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Iz predgovora ...

Kao nastavnik i predavač više različitih kolegija iz područja botanike, i 
to tijekom više od trideset godina, nerijetko sam se susretao s polaznicima 
koji su imali (ili još uvijek imaju) poteškoća s upotrebom znanstvenog 
nazivlja biljaka. Također se sjećam iz vlastitih studentskih dana poteškoća 
na koje sam nailazio kako bih više ili manje ovladao tom materijom. Bila 
je dosadna, teška, ponekad nerazumljiva, „nepotrebno složena”, teška za 
izgovor, nešto što treba svladati tek toliko da nastavak studija ipak bude 
moguć. 

Zašto su uopće znanstveni nazivi na latinskom jeziku? Tko ih je osmislio? 
Tko nadzire njihovu upotrebu? Zašto se mijenjaju? Što uopće znače? Kako 
se ispravno pišu i izgovaraju? Kako ih sve upamtiti? Gdje pronaći koji su 
nazivi biljaka ispravni, a koji nisu? Navedena su samo neka pitanja na 
koja ću na sljedećim stranicama nastojati pružiti odgovor. Naime, sve ima 
smisla! Svaki zašto ima svoj zato.

Knjiga je namijenjena svima koji koriste latinske nazive biljaka – 
biolozima, šumarima, agronomima, farmaceutima, biotehnolozima, onima 
koji to jesu ili će to tek postati, polaznicima tematskih tečaja, � oristima 
profesionalcima i amaterima, vrtlarima te onima kojima ova materija može 
biti zanimljiva. Knjiga ima četiri cjeline.

U prvoj cjelini, prikazane su osnove narodne i botaničke nomenklature 
s glavnim smjernicama njezina razvoja s posebnim naglaskom na 
Međunarodni kodeks botaničke nomenklature.

Druga cjelina donosi etimologiju generičkih naziva, tj. naziva rodova 
hrvatske � ore, a time i naziva za sve više taksonomske kategorije.

U trećoj je cjelini etimologija speci� čnih epiteta za sve vrste i podvrste 
hrvatske � ore.

U četvrtoj cjelini govori se o autorima naziva. Kako je kratica imena 
autora koji je svojtu opisao i imenovao dio svakog znanstvenog imena, tek 
s ovom cjelinom tumačenje znanstvenog naziva postaje potpuno.
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Senat Sveučilišta u Zagrebu odobrava uporabu ovog udžbenika odlukom 
od 16. studenoga 2021., klasa 032-01/21-02/36, ur. br. 380-061/36-21-2.

Priređeno uz novčanu potporu Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
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