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EESSÕNA

Käesolevas töös käsitletakse mordva linnu- 

ja loomanimetusi, millele on lisatud ka kahepaik

sete ja roomajate nimetusi ning mõningaid uskumu

si, ütlemisi ja iseloomustusi, mis on lindude-loo- 

madega seoses. Lindude kohta on niisugust teksti

list materjali rohkem, sest loomariiki ei osatud 

külas, kust materjal on kogutud, kuigivõrd iseloo

mustada.

Vähene tekstiline materjal ja vastav sõnavara 

on kogutud ekspeditsioonidel Mordva ANSV Ardatovi
v V

rajooni Ketsenbije (Zabino) külla kolmel suvel 

1967, i960 ja 1969.

Töö koosneb kolmest peatükist: linnunimetu

sed, loomanimetused ja kahepaiksed ning roomajad.

Tuleb märkida, et antud teemal materjali kogu

miseks polnud Ketsenbije küla valik kõige õnnestu

num, sest küla asetseb stepis, kus nimetamisväär

seid veekogusid pole ja metski on kaugel. Küla sel

line asukoht on Kahtlemata põhjuseks, miks seal zoo-

ja ornitonüüme halvasti tuntakse. Võis märgata sama 
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nimetuse omistamist kord ühele, kord teisele linnu

le või loomale ning loomulikult esines mitmeid hää

likulisi teisendeid.

Isiklikult kogutud materjali kõrval on läbi 

töötatud kõik olulisemad mordva keelte sõnaraamatud. 

Sõnaraamatute arvel on töös hulgaliselt eksootilis

te lindude-loomade nimetusi, mida mordva rahvakee

les tegelikult ei kasutata, sest vastavaid loomi po

le mordvalaste aladel esinenud.

Nimetustest esitatakse töös kõigepealt Ketšen- 

bije külas registreeritud nimetus, siis järgnevad 

andmed sõnaraamatuist: Koijadjonkov-Tsõganovi 

И - дус-сесии; "ja „

, Potapkin-Imjarekovi ..

' ja „ ■ мЛжшяЖимм KCVÖeyu^ Juhasz'i

"Moksa-mordvln szdje^yzek”, Wiedemanni ’’Grammatik 

der Ersa-mordwinisehen Sprache nebst einem kleinem 

Wörterbuch” ja Paasose ’’Mordwinische Chrestomathie”.

Sõnamaterjal esitatakse zooloogilises klassi

fikatsioonis seltside ja sugukondade järgi. Sugu

konna ulatuses on nimetused vabas järjestuses.

Diplomitöö on oma olemuselt etümoloogiline, 

töo lõppu on lisatud kõigi mordva keeltes esineva

te nimetuste indeks.

Keelejuhid, kellelt materjali kogutud, on: 

Irina Artamonova (sünd. 1895), Pelagija Žagalina 

(sünd. 1911), Aleksander Golovin (sünd. 1918), Vas- 

jona Markina (sünd. 1903) ja Mihhail Zk)tov (sund.1888).



SISSEJUHATUS

Muistsed inimesed, kes elasid kesk loodust, 

olid küll omamoodi looduse alistajad, kuid põhili

selt olid nad siiski selle sõltlased. Et loodusest 

tulid neile ühelt poolt kõik vajalikud annid, kuid 

teiselt poolt kätkes see nende jaoks ka kõikvõima

likud ohud, pidid nad loodust hästi tundma. Kogu 

see looduse tundmine peegeldus ka keeles, eriti kee

le ühes osas, nimelt zoo- ja omitonüümikas, Rahva

lik zoo- ja ornitonüümika on arvukas, kujundlik ja 

assotsiatsiooniderikas. Linnu- ja loomanimetusiega 

põimub nulgaliselt folkloristlikku elementi, loitse, 

uskumusi ja ennustusi, millest ilmaennustused hil

jem tavaliselt teadusliku põhjenduse on pälvinud. 

Tänapäevaks on kahjuks palju sellest paeluvast ma

terjalist unustusse vajunud. Folkloristlikust mater

jalist rääkimata - paljud sõnad, paljud nimetused on 

nüüd ununenud. Ornitoloogid loendavad Mordvas sada 

seitsekümmend viis linnuliiki, rahva seas tuntakse 

neist vahest vaevalt pooli (Ketšenbijes veelgi vä

hem), segatakse erinevad isendid omavahel, ka sõna

raamatuis on vaevalt pool neist nimetustest ja nii 



on teaduslikus keeles abiks võetud, palju vene kee

lest laenatud nimetusi. Loomi on vähem - neid loen

datakse ligi kaheksakümmend eri liiki.

Ajaloolises plaanis on karjakasvatus olnud. 

Mordvas põline tegevusala põllunduse kõrval (seda 

tunnistavad arvukad loomaluude leiud Mordva terri

tooriumil). Et Mordva pole eriti metsarikas, on ja

hindus! vähem harrastatud ja seoses sellega tuntak

se metslinde, -loomi vähem. Ka kombeid ja uskumusi 

on nendest vähem, võrreldes teiste soome-ugri rah

vastega, näiteks kas^komidega, kelle põline tegevus

ala on olnud jahindus. Koduloomadest hinnati kõige 

enam hobust, kelle eri liikide kohta on hulk nimetu

si, kodulindudest kana, Kelle kohta samuti on täpsus

tavaid nimetusi, nagu, näiteks eristatakse cj.pa 1 ti

bu1 , avaks ’noorkana* ja saraz ‘kana*.

Praegu elavad Mordva ANSV metsades suuremaist 

loomadest hunt ja karu, palju on rebaseid ja mitme

suguseid närilisi. Linnustik on rikkalikum, eriti 

kui arvestada ka läbilennul ajutiselt peatuvaid lin

de. Samuti saab linnud jagada kahte suurde rühma: 

Mordvas talvituvad ja Mordvas ainult suviti elavad 

linnud.

Linnule või loomale nimetuse andmisel annab

aluse loodus, 

põhitunnused.

s. t. linnu või looma iseloomulikud

Linmreluvlisi või häälitsuse samasus 

kõikjal tingib sageli sarnaste või samasisuliste ni

metuste tekkimise eri keeltes (vrd. näit./suurispea- 



kull, mrdE pokspr’a korš ’suurpea kullH 1)* Abista

valt kasutatakse ka mõistelist ja lingvistilis
el ..

H x
M« Mäger, Eesti linnunimetused. Tallinn, 196?.

strukturaalseid, printsiipe. Tähtsaimaks eral- 

dustunnuseks lindude puhul näib olevat häälitsus« 

Nimetus võib olla häälitsuse otsene imitatsioon 

või tuletatud häälitsusi märkivast onomatopöast 

(pj^tjjer^gaj ’kiivitaja’), ta võib pärineda häält 

märkivast verbist (cokor^aam^ -> coko\ ’ööbik’)« 

Häälitsusi võidakse võrrelda teise linnu, looma, 

putuka häälitsusega või mingi tegevuse juures tek

kiva häälega (vir’ baran (=metsoinas) ’öösorr’)•

Teise suure võimalustegrupi annab linnu (aga 

ka looma) nimetamiseks välimus: värvus, üldilme, 

iseloomuliku kehaosa fikseerimine Qpokspr’a korš 

(=suurpea kull) ’öökull’J. Lähtealuse nimetusele 

võib leida ka linnu looma) eluviisidest: käitu- 

mismaneerist, toidust, elupaigast (paks’a panzej 

’kiivitaja’)•

Palju võimalusi nimetusteks on andnud usku

mused, ennustused vms. - märkigem siinjuures eufe

mistlikke nimetusi.

Nimetus võib olla aga lihtsalt linnu või veel 

enam looma tähistaja, kusjuures antud nimetuse põh

just pole kunagi teatudki ja nimetus tähistab lin

du (~ looma) nagu mõni teine sõna keeles tähistab



mingit teist objekti või nähtust (puu, Kodu jne.).

Mimetus võib olla liht- või liitnimetus, mis 

on tavaliselt nominatiivne (kudo numoÄo (=kodujä- 

nes) ’küülik’), võib koosneda aga ka genitiivist 

ja kesksõnast, tavaliselt küll mittetäielikul ku

jul (kavton saA£ ’kajakas’).

Mordva linnunimetusi ei ole seni uuritud, 

samuti nagu loomanimetusigi mitte. Õieti on kogu 

mordva sõnavara peaaegu uurimata. Varasemaist auto

reist, kes mordva keele sõnavara on uurinud, tuleb 

eelkõige nimetada H. Paasost, kelle "Mordwinische 

Chrestomathie" ja "Die türkischen lehnwörter im 

mordwinischen" on jäänud tänini asendamatuks mater- 

jalikoguks ja kelle etümoloogial mordva sõnadele 

peaaegu eranditult tänapäevalgi kehtivad. Varase

maist allikaist võib veel nimetada A. Ahlqvisti ja 

Reguly sõnastikke ning Wiedemanni sõnaraamatut, 

uuematest peale mordva-vene ja vene-mordva sõna

raamatute veel Juhäszi "Moksa-mordvin szdjegyzek" 

ja mõningasel määral ka ErdSdi "Erza-mordvin 

szövegek", milles on antud ka etümoloogiaid. Asen

damatuks abimaterjaliks on olnud Toivose, Itkose ja 

Joki "Suomen kielen etymologinen sanakirja", samu

ti ka kõik teosed, mis sisaldavad etümoloogiaid või 

etümologiseerimiskatseidki.

Teemale lähenemisel on eeskujuna kasutatud 

M. Mägra "Eesti linnunimetusi",mis on asjatundlik 

uurimus ühe soome-ugri keele omitonüümika kohta.
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Samuti on autor tutvunud A.-R. Lapi diplomitööga 

"Loomanimetused permi keeltes”.

Tundub, et praegu on viimane aeg koguda ja 

uurida mordva linnu- ja loomanimetusi, sest paljud 

eufemistlikud ja deskriptiivnimetused on juba unus

tusse vajumas või ununenud. Kaovad huvitavad lokaal

sed variandid, kaob folkloristlik materjal, mis ka 

tänapäeval võiks mõndagi pakkuda. Vaesub paralleel- 

nimetuste ja variantide huvitav tervik, jääb vaid 

üks ametlik nimetus, rahvapärased kaovad. See on loo

mulikult paratamatu protsess, mille vastu on mõttetu 

vaielda. Kuid arvestades seika, et mõnekümne aasta 

pärast rahvapärased nimetused vahest ei erinegi enam 

sõnaraamatuis leiduvaist, tuleks praegu esimeste ko

gumiseks ära kasutada kõik võimalused. Ainestik vää

rib seda. Käesolev töö on sel alal vaid esimene vähe

nõudlik katse, kus põhiosa moodustab ikkagi sõnaraa

matutes leiduv materjal.



I. LINNUNIMETUSED

SELTS: PELIKAN I USED, PELEGANIFORMES

SUGUKOND: PELIKANLASED, PELIGANIDAE

Pelikan, Pelecanus L

гОаХалХ-ОсИ. Ш ?)t pC ]_j_kan 14 vn , e S1П6Ъ

teaduslikus ja kirjanduslikus keeles.

SELTS: KARKLINNULISED, GICON1IFORMES 

SUGUKOND: TOONEKURGLASED, GICONIIDAE 

Toonekurg, Giconia Briss.

Esineb kaks nimetust.

осхуцсг^эР ем)' toonekurg1 vn

ce,pc4W /* ’toonekurg1, vrd. s^enJc 1 sini

kae Ipart1 ja s’enskaj ’isapart1. Võimalikult sama- 

tüvelised sõnad.

SELTS: HANELISED, ANSERIFORMES

SUGUKOND: PARTLASED, ANATIDAE

Hani, Anser Briss.



Esineb kolm nimetust ja variandid metshane tähista

miseks.

d’iga (Kee) ’hani’ 2 > ^iga

(Wied) a vn cp^ia. ( cDo^u. )

Вала (Кеб) ’hani’, (ЭР, Pa, jaP )

gala (MMSz).

ou rjž/c<x 'tAJ.a&P) t is ahani ’.

(xAclazx, TxZXaza (эр) i emahani ’ *

2/uxzx ja/drA. (d^)’ hanepoeg’, < vn 

^ътчххв Mõne du la) .

id’em gaxa (Кеб) ’metshani’, 

Liitnimetus, mille esimene kompo

nent id’ein tähendab ’metsik*.

id’imka (Кеб) ’hani’, J/O2 ’metshani’,

’metslind’, id’imka id?emka on tuletus sõnast id’em 

’metsik’•

id^imka diga (Кеб), id^em gaxa variante.

ytX/CUC^ZXA, ( <? P 3 ) 1 ilani ’ , ( ja P Paa

mat’s’! (MMSz), maj^s’e j E, mat’sji M (MCh).

Toivonen on ühendanud selle küsimärgiliselt 

soome sõnaga metso, metto jne,, krj теёбо jne., 
Л 

e metsis, mrd E mat’s’ej, M mat’s-i, mr ma.zojne. 

Hiljem on ta sellest loobunud, arvates, et lääne

meresoome keelte sõnad on rahvaetümoloogiliselt 
2 

ühendatud sõnaga metsä e

'Toivonen, FUF XIX, lk. 194. 
p

Toivonen, Itkonen, Joki, SKES II, 

lk. 343»



Hane kohta võib leida hulgaliselt folkloristlik 

ku materjali. Olgu nendest esitatud järgmised:

ešeli id’imkat 1‘iftit’ sfez’meste verga l'ififit' 

tunda ul’it’ r^os’t; s’er’eM a ezel’i lift’iiiken axga 

r^os’qe ul’it’ aAkin’ek ’kui haned lendavad lahkumi

sel kõrgelt, kevadel tuleb rukis suur, agakui lenda

vad madalalt, rukis vilets (madal)’.

id’ imkat sast;JL *_ift^asjjt^_jver^gax_jarovei/t ’ 

n’e ul’it ser’ek’ i part ’tulid haned, lendasid kõr

gel, saagid tulevad kõrged ja head’.

Luik, Cygnus Вe chs t.

(3/3, P3 ) • luik', '

lokst’i(MMSz), IpksJ^t’i M, loks’ij, loks^tim E (MCh) 

Sõna on soomeugriline. Vrd. sm joutsen, krjA joucen, 

vps d’ngt^sin, IpR njuktja, mr jü-kse- jne.,udm dAus’ 

jus1, к jus’, mns ^oschwoi.
1’ ebed’ (Kec) ’ luik’, (dLtt)vn jjuTtjab

Part. Anas L.

jaks’argo(Kec) -tpart’,

Metspardi nimetus on varieeruvani:

A^eucL Эи<»соу^лХ) (ЗР) ’metspart ’,

< ас -id’em kõrval kasutatakse siin sõna

vir’ ’mets’.

1 Toivonen, SKES I, lk. 121
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utka (Kec) •part* 1, utta (MCh) z_ vn ^555^, 

Kasutatakse juhuslikult mordva oma sõnade kõrval, 

enam metsparti märkivas tähenduses (vt. lk.^^).

Paasonen, MCh, lk. 123 

2Paasonen, VK XXIV, lk. 8.

J J. Ka lima, Itamerensuomalaisten kielten 

balttilaiset lainasanat. Helsinki, 1936, lk. 96.
zi

1 Itkonen, Joki, 8KES iy,
lk. 1031/1032

( v°<9) x isapart1, (кХЛ "/ Vv6Z >

z*el^zjn* , z4P£f£n$, (MlViSz), s’el’ak’a

(MCh). Paasonen ühendab selle vene sõnaga cmx^

Л 
‘isapart1•

сэньшк-миии UP) ‘isapart1, on nähtavasti sama- 

tüveline kui

cex/t (Д?) 1 sinikaeIpart1, mille Paasonen on 
2

ühendanud soome sõnaga JianM. Viimast peetakse aga 

balti laenuks.3 Vahest oleks võimalik mõlemaid sõnu 

ühendada mordva sõnadega ( 9P) #

’sinine1, on ju isalinnu pea ja kael rohekassinist 

värvi. Tõsi küll, viimased mordva sõnad esitatakse 
я 

soome sini-sõna vastetena, linnunimetusi aga mitte.

Pardi kohta öeldakse rahvasuus järgmiselt: 

jaks’argo veoki ved1 ved1 feme tarkaso a jaks’argo 

’part armastab vett, ilma veeta pole (ta) part1.



13

SELTS: KULLILISED, FALC0NIF0R1V1ES

SUGUKOND; HAUGASLASlD, ACCIPITRIDAE

Harksaba, Milvus Lae

vadov, vadaga (Kee) * harks ab akul 1’, 

) 7 vadau (MMSz ).

Kanakull, Aecipiter gentilis gentilis.

Rahva seas kullilisi sageli omavahel ei eristata ja 

nimetatakse neid kõiki kanakullideks. Alljärgnevalt 

on esitatud neli nimetust, 

k’ar’s’agan (Kee) ’kanakull’,

K.(X^U>X# kar^t^Sdga^n (MMSz), 

Tatari laen, vrd, tat, karef^a, tsuv. jforeka.^ 

k’ar’s’agan boikasto lift‘| a mar’evijak di 

nor^vi kosto oz’as salams ’kanakull lendab kiires

ti, pole kuulda, püüab Varblasi’,

kaval (Keö) ’kanakull’, ViyU ),

kaval, gaval, gavay, kavau (MMSz), '

(= tibuvarastaja) ’kanakull’ 

sokol (Kee) ’kanakull’ солсо^, (>Рз)

< vn СдЭК>О~А- e

Stepikotkas, Aguila^regia 

berkut (Ke£) ’stepikotkas’,

vn

1 Paasonen, SUSA XV, lk, 36



SELTS: KANALISED, GALLIFORMES

Kana

saraz (KeÖ) ’Kana1, 5^/354

(MMSz), saras (Wied) saras, ^arask^i.

saras

(MCh).

afakš' (Кеб) ’ kukk• ,ЗР/ Рэ- *AA *

at-eKc^c (PM), aJVjDkš (MMSz), at^aks (Wied), at_’^Q;kš 

(MCh), Tuletatud sõnast ata ’isa’, vrd. sm ati, ätti X z /Xzszs^ 1 *^zsv 1
e att, ätt . .. ч
avakš (Kee) ’noor kana1, X

Tavaliselt esineb avakš üldse emaslindu tähis

tamaks (vt. lk.^4 ). Sõna on tuletis ava •ema1 sõnast 

mis on tatari laene. Vrd, tat äbi ’vanaema’, tŠuv aba 

’naine, ema’jne. Osas türgi-tatari keeltes tähendab 
p 

aba ’isa’.
c|pa, cjpaka (Кеб) ’tibu’, 

t’sip, t’sipa (MMSz). Paasonen viib nime- 
v v v e 3tüse tagasi tsuvasi keelele, tsuv t’suöa. Vrd, ka vn

PM) ’tibu’. Mokšakeelne sõna kana

poega tähistamaks. Mõlemas mordva keeles tähendab 

lewks ka noorlooma. Sõna on ühendatud sm la^si^ sõna

ga, kuid juba Paasonen väidab selle üpris ebakindla 

seostuse olevat, sest soome^a-le ei vasta kunagi mord 
4 va 

Л 
Paasonen, MCh, lk, 61.

^Paasonen, SUSA XV, 1k. 31» 

3Paasonen, MCh, lk. 125* 

^Paasonen, VK XXIV , lk. 18.



Uskumuslik ütlus kana kobra ei esine mitte 

ainult Mordvas: sarasoz mori avol'barcf* 1 kana 

laulab halba mittehead )1•

SUGUKOND: FAASANLASED, PHASAMDA^

Laanepüü, Tetr^tes^bonasia^bonasia

povo (Kee) ’laanepüü^ ^^^^^

Sõna on soomeugriline, зтдя/у, e güü, IpR paggo,

рэ^к1, ung fogoly, sam pegj- jne. '
paks1a povo (KeÕ) (= põldpüü ) ’laanepüü1, 

, eelmise variant.

teHJe^inTe^paks^a povot stajaso 11 iyl1 it* 

udamo s oyitlombots ’talvepäeval põldpüüd kõik 

koos lendavad magama lume alla1.

pun1 a (Keõ) ’laanepüü1, <ld^1 > nime

tuse algupära tundmatu,

vir1 povne (Kee) 1 laanepüü1, (5

povo variante, sõnasõnalt: vir^ jpovne 1metspüü1, 

nimetuse tene osa on povo deminutiiv.

Teder, Ig^uru^jbetrix^

Esineb kaks nimetust.

клалшаа. (^9) t teder1.

vir1 saraz ( Ke <5 ) ’teder1, 

liitornitonüüm (= metskana ). Esineb ka teises tä

henduses: »metsikud ( metsistu-

I t к о n e n, J о к i, SKES III, lk.675
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nud ) kanad.1 ,

Metsis, Tetrao urogallus urogallus

suvoz1 ej (Kee) ’metsis1

Vdz’i (MMSz), We Steinitz on nimetusele leidnud, vas

teks lpN Õukža,

Р-^) ’metsis1 , mokša sõna, võib-olla 

sama tüvega kui ersa sõna.

’u-

Põ Idvutt, Cotumix^ В onn •

kobkodok (Kee) ’vutt1,

P2 ) , kotskodok (Wied).

Nimetus on nähtavasti deskriptiivne,

d1er’b1en (Kee) ’vutt1, nimetus esineb nähta

vasti ainult Ürdatovi murdes, sest sõnaraamatutes seda 

ei esine. Vrd, vn ( 5)силл).

Paasan, Phasianus

( ЭP, ) tfaasan1 vn

Kalkun, Meleagri^^doinestica gallopavo 

kurka (Кеб) ’kalkun1, Рэ
о 

kurke (MMSz) < tat kurke, körkä.

H
W, Sbeinitz, Geschiente des finno-ugrisehen 

Vokalismus. Berlin, 1956, lk, 128, 
p

H, Paasonen, MCh, lk, 86,



SELTS: KURELISED, GRUIFO№S

SUGUKOND: KURGLASED, GRUIDO

Sookurg, Grus Pall, 

kargo (Kee) ’kurg1, lZZfvZZ 3 J 3 

ftu.) , karga (MMSz) kargo (Wied), Sõna on 

soomeugriline, Toivose järgi alguses vahest ono

matopoeetiline sõna, mida meenutavaid ja sama lin

du märkivaid tüvesid leidub teisteski keeltes, 

sm kurki, vps kn^r^g, e kurg, lv kurJG, lp kuor^ka, 
, / x . 1sam haro jne.

SUGUKOND; ROOKANALISED, RALLlDAE^ 

Rääk, Crex Bechst,

der1 kurt1 ( Ke& ) 1 rukki rääk1 ,

Räägust räägitakse: son -»odavi vajgel’en’ 

kor’jas кгек-кгек-кгек rangi 1 teda võib tunda hää

lest, krek^krek^krek karjub1.

SUGUKOND: TULLLASED, CtiAHADRIIDAE^ 

Kiivitaja, Vanellus Вriss.

cjbos (Kee) ’kiivitaja’, 

cil’agaj (Kee) ’kiivitaja’^ 

’kiivitaja’.

^Toivonen, I t к о n e n, J о к i, SKES II, 

lk. 245.



Kõik viimased kolm nimetust tunduvad olevat 

onomatopoeetilised, häälitsusi jäljendava nimetuse

eri variandid,

paks1a pan’zej (Kee) •kiivitaja1• Nimetus on 

ilmselt; lokaalne, sõnaraamatuis esineb pan’zej 

linavästriku tähenduses (vt, lk,<^6 ), sõnasõnalt 

seega ’põldlinavästrik1, Lokaalsed variandid on job 

tunud esialgse tähenduse tuhmumisest, kusjuures üht 

nimetust kasutatakse mitme linnu puhul.

SUGUKOND: KAJAKALISED, LAR1DAE

Kajakas, Larus L, 

4zxZu<^(P<),-^czJ •kajakas1 vn

KOL^uoMh Op) (=kalavarastaja) ’kajakas1

(Nimetuse mõlemad osad on soomeugrilist päritolu,)

SELTS: KAURILISED, GAVIAE

Kaur, Gavia Forst,

'ххуъа/хх. (3^) ’kaur1 < vn •

SELTS: TUVILISED, ООНШВАЕ,

SUGUKOND; TUVILISED, COBJMBIDAE

Tuvi, Columba L,



g-иЗЛ , kul’s , gul’s-n’^ (MIvlSz), gul’ka (Wied.)
Z\/\ZX^< ZX/Ws^ ~xy -Z'--'s'-'XvXzxy

c vn -'IO^O-VcT ^^сЛ>К.<Х_ б^с^ль).
<X_/\JZd-x> * Xv*-x^X-rs_#

vir’jgul1 ka (Кеб) ’metstuvi’, eelmise derivaat.

gul’ka set’me narmun* er’i Kudou’ beit’ ’tuvi 

on vaikne lind, elab kodu (^maja) ümbruses.

SELTS: KÄOLISED, CUCULIFOBMES^ 

SUGUKOND: KÄGULASED, CUGULIDAE^ 

Kägu, Cucula L.
1 1 <тг v\ ii •• t К<иКО (-3P P 3 ) C-Xtkukfo (Kee) ’Kagu’ , ÄzyCL • ' '

Kuku (MMSz), kuk£u, kuk^ov, kuk*So (MCh). onomato

poeetiline käo häält iseloomustav sõna, mille taoli

si leidub nii läänemeresoome (sm kukkulintu, e kuku

lind jne.) kui ka kaugemais sugulaskeeltes.

Et kägu kukub õnne või eluea pikkust, usutak

se mitmel pool, nii ka Mordvas.

er’an son jofti / a valsk’e marto jofti cas’i/a es’ 

val’gejsenze ’kägu ütleb õnne; kui küsid, mitu aastat 

elan, ta ütleb. Aga hommikul ütleb õnne oma häälega’.

V I

veani о ijet’ er’at / a ezeli злато jofti алато er’at 

’kägu, mitu aastat elan. Palju, kui ütleb, et palju 

aastaid elad; aga kui ütleb vähe, elad vähe’.

л
Toivonen, I t к о n e n, J о к i, SEES II, 
lk. 233«



Veel kommenteeritakse kägu: kuk*o er1i vir’se 

vel’es a sakšni ’kägu elab metsas, külla ei lenda1 

ja kuko narZmun’ bezstidnik ’kägu on häbitu lind’.

SELTS: KAKULISED, STRIG1FORLES

SUGUKOND: KAKLASED, STR1G1NAE

Erinevatest perekondadest kakulisi kutsutakse 

rahvasuus, neid omavahel eristamata, ühtviisi öö

kullideks, 

korš (Kee) ’öökull’, ^>/^6

A/ZvV , kõris, kõrs (MMSz), koras M, korts E 

(MCh) , vrd, vn *

Kassikakk, Bubo^bub£^bubo 

pokspr’a kõrs (Kee) (= suurpea kull) ’kassi

kakk’ , , samasisuline kui

eesti suurispeakull.

zyxut лаууохл. (.лРРхс) -suurpea kull ) 

’kassikakk’, -^02?s (MMSz).

pokspr’a korš l’ivl’i vembert’ lift’i a^pak 

mar’a ’kassikakk lendab öösel, lendu pole kuulda’.

SELTS: ÖÖSORRILISED, CAPRIMULGIFORMES

SUGUKOND: OOSORRLASED, CAPRIMULGIDAE

Öösorr, Gagrimulgus L.

Ja/^ax. (3 P РЭ) (=metsoinas) ’öösorr’.
------ /--------------- /------- — Xх ' 1 



£1

nimetus on Kirjeldav, esimene komponent on mordva,

teine vene sõna.

SELTS: SINIRAALISED, CARACIPORMS

SUGUKOND: VAENUKÄGULISED, UPUPIDAE

Vaenukägu, Upuga^

кааАпл. OP) ’vaenukägu*, Ornitonüümi tei

ne komponent kivge on tuhmunud tähendusega, selgi

tuste järgi msifigi linnunimetus, esimene komponent 

pice ’mänd’.

SELTS: RÄHNILISED, PICIEORMES, 

SUGUKOND: RÄHN LASED, PIGIDAE

Rähn, Pious L,

seks aga , šekšata, seksj_e_j jne, (KeÖ) ’rähn’,

s’aksan, saksata, sakSatJ^a, sikši (MMSz), šeksei 

(Wied), ssksi, s£ksan, ^k|a/ta M, seksej, seksaVa, 

tšeksaVa E (itiCh),

sekŠaga ner’sinze cuAki cuftosto dobovi suKst 

’rähn toksib ninaga, puust leiab oksi’.

Paasonen seob nimetuse e hahn, ähn, ähk nime- 
и

tustega. Toivonen ei esita hahni juures mordva vas-

1 H. paasonen, MCh, lk, 3^



teid ja seega ei pea seda seostamist tõenäoseks.

SELTS: VÄRVULISED, EASSER1FORLES

SUGUKOND: PÄÄSUL1SED, HIRUNDINIDAE 

Suitsupääsuke, Hiru^^ L.

Esineb kolm nimetust, neist üks soomeugriline.

C^vU.) »pääsuke* , 

kdrUks (IklMSz).

xv гои (ли3, (\m) ’pääsuke * , p^z’ga.ta, paz*-

ga-t*an*£ , pazga-t^a, b^z^gata (MblSz), nimetus on 

soomeugrilist algupära, sm pääsky, krjA peät’skü, 

e pääsuke, lv pesligkki, mrd E pj^ezgun, P^ez^gata, 

p’iz’gudav, pz’gat’a, p^izj^gun, pezga^ta, M pJjlz’- 

gata, pz^gatja,

к pes’ki, udm pis’t’i; ung fecske. Toivose järgi
H 

on sõna onomatopoeetiline.

^an^av, san-^aka (Kee) ’pääsuke*, n<

san^aka (Wied), ersakeelne nimetus, vöib-olla des

kriptiivne.

Rahvatarkus pajatab pääsukese kohta: z’ardo 

ekseli ul’i pizjjem^ ’kui pääsuke 

lendab maa ligidal, tuleb vihma’ ja ikel’e korki’il*t*

1 I t к о n e n, J о к i, SKES III, lk. 692



pääsuke teeb pesa maja juurde või õue, siis sel

suvel ei põle ( pole tulekahju)’,

Kaldapääsuke, Rigaria riparia riparia

moda s’an’aka (Kee) (=maapääsuke) ’kalda

pääsuke 1 ,

Räästapääsuke, Delichon urbiea urbiea

n/л.yvicroi ' rääs tapääsuke’. Tu

letis pzgaVa sõnast, sõnasõnalt ’pääsulind1, 

Ardatovi murrakus ei eristatud kalda- ja räästa- 

pääsukest omavahel, mõlemaid nimetati moda s’an’a

ka, 

moda s’an’aka pize t’ei ser’en kudo kar’n’i- 

zes il’i s’erkuda pi'a^^son^jodavi^vaBaAo^vaJU-- 

^Деде^ kor’as rangi^vir-^vTr^ i -/tapanzo kuokat 

pil’genze n’ir’kin’et’ ’räästapääsuke teeb pesa 

kõrgele maja karniisile või kiriku juurde. Teda 

võib kaugelt tunda hääle järgi, karjub viir-viir 

ja tiivad on pikad, jalad lühikesed,(Eelolevast 

märkame, et kaks pääsukeseliiki aetakse omavahel 

segi; pesa teeb kõrgele räästapääsuke, häälitsus

viir-viir iseloomustab kaldapääsukest,)

SUGUKOND: ißOLASED, ALAUDIDAE

Põldlõoke, Alanda a:ryensis_^arvensis 
Esineb neli nimetust.

norovzor^ (Kee) 'lõoke', <d,°,



Nimetus on õieti liit omi tonüüm, mille teise kom

ponendi tähendus on tuhmunud, esimene komponent 

погоу^поги tähendab •viljakas1, Paasose järgi ka 

saaki üldse. Paasonen märgib, et mokŠa keeles on 
.. 1tähendus tuhmunud. Seega võib nimetust lahti mõtes

tades oletada, et kunagi võis ta märkida häid saake 

või head vilja-aastat ennustavat lindu.

Сока, ^3) =saha (—adra) lind ’lõoke’.

Sõnaraamat esitab nimetuse paralleelselt teisega 

koos lisamärkusega "kõnekeelne".

zavaro^ka, živaro^ka (Кеб) ’lõoke’, 

vn

t•urgej (KeŽ) ’lõoke’. Nimetus on türgi-tatari 

laene, vrd. tsag tor^aj ’väike lind’

’lõoke’, osm toj^ar, tuj^är, dur^a^ ’üks lind’, 
v 2tsag toiyaj ’lõoke’.

Lookestega on seotud komme, mida tuntakse teis

tegi soome-ugri rahvaste juures. Nimelt peetakse ke- 

vaditi nn. lõokese päeva, mil valmistatakse spetsi-

, tatK tur^aj

aalsest taignast lõokesi ja lapsed lähevad nendega

õue ning kutsuvad lõokesi, et need peletaksid talve

i m’e-

^Paasonen, MCh, lk. 100.

2Bäsänen, EWT, lk. 490.



2, S'

jel’e kodasin’ i k’el’enks i vejke p’en’e cenest’e 

tejan pr’in’e i ner’n’e l’ip/t’an a uda&/rootle 

pul’in’e кол-mopet’ n’iste / ne zivarogkat mart о ekakš-

ne t’er’d’it’ zivaro: tujest lemb’e kiz^ il’test

jak^amo tiel^est’ ’magus tainas lõigatakse noaga, siis 

rullitakse rulliks ja kolmeks keeratakse, siis seo

takse kokku ja ühest otsast teen pea ja noka teen ja 

saba kolmest otsast. Nendega lapsed kutsuvad lõokesi, 

et nad saadaksid ära külma talve’.

Lõokeste kohta lausuti veel: tunda sokamo 

xanga maziste vexksnint* mori noroWzorc ’kevadel 

künni ajal ilusasti laulab sinu kohal lõoke’.

SUGUKOND: VÄSTRIKLASED, MOTACILLIDAE

Lambahäni lane, MоtaciIla f lavajf lava 

ožogrud’ (Кеб) (=kollane rind) ’lambahänilane’, 

kirjeldav nimetus. Lambahänilase nagu peoleogagi 

(kes on ka kollast värvi) on seotud uskumus, et ta 

aitab kollatõve vastu. Selleks tuleb linnust erili

sel viisil ravimit keeta.

Linavästrik, Motacilla^alba aIba 

skipirkaj (Кеб) ’linavästrik',

Nimetus on nähtavasti onomatopoeetiline. 

panzej (Kee) ’linavästrik’,

Võib-olla on nimetus tuletus verbist £апем ’ajada, 

kihutada’ ja kirjeldab linnu liikumisviisi. Nimetus 
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on veidi tuhmunud ja teda kasutatakse paralleelselt 

pak*sa panzej ’kiivitaja*nimetusega, eriti viimase 

linnu liikumisviisi kirjeldamiseks sobib panems üs

na adekvaatselt.

SUGUKOND: PEOLEOLASED, ORIOLIDAE

Peoleo, Oriolus ,oriolusoriolus

ožopu.Ao (Kee) (=kollane saba) ’peoleo*,

cap)

Peoleoga on seotud uskumus, et tal on maagi

line jõud haiguste vastu, eriti palavike, kollatõ

ve ja tiisikuse vastu, ozopun-o paro maštikste ežel 

k’i ser’edk mastikste ozopuao p’ek pornogajet ’peo- 

leo on hea palaviku vastu. Kui keegi on palavikus, 

peoleo väga aitab*. ožopuux_o er’i paks’ava kal’bulo 

va di lej Sir’eva ’peoleo elab põllul, põõsastikus 

ja ovraagi kallastel*.

SUGUKOND: KULDNOKLASED, STUPNIDAE

Kuldnokk, Stumus vulgaris vulgaris

p’ismar (Kee) ’kuldnokk*,

(ллР/Vu) ,pas^mar (MMSz), pismar (Wied).

Nimetuse algupära tundmatu.

tunda xon so^xamo skan’e 1’embe mastorsto sit ^ ■-Л. v_,x—' ______ - 
pis’raart mor^t' maziste. ’kevadel lume sulamise ajal 



soojadest maadest tulevad tagasi kuldnokad, laula.

vad ilusasti’.

SUGUKOND: VARESLASED, CORVIDAE

Pasknäär, Garulusglandarius glandarius

kai’ sez’gan (Kee) (=paju harakas) ’pask

näär 1 , C^P, P9 ) , sez’gan vt. lk.«23-.

гшм 4>aZ>cx2la-pasknäär’, nimetuse esi

mene komponent tähendab ’roheline’, teine on tuh

munud tähendusega, märgib mingit lindu.

Harakas, Picapicafennqrum

s’ez’gan (Kee) ’harakas’, (sr^Pd)

,s’dz’gan (MMSz), sez’gan, 

s^ez’gan E, s’jLz^gan M (MCh). Türgi-tatari laene, 

vrd. Qsm saksigan, tatK sajiskan, mes'ts sqloskan, 

kirg saus^un •

Harakast arvatakse: jesl'i s’ez’gan vaxgi 

to ucat kqn’o^ ’kui harakas istub, oota kirja’, 

ezel’i s’ez’gan kudo nags vaxks* u<5ätgos’t ’kui 

harakas maja katusele istub, oota külalist’.

Künnivares, Cqrvus frugilegus frugilegus, 

grac* (Kee) ’künnivares’, 9 Л

grates’, g^^s, krats (MMSz), grats (Wied) 2 vn .

1 Paasonen, SUSA XV, lk. 46



2,9

si 1 tulid, künnivaresed., nüüd, ruttu lumi sulab, 

soe tuleb1 • grac’ soki (s’e) mel’gd( va-zigi dj. vejtoi 

1 В. Collinder, FW, lk. 66.
2 H. Paasonen, SUSA XV, lk. 51

sukst ’künnivares laskub künni järel ja otsib us

se’.

On veel teinegi nimetus künnivarese kohta: 

raužo varaka ( Ke <$) (=must vares) ’künnivares’,

Hallvares, Corvus corone cornix 

varaka (Ke<5?) ’vares’,

varaka (Wied), , vars4 (MMSz),

varaka, värsi, vars’ej (MCh), varaka on ersakeelne, 

varsti moksakeelne. Sõna on soomeugriline, sm varis, 

lp vuo rauas, mrd varaka, varsksij, var’cen’, к urni, 

huryl, sam warg.e jne. Collinder peab sõna onomato- 
H 

poeetiliseks.

ašo varaka (Кеб) (=valge vares) ’vares’, ni

metatud ka nii, et mitte segada iguzo_ varaka ’kün

nivaresega’ . aso varakad telen' berat' erlt kudon’ 

ber’t’ ’kogu talve vares elab majade juures’.

Hakk, Coloeus monedula soemmeringii 

cafka (Кеб) ’hakk’, (^p,

cafka (MCh). Paasonen näitab, et nimetus on tatari 
о 3

laene , samuti arvab seda Wichmann. 1 2

3 Y. Wichmann, SUST XXI, lk. 112.



2.9

Uue ungari keele etümoloogilise sõnaraamatu järgi 

on nimetusel tõenäoliselt onomatopoeetiline algu

pära. Häälikuline kuju annab linnu häält edasi ka 

teistes keeltes. Türgi ja slaavi algupära vähem 
.. л 

toenaone.

Ronk, Coryuscoraxcorax 

kr’enc (Ke&) ’ronk’, 

krants, к’г’s nt s^ (MMSz), krandas, k’r^ents (MCh). 

Sõna oh soomeugriline, sm kaame, korppi, kr j koärne, 

e kaaren, lv kärnaz, lpK kär^nsüs, mrd E kVrents 

M krandas,<m ku.rnj^z, sam harpna jne. Toivonen peab 

sõna algselt võimalikult onomatopoeetiliseks, samu- 
2 

ti kui nähtavasti ladina corvus.

Ronk toob tavaliselt halbu endeid.: jesli ci- 

vaxgomo jonog lifti krences’ to ber’aks ufi ve£es’- 

t’e ’kui ronk lendab lääne suunas, külas midagi 

juhtub või pahasti läheb’, z’ardo kl/ences’ l’ifti 

c’il’is’meg. ul’i paro, z’ardo kr'ences’ liftil ci- 

va^gomon ul’i ber’an* ul’i pokoinik’ ’kui ronk len

dab päikese loojangu suunas, siis läheb hästi, kui 

ronk lendab päikese tõusu suunas, siis läheb halvas

ti või on oodata surma (^surnut) , kr’enc er’i ca- 

1 A Magyar Муе lv Tört^neti—Etimologiai >ffz6tara I 

Budapest, 1967» lk. 5^8.

2 ...Toivonen, SEES I, lk. 135-136.



vojpaks’aso vesn’i kos о киДогД skot4na 1 ronk 

elab tühjal põllul, otsib, kus on surnud loomad’♦

SUGUKOND: KÄRBSENÄPLASED, MUSCICAPIDAE 

Hall-kärbsenäpp, Muscicapa strata^

karvon*kuntli (Kee) (=kärbsepüüdja) ’hall-

kärbsenäpp’ .

Lepalind, Phoenicurus Forst’

sad* narmun’ (Kee) (=aedlind) ’lepalind’.

ööbik, Luscinia luscinia^ 

c’okow (Kee) ’ööbik’,

• Nimetus ilmselt onomatopoeetiline, 

vrd. } ’laulma, vilistama nagu öö

bik’ •

Hallrästas, Turdus pilaris

ašo dj^rdas ’ (Keö) (=valge~hall rästas) ’rästas

Musträstas, Turdus merula merula

morj.c'a djrdas’(Kee) (=laulurästas) ’musträstas

(?^)

moric’a drozd (Kee), eelmise variante*



31

SUGUKOND: TIHASLASED, PARIDAE

Rasvatihane, Pärus major major

Esineb mitu nimetust, kuna lind, on üpris levinud.

ja sageli maja juurde lendab.

1 rasvatihane1, liitnimetü

se esimene osa on tuhmunud tähendusega, teine tä

hendab 1varblane1,

mazj, ozäs1*, mazi ozas’k’e (Kee) (=ilus varb

lane ) 1 tihane1,

pize oz'as (Kee) (=roheline varblane) •tihane1, 

• Paasose järgi tähendab gize nii 

•roheline1 kui ka 1 väike, noor1 , mis võib ka nimetuse 

lahtimõtestamisel arvesse tulla,

AAvxzzvj ( tihane1, kontaminatsioone teel

lühenenud piz1 e о z1 az1 nimetusest, 

лилсь&ос/о (Zv4(P/ 1 tihane1, mokŽa nimetus,

ilmselt deskriptiivne, võib-olla aga ka mingi konta- 

minatoome nimetus.

SUGUKOND: KANGURLINDLASED, PLOCEIDAE

Varblane , Passer Briss, 

Nimetustes ei eristata koduvarblast (Passer domes- 

tlcusdomesticus) põldvarblasest (Passer montanus 

montanus),

oz'az1, oz1ak1 а (Кеб) •varblane1, оС эp Pэ ) 

oz’az1 (Wied); oz’ask’ef (Keo), deminutiivne variant,

1 H. Paasonen, MCh, Ik, 110



3 a*

mas to kon’ot)

/бсухАх/ъе (va>^, va. ) 1 varblane ><аа^>ьх/<схаХ (

k’ir’ks (MCh), mokŠa nimetus, mõlema nimetuse 

päritolu ebaselge*

i_J3'ask' e va-л Si va V

udat ’kui varblane istub aknale, oota kirja’• 

sir’e oz’azun* s’uvas a man’asak ’vana varb

last sõkaldega ei peta’, kosojioman* er’i toso oz^az* 

ej’i ’kus inimene elab, seal (ka) varblane elab’* 

oz’az** odä^piŽe oz’az1er’ikudon^ber’ t^sad 

p’&r’eva ’varblane ja tihane elavad maja ümbruses 

aedades’*

SUGUKOND: VINTLASED, FRINGILLAE

Metsvint, Fringilla coelebs coelebs

z’abl’ik (Kee) ’vint’, ( p ^>-лл)>

z. vn

Siisike, Carduelis spinus

)1 siisike ’ Z vn .

Ohakalind, Carduelis carduelis carduelis

palaks ozas' (Kee) (-nõgese varblane) ’oha

kalind’

’elab aias, lendab maa lähedal’*

Leevike, Pyrrhula pyrrhula pyrrhula

Esineb neli nimetust*
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л.0 v narmun’(Kec) (= lume lind) ’leevike1

Aovn’ask’e (Kee) ’leevike’ , >

mingi kontaminatoorne variant sõnast fcX ’lumi’ ja 

ilmselt sõnast ozaz’^ke ’varblane’»

sneg’ jr ’ (Kee ) ’leevike’ < vn kasuta

takse juba enam kui mordva nimetust»

FimwaaL 1ЭР)’leevike’ , algupära ebaselge.

SELTS:PINGVIINILISED,SPHENSIA

SUGUKOND:PINGVI INLASED,SHgNISCipAE

Pingviin, Eu^7pbul^_jnjuj^

лааукаЛулл^ Uo P( fiLujt pingv iin’ z vn > 

esineb teaduslikus ja kirjanduslikus keeles.

SELTS:JAANALINNULISED,STRUTHIONES

SUGUKOND: JAANALINDLASED^STRUTHIDAE

Jaanalind, Struthiо camelus

((P^z ) f jaanalind’ z-vn

teaduslikus ja kirjanduslikus keeles
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Üldnimed ja ebamäärase 

tähendusega nimetused

nar’mun’ (Kee) ’ lind* 1 f d/°'

и
Prof. P. Ariste arvamus suuliselt.

9
I t к о n e n, J oki, SKES IV, lk. 1032.

(\>aP(narman’, naraanJr^L (MMSz), nar- 

mon’ (Wied), Päritolu ebaselge, prof. Ariste arva

must mööda pärit tatari keele me^tseri murdest.

avaks (Kee) ’emaslind’,

( avaks' (MMSz). Emaslinnu kõrval annab näit. 

MMSz, aga ka teised sõnaraamatud tähenduseks ’kana’, 

näit. 1 kanapoeg, kana’

( d p ’emane lind’ jne. Päritolu koh

ta vaata lk. N.

c’t’ogul’kej (Кеб), mingi lind, mis ainult 

talvel esineb, oletatavasti käbilind. Nimetuse teine 

komponent on ilmselt sõnast guVka ’tuvi’.

t*er’nepulo (Kee), mingi lind suure sabaga 

(puLo ’saba’), tavaliselt pesitseb aasal.

s1ulgo (SKES), mingi vesilind,krj šotka, lp 

cvadgi, mr sol’ gne.

Muidugi ei piirdu mordva linnunimetuste hulk 

eelpool esitatutega, vaid erinevatest murretest või

me veel üsna palju lisa leida.



II. L О 0 M A IT I M E T U S E D

SELTS: PUTUKTOIDULISED,INSECTIVORA

SUGUKO1TD;SIILLASED,ERINACEIDAE

Siil,Eimnaceus^jeuro paeus L.

s ’ejel1 (Keo) ’siil’,

1 I t к о n e n, J о к i, SKES IV, lk.1014» 

Collinder, FUV, lk. 99.

(MMSz).SÕna on soomeugriline, vrd. sm siili,

M s^ejol, sij 91, mr sül , ung sün/diszno), sült jne.

SUGUKOND:MUTLASED,VALPIDAE

Mutt,Taipa europaea

Esineb viis nimetust.

maksaka(Kee) ’mutt’, Collinder

toob nimetusele võrdluseks udm mah ’piiber’, kuid arvab,
„ ~ 2

et mordva sõna võib pärineda ka sõnast makso ’maks’ •

modamaksaka(Kec) ( = maamutt) ’mutt ’ , P3^-

Z(3P) ’mutt’ on samast tüvest kui

maksaka.

sl'epon maksazejt(Kee) ( -pime mutt) ’mutt’. 

kažvarõ(Kee) ’mutt’ , , аэ).

Wiedemannil esineb kazvarkš tähenduses ’hamster’.

Mordva oma nimetuste kõrval on küllalt laia kasutusega 

ka vene laen, mida ersakeelseil aladel siiski vähe kohtab.
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j<por (^uUP t Pjx ) ’mutt’ , ^rot (MMSz).

Nimetus on levinud moksakeelseil aladel.

SELTS: KÄSITIIVALISED, CHIROPTERA

SUGUKOND; NAHKH IIRLASED. VESPERTILIONIDAE

Nahkhiir, Vespertilis

ked’ memilew (Kee) ’hahkhiir’ 

(/^ ), kedmemil’jar (Wied). Liitnimetus, sõnasõnalt 

1nahkliblikas’.

(^P^ PU ) ’nahkhiir’, moksakeelne nimetus.

SELTS: NÄRILISED, RODENTIA

SUGUKOND: ORAVLASED, SCIURIDAE^

Orav, Sciuriwjvulgaris

ur (Kes) ’ orav1 M P; Рл< ) . Sõna

on soomeugriline, sm orava, vds/j. erava, e orav,
I \ИЛАlv v^ora 1?’ 1P-1 oaire, mrd E ur, uro, urrVur jne.

сГкхАД (CLI)' orav ’ а i/^i cTc^c^ctk

Suslik, ci^tej-lus^citellus

Esineb neli nimetust-

/о-хх-с/о/ид. («9/° ) ’suslik’, vrd tšag jjjmran ’mutt’, 

tat К ’suslik’ mong 5зтга£Ь ’suslik’.

kajgarc (/<^o ) ’suslik’, <dz°V-

süstil’nik (Kee) ’suslik’ vn •

■^Toivonen, Ikonen, Koki, SKES II, 

lk. 456

2*R a s ä n e n, EWT, lk. 210.
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(X^G^GUUK. ( , Jd P ’suslik1 sus’lak (MMSz)

vn

SUGUKOND: OKASSIGALASED, HYSTRIGIDAE

Okassiga, HTSTRIX_CRISTATA

SUGUKOND: HÜPIKHIIRLASED, DIPODIDO

Korvehüpikhiir, Allastaga jaculus
■ ' ■ J ■ ■ ' " ' * '  ' - ■ 11 '■ u/V-//s —

kjljx<x)xo ( q>p ) ’korvehüpikhiir’, liitnimetus, 

sõnasõnalt ’maajänes’.

SUGUKOND: HIIRLASED, MURIDAE

Hiir, j^.^musculus

še jer (Kee) ’hiir’, 3^/3^ ( Э-Р , Рд ), (iZ/^/^7),

(vH Р , OjU) , sej^r (MMSz). Nimetus on soomeugrili

ne, sm hiiri vps Jiir, i^i, udm sir, к sir, iriks

з egezr jne. p ) ’hiirepoeg’ .

Kasutatakse ka liitnimetusi nagu pak’ sarjjs ’ ejer 

(Kec^= põldhiir) ’hiir’ ja moda s’ejar (MMSz)( = maa

hiir) ’hiir’.

Rott, Rattus, rattus.

krisa (Kee) ’ rott’ , к^глхс<х ( Э-Р s p э , vUP Pxc ? ) 

kris’a (J/lMSz), hrysa (Wied) z i/n, •

■“-Toivonen, SKES I, lk. ?4.



SUGUKOND: KOBRASLASED, CRICETIDAE

Hamster, Crinet^s^crice^s,

x:o^cjb>< ( llzz ) »hamster’ vn

Kobras, Ca^ter^fiber^

JoSptx »Kobras, piiber’z vn

mi j a (Kee) ’kobras' yZ6</tjL (з/\Ра) , 

nimetus on soomeugriline, sm ^j^va, lpN maggjegv) 

mrd mijav, m’ijal, udm mui, К moj jne.^

SELTS: JÄNESLASED, LAGOMORHIA

Halljänes, ^Rus^eu^paeu^, 

numolo (Kee) ’ jänes ’z , и^^лАЛ

( jlaO ' . numal (MMSz) numolo (Wied), nuinal M,

numolo E (Mch). Nimetus on soomeugriline. Vrd. lpN 

n j оmme 1 kSotimai ung ^njnil1 -.

P 5 ) ’jänes’, deminutiiv, mida kõne

keeles väiksemate loomade kohta sageli kasutatakse.

cAAz^^Gcfõ^ (^^,JZxx) ’jänes’ ди mb а. ♦ s (MMSz), 

sumba^s (Mch) esineb ainult moksas.

Küülik, Orvctolagas cuniculus.

kudo numolo (Kee) (= kodujänes) ’küülik,

^Toivonen, I t к о n e n, J о к i, SKES II, 

lk. 528
2)szinnyei, MNyH7, ik> 143; Collin 

der, FW, lk 56.
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numolo^ (Wied), liitnimetus, mille mõlemad komponendid 

on soomeugrilised.

jyvjQjuxj^ ( vL/Z ) ’ küülik’ zvn •

SELTS: KISKJALISED, МЗЗП^ЕВТА,

SUGUKOND: KÄHPLASED, MUSTELIDAE

Metsnugis, Martes^jnartes^

hm*uljuul (эР) ’ nugis1. Algupära ebaselge.

^CULjCLvXZ ( ’ nugis’ .

cuulluUjohj, ( vlzt) ’ nugis’ .

Tuhkur, Mustela putorius.

kor1 ok (Kee) 1 tuhkur1 , х£узЙ5 v?^) vn

Naarits, Mustela lutreola " ” . ...... . -- ***</
ved’baca (Kee) ’naarits’ , ,

nimetuse esimene komponent on ved1 Ivesi’, teine tähen

dab ’naarits’ 'раса on soomeugri-samojeedi ühissonu, 
0^- /xzzztzxxz. MjLiC ZV-^2 /VAZ^^O 1

Nirk, MusteL^^

eombovike (Kee) ’nirk’ , 

^qucmxx ’nirk’ x vn -

Mäger, Meles^meles

uv| (J P ) ’mäger’, tuletis sõnast ^£j? 

n’er ’nokk’, mis on soomeugrilist, vrd sm nirkko, 
' Cb 

lpN ni^*^

Paasonen, BpSL, lk.118.

Paasonen, BFSL, lk* 51.
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’mäger ( Э P , iZ4? ,^*x>€) >
<. vn

barsuk (Kee)

Saarmas, Lutra lutra

v^dra (Kee) ’ saarmas V vn
6^*еГ<Уи<х_ •saarmas’, Х£§?рада (MMSz).

Sõna pa^a tähendus on ilmselt tuhmunud, kuna ta esi
algne tähendus on üle läinud ka saarmale,

Soobel, Mustel^zibeHii^

-j£Z><^b<o6 > ’soobelzvn coJoxX* .

SUGUKOND: KARULASED, URSIDAB

Karu, Ursus aretos,
of to (Kee) ’karu’, Г

ofta (MMSz). Nimetus on soomeugriline, sm qh£o, 
kr j ohto, otso, e ott, fcf oks, mord ov’to, ofta^";

SUGUKOND: PESÜKARULISED, PROCYONIDAE

Pesukaru, Procyon loter

скот ( jjP) ’pesukaru’z vn

SUGUKOND: KOERLASED, GANIDAE

Hunt, Canis lupus

ver’ g ’ iz (Kee) ’hunt’,

ver’gez (Wied), verges, ver’ga s, v3</- 

ga- s M (Meh). Collinder peab nimetust indoeuroopa 
2 

laenuks, skr vrka, av vahrka .

^Toivonen, I t к о n e n, J oki. SKES TI, Ik.
420.

Collinder, Ft/
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koda vac о v'er'giz 'näljane kui hunti

Rebane, Vulp e s,^vulp^es

rives, rives1 ke (Kee) Trebane1 (^P РЭ)--------- ' ---------------- / f
rives (Wied) , r'iv'es' (Mch) Sõna on soomeugriline, 

sm repo, vps reboXi, e rebane Wf re'bbi, lpN riepper, 

mrd E riives, ir^vis, тд. jne."

.vitro j koda rives'ke 'kaval kui rebane'.

KAxXDJKj» ( ja 0 p/U ) 'rebane' к'elas , k'£las

(MMSz) on mokša nimetus.

Koer, Canis familiaris

kiska (Kee) 'koer' ( ^AP SP9 ) Paa^onen

väidab, et -eka on siin sufiks ja ersa Ij^i- on 

sama algupara kui soome tuvi koi- ja eesti koe- -

kiskal'ewks (Kee) 'kutsikas', OP).

x qjtSüUX. KjLlc#<JX- ( /сем *.

at'aka (Kee) 'isane koer/

gjbaXvtk каасл<а 1Э p) 'emane koer'

axxxjl ^AAP sPA ) 'koer' pin(£ (MMSz).

Sõna on soomeugriline, sm peni, e peni, л>мс1 p' in' e , 

M pJ^nV , mr pi, pi , fc pon, ung fene jne.

šaakal, 0anis aureus

caaaj^ousvL (АРР^Л/Р, ) 'šaakal' , 
uCAvGL#GCU< .

Itkonen, Jokl, SKES III lk. 769.

‘"P. aasonen, VK XXIV, lk.14.
3
Itkonen, Joki, SEES III, lk.518.
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SU GUKOItD: HÜaXhLAS ED, HYAETHDAE

Hüään, Hy_a_a нашего cu ta 
г1ЛЛ£ЛССс C d i^Q^n* Z vn

SUGUKOND :KASLASED ^ELIDAE,

Kass,Felis ■—■■■-- /xvv/^'^ 

psaka (Keo) *kassf , .Tttrgi-tatari

keeltest laenatud. Sealtsamast pärineb.ka udmurdi 

pisei .1 octk.^eu^<x Udd) '/ссиаХа'; ■

2
J.M ä g i,s t e, Läänemereks«, keelte kass» feSi’ 

katt(i), ja mõni sõna muistki kassinimetustest. Eesti

Keel, 1937, nr. 1-2, lk. 14/15.
vXl • Cc С ^хл, С , Э ГиСХХл) vOO IXAAJL O<^<AaX Cx,c<jr6o_/V

^ОУОО-VO C

у К ■ -iiT,pd . • ■ JL , vLCo c#<^6cl ( / jt> +, ' ■

XjOlF/<a. ,kass ' > 0^55 k^ta (MMSz).

Võimalikult vanem laen vene keelest samuti kui

J.Mägiste järgi *re katt ja vadja katti läänemeresoome 

vanema sõnana on hilisemaid muinasvene laene,vrd.
* 2vn > gen. (сотой ’Kater*, poola kot id. jne.”.“ 

ч44/Оуем.п °i / ,
Vasmer esitab vn kAL •> gen. puhul ka*^r , gen.^?^, 

vana—vene -> arvates neid olevat nähtavasti lae

natud vulgaarladina keelest, lad cattus ’metsik kass*.'

Ilves, Felis lynx
• ini U 11 - /\v\^/"C^X_/2 * 4^'V''Vx. -V

^caskamo (Kee) ’ilves *, •

г^сс^бс/С, /^6 «2,, L/c. 1^.4.
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rjs (KeŽ) ’ilves’, ris

(JliSz) viiams .

Lõvi , Feli^leo^

(30) ’ lovi *, , 11 ev (MMSz)

Barss Uncia uncia

Leopard, Felis pardus

^ЛЛ/зпух^уу(зР, рд, JKP PJJ) ’leopard

Tiiger,Felis Tigris

Tu/yvx (э-п, vUP# (/LU)' tiiger ’, Vigra (?MSz) 

z vn Гилу^С^ .

Viimased neli nimetust esinevad ainult kirjan

duslikus või teaduslikus keeles, mordva oma sõnu 

pole nende (nagu paljude teiste taoliste loomade 

ja lindude) nimetamiseks kunagi olnud. Sama tuleb 

Öelda nelja järgneva nimetuse kohta.

SELTS:LOIVALISED,PIMIPEDIA

SUGUKOND:HULGLASED,PHOdDAE

Hülges, Phoca

P^) ’hüljes’ z vn .
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SUGUKOND:MERIHOBULASED,ODOBENIDAE

:'erihobu, Odobenus rosmarus

SELTS:LONDILISED,PROBOSCIDAE

SU GUKOND: ELEVANTLASED, ELEPHANTLDAE^

Elevant, Elephantus elephantus

Q/lok. <эи>Рд ' elevant ’, slon (MKSz)
----------------- , < /

< vn CaJUOH. .

Mammut, Elephas primigenius

oUP PjU) * mammu t’ z vn •

SELTS:SÕRALISED,ARTIODACTYLA

SUGUKOND:SIGALASED,SUIDAE

Siga, Sus domesticus

tuvo(Kee) ’siga Ft^o (^P. P J ) s Гу5ot (jUPM)xZX^x) r ' rs*V xWXj ' ' f

tuva (MMSz), tuvo E, tuva M (MCh). Nimetus on soome

ugriline, sm sika, kr j sika, vdj sika, 

M tuva (z * tika) jne. ‘

ojrXKzx r<̂ o P) »kult*.

õjJpay-^/x. 1 f emis ’.

e siga, mrdE tuvo

borov(Kec) ’kult1 (ЭР P^J x vn <^л^6 e

kult ’

’porsas

pur’t^1, pur ’t ’s ’к Ч - , pur’t ’s ’э ms, pur *4 ’ s ’<э za -ms 

(№Sz). Nimetus on soomeugriline, sm porsas,

1------------------------------------------------------------------------
I t к о n e n, J о к i, SKES IV, lk. 1022.
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vps porzaz, е porsas, mrd E purtsos, pur’tsus, pursez,
1 

pur’tsLts, pur’ts, M purts, udm pars’ jne.

Sona peetakse esiaaria kui juba mitte indo-euroopa 
1 1 2laenuks.

t *ul * aka (Ke&) rporsas ’, —

kontaminatsioon sõnadest tuvo ’siga’ ja lewks ’laps’, 

’noorloom’. Võibolla on ka tJuJJUaka sama nimetuse 

variante.

Metssiga, Sus scorfa

dikoj tuvo (Kee) ’metssiga’, Z Губо / J P)
X- /

jvi^o ВP) , Kõik kolm varianti tähendavad sõnasõnaltV/ \A/W xääj

’metsik siga’,kahes esimeses on esimene komponent 

vene laen.

SUGUKOND:VEISLASED,BOVIDAE

Koduveis, Bos^taurus

ska^L (Kee) ’ lehm’, ) i skal (Wied),

skal (MCh). Vrd. udm skal, iskal, sfkal ’lehm’.^ 

Ruoppila oletab, et see on tõenäoliselt soome-permi 

ühisaega tagasi ulatuv lehmanimetus. Läänemassoome 

vaste on ühel voi teisel põhjusel kadunud, võimalikult

I t к о n e n, J oki, SOS III, lk. 606.

2O 1Sealsamas .
3 B. Mi u n k.a esi, Orosz elemek a votjak szokines-

ben.Myelvtudomanyi KÖzlemenyek XVIII, Budapest, 1883» 

lk.447»
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just selletõttu, et siin on sõnal lehmä olnud, sama

tähendus.Tõenäoliselt tähistas sõna algselt mingit koduloo-
1ma.

(^uP PZ<) t ]_f , traks, (IvIMSz) •

buka (Kee) 'pull', (dr>, Р3- -л4'’, Р1ЛХ),

buka (Wied), buka (MMSz), buka (MCh). Sõna on laenatud
2 

tatari keelest< tat buka.

vaz (Kee) ’vasikas1, (аР.РЭ),

1R u о p p i 1 a, KNSM I , lk. 108 - 110; T.E.U oti-

1 a, Zur geschickte des konsonantismus in den permischen

sprachen. SUST LXV. Helsinki, 1933, lk. 317
2
Paasonen , MCh, lk. 104*

vSealsamas, lk. 215*

4 Sealsamas, lk. 152.

5Ruoppila, KNSM I, lk. 173.

•D 
vaz (MViSz), vrd. sm yasa, e vasikas.

vedt,r*eks (Kee) ’vasikas’, 

vedräks (Wied), vrd. e veis

potolok (Kee) ’mullikas ’, 9

M ГО^иУК (UPPUjk vn ,

Lammas, ^vis^aries^

r ’ ev ’ e (Kee) ’ lammas ’ , p, •

„y'Mv ( P, PjX) ’ lammas ’z P).

Sõna on soomeugriline, millel on kindlaid vasteid 

läänemeresoome keeltest ugri keelteni, vrd. sm uuhi, 
v V v V V X \7

uutti, utti, e utt; udm ^z, kS iz, mns os, h os, ots.'' 1 2 * 4 5 
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bar an (Kee) »oinas’, 2^%^ cap, , Г£?ЛЗ^- 

boran (MMSz), baran (Wied) «. vn сГоу^«. .

j ark а (Kee) 1 tall1, f^p, > jarka(Wied)

1Co 1 1 1 n d e r, FUV, lk. T36.

z vn

Kodukits, Capra hireus

s 1 eja ( Kee) rkits', Р(л p

sj^ava, 1>JibLSva, s’avan (MESz) , E, ^Ялл, M (IvlCh).
 - 1

Collinderi järgi indo-euroopa laene, skr ehaga, ehaga.

qg5c (д P) fkitsetall *.

at * as * e j a (Kee) ’sokk’, 5^53^55^-5551 *

kcl^o* (А(РгРхл) kaza (MMSz)

vn КОЧ <K.

Kaljukits, Aegoсeгоs

( P9) ♦kaljukits’ д vn

Jdehobune, Hippopotamus,—-w-.- T- .... - -— ■ -. . , ***A*x

(^P, /У *>uP/ to) »j о ehobu1 z vn c/c^z^zlT ,

SUGUKONDiHIRVLASED, CERVIDAE

Hirv, Cervus elaphus 

^лахл. t^P, 1 emahirv ’ z vn х/ихл .



Põder, Aloes aloes

3 ') ’põder’, genuiinne nimetus,mr sards,

mns surti, h surti neen siraej, selk sjaera.

los r (Keo) fpoderr, , los ’ (Ivl.ISz)

£ vn <xX>Z4> •

olen1 (Kee) ’põder, põhjapõder’,

Z. vn w

SUGUKOND: KAAMELLASED, CAMELIDAE

Kaamel,Camelun

0# РЛ</ ’kaamel’ z vn

SELTS:KABJALISED,PERSSODACTYLA, 

SUGUKOND:HOBUSLASED,EQUIDAE

Hobune, Equus^caballu^

1 ’ isme (Kee) ’hobune ', P, ^>'XA

1’isme,cisme E, l’ism€ M, dem. I’isman^ (MCh).

Vene-ersa sõnaraamatus lisatakse nimetusele, et 

on vaid soiduhobuse nimetus ja mokša sõnaraamatud täp

sustavad, et on vaid ilus hobune või mänguhobu.

Sellest järeldub, et nimetus on veidi arhailise var

jundiga. Nimetus ise on soomeugrilisi, sm lehmä, 

vps 1’ehm, vdj lehmä, lv nie^m, птДепгэ, inrd E lišme, 

ismfe, M lismž. . "

1P а a s о n e n, BPSL, lk.93- 

7Toivonen, Itkonen, J о к i, SKES II, 

lk. 284.
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Mordva IVLsme tähistab hobust, selle vaste lääne

meresoome keeltes lehma. Etümoloogiliselt samade sõnade 

tähenduslikku erinevust pole senini suudetud rahuldavalt 

seletada, kuigi on osutatud paralleelsetele juhtudele 

nii soome-ugri kui indo-euroopa keeltes.Ruoppila on 

esitanud järgmise seletuskatse: soome-volga perioodil 

on *1зsms -sõna kasutatud samuti kui soome keeles eläin 

rloom’ voi saavas 'kurielajas, kariloom, lehm1, mida 

veel praegugi murdeti kasutatakse ainult koduloomast 

kõneldes, kuid mitte kõigist ühiselt, vaid sageli vaid 

lehmadest ja lammastest voi ainult lehmadest.Varasemal 

ajal oli veise ja hobuse kasutamisel inimese majapida

mises rohkem kokkupuutepunkte kui nüüd, sest hobuseliha 

kolbas toiduks samuti kui veiselihagi. Alles ristiusu 

mõjul on hakatud hobuseliha pidama inimtoiduks vähem 

sobivaks.Ruoppila esitab kõhklevalt küsimuse, et kord 

oleks lehmalihast kõneldes võidud mõelda hobuse ja 

veise liha , nii kui praegu soome keeles raaväfoliha võib 

tähistada nii lehma- kui lambaliha. Niisugusest algtähen

dusest oleks lihtne tuletada nii mordva kui läänemeresoome 

tähendused. Lehma ja veise rinnastamine on päris loomulik, 

sest selline üldmõiste kui veis, mis haarab nii lehmad, 
'l 

härjad, mullikad , on keeles suhteliselt hiline.

Ruoppila, KIJSM, lk. 110/111.



Hobused värvi järgi:

buro j (Kee) ’kimmel’, 4.^/2^ 

z.vn cfuKAxM .

gn’edo j(Kee) ’korb’

z vn

karei (Wied), z vn /<^

г cmpm^

pegoj

r^zoi^

rj zo j (Kee) Tpunane 1,

(Wied) z vn •

s'ero j (Kee) ’hallr, S A. (MP Рм/

siroi (Wied) l vn

kan’aške (Kee) ’varss’. Tüvi on vene laen

< vn ’hobune’ pluss mordva deminutiivsuf iks ške.

(«Рэ ) 'varss ’, f aastane

varss’, deminutiiv sellest

va3*0 (Kee) ’varss’, (&Р/>э/

ajgor (Kee) ’ tgtkk’, P, PM^

ajgar (MSz), aigor (Wied), ajgor, ajg5r (MCh) , z 

tat aj^ir, tsuv ^jjr.

ei ’d ’ e (Kee) Tmära’, d

jil’d£, cSl’dk. (IvIMSz), ei’de (Wied). Vana genuiinne 

nimetus, mille Paasonen kõrvutab sugulaskeelte vaste- 
2 

t*ega , lpN alddo, к väi, udm vai, mr Дй10.

1 Paasonen, SUSA XV, lk.26. 
p

Paasonen, BFSL, lk. 136.
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a xa sa (Kee) ’ruun’, сс._с^<х-х,а мР/ )t

alas’a (№Sz), alase. (Wied.) ’ruun1, alaska, (MCh) 

’hobune’, ’ruun’. Hagu eelnevast selgub on ühtede allikate 

järgi sõna tähendus ’hobune’, teiste järgi ’ruuft’*, 

Paasonen annab mõlemad. Sõna on tatari laene, 

tai? alasa, ’kastreeritud hobune’, ka tsuv laža tähendab
1 

kastreeritud hobust. Ilmselt on siin toimunud tähenduse 

nihkumine.

SELTS:AHVILISED,SMIEIDEA

Ahv

z Vn О (Г<А %IMX. .

Gorilla, Gorilla gorilla

2 УП

Paasonen, SUSA XV, lk.28.



III. KAHEPAIKSED JA ROOMAJAD

KAHEPAIKSED,AMPHIBIA

SUGUKOND:KÄR1KONLASED,BUFONIDAE^

Kärnkonn, Bufo^bu£p^ 
modapek’e (Kee) (-maakoht) ’kärnkonn .’

Nimetus esineb nähtavasti ainult ardatovi murdes, 

sest sõnaraamatutes seda ei leidu. Liitsõna mõlemad 

komponendid on soomeugrilist päritolu (vt.SKES).

moda vatraks(Kee) ( =maakоnn) ’kärnkonn’, 
(эл ла. CM J.

SUGUKONDiKONLASED,RANIDAE

Rohukonn, Rana^jbemp oraria^

>&е^Гдои<>ии. (Рэ, CvU] *konn1, vatraks', vatraks, vntj- 

raks (MMSz). *

Alati ei tehta täpset vahet konna ja kärnkonna 

vahel ning vatraks ja moda^ vatraks on võrdselt 

kasutatud rohukonna nimetusena.

1’ago (Kee) ’konn’ z vn *

SELTS' > rRCOKAJAD, REPTILIА

SUGUKOND: SISALIKUD, LACERTIDAE

Kivisisalik, Lacerta agilis

met ’kaz (Кеб) ’sisalik’,



SELTS :NASTIKLASED, COLUIViBIDAE

Nastik, Natrix_jia t_rix^

kir*gowprra jozhe (Kee) 'nastik', /у-я

^^-/^/ty.Liitnimetus, mille esimene komponent tähendab 

ilmselt 'kasetohtu1, (kujgyr, givgsr (MCh)2,teine 

komponent prja ’pea1 — soomeugriline sõna - ja 

viimane komponent j^ozne rrästik ,guj •madu’. 

Moksa variant:
(JJ f1} f nag fr j t, /yxA /Рм},

samalaadne kui ersa variant, esimese komponendi 

tähendus ebaselge. on ilmselt üldisem,

kir'gowpr'a joznte lokaalsema iseloomuga teisend. 

Nimetus guj^kuj ’madu1 , vene-ersa sõnaraamatu 

järgi folk loris tliK. А soomeugriline sõna, sm kyy, 

vps kl , vdj cüü, e küü, mrdtõkuj, k^i^oy, k'ju, 

M kuj, ung klgyo', sam sü jne.1

Kobra,Naja tripudians

) < kobra1 z vn

Toivonen, Itkonen, J о к i,SKES II, 

lk.257.
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SUGUKOND: VASKUSLASED,ANGUIDAE

Liitnimetus, mille esimene komponent on gesks. ’sa-

rapik’, teine guj^ ’madu’. Vaskussi kohta kasutati

ka nimetust, tegelikult märgib mutti slepoj

maksazej, vt. lk.

Cjkjl (вP) (= sarapiku rästik) ’vaskuss’

SUGUKOND:RÄSTIKLASED,VIPERIDAE

Rästik, Vipera berus

Kasutatakse viit nimetust

jozne (Kee) * rästik (ЭРЗ-

rauzo jozne (KeeJ (=must rästik) ’Rästik’,

^oJyrcLcx. /у/vA, КА^и.(Гл<(НР) (^mustpeamadu) ’rästik’, 

raudza pr’<£ kuj (IvlMSz).

f v/llvV ’ rästik ’, nimetus , mis muidu Märgib 

madu kui üldnime või muinasjutulist olendit. Sõna

on genuiinne.Vasted esinevad läänemeresoome keelest 
1 _

samojeedi keelteni. Vt. lk.^3.

SUGUKOND: BOALASED,BOIDAE

Boa, Boa constrictor

Toivonen,It ко nen, J о к i,SKES II,lk.257
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SUGUKONDiKROKODILLLASED,CROCODILIA

Krokodill,Crо с о di1



KOKKUVÕTE

Käesolevas töös on esitatud 112 linnanimetust ning 

134 looma, roomaja ja kahepaikse nimetust« Neist lin— 

nunimetuste hulgas on 66 ja loomade, roomajate ning 

kahepaiksete nimetuste hülgas 92 tüvisõna. Paljud ni

metused on seletatavad mordva sõnavara baasil, nimelt 

liitnimetused ja tuletised (ner^gaz- 'mäger')• Kirjel

davaid liitnimetusi analüüsides saame kindlaks teha, 

milliseid võimalusi on keeles kasutatud nende nimetus

te loomiseks ja millised on olulisemad printsiibid, mil

le põhjal nimetus loodi.

Järgnevalt on esitatud nimetused päritolu järgi gru

peeritult.

Olulisema rühma keeles ja keele ühes osas, linnu ja 

loomanimetustes, moodustab kahtlemata genuiinne sõnavara. 

Genuiinset päritolu on järgnevad sõnad: kargo, 'kurg', 

kuj 'madu', раса 'saarmas', govo 'püti', s^ardo 'põder1, 

ur 'orav1, varaka 'vares' (Kõigil neil on vasteid ka sa— 

mojeedi keeltes); at'aks 'kukk', kiska 'koer', k&encf 

'ronk', kukO* 'kägu', lisme 'hobune', utoksti 'luik', 
/XVXVX^/ 92^53/, 

mija\ 'part' numo^o 'jänes', pzfeata 'pää

suke', purcus 'põrsas', ofto 'karu', rivesz'rebane', 

suvozfej 'metsis', s^ej^el 'siil', sejer 'hiir', ska^u'lehm',
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tuvo ’siga1, uc’a ’lammas’ vaz ’vasikas’, vedreks ’veis’.

Genuiinsed nimetused on säilinud tavaliselt kõigi 

tähtsamate kodu— või jahiloomade, -lindude jaoks. Arvuli

selt on neid 29* Neile võiks veel lisada vanad indo—eu

roopa laenud, mida leidus vaadeldava sõnavara hulgas 

(verfeiz ’hunt’, sbja ’kits’). Arvukad on laenud türgi—ta

tari keeltest. Seda on ting^inud tihe kontakt, mis oli 

mordvalaste ja mitmesuguste türgi-tatari rahvaste vahel.

Mainitagu neist laenudest: ajgor ’täkk’, azaša ’ruun’, 

avaks ’kana’, buka ’härg’, ’tibu’, jumborge ’suslik’,

kar’s’agan ’kanakull’, kurka ’kalkun’, psaka ’kass’, 

sezgan ’harakas’, t’urgej ’lõoke’ .

Arvukaima laenude rühma - umbest8 - moodustavad 

vene laenud, mis kronoloogiliselt hõlmavad eri aegadest 

pärinevaid sõnu, vanavene laenudest kuni uuemate vene 

laenudeni.Vene laenude uuema kihistuse zoo- ja ornito- 

nüümikas moodustavad eelkõige kaugemate maade lindude ja 

loomade nimed (näit. l^ef ’lõvi’, verbljud^’ ’kaamel’, 

jenot ’pesukaru’, strauss ’jaanalind’ jne.)

Ebakindlat ja tundmatut algupära on 36 sõna.

Peale tüvisonaliste nimetuste moodustavad õige 

suure hulga liitnimetused. Viimased nagu nimetatud on 

peamiselt kirjeldavad ja koosnevad tavaliselt kahest 

sõnast, väga harva kolmest sõnast (pokspr’a kõrs ’öökull’,

serenjbr^ajk^ ’nastik’). Liitsõnalised nimetused on 

tavaliselt sõna—sõnalt tõlgitavad, vaid harva on ühe
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komponendi tähendus tuhmunud. Siinjuures tuleb nimetada 

eraldi isas-, emas-, ja noorlooma nimetusi, mis on tüüpi

liselt liitsõnalised, saadud vastavate sõnade atra 'isas-*, 

ava~avaka remas-f, lewks ’noorloom, laps1 lisamise teel.

Osa liitsõnalisi nimetusi on saadud ka tõlkelaenudena vene

keelest (karvon* kuntili 'kärbsenäpp', vrd. vn KA ;

Sellel rühmal võiks olla eriti mordva teaduslikus zoo- 

ja ornitonüümikas laiem perspektiiv kui otseste vene laen

sõnade ülevõtmisel.



Indeks

aist 9 

ajgor ’Jo 

a^aša 

aso d^rdas '30 

as о varaka M 

at’aka Ю, ч^чхчч.ц. 

at’aks /V 

at’ aseja 4 

at‘apsaka Y>” 

avaka ro; 44 ,чч# s2 

avakakiska *<< 

avaks 34 <4 

baran V* 

barss УЗ 

barsuk

begemotY) 

berkut /3 

bobra 3j? 

borov 

buka 4G 

buro j «ГО 

cibos ‘

oinaga j ,г 

cipa

cipan‘zali ib 

cokow 50

cizik 3 2»

caika i8 

cafka 2.8 

cinemess

сошЬоДкя 3Q 

d‘er’ben1/6 

a‘erkun* 

diga

dikoj tuvow' 

dikobraz

drozd 2>° 

el’d‘e 5*0

fazan lb

gagara 

ga^a

gi^ena 

gn ‘ edo j 

gorilla *>*/



grac ’ 2 > 

gul’ka 

guj ^*4,^ 

homjak ъ* 

id1em gaxa Ю 

id’ imka ,o 
e

id’imka diga >0 

jarka 4> 

jaks’argo 41 

jenot 40 

jozne

jumborge 

kajgarc 3<>

к al’ s'ez'gan 21 

kalon’ sali 

kanct1 oz^z 

к an1 aske3'0 

kar'e j 

kargo

kar’s ’agan /2>

karvon’ kunt'ili 3o 
n «.

kaza i > 

kazvarc 

katka nx, 

kava^f /3

ked ’memil * ew

kileyg 

kir’gowpr’a jozne 4 0

kir’hks 32.

kiska 41

kockodikL
kobra

kor’ok

kõrs V)

krenc

krisa

kr *ht ’aka

krokodil 54

kudo питол.о'зг?

к ule о

kurk а /6

1’ago

lan’4г

las ’karno

l’eopard ч

l'ev м 3

1’išme 4?, 4*Э

l'oks ’ е j

los ’ ч<?

low nar^mun’ зз

lown’aske зз
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macej ,0 

maks aka ss" 

maksazej 

mamont 14 

mazi ozatfk ’ e 34 

met ’kaz 33 

mija 3# 

mo dатакs ak a 

moda s’an’aka-U 

modap ’ eke 

moda vatraks s2> 

moric’a dirdas’ao 

morž44 

narmun' 34 

ner’gaz *3 

norovzorc 2,3 

питоло ъг?

obezjan Я 

ofto 40 

olen* ft1 

oz ’ aka 3/f 

ožogrud'as 

ozopmo 2g 

parne SO 

pak’s’a pan’zej^ 

pak’ s 1 a povo #r 

palaks oz’az’3^

panz'ej

pegoj ov 

pel’ikan 5 

pesks guj 5Ц 

pitiže kivge 

pingvin 33 

pis ’mar 2 <> 

pis’кос ’и 31 

piz’gata narmun’zd 

pize cavaca^l 

pize ozizJ//

pit’ergaj 

pokspr’a kors 8-° 

pot * olok 4(o 

povo /У 

psaka

psakal ’ ewks 4л.

pz’gata 2x 

pun’a 

purcuz44 

raužo varaka 25 

r’eve У6

ris ’ 42» z.
i^izo

rives ’ 41

sad narmun’xo

s ’ an ’ aka ^2,



saraz* ,v4 

srardo 

s’eja '■

S 1 e jel ’ зг 

seksaga 24 

senrk^f‘ 9 

sen’dfkaj ^4 

serna чз 

seroj 

s ’ez/gan 2 7 

sentk 

ska^t, ч< 

skipirkaj 2 5 

s'lepoj maks az 1 ej 

dn'egir* зз 

sobol* 4o 

sokol iS 

soka пагшип1^ 

sustil’n*ik 9(o 

straUss в 3 

suvoz 1 e j 

šakal 41 

se jer*39- 

z rablzik13Q* 

žavaronka^V 

t'igra ч 3 

tingaj *3 

tirdaz 3o

t^Xil’aka 45' 

ffurfgej 

tuvo Vе/ 

udav 

ur 3G 

vaduga /Ъ 

varaka 2# 

vaso 5° 

vaz 

vatraks ь" з 

ved ’Ьаба 

vedr’eks 4(o 

ve^bl’ud 

ver’giz 40 

vidra 40 

vir1 daran 

vir jgul fka 1S 

vir* povne ,r 

vir1 saraz 

uskir’aj /<? 
cLca. 4 6

tjulen'



Lühendid

av - avesta 

e — eesti 

een - eenetsi 

h - handi 

ir - iraani 

к — komi 

kirg - kirgiisi 

krj - karjala

krjА - karjala annuse murre 

krjL - karjala lüüdi murre 

lad - ladina

Ims - läänemeresoome 

lp - lapi

lpK - koola lapi mupre

lpL - lapi« murre 

IpM - lapir.norra murre 

IpR - lapix.rootsi murre 

lpS - lapix.soome murre 

lv - liivi 

mrd ~ mordva

E - ersa

M - moks^a .

meštš - meštseri 

mns - mansi 

mong - mongoli
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mr - mari 

neen - neenetsi 

osm £ osmani 

seik - selkupi 

sam - samojeedi keeled 

sm - soome 

skr - sanskriti 

tadž - tadžiki 

tat - tatari 

tatK - tatari kaasani murre 

tsag - tsagatai 

tšuv - tsuvasi

- türgi 

udm - udmurdi 

ung - ungari 

vdj - vadja 

vps - vepsa 

vn - vene

Lühend Kee märgib Ketsenbije külast 

kuuldud sõna. Sõnaraamatute lühendid on 

kasutatud kirjanduse nimestikus vastava 

teose järel.
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