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Abstract 
 The present study investigates the Istro-Romanian terms of Latin origin in the lexical-
semantic area of animals (the underclass of wild animals). An overview of these terms recording in 
the literature dented to Istro-Romanian lexis reveals their highly vulnerable and outdated character 
in the general vocabulary of this variety. The scarce and limited evidence of some of these words is 
justified by the peripheral nature of this lexical-semantic class and by the powerful competition 
with Croatian borrowings which tend to replace them. 

 
Rezumat  
 Studiul nostru îşi propune să investigheze termenii istroromâni de origine latină din câmpul 
lexico-semantic al regnului animal. Verificarea atestării acestor termeni în lucrările dedicate 
lexicului istroromân scoate în evidenţă caracterul extrem de vulnerabil şi perimat al acestora în 
ansamblul vocabularului istroromân. Atestările sărace şi izolate ale unora dintre cuvinte se 
justifică prin caracterul periferic al acestei clase lexico-semantice şi prin concurenţa puternică 
venită din partea împrumuturilor croate cu care sunt înlocuite. 
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Studiul pe care îl propunem reprezintă o continuare a unui demers cercetare care urmăreşte 

inventarierea şi analiza unor termeni istroromâni de origine latină din câmpul lexico-semantic al 
lumii animale (în acest sens, vezi Gabriel Bărdăşan, Note lexicale: termeni istroromâni de origine 
latină în denominarea lumii animale. I. Animale domestice, in „Analele Universităţii din Timişoara. 
Seria ştiinţe filologice”, LIV, 2016, p. 15-26). Descrierea elementelor lexicale aparţinând acestei 
arii semantice vine să reflecte situaţia fondului lingvistic originar al acestui dialect, aflat într-o 
continuă sărăcire şi într-un inevitabil regres. Această stare de fapt este justificată de actualul context 
lingvistic şi extralingvistic în care evoluează acest idiom, sub presiunea inevitabilă a unui mediu 
lingvistic ce provoacă schimbări continue şi a unei conştiinţe lingvistice extrem de fragile a 
vorbitorilor din comuniatea lingvistică istroromână. 

Delimitarea generalistă a elementelor aparţinând acestei clase lexico-semantice în cele două 
subclase - animale domestice, respectiv alte animale decât cele domestice - ne-a permis constatarea 
faptului că gradul de conservare şi de perimare a unor forme lexicale vechi este dependent de 
tendinţele de evoluţie socială şi material-pragmatică a populaţiei vorbitoare de istroromână, de 
schimbările extralingvistice produse în trecut şi în prezent în acest spaţiu geografic, dar şi de 
direcţia de evoluţie a mentalităţii unui grup de vorbitori extrem de atent la aspectele care stimulează 
o existenţă mai uşoară sau cel puţin mai confortabilă. 
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Dacă în cazul termenilor istroromâni de origine latină ce denumesc animale din preajma 
omului constatăm o evidentă tendinţă de perimare şi eliminare a acestora din vocabularul activ al 
dialectului din cauza schimbării în timp a tipului de îndeletniciri, în cazul termenilor ce numesc 
celelalte animale tendinţa de sărăcire şi de eliminare este şi mai puternică, având în vedere faptul că 
această subclasă cuprinde lexeme rar utilizate în comunicarea curentă. Într-un atare context, 
vorbitorilor le este mai confortabilă actualizare unor croatisme, decât utilizarea formelor primare de 
denominare, care au intrat într-o zonă periferică a vocabularului şi, de multe ori, chiar au fost uitate 
din cauza lipsei de actualizare în comunicarea curentă sau din cauza unei utilizări ocazionale.  

Din perspectivă lingvistică, cea mai concludentă formă de reflectare a stării acestei clase de 
termeni în vocabularul istroromânei o reprezintă atestările existente în lucrările mai vechi sau de 
dată mai recentă ale unor cercetători români şi străini care au urmărit tendinţele de evoluţie din 
lexicul dialectului istroromân. Atestările pe care le consemnăm pentru termenii integraţi subclasei 
animalelor (altele decâte cele domestice) pot fi grupate în două categorii: una reuneşte atestările 
curente pentru care trimitem spre lucrarea noastră sintetică referitoare la stratul etimologic latin 
moştenit din lexicul dialectului istroromân (vezi DISE - Gabriel Bărdăşan, Stratul latin din lexicul 
dialectului istroromân, în Vasile Frăţilă (coord.), Gabriel Bărdăşan, Dialectul istroromân. Straturi 
etimologice, Partea I, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2010, p. 73-346), iar cealaltă 
categorie reuneşte surse lexicografice mai vechi nevalorificate de noi [Leca Morariu, De-ale 
cirebirilor, I Texte din Susńeviţa, (extras din „Codrul Cosminului”, VI, 1929, Buletinul Institutului 
de Istorie şi Limbă de la Universitatea din Cernăuţi), Cernăuţi, Institutul de Arte Grafice şi Editura 
„Glasul Bucovinei”, 1929; Leca Morariu, De-ale cirebirilor, II Texte din Bârdo, Sucodru şi 
Grobnic, (extras din „Codrul Cosminului”, VII, 1930, Buletinul Institutului de Istorie şi Limbă de la 
Universitatea din Cernăuţi), Cernăuţi, Institutul de Arte Grafice şi Editura „Glasul Bucovinei”, 
1932; Leca Morariu, Lu fraţi noştri. Libru lu rumeri din Istrie. Cartea românilor din Istria. Il libro 
degli rumeni Istriani, Suceava, Editura Revistei „Făt-Frumos”, 1928 etc.; Radu Flora, Micul atlas 
lingvistic al graiurilor istroromâne (MALGI), Ediţie îngrijită de Bogdan Marinescu, Bucureşti, 
EAR, 2003] sau lucrări publicate în ultimii ani în ţară [vezi Petru Neiescu, Dicţionarul dialectului 
istroromân, Vol. I A-C, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, Vol. II Č-K, Bucureşti, 
Editura Academiei Române, 2015] şi străinătate [vezi Goran Filipi, Istrorumunjske etimologije, 
Knjiga 3, Pula, Koper, 2008, Knjiga 4, Pula, Koper, 2009].     

Notăm în continuare, într-o ordonare alfabetică, termenii integraţi în subclasa 
lexico-semantică a animalelor (altele decât cele nedomestice:       

albírę s.f. „albină” [vezi DISE 85]; albíra [Maiorescu 92: ~, pl. albire, conservat numai în 
(J); vezi DISE 85]; aľbíre [Filipi IV 645: ~, -a, aľbír, -le (J); vezi şi DISE 85]. Et.: lat. *albīna 
[DISE 85]. 

corb s.m. „corb” [Maiorescu 101: ~, pl. corbi; Grt. 905: korbu, -bi, -burle, Wgd. I 244: korb, 
-bi, Asc. 74: corbi (apud Byhan 2471); Morariu, De-ale cirebirilor I 15: (...) din coda lu corbu (...) 
(S); vezi şi DISE 134; DDI I 278]. Et.: lat. cŏrbus, -um [DISE 134; DDI I 278]. Der.: corbíč s.m. 
„corb mic” [Morariu, De-ale cirebirilor I 17: Ţa votę vire corbiciu (...) (S)]; < ir. corb + suf. -ič; 
corbíţę s.f. de la „corb” [Popovici I 146: ~ „femeiuşca corbului”; ALRM s.n. II, h. 503 corb 
(femeiuşcă): corbiţă (J)]; < ir. corb + suf. -iţę. 

cuc s.m. „cuc” [Maiorescu 102; Popovici II 102: ~, -u, pl. -č, -i, forme însoţite de contextul 
cucaviţa fåče cucu, glosat prin germ. „Kuckuck singen”; vezi şi DISE 138; DDI I 315]. Et.: lat. 
cuc(c)us, -um [DISE 138; DDI I 315]. 

                                                        
1 Consemnăm abrevierile folosite de A. Byhan pentru sursele citate: Arch. = A. Ive, L'antico dialetto di Veglia. Archivio 
glottologico italiano, t. 9, 1886, p. 115-186; Asc. = G. J. Ascoli, Studj critici, P. I, Gorizia, 1861; Grt. = Th. Gartner; 
Iren. = F. Ireneo della Croce, Historia antica e moderna, sacra, e profana della città di Trieste, Ventia, 1698; Iv. = A. 
Ive; N. II = St. Nanu; Sl. El. = Fr. Miklosich, Die slavischen Elemente im Rumunischen, 1862; Wgd. I = G. Weigand, 
Nouvelles recherches sur le Roumain de l'Istrie, Romania, t. XXII, p. 240-256, 1892; Wgd. II = G. Weigand, Istrisches. 
1Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache, S. 122-155, 1894 (apud Byhan 175-178). 
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furnígę s.f. „furnică” [Grt. 919 (apud Byhan 220): ~, -ge; Filipi IV 626: furnigɛ, -a, furniz, -
ile (S) şi furnigɛ, -a, -e, -ele; vezi şi DISE 174, DDI II 191]; furníga [Filipi IV 626: furniγa, -a, 
furniž, -ile (J); furniga, -a, -e, -ele; vezi DISE 174, DDI II 191]; furmígę [vezi DISE 174, DDI II 
191]; furmíga [vezi DISE 174]; frunígę [vezi DISE 174]; fruníga [Asc. 76 (apud Byhan 220); vezi 
şi DISE 174, DDI II 191]; frunígă [Maiorescu 106: ~, pl. frunige, alături de o altă variantă fonetică 
(vezi infra); DDI II 191]; frunícă [Maiorescu 106; DDI II 191]; fărnígę [Filipi IV 626: fərnigɛ, -a, 
fərniž, -ile şi  fərnigɛ, -a, -e, -ele (N); vezi DISE 174, DDI II 191]; frníga [vezi DISE 174]. Et.: lat. 
formīca, -am [vezi DISE 174]. Der.: furniγår s.m. „furnicar, muşuroi” [Kovačec, Descrierea 164; 
Anghel-Şerban 175: furnigår; Filipi IV 626: furnigår, -u, -e, -rle (J); DDI II 191], furnigår, -u, -ø, -i 
(B, M)];  furnigål [Filipi IV 626: furnigål, -u, -ø, -i (S, N); DDI II 191]; < ir. furnígę, furníga + suf. 
-år. 

ľépur s.m. „iepure” [Asc. 55: ljepuru, Iv. 5: ljépuri, Grt. 875: lyépuru, -ri; Wgd. II 9, 6: 
ľepuru (apud Byhan 270); Maiorescu 110: liepur (l muiat), art. liepurlu, pl. liepuri, autorul 
precizând că „se spune şi liepure, dar foarte rar”); Morariu, Lu fraţi noştri 27: Iuvę męre ľepuru căn 
sorele zeĭidę? (S), 37: E doi mejęia lovi ľepuri (…) (S), 92: ce mislę ľepuru căn anu finę? (B), 108: 
Cătro męje ľepuru cănd ur ån tręce? (J); Morariu, De-ale cirebirilor I 29: (…) trecut-a ľepuru pre 
cåle (…) (S); Sârbu-Frăţilă 223, unde este înregistrat următorul context ilustrativ: Â ştii če-i 
ľepuru?; Filipi III 405: ľepur, -u, -ø, -i; vezi şi DISE 199-200]. Et.: lat. lĕpus, -ŏrem [vezi DISE 
200]. Der.: ľepuríč s.m. „iepuraş” [Kovačec, Rječnik 109: ľepuríć, -u (S), alături de o altă variantă 
fonetică (vezi infra); Filipi III 406: ~, -u (J); DISE 200]; ľepuríţ [Kovačec, Rječnik 109: ~, -u (S); 
Filipi III 406: ~, -u (S); DISE 200]; < ir. ľépur + suf. -íč/-íţ; ľepuríţę s.f. „iepuroaică” [Popovici II 
122: ~, -a, pl. -e, -ele, în punctele de anchetă (5, 6); Popovici I 60: ľepuriţa, -ele art.; Bartoli, Liste 
(apud Puşcariu SI III 115): ~, mikę ľepuriţę (S); Kovačec, Rječnik 109: ~, -a (S, B); Filipi III 406: 
~, -a, (S, B); DISE 200]; ľepuríţa [Bartoli, Liste (apud Puşcariu SI III 115): ~, mica ľepuriţa (J); 
Kovačec, Rječnik 109: ~ (J); Filipi III 406: ~ (J); DISE 200]; < ir. ľépur + suf. -iţę/-iţa. 

ľerm s.m. „vierme” [Asc. 73: ljermu; Wgd. I 244: lĭerm; Grt. 925: lyermu, -mi, -murle 
(apud Byhan 270); vezi şi Filipi IV 647; DISE 200]; ˜érm(e) [Maiorescu 108: ierm şi ierme, pl. 
iermi, alături de altă variantă fonetică – vezi infra); vezi şi DISE 200]; gľerm [vezi Filipi IV 647; 
DISE 200]; ǵerm(e) [Maiorescu 106: ghierm, ghierme, 108 s.v. ierm: gherm şi gherme, pl. ghermi]; 
hľerm [vezi DISE 200]; gľårme [vezi DISE 200]. Et.: lat. vĕrmĭs, -em [DISE 200]. 

líndirę s.f. „lindină” [Grt. 924 (apud Byhan 265): ~, -re; Filipi IV 601: lindirɛ, -a, -e, -rle 
(S, N); vezi şi DISE 201]; líndira [Filipi IV 601: ~, -a, lindir, -rle (J), în celelalte localităţi:  ~, -a, -
e, -rle; vezi DISE 201]. Et.: lat. lĕndĭnem [DISE 201-202]. 

lup s.m. „lup” [Iv. 10, 12: lupu; Asc. 55, 64, Grt. 871, Wgd. I 249: lupu, -pi; Sl. El.: lupi; 
Wgd. I 244: ~, -pĭ (apud Byhan 269);  Maiorescu 111: ~, pl. lupi; Morariu, Lu fraţi noştri 26: Lupu 
peru promenit-a, ma chiuda n-åv. (S), 48: Verit-a la un låc nopta lupu şi lişiţa. (S), 126: Pac ăľ-au 
lupu zis […] (J), 157: trei lup (J); MALGI, h 72 lup, pl. (şi art.): (ân) lup, lúpu; (do˜) lúpure, lúpurle 
(J); (un) lup, lúpu; (č.) lup, lúpurle (S); (ur) lup, lúpu; (č.) lup, lúpi (N); (ur) lup, lúpu; (m.m.) 
lúpure, lúpurle (Sc); (ur) lup, lúpu; (č.) lúpi (BC); (ur) lúpu; (m.m.) lup, lúpure (L); Kovačec, 
Rječnik 108, autorul notând şi câteva contexte ilustrativ: ˜å gan™ lu lúpu (sud) = cr. „ona govori 
vuku” şi ˜é s-av odužít lúpulu˜ (J) = cr. „on se odužio vuku”; Sârbu-Frăţilă 225: ~ şi pl., termen 
ilustrat prin contextul Lupu n-åre lov. = „Lupul n-are perioadă de vânat.”; Filipi III 408: ~, -u, -ø, -i 
(J, S, N) şi ~, -u, -ure, -urle (J); vezi şi DISE 205]. Et.: lat. lŭpus, -um [DISE 205]. Der.: lúpę s.f. 
„lupoaică” [Filipi III 408: lúpɛ, -a, -e, -ele (S, N), în alte locuri lúpa, -a, -e, -ele]; lúpă [Maiorescu 
132: lúpă, lupe; Popovici II 121: lup6, -a, -e]; < ir. lup + -ă; lúpiţę s.f. „lupoaică” [Popovici II 121: 
~, -a; Kovačec, Rječnik 108: lupíţę, -a (S, N); Bartoli, Liste (apud Puşcariu SI III 120): ~ (S); Filipi 
III 408: lupicɛ, -a, -e, -ele (S); vezi şi DISE 205]; lúpiţa [Popovici I 54: ~, în punctele de anchetă 
(1-7); Bartoli, Liste (apud Puşcariu SI III 120): ~ (Sc, N); Filipi III 408: lupica, -a, -e, -ele (Sc); vezi 
şi DISE 205]; < ir. lup + suf. -iţę/-iţa; lupóńę s.f. „lupoaică” [Popovici II 121: ~, -a, pl. -e, în 
punctul de anchetă (8); Popovici I 54, 108: (art.) lupońa, în (8); vezi şi Puşcariu SI II 209; vezi şi 
DISE 205]; lupóńe [Kovačec, Descrierea 165: ~, autorul precizând că e folosit mai rar, mai ales în 
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zicale, (de exemplu: n-åv samo lúpu ma av şi lupóńa = „nu e vinovat numai lupul, ci şi lupoaica”), 
în vorbirea obişnuită spunându-se lupíţa; Kovačec, Rječnik 108: ~, -a (J), glosat prin cr. „vučica”; 
vezi şi Filipi, IE III 408]; < ir. lup + suf. -ońę/-ońe (< lat. -onea). 

mérlę s.f. „mierlă” [N. II (apud Byhan 274); Popovici II 124: ~, -a, pl. -e; vezi şi DISE 
217]. Et.: lat. mĕrŭla, -am [DISE 217]. 

múskę s.f. „muscă” [N. II (apud Byhan 284): muskę, -ke; Filipi IV 592: múskɛ, -a, -e, -ele 
(J); vezi şi DISE 226]; múşkę [Grt. 916 (apud Byhan 284): muškę, -ke; N. II (apud Byhan 284): 
muškę, -ke; Wgd. III 219 (apud Byhan 284): pl. muštile]; vezi şi DISE 226]; músca [Morariu, Lu 
fraţi noştri 150: Se raş barem avę sto lire, raş io în sămăń ĭi; ali aşa mores acasa muştele paşte şi 
maciăcu de coda traje! (J); Filipi IV 592: muska, -a, muš}, muš}ele (D), în celelalte localităţi: 
muska, -a, -e, -ele; vezi şi DISE 226]; múşca [vezi DISE 226]. Et.: lat. mŭsca, -am [DISE 226]. 

pedúcľu s.m. „păduche” [Wgd.-Hs. I 250, II 7, 1; Grt. 923 (apud Byhan 304): pedúklyu, -yi; 
Filipi 601: pedukľu, pedukľu, pedukľi, pedukľi, în toate punctele de anchetă; vezi şi DISE 244]; 
pedúcľe [vezi DISE 244]; pedúcľ [vezi DISE 244]; pedúcăľ [vezi DISE 244]; pedúk˜u 
[Maiorescu 116: pĕduchiu, pl. pĕduchi]. Et.: lat. pēdŭc[ŭ]lus, -um [DISE 244]. Der.: peducľår 
s.m. „păduchios” [Puşcariu SI II 208: ~ (J), cu valoare peiorativă şi cu sensul germ. „Lausbub”; 
ALR II MN [6810] păduchios: ~, peducľåru ali pac uşivắţ (J); Kovačec, Rječnik 144: ~, -u (J), 
glosat prin cr. „ušljivac”; Filipi 602: pedukľår, -u, -ø, -i (J); DISE 244]; < ir. pedúcľu + suf. -år. 

peşt s.m. „peşte” [Iv. 6: peŝt, Wgd.-Hs. III 218: în (S) e necunoscut (apud Byhan 305); vezi 
şi DISE 247]; péştiu [Maiorescu 116: ~, pl. peşti, în Schitazza]; péstu [Iv. 6 (apud Byhan 305). Et.: 
lat. pĭscis, -em [DISE 247]. 

púreč s.m. „purice” [vezi DISE 258]; púreču [Maiorescu 119: pureciu, alături de alte două 
variante fonetice (vezi infra); vezi DISE 258]; púreče [vezi DISE 258]; púreţ(u) [Grt. 921 (apud 
Byhan 323): puretsu, -tsi, -tsurle; vezi DISE 258]; púrăţu, púrec [Maiorescu 119]; púric 
[Maiorescu 119; Iv. 6 (apud Byhan 323): púrići. Et.: lat. pūlex, -ĭcem [DISE 620]. 

şårpe s. „şarpe” [N. II (apud Byhan 346): šÂárpele, šerpi în (J); MALGI, h. 70 şarpe, pl. (şi 
art.): (ân) šårpe, šårpele; (do˜) šerp, š™rpi§ (J); Filipi III 420: ~, -ele, -i, -ile (J); vezi şi DISE 290]; 
şárpe [Iv. 15 (apud Byhan 346): šarpe; Maiorescu 121: ~, pl. şerpi; vezi şi DISE 290]; şarpé [vezi 
DISE 290]; sårpe [vezi DISE 290]; şérp(u) [Wgd.-Hs.: šerpu, -p, Wgd. II 1, 5, 9: šerp-i (apud 
Byhan 346); MALGI, h. 70 şarpe, pl. (şi art.): (un) šerp, šérpu; (č.) šérpur, šérpurle (S); (ur) šerp, 
šérpu; (č.) šérpure, šérpurle (N); (ur) šerp; (m.m.) šérpur, šérpurle (Sc); vezi şi DISE 290]; serp 
[vezi DISE 290]; şărp [vezi DISE 290]; γuårpe [vezi DISE 290]; sérpe(le) [Asc. 77 (apud Byhan 
346): sêrpele]; şórpe(le) [vezi DISE 290]; şårpel [vezi DISE 290]. Et.: lat. serpens (DISE 290). 

şóreč(u) s.m. „şoarece” [Wgd.-Hs. (apud Byhan 345): ŝóretŝ-u; N. II (apud Byhan 345): 
šóritšele, -tši, în (J); Maiorescu 123; Morariu, Lu fraţi noştri 164: şòreciu şi ştacoru (J); Morariu, 
De-ale cirebirilor I 15: Na-ţ cesta per din muståfa lu şòreciu (…) (S); Filipi III 412: šóreč, -u, -ø, -i 
(J); vezi şi DISE 292]; şórec [Maiorescu 123: ~, pl. şoreci; Sârbu-Frăţilă 284, unde este notat în 
contextul Cân nu-i måčca, şoreči jocu ân cåsa. = „Când nu-i pisica, şoarecii joacă prin casă.”]; 
şórič(u) [Morariu, Lu fraţi noştri 77: (…) cå şi cănd şoriciu męre ăn mişńac (…) (B), 118: Atuncea 
c-av ie napregnit (ali: pus su vozicĭ) şoreciu şi ştacoru scupa (…) (J), 118: E ie che ş-av cumparat 
macĭca şi şorecĭ şi ştacor. (J)]; şóric [vezi DISE 292]; şóreče [Maiorescu 123: ~, formă utilizată 
mai rar; vezi şi DISE 292]; şóreţu [vezi DISE 292]; sóreč(u) [Filipi III 413: sóreč, -u, -ø, -i (S); 
vezi DISE 292]; sóreţ(u) [Grt. 866 (apud Byhan 345): sóretsu, -tsi, -tsurle; Morariu, De-ale 
cirebirilor I 16: Ontrat verit-a căta soreţ (…) (S); Filipi III 413: sorec, -u, -ø, -i (S); vezi şi DISE 
292]. Et.: lat. sōrex, -ĭcem [DISE 292]. 

urs s.m. „urs” [N. II: ursulu˜ tširišnę (apud Byhan 376); Maiorescu 127: ~, dar împrumutul 
slav medved în (B); MALGI, h. 71 urs, pl. (şi art.): (ân) urs, úrsu; (do˜) urš, úrši§ (J); Filipi III 407: 
urs, -u, urš şi -ø, -i (J); vezi şi DISE 306]. Et.: lat. ŭrsus, -um [vezi DISE 306-307]. Der.: ursa s.f. 
„ursoaică” [Filipi 407: ~, -a, -e, -ele (J)]; < ir. urs + -a; ursóńa s.f. „ursoaică” [Popovici II 162-163: 
~, în punctul de anchetă (8); Popovici I 54: ~ (8), 60, 108: ~; vezi şi Puşcariu SI II 209; vezi DISE 
307]; ursóńe [Kovačec, Rječnik 208: ~, -a (J); vezi DISE 307]; < ir. urs + suf. -óńa/-óńe (< lat. -
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onea); ursíţa s.f. „ursoaică” [Bartoli, Liste (apud Puşcariu, SI III 139): ursiţa (J); vezi DISE 307]; < 
ir. urs + suf. -íţa. 

víperę s.f. „viperă”  [N. II, apud Byhan 381: ~, în (J)]. Et.: lat. vīpĕra [DISE 315]. 
vúlpe s.f. „vulpe” [Byhan 386: ~, -pi (atestat numai în Schitazza de Maiorescu 129: ~, pl. 

vulpi, autorul precizând: „la ceilalţi lişiţă, chiar în (J)”; vezi şi DISE 319]. Et.: lat. vŭlpēs, -em 
[DISE 319]. Der.: vulpóńa s.f. „vulpe” [Popovici I 60; vezi şi DISE 319]; < ir. vúlpe + suf. -ońa/-
ońę (< lat. -onea); cf. ursóńę, lupóńę. 

 
 Consideraţii finale 
 Termenii inventariaţi în această subclasă a lumii animale se încadrează în următoarele 
categorii şi se caracterizează printr-o reprezentativitate extrem de redusă la nivelul acestui câmp 
onomasiologic: a) animale de pădure şi de câmpie: ľépur „iepure”; lup „lup”; urs „urs”; vúlpe 
„vulpe”; b) animale (altele decât cele domestice) care trăiesc în preajma omului: şóreč(u), 
„şoarece”; c) păsări de pădure şi de câmpie: corb „corb”; cuc „cuc”; merlę „mierlă”; d) peşti; reptile 
şi batracieni: peşt „peşte”; şårpe, şerp „şarpe”; víperę „viperă”; e) insecte, viermi etc.: albírę/albíra 
„albină”; furnígę, furníga „furnică”; ľerm, gľerm „vierme”; líndirę „lindină”; múskę, músca 
„muscă”; pedúcľu „păduche”; púreč, púrec „purice”.  

Conform atestărilor existente, au arie generală de utilizare termenii istroromâni: ľépur; lup, 
şóreč(u), corb, şårpe, furnígę/furníga, ľerm/gľerm, múskę/músca, pedúcľu, púreč/púrec, iar 
circulaţia izolată sau chiar eliminarea din uz este specifică următoarelor cuvinte: urs, notat în (J), 
dar concurat de împrumutul medvíd; vúlpe, care este concurat de lísiţ÷/lisiţa; cuc; merlę; peşt, 
utilizat în paralel cu împrumutul ribę; víperę (cu o atestare izolată); albírę/albíra, în (J), pe când în 
localităţile sudice în care se vorbeşte istroromâna cuvântul moştenit este înlocuit cu un împrumut 
croat: čéliţa; líndirę. 

Potenţialul derivativ este redus în cazul termenilor de origine latină din această clasă şi 
relevă lipsa de vitalitate a formelor în interiorul dialectului: corbíč < ir. corb + suf. -ič; corbíţę < ir. 
corb + suf. -iţę; furniγår s.m. „furnicar, muşuroi” < ir. furnígę, furníga + suf. -år; ľepuríč/ľepuríţ < 
ir. ľépur + suf. -íč/-íţ; lúpę < ir. lup + -ă; lúpiţę/lúpiţa < ir. lup + suf. -iţę/-iţa; lupóńę/lupóńe < ir. 
lup + suf. -ońę/-ońe (< lat. -onea); peducľår s.m. „păduchios” < pedúcľu + suf. -år; ursa s.f. 
„ursoaică” < ir. urs + -a; ursóńa/ursóńe < ir. urs + suf. -óńa/-óńe (< lat. -onea); ursíţa  < ir. urs + 
suf. -íţa; ursa s.f. „ursoaică” < ir. urs + -a; ursóńa < ir. urs + suf. óńa, -óńe (< lat. -onea); ursíţa < 
ir. urs cu suf. -íţa. 

Absenţa potenţialului derivativ, folosirea izolată, concurenţa cu împrumuturile de origine 
croată şi caracterul periferic al termenilor din clasa lexico-semantică ce denumeşte regnul animal 
relevă instabilitatea elementelor lexicale de origine latină, excepţie făcând de la această tendinţă de 
evoluţie câteva unităţi lexicale care se regăsesc în ambele variante ale istroromânei (graiul de nord 
şi graiul de sud), prin care se conservă stratul etimologic primar, moştenit din latină încă din 
perioada de unitate a dialectelor româneşti.    
 
 

ABREVIERI 
Art. = articulat; B = Bârdo; C = Costârcean; cr. = croat(ă); der. = derivat; D = Dolinšćina; et.= 

etimologie; f. = feminin; h. = hartă; ir. = istroromân(ă); J = Jeiăn; L = Letai; lat. = latină; latinesc; M 
= Miheli; m. = masculin; MN = Material Necartografiat; N = Noselo; pl. = plural; S = Suşnieviţa; 
Sc = Sucodru; subst./s. = substantiv; suf. = sufix. 
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