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Rácz József

TALLÓZÁS AZ EURÓPAI DENEVÉREK NEVEZÉKTANÁBAN

ÖSSZEFOGLALÁS

Az itt közzéteendő cikk első része az Európában élő denevérfajok tudományos nevezéktanát foglalja össze, 
— kiemelve a gyakoribb ellentmondások, szinonimák és egyéb félreértések problematikáját, kiegészítve 
a megoldást célzó javaslatokkal, melyek a nómenklatúra egységesítésére irányulnak. A második részben 
a kongresszusi nyelvek által használt fajnevek érdekességeit elemzem, — különös tekintettel a latin—ógörög 
alap torzításaira és fordításaira, valamint az egyes nyelvek kölcsönös egymásra hatására.

Jelen írásom a szófiai Európai Regionális Szpeleológiai Konferencia anyagához leadott publikációmat 
tartalmazza — némi módosítással, s ugyanakkor egyenes folytatása a Karszt és Barlangban 1980-ban meg
jelent, a magyar denevérnevek eredetét elemző cikkemnek.

A szpeleológia szókincse sok érdekes problémát 
vet fel szinte minden nyelven. Számos szó meg
alkotásában a latin és ógörög elemek játszottak 
jelentős szerepet, viszont egy részüknek a jelentése 
megváltozott vagy módosult a korszerűsödés folya
mán (pl. sztalaktit, sztalagmit, szifon, troglodita, 
troglofil stb.). Ugyanakkor a germán és angolszász 
nyelvek csaknem mindent lefordítottak, ami pedig 
magával vonta néhány kifejezés jelentésének meg
változását, viszont ezek a szavak könnyebben meg- 
jegyezhetővé váltak (pl. a német: Tropfsteinhöhle, 
és az angol: Dripstone Cave; cseppkőbarlang). 
A szláv nyelvek a szinkronfordításokon kívül több 
esetben antik szavakat is be tudtak építeni szó
kincsükbe, szinte észrevehetetlenül (pl. az orosz: 
„sztalaktityicseszkaja p e s c s e r a cseppkőbarlang). 
Természetesen, az angol és német nevezéktanban 
is megtalálhatok ezek, de az új-latin (román) nyelv
családban csúcsosodik ki leginkább. A magyarban 
viszont legtöbbször megvan ugyanannak a szónak 
torzított latin alakja és lefordított változata egy
aránt; ez utóbbi főleg az áttételes német hatásnak 
köszönhetően.

Ahhoz, hogy az élő nyelvek elnevezéseinek elem
zésével foglalkozhassunk, előbb át kell tekintenünk 
a tudományos nómenklatúrát. Erre azért van szük
ség, mivel támpontot ad az eligazodáshoz a későb
biek során. Sajnos, azonban ez sem nyújt megfelelő 
segítséget, mivel a szinonimák tömegével találjuk 
szemben magunkat. Soha sem láttam — legalább 
két olyan kiadványt, melyben a 34 európai denevér- 
faj neve teljesen megegyezett volna, holott a tudo
mányos név a fajok egyértelmű determinálását 
szolgálja. Ennek ellenére, számos szerző nem vette

figyelembe kollégái korábbi datálású tevékenységét, 
vagy egyes elnevezések pontosítását szorgalmazta, 
pedig ennek ma már nincs semmi jelentősége.

íme néhány konkrétum a fentiekre a közelmúlt 
szakirodalmából. Viszonylag elég sok példa van 
arra, hogy egyesek kései datálású, érvénytelen neve
ket használnak (I/A táblázat), viszont van egy olyan 
faj is, mely úgy kapta nevét a Nemzetközi Nó
menklatúra Bizottságtól, hogy nem vették figye
lembe a szerzői prioritást (I/B táblázat). Ebben 
az esetben a borealis (=északi) melléknevet kellene 
elfogadni faj névként, átsorolva az Eptesicusokhoz 
( =  fecskeszárnyú denevérek). Ezt azért kell kiemelni, 
mert egyes kutatók nem tartják szükségesnek ezt 
a nemzetséget, vagyis összevonják a Linné-i Vesper- 
tilioval ( = kétszínű denevér). Ehhez hozzá kell még 
fűzni, hogy e két nem igen közel áll egymáshoz, 
s ezért számos élő nyelv is ugyanazon szóval jelöli 
őket; pl. a francia (II. táblázat), az olasz, az orosz 
stb.

A Myotis nemzetség ( = egérfülű denevérek) 
szubdivíziója további problémákat, okoz. Eredetileg 
valamennyi faját Vespertilio-ndfc nevezték (Schreber 
után), majd később jelentős mennyiségű szinonimát 
hoztak létre a XVIII —XIX. század folyamán. 
Napjainkban ezek többségét elavultnak tekinthetjük, 
de néhányan még különféle átsorolásokat eről
tetnek. Az egyik verzió három nemzetséget különít 
el (Myotis, Selysius, Leuconoé), a másik pedig az al- 
nemzetségeket pártolja ( sg. Myotis, Paramyotis, 
Selysius, Isotus, Leuconoé, etc.). Ez utóbbi reális 
lehet, ha csökkentjük az elnevezések számát, mivel 
megállapítható, hogy kisebb csoportok különülnek 
el, de az itt fellelhető differenciák nem elég nagyok
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ahhoz, hogy fel lehessen bontani ezt az egységes 
genus-t.

Egyes esetekben jelentős problémát okoz a szerző 
megállapítása. Valóban, van öt olyan faj, melyek 
leírása a német Kuhl munkájában jelent meg 
(Deutschldnder Fledermáuse; Németország denevé
rei), Leisler-re és Natterer-TQ való hivatkozással. 
Ennek az a következménye, hogy a különböző 
specialisták műveiben hol az első, hol a másik kettő 
szerepel. A Nemzetközi Nómenklatúra Bizottság 
valamennyit Kuhl-nak ítélte (nem tudni miért?!).

Közönséges denevér a Pál-völgyi-barlang újonnan 
feltárt szakaszából (Kurucz J. felv.J

Ezúttal szeretném felhasználni a Karszt és Barlang, 
valamint azelőtt az Európai Regionális Szpeleológiai 
Konferencia adta lehetőséget arra, hogy javasoljam 
ez esetekben a kettős szerző-megjelölést (III/A—B 
táblázat), feltüntetve azokat a fajokat is, melyeket 
Kuhl saját maga nevezett el (III/C táblázat).

A szakirodalomban ugyanakkor van még néhány 
olyanellentmondás is, melyeknek nincs jelentőségük, 
mivel nem értelemzavaróak. Ilyenek pl. a leírások 
dátumának pontatlanságai, beleértve azokat a neve
ket is, melyek egyazon műben találhatók. Ennek 
oka egyrészt a kézirat beérkezése és a könyv meg
jelenése közötti időkülönbségből, másrészt másolási 
hibákból adódik (pl. Schreber-nél 1774 és 1775., 
Kuhl-nál 1818 és 1819.; mindkét esetben az első 
dátum érvényes). A fajok elnevezésében szereplő 
családneveket gyakran nagy kezdőbetűvel írják (ez 
nyelvtanilag helyes, de itt nem), vagy pedig dupla „i” 
végződéssel látják el, pedig ez csupán négy európai 
faj nevében helytálló (IV/A táblázat); máskor pedig 
nem veszik figyelembe ezt a ragot, a szóvégi „y” 

iatt (IV/B táblázat).

76

A nagy patkósorrú denevér nevének helyes leírása 
további pontatlanságot jelent, mivel Schreber erede
tileg három szóval jelölte, de nem szánta alfajnak, 
s ezért zavaró volt. Napjainkban néhány kutató 
(a nemzetközi szabályzat alapján) egybeírja a faj
nevét, de a többség kötőjellel (Rhinolophus ferrum- 
equinum). Véleményem szerint, a bolgár Beron-nak 
az Európai Regionális Konferencián (Szófia, 1980) 
tett megjegyzése ellenére is, ez utóbbi sérti kevésbé 
a szerzői jogot és a latin nyelvtani formát.

Sokan keverik Schreber, német denevér-specia
lista nevét az osztrák ornithológus Schreibers-éve 1, 
akiről a hosszúszárnyú  ̂ denevért (Miniopterus 
schreibersi) nevezték el. Általános hiba a francia 
Étienne Geoffroy Saint-Hilaire nevének megcsonkí
tása (Geoffroy — egyszerűen), mivel apja — Isido- 
re — szintén sok állatot írt le (szerencsére nem 
európai denevéreket!).

A szelindek-denevérek (Molossidae) családjába 
tartozó egyetlen európai faj nevének írásmódja is 
vitatott a mai napig. Ismételt átsorolása miatt há
rom különböző nemzetségnévvel illetik, kb. meg
egyező arányban ( Tadarida, Nyctinomus, Molossus). 
Az élő nyelvekben is ki lehet mutatni ezt (pl. a fran
cia Nyctinome és Molosse), valamint kiegészítve 
egyik elavult nevének (Dysopes cestonii) elemével; 
francia: Molosse de Cestoni, olasz: Molosso dél 
Cestoni. Faj nevének is két alakja használatos — 
„e”-vel és „ae”-vel. Szakirodalmi adatok alapján 
a következő tűnik a legcélravezetőbbnek:
Tadarida taeniotis (RAFINESQUE, 1814).

Az élő nyelvek — különböző jellegüknél fogva — 
igen eltérő problémákat vetnek fel. Itt elsősorban 
csak a világnyelvek és a kongresszusi nyelvek neve
zéktanát kívánom elemezni. Némi könnyebbséget 
jelent, hogy az egyes nyelvcsaládokon belül több
nyire hasonló kérdések kerülnek felszínre, de néha 
a különbségek is jelentősek lehetnek. Ezúttal nem 
kívánom felsorolni a rendelkezésemre álló vala
mennyi kifejezést (603 nevet gyűjtöttem, 8 nyelven), 
csupán néhány jellemző példát szeretnék kiemelni.

Az új-latin nyelvek számos tudományos nevet 
használnak szókincsük bővítésére, — eltorzítva 
őket saját fonetikájuk szerint. Sajnos, kézzelfogható 
hátrányai vannak ennek a jelenségnek. Ez alatt 
elsősorban azt értem, hogy az olyan emberek, akik 
nem ismerik e témát, nem értik meg ezeket a szava
kat a saját anyanyelvükön sem, és le sem tudják 
írni hallás után hagyományos formájuk miatt. 
Ennél sokkal súlyosabb problémát jelent a tudo
mányos nevek folytonos változása, melyet az élő 
nyelvek csak egyes esetekben tudnak követni 
— számos szinonimára szert téve, máskor viszont 
nem veszik figyelembe — újabb nehézséget tá
masztva a megértésben (V. táblázat).

Lássunk néhány példát a fent említettekre. 
A francia és az olasz nevezéktan bővelkedik ben
nük, de megtalálhatók a spanyolban is. Ilyenek 
a francia Nyctére (olasz: Nitteride: hasadtarcú 
denevér), a Rhinolophe (olasz és spanyol ’.Rinolofo; 
patkósorrú denevér), a Minioptére (olasz: Miniottero; 
hosszúszárnyú denevér) és a már említett Nyctinome



(szelindek-denevér) — az ógörög eredetűek közül; 
nem beszélve a rengeteg latinból vett elnevezésről, 
íme egy kis minta ez utóbbiból is: a Sérotine 
(olasz: Serotino; kései denevér), a Noctule (olasz: 
Nottola, spanyol: Nóctula; fecskeszárnyú v. korai 
denevér), a Vespertilion (olasz: Vesperíilio, Vesper- 
tilione; itt egérfülű denevér értelemben) és a már 
szintén említett Molosse (olasz: Molosso; szelindek- 
denevér), hogy csak a legfontosabb neveket említ
sem. Tehát a franciák Vespertilion-t mondanak 
a Myotis-ok megfelelőjeként, elévült nevük után. 
A francia (!) Pipistrelle és Barbastelle (törpe és pisze 
denevér) szavak olasz eredetűek (Pipistrello, Bar- 
bastello), de latinos végződéssel ellátva beépültek 
a tudományos nómenklatúrába is.

Ennél is érdekesebb az a jelenség, amikor egy faj 
neve különböző elemekből épül fel, mert egy kívül
álló csak egy részét érti meg az ilyen kifejezésnek. 
Ilyen pl. a nagy patkósorrú denevér francia neve 
(Grand Rhinolophe fer-á-cheval), mely a latinosított 
görög Rhinolophus eltorzításából („rhinosz” =orr, 
„lophosz” =lemez, függelék), a latin ferrum equinum 
( =  lópatkó) pontos lefordításából, és egy francia 
melléknév (grand =  nagy) hozzáadásából jött létre. 
Sajnos, jelentős számú példa van erre a francián 
kívül az olasz és a spanyol nyelvben is.

A német ennek szöges ellentéte. Igen korán 
kibontakozott szakirodaimában igyekezett mindent 
lefordítani, s mikor erre már nem volt lehetősége, 
új szavakat alkotott. Nevezéktanában nincs idegen 
szó, és ez az egyetlen olyan nyelv, mely népies 
elemeket is felhasznál konkrét faj nevek esetében 
(pl. Fledermaus=„TÖpegér”, az összes denevér meg
felelőjeként, Speckmaus =  „ szalonna - egér ” és
A be ndseg le r=„esti sarlós-fecske” , a korai denevérek 
helyett). Sok ország specialistái fordították le jól 
sikerült szóösszetételeit, több-kevesebb sikerrel. 
A magyar elnevezések háromnegyede érvényes és el
avult német nevek pontos (!) megfelelője (ld. részle
tesen: Rácz, 1980.), de az orosz szókincsben is ki
mutatható ez a hatás: pl. német: Langflügelfleder- 
maus, magyar: hosszúszárnyú denevér, orosz:
„Dlinnokrül” .

Az angol elnevezések megalkotásában valamennyi 
eddig felsorolt tényező szerepet játszott, mégis meg
őrizte az egyszerűség látszatát. Ez konkrétan látható 
a tudományos nevek torzításán (Serotine=kései 
denevér, Noctule =  fecskeszárnyú denevér; Pipistrelle 
=  törpe denevér, Barbastelle =  pisze denevér), a for
dításokon és kisebb változtatásokon ( Horseshoe 
Bats= patkósorrú denevérek, Whiskered B at= baju
szos denevér, Mouse-earedBat=egérfülű-, v. közön
séges denevér, Parti-coloured Bat= „színváltó” v. 
fehértorkú denevér), az idegen és saját szavak 
konfúzióján (Serotine B a t= kései denevér, Giant 
Noctule =  óriás korai denevér, Common Pipistrelle 
=  törpe denevér), valamint az érezhető német hatá
son (Water Bat =  vízi denevér, Long-winged Bat=  
hosszúszárnyú denevér stb.).

Kisebb-nagyobb mennyiségben, de minden nyelv 
használ birtokos családneveket is a denevérek el
nevezéseiben, mely lehet az állatot leíró szerző neve,

vagy azé, akiről a fajt elnevezték. Ez utóbbira íme 
egy példa-sorozat:

Tudományos: Myotis bechsteini
Angol: Bechstein's Bat
Német: Bechsteinf s)-Fledermaus
Francia: Vesperíilio (Murin) de Bechstein
Olasz: Vesperíilio (Pipistrello ) 

dél Bechstein
Spanyol: Murciélago (Mioto) 

de Bechstein
Portugál: Morcego de Bechstein
Orosz: „Nócsnyica Bechstein-a"
Magyar: Bechstein denevére (elévült!, 

mai neve: nagy fülű denevér).

A másikra a következő példák szolgálnak; angol: 
Geoffroy's Bat ( = csonkafülű denevér), francia: 
Noctule de Fatio (hibás elnevezés!, óriás korai 
denevér) stb.

Nagy patkó sorrá denevér a Pál-vÖ így i-bar lángban 
(Kurucz J.felv.)

Még hosszan lehetne folytatni ezt a témát, 
hiszen számos nyílt kérdést hagytam még érintetle
nül. A felsoroltak közül még egyszer szeretném 
kiemelni a tudományos nómenklatúra szinonimái
nak problematikáját, javasolva mielőbbi egységesí
tésüket, melyhez néhány ötlettel igyekeztem hozzá
járulni.
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T Á B L Á Z A T O K

I. táblázat

GYAKRAN HASZNÁLATOS SZINONIMÁK

érvénytelen név
A Myotis oxygnathus 

(MONTICELLI, 
1885.)

Nyctalus maxim us 
(FATIO, 1869.)

B Eptesicus nilssoni 
(KEYSERLING 
et BLAS1US, 1839.)

érvényes név
Myotis blythi 

(TÖMÉS, 1857.)

Nyctalus lasiopterus 
(SCHREBER, 1774.)

Eptesicus borealis 
(NILSSON, 1838.)

Az itt látható nevek napjaink szakirodaimában még 
mindig sűrűbben fordulnak elő téves formában 
(ld. a táblázat bal oldalát), holott a Nemzetközi 
Nómenklatúra Szabályzat alapján a jobb oldalon 
feltüntetett változatokat kellene használni. A „B”- 
pontban szereplő név problematikájával a szöveg
ben foglalkozom.

II. táblázat

A Z  „Eptesicus” ÉS „ Vespertilio” NEMEK 
FRANCIA NEVE

tudományos név 
Eptesicus serotinus

Eptesicus borealis 
(nilssoni)

Eptesicus sodalis

Vespertilio murinus

francia (magyar) név
Grande Sérotine 

(kései denevér) 
Sérotine boréale 

(északi denevér) 
Sérotine de Nilsson 

(ua.)
Sérotine de Barrett- 
Hamilton

(barát-denevér) 
Sérotine bicolore 

(fehértorkú d.)

Jól látható a táblázatból, hogy a franciák ugyanazt 
a szót (Sérotine) használják úgy az „Eptesicus”, 
mint a „Vespertilio” nemzetség jelölésére, viszont a 
tudományos nevezéktanban ennél sokkal élesebben 
el kell különíteni őket, a napjainkban forszírozott 
azonosítási kísérletek ellenére is.

III. táblázat

A SZERZŐI PRIORITÁS PROBLEMATIKÁJA

A Myotis mystacinus (LEISLER et KUHL, 1818.)
— bajuszos denevér
Myotis bechsteini (LEISLER et KUHL, 1818.)
— nagyfülű denevér

Myotis daubentoni (LEISLER et KUHL, 1818.)
— vízi denevér

B Pipistrellus kuhli (NATTERER et KUHL, 1818.)
— fehérszélű denevér
Miniopterus schreibersi (NATTERER et KUHL, 
1818.) — hosszúszárnyú denevér

C Myotis nattereri (KUHL, 1818.)
— horgas-szőrű denevér 
Nyctalus leisleri (KUHL, 1818.)
— szőröskarú denevér

Az Európai Regionális Szpeleológiai Konferencián 
a bolgár szekcióvezető — Beron — az „et” (és) 
kötőszó helyett a régebben használt „in” (-bán) 
prepozíciót ajánlotta, amivel azonban azért nem 
érthetünk egyet, mivel csak az elnevezések szár
maznak Leisler-től, ill. Natterer-től, a részletes 
leírásokat viszont Kuhl készítette. Abban azonban 
ő is egyetértett, hogy Kuhl nem lehet az első öt 
faj kizárólagos szerzője, a Nemzetközi Nómenklatú
ra Szabályzat ilyen irányú döntése ellenére sem. 
A „C” pont alatt feltüntetett két fajt viszont Kuhl 
saját maga nevezte el — fentebb említett kollégáiról, 
ami szintén a közös munkára utal.

IV. táblázat

A FAJNEVEKBEN SZEREPLŐ 
SZEMÉLYNEVEK

személy 

A Blasius

Nathusius

Capaccini

Savi

B Méhely

faj név

Rhinolophus blasii
(csúcsosnyergű patkósorrú 
denevér)

Pipistrellus nathusii
(durvavitorlájú denevér) 

Myotis capaccinii 
(hosszúlábú denevér) 

Pipistrellus savii 
(alpesi denevér)

Rhinolophus mehelyi
(Méhely patkósorrú den.-e)

C Brandt 

Natterer 

Bechstein 

Blyth

Daubenton

Myotis brandti 
(Brandt denevére) 

Myotis nattereri 
(horgas-szőrű denevér) 

Myotis bechsteini 
(nagyfülű denevér) 

Myotis blythi 
(hegyesorrú denevér) 

Myotis daubentoni 
(vízi denevér)
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Ikonnikov

Leisler

Kuhl

Schreibers

Myotis ikonnikovi 
(Ikonnikov denevére) 

Nyctalus leisleri
(szőröskarú denevér) 

Pipistrellus kuhli 
(fehérszélű denevér) 

Miniopterus schreibersi 
(hosszúszárnyú denevér)

A táblázat első részében (A) szereplő nevek ket
tős ,,-i” ragot kapnak latinos (-us), ill. olasz (-i) 
végződésük miatt, míg a többi név csupán egyet
len „i”-betűt. Sokan azonban elhagyják ezt a ma
gyar Méhely neve után — az „y” miatt, pedig enél- 
kül nem birtokos értelmű (B). A szabályzat alapján 
valamennyi családnevet kis kezdőbetűvel kell írni 
a faj nevekben (jelzői értelmezésük miatt).

V. táblázat

„ VESPERTILIO MURINUS”-ok

A régi elnevezések ma érvényes nevek
V. m. LINNÉ, 1758. Vespertilio murinus

(fehértorkú denev.)
V. m. SCHREBER, 1774 Myotis myotis

(közönséges denevér)
V. m. PALLAS, 1780. Eptesicus serotinus

(kései denevér)
V. m. GRAY, 1838. Pipistrellus pipistrellus

(törpe denevér)

B idegen név nyelv magyar név
Vespertilion

murin
Vespertilione

murino

közönséges 
francia denevér

közönséges 
olasz denevér

Számos szerző nem vette figyelembe kollégái ko
rábbi datálású tevékenységét, s így ugyanazzal a 
névvel illettek más és más fajokat. E tévedést ma 
már korrigálták, s mindenki a jobb oldalon fel
tüntetett neveket használja (A); viszont a Schreber- 
féle név sokáig érvényben volt, s ezért pár nyelv (B) 
ennek torzított változatát használja ma is, bár e 
fajnak más neve is használatos.

VI. táblázat

A Z EURÓPAI DENEVÉREK 
NEVEZÉKTANA

I. család: NYCTERIDAE 
(HASADTARCÚ DENEVÉREK)

1. Nycteris thebaica É. GEOFFROY St-H., 
1818. (Hasadtarcú denevér)*

II. család: RHINOLOPHIDAE
(PATKÓSORRŰ DENEVÉREK)

2. Rhinolophus ferrum-equinum SCHREBER. 
1774.) (Nagy patkósorrú denevér)

3. Rhinolophus hipposideros (BECHSTEIN, 
1800.) (Kis patkósorrú denevér)

4. Rhinolophus euryale BLASIUS, 1853. 
(Kereknyergű patkósorrú denevér)

5. Rhinolophus blasii PETERS, 1866. 
(Csúcsosnyergű patkósorrú denevér)

6. Rhinolophus mehelyi MATSCHIE, 1901. 
(Méhely patkósorrú denevére)

III. család: VESPERTILIONIADE 
(SIMAORRÚ DENEVÉREK)

7. Myotis mystacinus (LEISLER et KUHL, 
1818.) (Bajuszos denevér)

8. Myotis brandti (EVERSMANN, 1840.) 
(Brandt denevére)

9. Myotis ikonnikovi (OGNEW, 1912.) 
(Ikonnikov denevére)

10. Myotis nattereri (KUHL, 1818.) 
(Horgas-szőrű denevér)

11. Myotis bechsteini (LEISLER et KUHL, 
1818.) (Nagyfülű denevér)

12. Myotis emarginatus (É. GEOFFROY 
St.-H, 1806.) (Csonkafülű denevér)

13. Myotis myotis (BORKHAUSEN, 1797.) 
(Közönséges denevér)

14. Myotis blythi (TÖMÉS, 1857.)
ssp. oxygnathus (MONTICELLI, 1885.) 
(Hegyesorrú denevér)

15. Myotis daubentoni (LEISLER et KUHL, 
1818.) (Vízi denevér)

16. Myotis capaccinii (BONAPARTE, 1832.) 
(Hosszúlábú denevér)

17. Myotis dasycneme (BOIE, 1825.)
(Tavi denevér)

18. Eptisicus serotinus (SCHREBER, 1774.) 
(Kései denevér)

19. Eptesicus borealis (NILSSON, 1838.) 
(Északi denevér)

20. Eptesicus sodalis (BARRETT- 
HAMILTON, 1910.) (Barát-denevér)

21. Vespertilio murinus LINNÉ, 1758. 
(Fehértorkú denevér)

22. Nyctalus noctula (SCHREBER, 1774.) 
(Korai denevér)

23. Nyctalus lasiopterus (SCHREBER, 1774.) 
(Óriás korai denevér)

24. Nyctalus leisleri (KUHL, 1818.) 
(Szőröskarú denevér)

25. Pipistrellus pipistrellus (SCHREBER, 
1774.) (Törpe denevér)

26. Pipistrellus nathusii (KEYSERLING et 
BLASIUS, 1839.) (Durvavitorlájú denevér)



27. Pipistrellus kuhli (NATTERER et KUHL, 
1818.) (Fehérszélű denevér)

28. Pipistrellus savii (BONAPARTE, 1837.) 
(Alpesi denevér)

29. Barbastella barbastellus (SCHREBER, 
1774.) (Pisze denevér)

30. Plecotus auritus (LINNÉ, 1758.) 
(Hosszúfülű denevér)

31. Plecotus austriacus (FISCHER, 1829.) 
(Szürke hosszúfülű denevér)

32 Lasiurus cinereus (BEAUVOIS, 1796.) 
(Szürke denevér)*

33 Miniopterus schreibersi (NATTERER
et KUHL, 1818.) (Hosszúszárnyú denevér)

IV. család MOLOSSIDAE
(SZELINDEK DENEVÉREK)

34. Tadarida taeniotis (RAF1NESQUE, 1814.) 
(Bulldog- v. szelindek-denevér)

E táblázat az európai denevérek teljes nevezéktanát 
tartalmazza, kiegészítve a szükséges javításokkal és 
pontosításokkal (prioritás, dátumok, zárójelezés 
stb.). A kiigazítások részletes magyarázatát ld. a 
szövegben.
A csillaggal jelölt fajok (1. és 32.) csak szórványosan 
fordulnak elő Európában; észak-afrikai ill. észak- 
amerikai elterjedésűek lévén. Csupán 1—2 példá
nyukat mutatták ki kontinensünkön.

Rácz József 
Budapest 
Budafoki út 52. 
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GLEANING IN THE NOMECLATURE 
OF EUROPEAN BATS

The First part of the paper presented here sum- 
marizes the nomenclature of the bat species living 
in Europe, pointing out the problematics of the 
rather frequent contradictions, synonyms and mis- 
understandings in the scientific nomenclature. 
In addition to this, proposals are submitted in order 
to settle the problem of uniformization of the nomen
clature. In the second part the interesting features 
of the specific names used in congress languages 
are analyzed with particular regard fro the distor- 
tions and mistranslations of the Latin-Greek base 
and fór the mutual influence of the various lan
guages.

The present paper comprises, with somé modifica- 
tion though, the author’s published contribution 
to the European Régiónál Speleological Congress 
in Sofia, Bulgária, being, at the same time, a direct 
continuation of his paper analyzing the origin 
of Hungárián bat names issued in 1980 in the bulle
tin of Karszt és Barlang.

K TEPMHHOJIOTHH EBPOnEÍÍCKHX 
BI1/JOB HETOIIblPEH

B nepBOÖ nacTH nyŐJiHKyeMofi 3Aecb cTaTbH 
oőoőmeHa HaynHaa TepMHHOJiorHa >KHByiuHx b E b - 
pone BHflOB HeTonbipeő, npH 3t o m  BbineJieHbi 
npoÖJieMbi HaHŐoJiee nacTo BCTpenaeMbix npoTH- 
BopeHHö, chhohhmob h ApyrHx HeAopa3yMeHHií; 
flonojmeHbi npeflJioxceHHBMH, HanpaB.ieHHbiMH Ha 
pa3peineHHe 3thx npoŐJieM, cnyacamHMH ueJiaM 
C03üaHHa eZIHHOH HOMeHKJiaTypbi. Bo BTopoií 
nacTH npoBoacy aHaJiH3 CBoeo6pa3H« Ha3BaHHíí 
BnaoB, npHMeHBeMbix Ha «3biKe KOHrpeccoB, c oco- 
6biM BHHMaHHeM Ha nepeBoa h HCKaxceHue naTHHO- 
üpeBHerpeHecKoií ochobm , a TaKxce Ha B3aHMOBJiH- 
HHHe OTZteJIbHblX H3bIKOB.

HacToamaa paőoTa conepacHT m o k > nyÖJiHKa- 
uhk), cAaHHyio Ha EBponeficxyio PerHOHaJibHyK) 
CneJieoJiorHHecKyio KoH(J)epeHUHK> b CoíJjhh, c He- 
KOTopbiMH H3MeHeHH#MH, a b to xce BpeMJl OHa 
flBJiaeTCJi npHMbiM npozioJijKeHHeH craTbH, Hane- 
HaTaHHOö b 1980 r. b 3KypHaJie „KapcT h nemepw“ , 
aHaJiH3HpyiomeÍí npoHCX03KAeHHe Ha3BaHHH bhaob 
BeHrepcKHX HeTonbipeő.

80


