
A Secció Filoibgica de I'lnstitut d'Estudis Catalans ens ha trames L les fitxes corresponents a diversos dels neologismes que figu- 

raven en els fascicles anteriors d ' A ~ x w s .  
Podem, doncs, incorporar al nostre llenguatge tecnic els mots 

següents : 
Cronologia; subst. fem.-Ciencia que estudia la distribució dels 

animals en els temps. En angles, chronolqgy. 

Paleocronologia ; suhst. fem.-Branca de la Cronologia que estudia 
la distribució dels animals dels quals no tenim notícia directa sinó 
proves fragmentiries i conjectures, per haver viscut en temps molt 
reculats. En. angles, paleochronology. 

Neocronologia: subst. fem.-Branca de la Cronologia que tracta 
de la distribució dels animals que viuen actualment. En angles, neo- 
chronology. 

Autoecologia; subst. fem.-Ecologia de I'individu dlladament 
estudiat. En angles, autecology. 

Sinecologia; subst. fem.-Ecologia de les associacions d'éssers 

vius. En angles, synecology. 
. Solut; subst. masc.-La fase interna d'una solució, d'un sistema 

líquid. En castelli, cuerpo disuelto. 
Solvent ; subst. masc.-la fase externa d'una solució, d'un sistema 

Iíquid. En ca~tel l i ,  cuerpo disolvente: 
Masa; subst. fem.-Artell dista1 de les antenes de determinats 

insectes que presenten en la dita regió un engruiximent. En castelli. 
maza. 

Trofalaxi : subst. fem.-Intercanvi d'aliments entre larves i ima- 

pos de molts himenbpters socials. En angles, trophalaxis. 
Quimera; subst. .fem,-Taca a la pell dels vegetals, com si fos 

un desig. En angles, chimere; en frances, chimere. 
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Amorosir ; verb,. tr.-Fer esponjosa una terra. En castelli, mullir : 
en frances, ameublir. 

Arnorosiment; acció i efecte d'amorosir el terreny. En castellh, 
mullido ; en frances, ameubtisernent. 

Aportern nous neologismes. 

Castelt& Frances AnglPs Alemang ~- -- 

a Cantos Cailloux 
Grava Gravier 
Arena Sable 
Arenilla Petit-sable 
Limo Limon 
Arcilla Argile 
Foseta Fossete 

Repiquer 
Marcotte 
Marcottage 

Stone Stein 
Grit Kies 
Sand Sand 
Silt sand Staubsand 
Silt Staub 
Clay Ton 

Multivoltine 
Bivoltine 
Univoltine 
Nekton 
Lotic 
Lenitic 
Chorology 




