregisti'c:izăforma slicillC,ia hÎ1CAbE' sudilCşisuâac. Etlmonul p';'opuseste
tlls.Slldak:qrculaţia cl1vîntulu'iimpune raportarea În primulrîrid la tic'r.
$uduk, sudlik"şitIău",forme înregfstraJe'tJeI-Ir., IV, 225,227, şi În '$lov(iJ':231.
. ',IP
Ân s.' m. "mqrunfără icre".înWhit în lai)milte Sl.l1'Se,
într <:ar'e
Ionescu, .' AgricllltWll;88 . (.,morunul, ce n-are Icre se nurneştcşipa(l şi
AIJLipa,Pescări.ll"791. ("şipar = mQrtlllul fără icre"). ,DLR îIîriregisLrează
ca regipnaUsm,Urăetiill101ogi,tdlTliţîll<UaŞIP!(rus. siRl,.t\C,lPCnser
SlllriO",
Li:qle,) 75R).Autrii citaţi de noUpsalizeazăihtioilinwlş)parln jud. Mehedip.ţi.
Şipul este,dllpă eum menţionează tratatele de ihlţolpgie,un sturiol} înţnnit
rar în M.?-reaNeagră şitoare nn.În Dunăre (vezi' AliLqne,scu,Peşlii; '1957,
p. 202 şi Vasiliu, J:',eşlif,268). Ihtioni1111ţl
şi.p nu; circulă, pril,ltr pescari, onform daielor culese de noi, d.cc1tîn Deltă si la 'guriJDuuăriiH. Ca atare, cr.cdm, că nu-l putcminvqea î. ctimologia lişil;ar, care. trehu.iecăutatăl11,s2r.
sipar "morun mascul"41(SLRib., 418; ve;d şi Slqvar', 67; llude ţcitat ca ,siuon}m cu' morun).
_
"
'! ," .',
, ,: .,
'
NAIDĂR, şnairlers;.m. NUlp.e(atluiL1lbllrnlls ,albllrJl,lls,
iinJ;1c,q5,
în zona Timişo<Jfei,
şj'-lui Albllrnp(desbipunclallls, Bloch,J '(82;,i,n z}l'ua.L'lJgolului(vezi Banaresco,Les poiS5rms
,des,enviroI1$
de Timişoara,în"Not;:ttiones
hi01ogicae",voi. IV. 19-;16,
]J.)1;').0,15.2şi :Buşniţ.ă·Alexandres{;u,·4t{as,
edlţ.ia
a naJ 1971,p. 74)<germ.,Schneider,prjncaresteincJjca;t Al/Jurnoides(Slovar',
130).
,
; ',\ '
,
TALANs. I'n."avat" (Gura Girluţi. jud.;Brăila). Denumireaa putut.pleca
de ia :rUS.kon, koniik.,<l'wat'.'(
SlovaT',136),evidenţiind însă prin ,,echivaJelltul"
·ale;;·.oaltă;(';srac,teristicăa peştelui în cauză (numit şi peşte-ţigănesc),,anule
valoarea economică scăzută (are mulţe oal'le)42.
. ,
TANARĂU s.m. "habllşeă" ,--'RiIliluli rulib:15,Linne, 1758 (Antipa,
Fo'ana, 181, pent.iucOltina, jud.CăIăraşi, şi Vasiliu. PI'şlii, 231); Se explică
prÎll :metateza:'produsă într un deriyat taranl1u</aran"Rutilus ..;")+SllÎ.
ullgllL ,:liu.
:' 40R..)\hI101e5<;u"
Re(a/iileŢăriiROll1l1:qeşli
cu Sibiullq.fllceplllli
secq1ll1l.!i
al XV1--lea,
1)1"An,llel<;
Ulliversităii.C.L PariJ.on
.",.Bucureşli,
{stprie,5, 1966,p. 216..
,
41IhWlllimul
şip se Măseştc
şi in sirbocroată,
ca Illlnldinsinonimclc
princare,e D.\Imit
nlflnInul- IIaso:111lso,
LirlIl"1758(veziSlopal",
(67)., '
,
" Vezi,şiser.§zpal',,:tdolesci;nL",.
,,'lăcău"(1. r. Tolstoj; Scrbskol!orllaslko
russki!sloval",
MGskya,
1982"p.(75).,
..
43Vezi
,.;lalan"calbătrîn
'. şi lab,gloabă'"
,." ,
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rHT'iON1ME
IlOMAN:8Ş'!'I
(Il)
.'FJ\.R;cĂ.s ..1 ,'înregltl'atdeBăceSdb,dtn,;l(S5!
earihme ..f01osi{1l
gllÎ'a Argelilui pentru· un peşte . .'. f?TmHcaraeudei; .negru, . . tăeş te .'.la
painlrăH.Pr?vie.âin rus'fara,kaJDIR).IrEcizăm că pescarii ruşIlep V61g,
Don şidin DIta nunrii folos:sc Dcestihtionirn pentru Abramis, Bliccq,
Rulill1ş.şFScaidirl.lS(vezi ,[ovar', 129, 14;3,187,1D,
.',
'rE.ÂC"L\
.5.f.'"şthlcă .maimie d.ecît}gîrla" (at
'; eorn.JjiWfteţ,
·jUcEi'Dolj);
.•Avma 'face.cn.o lltrebnintal't-;.met,afnrică SIJbst.teacă "păstaie'.'.
.'..'.•;.. TIlJI9Ă. s.' f.DLI{. înreistrează.asest cllv1nt sensurile: 1. "gingiric"; -:lllpeollcll deHcatlll;.Notdmann, 18,10,şi .... pIcvuşrăl"_- Le'llwpiliSdelit1ea{l1s,'Hekel,1843..Cualbele .sensuridinDLR.î1 aflălIaăcescu,
··.tii, 5.5,·.144,.•ere-I •.locIiz)azăînzonaNistru.Iui. Vasiliu?Peştii, ....75.,
'j;eţinefiiI·malriehtru CrllpeoÎlclla,
(N. ilcest Senscirculă}n Deltă; fiind îre%istat
şi 1en?i laSlJiŢ1aI Crişan,Şomoa ,Tudor VladiIJ.1ircscl1
-·Tulce:;,. Îp"'OLH
est.coriiparat cu chilţ/i (vezi.•nlaislls). Provine C1inruy.,.ner. ZUll'ka(Dal',
IV; 451 ; Hr., IV. 30). DaI', IV, 451, îllocaHzcazăla Marea:N'8fgră,ar:lucTărHe
dei.t,iologiţ' ruseştiîn.z?na : .:Iarea Cspică,Marea de AZ7v?Î NRrelNe;}gră
(vcziSlolJar',.}4). .Â.lltipa,F(wna,2.31,.menţioneazăeă/illw. este n\J.l11.el,-;q;t
depescarii'lip6veni ateriei. (.{tlierla mochoolltica,Eidlw;. 1831),
··."VflP,AC,forpacs. Ht:'înregistrat în. DI(R ..ca ,.,11UIUe
datn.sSlllHbrrd
nj$rtr .i!demoru?sap rei.nelelor.strpe ale.acestor peşti", .Cl'..etimalogi?e,'
euiioscută.Cu· ac'estsens;' circiJ1ăînDeltă, şipeDunăre, 'între SuliIlaşi 2"3
August - jud. Tulcea. Vasiliu, Peştii, 67, îl men!ioneazăîntre numele foldsÎte
pel1truHi1S0hllSO{Linne;17S8).·Provînedinner., rus..•
·[urpak.•··Gricellko/NazlI.,
33, precizează că tllrpak"a'căIătorit" din nordul rusesc Ia .1Donşide. aki,
modificarea'senlantică,la gurile.Dunării.. în ucraineană, turpak .,... " dtat
iJ!umefoloşitatîtpelitru Acipensersfllrio,:Unile, 1758, d·t şi pe.ntruAcipenser
guldensta.diil'Bl'<Uld;t,1&:'?3(Slovw:',61,·65).
:
TRl.GDNĂ .L"pisică.de
nlure';·."""Dasyalis.
pastinacq;"LinBţ, 1758
«:;o,nştanţa)<.ngr, ..frygof/a)"id.y,(J?ll.pl,l.koIl,S
ta,ntillQ
11,C.leck-li
st,p, 257'1/.
..; ....
;
TB.îTĂ..s. L. "gtngiricfi",Clupeonellajcultrivensis, Nordma.niu;184:Q
(Cpnstanţa)<ng.r:.dlzrissa.,;id,f'
lK.9ntop0!11oţlJ.Lexikon,
p. 406; yez!tş.jEgpar
,..kQllstanÎl1ou;·,
C{letk-lisl,
p.25'7),;tc.lriţa (baUk),,,id."( vezi Vasiliu,Ji1eşti.i,(i!,'f5):
,ŢĂRĂNCĂ:8.f. Îl retin Antiptl, Fazma,J81 şi.VasiHu, P!,-şlii,23;1;ca
nume foloşit.{'lepeşca,riiturtncăclll pentru. a numi ibabuşca (Rl1till1..ru,tilu$,
I.;,inne,·
1758).. Enl'lls.,taranka"b:}hi.IŞcă"
(Stoua,', 187),ajUl1şla fO'r:rnadinţitlu
tn .urmauneietimologii.populare;·
ŢIGĂN s. m. "avat -.Aspizzsaşpills, Linlle,1758. E
ca:"p;cceţ;Q'lt;',
d)3.ăcescu, l'.eşlii.,.138
..pel1.truj.uel...G;iurgiu•..Wue..Iegil-ţ,c.ums-aD.pp.iea.crede,
d.ecooit,]!peş.teluiîll.eatlzăH, înt'ltueitaeta este"pe sRaj;eye·zli-c.emliu,af
p)..urt.ă şi .R. Jatl,IriH·gintif1"(B)..!şniţă7.A-l.e.ţan.d·l'esSu,
Atlqs".c9iţia /a.II-a,
WZl"p ·7hUIllIlţ·
;lsoeiaH:v.He?\pIică>dint'lt-un
alt JHtmedat.ocazi():q.alj.)e
pIIlăfetvat)..!l,\lÎpeIltrill.valoa'cil-lui.};RfţItă..(nre rIPIIlreQa.sc):>peşlf-;ţia«rlCSC,
cepar;e ayalchia +c;crnqenr-.balî., denumireaeurentă alui iţsp'iu$;,
ŢI şe 6V,{uşcou.s...m."Qbleţ" -- AlburJl11S
alburnus,.LimH,1758(Saleiil-.,
jud. Mehedinţi; citat şi de Ionescu, Agricultura, 95). Antipa, Peseărlrl, 3.83,
îl dă ca propriu obleţnlni mare (ChalcalbllrnLlschalcoides
danubiclls,Antipa,
ceCatu cazltllui({(lancd
j,LeJî:ciscuSfqus"
şiţigănuş,,'{Jrnbrn
cauirlli"
(veziBcescil?PeştU"
1\)1157,
.
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19fJ9),în regiunea cataractelor Dunării (vezi şi Băcesca Peiii',56'şi 1;-\5,unde
e notat atît pentm Cha!calbuTnllS
cîtşi pentru AlbuFnllS
În zpna Orşova-Duhova).
fu Ceriea pescarullli,p. 55, 56, se Iace lHm,1itmu-ea
diferenţiere; ţlŞCOl1
"ohleţ
11lic"(Alhur:nu,L.)şi [uŞCOl!
"ohleţ mare".(Chalcalbumus"..). Dicţj,onarelecare-I
'inregistreaZLI
11U-idau,etimologia.Provine din 5er. a.HWli,înregistrat ea nume
aliUl AIburtilISde Slojir;evIC,
l\'arodllaitnena.ribe11Srqiji, Belţ(rad,HJ27.,p. 2.
in sîrhocroatiî, denumirileCik,Cikov,6.Hwvsînt date ca proprii lui JHisrplrTlUS
f03$ilis,Linne, 1758 (8100ar',203). Derivatele cikl!J',C1skol1
sînt dta!::!'!
şi pentru
Paca fbwiati1is,Linne, 1758, şi Aspiusaspius, Linne; 1758.(SLRib., 392 şi
405). Atribuirea numduiCikov (Ci,ljlrul))
lui Albllrnus, considerat,"mişeaj:e.in
persoană" (yeli blr.;w:),devine explicabilă dacă avem în vedere că în vorbirea
curentă el. circulă cu sensul figurat .,copil zburdalnic, neastimpărat" (".c7:i
Dicţi011arsÎrborroaf-român,Bucureşti. H)70),
11GOR s, m. "anghili;'i"- ,1ngllilla(ll1gl1il!a,
Linne, 17;')8t Sulina,Crişall
i l\!.ahmudia,jud. Tulcea)<rus. ugor' "Anguilla...a (DaI', IV, 470; Slouar',
214; Klykov, oS)'·.
.,
.
V.\CAR s. In, "porcuşor" Gobi/)kl'sleri, Dyhowski, 1862 (Băce.scu.
Peştii, U7, pcntru j.lld.Timiş şi VasiLiu,Peş!ii, 170)-sÎn sÎrhoeroată,!l(}oedar
are
sensurile L:,,\'ăcar", 2. "porctl;;.or"·--Gohio(SLRib,71). Xl! e exclus deei nn
e,!le, deşi f;tpf.ular fi .tot atît de posihil.,plecînd de la,.rOJŢlână?
şi· pentru slrhoeroată.. Credemcă nlOdeluJsirhocroat e sus!innt de drculnţ.ia p (·ar(.fI()vedar
"porcuş6r" o are în c!ceasLiilimhă.
..
VIREZDB, virâwb s. m, "morunaş" --. Vimba vimba ('aril1(1i(1PalJas,
1R11._(5ulina),"Hlltilus frissi", Nordmann, 1340 (zona Razelmuh;ti-· y'cr.i
Vasiliu, Peşlîi. 234) <:::rns.,Her. lIirGwb,viroHlb,înregistrate. ca 'nutne cie
clprinidae(Dal', I, 181, :310; Hr. 1,181; Slovar', J84·;-186; Kly..kov. 14),
VÎRBJCf(')ÂBAs. f. ..Abramis RHfla",Pa113s,1811 (Băcefii,.u,Peşlii,
'57. pentru Vîreiorova, jud. Caraş-Sc.Ycrin):Derivat :n!inclla b17.ăs("r. vrba
"salcie" (urbica ,.sălcioară"). Hcfaţia s-r;mantid,'devine explicită dâcă avem
in vedere C);isf(,11
ţa înihtionimÎe a lJllor denumiri metaforice ca frunza ploPlllllisau foaia plaplllui;int1kindÎndeosebipuii de A.bramisbrama,Linne, 1758,
şi .micca joerkna, Unne. 1758 (ve7i Băt'escu.
, 29, Termit1vlogia,
29,şi
Vasinll, Pl'ş{ii, 1B:'1).În Rhhoeroată, in tîlnirn vrbOlJ
lisi "foaiasaleiei" pentru
.Alburfn(s·(SLRih. 5R). Virbido([ro,5f'mnifidnd "cît frnTIzade salcie", va fi
fost, mai intîi, Ilumele puilor de Avrami;;,De ltrl?l, după cuIn menţionează
nn informator citat de Băees<,u,Prşlii. 57, .,vÎThidoara·seamănă Cl]Mi-cuta,
dar nu 'frece obişnuit de 25 em şi IOD
/
Z.MlO,ncA, mioan!ă,mioârJă,smiharţd.smi6ffă,zmioanţăs.f.1. "chişcar"
ElldoI1fomy::on
ilallfrrdi, Hegln, HI11; 2. ,.ppar" -- MisgUlJlllS
f'osWs,Lirine.
175R; 3. "z\'Îrlugi\'"---tob/lis laef'lia, UnIle, 17::j..Formele mi(Jerfită,sIni'rirţă,
:!lilzo/tn!ă"chişcar" (orn, =-"fueet,jud. Dir'nboviţa),smioarţi'i "tiptl'r'" (<:0111.
Pietr()şlmi,jud. Tcleorman şi tom. Găn,j'!lli,jud, Gim'glu)ali fost înregistl';:l1c
de BăeescŢiPeştii, 90 şi f(i3, iar inioartă,:mioârdi .,zvîrlngă":de noi, in '<'om.
Spantov şi la j,ilhnil?ca,jud. Tcleol'manşi Gostinll; jud,C;iurgru. Au la Jlazi'!
4,5Antr>lleSCll,P'Ştii,
HlG7,
p.
preeizcaziÎ
că întruei\nnghUaeste !In peşte"rarin..
tllnilin upelenoastre",p!',carii!Jicil1u-lpreacunosc;formaIlli aminti.lldacc!',a
a chişct\'l'ulul
saU<l:,Jiparuluj,
l-au!JotezaL
lijJfH'd(
maresaufn:lOE\ii.edentl!lj"ea:grer('o.$cil..f:!cl
.8:111
pe cealipovelleii,că
!l[jor(,',
Vezii Antipa,Fauna,2:n.
'
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bg. :::tili6nka,irriÎol''k(1,
mliorcc,inregistral.epenU'u Cobitis.MisgllrllllSşi"A'n
guilla de Gerov, II, Hin; 1\', 5 ; Drem;ki, fig,şi în S!o{)or',203, 214. Con/u1;i"
dintre speciile în cauză e l{illCcunoscută (vezi Băeescu, Peşti], 164-1C\7şi
178).
SIGLE.<;iI'ABHE\'fEHI
Antipa,

pescnitul111România,
Bucureşti,
apeleRepublicii
Potnilurc
l'(]JJ"W1f,
Bucureşti,J
957.
M.Băccscu,
Peştii,aşacvmÎi vede[ăranulpescarr01l1
(În, Bucu
rcşti,.lQ42.
"i.
,...
'0,
;'
•
,<',:
:
'
III.Hiiccsc'u:
'Despretcmiino[ogÎil
popalc/Tb'
priotudpuieiul,51
de
în,"Buletinul
Instltntulul<leCercetări
Plseico!c",
nr. 4.

Băcescu,
Peştii
Băcescu,

nreniski
'Eck.'
Ge'rov
Gricenko,
Nar».
HT.
Ioanid
Ionescu,A.(/riw/lura.
Klykov
Kontopoulou,
Dexikon
Pallig111ant,
Delta
Papakonslantino\l
,
G/lCck
-.- Zisi
Pi'lltincanu,
Probleme
Hadioff
HND
Cu privire
...

v Bâlqortia,Solia,19;51.
_LEckhardtSăndoz...fa{/yar-,-franc.fasoffl.r,
'Budapest,flJ58.
NajdenGerov,Hjaiurik:
na bl'ţrarsk]!
[azţţ]:',1--'\TI,Plovdiv,
1895·-1.908.
± I.D. Grtcenko.
Na:DGI1i,ja
ryo1)g01iOTP.
russkicli
rpbakov
del'ty
Dunaj«,in "ri:cnyezapiski",T. il, mologhicskij
sbornik,
Kisinev,
1964.", Slooar'nkratnskoqo
. jazţţka;"Kiev,
" 1nOi.
B. D. Hrlncenko,
G. Ioanid,Dicttonarti
elino=romaneskîi,
vol.1--·II,Bucureşti,
1864.
Ion Ionescu,
A.griwlturrL
romi1!l(i
tn judeţul'li!ehdillfi,Bucn..
reşti,1868.
A. S. Klykov,Kraikt
j sionar'rybrJckich
promysllJvllch
SIOD.
Moskva,
1951.
Nicolaou Kontoponlou,
Lexikoti ellino·--,qalllkon,
AtN1,
1030.
EugenPanighiant,
DeltaDunărîi,IiRazelmul,
EdituraeCFS,
1. a.
Cosl.as
Pnpakollstantinou,
Chcck
..·-lisiof marille fişches01
Greccc,
Alhel1s,
1988.
Viol'elPăltincan\l,
Probleme
aledmominârii
ihlionimice,
Heznmatullcz(,ide doctorut,Cluj-Napoca,
1980.
'IV.Radloff,Wcr.mclz
eineswărierbuches
der fiirk-·]){alckfe,
l·I\', St. Petersburg,
1881-1911.
ReşadNuriDarago,
NOlweau
dicliolllWirC
IUfc-{rangais,
Kalll1aat
YaylnJarl,
Hi61.
Mari11s
Sala,Cl!privirela terminologia
l/Huinârwscâ,
în
IX, 19t1O,
nt. 5.
G.{l. Lindherg,
,A.S.Gerd.SlrlPar'HaC!jvlllliji
pre,mopodnye!t
fI//>SSSR,Leniugrad,
1914.
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Symeontdis
TexteDobrogea
Ţurlan,Elemente
ŢUI-lau,
Yj,\siliu,peştii

"'=Y'!îUlţii.r
Mihl'ţjlP,tic,GQfd:m.il
VukoyiC,.S;Pfskollrvat$J;q
.[eksika
r;ilJanfvl'f{
N1"'L.;Ş<ld..
1\)77.·.ci. .i
fna:
Spasoya,
)';a..IJjakoi:nakvi
eltneli IJbă.lgl1rrsi1cdi!aJ110rsl
tibal'lIka
ter.infn<ilo{}ijo,
în."j3ălgarsJrreziJ{'"
Charalamhos
Symeonidis,
Der Vokalismus
dergrieclti,khen
Lehnuiărter
im Tiirkischcn,
Thessaloufki,
19711.
Textedtatectale
şi Glosar.Dobrogea,
Bucureşti,
1987,
==;Valeritih
TarIM,.
.Etemente
turceştişi greceşti
In terminologia
pescuitulni
tii limbaromân.'i,
în "BuletinulUniversităţii
din
GalaţiH,rase. 1, .Ştiine.socialeşi umaniste,1.1,.
1979. .
ValenttnŢurlan,NoteŢf.e
margineaunorihiionime
româneşti
(It
1n."l.nuardlingvistiţlţşi
istorie
literară'\}ilşţ,·t.
1986. '1987,A.'
.
VasiI.Ig,
PŞtiî'dpdor noastre,BIfur.eşt.i,.
1VŞ9,

sun QţJELQUES
ICHTYQNY:MES
ROUMAINS
(II)
RE:SUMf;
L'auteur."continue
..Ia PIi.e.sentat,iQn
.de quelques.iIchtyonymes
roumnlns
"de'circulation
restrelnte,poursulvant
surtoutvl'etar-Ilssement
deşetymoloules.
La plnpartdesichtyonymes
.prlsendiscussionnesolltattesţe,s
..QlJC
dan (lesouvragcsrd'Ichtyologte
: ance4u.ş,
p4i§tnig,
belgă,,cen.(l.cop,ch/ul;uci.e/viuf,Coli.els,
-cordeaccotosbină,
cu/arid,galea,[jlzidrin,
[jt!pă,.
icrân,jaZlomeasă,
laoCir,
lijakel<;)
.luci,lllurzac,
..Qstrein6ş,paiQ$
•.puzanocă,
SWl'iu[lâ,
sine],sillghU,srnar,id,
Spqr08!
(l'igallcl,.l?ire1t{J.,l'armi,
h
donnees.
enreglstrees
..•
dans
les
dlctionnaires
ou dans d'autresouvrages
de ce genrer.seulsont.retenu
!'atlent!o!l
les cas sansllnguist.lqucs
etymologies,
ou {l<mt
les,e.tmologi.e
..·.dcm<tndaiel1tenc\i.t;e}1
eţrt)argWnentees
ou meme,cor\gees.:,
.ac«liâ/',
bie/ele,
bfrcă,boţOc,
buţ,caraghioz,
ceaee,
elIilcă,
doănâş,ctfOs,
cîrjdncă,
costJt1ş,
rode,fusal'
, ilâr,
j.a/;.··{1litro4Cc1;
plataz;in,.
pIăştaică.,.r(ze4{câ,]'iN!ă,
Tlls);sOp;1!L,suduc,
şlpar,lartică,tMlcă,l.irpdr;,
tişccJv.
.Facultatea
deLitereşiŞtJinlf
.Unil'ersilaiea
"Dllnărea
deJ.O$"
Galati,Str, D01l1nească,lIr.",47
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