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Az Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében IX. című konferencia összefoglalói
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CSATHÓ András István – BALOGH Lajos – BAGI István
A www.novenynev.hu honlap 2008 februárjában indult, négy év óta folyamatosan elérhető a Világhálón.
Az oldal célja, hogy a magyar növénynevezéktan témájában naprakész híreket, javaslatokat széles körben
hozzáférhetővé tegyen. A honlap elsősorban a szaknyelvi nevezéktannal foglalkozik. A magyar népi
növénynevek összegyűjtése és bemutatása rendkívül fontos és sürgető feladat, de erre a hatalmas munkára
egyelőre nem vállalkozhattunk. A javasolt nevek elsősorban a korábbi szakirodalomból származnak, annak
alapos átvizsgálása során kerültek újra elő, de néhány nehézkes nevezéktani eset megoldási lehetőségét önálló
szóalkotásban véltük megtalálni. Jelenleg 174 névcikk szerepel a honlapon. A névjavaslatok jól áttekinthető
táblázatos formában jelennek meg. Az első oszlopban a fajok tudományos neve, majd a következőben az
általunk javasolt magyar név szerepel. Ezt követően az egyéb, a szakirodalomban többé-kevésbé rendszeresen
előforduló névváltozatokat tüntettük fel. A táblázat következő oszlopában a javasolt magyar név forrása
szerepel, a hivatkozások – természetesen – nem törekedhetnek teljességre. Végül minden javaslatnál egy
rövid indoklás is olvasható. Munkánk során különös figyelmet fordítunk az egyes, a magyar nevezéktan
szempontjából ellentmondásos fajok, csoportok neveire. Hangsúlyt fektettünk az újabb rendszertani
eredmények okozta változásokra is (például más nemzetségbe való átsorolás). További terveink között
szerepel, hogy a javaslatok mellett egyéb, a témával kapcsolatos híradásokat is közöljünk, továbbá a hazai
flóra teljességre törekvő magyar névjegyzékét is hozzáférhetővé tegyük a honlapon.
Néhány kiragadott példa a Növénynév.hu oldalon megtalálható javasolt magyar nevek közül: mocsári
boglárka (Ranunculus strigulosus), patikapárlófű (Agrimonia eupatoria), rekettyezanót (Corothamnus
procumbens), kecskezanót (Lembotropis nigricans), halvány zanót (Chamaecytisus virescens), begencs
(Turgenia latifolia), vadpaszternák (Pastinaca sativa subsp. pratensis), nagy mályva (Malva sylvestris), réti
gólyaorr (Geranium pratense), rojtostárnics (Gentianopsis ciliata), útszéli aranka (Cuscuta campestris), kerti
ökörnyelv (Borago officinalis), ebszőlőcsucsor (Solanum dulcamara), pusztai gyújtoványfű (Linaria
biebersteinii), mocsári veronika (Veronica catenata), ligeti veronika (Veronica vindobonensis), apró veronika
(Veronica polita), szádor (Orobanche), iszapútifű (Plantago intermedia), sziki kányafű (Rorippa kerneri),
kandicshínár (Aldrovanda vesiculosa), vasvessző (Tamarix), likacsos orbáncfű (Hypericum perforatum),
gerebcsin (Galatella), így: réti gerebcsin (Galatella punctata) (az F3 ÁNÉR-kategóriára az egyszerű
„gerebcsines” kifejezést javasoljuk, vö. „cickórós” – F1b), fekete farkasfog (Bidens frondosus), nagy
bojtorján (Arctium lappa), lándzsás aszat (Cirsium vulgare), gór habszegfű (Silene bupleuroides), lágyhúr
(Myosoton aquaticum), prémes madárhúr (Cerastium tenoreanum), ezüstaszott (Paronychia cephalotes),
fövenylaboda (Cycloloma atriplicifolia), porcfű (Polygonum s. str.), folyóka (Fallopia), így: szulákfolyóka
(Fallopia convolvulus), de: korcs japánkeserűfű (Fallopia × bohemica), rekettyefűz (Salix cinerea), tavaszi
kikerics (Colchicum bulbocodium), genyőte (Asphodelus albus), erdei tyúktaréj (Gagea lutea), kotuliliom
(Fritillaria meleagris), sárma (Ornithogalum), boldogasszony-papucsa (Cypripedium calceolus), tőzegkosbor
(Hammarbya paludosa), zöld ujjaskosbor (Dactylorhiza viridis), sömöröskosbor (Neotinea), agárkosbor
(Anacamptis s. l.), így pl.: mocsári agárkosbor (Anacamptis palustris subsp. palustris), törpe agárkosbor
(Anacamptis morio), bükksás (Carex pilosa), veresnadrág-csenkesz (Festuca pseudovina), hamvas perje (Poa
humilis), tőrfű (Pholiurus pannonicus), karéjos komócsin (Phleum phleoides), búbos bajuszfű (Crypsis
aculeata) és sikárfű (Chrysopogon gryllus).
Minden észrevételt, további javaslatot szívesen fogadunk a novenynev@novenynev.hu címen!

