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ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Α

Aal, der
abgeben
Abhängigkeit, die
ablegen, Eier 
absorbieren
abstammen
Abstammung, die
Abstammungslehre, die
abweichen
Ader, die
Aderhaut, die
Adler, der
After, der
Afterflosse, die
Afterfuß, der
Agglutination, die
Ähnlichkeit, die
Akazie, die
Allel, das

Allesfresser, der
allgemein

Ameise, die
Ammonit, der
Amöbe, die
Amphibien, die
Amsel, die

angreifen
Anlage, die
Anstieg, der
Antagonist, der
Anteil der
Antitoxin, das

έγχελυς, ο – χέλι, το
δίνω

εξάρτηση, η
γεννάω τα αυγά
απορροφώ

κατάγοµαι

καταγωγή, η
µελέτη της προέλευσης των οργανισµών, η
αποκλίνω

αγγείο, το αιµοφόρο
χιτώνας, ο χοριοειδής
αετός, ο
πρωκτός, ο
πτερύγιο, το
ψευδοπόδι, το
συγκάληση, η
οµοιότητα, η
ακακία, η
αλληλόµορφος, ο

Allelogene, die αλληλόµορφοι παράγοντες, οι
παµφάγος, ο
γενικός, ο

Alveole, die φατνίο, το – κυψελίδα, η
Amboß, der ακµών, ο

µυρµήγκι, το
αµµονίτης, ο
αµοιβάδα, η
αµφίβια, τα
κότσυφας, ο

Anabolismos, der αναβολισµός, ο
abgeboren έµφυτος

angepaßt προσαρµοσµένος

επιτίθεµαι

προδιάθεση, η
άνοδος, η
ανταγονιστής, ο
τµήµα, το
αντιτοξίνη, η
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antreiben
anwenden
Aorta, die
Äquatorialebene, die
Äquatorialplatte, die
arbeiten
arbeiten, zusammen
Arbeiterin, die
Arbeitsteilung, die
Arbeitsweise, die – Vorgang, der
Arbeitszelle, die

Arm, der
Art, die
Arterie, die
arteriell
Assimilation, die

Assoziationsgewebezentrum, das
Atemgift, das
Atemhöhle, die
Atemzentrum, das
Atlas, der
Atmung, die
Atmung, die aerobe
Atmung, die anaerobe
Atoll, das
Aufgabe, die
aufgebaut
aufgebaut sein
auflösen
Aufnahme,die
aufrichten
Augapfel, der
Auge, das zusammengesetzte
Augenbraue, die
Augenhaut, die weiße oder harte
Augenhöhle, die
Augenlid, das
Augenlinse, die
Augenwimper, die
Ausatmung, die
ausbrüten
Ausbrüten, das
Ausbuchtung, die
außen

προτρέπω – παρακινώ
εφαρµόζω

αορτή, η µεγάλη
επίπεδο, το ισηµερινό
πλάκα, η ισηµερινή
εργάζοµαι – λειτουργώ
συνεργάζοµαι

εργάτρια, η
καταµερισµός της εργασίας, ο
λειτουργία, η
εργατοκύτταρο, το

Archäopterix, der αρχαιοπτέρυγος, ο
βραχίονας, ο
είδος, το
αρτηρία, η
αρτηριακός

αφοµοίωση, η
Assimilationsgewebe, das ιστός, ο αφοµοιοτικός

κέντρο συνένωσης ιστών, το
τοξικό αέριο από αναπνοή, το
κοιλότητα, η αναπνευστική
κέντρο αναπνοής, το
άτλας, ο
αναπνοή, η
αναπνοή, η αερόβια
αναπνοή, η αναερόβια
ατόλη, η
προορισµός, ο – εργασία, η
κατασκευασµένος

αποτελούµαι από
διαλύω

πρόσληψη, η
ανορθώνω

βολβός οφθαλµού, ο
µάτι, το τεχνιτό
φρύδι, το
χιτώνας, ο σκηρός
κόγχη, η οφθαλµική
βλέφαρο, το
φακός οφθαλµού, ο
βλεφαρίδα, η
εκπνοή, η
επωάζω

επώαση, η
κολπίσκος, ο
εξωτερικός
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Außenskelett, das
Außenverdauung, die
äußerer
ausführen
Auslenkung, die
ausscheiden
Ausscheidung, die
Ausscheidungsorgane, die
Ausschlag, der
ausschließlich
aussterben
Austausch, der
Autokatalyse, die
Autosom, das

Β 

Backentasche, die
Backenzahn, der
Backenzahn, der große
Backenzahn, der kleine

Band, das
Bandscheibe, die
Bandwurm, der

Bart, der
Bartfaden, der

Bastfaser, die

Bau, der   - Bildung, die

Bauchflosse, die
Bauchmark, das
Bauchschiene, die
Bauchspeicheldrüse, die – Pankreas, der
Baustoff, der
Baustoffwechsel, der
Becken, das
Beckengürtel, der
bedeckt
Bedeutung, die

σκελετός, ο εξωτερικός

πέψη, η εφωτερική

εξώτερος

εκτελώ

εκτροπή, η
εκκρίνω

έκκριση, η
όργανα, τα εκκριτικά
απόκλιση, η – ένδειξη, η
µη συµπεριλαµβανοµένου
αφανίζοµαι

ανταλλαγή, η
αυτοκατάλυση, η
αυτόσωµα, το

autotrοph αυτότροφος

Avitaminose, die αβιταµίνωση, η

παρειακή κοιλότης, η
γοµφιός, ο
γοµφιός, ο
προγόµφιος, ο

Bakteriophag,der βακτηριοφάγος, ο
σύνδεσµος,  ο
µεσοσπονδύλιος δίσκος, ο
ταινιοειδές σκώληκας, ο

Barbe, die µπαρµπούνι, το
γένειο, το
µουστάκι ψαριών, το

Basilarmembran, die µεβράνη της βάσης του εγκεφάλου
ίνα, η ποώδης (βιβλιώδης)

Bastteil, der τµήµα, το ποώδες

κατασκευή, η
Bauchfell, das – Peritoneum, das περίτονο, το

πτερύγιο, το κοιλιακό
νευρικό σκοινίο µε γάγγλια, το
πλάκα, η κοιλιακή
πάγκρεας, το
υλικό, το οικοδοµικό
εναλλαγή ύλης, η
λεκάνη, η
περιφέρεια λεκάνης, η
σκεπασµένος

σηµασία, η
beeinflußt werden επηρεάζοµαι
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befruchtet
Befruchtung, die
Befruchtungsstoff, der
Begattung, die
beißen
Bekämpfung, die
Belastbarkeit, die
benötigen
Berührungsgift, das
Berührungsreiz, der
Besamung, die
Besamung, die äußere
beschäftigen mit, sich
bestäuben
Bestäubung, die
bestehen aus
bestimmt

Beute, die
Beuteltier, das
Bewegung, die autonome
Bewegung, die induzierte
Bewegungssehen, das
Beziehung, die
Biber, der
Biene, die
Bienenstock, der
Bienentanz, der
bilden
bilden, sich

Bildsehen, das
Bildungsgewebe, das
Bindegewebe, das
Bläschen, das pulsierende
Bläschen, pulsierende, das

Blatt, das
Blättermagen, der
Blattlaus, die
Blaualge, die

Blut, das
Blüte, die
Blutegel, der

γονιµοποιηµένος

γονιµοποίηση, η
ουσία γονιµοποίησης, η
ζευγάρωµα, το
δαγκώνω

καταπολέµηση, η
αντοχή, η
χρειάζοµαι

κηλητήριο από επαφή, το
ερέθισµα επαφής, το
σπερµατέγχυση, η
εξωτερική σπερµατέγχυση, η
ασχολούµαι

επικονιάζω, η
επικονίαση, η
αποτελούµαι από
ορισµένος

Beuger, der µυς, ο καµπτήριος
λεία, η – θίραµα, το
µαρσυποφόρο, το
κίνηση, η αυτόνοµη
κίνηση, η επαγωγική

όραση κατευθύνσης, η
σχέση, η
κάστορας, ο
µέλισσα, η
κυψέλη, η
χορός των µελισσών, ο
σχηµατίζω

σχηµατίζοµαι

bildsam εύπλαστος

θέαση εικονόν, η
ιστός, ο διαµορφωτικός

ιστός, ο συνδετικός
ανεύρισµα ( αρτηριακό σφύζον)
κενοτόπιο, το σφύζων

Blastomer, das βλαστοµερίδιο, το
Blastula, die βλάστουλα, η – βλαστοκύστη, η

φύλλο, το
τµήµα στοµάχου τών µηρυκαστρκών

φυτοφθείρα, η
κυανόφικος, ο

Blühhormon, das ορµόνη άνθησης, η
αίµα, το
άνθος, το
βδέλλα, η
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Blütenstaub, der
Blutgefäß, das
Blutgefäße, die
Blutgerinnsel, das
Blutgerinnsel, das – Blutaderverstopfung, die
Blutgruppe, die

Blutsenkung, die
Blutübertragung, die
Boa, die
Bodenbrüter, der
Borke, die
Borste, die

Brandblase, die – Blase auf der Haut, die
brauchen
Brei, der
Breite, die
bremsen

Brustbein, das
Brustbeinkamm, der
Brustfell, das – Rippenfell, das
Brustflosse, die
Brustkorb, der – Brust, die
Brut, die
Brutpflege, die
Brutschmarotzer, der
Bürzeldrüse, die
Büschel, das
Bussard, der

C

Centromer, das

Chitin, das

Chlorophyll, das
Chloroplast, der

Chromoplast, der

γύρη, η
αγγείο, το αιµοφόρο
αγγεία, τα αιµοφόρα
θρόµβωση, η
θρόµβωση του αίµατος, η
οµάδα του αίµατος, η

Blutkeislauf, der κυκλοφορία του αίµατος, η
καθίζηση του αίµατος, η
µετάγγιση αίµατος, η
βόας, ο
πτηνό επωάζον στο έδαφος, το
φλοιός, ο
τριχίδιο, το

Bowmannsche Kugel, die έλυτρο του Bowann, το
πέµφιξ, η
χρειάζοµαι

χυλός, ο
πλάτος, το
φρενάρω

Brochien, die βρόγχοι, οι
στέρνο, το
στέρνο µε τηω τρόπιδα, το
υπεζωκώσ, ο
πτερύγιο, το θζρακικό
θώρακος, ο
νεοσσοί, οι
φροντίδα των νεοσσών, η
παρείσακτος, ο µεταξύ νοσών

αδένας πτηνού, ο εδραίος λιπογόνος
δέσµη, η
είδος όµµοιο αετού, ένα

Centriol, das κεντροσωµάτιο, το
κεντροµερίδιο, το

Chemosynthese, die σύνθεση, η χηµική
χιτίνη, η

Chitinborste, die σκληρός χιτώνας, ο
χλωροφύλλη, η
χλωροπλάστης, ο

Chorda, die χορδή, η – τένοντας, ο
Chromatidne, die χρωµατίδες, οι
Chromation, das χρωµατίνη, η
Chromonema, das χρωµόνηµα, το

χρωµοπλάστης, ο
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Chromosom, das
Chromosomen, die
Chromosomenkarte, die
Chromosomensatz, der

D

Dachs, der

Darmsaft, der
Darmzotte, die
Daunen, die
Deckfeder, die
Deckgewebe, das
Deckmembran, die
dehnbar
dehnen, sich
Deklination, die
Dendrit, der

Desoxyribonukleinsäure, die
Determination, die
Dickdarm, der
Dickenwachstum, das

Diffusion, die
Dinosaurier, der
diploid
dominant
Dornfortsatz, der
Dotter, der

Dreher, der
Drohne, die
Drosophila, die
Drossel, die
Druck, der
Drucksinn, der
Drüse, die
Drüsengewebe, das
Drüsenmagen, der

Düngen

Dünndarm, der
durchlüftet werden

χρωµόσωµα, το
χρωµατοσώµατα, τα
πίνακας των χρωµοσωµάτων, ο
σειρά χρωµασωµάτων, η

ασβός, ο
Dämmerungstier, das ζώο του λυκόφωτος, το

υγρό, το εντερικό
λάχνη εντερική, η
πούπουλα, τα
φτερό, το καλυπτήριο
ιστός, ο επιθιλιακός
µεβράνη, η καλυπτική
ελαστικός

διαστέλλοµαι

απόκλιση, η – ένδειξη, η
δενδρίτης, ο

Deplasmolyse, die θρόµβωση, η
δεσοξυριβοξονουκλεινικό οξύ, το
προσδιορισµός, ο
έντερο, το παχύ
εγκάρσια ανάπτυξη του κορµού, η

Dictyosom, das δυκτυοσώµα, το
διάχυση, η
δεινόσαυρος, ο
διπλοειδής

επικρατών

απόφυση, η ακανθώδης

κρόκος, ο – λέκιθος, η
Dotterkugel, die κροκός, ο

επιστρφεύς σπόνδυλος, ο
κηφήνας, ο
δροσοφίλη, η
τσίχλα, η – κίχλη, η
πίεση, η
αίσθηση πίεσης, η
αδένας, ο
ιστός, ο αδενικός
προστόµαχος, ο

Dune, die τριχόπτερο, το
κοπρίζω – βάζω λίπασµα

Dunkelkeimer, der βλαστάνων στο σκοτάδι, ο
έντερο, το λεπτό
αερίζοµαι
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durchsichtig

E

Echse, die
Eckzahn, der
Ei, das
Eiablage, die
Eichhörnchen, das
Eidechse, die
Eidotter, der
eierlegend
Eierstock, der
Eileiter, der
Einatmung, die
eineiig
einflößen
eingeordnet werden
eingeweicht werden
Eingeweide, die

Eingeweidesack, der
Einordnung, die – Gliederung, die
Einsalzen, das
einschließlich
Einschnitt, der
einschränken
Einsiedlerkrebs, der
Einwirkung, die – Auswirkung, die
Einzeller, der
Eiter, der
Eiweiß, das
Eizelle, die

eliminieren
Elle, die
Elongation, die
Elster, die
Embryo, das
Embryo, der
Embryonalentwicklung, die
Empfindungsnerv, der
enden
Energieumwandlung, die
Engerling, der
Ente, die

διαφανής

σαύρα, η
κυνόδοντας, ο
αυγό, το
ωού, η εναποθήκευση
σκίουρος, ο
σαύρα, η
κροκός, ο
ωοτόκος

ωοθήκη, η
σάλπιγγα, η
εισπνοή, η
µονοωικός

χύνω

κατατάσσοµαι

διαβρέχεται

σπλάχνα, τα
Eingeweidenevensystem, das σύστηµα, το αυτόνοµο ωευρικό

σάκκος των σπλάχνων, ο
ταξινόµιση, η
αλάτισµα, το
συµπεριλαµβανοµένου

τοµή, η – εγχάραξη, η
περιορίζω

πάγουρος, ο
επίδραση, η
µονοκύτταρος, ο
πύον, το
λεύκωµα, το – πρωτεϊνη, η
ωάριο, το – ωοκύτταρο, το

Ektoderm, das εξόδερµα, το
εξολοθρεύω

ωλένη, η
αποµάκρυνση, η
κίσσα, η
έµβριο, το 
έµβρυο, το
εµβριογενία, η
νεύρο, το αισθητικό
καταλήγω

εναλλαγή ενεργείας, η
προνύµφη, η
πάπια, η
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entsprechen
entwickeln, sich
entwickelt
Entwicklung, die
Entwicklungsgeschichte, die
Entwicklungsphysiologie, die
Epidermis, die

Epithelkörperchen, das
Erbanlage, die
Erbfaktor, der
Erbgang, der
Erbkonstanz, die
Erfolgsorgan, das
Erhaltung der Art, die
ernähren von, sich
ernährt werden
Ernährung, die
Ersticken, das
Erweiterung, die
Esel, der

Eukaryot, der
Eule, die
Euter, das

Experiment, das
Extremitäten, die

F

Faden, der
Fähigkeit, die
Fahne, die
Fährte, die
Familie, die
Fang, der
Fang, der
Fangarm, der
fangen
Fangfaden, der
Fangspirale, die
Faserbündel, das
faul

Entoderm, das ενδόδερµα, το
αντιστοιχώ

εξελίσσοµαι

εξελιγµένος

εξέλιξη, η
ιστορία της εξέλιξης, η
φυσιολογία της εξέλιξης οργανισµού, η
επιδερµίδα, η

Epigenese, die επιγέννεση, η
Epistropheus, der επιστροφέας σπόνδυλος, ο

αδένας, ο παραθυρεοειδής – σωµάτιο επιθηλιακό, το
στοιχείο, το κληρονοµικό
παράγοντας, ο κληρονοµικός
διαδοχή, η κληρονοµική
κληρονοµικότητα, η σταθερή
όργανο επιτυχίας, το (αποτελεσµατικό)
διαιώνιση, η
τρέφοµαι µε
τρέφοµαι  
διατροφή, η
ασφυξία, η
προέκταση, η – επέκταση, η
όνος, η

Euglena, die ευγλήνη, η
ευκαριοτικό, το
κουκουβάγια, η
µαστός, ο

Exkret, das περίττωµα, το – απέκκριµα, το
πείραµα, το
άκρα, τα

νήµα, το
ικανότητα, η
γένειο πτηνού, το
χνάρι, το – ίχνος, το
οικογένεια, η
στόµα σαρκοβόρου ζώου

όνυχας, αρπακτικός, ο
πλοκάµι, το
αρπάζω

νήµα, το συλληπτήριο
σπείρα για αρπαγή, η
δέσµη, η ινώδης

σάπιος – οκνηρός
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Fäulnis, die
Feder, die
Feld, das motorische
Feld, das sensorische
Fell, das
Fenster, das ovale
Fenster, das runde
Fernglas, das
festgewachsen
festhalten

Fett, das
Fette, die

Feuersalamander, der
Fibrille, die
Fibrin, das
Filialgeneration, die
Filialgeneration, die
Fingerknochen, der
Fink, der
Fisch, der
Fischerei, die
Fischfang, der
Fischmehl, das
Fischzucht, die
Fischzuchtanstalt, die
Flaumfeder, die
Fleck, der blinde
Fleck, der gelbe
Fledermaus, die
Fleischfresser, der
Fliege, die
Flimmerhaare, die
Flimmerzelle, die
Floh, der
Flosse, die
Flügel, der
Flughaut, die
Flugmuskulatur, die
Fontanelle, die
Forelle, die
Form, die
Form, die reinrassige
fortbewegen, sich
Fortbewegung, die

σήψη, η
φτερό, το  
πεδίο κίνησης, το
πεδίο αίσθησης, το
τρίχωµα, το
θηρίδα, η ωοειδής

θηρίδα, η στρογγυλή
διόπτρα, η – τηλεσκόπιο, το
προσκολληµένος

συγκρατώ

Festigungsgewebe, das σταθεροποιητικός ιστός, ο
λίπος, το
λίπη, τα

Feuchtlufttier, das ζώο που ζει σε υγρό αέρα, το
σαλαµάνδρα, η
ινίδιο, το
ενική, η
γενιά, η θυγατρική
γενιά, η πρώτη θυγατρική
οστό του δακτύλου, το
σπίνος, ο
ιχθύς, ο
αλιεία, η
ψάρεµα, το
ψαράλευρο, το
ιχθυοτροφείο, η
ιχθυοτροφείο, η
πτίλον, το – πούπουλο, το
σηµείο οπτική θηλή, η
κηλίδα, η ωχρή

νυχτερίδα, η
σαρκοφάγο, το
µύγα, η
κρόσσοι των κροσσωτών κυττάρων, οι
κύτταρο, το κοσσωτό

ψύλλος, ο
πτερύγιο, το θζρακικό
φτερούγα, η
µεµβράνη, η πτητική
µύες, οι πτητικοί
βάση κρανίου, η
πέστροφα, η
σχήµα, το
µορφή αµιγής, η
µετακινούµαι

µετακίνηση, η
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fortpflanzen, sich
Fortpflanzung, die
Fortpflanzung, die geschlechtliche
Fortpflanzung, die ungeschlechtliche
Fortsatz, der
Fortsetzung, die
Fraßgift, das
Frosch, der
Froschlurch, der

Fruchtfliege, die
Fuchs, der
Fühler, der
führen
Füllwert, der
Funktion, die
Furchung, die
Fuß, der
Fußgelenk, das
Fußwurzelknochen, der
Futtersaft, der königliche

G

Gabelbein, das
Galle, die
Gallenblase, die

Gamet, der
Gang, der
Ganglienzelle, die
Ganglion, das
Gans, die
Garnele, die
Gärung, die alkoholische
Gas, das
Gasaustausch, der
Gasgrundumsatz, der

Gaswechsel, der
Gattung, die
Gaumen, der
Gaumen, der harte
Gaumen, der weiche
Gaumenbogen, der
Gaumenmandel, der

αναπαράγοµαι

πολλαπλαστιασµός, ο
πολλαπλασιασµός, ο εγγενής ή αµφιγονικός
αναπαραγωγή µονογονικός, η
απόφυση, η ακανθώδης

επίκταση, η
δηλητήριο από τροφή, το
βάτραχος, ο
ανούρο, το

Frostkeimer, der βλαστάνων στην ψύξη, ο
µύγα του όψους, η
αλεπού, η
κεραία, η
οδηγώ

αξία, η χορταστική
προορισµός, ο – λειτουργία, η
αυλάκωση, η
πούς, ο – πόδι, το
κάτω ποδιού, η
οστό του ταρσού, το
πολτός, ο βασιλικός

δίκρανο, το
χολή, η
κύστη, η χοληδόχος

Gallerthülle, die µάζα, η κολλώδης

γαµέτης, ο
στοά, η
γαγγλιακό κύτταρο, το
γάγγλιον, το
ζήνα, η
γαρίδα, η
ζύµωση, η αλκοολική
αέριο, το
ανταλλαγή αερίων, η
ισορροπία περί την ανταλλαγή αερίων, η

Gastrula, die γαστρίδιο, το
ανταλλαγή αερίων, η
γένος, το
ουρανίσκος, ο
υπερώα, η σκληρή
υπερώα, η σαρκώδης η µαλθακή
ιστίο, το υπερώιο

αµυγδαλή, η
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gebären
gebärend
Gebärmutter, die – Uterus, der
gebildet werden

Geburt, die
geeignet
Gefäßbündel, das
Gefieder, das
Geflügelzucht, die
Gegengift, das
gegliedert
gegliedert werden
Gehirn, das
Gehirnstamm, der
Gehörorgan, das
Geier, der
Geißel, die

Gelenk, das
Gelenkfortsatz, der
gelenkig

Gelenkknorpel, der
Gelenkschmiere, die
gelingen
gelöst
Gen, das

Generationswechsel, der
Genetik, die
Genort, der – Allel, das
Genotypus, der

Geradflügler, der
geräuchert
gerichtet sein

gesäugt werden
geschickt
Geschlechtschromosom, das
Geschlechtszelle, die
Geschmack, der
Geschmacksknospe, die
Geschmacksorgan, das

γεννώ

ζωοτόκος

µήτρα, η
σχηµατίζοµαι

Gebiß, das οδοντοστοιχία, η
γέννα, η
κατάλληλος

δέσµη, η αγγειώδης

φτέρωµα, το
ορνιθοτροφεί, το
αντίδοτο, το
αρθρωτός

χωρίζοµαι

εγκέφαλος, ο
στέλεχος του εγκεφάλου, το
όργανο ακοής, το
γυπαετός, ο
µαστίγιο των µικροοργανισµών, το

Geißelkammer, die θάλαµος, ο µαστιγοφόρος
αρθρωση, η
απόφυση, η αρθρική
αρθρωτός

Gelnkkapsel, die θύλακας, ο αρθρικός
χόνδρος, ο αρθρικός
υγρό, το αρθρικό
φτάνω

διαλυµένος

γονίδιο, το
Generation, dioe γενιά, η θυγατρική

εναλλαγή γενεών, η
γενετική, η
θέση του γονιδίου, η
γονότυπος, η

Geotropismus, der γεωτροπισµός, η
ορθόφτερο, το
καπνιστός

διευθύνοµαι – κατωδύνοµαι

Geruchsinn, der αίσθηση της όσφρησης, η
Geruchsinn, der οσφρηση, η

θηλάζοµαι

επιδέξιος

ετεροχρωµόσωµα, το
κύτταρο, το γεννητικό
γεύση, η
κάλυκας, ο γευστικός
όργανο της γεύσης, το
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Geschmackssinn, der
geschützt
Gesichtsfeld, das
Gesichtsschädel, der
gespeichert werden
gespreizt werden 
geteilt werden
getrennt
getrennt geschlechtlich
getrocknet
Gewebe, das
Gewebe, das tierische
Geweih, das
Gift, das
Giftdrüse, die
giftig
Giftzahn, der
Giraffe, die
Glaskörper, der
glatt
Gleichgewicht, das

Gliederfüßer, der
Gliedmaßen, die
Glucke, die
Glykogen, das

Großhirn, das
Grubenauge, das
Grundgewebe, das
Grundlinie, die
Guanin, das
Gürtel, der

H

Haargefäß, das
Haarpapille, die
Haftballen, der
Hagelschnüre, die
Hahn, der
Hai, der
Häkchen, die
Hälften, die
Halswirbel, der

αίσθηση της γεύσης, η
προστατευµένο

πεδίο, το οπτικό
οστά του προσώπου, τα
αποθηκεύοµαι

εφαπλώνοµαι

χωρίζοµαι

χωρισµένος

γονοχωριστικός, ο
ξεραµένος

ιστός, ο
ιστός, ο ζωικός

κέρατο, το
δηλητήριο, το
δηλητηριώδες αδένας, ο
δηλητηριώδης

δηλητηριώδες δόντι, το
καµηλοπάρδαλη, η
σώµα, το υαλώδες

λείος

ισσοροποία, η
gleichwarm ισόθερµα

αρθρωτό, το
άκρα, τα
κλώσα, η
γλυκογόνο, το

Golgi-Apparat, der σύστηµα GOLGI,  το
Gonade, die – Keimdrüse, die γονάδα, η – γεννητικός αδένας, ο

εγκέφαλος, ο µέγας ( η κυρίως)
οφθαλµός, ο βοθριοειδής
ιστός, ο βασικός
βάση, η
γουανίνη, η
επίσταγµα, το

αγγείο, το τριχοειδές
θηλή της τρίχας, η
λαβή, η συλληπτήρια
χαλάζες, οε
κόκκορας, ο
καρχαρίας, ο – σκυλόψαρο, το
αγκίστρι, το
τµήµατα, τα δύο ίσα – ηµισφαίρια, τα
σπόωδυλος, ο αυχενικός
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haltbar
Haltbarmachung, die

Hammer, der
Hämoglobin, der
Hamster der
Handwurzelknochen, der
haploid
Harn, der
Harnblase, die
Harnkanälchen, das
Harnleiter, die
Harnorgane, die
Hasenscharte, die
Haufen, der – Klumpen, der
Hauptkammer die
Hauptmagen, der
Hauptruhe, die
Haustier, das
Haut, die
Hautatmung, die
häuten, sich
Hautflügel, der
Hautflügler, der
Hautmuskelschlauch, der
Hautpore, die
Hautskelett, das
Häutung, die
Heben – aufheben
Hecht, der
Heilserum, das
herauspressen
herausschleudern – schütteln
Herde, die – Schar, die

Hering, der
hervorstrecken
Herz, das
Herzbeutel, der
Herzkammer, die
Herzklappe, die
Herzschlag, der
Herzvorkammer, die

heterotroph
heterozygot

δεαρκείας

διατήρηση, η
Häm, das αίµη, η

σφύρα, η
αιµογλοβίνη, η
µυς, ο σφετεριστής
οστό του καρπού, το
απλοειδής

ούρο, το
κύστη, η ουροδόχος
σωλνηάριο, το ουροξόρο
ουρητήρας, ο
όργανα του ουροπειητικού συστήµατος, τα
λαγοχειλία, η
σωρός, ο – σβώλος, ο
κοιλία, η
κυρίως στόµαχος, ο
ανάπαυση, η κύρια (πλήρης)
ζώο, το οικιακό
δέρµα, το
αναπνοή, η επιδερµική
αλλάζω το εξωτερ.στρώµα του δέρµατος
φτερό, το υµενώδες

υµενόπτερο, το
µυοδερµατικός σωλήνας, ο
πόρος του δέρµατος, ο
σκελετός, ο εξωτερικός (δερµικός)
αποδερµάτωση, η
σηκώνω

τούρνα (είδος ψαριού), η – λούτσος, ο
ορρός, ο θεραπευτικός
εκτοξεύω

τινάζω - εκσφενδονίζω
κοπάδι, το

Herdengemeinschaft, die αγέλη οικογένειας, η
ρέγγα, η
βγάζω έφω
καρδιά, η
περικάρδιο, το
κοιλία της καρδιάς, η
βαλβίδα της καρδιάς, η
παλµός της καρδιάς, ο
κόλπος της καρδιάς, ο

Heterosom, das ετεροχρωµόσωµα, το
ετερότροπος

ετεροζυγοτός
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Heterozygote, die
Heuschrecke, die
Hindernis, das
Hinterhauptsbein, das
Hinterleib, der
Hirnanhang, der – Hypophyse, die
Hirnanhangsdrüse, die
Hirnhaut, die harte
Hirnhaut, die weiche
Hirnschädel, der
Hirsch, der
hochentwickelt

hohl
Hohltier, das
Hohlvene, die
Holzfaser, die
Holzteil, der
homolog

Homozygote, die
Honigbrot, das
Honigmagen, der
Hormon, das
Horn, das
Hornhaut, die
Hornplatte, die
Hornschicht, die
Hornschuppe, die

Hörsinn, der
Hüfte, die
Huftier, das
Huhn, das
Hummel, die
Hummer, der
Hundebandwurm, der
Hybride, der/die
Hybridisierung, die

Hypothese, die

I

imaginär
Imker, der

ετεροζυγοτό, το
ακρίδα, η
εµπόδιο, το
οστό, το ινιακό
πισωκοιλία, η
υπόφυση, η
υπόφυση, η
µήνιγγα, η σκληρή
µήνιγγα, η χοριοειδής
οστά του κρανίου, τα
ελάφι, το
εξελιγµένος

Hoden, der – männliche Keindrüse, die όρχις, ο
κούφιος, ο
κοιλεντερωτό

φλέβα, η κοίλη
ίνα, η ξυλώδης

τµήµα, το ξυλώδες

οµόλογος

homzygot οµοζύγοτος

οµοζυγοτό, το
µελόψωµο, το
στοµάχι µέλιτος, το
ορµόνη, η
κέρατο, το
χιτώνας, ο κερατοειδής
πλάκα, η κεράτινη
στοιβάδα, η δερατίνη
λεπίδα η κεράτινη

Hornzahn, der δοντάκι, το κεράτινο
αίσθηση της ακοής, η
ισχίο, το
οπλωτό, το
όρνιθα, η
µέλισσα, η άργια
αστακός, ο
εχινόκοκκος, ο
υβρίδιο, το
υβριδισµός, ο

Hydratier, das υδρόζωο, το
υπόθεση, η

φανταστικός

µελισσοκόµος, ο
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Imkerei, die
Induktor, der
informieren, sich

Inhalation, die

Innenschmarotzer, der

Insekt, das
Insektenfresser, der
Insektenstaat, der
Insektivor, der
Instinkt, der
Insulin, das
intermediär

Intervall, das
Iris, die

J

Jahresring, der

Jochbein, der
Jungen, die
Jungfernzeugung, die

K

Kabeljau, der
Käfer, der

Kalb, der
Kalk, der
Kalkplatte, die
Kalkschale, die
Kalkskelett, das
Kalorienwert, der
Kaltblüter, der
kaltblütig

Kamel, das
Kamm, der
Kammerauge, das
Kanal, der – Rohr, das – Röhre, die

µελισσοκοµία, η
επαγωγέας, ο
πληροφορλύµαι

Infusorien, die εγχυµατόζωα, τα
εισπνοή, η

Inkreisradius, der ακτίνα εγγεγραµένου κύκλου – απόστηµα, το
ενδοπαράσιτο, το

inner, -e εσωτερικός

έντοµο, το
ζώο, το εντοµοφάγο
αποικία εντοµων, η
εντοµοφάγο, το
ένστικτο, το
ινσουλίνη, η
ενδιάµεσος

Interpahse, die µεσόφαση, η
περιοχή, η – διάστηµα, το
ίριδα, η

ετήσιος δακτύλιος, ο
Jarowisation, die επιτάχυνση βλάστησης, η

οστό, το ζυγωµατικό

νεογνά, τα
παρθενογένεση, η

µπακαλιάρος, ο
κάνθαρος, ο

Kalamar, der καλαµάρι, το
µόσχος, ο
ασβέστης, ο
πλάκα, η ασβεστολιθική
κέλυφος, το ασβεστολιθικό
σκελετός, ο  ασβεστολιθικός
αξία, η θερµική
ζώο, το ψυχρόαιµο

ψύχραιµος

Kambium, das κάµβιο, το
καµήλα, η
λειρί, το
οφθαλµός, ο θαλαµοειδής
σωλήνας, ο
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Kaninchen, das
Kapillare, die
Karotin, das
Katze, die
kauen
Kaulquappe, die
Kaumagen, der
Kaviar, der
Kehlkopf, der
Kehlkopfdeckel, der
Kehllappen, der

Keimbahn, die
Keimblätterbildung, die
Keimdrüse, die – Hoden, die

Keimfähigkeit, die
Keimscheibe, die
Keimschicht, die
Keimschicht, die

Keimzelle, die
Kennzeichen, die – Eigenschaften, die
Kernkörperchen, das

Kernspindel, die
Kernteilung, die
Kiel, der
Kieme, die – Kiemen, der

Kiemenbogen, der
Kiemendeckel, der

Kiemenöffnung, die
Klasse, die

klebrig
Kleinhirn, das
Kletterfuß, der
Kloake, die
kneten
Kniescheibe, die
Knochen, der
Knochenbruch, der
Knochengerüst, das

Känguruh, das καγκουρώ, το
κουνέλι, το
αγγείο, το τριχοειδές
καροτίνη, η
γαλή, η – γάτα, η
µασάω

γυρίνος, ο
στοµάχι, το αλεστικό
χαβιάρι, το
λάρυγγας, ο
επιγλωττίδα, η
κάλλαια, τα – χαρχάλι, το

Keilbein,d as οστό, το σφηνοειδές
σπορά, η
σχηµατισµός εµβριοφύλλων, ο
γεννητικός αδένας, ο

Keimesentwicklung, die εµβριογονία, η
βλαστική ικανότητα σπέρµατος, η
κυστίδιο, το βλαστικό
στειβάδα, η βλαστική ή µαλπιγιανή
µεθοκυττάρια ουσία κάπιου ιστού, η

Keimungsbereitschaft, die ωριµότητα, η βλαστική
γαµέτης, ο
χαρακτηριστική, τα
πυρηνίσκος, ο

Kermembran, die µεµβράνη, η πυρηνική
άτρκτος, η
διαίρεση του πυρήνα, η
ράχη, η
βράγχιο, το

Kiemenblättchen, das σωλήνας, ο
τόξο, το βραγχιακό
βραγχιοκάλυµµα, το

Kiemenhöhle, die κοιλότητα, η βραγχιακή
σχισµή, η βραχιακή
οµοταξία, η

Klauenkiefer, der χηληκεραία, η
κολλώδης

παρεγκεφαλίδα, η
πόδι, το αναρριχητικό
καταβόθρα, η – υπόνοµος, η
πλάθω

επιγονατίδα, η
οστό, το  
κάταγµα, το
σκελετός, ο  
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Knochengewebe, das
Knochenhaut, die
Knochenmark, das
Knochenplatte, die
Knochenstrahl, der
Knochensubstanz, die
Knöllchenbakterien, die
Knorpel, der
Knorpelgewebe, das
Knospe, die
Kohlenhydrat, das
Kohlenhydrate, die
Kohlenstoffdioxid, das
Kokon, der
Kolonie, die
Königin, die
Konserve, die
Konservierung, die – Erhaltung, die
Kontraktion, die
Kopf, der
Kopfbrustabschnitt, der
Kopffüßer, der
Kopflappen, der

Koralle, die
Korallenstock, der
Körbchen, das
Korkgewebe, das
Körner, die
Körnerfresser, der
Körper, der – Leib, der
Körperbedeckung, die
Körperschlagader, die große
Körpertemperatur, die
Körperwärme, die
Körperzelle, die
Korpuskel, das
Kraft, die

Krake, die
Kralle, die
Krankheitsüberträger, der
Krebs, der
Kreuzbein, das
Kreuzotter, die

ιστός, ο οστίτης – ή ερειστικός
περιόστεο, το
µυελός των οστών, ο
πλάκα, η οστεϊκή
ακτίνα, η οστείνη
οστείνη (ουσία), η
αζώτοβακτηρίδια, τα
χόνδρος, ο
ιστός, ο χονδρικός
βλάστηση, η – µπουµπούκιασµα, το
υδατάνθρακας, ο
υδατάνθρακες, οι
διοιξείδιο του άνθρακα, το
κουκούλι, το – βοµβύκιο, το
αποικία, η
βασίλισσα, η
κονσέρβα, η
διατήρηση, η
συστολή µυός, η
κεφάλι, το
κεφλοθώρακας, ο
κεφαλόποδο, το
ράκος, το κεφαλικό

Koppelungsbruch, der ρήξη συζεύξης, η
Koppelungsgruppe, die οµάδα συζεύξης, η

κοράλλι, το
οποικία κοραλλιών, η
καλάθι, το
ιστός, ο φελλώδης

σπόροι, οι
κοκκοφάγο, το
σώµα, το
κάλλµα του σώµατος, το
αορτή, η µεγάλη
θερµοκρασία του σώµατος, η
θερµότητα του σώµατος, η
κύτταρο, το σωµατικό

σωµατίδιο, το
δύναµη, η

Kragengeißelzelle, die χοανοκύτταρο, το
χταπόδι, το
γαµψό νύχι, το
φορέας ασθένειας, ο
καρκίνοµα, το
οστό, το ιερό
εχίδνα, η – οχιά, η
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Kreuzspinne, die
Kreuzung, die
Kreuzung, die reziproke
kriechen
kriechen
Kriechtier, das
Krokodil, das
Kropf, der
Kröte, die
Küchenschabe, die

Kugelgelenk, das

L

Lab, das
Labmagen, der
Labyrinth, das häutige
Labyrinth, das knöcherne
Lachs, der
lähmen
Laich, der
laichen
Land, das
langgestreckt
Längsmuskel, der
Längsschnitt,der

Languste, die
Lanzette, die

Larve, die
Laubfrosch, der
Lauf, der
Laus, die
lebend
lebendgebärend

Leber die
Lebertran, der
Lebewesen, das
lecken
Lederhaut, die
legen, Eier

αράχνη η σταυρόστικτος, η
διαστραύρωση, η
διασταύρωση, η αµοιβαία
σέρνοµαι

έρποµαι

εσπετό, το
κροκόδειλος, ο
βρογχοκήλη, η
φρύνος, ο
κατσαρίδα, η

Kücken, das κλωσόπουλο, το
άρθρωση, η σφαιρική

Kurzfingrigkeit, die βραχυδακτύλια, η
Kurztagpflanze, die φυτό, το βραχύβιο

πυτία, η
στοµάχι, το ην
λαβύρινδος, ο µεµβρανώδης

λαβύρινθος, ο οστεώδης

σολοµός, ο
παραλύω

αυγά, το
ωοτοκώ

ξηρά, η
µακρόστενος, ο
µυς, ο επιµηκής
τοµή, η κατά µήκος

Langtagpflanze, die φυτό, το µακρόβιο
καραβίδα, η
νυστέρι, το

Lanzettfischchen, das ξιφίας, ο
νύµφη (στάδιο µεταµόρφωσης), η
πράσινος βάτραχος, ο
πόδι ζώων, το
ξείρα, η
ζωντανός

ζωοτόκος

Lebenserscheinung(en), die φαινόµενο της ζωής, το/τα
συκώτι, το
µουρουνέλαιο, το
ζωντανός οργανισµός, ο
γλείφω

χόριο του δέρµατος – σκληρός χιτώνας του οφθαλµού
γεννώ αυγά
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Lehrsatz,der
Leibeshöhle, die
Leitbündel, das
Leitfossil,das
Lendenwirbel, der
Lerche, die
Leukoplast, das
Lichtintensität, die

Lichtrichtungssehen, das
Lid,das

Lignin, das
Linie, die reine
Löffelchen, das
Löwe, der
Luftkammer, die – Gaskammer, die
Luftröhre, die
Lunge, die
Lungen, die
Lungenarterie, die
Lungenbeutel, der
Lungenbläschen, das
Lungenbläschen, die
Lungenentzündung, die – Pneumonie, die
Lungenvene, die
Lurch, der
Lymphe, die
Lymphknoten, der

M

Made, die
Magen, der
Magenmund, der
Magensaft, der
Mahlzahn, der
Maikäfer, der
Mangelkrankheit, die
Mantel, der
Markhöhle, die

Mastdarm, der
Matrix, die
Maul, das
Maulwurf, der

θεώρηµα, το
κοιλότητα, η γαστρεντερική
δέσµη, η κατευθυντήρια
απολύθωµα, το
σπόνδυλος, ο οσφυϊκός
κορυδαλλός, ο
λευκοπλάστης, ο
ενταση φωτός, η

Lichtkeimer, der βλαστάνων στο φως, ο
όραση στην πορεία φωτεινής δέσµης
βλέφαρο, το

lidlos βλέφαρο, χωρίς

λυγνίνη, η
γραµµή, η καθαρή
κουταλάκι, το
λιοντάρι, το
αεροθάλαµος, ο
τραχεία, η
πνεύµονας, ο
πνεύµονες, οι
αρτηρία, η πνευµονική
περισπλάχνιο, το
κυψελίδα, η
κυψελίδες, οι
πνευµονία, η
φλέβα, η πνευµονική
αµφίβιο, το
λέµφος, η
λεµφογάγγλειο, το – λεµφαδήν

σκώληκας, ο
στοµάχι, το 
καρδιακό στόµιο του στοµάχου, το
υγρό, το γαστρικό
γοµφίος, ο
κάνθαρος, ο
στερητική νόσος, η
µανδύας, ο
κοιλότητα, η µυελική

Markstrahl, der ακτή εντεριώνης, η
έντερο, το απηυθυσµένο
πίνακας, ο
στόµα των ζώων, το
ασπάλακας, ο
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Maus, die
Mauser, die
Meerschweinchen, das
Meiose, die
Meise, die
Membran, die
Mendelsche Gesetz, das
Menge, die
Merkmal, das

Mesoderm, das
Metamorphose, die
Metaphase, die
Milchdrüse, die

Milchzahn, der
Milz, die
mischerbig
Mitochondrium, das
Mitose, die
Mitteldarmdrüse, die
Mittelfußknochen, der
Mittelhandknochen, der
Mittelohr, das
Modifikation, die
Molch, der
Morphologie, die vergleichende

münden
Mundhöhle, die
Mundhöhlenboden, der
Mundspeicheldrüse, die
Mundwerkzeuge, die
Muschel, die
Muskel, der
Muskelbewegungen, die
Muskelfaser, die

Muskeltonus, der
Muskulatur, die glatte
Muskulatur, die quergestreifte
muskulös
Mutation, die
Mutationsrate, die

ποντικός, ο (µικρός)
πτερόρροια, η
χοιρίδιο, το ινδικό
µείωση, η
αιγίθαλος, ο
µεµβράνη, η πυρηνική
νόµοι του Μέντελ, οι
ποσότητα, η
γνώρισµα, το

Merkmalskopplung, die σύζευξη γνωρισµάτων, η
µεσόδερµα, το
µεταµόρφωση, η
µετάφαση, η
αδένας, ο γαλακτικός

Milchgebiß, das οδοντοστοιχία, η πρώτη

Milchner, der ψάρι, το αρσενικό
δόντι, το πρώτο

σπλήνα, η
ετερουζυγοτός

µιτοχόνδριο, το
µίτωση, η
αδένας, ο µεσεντερικός
οστό του µετατάρσιου, το
οστό του µετακαρπίου, το
αυτί, το µέσο
τροποποίηση, η
τρίτωνας (είδος σαλαµάνδρας), ο
µορφολογία, η συγκριτική

Mumienpuppe, die κουκούλι, το 
καταλλήγω

κοιλότητα, η στοµατική
βάση της στοµατικής κοιλότητας, η
σιελογόνος αδένας, ο
όργανα του στοµάτος, τα
όστρακο, το
µυς, ο 
κινήσεις, οι µυικές
ίνα, η µυϊκή

muskelreich µυώδης, ο
τόνος, ο µυϊκός
µυς, ο λείος
µυς, ο γραµµωτός

µυϊκος

µετάλλαξη, η
ποσοστό µετάλλαξης

Mykorrhiza, die ektotrophe µυκόρριζα, η εξώτροπος
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N

Nabelschnur, die
Nachkomme, der
Nachkommen, die
Nachtigall, die
Nachttier, das
nackt
Nadel, die
Nagel, der
Nagelbett, das
Nagelwulst, der
Nagetier, das
Nährlösung die
Nährstoff, der
Nährstoffe, die
Nahrung, die
Nahrungsbläschen, das
Nahrungskette die
Nahrungsvakuole, die
Nahrungszelle, die
Nährwert, der
Nasenbein, das
Nasenhöhle, die
Nasenmuschel, die
Nebenbronchien, die

Nebenschilddrüse, die
Nektar, der

Nerv, der
Nervenfaser, die
Nervengewebe, das
Nervennetz, das
Nervenstamm, der

Nervensystem sympathische, das
Nervensystem, das
Nervenzelle, die
Nesselkapsel, die
Nest, das
Nestflüchter, der
Nesthocker, der
Netz, das

Mykorrhiza, die endotrophe µυκόρριζα, η ενδότροπος

οµφάλιος, λώρος, ο
απόγονος, ο
νεογνά, τα
αηδώνι, το
ζώο, το νυκτόβιο
γυµνός

βελόνα, η
νύχι, το
κοίτη του νυχιού, η
σώµα του νυχιού, το
τρωκτικό, το
διάλυµα το θρεπτικό, το
ουσία, η θρεπτική
θρεπτικές ουσίες,οι
τροφή, η
κενοτόπιο, το πεπτικό
αλυσίδα, η τροφικύ
χυµοτόπιο, το θρεπτικό
τροφοκύτταρο, το
αξία, η θρεπτική
ρινικόν οστουν, το
κοιλότητα, η ρινική
κόγχη, η ρινική
βρογχίδια, τα

Nebenneire, die επινευρίδιο, το
αδένας, ο παραθυρεοειδής
νέκταρ, το

Nephridien, die νεφρίδια, τα
νεύρο, το
ίνα, η νευρική
ιστός, ο νευρικός
νευρικό πλέγµα, το
στέλεχος, το νευρικό

Nervensystem parasympatische, das παρασζµπαθητικό νευρικό σύστηµα, το
συµπαθητικό νευρικό σύστηµα, το
νευρικό σύστηµα, το
κύτταρο, το νευρικό
κνιδοκύστη, η
φωλία, η
νεοσσός που φεύγει από τη φωλιά, ο
νεοσσός που µένει στη φωλιά, ο
δίκτυ, το – πλέγµα, το



Tabelle1

Netzhaut, die
Netzmagen, der

Niere, die
Nierenbecken, das
Nierenkörperchen, das

Nisthöhle, die

nützlich

O

Oberarmknochen, der
Oberfläche, die
Oberhaut, die

Oberkiefer, der
Oberlippe, die
Oberschenkel, der
Ohrmuschel, die
Ohrtrompete, die

Opfer, das
Ordnung, die
Organ, das
Organ, das analoge
Organ, das Cortische
Organ, das homologe
Organ, das rudimentäre
Organell, das
Organelle, die
Organisator, der
Organisator, der
Organismus, der
Orientierung, die
Osmose, die

P

χιτώνας, ο αµφιβληστροειδης
κεκρύφαλος, ο

Neurit, der νευρίτης, ο
Neurofibrille, die ίνα, η νεύρικη

νεφρό, το
νεφρική πυελος, η
νεφρικό σωµάτιο, το

Nisse, die κόνιδα, η
κοιλότητα, όπου φωλιάζει το πτηνό, η

Nitrobakterien, die νιτροβακτιρίδια, τα
Nucleolus, der σωµάτιο, το πυρηνικό – πυρηνίσκος, ο

ωφέλιµος

οστό, το βραχιόνιο
επιφάνεια, η
επιδερµίδα, η

Οberkiefer, der σαγώνι, το άνω
σιαγώνας, ο άνω
χείλος, το άνω
µηρός, ο
πτερύγιο του αυτιού, το
σάλπιγγα, η ευσταψιανή

Oktapus, der χταπόδι, το
Olm, der είδος σαλαµάνδρας, ένα
Ontogenie, die οντογονία, η
Ontogenie, die vergleichende οντογονία, η συγκριτική

θύµα, το
τάξη, η
όργανο, το
όργανο, το ανάλογο
όργανο του Corti, το
όργανο, το οµόλογο
όργανο, το υποτυπώδες

οργανίδιο, το
οργανίδιο, το
συντονιστής, ο
οργανωτής, ο
οργανισµός, ο
προσανατολισµός, ο
ώσµωση, η
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Paar, das

packen

Pankreas, der
Pansen, der

Parasit, der
Parasitismus, der
Parasympathikus, der

Parthenogenese, die
Paukenhöhle, die
Pelz, der
Pepsin, das
Periode, die
Perle,die

Perlmutt, das
permanent
Pfahl, der
Pferd, das
Pflanzenfresser, der
Pflanzengewebe, das
pflegen
Pfortader, die
Pförtner, der
Pfoten,die
Pfoten, die – Läufe, die
phänotypisch

Photoperiode, die
Photosynthese, die
Phototropismus, der
Physiologie, die
picken
Pilzwurzel, die
Pinguin, der

Plasma, das

Plasmodesmen, die

κατά ζεύγη
Paarzeher, der αρτιοδάκτυλο, το

αρπάζω

Paläonotologie, die παλαιοντολογία, η
πάγκρεας, το
κοιλία, η µεγάλη

Pantoffeltierchen, das εγχυµατόζωο, το
παράσιτο, το
παρασιτισµός, ο
παρασυµπαθητικό νευρικό σύστηµα, το

Parentalgeneration, die γενιά, η µητρική
παρθενογένεση, η
κοιλότητα του τυµπάνου, η – ή του µέσου αυτιού, η
γούνα, η
πεψίνη, η
περίοδος, η
µαργαριτάρι, το

Perlmuschel, die µελεαγίνη η µαργαριτοφόρος, η
µαργαριτοφόρο στρώµα (σιντέφι), το
µόνιµος

δοκός, η
ίππος, ο
φυτοφάγο, το
ιστός, ο φυτικός
φροντίζω

φλέβα, η πυλαία
πυλωρός, ο
πόδια, τα
πόδια ζώων, τα
φαινοτυπικός

Phänotypus, der φαινότυπος, ο 
phosphorreich φωσφωρούχος, ο

φωτοπερίοδος, η 
φωτοσύνθεση, η
φωτοτροπισµός, ο
φυσιολογία, η
τριµπάω

µυκόρριζα, η  
πιγγουίνος, ο

Plagiotropismuis, der όργανο, το πλευρικό
Plakton, das πλαγκτό, το

πλάσµα, το
Plasmahaut, die µεµβράνη, η πλασµατική
Plasmalemma, das µεµβράνη, η κυτταροπλαµατική

πλασµοδέσµες

Plasmolyse, die πλασµόλυση, η
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Plastiden, die
Plattfuß,  der
Plattwurm, der
Pollen, der
Pore, die
Präformation, die
Prinzip, das
produzieren

Prophase, die
Protisten, die
Protonephridien, die

Pulsader, die
Pulsschlag, der
pumpen
pumpen - drücken
Punktauge, das
Pupille, die
Puppe, die
Python, der

Q

Quadratbein, das
Quaken, das
Qualle, die
Querfortsatz, der

R

Rachen, der
Rachenhöhle, die

Rahmen, der

Rasse, die
Ratte, die
Raubtier
Raubvogel, der

Rauminhalt
Raupe, die
reagieren

πλαστίδια, τα
πλατυποδία, η
πλατέλµενθες, η
γύρη, η
πόρος, ο
προσχηµατίσµος, ο
αρχή, η
παράγω

Prokaryonten, die προκαριωτικά, τα
πρόφαση, η
πρώτιστα, τα
πρωτονευρίδια, τα

Protoplasma, das πρωτόπλασµα, το
Ptyalin, das πρυελίνη, η

αρτηρία, η
σφυγµός, ο
αντλώ

πιέζω

οφθαλµός, ο απλός (ατελής)
κόρη, η
κούκλα, η
πύθωνας, ο

κόκκαλο στο πίσω µέρος του στόµατος
κοασµός, ο
µέδουσα, η
απόφυση, η εγκαρσία

φάρυγγας, ο
φαρυγγική κοιλότητα, η

Radula, die ραντούλα, η
πλαίσιο, το

Rangordnung, die – Ierarchie, die ιεραρχία, η
φυλή, η
αρουραίος, η
ζώο, το σαρκοφάγο
πτηνό, το αρπακτικό

rauh τραχής

όγκος, ο
κάµπη (κάµπια), η
αντιδρώ
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Reaktion, die
Reaktionszeit, die

reduzieren
Reflexbewegung die
Reflexbogen, der
Regel, ontogenetische, die
regeln
Regenbogenhaut, die
Regeneration, die
Regenwurm, der
Reh, das

Reibung, die
Reich, das
reinerbig
Reißzahn, der
Reiz, der

Reizbarkeit, die
Reizleitung, die

Reizphysiologie, die
Reizschwelle, die
Relation, die
Reptil, das

rezessiv
Rhythmus, der
Ribonukleinsäure, die
Ribosom, das
Riff, das
Rind, das
Ring, der
Ringelwurm, der
Ringmuskel, der
Rippe, die
Rippenfell, das
Rochen, der
Rogen, der

Röhre, die Eustachische
Röhrenknochen, der
Rückenflosse, die
Rückenmark, das
Rückstoß, der

αντίδραση, η
χρόνος αντίδρασης, ο

Reduktonsteilung, die διαίρεση των διπλοειδών χρωµοσωµάτων, η
ελαττώνω

αντανακλαστική κίνηση, η
αντανακλαστικό τόξο, το
νόµος οντογρνίας, ο
ρυθµίζω

ίριδα, η
αναγέννηση, η
σκουλήκι βροχής, το
ζαρκάδι, το – τορκάς, η

Reibplatte, die γλωσσίδιο, το αγκιλωτό ή οδοντωτό

τριβή, η
βασίλειο, το
οµοζυγότος

γαµξοδόντι, το
ερευισµός, ο

Reiz, der adäpate ερέθισµα, το κατάλληλο (αντίστοιχο)
ερεθιστικόκητα, η
διαδροµή ερεθίσµατος, η

Reizmegengesetz (Weber-Fechner), das νόµος του πλήθους των ερεθισµάτων, ο
φυσιολογία των ερεθισµάτω, ην
όριο, ερθίσµατος, το
σχέση, η
ερπετό, το

Reticulum, das endoplasmatische δίκτυο, το ενδοπλασµατικό
υπολειπόµενος

ρυθµός, ο
οξύ, το ριβολζονουκλεϊνικό
ριβόσωµα, το
ύφαλος, ο
βόδι, το
δακτύλιος, ο
δακτυλιοσκώληκας, ο
µυς, ο κυκλικός
πλευρό, το
πλευρικός υπερζωκώς, ο
σαλάχι, το
αυγά των ψαριών, τα

Rogener, der ψάρι, το θηλικό
σάλπιγγα, η ευσταχιανή
οστό, το επίµηκες
πτερύγιο, το παχαίο
µυελός, ο νωτιαίος

αντίκτυπος, ο
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Rudel, das – Meute, die
Ruderschwanz, der
Rumpf, der
Rundwurm, der

S

Salamander, der
Samenflüssigkeit, die

Satellit, der
Sattel, der
Sauerstoff, der
saugen
Säugetier, das
Saugfüßchen, das
Saugnapf, der
Saugrüssel, der
Schädel, der
schädlich
Schädling, der
Schädlingsbekämpfung, die
Schaf, das
Schaft, der
Schaft, der
Schale, die
Schale, die – Hülse, die

Schallblase, die
Scharniergelenk, das
scharren
Scheibe, die
Scheinfüßchen, das
Scheitelbein, das
Schenkel,der
Schenkelring, der
Schicht, die
Schienbein, das
Schiene, die
Schilddrüse, die
Schildkröte, die
Schimpanse, der

Schlafhöhle, die
Schlafkrankheit, die
Schlagader, die

αγέλη, η
ουρά, η κωπηλατική

κορµός, ο
νηµατέλµινθες, η

σαλαµάνδρα, η
άλατα, τα

saprophytisch υδροχλωρικό οξύ, το
υγρό, το σπερµατικό
σαπροφυτικός

δορυφόρος, ο
εφίππιο, το – σέλα, η
οξυγόνο, το
ρουφάω

θηλαστικό, το
πόδι, το µυζητικό
κρανίο, το
βλαβερός

ζώο, το επιβλαβές
καταπολέµηση των επιβλαβών οργανισµών, η
πρόβατο, το
κορµός, ο – διάφυση, η
στέλεχος των φυτών

φλοιός, ο
κέλυφος, το

Schalenhaut, die υµένας, ο
κυστίδιο, το ακουστικό
αρθρωση, η γίγγλυµος
σκαλίζω

δίσκος, ο
ψευδοπόδι, το
οστό, το βρεγµατικό
σκέλος, το
µηριαίος δακτύλιος, ο
στρώµα, το
κνήµη (οστό), η
νάρθικας, ο
αδένας, ο θυρεοειδής
χελώνα, η
χιµπαντζής, ο

Schläfenbein, das οστό, το κροταφικό
κοιλότητα όπου φωλιάζει το πτηνό, η
ασθένεια του ύπνου, η
αρτηρία, η
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Schlange, die
Schlangenhemd, das
schleichen
Schleifenkanal, der
Schleim, der
Schleimdrüse, die
Schleimhaut, die
Schleimhülle, die
Schleimschicht, die
Schließmuskel, der
schlingen
Schlitz, der

schlucken

schlüpfen

Schlüsselbein, das
Schmarotzer, der
Schmerzsinn, der
Schmetterling, der
Schnabel, der
Schnabelkerfen,die
Schnabeltier, das
Schnecke, die
Schneckenhaus, das
Schneidezahn, der
Schnellsegler, der
Scholle, die
Schritt, der – Gang, der
schrittweise

Schulterblatt, das
Schultergürtel, der
Schuppe, die
schützen
Schutzimpfung, die
Schwalbe, die
Schwamm, der
Schwammgewebe, das
Schwan, der
Schwanzflosse, die
Schwanzlurch, der
Schwarm, der
schwärmen
Schwein, das

φίδι, το
πουκάµισο, το φιδίσιο
βαδίζω αθόρυβα
πόρος του λυµνίσκου, ο
βλέννα, η
αδένας, ο βλενογόνος
βλενογόνος, ο (υµένας)
µάζα, η κολλώδης

στρώµα από βλένα, το
µυς, ο σφιγκτήρας
περιβάλλω – περιπλέκω
σχισµή, η

Schloßband, das ταινία των οστρών, η
καταπίνω

Schlundrohr, das σωλήνας, ο φαρυγγικός
βγαίνω από το αυγό

Schluß, der τέλος, το – συµπέρασµα, το
κλείδα, η
παράσιτο, το
αίσθηση του πόνου, η
χρυσαλλίδα, η – πεταλούδα, η
ράµφος, το – ρύγχος, το
ρυγχωτά, τα
ραµφωτό, το
κοχλίας, ο – σαλιγκάρι, το
κέλυφος σαλιγκαριού, το
κοπτήρας, ο
τρεχαντήρι, το
γλώσσα (ιχθύς), η
βάδισµα, το
σταδιακός

Schulp, der µανδύας, ο – όστρακο,µ το
ωµοπλάτη, η
ώµος, ο
λέπι, το
προστατεύω

εµωολιασµός, ο προληπτικός
χελιδώνι, το
σπόγγος, ο – σφουγγάρι, το
ιστός, ο σπογγώδης

κύκνος, ο
πρερύγιο, το ουραίο
κερκοφόρο, το
κοπάδι, το – σµήνος, το
πετώ κατά σµήνη
χοίρος, ο
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Schweißdrüse, die

Schwimmblase, die
Schwimmhaut die

Schwungfedern, die
Seehund, der
Seeigel, der
Seestern, der
Seewalze, die
Segelflug, der
Segment, das
Sehloch, das
Sehne, die
Sehorgan, das
Sehsinn, der
Sehzelle, die
Seidenspinner, der
Seitenlinie, die
Seitenlinienorgan, das
Sekret, das
Selbstbefruchtung, die
Selbstbestäubung, die

sich aufrichten – sich aufstellen
sich schlängeln
Sieb, das

Singvogel, der
sinken
Sinnesorgane, die
Sinneszelle, die
Skelett, das
Skorpion, der
Sohle, die

Sommerschlaf, der
Spaltöffnung, die
Spaltungsgesetz, das
Spatz, der
Specht, der
Speiche, die
Speichel, der

αδένας, ο ιδρωτοποιός

Schweresinn, der αίσθηση της βαρύτητας, η
κύστη, η νηκτική
µεµβράνη, η ωηκτική

Schwingkölbchen, das αλτήρας, ο
φτερά, τα µεγάλα
φώκια, η
αχινός, ο υδρόβιος
αστερίας, ο
ολοθούριο, το
πτερό πτήσης, το
τµήµα, το – µέρος, το
κόρη, η
τένοντας, ο
όργανο της όρασης, το
όραση, η
κύτταρο, το οπτικό
µεταξοσκώληκας, ο
γραµµή, η πλάγια
γραµµή, η πλευρική
έκκριµα, το
αυτογονιµοποίηση, η
αυτοεπικονίαση, η

semmipermeabel ηµιπέρατος

Serodiagnostik, die ορροδιαγνωστική, η
σηκώνοµαι

ελίσσοµα

σουρωτήρι, το
Siebbein, das οστό, το ηθµοειδές
Siebsplatte, die µανδρεπόρος, ο
Siebröhre, die σωλήνας, ο ηθµώδης

πτηνό, το ωδικό

κατεβαίνω – χαµηλώνω – καθιζάνω
όργανα, τα αισθητήρια
κύτταρο, το αισθητικό
σκελετός, ο
σκορπιός, ο
πέλµα, το

Sohlenpolster, das µαξιλαράκι, το µαλακό τµήµα πέλµατος
νάρκη, η θερινή
ρωγµοειδές στόµιο άνοιγµα, το
νόµος της διάσπασης, ο
σπουργίτης, ο
δρυοκολάπτης, ο
ακτίνα του τροχού, η
σίελος, ο
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Speicheldrüse, die
speichern
Speiseröhre, die
Sperling, der
Spermatozoon, das

Sperrmuskel, der
spezialisiert
Spiegel, der
Spindel, die

Spinndrüse, die
Spinne, die
spinnen

spitz
Spitze, die

Sporn, der
Sporn, der

spreizen – strecken
Spreizfuß, der
Sprunggelenk, das
Spule, die
Spulwurm, der
Staatenbildung, die
Stäbchen, das
Stachel, der
Stachelhäuter, der
Stamm, der
Standvogel, der
Star, der
stark – kräftig
Stärke, die
starr - unbeweglich
stattfinden - geschehen
Stechborste, die
Stechmücke, die
Stechrüssel, der
Steigbügel, der
steigen
Steinkanal, der

αδένας, ο σιελογόνος
αποθηκεύω

οισοφάγος, ο
σπουργίτι, το
ώριµο σπερµατοζωάριο, το

Spermazelle, die σπερµατοζωάριο, το
Spermazelle, die κύτταρο, το γεννητικό
Spermienbehälter, der σπερµατοθήκη, η
Spermium, das σπερµατοζωάριο, το

µυς, ο διατείνων

ειδικευµένος

καθρέφτης, ο
άτρακτος, η

Spindelfaser, die νηµάτιο της ατράκτου, το
αδένας, ο πλεκτικός
αράχνη, η
υφαίνω

Spinnwarze, die θηλή, η πλεκτική
µυτερός

κορυφή, η
Spongin, das σπογγίνη, η

κεντρί, το – σπιρούνι, το
σπιρούνι, το – κεντρί, το

Sporophyt, der σποριόφυτο, το
τεντώνοµαι

έλλειψη πελµακαίου τόξου στα δάκτυλα του ποδιού
άρθρωση σάτω ποδιού, η
πηωίο, το
ασκαρίδα ( λεβίθα), η
δηµιουργία κοινοτήτων (ζώα), η
ραβδίο, το
κεντρί, το  
εχιωόδερµα, το
καταγωγή, η
πτηνό, το ενδηµικό
ψαρόνι, το
εσχηρός

άµυλο, το
ακίνητος - άκαµπτος
γίνεται – συµβαίνει
σµήριγγα, η κεντρίζουσα
αλογόµυγα, η – σκνίπα, η
προβοσκίδα, η κεντρίζουσα
αναβολέας, ο
ανεβαίνω

πόρος, ο ασβεστολιθικός
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Steinmarder, der
Steißbein, das
stemmen – sich stemmen
steuern
Stier, der
Stigma, das
still

Stimmband, das
Stimmritze, die
Stimmwechsel, der
Stirnbein, das
Stoffe, die unbrauchbaren
Stoffwechsel, der
Storch, der
Strahlen, die
Strahlensymmetrie, die

Strichvogel, der
Strickleiternervensystem, das
strömen
stromlinienförmig
Strömung, die

Stubenfliege, die
stützen
Süßwasserschwamm, der
Symbiose, die

Synergist, der
Systematik, die

T

Tabelle, die
Tagfalter, der
Talgdrüse, die
Tangens, der
Tanne, die
Tarantel, die
tarnen, sich

Tastsinn, der
Tätigkeit, die

ικτίς, η
κόκκυξ, ο – κόκψας, ο
στηρίζω - εναντιώνοµαι

κατευθύνω

ταύρος, ο
στίγµα, το
ακίνητος – άκαµπτος

χορδή, η φωνητική

σχισµή της γλωττίδος, η
αλλαγή φωνής, η (κατάτην εφηβία)
οστό, το µετωπικό

περριτώµατα, τα
ανταλλαγή ύλης, η – µεταβολισµός, ο
πελαργός, ο
ακτίνες, οι
συµµετρία, η ακτινωτή

Strandriff, das ύφαλος, ο παράκτιος
Strecker, der µυς, ο εκτείνοντας

πτηνό, το διαβιτικό
σύστηµα, το φυλικό νευρικό
τρέχω - ρέω
υδροδυναµικός – αεροδυναµικός
ρεύµα, το

Strömungssinn, der γραµµή, η πλευρική
Strömungssinn, der αίσθηση ρεύµατος, η

µύγα, η
στηρίζω 
σπόγγος των γλυκών υδάτων, ο
συµβίωση, η

Sympathikus, der συµπαθητικό νευρικό σύστηµα, το
συνεργός, ο
µεθοδολογία, η

πίνακας, ο
πεταλούδα της ηµέρας, η
αδένας, ο σµηγµατογόνος
εφαπτοµένη, η
έλατο, το
ταραντούλα, η
καµουφλάροµαι

Tastkörperchen, das σωµάτιο, το απτικό
αφή, η
δραστιριότητα, η
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Taube, die
Taufliege, die
Tausendfüßler, der

teilen, sich
Teilungsspindel, die
Temperatursinn, der
Tetanus, der
Thunfisch, der
Thymian, der

tiefgefroren
Tier, das fertige
Tier, das wirbellose
Tierstock, der
Tiger, der
Tintenbeutel, der
Tintenfisch, der
Tochterzelle, die

töten
Trachee, die
Tracheensystem, das
Tragmuskel, der
Tränenbein, das
Transfusion, die
Transpiration, die

Transport, der
transportieren

U

Übertragungsänderung, die
Umgebung, die
Umkehr- 
Umwandlung, die
unlösbar
unterschiedlich

V

Valenz, die
vegetative Nervensystem, das
veränderlich

περιστέρι, το
µύγα του όξους, η
χιλιοποδαρούσα, η

Taxien, die έλατα, τα ηµερά
διαιρούµαι

ατράκτος, η
αίσθηση θερµότητας, η
τέτανος, ο
τόνος, ο
θυµάρι, το

Thymusdrüse, die αδένας, ο θύµος
κατεψυγµένος

τέλειος οργανισµός, ο
ζώο, το ασπόνδυλο
αποικία ζώων, η
τίγρη, η
κύστη, η θολοφόρος
σουπιά, η
κυττάρο, το θυγατρικό

Tönnchenpuppe, die νύµφη, η
σκοτώνω

τραχεία, η
σύστηµα, το τραχειακό
µυς, ο διατείνων

οστό, το δακρυϊκό
µετάγγιση αίµατος, η
διαπνοή, η – άδυλος αναπνοή, η

Transplantationsexperiment, das πείραµα µεταφύτευσης η µεταµόσχευσης, το
µεταφορά, η
µεταωέρω

αλλαγή µεταβιβάσης, η
περιοχή, η
αντίστροφος

µετατροπή, η
αδύνατος

διάφορος - διαφορετικός

σθένος, το
νευρικό σύστηµα, το αυτόνοµο
µεταβλήτος
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Verbindung, die
Vereinbarung, die
vollständig
Voraussetzung, die

W

Wende, die
Wirkung, die

Z

Zerlegung, die
Zusammensetzung, die

A

Blutgefäße, die
Ader, die
Blutgefäß, das
Haargefäß, das
Kapillare, die

Rudel, das – Meute, die
Häkchen, die
Bürzeldrüse, die
Drüse, die
Schleimdrüse, die

Schilddrüse, die
Schweißdrüse, die
Mitteldarmdrüse, die
Nebenschilddrüse, die
Epithelkörperchen, das
Spinndrüse, die
Talgdrüse, die
Speicheldrüse, die
unlösbar

ένωση, η
συνθήκη, η – συµφωνία, η
τέλειος οργανισµός, ο
υπόθεση, η

καµπή, η
δράση, η

ανάλυση, η
σύνθεση, η

Zwölffingerdarm, der – Duodenum, das δωδεκαδάκτυλο, το

αβιταµίνωση, η Avitaminose, die
αγγεία, τα αιµοφόρα
αγγείο, το αιµοφόρο
αγγείο, το αιµοφόρο
αγγείο, το τριχοειδές
αγγείο, το τριχοειδές
αγέλη οικογένειας, η Herdengemeinschaft, die
αγέλη,  η
αγκίστρι, το
αδένας πτηνού, ο εδραίος λιπογόνος
αδένας, ο
αδένας, ο βλενογόνος
αδένας, ο γαλακτικός Mildchdrüse, die
αδένας, ο θύµος Thymusdrüse, die
αδένας, ο θυρεοειδής
αδένας, ο ιδρωτοποιός
αδένας, ο µεσεντερικός
αδένας, ο παραθυρεοειδής
αδένας, ο παραθυρεοειδής – σωµάτιο επιθηλιακό
αδένας, ο πλεκτικός
αδένας, ο σµηγµατογόνος
αδένας, ο σιελογόνος
αδύνατος
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durchlüftet werden
Gas, das
Luftkammer, die – Gaskammer, die
Adler, der
Knöllchenbakterien, die
Nachtigall, die
Meise, die
Blut, das

Hämoglobin, das

Drucksinn, der

Hörsinn, der

Geschmackssinn, der

Schmerzsinn, der
Akazie, die
still
starr - unbeweglich

Extremitäten, die
Gliedmaßen, die
Heuschrecke, die

Speiche, die
Knochenstrahl, der
Strahlen, die
Salze, die
Einsalzen, das
Fuchs, der
Fischerei, die
Übertragungsänderung, die
Stimmwechsel, der
häuten, sich

Allel,das
Stechmücke, die

Nahrungskette, die
Ammonit, der
Amöbe, die
Gaumenmandel, der
Stärke, die

αερίζοµαι

αέριο, το
αεροθάλαµος, ο
αετός, ο
αζώτοβακτηρίδια, τα
αηδώνι, το
αιγίθαλος, ο
αίµα,το
αίµη, η Häm, das
αιµογλοβίνη, η
αίσθηση θερµότητας, η Temperatiursinn, der
αίσθηση πίεσης, η
αίσθηση ρεύµατος, η Strömungssinn, der
αίσθηση της ακοής, η
αίσθηση της βαρύτητας, η Schweresinn, der
αίσθηση της γεύσης, η
αίσθηση της όσφρησης, η Geruchsinn, der
αίσθηση του πόνου, η
ακακία, η
ακίνητος

ακίνητος - άκαµπτος
άκµων, ο Amboß, der
άκρα, τα
άκρα, τα
ακρίδα, η
ακτή εντεριώνης, η Markstrahl, der
ακτίνα εγγεγραµένου κύκλου – απόστηµα, το Inkreisradius, der
ακτίνα του τροχού, η
ακτίνα, η οστείνη
ακτίνες, οι
άλατα, τα
αλάτισµα, το
αλεπού, η
αλιεία, η
αλλαγή µεταβιβάσης, η
αλλαγή φωνής, η (κατάτην εφηβία)
αλλάζω το εξωτερ.στρώµα του δέρµατος
αλληλόµορφοι παράγοντες, οι Allelogene, die
αλληλόµορφος, ο
αλογόµυγα, η – σκνίπα, η
αλτήρας, ο Schwingkölbchen, das
αλυσίδα, η τροφική
αµµονίτης, ο
αµοιβάδα, η
αµυγδαλή, η
άµυλο, το
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Amphibien, die
Lurch, der
Steigbügel, der

Regeneration, die
Zerlegung, die
fortpflanzen, sich
Fortpflanzung, die ungeschlechtliche
Hauptruhe, die
Atmung, die anaerobe
Atmung, die aerobe
Atmung, die anaerobe
Hautatmung, die
steigen
Bläschen, das pulsierende
Blüte, die
Anstieg, der
aufrichten
Froschlurch, der
Antagonist, der
Gasaustausch, der
Gaswechsel, der
Stoffwechsel, der
Austausch, der
Reflexbewegung, die
Reflexbogen, der
Gegengift, das
Reaktion, die
reagieren
Rückstoß, der
entsprechen
Umkehr-
Antitoxin, das
pumpen
Belastbarkeit, die
Kalorienwert, der
Nährwert, der
Füllwert, der
Aorta, die
Körperschlagader, die große
haploid
Nachkomme, der
Häutung, die
gespeichert werden
speichern
Insektenstaat, der

αµφίβια, τα
αµφίβιο, το
αναβολέας, ο
αναβολισµός, ο Anabolismos, der
αναγέννηση, η
ανάλυση, η
αναπαράγοµαι

αναπαραγωγή µονογονικός, η
ανάπαυση, η κύρια (πλήρης)
αναπνοή, η
αναπνοή, η αερόβια
αναπνοή, η αναερόβια
αναπνοή, η επιδερµική
ανεβαίνω

ανεύρισµα (αρτηριακό σφύζον)
άνθος, το
άνοδος, η
ανορθώνω

ανούρο, το
ανταγονιστής, ο
ανταλλαγή ειρίων, η
ανταλλαγή ειρίων, η
ανταλλαγή ύλης, η – µεταβολισµός, ο
ανταλλαγή, η
αντανακλαστική κίνηση, η
αντανακλαστικό τόξο, το
αντίδοτο, το
αντίδραση, η
αντιδρώ

αντίκτυπος, ο
αντιστοιχώ

αντίστροφος

αντιτοξίνη, η
αντλώ

αντοχή, η
αξία, η θερµική
αξία, η ξρεπτική
αξία, η χορταστική
αορτή, η µεγάλη
αορτή, η µεγάλη
απλοειδής

απόγονος, ο
αποδερµάτωση, η
απoθηκεύοµαι
αποθηκεύω

αποικία εντοµων, η
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Tierstock, der
Kolonie, die
abweichen
Deklination, die
Ausschlag, der
Leitfossil, das
Elongation, die
absorbieren
aufgebaut sein
bestehen aus
Fortsatz, der
Dornfortsatz, der
Gelenkfortsatz, der
Querfortsatz, der
Kreuzspinne, die
Spinne, die
Fußgelenk, das
Sprunggelenk, das
Gelenk, das
Scharniergelenk, das
Kugelgelenk, das
Gliederfüßer, der
gegliedert
gelenkig
Ratte, die
fangen, 
packen
Arterie, die
Pulsader, die
Schlagader, die
Lungenarterie, die
arteriell

Prinzip, das
Kalk, der
Dachs, der
Schlafkrankheit, die
Spulwurm, der
Maulwurf, der
Hummer, der
Seestern, der
Ersticken, das
beschäftigen mit, sich
Atlas, der
Atoll, das

αποικία ζώων, η
αποικία, η
αποκλίνω

απόκλιση, η
απόκλιση, η – ένδειφξη, η
απολύθωµα, το
αποµάκρυνση, η
απορροφώ

αποτελούµαι από
αποτελούµαι από
απόφυση, η
απόφυση, η ακανθώδης
απόφυση, η αρθρική
απόφυση, η εγκαρσία
αράχνη, η σταυρόστικτος, η
αράχνη, η 
άρθρωση κάτω ποδιού, η
άρθρωση κάτω ποδιού, η
άρθρωση, η
άρθρωση, η γίγγλυµος
άρθρωση, η σφαερική
αρθρωτό, το
αρθρωτός

αρθρωτός

αρουραίος, ο
αρπάζω

αρπάζω

αρτηρία, η
αρτηρία, η
αρτηρία, η
αρτηρία, η πνευµονική
αρτηριακός

αρτιοδάκτυλο, το Paarzeher, der
αρχαιοπτέρυγος, ο Archäopterix, der
αρχή, η
ασβέστης, ο
ασβός, ο
ασθένεια του ύπνου, η
ασκαρίδα (λεβίθα), η
ασπάλακας, ο
αστακός, ο
αστερίας, ο
ασφυξία, η
ασχολούµαι

αάτλας, ο
ατόλη, η
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Kernspindel, die
Spindel, die
Teilungsspindel, die
Rogen, de
Laich, der
Ei, das
Furchung, die Mittelohr, das
Mittelohr, das
Selbstbefruchtung, die
Selbstbestäubung, die
Autokatalyse, die
Autosom, das
autotroph
aussterben
Tastsinn, der
Assimilation, die
Seeigel, der

Β

schleichen
Schritt, der - Gang, der

Herzklappe, die
Fontanelle, die
Mundhöhlenboden, der
Grundlinie, die
Reich, das
Königin, die

hervorstrecken
schlüpfen
Blutegel, der
Nadel, die
schädlich

Knospe, die
Keimfähigkeit, die

Schleim, der
Schleimhaut, die

Augenwimper, die

άτρακτος, η
άτρακτος, η
ατράκτος, η
αυγά των ψαριών, τα
αυγά, τα
αυγό, το
αυλάκωση, η
αυτί, το µέσο
αυτογονινοποίηση, η
αυτοεπικανίαση, η
αυτοκατάλυση, η
αυτόσωµα, το
αυτότροφος

αφανίζοµαι

αφή, η
αφοµοίωση, η
αχινός, ο υδρόβιος

βαδίζω αθόρυβα
βάδισµα, το
βακτηριοφάγος, ο Bakteriophag, der
βαλβίδα της καρδιάς, η
βάση κρανίου, η
βάση της στοµατικής κοιλότητας, η
βάση, η
βασίλειο, το
βασίλισσα, η
βάτραχος, ο Frasch, der
βγάζω έξω
βγαίνω από το αυγό
βδέλλα, η
βελόνα, η
βλαβερός

βλαστάνων στην ψύξη, ο Frostkeimer, der
βλαστάνων στο σκοτάδι, ο Dunkelkeimer, der
βλαστάνων στο φως, ο Lichtkeimer, der
βλάστηση, η – µπουµπούκιασµα, το
βλστική ικανότητα σπέρµατος, η
βλστοµερίδιο, το Blastomer, das
βλάστουλα, η - βλαστοκύστη, η Blastula, die
βλέννα, η
βλενογόνος, ο (υµένας)
βλέφαρα, χωρίς lidlos
βλεφαρίδα, η
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Augenlid, das
Lid, das
Boa, die
Rind, das
Augapfel, der
Kieme, die - Kiemen, die
Kiemendeckel, der
Arm, der

Nebenbronchien, die
Bronchien, die
Kropf, der

Γ

Ganglienzelle, die
Ganglion, das
Katze, die
Gamet, der
Keimzelle, die
Reißzahn, der
Kralle, die
Garnele, die

Fahne, die
Bart, der
Genetik, die

Filialgeneration, die

Filialgeneration, die
allgemein
Geburt, die
ablegen, Eier
Keimdrüse, die – Hoden, die
gebären
legen, Eier
Gattung, die
Geschmack, der

stattfinden – geschehen
lecken
Glykogen, das
Scholle, die

Merkmal, das

βλέφαρο, το
βλέφαρο, το
βόας, ο
βόδι, το
βολβός οφθαλµού, ο
βράγχιο, το
βραγχιοκάλυµµα, το
βραχίονας, ο
βραχυδακτύλια, η Kurzfingrigkeit, die
βρογχίδια, τα
βρόγχοι, οι
βρογχοκήλη, η

γαγγλιακό κύτταρο, το
γάγγλιον, το
γαλή, η – γάτα, η
γαµέτης, ο
γαµέτης, ο
γαµξοδόντι, το
γαµψό ωύχι, το
γαρίδα, η
γαστρίδιο, το Gastrula, die
γένειο πτηνού, το
γένειο, το
γενετική, η
γενιά, η Gjeneration, die
γενιά, η θυγατρική
γενιά, η µητρική Parentalgeneration, die
γενιά, η πρώτη θυγατρική
γενικός, ο
γέννα, η
γεννάω τα αυγά
γεννητικός αδένας, ο
γεννώ

γεννώ αυγά
γένος, το
γεύση, η
γεωτροπισµός, ο Geotropismus, der
γίνεται - συµβαίνει
γλείφω

γλυκογόνο, το
γλώσσα (ιχθύς), η
γλωσσίδιο, το αγκιλωτό ή οδοντωτό Reibplatte, die
γνώρισµα, το



Tabelle1

Backenzahn, der
Backenzahn, der große
Mahlzahn, der

Gen, das
befruchtet
Befruchtung, die
Genotypus, der
getrennt geschlechtlich
Guanin, das
Pelz, der
Linie, die reine
Seitenlinie, die
Seitenlinienorgan, das

nackt
Geier, der
Blütenstaub, der
Pollen, der
Kaulquappe, die

∆

beißen
Ring, der
Ringelwurm, der
Dinosaurier, der
Dendrit, der
Haut, die
Büschel, das
Gefäßbündel, das
Faserbündel, das
Leitbündel, das
Desoxyribonukleinsäure, die
Berührungsgift, das
Fraßgift, das
Gift, das
Giftdrüse, die
Giftzahn, der
giftig
Staatenbildung, die
eingeweicht werden
Erbgang, der
Reizleitung, die
Kernteilung, die

γοµφιός, ο
γοµφιός, ο
γοµφίος, ο
γονάδα, η – γεννητικός αδένας, ο Gonade, die – Keimdrüse, die
γονίδιο, το
γονιµοποιηµένος

γονιµοποίηση, η
γονότυπος, ο
γονοχωριστικός, ο
γουανίνη, η
γούνα, η
γραµµή, η καθαρή
γραµµή, η πλάγια
γραµµή, η πλευρική
γραµµή, η πλευρική Strömungssinn, der
γυµνός

γυπαετός, ο
γύρη, η
γύρη, η
γυρίνος, ο

δαγκώνω

δακτύλιος, ο
δακτυλιοσκώληκας, ο
δεινόσαυρος, ο
δενδρίτης, ο
δέρµα, το
δέσµη, η
δέσµη, η αγγειώδης
δέσµη, η ινώδης
δέσµη, η κατευθυντήρια
δεσοξυριβοξονουκλεινικό οξύ, το
δηλητήριο από επαφή, το
δηλητήριο από τροφή, το
δηλητήριο, το
δηλητηριώδες αδένας, ο
δηλητηριώδες δόντι, το
δηλητηριώδες αδένας, ο
δηµιουργία κοινοτήτων (ζώα)
διαβρέχεται

διαδοχή, η κληρονοµική
διαδροµή ερεθίσµατος, η
διαίρεση του πυρήνα, η
διαίρεση των διπλοειδών χρωµοσωµάτων, η Reduktionsteilung, die
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teilen, sich
Erhaltung der Art, die
Nährlösung, die
gelöst
auflösen
Transpiration, die
haltbar
Kreuzung, die
Kreuzung, die reziproke
dehnen, sich
Haltbarmachung, die
Konservierung, die – Erhaltung, die
Ernährung, die
durchsichtig
unterschiedlich
Diffusion, die
gerichtet sein
Gabelbein, das
Netz, das

abgeben
Kohlenstoffdioxid, das
Fernglas, das
diploid
Scheibe, die
Pfahl, der

Milchzahn, der
Satellit, der
Wirkung, die
Tätigkeit, die
Drosophila, die
Specht, der

Kraft, die

Ε

Dickenwachstum, das
Gehirn, das
Großhirn, das
Aal, der

spezialisiert

διαιρούµαι

διαώνιση, η
διάλυµα το θρεπτικό, το
διαλυµένος

διαλύω

διαπνοή, η – άδυλος αναπνοή, η
διαρκείας

διασταύρωση, η
διασταύρωση, η αµοιβαία
διαστέλλοµαι

διατήρηση, η
διατήρηση, η
διατροφή, η
διαφανής

διάφορος - διαφορετικός
διάχυση, η
διευθύνοµαι - κατωδύοµαι
δίκρανο, το
δίκτυ, το – πλέγµα, το
δίκτυο, το ενδοπλασµατικό Reticulum, das endoplasmatische
δίνω

διοιξείδιο του άνθρακα, το
διόπτρα, η – τηλεσκόπιο, το
διπλοειδής

δίσκος, ο
δοκός, η
δοντάκι, το κεράτινο Hornzahn, der
δόντι, το πρώτο
δορυφόρος, ο
δράση, η
δραστιριότητα, η
δροσοφίλη, η
δρυοκολάπτης, ο
δυκτυοσώµα, το Dictyosom, das
δύναµη, η
δωδεκαδάκτυλο, το Zwölffingerdarm, der – Duodenum, das

εγκάρσια ανάπτυξη του κορµού, η
εγκέφαλος, ο
εγκέφαλος, ο µέγας (η κυρίως)
έγχελυς, ο – χέλι, το
εγχυµατόζωα, τα Infusorien, die
εγχυµατόζωο, το Pantoffeltierchen, das
ειδικευµένος
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Bussard, der

Art, die
Einatmung, die
Inhalation, die
Sekret, das
ausscheiden
Ausscheidung, die
Ausatmung, die
ausführen
herauspressen
Auslenkung, die
dehnbar

Tanne, die
reduzieren
Hirsch, der
sich schlängeln
Spreizfuß, der

Schutzimpfung, die
Embryo, das
Embryonalentwicklung, die

Embryo, der
Hindernis, das
angeboren
Generationswechsel, der
Energieumwandlung die
Baustoffwechsel, der
intermediär

Innenschmarotzer, der
Instinkt, der
Lichtintensität, die
Mastdarm, der
Dünndarm, der
Dickdarm, der
Insekt, das
Insektivor, der
Verbindung, die
gespreizt werden
Abhängigkeit, die
entwickelt
hochentwickelt
Entwicklung, die

είδος όµµοιο αετού, ένα
είδος σαλαµάνδρας, ένα Olm, der
είδος, το
εισπνοή, η
εισπνοή, η
έκκριµα, το
εκκρίνω

έκκριση, η
εκπνοή, η
εκτελώ

εκτοξεύω

εκτροπή, η
ελαστικός

έλατα, τα ηµερά Taxien, die
έλατο, το
ελαττώνω

ελάφι, το
ελίσσοµα

έλλειψη πελµακαίου τόξου στα δάκτυλα του ποδιού
έλυτρο του Bowmann, το Bowmannsche Kugel, die
εµβολιασµός, ο προληπτικός
έµβριο, το
εµβριογενία, η
εµβριογονία, η Keimesentwicklung, die
έµβρυο, το
εµπόδιο, το
έµφυτος

εναλλαγή γενεών, η
εναλλαγή ενεργείας, η
εναλλαγή ύλης, η
ενδιάµεσος

ενδόδερµα, το Entoderm, das
ενδοπαράσιτο, το
ενστικτο, το
ενταση φωτός, η
έντερο, το απηυθυσµένο
έντερο, το λεπτό
έντερο, το παχύ
έντοµο, το
εντοµοφάγο, το
ένωση, η
εξαπλώνοµαι

εξάρτηση, η
εξελιγµένος

εξελιγµένος

εξέλιξη, η
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entwickeln, sich

eliminieren
Besamung, die äußere
außen
äußerer

Fortsetzung, die

Kehlkopfdeckel, der
Kniescheibe, die
geschickt
Epidermis, die
Oberhaut, die
Einwirkung, die – Auswirkung, die
bestäuben
Bestäubung, die
dominant
Nebenniere, die
Äquatorialebene, die
Gürtel, der

Dreher, der

angreifen
Oberfläche, die
ausbrüten
Ausbrüten, das
arbeiten
Arbeitszelle, die
Arbeiterin, die
Berührungsreiz, der
Reiz, der adäquate
Reiz, der adäquate
Reizbarkeit, die
Reptil, das
kriechen
Kriechtier, das

Heterozygote, die
heterozygot
heterotroph
mischerbig
Geschlechtschromosom, das

εξελίσσοµαι

εξόδερµα, το Ektoderm, das
εξολοθρεύω

εξωτερική σπερµατέγχυση, η
εξωτερικός

εφώτερος

επαγωγέας, ο Induktoer, der
επέκταση, η
επηρεάζοµαι beeinflußt werden
επιγέννεση, η Epigenese, die
επιγλωττίδα, η
επιγονατίδα, η
επιδέξιος

επιδερµίδα, η
επιδερµίδα, η
επίδραση, η
επικονιάζω

επικονίαση, η
επικρατών

επινευρίδιο, το
επίπεδο, το εσηµερινό
επίσταγµα, το
επιστροφέας σπόνδυλος, ο Epistropheus, der
επιστροφεύς σπόνδυλος, ο
επιτάχυνση βλάστησης, η Jarovisation, die
επιτίθεµαι

επιφάνεια, η
επωάζω

επώαση, η
εργάζοµαι – λειτουργώ
εργατοκύτταρο, το
εργάτρια, η
ερέθισµα επαφής, το
ερέθισµα, το κατάλληλο (αντίστοιχο)
ερεθισµός, ο
ερθιστικότητα, η
ερπετό, το
έρποµαι

εσπετό, το
εσωτερικός inner, -e
ετεροζυγοτό, το
ετεροζυγοτός

ετερότροπος

ετερουζυγοτός

ετεροχρωµόσωµα, το
ετεροχρωµόσωµα, το Heterosom, das
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Jahresring, der

Eukaryot, der

Tangens, der
anwenden
Sattel, der
Kreuzotter, der
Stachelhäuter, der
Hundebandwurm, der

Ζ

Reh, das
Begattung, die 
Gärung, die alkoholische
lebend
Lebewesen, das

Tier, das wirbellose
Insektenfresser, der
Schädling, der
Nachttier, das
Haustier, das
Raubtier, das
Kaltblüter, der
gebärend
lebendgebärend

Η

semipermeabel

Θ

Bildsehen, das
Körpertemperatur, die
Körperwärme, die
Genort, der – Allel, das
Lehrsatz, der
gesäugt werden
Säugetier, das
Haarpapille, die

ετήσιος δακτύλιος, ο
ευγλήνη, η Euglena, die
ευκαριοτικό, το
εύπλαστος bildsam
εφαπτοµένη, η
εφαρµόζω

εφίππιο, το – σέλα, η
εχίδνα, η – οχιά, η
εχινόδερµα, το
εχινόκοκκος, ο

ζαρκάδι, το – τορκάς, η
ζευγάρωµα, το
ζύµωση, η αλκοολική
ζωντανός

ζωντανός αργανισµός, ο
ζώο που ζει σε υγρό αέρα, το Feuchtlufttier, das
ζώο του λυκόφωτος, το Dämmerungstier, das
ζώο, το ασπόνδυλο
ζώο, το εντοµοφάγο
ζώο, το επιβλαβές
ζώο, το νυκτόβιο
ζώο, το οικιακό
ζώο, το σαρκοφάγο
ζώο, το ψυχρόαιµο
ζωοτόκος

ζωοτόκος

ηµιπέρατος

θάλαµος, ο µαστιγοφόρος Geißelkammer die
θέαση εικονών, η
θερµοκρασία του σώµατος, η
θερµότητα του σώµατος, η
θέση του γονιδίου, η
θεώρηµα, το
θηλάζοµαι

θηλαστικό, το
θηλή της τρίχας, η
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Saugnapf, der

Fenster, das runde
Fenster, das ovale
Nährstoffe, die
Blutgerinnsel, das – Blutaderverstopfung, die

Blutgerinnsel, das – Blutaderverstopfung, die
Gelenkkapsel, die
Opfer, das
Thymian, der
Brustkorb, der – Brust, die

Ι

Fähigkeit, die
Steinmarder, der
Muskelfaser, die
Nervenfaser, die

Holzfaser, die
Bastfaser, die
Fibrille, die
Fibrin, das
Insulin, das
Pferd, das
Iris, die
Regenbogenhaut, die

Gasgrundumsatz, der
Gleichgewicht, das
Gaumenbogen, der
Entwicklungsgeschichte, die
Gewebe, das
Drüsengewebe,das

Grundgewebe, das
Bildungsgewebe, das
Deckgewebe, das
Gewebe, das tierische
Nervengewebe, das
Knochengewebe, das
Schwammgewebe, das
Bindegewebe, das
Korkgewebe, das

θηλή, η
θηλή, η πλεκτική Spinnwarze, die
θηρίδα, η στρογγυλή
θηρίδα, η ωοειδής
θρεπτικές ουσίες, οι
θρόµβωση του αίµατος, η
θρόµβωση, η Deplasmolyse, die
θρόµβωση, η
θύλακας, ο αρθρικός
θύµα, το
θυµάρι, το
θώρακος, ο

ιεραρχία, η Rangordnung, die – Ierarchie, die
ικανότητα, η
ικτίς, η
ίνα, η µθϊκή
ίνα, η νευρική
ίνα, η νευρική Neurofibrille, die
ίνα, η ξυλώδης
ίνα, η ποώδης (βιβλιώδης)
ινίδιο, το
ινική, η
ινσουλίνη, η
ίππος, ο
ίριδα, η
ίριδα, η
ισόθερµα gleichwarm
ισορροπία περί την ανταλλαγή αερίων, η
ισσοροποία, η
ιστίο, το υπερώιο
ιστορία της εξέλιξης, η
ιστός, ο
ιστός, ο αδενικός
ιστός, ο αφοµοιοτικός Assimilationsgewebe, das
ιστός, ο βασικός
ιστός, ο διαµορφωτικός
ιστός, ο επιθιλιακός
ιστός, ο ζωικός
ιστός, ο νευρικός
ιστός, ο οστίτης – ή ερειστικός
ιστός, ο σπογγώδης
ιστός, ο συνδετικός
ιστός, ο φελλώδης
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Pflanzengewebe, das
Knorpelgewebe, das
Hüfte, die
stark - kräftig
Fischzucht, die
Fischzuchtanstalt, die
Fisch, der

Κ 

Blutsenkung, die
Spiegel, der
Körbchen, das

Kehllappen, der
Körperbedeckung, die
Geschmacksknospe, die

Kamel, das
Giraffe, die
tarnen, sich
Raupe, die
Wende, die
Käfer, der
Maikäfer, der
geräuchert
Languste, die
Herz, das
Magenmund,der
Krebs, der
Karotin, das
Hai, der
Biber, der
Paar, das
Kloake, die
Knochenbruch, der
abstammen
Abstammung, die
Stamm, der
enden
münden
geeignet
Arbeitsteilung, die
schlucken
Schädlingsbekämpfung, die

ιστός, ο φυτικός
ιστός, ο χονδρικός
ισχίο, το
ισχυρός

ιχθυοτροφείο, η
ιχθυοτροφείο, η
ιχθύς, ο

καγκουρώ, το Känguruh, das
καθίζηση του αίµατος, η
καθρέφτης, ο
καλάθι, το
καλαµάρι, το Kalamar, der
κάλλαια, τα – χαρχάλι, το
κάλλυµα του σώµατος, το
κάυκας, ο γευστικός
κάµβιο, το Kambium, das
καµήλα, η
καµηλοπάρδαλη, η
καµουφλάροµαι

κάµπη (κάµπια), η
καµπή, η
κάνθαρος, ο
κάνθαρος, ο
καπνιστός

καραβίδα, η
καρδιά, η
καρδιακό στόµιo του στοµάχου, το
καρκίνοµα, το
καροτίνη, η
καρχαρίας, ο – σκυλόψαρο, το
κάστορας, ο
κατά ζεύγη
καταβόθρα, η – υπόνοµος, ο
κάταγµα, το
κατάγοµαι

καταγωγή, η
καταγωγή, η
καταλήγω

καταλλήγω

κατάλληλος

καταµερισµός της εργασίας, ο
καταπίνω

καταπολέµηση των επιβλαβών οργανισµών, η
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Bekämpfung, die
aufgebaut
Bau, der – Bildung, die
eingeordnet werden
sinken
steuern
tiefgefroren
Küchenschabe, die
Netzmagen, der
Schneckenhaus, das
Schale, die – Hülse, die
Kalkschale, die
Nahrungsbläschen, das
Bläschen, pulsierende, das
Sporn, der
Stachel, der
Atemzentrum, das
Assoziationsgewebezentrum, das
Centromer das

Fühler, der
Geweih, das
Horn, das
Schwanzlurch, der
Kopf, der

Kopffüßer, der
Fleck, der gelbe
Drohne, die
Muskelbewegungen, die
Bewegung, die autonome
Bewegung, die induzierte
Elster, die
Schlüsselbein, das
Erbkonstanz, die
Glucke, die

Schienbein, das
Nesselkapsel, die
Quaken, das
Augenhöhle, die
Nasenmuschel,die
Hohltier, das
Herzkammer, die
Hauptkammer, die
Pansen, der

καταπολέµηση, η
κατασκευασµένος

κατασκευή, η
κατατάσσοµαι

κατεβαίνω – χαµηλώνω - καθιζάνω
κατευθύνω

κατεψυγµένος

κατσαρίδα, η
κεκρύφαλος, ο
κέλυφος σαλιγκαριού, το
κέλυφος, το
κέλυφος, το ασβεστολιθικό
κενοτόπιο, το πεπτικό
κενοτόπιο, το σφύζων
κεντρί, το – σπιρούνι, το
κεντρί, το  
κέντρο αναπνοής, το
κέντρο συνένωσης ιστών, το
κεντροµερίδιο, το
κεντροσωµάτιο, το Centriol, das
κεραία, η
κέρατο, το
κέρατο, το
κερκοφόρο, το
κεφάλι, το
κεφαλοθώρακας, ο Kopfbrustaabschnitt, der
κεφαλόποδο, το
κηλίδα, η ωχρή
κηφήνας, ο
κινήσεις, οι µυικές
κίνηση, η αθτόνοµη
κίνηση, η επαγωγική
κίσσα, η
κλείδα, η
κληρονοµικότητα, η σταθερή
κλώσα, η
κλωσόπουλο, το Kücken, das
κνήµη (οστό), η
κνιδοκύστη, η
κοασµός, ο
κόγχη, η οφθαλµική
κόγχη, η ρινική
κοιλεντερωτό, το
κοιλία της καρδιάς, η
κοιλία, η
κοιλία, η µεγάλη
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Schlafhöhle, die
Paukenhöhle, die
Atemhöhle, die

Leibeshöhle, die
Markhöhle, die
Nasenhöhle, die
Mundhöhle, die
Nisthöhle, die
Nagelbett, das
Quadratbein, das
Hahn, der
Körnerfresser, der
Steißbein, das
klebrig
Ausbuchtung, die
Herzvorkammer, die

Konserve, die

Schwarm, der
düngen
Schneidezahn, der
Koralle, die
Pupille, die
Sehloch, das
Rumpf, der
Schaft, der
Lerche, die
Spitze, die
Amsel, die
Puppe, die
Eule, die

Kokon, der

Löffelchen, das
Hohltier, das
Schnecke, die
Schädel, der
Krokodil, das

Eidotter, der
Dotter, der
Flimmerhaare, die
Blaualge, die

κοιλότητα όπου φωλιάζει το πτηνό, η
κοιλότητα του τυµπάνου, η – ή του µέσου αυτιού
κοιλότητα, η αναπνευστική
κοιλότητα, η βραγχιακή Kiemenhöhle, die
κοιλότητα, η γαστρεντερική
κοιλότητα, η µυελική
κοιλότητα, η ρινική
κοιλότητα, η στοµατική
κοιλότητα όπου φωλιάζει το πτηνό, η
κοίτη του νυχιού, η
κόκκαλο στο πίσω µέρος του στόµατος
κόκκορας, ο
κοκκοφάγο, το
κόκκυξ, ο – κόκψας, ο
κολλώδης

κολπίσκος, ο
κόλπος της καρδιάς, ο
κόνιδα, η Nisse, die
κονσέρβα, η
κοπάδι, το Herde, die ß Schar, die
κοπάδι, το – σµήνος, το
κοπρίζω – βάζω λίπασµα
κοπτήρας, ο
κοράλλι, το
κόρη, η
κόρη, η
κορµός, ο
κορµός, ο – διάφυση, η
κορυδαλλός, ο
κορυφή, η
κότσυφας, ο
κούκλα, η
κουκουβάγια, η
κουκούλι, το Mumienpuppe, die
κουκούλι, το – βοµβύκιο, το
κουνέλι, το Kaninnchen, das
κουταλάκι, το
κούφιος, ο
κοχλίας, ο – σαλιγκάρι, το
κρανίο, το
κροκόδειλος, ο
κροκός, ο Dotterkugel, die
κροκός, ο
κροκός, ο – λέκιθος, η
κρόσσοι των κροσσωτών κυττάρων, οι
κυανόφικος, ο
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Blutkreislauf, der
Schwan, der
Eckzahn, der
Hauptmagen, der
Tintenbeutel, der
Schwimmblase, die
Harnblase, die
Gallenblase, die
Schallblase, die
Keimscheibe, die
Sinneszelle, die
Geschlechtszelle, die

Tochterzelle, die
Flimmerzelle, die
Nervenzelle, die
Sehzelle, die
Körperzelle, die

Lungenbläschen, das
Lungenbläschen, die

Λ

Haftballen, der
Labyrinth, das häutige
Labyrinth, das knöcherne
Hasenscharte, die
Kehlkopf, der
Darmzotte, die
Beute, die
glatt
Kamm, der
Arbeitsweise, die – Vorgang, der
Becken, das
Lymphknoten, der
Lymphe, die
Schuppe, die
Hornschuppe, die
Leukoplast, das
Eiweiß, das
Löwe, der
Fette, die
Fett, das
Lignin, das

κυκλοφορία του αίµατος, η
κύκνος, ο
κυνόδοντας, ο
κυρίως στόµαχος, ο
κύστη, η θολοφόρος
κύστη, η νηκτική
κύστη, η ουροδόχος
κύστη, η χοληδόχος
κυστίδιο, το ακουστικό
κυστίδιο, το βλαστικό
κύτταρο, το αισθητικό
κύτταρο, το γεννητικό
κύτταρο, το γεννητικό Spermazelle, die
κύτταρο, το θυγατρικό
κύτταρο, το κροσσωτό
κύτταρο, το νευρικό
κύτταρο, το οπτικό
κύτταρο, το σωµατικό
κυψέλη, η Beinenstock, der
κυψελίδα, η
κυψελίδες, οι

λαβή, η συλληπτήρια
λαβύρινδος, ο µεµβρανώδης
λαβύρινθος, ο οστεώδης
λαγοχειλία, η
λάρυγγας, ο
λάχνη εντερική, η
λεία, η – θίραµα, το
λείος

λειρί, το
λειτουργία, η
λεκάνη, η
λεµφογάγγλειο, το – λεµφαδήν
λέµφος, η
λέπι, το
λεπίδα, η κεράτινη
λευκοπλάστης, ο
λεύκωµα, το – πρωτεϊνη, η
λιοντάρι, το
λίπη, τα
λίπος, το
λυγνίνη, η
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Μ

Schleimhülle, die

Mantel, der

Perle, die
Perlmutt, das
Beuteltier, das
kauen
Geißel, die
Euter, das

Deckmembran, die
Qualle die
Systematik, die
Keimschicht, die
Meiose, die

Abstammungslehre, die
Biene, die
Hummel, die
Imkerei, die
Imker, der
Honigbrot, das
Membran, die

Schwimmhaut, die

Flughaut, die
Kernmembran, die
Mesoderm, das
Bandscheibe, die
Interphase, die
veränderlich 
Blutübertragung, die
Transfusion, die
Fortbewegung, die
fortbewegen, sich
Mutation, die
Metamorphose, die
Seidenspinner, der

µάζα, η κολλώδης Gallerthülle, die
µάζα, η κολλώδης
µακρόστενος, ο langestreckt
µανδρεπόρος, ο siebplatte, die
µανδύας, ο
µανδύας, ο – όστρακο, το Schulp, der
µαξιλαράκι, το µαλακό τµήµα πέλµατος Sohlenpolster das
µαργαριτάρι, το
µαργαριτοφόρο στρώµα ( σιντέφι), το
µαρσυποφόρο, το
µασάω

µαστίγιο, των µικροοργανισµών, το
µαστός, ο
µάτι, το τεχνιτό Auge, das zusammmengesetzte
µεβράνη της βάσης του εγκεφάλου, η Basilarmembran, die
µεβράνη, η καλυπτική
µέδουσα, η
µεθοδολογία, η
µεθοκυττάρια ουσία κάπιου ιστού, η
µείωση, η
µελεαγίνη η µαργαριτοφόρος, η Perlmuschel, die
µελέτη της προέλευσης των οργανισµών, η
µέλισσα, η
µέλισσα, η άγρια
µελισσοκοµία, η
µελισσοκόµος, ο
µελόψωµο, το
µεµβράνη, η
µεµβράνη, η κυτταροπλασµατική Plasmalemma, das
µεµβράνη, η νηκτική
µεµβράνη, η πλασµατική Plasmahaut, die
µεµβράνη, η πτητική
µεµβράνη, η πυρηνική
µεσόδερµα, το
µεσοσπονδύλιος δίσκος, ο
µεσόφαση, η
µεταβλήτος

µετάγγιση αίµατος, η
µετάγγιση αίµατος, η
µετακίνηση, η
µετακινούµαι

µετάλλαξη, η
µεταµόρφωση, η
µεταξοσκώληκας, ο
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Umwandlung, die
Metaphase, die
transportieren

ausschließlich
Hirnhaut, die harte
Hirnhaut, die weiche
Schenkelring, der
Oberschenkel, der
Gebärmutter, die – Uterus, der
Mitochondrium, das
Mitose, die
permanent
Einzeller, der
eineiig
Form, die reinrassige
Morphologie, die vergleichende
Kalb, das
Lebertran, der
Bartfaden, der
Kabeljau, der

Taufliege, die
Fruchtfliege, die
Fliege, die
Stubenfliege, die
Knochenmark, das
Rückenmark, das

muskulös

Hautmuskelschlauch, der
Ameise, die
Muskel, der
Muskulatur, die quergestreifte
Sperrmuskel, der
Tragmuskel, der

Längsmuskel, der

Ringmuskel, der
Muskulatur, die glatte
Hamster der
Schließmuskel, der

µετατροπή, η
µετάφαση, η
µεταφέρω

µεταφορά, η Tansport, der
µη συµπεριλαµβανοµένου
µήνιγγα, η σκληρή
µήνιγγα, η χοριοειδής
µηριαίος δακτύλιος, ο
µηρός, ο
µήτρα, η
µιτοχόνδριο, το
µίτωση, η
µόνιµος

µονοδύτταρος, ο
µονοωικός

µορφή αµιγής, η
µορφολογία, η συγκριτική
µόσχος, ο
µουρουνέλαιο, το
µουστάκι ψαριών, το
µπακαλιάρος, ο
µπαρµπούνι, το Barbe, die
µύγα του όξους, η
µύγα του όψους, η
µύγα, η
µύγα, η
µυελός των οστών, ο
µυελός, ο νωτιαίος
µύες, οι πτητικοί Flugmuskulatur, doe
µυϊκος

µυκόρριζα, η Pilzwurzel,d ie
µυκόρριζα, η ενδότροπος Mykorrhiza, die endotrophe
µυκόρριζα, η εξώτροπος Mykorrhiza, die ektotrophe
µυοδερµατικός σωλήνας, ο
µρµήγκι, το
µυς, ο
µυς, ο γραµµωτός
µυς, ο διατείνων
µυς, ο διατείνων
µυς, ο εκτείνοντας Strecker, der
µυς, ο επιµηκής
µυς, ο καµπτήριος Beuger, der
µυς, ο κυκλικός
µυς, ο λείος
µυς, ο σφετεριστής
µυς, ο σφιγκτήρας
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Spitze, die

Ν

Schiene, die
Sommerschlaf, der
Nektar, der
Jungen, die
Nachkommen, die
Brut, die
Nesthocker, der
Nestflüchter, der
Nervennetz, das
Bauchmark, das
Nervensystem, das
vegetative Nervensystem, das

Nerv, der

Nierenbecken, das
Nierenkörperchen, das
Niere, die
Faden, der
Fangfaden, der
Rundwurm, der

Mendelsche Gesetz, das
Regel, ontogenetische, die
Spaltungsgesetz, das

Larve, die

Lanzette, die
Nagel, der
Fledermaus, die

Ξ

getrocknet
Land, das

µυτερός

µυώδης, ο muskelreich

νάρθικας, ο
νάρκη, η θερινή
νέκταρ, το
νεογνά, το
νεογνά, το
νεοσσοί, οι
νεοσσός που µένει στη φωλιά, ο
νεοσσός που φεύγει από τη φωλιά, ο
νευρικό πλέγµα, το
νευρικό σκοινίο µε γάγγλια, το
νευρικό σύστηµα, το
νευρικό σύστηµα, το αυτόνοµο
νευρίτης, ο Neurit, der
νεύρο, το
νεύρο, το αισθητικό Empfingungsnerv, der
νεφρίδια, τα Nephridien, die
νεφρική πύελος, η
νεφρικό σωµάτιο, το
νεφρό, το
νήµα, το
νήµα, το συλληπτήριο
νηµατέλµινθες, η
νηµάτιο της ατράκτου, το Spindelfaser, die
νιτροβακτιρίδια, το Nitrobakterien, die
νόµοι του Μέντελ, οι
νόµος οντογονίας, ο
νόµος της διάσπασης, ο
νόµος του πλήθους των ερθισµάτων, ο Reizmegengesetz (Weber-Fechner), das
νύµφη (στάδιο µεταµόρφωσης), η
νύµφη, η Tönnchenpuppe, die
νυστέρι, το
νύχι, το
νυχτερίδα, η

ξεραµένος

ξηρά, η
ξιφίας, ο Lanzettfischchen, das
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Ο

Rauminhalt, der
führen

Familie, die
Speiseröhre, die
Seewalze, die

Blutgruppe, die
Homozygote, die
Homozygote, die
reinerbig
Ähnlichkeit, die
homolog
Klasse, die
Nabelschnur, die
Esel, der

Fang, der
Ribonukleinsäure, die
Sauerstoff, der
Huftier, das
Korallenstock, der
Bewegungssehen, das

Sehsinn, der
Harnorgane, die
Mundwerkzeuge, die
Sinnesorgane, die
Ausscheidungsorgane, die
Organelle, die
Organell, das
Organismus, der
Gehörorgan, das
Erfolgsorgan, das
Geschmacksorgan, das
Sehorgan, das
Organ, das Cortische
Organ, das 
Organ, das analoge
Organ, das homologe

Organ, das rudimentäre

όγκος, ο
οδηγώ

οδοντοστοιχία, η Gebiß, das
οδοντοστοιχία, η πρώτη Milchgebiß, das
οικογένεια, η
οισοφάγος, ο
ολοθούριο, το
οµάδα συζεύξης, η Koppelungsgruppe, die
οµάδα του αίµατος, η
οµοζυγοτό, το
οµοζύγοτος

οµοζύγοτος

οµοιότητα, η
οµόλογος

οµοταξία, η
οµφάλιος λώρος, ο
όνος, ο
οντογονία, η Ontogenie, die
οντογονία, η συγκριτική Ontogenie, die vergleichende
όνυχας, αρπακτικός, ο
οξύ, το ριβοζονουκλεϊνικό
οξυγόνο, το
οπλωτό, το
οποικία κοραλλιών, η
όραση κατευθύνσης, η
όραση στην πορεία φωτεινής δέσµης Lichtrichtungssehend das
όραση, η
όργανα του ουροπoιητικού συστήµατος, τα
όργανα του στοµάτος, τα
όργανα, τα αισθητήρια
όργανα, τα εκκριτικά
οργανίδιο, το
οργανίδιο, το
οργανισµός, ο
όργανο ακοής, το
όργανο επιτυχίας, το (αποτελεσµατικό)
όργανο της γεύσης, το
όργανο της όρασης, το
όργανο του Corti, το
όργανο, το
όργανο, το ανάλογο
όργανο, το οµόλογο
όργανο, το πλευρικό Plagiotropismus, der
όργανο, το υποτυπώδες
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Organisator, der
Geradflügler, der
Reizschwelle, die
bestimmt

Hormon, das
Huhn, das
Geflügelzucht die

Heilserum, das
Hoden, der – männliche Keimdrüse, die
Hirnschädel, der
Gesichtsschädel, der

Fingerknochen, der
Handwurzelknochen, der
Mittelhandknochen, der
Mittelfußknochen, der
Fußwurzelknochen, der
Knochen, der
Oberarmknochen, der
Scheitelbein,das
Tränenbein, das
Röhrenknochen, der
Jochbein, das

Kreuzbein, das
Hinterhauptsbein, das

Stirnbein, das
Keilbein, das
Muschel, die

Ruderschwanz, der
Gaumen, der
Harnleiter, der
Harn, der
Befruchtungsstoff, der
Nährstoff, der
Punktauge, das
Grubenauge, das
Kammerauge, das

Π

Bauchspeicheldrüse, die – Pankreas, der

οργανωτής, ο
ορθόφτερο, το
όριο ερεθίσµατος, το
ορισµένος

ορµόνη άνθησης, η Blühhormon, das
ορµόνη, η
όρνιθα, η
ορνιθοτροφεί, το
ορροδιαγνωστική, η Serodiagnostik, die
ορρός, ο θεραπευτικός
όρχις, ο
οστά του κρανίου, τα
οστά του προσώπου, τα
οστείνη (ουσία), η Knochensubstaz, die
οστό του δακτύλου, το
οστό του καρπού, το
οστό του µετακαρπίου, το
οστό του µετατάρσιου, το
οστό του  ταρσού, το
οστό, το
οστό, το βραχιόνιο
οστό, το βρεγµατικό
οστό, το δακρυϊκό
οστό, το επίµησες
οστό, το ζυγωµατικό
οστό, το ηθµοειδές Siebbein, das
οστό, το ιερό
οστό, το ινιακό
οστό, το κροταφικό Schläfenbein, das
οστό, το µετωπικό
οστό, το σφηνοειδές
όστρακο, το
όσφρηση, η Gruchssinn, der
ουρά, η κωπηλατική
ουρανίσκος, ο
ουρητήρας, ο
ούρο, το
ουσία γονιµοποίησης, η
ουσία, η θρεπτική
οφθαλµός, ο απλός (ατελής)
οφθαλµός, ο βοθριοειδής
οφθαλµός, ο θαλαµοειδής

πάγκρεας, το
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Pankreas, der
Einsiedlerkrebs, der

Herzschlag, der
Allesfresser, der
Ente, die
Erbfaktor, der

lähmen
Parasitismus, der
Parasit, der
Schmarotzer, der
Parasympathikus, der

Kleinhirn, das
Backentasche, die
Brutschmarotzer der
Jungfernzeugung, die
Parthenogenese, die
Feld, das sensorische
Feld, das motorische
Gesichtsfeld, das

Experiment, das
Storch, der
Sohle, die
Brandblase, die – Blase auf der Haut, die 
schlingen
Herzbeutel, der
Periode, die
einschränken
Knochenhaut die
Umgebung, die
Intervall, das
Lungenbeutel, der
Taube, die

Beckengürtel, der
Stoffe, die unbrauchbaren
Forelle, die
Tagfalter, der
schwärmen
Außenverdauung, die
Pepsin, das
Spule, die

πάγκρεας, το
πάγουρος, ο
παλαιοντολογία, η Paläonotologie, die
παλµος, της καρδιάς, ο
παµφάγος, ο
πάπια, η
παράγοντας, ο κληρονοµικός
παράγω poduzieren
παραλύω

παρασιτισµός, ο
παράσιτο, το
παράσιτο, το
παρασυµπαθητικό νευρικό σύστηµα, το
παρασυµπαθητικό νευρικό σύστηµα, το Nervensystem parasympatische, das
παρεγκεφαλίδα, η
παρειακή κοιλότης, η
παρείσακτος, ο µεταξύ νοσών
παρθενογένεση, η
παρθενογένεση, η
πεδίο αίσθησης, το
πεδίο κίνησης, το
πεδίο, το οπτικό
πείραµα µεταφύτευσης η µεταµόσχευσης, το Transplantationsexperiment, das
πείραµα, το
πελαργός, ο
πέλµα, το
πέµφιξ, η
περιβάλλω – περιπλέκω
περικάρδιο, το
περίοδος, η
περιορίζω

περιόστεο, το
περιοχή, η
περιοχή, η – διάστηµα, το
περισπλάχνιο, το
περιστέρι, το
περίτονο, τα Bauchfell, das – Peritoneum, das
περίττωµα, το – απέκκριµα, το Exkret, das
περιφέρεια λεκάνης, η
περριτώµατα, τα
πέστροφα, η
πεταλούδα της ηµέρας, η
πετώ κατά σµήνη
πέψη, η εξωτερική
πεψίνη, η
πηνίο, το
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Pinguin, der
pumpen - drücken
Druck, der
Chromosomenkarte, die
Matrix, die
Tabelle, die
Hinterleib, der
Plankton, das
kneten
Rahmen, der
Kalkplatte, die

Hornplatte, die
Bauchschiene, die
Knochenplatte, die
Plasma, das
Plasmodesmen, die

Plastiden, die
Plattwurm, der
Breite, die
Plattfuß, der
Rippenfell, das
Rippe, die
informieren, sich
Fangarm, der
Lunge, die
Lungen, die
Lungenentzündung, die – Pneumonie, die
Lauf, der
Kletterfuß, der
Saugfüßchen, das
Pfoten, die -  Läufe, die
Pfoten, die  
Fortpflanzung, die geschlechtliche
Fortpflanzung, die  
Futtersaft, der königliche
Maus, die
Hautpore, die
Schleifenkanal, der
Pore, die
Steinkanal, der
Mutationsrate, die
Menge, die
Schlangenhemd, das
Daunen, die

πιγγουίνος, ο
πιέζω

πίεση, η
πίνακας των χρωµοσωµάτων, ο
πίνακας, ο
πίνακας, ο
πισωκοιλία, η
πλαγκτό, το
πλάθω

πλαίσιο, το
πλάκα, η ασβεστολιθική
πλάκα, η ισηµερινή Äquatoerialplatte, die
πλάκα, η κεράτινη
πλάκα, η κοιλιακή
πλάκα, η οστεϊκή
πλάσµα, το
πλασµοδέσµες

πλασµόλυση, η Plasmolyse, die
πλατίδια, τα
πλατέλµενθες, η
πλάτος, το
πλατυποδία, η
πλευρικός υπεζωκώς, ο
πλαυρό, το
πληροφορούµαι

πλοκάµι, το
πνεύµονας, ο
πνεύµονες, οι
πνευµονία, η
πόδι ζώων, το
πόδι, το αναρριχητικό
πόδι, το µυζητικό
πόδια ζώων, τα
πόδια, τα
πολλαπλασιασµος, ο εγγενής ή αµφιγονικός
πολλαπλαστιασµός, ο
πολτός, ο βασιλικός
ποντικός, ο (µικρός)
πόρος του δέρµατος, ο
πόρος του λυµνίσκου, ο
πόρος, ο
πόρος, ο ασβεστολιθικός
ποσοστό µετάλλαξης
ποσότητα, η
πουκάµισο, το φιδίσιο
πούπουλα, τα



Tabelle1

Fuß, der
Laubfrosch, der
Schaf, das
Stechrüssel, der
Saugrüssel, der
Backenzahn, der kleine
Anlage, die
Erweiterung, die

Engerling, der
Aufgabe, die
Funktion, die
Orientierung, die

Determination ,die
festgewachsen
Aufnahme, die
geschützt
schützen
Drüsenmagen, der
Präformation, die
antreiben
Prophase, die
After, der
Protisten, die 
Protonephridien, die

Segelflug, der
Mauser, die
Ohrmuschel, die
Afterflosse, die
Flosse, die
Brustflosse, die
Bauchflosse, die
Schwanzflosse, die
Rückenflosse die
Bodenbrüter, der
Raubvogel, der
Strichvogel, der
Standvogel, der
Singvogel, der
Flaumfeder, die

Python, der
Pförtner, der
Eiter, der

πούς, ο – πόδι, το
πράσινος βάτραχος, ο
πρόβατο, το
προβοσκίδα, η κεντρίζουσα
προβοσκίδα, η µυζητική
προγόµφιος, ο
προδιάθεση, η
προέκταση, η – επέκταση, η
προκαριωτικά, τα Prokaryonten, die
προνύµφη, η
προορισµός, ο – εργασία, η
προορισµός, ο – λειτουργία, η
προσανατολισµός, ο
προσαρµοσµένος angepaßt
προσδιορισµός, ο
προσκολληµένος

πρόσληψη, η
προστατευµένο

προστατεύω

προστόµαχος, ο
προσχηµατίσµος, ο
προτρέπω – παρακινώ
πρόφαση, η
πρωκτός, ο
πρώτιστα, τα
πρωτονευρίδια, τα
πρωτόπλασµα, το Protoplasma, das
πτερό πτήσης, το
πτερόρροια, η
πτερύγιο, του αυτιού, το
πτερύγιο, το
πτερύγιο, το
πτερύγιο, το θωρακικό
πτερύγιο, το κοιλιακό
πτερύγιο, το ουραίο
πτερύγιο, το ραχαίο
πτηνό επωάζον στο έδαφος, το
πτηνό, το αρπακτικό
πτηνό, το διαβιτικό
πτηνό, το ενδηµικό
πτηνό, το ωδικό
πτίλον, το – πούπουλο, το
πτυελίνη, η Ptyalin, das
πύθωνας, ο
πυλωρός, ο
πύον, το
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Kernkörperchen, das
Lab, das

Ρ

Stäbchen, das
Kopflappen, der
Schnabel, der

Kiel, der
Hering, der
Strömung, die

Ribosom, das
Nasenbein,das
saugen
Schnabelkerfen, die
regeln
Rhythmus, der
Spaltöffnung, die

Σ

Oberkiefer, der
Eingeweidesack, der
Feuersalamander, der
Salamander, der
Rochen, der
Eileiter, der
Ohrtrompete, die
Röhre, die Eustachische
faul

Fleischfresser, der
Echse, die
Eidechse, die
Chromosomensatz, der
kriechen
sich aufrichten – sich aufstellen
heben - aufheben
Bedeutung, die
Fleck, der blinde
Fäulnis, die
Valenz, die

πυρηνίσκος, ο
πυτία, η

ραβδίο, το
ράκος, το κεφαλικό
ράµφος, το – πύγχος, το
ραµφωτό, το Schnabelteir, das
ραντούλα, η Radula, die
ράχη, η
ρέγγα, η
ρεύµα, το
ρήξη συζεύξης, η Koppelungsbruch, der
ριβόσωµα, το
ρινικόν οστούν, το
ρουφάω

ρυγχωτά, τα
ρυθµίξω

ρυθµός, ο
ρωγµοειδές στόµιο άνοιγµα, το

σαγώνι, το άνω
σάκκος των σπλάχνων, το
σαλαµάνδρα, η
σαλαµάνδρα, η
σαλάχι, το
σάλπιγγα, η  
σάλπιγγα, η ευσταχιανή
σάλπιγγα, η ευσταχιανή
σάπιος - οκνηρός
σαπροφυτικός saprophytisch
σαρκοφάγο, το
σαύρα, η
σαύρα, η
σειρά χρωµασωµάτων, η
σέρνοµαι

σηκώνοµαι

σηδώνω

σηµασία, η
σηµείο οπτική θηλή, η
σήψη, η
σθένος, το
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Oberkiefer, der
Mundspeicheldrüse, die
Speichel, der
scharren
Knochengerüst, das
Skelett, das
Kalkskelett, das
Außenskelett, das
Hautskelett, das
Schenkel, der
bedeckt
Eichhörnchen, das

Skorpion, der
töten
Regenwurm, der
Made, die
Steckborste, die
Lachs, der

Sieb, das
Fangspirale, die
Besamung die

Fink, der
Sporn, der
Eingeweide, die
Milz, die

Süßwasserschwamm, der
Schwamm, der
Halswirbel, der
Lendenwirbel, der
Keimbahn, die

Körner, die
Spatz, der
Sperling der
schrittweise

Gehirnstamm, der
Schaft der
Nervenstamm, der
Mangelkrankheit, die

σιαγώνας, ο άνω
σιελογόνος αδένας, ο
σίελος, ο
σκαλίζω

σκελετός, ο
σκελετός, ο
σκελετός, ο ασβεστολιθικός
σκελετός, ο εξωτερικός
σκελετός, ο εξωτερικός (δερµικός)
σκέλος, το
σκεπασµένος

σκίουρος, ο
σκληρός χιτώνας, ο Chitinborste, die
σκορπιός, ο
σκοτώνω

σκουλήκι βροχής, το
σκώληκας, ο
σµήριγγα, η κεντρίζουσα
σολοµός, ο
σουπιά, η Tintnfisch, der
σουρωτήρι, το
σπείρα για αρπαγή, η
σπερµατέγχυση, η
σπερµατοζωάριο, το Spermazelle, die
σπερµατοζωάριο, το Spermium, das
σπερµατοθήκη, η Spermienbehälter, der
σπίνος, ο
σπιρούνι, το – κεντρί, το
σπλάχνα, τα
σπλήνα, η
σπογγίνη, η Spongin, das
σπόγγος των γλυκών υδάτων, ο
σπόγγος, ο – σφουγγάρι, το
σπόνδυλος, ο αυχενικός
σποδυλος, ο οσφυϊκός
σπορά, η
σποριόφυτο, το Sporophyt, der
σπόροι, οι
σπουργίτης, ο
σπουργίτι, το
σταδιακός

σταθεροποιητικός ιστός, ο Festigungsgewebe, das
στέλεχος του εγκεφάλου, το
στέλεχος των φυτών
στέλεχος, το νευρικό
στερητική νόσος, η
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Brustbeinkamm, der

stützen
stemmen – sich stemmen

Τ

Bandwurm, der
Ordnung, die
Einordnung, die – Gliederung, die
Tarantel, die
Stier, der
vollständig
Tier, das fertige

Sehne, die
spreizen - strecken
Tetanus, der
Tiger, der
herausschleudern - schütteln
Blättermagen, der
Anteil, der
Segment, das
Holzteil, der

Hälften, die
Einschnitt, der
Längsschnitt, der
Thunfisch, der
Muskeltonus, der
Atemgift, das
Kiemenbogen, der
Hecht, der
Luftföhre, die
Trachee, die

ernährt werden
ernähren von, sich
Schnellsegler, der
strömen
Reibung, die

Borste, die

Fell, das
Modifikation, die

στέρνο µε την τρόπιδα, το
στέρνο, το Brustbeinm, das
στηρίζω

στηρίζω - εναντιώνοµαι

ταινιοειδές σκώληκας, ο
τάξη, η
ταξινόµιση, η
ταραντούλα, η
ταύρος, ο
τέλειος

τέλειος οργανισµός, ο
τέλος, το – συµπέρασµα, το Schluß, der
τένοντας, ο
τεντώνοµαι

τέτανος, ο
τίγρη, η
τινάζω - εκσφενδονίζω
τµήµα στοµάχου τών µηρυκαστρκών
τµήµα, το
τµήµα, το – µέρος, το
τµήµα, το ξυλώδες
τµήµα, το ποώδες Bastteil, der
τµήµατα, τα δύο ίσα – ηµισφαίρια, τα
τοµή, η – εγχάραφη, η
τοµή, η κατά µήκος
τόνος, ο
τόνος, ο µυικός
τοξικό αέριο από αναπνοή, το
τόφο, το βραγχιακό
τούρνα (είδος ψαριού), η – λούτσος, ο
τραχεία, η
τραχεία, η
τραχής rauh
τρέφοµαι

τρέφοµαι µε
τρεχαντήρι, το
τρέχω - ρέω
τριβή, η
τρίτωνας (είδος σαλαµάνδρας), ο Moch, der
τριχίδιο, το
τριχόπτερο, το Dune, die
τρίχωµα, το
τροποποίηση, η
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Nahrung, die

Nagetier, das
picken
Drossel, die

Υ

Hybride, der/die
Hybridisierung die
Gelenkschmiere, die
Magensaft, der
Darmsaft, der
Samenflüssigkeit, die
Kohlenhydrat, das
Kohlenhydrate, die
stromlinienförmig

Salzsäure, die
Baustoff, der

Hautflügler, der
Brustfell, das – Rippenfell, das
Gaumen, der weiche
Gaumen, der harte
Hypothese, die
Voraussetzung, die
rezessiv
Hirnanhang, der – Hypophyse, die
Hirnanhangsdrüse, die
spinnen
Riff, das

Φ

phänotypisch

Augenlinse, die
imaginär
Rachen, der
Rachenhöhle, die

Schlange, die

τροφή, η
τρφοκύτταρο, το Nahrngszelle, die
τρωκτικό, το
τσιµπάω

τσίχλα, η – κίχλη, η

υβρίδιο, το
υβριδισµός, ο
υγρό, το αρθρικό
υγρό, το γαστρικό
υγρό, το εντερικό
υγρό, το σπερµατικό
υδατάνθρακας, ο
υδατάνθρακας, ο
υδροδυναµικός - αεροδυναµικός
υδρόζωο, το Hydratier, das
υδροχλωρικό οξύ, το
υλικό, το οικοδοµικό
υµένας, ο Schalenhaug, die
υµενόπτερο, το
υπεζωκώς, ο
υπερώα, η σαρκώδης η µαλθακή
υπερώα, η σκληρή
υπόθεση, η
υπόθεση, η
υπολειπόµενος

υπόφυση, η
υπόφυση, η
υφαίνω

υφαλος, ο
ύφαλος, ο παράκτιος Strandriff, das

φαινόµενο της ζωής, το/τα Lebenserscheinung(en), die
φαινοτυπικός

φαινότυπος, ο Phänotypus, der
φακός οφθαλµού, ο
φανταστικός

φάρυγγας, ο
φαρυγγική κοιλότητα, η
φατνίο, το – κυψελίδα, η Alveole, die
φίδι, το
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Hohlvene, die
Lungenvene, die
Pfortader, die
Borke, die
Schale, die
Krankheitsüberträger, der
bremsen
Brutpflege, die
pflegen
Augenbraue, die
Kröte, die
gelingen
Schwungfedern, die
Feder, die
Deckfeder, die
Hautflügel, der

Gefieder, das
Rasse, die
Blatt, das
Entwicklungsphysiologie, die
Reizphysiologie, die
Physiologie, die

Pflanzenfresser, der
Blattlaus, die

Nest, das

Photoperiode, die
Photosynthese, die
Phototropismus, der

Χ

Kaviar, der
Hagelschnüre, die

Oberlippe, die
Schwalbe, die
Schildkröte, die

Gans, die
Tausendfüßler, der
Schimpanse, der

φλέβα, η κοίλη
φλέβα, η πνευµονική
φλέβα πυλαία
φλοιός, ο
φλοιός, ο
φορέας ασθένειας, ο
φρενάρω

φροντίδα των ωεοσσών, η
φροντίζω

φρύδι, το
φρύνος, ο
φτάνω

φτερά, τα µεγάλα
φτερό, το
φτερό, το καλυπτήριο
φτερό, το υµενώδες
φτερούγα, η Fllügel, der
φτέρωµα, το
φυλή, η
φύλλο, το
φυσιολογία, της εξέλιξης οργανισµού, η
φυσιολογία των ερεθισµάτων, η
φυσιολογία, η
φυτό, το βραχύωιο Kurztagpflanze, die
φυτό, το µακρόωιο Langtagpflanze, die
φυτοφάγο, το
φυτοφθείρα, η
φώκια, η Seehung, dier
φωλία, η
φωσφωρούχος, ο phosphorreich
φωτοπερίοδος, η
φωτοσύνθεση, η
φωτοτροπισµός, ο

χαβιάρι, το
χαλάζες, οε
χαρακτηριστικά, τα Kennzeichen, die – Eigenschaften,d ie
χείλος, τα άνω
χελιδώνι, το
χελώνα, η
χηληκεραία, η Klauenkiefer der
χήνα, η
χιλιοποδαρούσα, η
χιµπαντζής, ο
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Chitin, das

Hornhaut, die
Augenhaut, die weiße oder harte
Aderhaut, die
Chloroplast,der
Chlorophyll, das
Fährte, die

Meerschweinchen, das
Schwein, das
Galle, die
Knorpel, der
Gelenkknorpel, der

Stimmband, das
Lederhaut, die
Bienentanz, der
benötigen
brauchen
Reaktionszeit, die
Schmetterling, der
Chromatiden, die
Chromatin, das
Chromosomen, die

Chromoplast, der
Chromosom, das
Krake, die

Brei, der
Nahrungsvakuole, die
einflößen
gegliedert werden

getrennt

Ψ

Fischmehl, das
Fischfang, der

Star, der
Laus, die
Afterfuß, der

χιτίνη, η
χιτώνας, ο αµφιβληστροειδής Netzhaut, dioe
χιτώνας, ο κερατοειδής
χιτώνας, οσκηρός
χιτώνας, ο χοριοειδής
χλωροπλάστης, ο
χλωροφύλλη, η
χνάρι, το – ίχνος, το
χοανοκύτταρο, το Kragengeißelzelle, die
χοιρίδιο, το ινδικό
χοίρος, ο
χολή, η
χόνδρος, ο
χόνδρος, ο αρθρικός
χορδή, η – τένεντας, ο Chorda, die
χορδή, η φωνητική
χόριο, του δέρµατος – σκληρός χιτώνας του οφθαλµού
χορός των µελισσών, ο
χρειάζοµαι

χρειάζοµαι

χρόνος αντίδρασης, ο
χρυσαλλίδα, η πεταλούδα, η
χρωµατίδες, οι
χρωµατίνη, η
χρωµατοσώµατα, τα
χρωµόνηµα, το Chromonema, das
χρωµοπλάστης, ο
χρωµόσωµα, το
χταπόδι, το
χταπόδι, το Oktapus, der
χυλός, ο
χυµοτόπιο, το θρεπτικό
χύνω

χωρίζοµαι

χωρίζοµαι geteilt werdne
χωρισµένος

ψαράλευρο, το
ψάρεµα, το
ψάρι, το αρσενικό Milchner, der
ψάρι, το θηλικό Rogener, der
ψαρόνι, το
ψείρα, η
ψευδοπόδι, το
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Scheinfüßchen, das
Floh, der
kaltblütig

Ω

Eizelle, die
Elle, die
Schulterblatt, das
Schultergürtel, der
Eierstock, der
eierlegend
laichen
Eiablage, die
Spermatozoon, das

Osmose, die
nützlich

ψευδοπόδι, το
ψύλλος, ο
ψύχραιµος

ωάριο, το – ωοκύτταρο, το
ωλένη, η
ωµοπλάτη, η
ώµος, ο
ωοθήκη, η
ωοτόκος

ωοτοκώ

ωού, η εναποθήκευση
ώριµο σπερµατοζωάριο, τι
ωριµότητα, η βλαστική Keimungsbereitschaft, die
ώσµωση, η
ωφέλιµος
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επιθηλιακό, το
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οφθαλµού
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αυτιού, η
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ποδιού


