
A Secció Filolbgica de I'fnstitut d'Estudis Catalans ens ha trames , LI es fitxes . '  corresponents a diversos dels neologismes que figuraven 

en els fascicles anteriors ~ ' A R X I I I S  
Podem, doncs, incorporar al nostre llenguatge tecnic els mots 

seoüents : - 
Humus cru.-Humus encara no ben format, compacte. fet d'hifes, 

micetes i plantes superiors facilment separades del sol mineral. En 
alemany, rohumus. 

Entrecreuament.-Dos cromosomes es creuen per tal de realitzar 
la sinapsi genetica. En angles, crossing overs. 

Encarrilament.-Capacitat que té el sistema nerviós central de 
deixar passar I'impuls per un camí determinat i no per tots els altres 

possibles sota el punt de vista histologic. En castella; enclavamiento, 
encaminamiento. En alemany, bahung. 

Mapat. subst. masc.-Fer el mapat d'un cromosoma equival a 
~recisar la distancia a aue es troben els factors dintre d'un mateix 

cromoioma. En angles, rnapping. 

Coble, subst. masc.-Grau d'atracció recíproca entre els factors 
d'un rnateix progenitor. En angles. coupling. 

No-disjunció.-Manca de separació deis cromosomes sexuals durant 

la divisió reductora. En angles, non-disjunction. 
Bescoll o regió cervical.-Regió intersegmentaria que uneix el cap 

amb el tbrax d'alguns insectes (hirnendpters) i dóna la impressió que 
el tbrax té un segment més que normalment. En angles, alitntnk, cer- 

vicum. 
Bec o ipex.-En castella ápice o punta. En frances. bec. 
Plancton.-Conjunt d'éssers vius aquatics que viuen damunt 

~'aigua i eli'manca una locomoció activa. En angles, Plankton. 

Eulimnoplincton.-Plincton dels Ilacs. En angles, eulimno- 

plankton. 



Criptop1incton.-Plincton de les neus perpetues. En angles. Cryp- 
toplankton. 

Nanoplincton o microplAncton.-Plancton petitíssim que escapa 
a i ~  metodes ordinaris de filtració i exigeix la centrifugació. En angles, 
Nannoplankton. 

Helop1incton.-Plincton de les aigües de les basses. En angles, 
. . 

Heloplankton. 

Aportem nous neologismes : 

Clone 
Seedling 
~ á d e r a s -  
Clutathion 

Corredera bicipital 
Autecology 
Synecology 
Paleochronology 
Neochronology 
Cronologia 

Trophalaxis 
Maza 
Escapo 
Phoresie 
Solut-solvent 

Variegated 
Callus 
Chimere 

Fossete 
Ameublisement 
Crus 
Mulch 




