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ANIMALIA
Eva Tidner 2007
______________________________________________________________________________

Följande latinska djurnamn återfinns alla i övningarna nedan.
Se först igenom djurnamnen och försök att översätta dem som du kan (kanske kan du även gissa genom
likheten från något annat språk), gå sedan till övningarna.

agnus, fem.-a =

canis =

leo, gen.leonis = piscis =

aries =

caper ,gen.capri = lupus fem.-a =

taurus =

porcus, fem.-a = ursus, fem.-a
=

avis =

cimex =

mus =

pulex,

vacca =

gen.pulicis =
bos, gen. bovis = columba =

musca =

serpens, gen.

vespa =

serpentis =
caballus =

equus fem.-a =

ovis =

cancer =

feles =

papilio, gen. papilionis =

sus =

vitellus =

vulpes =

1. Vad betyder eng. equestrian statue och vilket latinskt djur har det att göra med?
2. Vad är ett kavalleri? Vilket latinskt djur har det att göra med? Nämn fler lånord från samma
djurnamn !
3. Vad betyder eng. aviation, fr. avion, sp. avión? Vilket latinskt djur har det att göra med?
4. Det första vaccinet gavs mot smittkoppor. Detta vaccin togs från denna sjukdoms ganska ofarliga
släkting som de flickor ofta fick som brukade sköta ett visst djur. Vilket latinskt djur är det fråga om?
5. En serpentinväg eller serpentin-papperslinga slingrar sig som en _____________________ .
6. Vad är ett kolumbarium? Denna inrättning liknar det ställe där ett visst djur bor med sina ungar.
Vilket latinskt djur?
7. Vad betyder it. / sp. piscina, fr. piscine? Vilket latinskt djur tror du är ursprunget?
8. Ordet muskel fick sitt namn för att den liknar en liten _____________ som kilar under huden.
9. Vad är en paviljong? Ordet lånades in från det franska ordet papillon, som betyder _____________ .
Vad heter detta djur på latin? I håret hade man förr ”småfjärilar” för att göra det lockigt som kallades
för ________________.
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10. Ursula är ett flicknamn som betyder den lilla _____________-innan.
11. Anticimex är ett medel mot ________________.
12. Vespa fick sitt namn efter det surrande ljudet hos en ___________________.
13. Eleganta damer hade på 1700 – talet en svart prick av taft (svart tyg), som med ett franskt namn
kallades mouche, fäst på kinden för att framhäva hudens vita färg. Denna prick liknade vilket djur?
14. Kan du översätta något av följande uttryck fr. marché aux puces, sp. mercado de pulgas ? Vilket djur
rör det sig alltså om och vad heter detta djur på latin?
15. Namnen på de engelska maträtterna pork, beef och veal lånades in under medeltiden från de
fransktalande normanderna ( fr.porc, bœuf, veau; normandisk fr. porc, boef/buef, vel ).
Vilka djur åt normanderna då och vad heter djuren på latin?
16. ’Jaga’ på latin heter venari och ’jakt’ på latin heter venatio. Från detta ord kommer namnet på
ytterligare en engelsk kötträtt från ett djur som serverades normanderna. Vilket är ordet? Vilket är
djuret?’
17. Vilket djur är feline food avsett för?
Nämn några liknande bildningar från andra latinska djurnamn!
18. Vad heter djuren i diagrammet på de romanska språk du läst? Lever de latinska namnen kvar i mer
eller mindre förändrad form eller har de ersatts med andra ord?
19. Vilka djur tror du offrades i romarnas heliga offerfest suovetaurilia?
20. Nämn några djur som förekommer i de latinska namnen på zodiakens
stjärnbilder!
21. Agnus Dei är en omskrivning för Jesus som ju var Guds oskyldiga ______________.
22. I följande latinska uttryck finns en del djurnamn. Vad betyder uttrycken?
Vad heter djuren på latin i nominativ singularis?

Rara avis.

Margaritas ante porcos (iactare).

Cave canem.

Lupus in fabula.

Unus, sed leo.

Quod licet Iovi, non licet bovi.

