
38
Scienca Revuo Vol.46 (1995)(2) - 167

Pri zoologia kaj botanika nomenklaturoj.
C. Step-Bowitz (N).

Estas necese ligi kelkajn komentariojn al la longa artikolo de D-ro De Smet
pri la scienca nomo de la Cimpanzo.

En la ciutaga lingvo oni bezonas nomojn de organismoj, plantoj kaj
bestoj, kiujn la ordinaraj homoj konas, sed ekzistas arnasego da organismoj,
kiujn la ordinaraj homoj ne konas. Tarnen la sciencistoj bezonas precizajn
nomojn por öiuj organismoj, kaj kredeble öiuj civilizitaj homoj scias, ke por
tiu celo ekzistas la tiel nomataj .Iatinai nomoj", pli bone oni nomu ilin "sci-
encai nomoj". La sistemon de la sciencaj nomoj ellaboris la sveda kuracisto
Carl Linneeus, nobeligita kiel Carl von Linne, kiu ankaü latinigis sian nomon:
Carolus Linnaeus (1707-1778), kiu farigis profesoro pri naturscienco.

La nomenklatura sistemo de Linne estas tiom genia, kiom gi estas
simpla Li donis nomon, plej ofte latinan substantivon, ne al ciu specio, sed
al la genro, kaj aldonis unu vorton, plej ofte latinan adjektivon, al öiu specio,
kiu apartenis al tiu genro. Hodiaü la sistemo de Linne estas akceptita kaj
uzata de sciencistoj en la tuta mondo. Kompreneble okazas en la nomdonado
eraroj, kiujn oni devas korekti, sed iom post iom la nomsistemo farigas
stabila kaj pli aü malpli perfekta en la organismogrupoj bone tralaboritaj. La
öefa probleme estas nur ke modernaj homoj preskaü ne plu scias latinon.
Latino estas ne nur grarnatike komplikita lingvo, gi estas ankaü ne tre elasta,
kaj jarn en la antikva tempo gi alprenis multajn grekajn vortojn; la greka
lingvo estis multe pli elasta, kaj oni evoluigis sistemon de latinigo de
fremdvortoj grekaj kaj ankan alilingvaj. Hodiaü la junaj sciencistoj generale
ne komprenas la signifojn de la vortoj, kiuj farigis nuraj simboloj ail etikedoj,
sed ankaü kiel tiaj ili funkcias. La cefa probleme estas eviti gramatikajn
erarojn, ekz, okaze de derivado, kaj plifaciligi prononcadon.

La nomenklatura sistemo de Linne estas hodiaü akceptita kaj
praktikata de la zoologoj kaj botanikistoj cie en la mondo. Inter la centrniloj
aü rnilionoj da nomoj laüregule donitaj kaj donataj al organismoj neeviteble
keIkaj estas malbone elektitaj, kio ne estas kanzo por kondamni la tutan
sistemon. Por sia kritiko De Smet elektis aparte komplikitan ekzemplon, tiun
de la scienca nomo de la öimpanzo, kaj surbaze de tiaj ekzemploj li volas
kondamni kaj forjeti la tutan nomsistemon, kiun uzas hodiaü ciuj sciencistoj
pri biologio, kaj enkonduki novajn nomojn por öiuj organismoj. Li ec volas
forigi la koncepton de genro, kiu formas la bazan ideon de Linne, kaj li kreis
kun kelkaj arnikoj apartan Asocion por la Enkonduko de Nova Biologia
Nomenklaturo. La praktikado de tia nomsistemo farus neutiligebla la tutan
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gisnunan sciencan literaturon de la zoologio kaj botaniko! Kaj la fakto, ke li
uzas Esperanton por sia kampanjo kontraü la intemaciaj nomenklaturoj,
povas nur kompromiti nian lingvon.

Aliflanke la fakto ke la hodiaüaj biologoj, kaj precipe la junaj, tre
malmulte aü neniom scias la Latinan lingvon, kaüzas problemojn por la
senerara uzado de la latinformaj organismonomoj. En 1988 la Norrniga
Sekcio de Terminologia Esperanto-Centro (TEC) starigis komisionon pri
botaniko kaj zoologio, kies gvidanto mi farigis. Tiu komisiono, konsistanta
eI 14 biologoj, profesiaj kaj amatoraj, ellaboris sistemon, lau kiu oni facile
povas formi Esperanto-versiojn de la sciencaj latinforrnaj organismonomoj.
Oni do tute ne sangas la nomenklaturan sistemon kaj la nomojn, sed nur
kreas iliajn esperantajn ekvivalentojn kaj proponas en la Regularoj (Kodoj)
nur la sangojn necesajn por la transiro de la latino a1 Esperanto. 16-paga
kajero pri Ci tiuj proponoj, kun ekzemploj, estas eldonita de TEC en 1994.
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