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Имената на животните и митологията
Петър Берон
Зоолозите от 18 и 19 век са били хора с класическо образование и са описали много видове,
родове и цели групи животни с имена от митологията, най-вече гръцката. Съвременните колеги усещат, че имена като Satyrinae, Hadesia, Apolo, Gorgonaria, Medusa, Arachnida и много други имат античен и митологичен произход, но не си дават труда да проверят в интернет или специализираната
литература. А е толкова интересно!
През последно време номенклатурата на животните се разнообрази с имена и от митологиите
на други народи – скандинавци, египтяни, мексиканци, дори папуаси. Един сръбски колега даже
имаше щастливата идея да нарече няколко псевдоскорпиони с имена от славянската митология –
Псоглав, Даждбог, Световид. Опитах се да събера такива имена и да разнищя произхода им, но не
си правя илюзията, че съм изчерпал имената – за това трябва да познаваш всички групи животни, а
няма такъв човек. Все ще има пропуски, а и постоянно се описват нови таксони, на които сведущи
колеги дават митологични имена.
Текстът е разнообразен и с митични същества, които може и да се окажат реалност, като Йети,
разни динозаври и бродници из джунгли и планини.

Адметус (гр.)(Admetus) – цар на Фере (в Тесалия),
един от аргонавтите.
Прочут със своето гостоприемство и справедливост.
Под това има имало и други персонажи.
Зоол.: Admetus C.L. Koch е синоним на род Phrynus
Lamarck (род от разред Amblypygi, Arachnida*)
Адрастус (гр.)(Adrastos) – цар на Аргос, но и много
други персонажи от гръцката митология.
Зоол.: Hyarotis adrastus Stoll – вид пеперуди от сем.
Hesperiidae

Hyarotis adrastus

Алгой (или оргой) хорхой (Algoi horhoy) – според
монголски предания, огромен червей или
друго същество, което живее в Гоби и може
да убива от разстояние.

Оргой хорхой

Амазонки (Amazonas) – племе от жени войници.
Зоол.: Amazona Lesson – род южноамерикански
папагали (Psittacidae).
Амфисбена (Amphisbaena) – митологична мравкоядна змия с по една глава от всеки край на
тялото си.
Зоол.: Amphisbaena L. – влечуго от сем. Amphisbaenidae, подразред Amphisbaenia, разред
Squamata.
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Анубис (Anubis) – египетско божество, син на Озирис с глава на чакал или куче, съпровождал
покойниците в подземния свят.
Зоол.: Papio аnubis (Lesson) – вид павиан (бабуин).

Амфисбена

Papio anubis

Двуглава змия

Amphisbaena alba

Антиопe (Antiope)(гр.) – 1. майката на близнаците Амфион и Зетус (от самия Зевс, който я
похитил, превъплътил се за целта в сатир). 2.
Дъщеря на Арес и царица на амазонките.
Зоол.: Nymphalis antiopa (Linnaeus) – пеперуда от
сем. Nymphalidae.

Nymphalis antiopa

Аполон (Apolo) – гръцки и римски бог, син на Зевс
и Лето, близнак на Артемида,
Зоол.: Parnassius apollo (L.) – пеперуда Аполон от
сем. Papilionidae.
Аранеус (Araneus) – латинската форма на Арахне
Зоол.: Araneus Clerck – род паяци от сем. Araneidae
и от разред Araneae.
Арахнe (Arachne)(гр.) – тъкачка, предизвикала
Атина, богиня на мъдростта и занаятите, която я превърнала в паяк. Полужена, полупаяк,
майка на всички паяци.
Зоол.: Arachnida е подкласа на паякоподобните
животни (паяци, акари, опилиони, скорпиони
и други разреди)
Аргиопа (Argiope)(гр.) – нимфа, майка на певеца
Тамирис.
Зоол.: Argiope Audouin – род паяци от сем. Araneidae.
Аргонавти (Argonautes) – екипажа на кораба Арго,
отправил се към Колхида да търси Златното
руно. Между тях били Язон, Херкулес, Орфей
и много други.
Зоол.: 1. Argonauta argo L. – главоного от сем. Argonautidae, разред Octopoda. Видовете от род
Argonauta се срещат в тропичните и субтропичните морета.
2. Iason argonauta Giachino et Vailati – вид
бръмбари от сем. Carabidae
Аргус (Argus)(гр.) – Аргус, наричан Паноптес, т.е
всевиждащ, в древногръцката митология е
стоок пазач великан, който никога не затва-
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Argonauta argo

рял всичките си очи. Син на Гея. Цялото му
тяло било покрито с очи, част от които винаги
бодърствали. Хера го назначила за пазител на
Йо (любовница на Зевс, превърната от Хера
в крава). Като разбрал за това, Зевс изпратил
Хермес да го убие. Когато пристигнал там,
той засвирил с арфата си и затворил всички
очи на великана, след което го убил. Хера
поставила очите му на опашката на любимата
си птица – пауна.
Зоол.: Argusianus argus (Linnaeus) – вид фазан с
многобройни петна, подобни на очи. Среща
се в Борнео, Суматра и Малая.

Ariadne ariadne

2. Parnassius ariadnae Lederer – вид переруди
от сем. Papilionidae.
Aриес (Aries) – знакът „Овен“ в Зодиака, а също
и древногръцкият бог на войната.
Зоол.: Ovis aries е латинското име на овцата.
Арион (Arion)(гр.) – Бърз и безсмъртен кон, язден
от Адрастус, цар на Аргос.
Зоол.: Arion Ferussac – род белодробни голи охлюви от сем. Arionidae, надсем. Arionoidea.
Аскалаф (Askalaphos)(гр.) – 1. Син на Арес and
Астиохе. Брат на Ialmenus. Той бил един от
аргонавтите и по-късно, заедно с брат си,
водил минойските сили в помощ на гърците
при Троя, където бил убит от Аесфобус.
		 2. Градинар на Хадес, син на Ахерон и
Горгира или Орфне. Превърнат от Коре
(Деметра) в сова, загдето казал на Хадес, че
Persephone изяла семената на граната.
Зоол.: 1. Ascalaphus (сега синоним на Libelloides
Scopoli) – род мрежокрили насекоми от сем.
Ascalaphidae (Neuroptera)

Фазанът Аргус. Рисунка на Wood за книгата на Дарвин
„Произхода на човека“

Ариадне (Ariadne) (гр.) – дъщеря на критския
цар Минос и на Пасифея. Свързана е както с
битката между Тезей и Минотавъра, така и с
бог Дионис. Oстанал e изразът «Нишката на
Ариадна» – способът, предложен от нея, за да
спаси Тезей от изгубване в лабиринтa.
Зоол.: 1.Ariadne Horsfield е род пеперуди (14 вида)
от Африка и Югоизточна Азия, спада към
сем. Nymphalidae.

Ascalaphus

		 2. Bubo ascalaphus Savigny – Фараонов
бухал
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Зоол.: Alcedo atthis (L.) – земеродно рибарче, птица
от сем. Alcedinidae, разред Coraciiformes.
Атлас (гр.)(Atlas) – титан, наказан да крепи небесния свод. Чрез главата на Медуза Персей
го превърнал в Атласките планини.
Зоол.: Attacus atlas (L.) – пеперуда атлас, сем. Saturniidae, разред Lepidoptera.

Мелеагер поднася на Аталанта главата
на Калидонския глиган

Аталанта (Atalanta) – девствена ловджийка, израсла в горите, ухажвана от Мелеагер и убила
калидонския глиган.
Зоол: адмирал (Vanessa atalanta L.) – вид пеперуда
от сем. Nymphalidae.
Атина (Атене)(Athene)(гр.) – богиня на разума,
изкуствата и литературата. Дъщеря на Зевс
без майка, тя се появява напълно израсла и в
доспехи от челото на Зевс. Участва във войни, които защитават страната и домашното
огнище. Патрон на града, занаятите и земеделието. Изобретила е много неща, между
които плуга, кораба, колесницата, тромпета
и флейтата. Била е любимото чадо на Зевс,
който й позволявал да използува негоговото
оръжие – светкавицата. Свещеното й дърво
било маслината, а символ – кукумявката.
Зоол.: Athene noctua L. – кукумявка (символ на
богиня Атина и на мъдростта)
Атис (Athis)(гр.) – овчар, в когото се влюбила
фригийската богиня Кибела.

Attacus atlas

Атропа (гр.) (Atropos) – Áтропос или Атропа
(«неотвратима»), старшата от трите мойри –
богини на съдбата. Прерязва нишката на живота, която предат и размерват сестрите й.
Зоол.: Acherontia atropos (Linnaeus) – един от трите
вида едри пеперуди от сем. Sphingidae, наричани „мъртвешка глава“. Влизат в пчелни
кошери и издават пронизителен звук.
Ахеронт (Ахерон)(гр.) (Acheront) — река в подземното царство, в която се вливат Пирифлегетон и Коцит. Позната като „реката на
болката“, тя е една от петте реки на подземния
свят в древна Гърция.
Зоол.: Acherontia atropos (Linnaeus) – виж по – горе.

Acherontia atropos

Alcedo atthis

Базилиск (Basiliscus) – цар на змиите, който може
да причини смърт само с поглед.
Зоол.: 1. Basiliscus Laurenti – род гущери (игуани)
от сем. Corytophanidae, четири вида, които
живеят в Америка на юг от Мексико.
		 2. Crotalus basiliscus (Cope) – вид мексиканска гърмяща змия (Crotalidae)
Баук (Bauk) – митично животно в сръбската
митология.
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Зоол.: Roncus bauk Ćurčić – вид псевдоскорпиони
(сем. Neobisiidae, разред Pseudoscorpiones)
Белбог (Белобог)(Belbog) – славянски бог на
щастието и късмета
Зоол.: Roncus belbog Ćurčić, Dimitrievic et Makarov
– вид псевдоскорпиони (сем. Neobisiidae,
разред Pseudoscorpiones)
Борей (Бореас)(Boreas)(гр.) – бог на северния
вятър
Зоол.: Boreus Latreille – род насекоми от сем. Boreidae, разред Mecoptera.
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размах на крилата до 1.5 метра, той е един от
най-едрите прилепи в света, но с вампиризма
няма нищо общо.
3. Rhacophorus vampyrus Rowley, Le, Tran, Stuart et
Hoang– вид жаба, от сем. Rhacophoridae, ендемична за Виетнам.
4. Vampyrotheutis infernalis Chun – реликтно дълбокоморско главоного, отделено в специален
разред (сем. Vampyrotheutidae, разред Vampyromorphida, Vampyromorphina)
Вейовис (лат.)(Vaejovis) – римски бог.
Зоол.: Vaejovis C.L. Koch – род американски скорпиони от сем. Vaejovidae (Scorpiones).
Венус (Венера)(Venus) – римска богиня на любовта
и красотата.
Зоол.: Venus L. – род миди от сем. Veneridae.

Venus affinis
Борей, изобразен на гръцка ваза

Boreus

Вампир (Vampyrus) – митично същество, понякога безпокои живите, храни се с кръв.
Зоол.: 1. Vampyrum Rafinesque – род хищни южноамерикански прилепи от трибус Vampyrini,
сем. Phylostomatidae. Наричани „лъжевампири“, те не пият кръв, а нападат други дребни
гръбначни животни. С размах на крилата до
един метър, това са най-едрите хищни прилепи. Истинските прилепи „вампири“ са 6
вида от три рода от същото семейство, но от
подсемейство Desmodontinae. Те пият кръв и
често пренасят бяс и други болести. В Стария
свят не се срещат.
		 2. Pteropus vampyrus (L.) – вид плодояден
прилеп, който живее в Югоизточна Азия. С

Голиат (Goliath) – филистимски войн с гигантски
ръст. Давид го побеждава с прашката си.
Зоол.: 1. Conraua goliath (Boulenger) – най-голямата жаба в света, живее в Западна Африка (сем.
Conrauidae).
		 2. Goliathus L. – род едри африкански бръмбари (6 вида) от сем. Scarabaeidae.
Горгона (Gorgona)(гр.) – Горгони в древногръцката митология са трите сестри Стено, Еуриале
и Медуза. Те били крилати жени-чудовища,
които имали змии вместо коси. Погледът на
Медуза превръщал всичко живо в камък.
Дъщери са на морското божество Форкис и
неговата сестра Кето.
Зоол.: Gorgonaria е разред коралови полипи, около
1200 вида.
Гордиев възел (Gordium knoth) – фригийска легенда за каруца в град Гордиум (сега в Турция),
завързана със сложен възел от кора на дрян.
Според предсказанията, който развърже възела, той ще завладее Азия. През 333 г. пр. Хр.
Александър Македонски разсякъл с меча си
възела, оттам останал и този израз.
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Зоол.: Gordius L. – род тънки и дълги червеи (Nematomorpha, Gordiidae), които понякога образуват кълбо от „живи влакна“. Живеят във
водата и част от живота им преминава като
паразити по насекомите.
Делфин (Delphinus) – морско същество, изпратено от Посейдон да убеди Амфитрита да се
омъжи за него.
Зоол.: Delphinus delphis L. – вид черноморски
делфини.
Демони (Demonеs) – според Библията, злите
ангели на Сатаната.
Зоол.: Демонов мамарец – ракоподобно (Dikerogammarus haemobaphes Eichwald) от разред
Amphipoda, сем. Gammaridae.
Диомед (Diomed)(гр.) – приятелите му били
превърнати в птици след завръщането си от
Троянската война, след като буря ги отвяла в
Италия. Диомед Тракийски бил гигант, син
на Арес и Кирена.
Зоол.: Diomedea L. – род албатроси от сем. Diomedeidae, разред Procellariiformes.
Драко (Drako)(гр.) – драконите са видни персонажи в няколко от гръцките митове.
Зоол.: 1. Draco L. – род дървесни „летящи“ гущери от сем. Agamidae, подсем. Draconinae
(42 вида), планират от едно дърво до друго
до 60 метра.

Брам Стокър въз основа на съществувалия в
Трансилвания войвода (княз) Влад III Цепеш,
наричан още Дракула – жесток управник,
описан от Стокър като вампир, който пие
кръв.
Зоол.: Desmodus draculae Morgan, Linares et Ray –
измрял вид кръвпоглъщащ прилеп от Южна
Америка, наричан „гигантски вампир“.

Портрет на Влад III Цепеш от замъка Амбрас, ок. 1560 г.

Дриас (Dryas) – име на десетина персонажи от
гръцката митология. Дриади се наричали
горски нимфи, които живеят в дърветата.
Зоол.: 1. Dryas Hübner – род пеперуди (Lepidoptera,
Nymphalidae, Heliconiinae).

Морски дракон

		 2. Trachinus draco L. – морски дракон, риба
с отровни шипове от сем. Trachinidae, разред
Perciformes (бодлоперки). Среща се и в Черно
море. Трахин е древен град в Тесалия, на
склона на планината Ета.
		 3. Dracunculus medinensis (L.) – нематоди
от сем. Dracunculidae (разред Camallanida,
тип Nematoda). При хората предизвикват
дракункулиазис. Има хипотеза, че жезълът
на Ескулап (с навита змия около него) води
началото си от навиването на дракункулуса
на клечка за изваждане от организма.
Дракула (Dracula) – литературен персонаж,
въведен през 1897 г. от ирландския писател

Пеперуди от род Dryas

Дриопe (Dryope)(гр.) – дъщеря на Дриопс (Еурит),
пастирка на планината Ида.
Зоол.: Dryope Robineau-Desvoidy – род насекоми от
сем. Coelopidae (Diptera).
Евмениди (Eumenides)(гр.) – евфемистичен епитет
на богините на отмъщението еринии.
Зоол.: Eumenes Latreille – род оси от сем. Vespidae
(Hymenoptera).
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Евриала (Euryala) – една от трите страшни сестри
Горгони.
Зоол.: Rhinolophus euryale Blasius – вид прилеп подковонос от сем. Rhinolophidae (Chiroptera).
Емпуса (Empusa)(гр.) – полубогиня, дъщеря на
Хеката и на духът Мормо. Храни се с кръв и
човешко месо, има магарешки крак и бронзов
крак – протеза.
Зоол.: Empusa Illiger – род богомолки в сем. Empusidae, разред Mantodea.
Еригонe (Erigone) – дъщеря на Икариус от Атина,
която се обесва над трупа на баща си, убит
по несправедливо обвинение, че е отровил
овчарите на Дионисий. Еригоне става основа
на съзвездието Дева.
Зоол.: Erigone Audouin – род паяци от подсем. Erigoninae, сем. Linyphiidae.
Ефиалт (Ephialtes) – в митологията различни
персонажи. Реално лице е атинският политик
Ефиалт от Пети век пр.Хр., водач на демократичното движение там. Убит през 461 г. и
заместен от Перикъл. Ефиалт от Трахис издава
на персите пътеката при Термопилите.
Зоол.: 1. Zygaena ephialtes L. вид пеперуди от сем.
Zygaenidae.
		 2. Ephialtes Gravenhorst – род ципокрили
насекоми (Hymenoptera, Ichneumonidae)
Ехемус (Echemus) – цар на Аркадия, убил сина на
Херкулес Хилус.
Зоол.: Echemus Simon – род паяци от сем. Gnaphosidae.
Ехидна (Echydna) – полужена – полузмия, която
живеела в пещера с чудовището Тифон.
Зоол.: 1. Ехидна – род еднопроходни бозайници
(Tachyglossus); родствани са им проехидните
(Zaglossus). Живеят на остров Нова Гвинея.
		 2. Echydna Hall – род южноамерикански
пеперуди от сем. Riodinidae.
		 3. Echys Merrem – род отровни змии – 8
вида, които се срещат в Азия и Африка.
Залмоксис (Zalmoxis) – Според Херодот, полумитичен цар и бог на тракийското племе гети,
които вярвали в безсмъртието на душата и в
задгробния живот. Те смятали, че като умрат,
отиват при Залмоксис и пращали всеки пет
години пратеник, който да извести на бога
техните нужди и желания
Зоол.: Zalmoxis Soerensen – род сенокосци (Arachnida, Opiliones, сем. Zalmoxidae)
Зевс (Zeus) – върховен бог на древните гърци.
Зоол.: Zeus L. – риба от сем. Zeidae, paзред Zeiformes.
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Идотеа (Eidothea) – дъщеря на Протей
Зоол.: Idotea Fabr. – водна изопода (сем. Idoteidae,
разред Isopoda), живее по морските растения
на супралиторала.
Ино (Ino)(гр.) – царица на Тива, след смъртта й
трансфигурирана в богиня (Леукотеа).
Зоол.: 1. Ino – родово име на пеперуда, синоним
на род Procris от сем. Zygaenidae.
		 2. Brenthis ino (Rottemburg) – вид пеперуди
от сем. Nymphalidae.
		 3. Caria ino Godman et Salvin – вид североамериканска пеперуда от сем. Riodinidae.
Ихнеумон (Ichneumon) – В средновековната литература ихневмонът се бори с дракона. После
името се прехвърля на мангустите, които се
борят със змиите.
Зоол.: 1. Ichneumon – род ципокрили от сем. Ichneumonidae разред Hymenoptera.
		 2. Herpestes ichneumon L. – египетска мангуста, бозайник от сем. Herpestidae. Живее
в Африка, Мала Азия и (пренесен) в Южна
Испания и Португалия.
Йети (Yeti) – един от многото „видове” съвременни хоминиди, за които се предполага,
че живеят в Хималаите и други планински
системи в Азия.
Йо (Io) – нимфа, дъщеря на Инахис, жрица на
Хера в Аргос
Зоол.: Aglais [syn. Inachis] io (L.) – вид пеперуда от
сем. Nymphalidae
Кранаус (Cranaus) – син на Кекропес, цар на
Атика.
Зоол.: Cranaus Simon – род опилиони (Opiliones,
Laniatores) от сем. Cranaidae, Ю. Америка.
Конгамато (Kongamato) – митичен съвременен
птеродактил, виждан от местните хора в
Африка и (?) от някои пътешественици.
Крокота (Crocota) – митично куче-вълк, близко
до хиената (Индия, Етиопия), описвано от
Плиний и други древни автори.

Петниста хиена
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Зоол.: видовото име на петнистата хиена (Crocuta
crocuta Erxleben).
Кракен (Kraken) – чудовище от скандинавския
епос, в гръцката митология Сцила е морско
чудовище с много пипала, рожба на Океан и
Кето. Имал уста, пълна с остри зъби, и можел
да завлича цели кораби под водата. Очевидно
в основата на легендите са гигантски калмари
и октоподи. Такива чудовища са описани и от
други страни (Аккорокамуи на айните).
Зоол.: скандинавско название на гигантските октоподи и калмари.

Кракенът по моряшки предания

Ламия (Lamia)(гр.) – царица на Либия, родила
от Зевс няколко деца. Хера я лишила от сън,
превърнала я в кърваво чудовище, а децата
убила. При южните славяни – ламята е с тяло
на змей и глава на куче.
Зоол.: Lamia Fabr. – род бръмбари от сем. Cerambycidae.

във вид на скелети, привидения и пр.
Зоол.: ларвата е стадий в развитието на много
групи животни.
Лахезиз (Lachesis)(гр.) – една от трите мойри,
дъщеря на Зевс и титанката Темида, измерва нишката на живота и определя кога да се
прекъсне.
Зоол.: Lachesis muta (Linnaeus) – голяма (до 3.65
м) южноамериканска отровна змия от семейство Отровници (Viperidae, Crotalinae). Тя е
от групата на гърмящите змии, но не „гърми“.
Името й означава „нямата смърт“.

Lachesis muta

Лелапс (Laelaps) – известна в древността кучка,
която никога не пропускала плячката си.
Зоол.: Laelaps C.L. Koch – род акари от сем. Laelapidae, разред Mesostigmata.
Лемури (Lemures) – в древния Рим скитащи и отмъстителни духове на умрели и неоплакани
достатъчно мъртви.

Lamia textor

Лампос (Lampos) – един от конете на Еос, богинята на зората.
Зоол.: Lampyris Geofroy – родовото име на светулките (сем. Lampyridae, разред Coleoptera).
Ларви (Larvae) – в римската митология души на
умрелите, които обикалят и плашат живите

Лемур сахамалаза

Имената на животните и митологията

Зоол.: Lemuridae – семейство полумаймуни от
Мадагаскар.
Линкс (Lynx) – според Метаморфозите на Овидий, когато цар Линкус вдигнал своя меч да
убие спящия Триптолем, той бил превърнат
в линкс (рис).
Зоол.: Lynx Kerr – рисове, род хищни бозайници
от сем. Felidae (котки), разред Carnivora.

Рис (Lynx lynx)

Ликаон (Lykaon)(гр.) – син на Пелазг, жител на
Аркадия. Разгневен от деянията му, Зевс
превръща него и синовете му във вълци.
Зоол.: Lycaon Brookes – род хищни бозайници
(хиенови кучета) от сем. Canidae, живее на
глутници в Африка.
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Масалай – на неомеланезийски (в Нова Гвинея)
означава нещо като таласъм.
Зоол.: Eustrongylosoma masalai Golovatch et Stoev
e вид стоножка (Myriapoda, Paradoxosomatidae), която живее в Нова Гвинея.
Махаон (Machaon)(гр.) – Махаон бил син на
Ескулап (Асклепий). Със своя брат Подалирий водил армията на Тесалия в Троянската
война. Двамата братя били известни лекари
– хирурзи. Имали билки, дадени на Асклепий
от кентавъра Хирон.
Зоол.: Papilio machaon L. – пеперуда от сем. Papilionidae
Мая (Maya) – най – възрастната от Плеядите, седемте планински богини, свързана с италийската богиня на пролетта. Мая ражда от Зевс
в пещера сина си Хермес. По нейното име в
Рим е наречен месец Май (според римляните
била покровителка на земята).
Зоол.: Macrocilix maia (Leech) – вид азиатски пеперуди от сем. Drepanidae.
Медуза (Medusa) – най-страшната и единствената
смъртна от трите чудовища горгони.
Зоол.: свободно плаваща форма на морските полипи Coelenterata.
Мелеагър (Meleagris)(гр.) – герой, участник в лова
на Калидонския глиган и други подвизи.
Зоол.: 1. Meleagris L. – род птици от сем. Meleagrididae, към което спадат дивата и домашната пуйки (Meleagris gallopavo).

Дива пуйка

Хиеново куче (Lycaon pictus)

Мания (Mania)(гр.) – маниите са група духове,
дъщери на Никс, олицетворяващи лудост и
психически заболявания.
Зоол.: Mormo [syn. Mania] maura (Linnaeus) –
пеперуда от сем. Noctuidae, наричана още
„орденска лента“

		 2. Numida meleagris L. – токачка, птица от
сем. Numididae. Пуйките и токачките носят
името на мелеагридите – жените, които са
оплаквали смъртта на Мелеагър.
Мерионес (Meriones)(гр.) – критянин, син на
Молос.
Зоол.: Meriones Illiger – род мишевидни гризачи,
сем. Muridae, подсем. Gerbillinae.
Меропс (Merops) – цар на Етиопия, съпруг на
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Климене и втори баща на Фаетон. Има още
поне седем персонажи с това име в дредна
Гърция.
Зоол.: Merops L. – род птици (пчелояди), сем.
Meropidae, разред Coraciiformes.
Минотавър (Minotaurus) – същество с тяло на
човек и глава на бик, обитавало Лабиринта
на Крит и убито от Тезей.
Зоол.: 1. Chthonius minotaurus Henderickx,
вид псевдоскорпион от остров Крит, сем.
Chthoniidae разред Pseudoscorpiones.
		 2. Minotauria Kulczynski – род паяци от сем.
Dysderidae.
Мирмеколеон (Myrmecoleon) – чудовище с глава
на лъв и опашка на скорпион.
Зоол.: мравколъви, род Myrmeleon L. (сем. Myrmeleontidae, разред мрежокрили – Neuroptera)
Мирмидонци (Myrmidones) – митично ахейско племе от остров Егина, потомци на
Мирмидон, син на Зевс и Евримедуза. След
обезлюдяването на острова Зевс превърнал
мравките в хора. Те се сражавали и в Троянската война.
Зоол.: Myrmica Latreille – род мравки (сем. Formicidae), около 200 вида. Думата е включена и
в много други имена на мравки.
Мнемозине (Mnemosine) – титанка, дъщеря на
Уран и Гея, майка на деветте музи (деца на
Зевс). Олицетворява паметта.
Зоол.: Parnassius (Dryopa) mnemosyne (L.) – вид
пеперуда от сем. Papilionidae

Мокеле мбембе

Немска илюстрация от 18 век, изобразяваща
„Идола Молох”

Parnassius mnemosyne

Мокеле мбембе (Mokele mbembe) – съвременен
динозавър, който, според слуховете, живее в
Екваториална Африка.
Молох (Moloch) – бог или идол, на когото в древността са принасяли жертви, като са изгаряли
деца. Немска илюстрация от 18 век, изобразяваща „Идола Молох”
Зоол.: Moloch horridus Gray – австралийски бодлив
гущер от сем. Agamidae.

Монета (Moneta) (лат.) – така са наричани две
богини: Монета (богиня на паметта, като
гръцката Мнемозине) и Юнона Монета
(покровителка на съкровищата, в нейните
храмове се сечели парите).
Зоол.: 1. Monetaria moneta (L.) – вид охлюви от
тропичните морета (разред Littorinimorpha,
сем. Cypraeidae). В много страни черупките
им (каури) доскоро са служили вместо пари.
2. Dione moneta Hübner – вид пеперуди от сем.
Nymphalidae.
Мопсус (Mopsus)(гр.) – един от аргонавтите, който
можел да разбира езика
на птиците. Името се приписва и на други легендарни персонажи.

Имената на животните и митологията

Зоол.: Mops Lesson – род прилепи от сем. Molossidae, разред Chiroptera.
Мормо (Mormo)(гр.) – дух, който хапе или краде
децата.
Зоол.: 1. Mormo Ochsenheimer – род пеперуди от
сем. Noctuidae.
		 2. Apodemia mormo (Felder et Felder) – пеперуда от сем. Priodinidae.
Морфей (Morphaeos) – бог на сънищата, един от
синовете на бога на съня Хипнос. Морфо е
едно от прозвищата на Афродита.
Зоол.: Morpho Fabricius – род красиви пеперуди от
сем. Nymphalidae, около 30 вида от Южна и
Централна Америка и Мексико. Много от тях
носят видови имена от гръцката митология –
amphitryon, hercules, hecuba, telemachus, theseus,
uraneis, aurora, polyphemos, menelaos, peleides,
achilles, athena.
Наяди (Naiades) – нимфи на изворите и потоците.
Зоол.: 1. наяди наричат бисерните миди (Margaritifera margaritifera, сем. Unionicolidae)
2. Naiadacarus Fashing – poд акари от сем. Acaridae,
които живеят в дендротелми.
Нерей (Nereis) – баща на нимфите нереиди, с които
живеел в златен дворец на морското дъно.
Нереиди (Nereides)(гр.) – морски нимфи, които
съпровождали Посейдон. Най-известна от
тях била Тетис – съпруга на Пелей и майка
на Ахил.
Зоол.: Nereis L. – род червеи от сем. Nereididae
Низос (Nisos)(гр.) – цар на Мегара, превърнал се
на морски орел, за да напада своята дъщеря,
влюбена в царя на Крит Минос.
Зоол.: Accipiter nisus (L.) – ястреб врабчар (дребна
хищна птица)
Никтимене (Nyctimenes)(лат.) – според римската
митологи, дъщера на Епопей, цар на Лесбос,
изнасилена или прелъстена от своя баща. От
срам и вина избягала в гората и не се показвала през деня. Минерва се съжалила над нея
и я превърнала в сова.
Зоол.: Nyctimene Rafinesque – род плодоядни прилепи (сем. Pteropodidae)
Нимфи (Nymphes) – духове, които, като красиви
момичета, обитавали дърветата, скалите и
други природни обекти.
Зоол.: 1. Състояние между ларвен стадий и възрастен организъм при насекоми с непълно
превръщане (напр. скакалците), или при
някои акари и други паякоподобни.
		 2. Австралийски папагали (Nymphicus hollandicus Kerr).
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		 3. Nymphalidae – семейство пеперуди (Lepidoptera).
Паламед (Palamedes)(гр.) – син на царя на Евбея
Навплий и Климена. Счита се за изобретател
на азбуката, цифрите, монетите, вицовете,
заровете, фаровия огън и др.
Зоол.: 1. Рогата паламедея (Anhima cornuta) –
южноамериканска птица от сем. Anhimidae,
разред Anseriformes.
		 2. Качулата паламедея (Chauna torquata)
– южноамериканска птица от сем. Anatidae,
разред Anseriformes.
Палемон (Palaemon)(гр.) – 1. Име на много персонажи от гръцката митология (син на Приам,
един от аргонавтите, едно от прозвищата на
Херкулес и пр.).
		 2. Млад морски бог, който помагал на моряците в беда.
Зоол.: Palaemon Weber – род скариди от сем. Palaemonidae, разред Decapoda.
Палинур (Palinurus)(лат.) – кормчия на Еней, заспал и после убит на италианския бряг.
Зоол.: 1. Palinurus Weber – род ракоподобни от
сем. Palinuridae
		 2. Papilio palinurus (Fabricius) – пеперуда от
сем. Papilionidae.
Пан (Pan)(гр.) – син на Хермес и горска нимфа,
бог на овчарите и стадата, на дивите планини, лова и спътник на нимфите. Той свирел
на своята сиринга (сегашното родово име на
люляка). Съответства на римския Фаунус.
Зоол.: Pan Oken – родовото име на голямото (Pan troglodytes) и малкото (Pan paniscus) шимпанзета.
Пандион (Pandion)(гр.) – няколко персонажи от
гръцката митология. Един от тях е Пандион,
цар на Атина, чиито дъщери Филомела и Прокне били превърнати в славей и лястовица.

Pandion halieaetus
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Зоол.: Pandion haliaetus L. – орел рибар, птица от
сем. Pandionidae, разред Accipitriformes. Pandion halieaetus
Парнас (Parnas) – варовикова планина в Гърция,
над Делфи, висока до 2457 м. Била посветена на
Дионисий, а също и на Аполон и на нимфите.
Според един мит Парнас бил син на Клеопомп
и на нимфата Клеодора. Дом на музите, Парнас
бил символ на поезията, музиката и знанието.
Зоол.: Parnassius Latreille – род пеперуди от сем.
Papilionidae.
Папуняк (Papunyak) – Терей, цар на Тракия, бил
превърнат в папуняк поради делата си. За да
избягат от него съпругата му Прокне била
превърната в лястовица (някои родови имена
на лястовици включват това име), а сестра
й Филомена – в славей. Те били дъщери на
Пандион, цар на Атина.
Зоол.: папуняк (Upupa epops L.) – птица от сем.
Upupidae, разред Upupiformes. Епопей бил
митичен цар на Сицион.
Пелопс (Pelops)(гр.) – син на Тантал и Диона,
дядо на Агамемнон, Егист, Орест и Менелай. По неговото име е наречен полуостров
Пелопонес.
Зоол.: 1. Styphlidius pelops Germann – вид бръмбар
хоботник (Coleoptera, Curculionidae)
		 2. Amaurobius pelops Thaler et Knoflach –
вид паяк от о. Крит (сем. Amarobiidae, разред
Araneae)
		 3. Името Pelops участва в имената на
много таксони от подразред Oribatida (Acariformes).
Пердикс (Perdix) – племеник и талантлив ученик
на Дедал, на когото Дедал завидял и се опитал да го убие, като го блъснал от хълма на
Минерва. Атина, покровителка на изобретателите, го спасила, като го превърнала в
птица (яребица). Затова и досега яребиците
не гнездели по дървета и високи места.
Зоол.: Perdix perdix (L.) – яребица, птица от род
Perdix Brisson (сем. Phasianidae, разред кокошеви – Galliformes)
Перун (Perun) – върховният славянски бог, гръмовержец като Зевс.
Зоол.: Neobisium peruni Ćurčić, 1988 (Хърватско) –
вид от разред Pseudoscorpiones
Пироис (Pyrois) – един от безсмъртните коне на
бога на слънцето Хелиос.
Зоол.: Pyrois Hübner – род пеперуди от сем. Noctuidae

Питон (Python) – змей, пазител на светилището
в Делфи, убит от Аполон.
Зоол.: Python Daudin – род от 7 вида големи змии от
тропиците на Стария свят, сем. Pythonidae.

Аполон убива Питон.
Гравюра от 1581 г. към Метаморфозите на Овидий

Индийски питон

Подага (Podaga) – славянски бог на живота, вечността и лова
Зоол.: Roncus podaga Ćurčić, 1988 (Хърватско) –
псевдоскорпион (разред Pseudoscorpiones)
Подалирий (Podalirios)(гр.) – лекар, брат на Махаон (виж по-горе).
Зоол.: Iphiclides podalirinus (Obertür) (Papilio podalirius) – вид пеперуда
Подарга (Podarga) – харпия, чието име означава
„бързонога”. От бога на вятъра Зефир Подарга ражда двата безсмъртни коня на героя
Ахил, наречени Балий и Ксант.
Зоол.: Podargus Vieillot – род птици от сем. Podargidae (жабоусти). Три вида, срещат се в
Австралия, Нова Гвинея и на Соломоновите
острови.

Имената на животните и митологията

Портунес (Портунус) (Portunes)(лат.) – римски
бог на ключовете, ключалките, вратите и
складовете.
Зоол.: Portunus Weber – род крабове от сем. Portunidae, разред Decapoda.
Приапус (Priapus) – романизирано от гръцкото
име Приап, бог на плодородието, закрилник
на градините и лозята.
Зоол.: тип Priapulida са червеообразни морски
безгръбначни животни с цилиндрично, несегментирано тяло.
Припегала (Pripegala) – славянски бог на слънцето
Зоол.: Roncus pripegala Ćurčić (Хърватско) – вид
псевдоскорпион (Neobisiidae, Pseudoscorpiones)
Прокрис (Procris) – дъщеря на Ерехтеус, цар на
Атина, и неговата жена Пракситеа.
Зоол.: Procris Herrich-Schaeffer – род пеперуди от
сем. Zygaenidae, подсем. Procridinae. Видово
име и на други пеперуди (Moduza procris).
Протей (Proteus) – всезнаещ морски старец, служещ на Посейдон, който можел да приема
различни форми и да прави (макар и неохотно) предсказания. Пастир на тюлените.
Зоол.: Proteus anguinus Laurenti (пещери на Словения, Италия, Хърватско) – Опашато земноводно от сем. Proteidae, Amphibia caudatа.
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Равийойла (Ravijojla) – самовила от сръбския
фолклор, някога живяла в пещера в Гола
Планина.
Зоол.: Dryomys nitedula ravijojla Paspalev, Martino
et Peshev – подвид на вида Dyromys nitedula,
описан от Витоша.
Радгост (Радогост) – славянско божество.
Зоол.: Roncus radgost Ćurčić – вид псевдоскорпиони
от сем. Neobisiidae, разред Pseudoscorpiones,
от пещера в Сърбия.
Рея (Rhea) – дъщеря на Уран и Гея, съпруга на
Кронос и майка на Зевс и другите богове.
Зоол.: Rhea Brisson – родовото име на двата вида
нанду в Южна Америка (птици от сем. Rheidae, разред Rheiformes).

Голямо нанду
Протей

Псоглав (Psoglav) – славянски демон, нещо като
древногръцките кинокефали.
Зоол.: Neobalkanella [описан като Tyrannochthonius]
psoglavi (Ćurčić) – вид псевдоскорпиони (сем.
Chthoniidae, разред Pseudoscorpiones) от пещера в Сърбия.

Русалки (Rusalki) – полухора – полуриби, водни
духове.
Зоол.: Русалки е едно от имената на разред Plecoptera, насекоми, наричани още перли.
Саламандър (Salamander) – множество легенди
и рисунки показват саламандъра като същество, което излизало невредимо от огъня.
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Зоол.: Salamandra salamandra (L.) – дъждовник,
опашато земноводно от сем. Salamandridae.

		 2. R. svanteviti Ćurčić – вид псевдоскорпион
от сем. Neobisiidae, разред Pseudoscorpiones,
от пещера в Сърбия.
Сизиф (Sisyphus)(гр.) – за pазлични простъпки
Сизиф бил наказан да тласка безспирно по
стръмен склон огромен камък, който после
се търкалял обратно.
Зоол.: Sisyphus Latreille – род бръмбари от сем.
Scarabaeidae, подсем. Coprinae, които търкалят като Сизиф големи топки тор.
Силф, Силфиди (Sylphides) – духове на въздуха.
Зоол.: 1. Sylphidae – семейство мършоядни бръмбари (Coleoptera), род Sylpha и др.
		 2. Diptilon sylpha Dognin – вид пеперуди от
сем. Arctiidae.

Изображение на саламандър от 16 век
(Книгата на Ламбспринг)

Сатири (Satyres)(гр.) – спътници на Пан и Дионисий с човешка горна част на тялото, рога
и козя долна част.
Зоол.: 1. Satyrus Latreille – род от подсемейство
Satyrinae, пеперуди от сем. Nymphalidae.
		 2. Simia satyrus L. – първоначалното име
на орангутана.

Силфида

Пръч и сатир

Пеперуди от подсем. Satyrinae

Световид (Свантевид)(Svetovid) – четириглав
славянски бог на войната.
Зоол.: 1. Neobisium svetovidi Ćurčić (Хърватско)
– вид псевдоскорпион отсем. Neobisiidae,
разред Pseudoscorpiones.

Симаргл (Simagl) – седмоглаво славянско божество, което прогонва зимата.
Зоол.: Neobisium (Pennobisium) simargli Ćurčić
(Хърватско) – вид псевдоскорпион (разред
Pseudoscorpiones)
Сирени (Sirenae) – жени, подобни на русалки,
които с песни примамвали моряци към смъртта им. Дъщери на речния бог Ахелой и на
Стеропа (или на Форкин и Кето).
Зоол.: 1. Sirenia – разред водни бозайници (ламантини, дугонги и избитата щелерова морска крава).
2. Siren Œsterdam – род американски опашати
земноводни (Sirenidae, Caudata)
Сколопендра (Scolopendra) – гигантско морско
чудовище с размерите на гръцка трирема,

Имената на животните и митологията

дете на Форцис и Кето. Имало много крака,
които използвало като гребла, а от ноздрите
му излизали дълги влакна.
Зоол.: Scolopendra L. – род стоножки от сем. Scolopendridae, разред Scolopendromorpha. Някои
едри видове (Scolopendra gigantea е дълга до
35 см) в Южна Америка убиват малки птички,
гущери и други гръбначни.

Scolopendra cingulata

Стено (Steno) – една от горгоните.
Зоол.: Steno Gray – род делфини с един вид Steno
bredanensis (Cuvier)
Стентор (Stentor) (гр.) – глашатай на гърците по
време на Троянската война.
Зоол.: Stentor Oken – род протисти (първаци) от
сем. Stentoridae, разред Heterotrichida.
Стикс (Styx) – богиня, дъщеря на Тетис, а също и
река – граница между надземния и подземния свят, наречена на нейно име.
Зоол.: Stygobiologia – изучаване на обитателите
на стигала.
		 Stygal – изпълнени с вода празнини в пясъка и други субстрати.
		 Stygon – обитателите на стигала.
		 Styx Staudinger – род южноамерикански
пеперуди от сем. Riodinidae.
Стрибог (Stribog) – славянски бог на снега и
леда
Зоол.: Neobisium (Pennobisium) stribogi Ćurčić, 1988
(Хърватско) – вид
псевдоскорпион (Neobisiidae, Pseudoscorpiones)
Стрикс (Strix) – митични сови със златни клюнове, които се хранело с човешка плът и кръв.
Зоол.: Strix L. – род сови (улулици) от сем. Strigidae,
разред Strigiformes (19 съвременни вида).
Сфинкс (Sphinx) – митично същество с тяло на
лъв и глава на човек (сфинкса в Гиза, мита
за Едип и др.).
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Зоол.: 1. Sphinx L. – род пеперуди от сем. Sphingidae, разред Lepidoptera.
		 2. Mandrillus sphinx (L.) – видовото име на
маймуната мандрил.
Сцила (Scylla) (гр.) – чудовище, което живеело от
едната страна на тесен пролив срещу Харибдис. Вероятно се касае за Месинския пролив
между континентална Италия и Сицилия.
Оттам е изразът „Между Сцила и Харибда”.
Зоол.: Scylla De Haan – род раци (4 вида) от сем.
Portunidae, разред Decapoda.
Таласъм (Таласон)(Talason) – демонично същество от славянската митология.
Зоол.: Roncus talason Ćurčić, Lee et Makarov – вид
псевдоскорпион (сем. Neobisiidae, разред
Pseudoscorpiones) от пещера в Сърбия.
Терсит (Thersites) – персонаж от Илиадата
Зоол.: Mops thersites (Thomas) – вид прилепи от
сем. Molossidae.
Тидеус (Tydeus)(гр.) – син на Еней и баща на
Диомед.
Зоол.: Tydeus C.L. Koch – род акари от сем. Tydeidae.
Титиос (Титиус)(Tityus) – гигант от гръцката
митология, син на Елара и Зевс.
Зоол.: Tityus C.L. Koch – род южноамерикански
скорпиони (сем. Buthidae)
Титани (Titans) – деца на Уран и Гея, някои от
тях са Кронос, Тетис, Темида, Рея, Океан и
други.
Зоол.: 1. Titanus – род южноамерикански бръмбари от сем. Cerambycidae с един вид Titanus
giganteus (L.), втори по големина бръмбар в
света.
		 2. Scaphoideus titanus Ball – цикада от сем.
Cicadellidae, разред Homoptera.
		 3. Gyas titanus Simon – вид сенокосци (опилиони) от сем. Sclerosomatidae (Opiliones).
Тос (Thos) – името на чакала в древна Гърция.
Зоол.: Thos Oken – някои автори са отделяли чакалите в специален род (или подрод) Thos, но
евроазиатският чакал сега е включен, както
вълкът и кучето, в род Canis.
Тритон (Triton) – морски бог, син на Посейдон и
Амфитрита. Обикновено е представен с тяло
на човек и опашка на риба. Надува раковини
и изпълнява различни поръчения на морските богове. Големите морски охлюви от род
Charonia се наричат „Тромпети на Тритон“.
Зоол.: Triton e старото име на род Triturus
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Rafinesque, опашати земноводни от сем.
Salamandridae
Троян (Trojan) – триглав славянски бог на нощта
и тъмнината
Зоол.: Roncus trojanicus Ćurčić, 1988 (Хърватско)
– вид псевдоскорпион (разред Pseudoscorpiones)
Усуд (Usud) – славянски бог на съдбата
Зоол.: Neobisium usudi Ćurčić, 1988 (Хърватско)
– вид псевдоскорпион (разред Pseudoscorpiones)
Фавн (Фаун)(Faunus) – римският Фаунус, бог на
горите и аналог на гръцкия Пан.
Зоол.: фауна, животинския свят.
Фаетон (Phaethon) – 1. един от конете на Еос, богинята на зората. 2. Син на бога на слънцето
Хелиос и на смъртната Климене, пожелал да
кара колесницата на Хелиос и катастрофирал
с нея. Зевс го поразил с мълнията си и той
паднал в река Еридан (сега река По). Сестрите
му хелиади били превърнати в тополи, за да
са винаги край реката и да пазят спомена
за брат си, а сълзите им се превърнали в
кехлибар.
Зоол.: 1. Phaethon L. – род пелагични (океански)
птици от сем. Phaethontidae, разред Phaethontiformes.
		 2. Neochmia phaeton (Hombron et Jacquinot)
– розова чинка, птица от сем. Estrildidae.
Живее в Сев. Австралия и Нова Гвинея.
Фауна (Fauna) (лат.) – сестрата на бога на горите
и пастирите Фаунус
Зоол.: Fauna – животинският свят на дадена област
на Земята или през някое геологично време
Феникс (Phoenix) – митична птица, която живее
дълго и се преражда, като възкръсва от пепелта на предшественика си. Символ на ран-

Феникс, рисунка от книгата на Bertuch (1747–1822)

Чилийско фламинго

ното християнство. Асоциира се с Финикия
(Phoenicia).
Зоол.: Phoenicopterus L. – фламинго, род птици от
сем. Phoenicopteridae, разред Phoenicopteriformes. Три съвременни вида.
Хадес (Hades)(гр.) – страховит бог на мъртвите,
управник на подземния свят.
Зоол.: Hadesia Müller – род пещерни бръмбари от
сем. Leiodidae, разред Coleoptera.

Хадес с Цербер (Археологическия музей в Ираклион)

Имената на животните и митологията

Халиетос (Haliaeetus) – според полска легенда,
митичният прародител на поляците Лех
видял величествен орел и се установил във
владенията му. Орелът (Haliaeetus albicilla )
сега е символ на Полша.
Зоол.: 1. Pandion haliaetus (L.) – орел рибар, птица
от сем. Pandionidae, разред Accipitriformes.
		 2. Haliaeetus albicilla L. – белоопашат орел.
Хамадриади (Hamadryades) – Горски нимфи, които живеят толкова дълго, колкото дърветата,
в които живее тяхният дух.
Зоол.: Papio hamadryas (L.) – павиан, маймуна от
сем. Cercopithecidae.
Хануман (Hanuman) – индуски бог с маймунска
глава и опашка, една от главните фигури в епоса Рамаяна. Символ на силата и енергията.
Зоол.: хануман лангури (Presbytis entellus), азиатски
маймуни от сем. Cercopithecidae.
Хармония (Harmonia) – богиня на разбирателството. Според някои митове е от Самотраки
и е дъщеря на Зевс и Електра. Отговаря на
римската Конкордиа.
Зоол.: Harmonia Mulsant – род калинки (бръмбари
от сем. Coccinellidae, разред Coleoptera).
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Харон – картина от Олександър Литовченко

Харпия (Harpya) – женско чудовище (птица с
човешко лице).
Зоол.: 1. Harpia harpyia L. – вид хищна птица от
сем. ястребови (Accipitridae). Разпространена
от Южно Мексико до Аржентина.
		 2. Harpyopsis novaeguineae Salvadori – папуаски орел (Нова Гвинея)

Харпия
Harmonia axyridis

Харон (Charon) – лодкар на Хадес, който превозвал душите на новоумрелите през реките
Стикс и Ахерон. Понякога слагали монета
(обол) в устата на починалия или върху нея,
за да плати на Харон, защото който не плати
или остане непогребан ще се ските по бреговете сто години. Някои герои (Херкулес,
Орфей, Еней, Тезей, Сизиф и др.) правели
пътуване до подземния свят, а после Харон
ги връщал.
Зоол.: Charon Karsch – род амблипиги (разред
Amblypygi) от сем. Charontidae. Живеят в
Югоизточна Азия.

Harpia harpyia L.

Хеликон (Helikon) – планина в Гърция, свързана
с музите и с крилатия кон Пегас.
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Зоол.: Heliconius Kluk – род американски пеперуди
от сем. Nymphalidae подсем. Heliconiinae.
Хелоне (Chelone) – нимфа, преобразувана от Хермес, загдето не присъствала на сватбата на
Зевс и Хера. Зевс поканил всички животни на
сватбата си. Само костенурката не дошла и,
когато Зевс я запитал за причината, тя отвърнала: „Макар, че е толкова скромен домът ми,
няма друго място като него“. Зевс се ядосал и
я осъдил вечно да влачи къщата си.
Зоол.: 1. Cheloniidae – семейство морски костенурки от пет вида
		 2. Chelonia mydas L. – морска костенурка
Херкулес (Херакъл)(Heracles) – син на Зевс и на
смъртната Алкмене, надарен с голяма сила
и извършил многобройни подвизи. Един от
аргонавтите.
Зоол.: Dynastes hercules (L.) – вид бръмбари от
сем. Scarabaeidae (Dynastinae) от Централна
и Южна Америка, един от най-едрите бръмбари в света.
Хеспериди (Hesperides) – нимфи, дъщери на титана Атлант и нимфата Хесперида.
Зоол.: Hesperiidae – сем. пеперуди, надсем. Hesperioidea
Хидра (Hydra) – Лернейската хидра е многоглава
змия, според Хезиод потомка на Тифон и
Ехидна, страж на подземния свят. Даже дъхът
й бил отровен, а ако и се отсече едната глава,
порасват други две.
Зоол.: Hydra L. – род пресноводни животни от тип
Cnidaria, клас Hydrozoa, хидрите се отличават
със способност за регенерация (възстановяване на частите на тялото).
Химера (Chimaera) – огнедишащо чудовище
от Ликия, съставено от части на различни
животни.

Химера (от музея Лувър)

Зоол.: Chimaera L. – род хрущялни дълбоководни
риби от сем. Chimaeridae, разред Chimaeriformes
Хипокампус (Hippocampus) – същество с горна
част като кон, а долна – като риба.
Зоол.: Hippocampus Rafinesque – род риби от сем.
Syngnathidae, разред Syngnathiformes.

Hippocampus в римска мозайка в Aquae Sulis

Hippocampus sp.

Хлорис (Chloris)(гр.) – нимфа, свързвана с пролетта, цветята и новия растеж. Тя живеела в
Елисейските полета.
Зоол.: Chloris chloris (L.) – зеленика, вид птица от
сем. Fringillidae (чинкови).
Хтониос (подземен)(Chthonios) – епитет на Хермес и други богове, между които Зевс, Хадес
и Дионисий. Име на много други гръцки
митични персонажи.
Зоол.: Chthonius C.L. Koch (и производните му) –
родове псевдоскорпиони от сем. Chthoniidae,
разред Pseudoscorpiones.
Цекулус („малък слепец“)(Caeculus) – според
римската митология син на Вулкан и легендарен основател на Пренесте (днешната
Палестина).

Имената на животните и митологията

Зоол.: Caeculus Dufour – род и производните му
родове акари от сем. Caeculidae
Цето (Кето)(Ceto, Keto) – морска богиня, могъща
титанида, дъщеря на
Понт и Гея, родила от Форкин горгоните, сирените, граите и дракона Ладон. Богиня на китовете, делфините и морските чудовища.
Зоол.: името е в основата на разред Cetacea (китоподобни).
Цербер (Cerber) – триглаво куче, което пазело
входа на подземното царство, като пуска
мъртвите да влезат, но не и да излезат. Хващането на Цербер с голи ръце бил дванайсетият
(последен) подвиг на Херкулес. Той успял да
го хване и донесе на цар Евристей.
Зоол.: Microcerberus Karaman е род ракообразни
от сем. Microcerberidae, подразред Microcerberidea, разред Isopoda.
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Ягабаба (Jagababa) – горски дух (в българската
митология известен като Баба Яга)
Зоол.: Roncus jagababa Ćurčić – вид псевдоскорпиони
(сем. Neobisiidae, разред Pseudoscorpiones)
Циклопи (Cyclopes, Kiklopes) – трима великани
от гръцката митология с по едно око на челото, деца на Уран и Гея. Били захвърлени от
баща си в Тартара, но Зевс ги извадил оттам и
ги пратил да помагат на Хефест в ковачницата му. Известен е Полифем, когото е победил
Одисей. Строители на циклопични стени
като тези на Тиринт и Микена.
Зоол.: Cyclops Müller (и производните му) – родове
ракообразни от разред Copepoda.

Циклопс

Кучето Цербер

Цецилиа (Caecilia) – смята се, че римските Caecilii
произхождат от пренестинския Цекулус (виж
по-горе).
Зоол.: Caecilia L. – род безкраки замноводни от
сем. Caeciliidae.
Циноцефали (кинокефали)(Cynocephales) – същества с кучешка глава.
Зоол.: Papio cynocephalus (L.) – кучеглав павиан,
маймуна от сем. Cercopithecidae.

Papio cynocephalus

Црнобог (Чернобог)(Crnobog) – славянски бог
на нещастията и мъката.
Зоол.: Roncus crnobog Ćurčić – вид псевдоскорпиони от сем. Neobisiidae, разред Pseudoscorpiones, от пещера в Сърбия.
Чакмол (Chakmool) – фигурата, която украсява
много светилища в Чичен Ица (Мексико)
Зоол.: Tarantula chacmool Rowland, 1973 – вид
амблипиги (Amblypygi, Arachnida), които
живеят в пещерите на Юкатан. Сега видът се
нарича Paraphrynus chacmool (Rowland)
Чистун (Chiztun) – името, с което индианците
майа наричали амблипигите (разред паякоподобни)
Зоол.: Tarantula chiztun Rowland, 1973 – вид амблипиги (Amblypygi, Arachnida), които живеят в
пещерите Кокона (Табаско, Мексико). Сега видът се нарича Paraphrynus chiztun (Rowland)
Язон (гр.) – Син е на Езон, цар на Йолкос. Изпратен от чичо си Пелий, оглавил похода на аргонавтите с кораба „Арго“, достигнал Колхида и
с помощта на Медея открил Златното руно.
Зоол.: Iason Giachino et Vailati – род бръмбари от
сем. Carabidae
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Япикс (Japyx)(гр.) – син на Дедал, поселил се в
Апулия, Италия, и дал името си на областта
Япигия
Зоол.: Japyx Haliday и производните му – родове
от сем. Japygidae (Diplura)
Яревид (Яровид)(Jarevid, Jarovid) – един от главните богове в славянската митология.
Зоол.: Roncus jarevid Ćurčić – вид псевдоскорпиони
от сем. Neobisiidae, разред Pseudoscorpiones,
от пещера в Сърбия.

Язон поднася на Пелий Златното руно

Якулус (Jaculus)(гр.) – митична змия или дракон
с крила и крака. Крие се в дърветата и оттам
се хвърля върху жертвите си. Средновековно
изображение на Якулус
Зоол.: 1. Eryx jaculus (L.) – пясъчна боа, вид змия,
която се среща и в България.
		 2. Jaculus Erxleben – род гризачи от сем.
Dipodidae.

Средновековно изображение на Якулус

Japyx
От изброените (съвсем непълно) случаи,
когато имена от митологията са използувани в
зоологичната номенклатура, можем само да се
възхитим както на невероятната фантазия на
древните, така и на класическата начетеност на
по-старите зоолози. Въпреки, че в новото време
класическото образование не изглежда приоритетно, то е източник на обща култура и образност, каквито рядко намираме в ежедневния си
живот. А и колегите зоолози ще разберат защо
привидно непонятни думи са определени за имена на животински видове и на по-висши таксномични категории. Това може да ги накара да се
запознаят по-подробно с древните митове, а и да
използуват митологични образци в своята таксономична работа.
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Names of animals and mythology
Petar Beron
Numerous scientific names of animals derive from mythological persons, places or believes (Medusa,
Gorgona, Proteus, Goliath, Chelone, etc.). Most of the names are Greek or Latin but there are also names
from the Scandinavian, Slavic pantheon, and even from places like Africa, Mongolia, Mexico, and others.
The list compiled in this article is certainly unexhaustive and should be further enriched in the future with
examples from other groups of animals.

