Vajon érdemes-e a gombák tudományos (döntően latin) elnevezését is megtanulni, előrébb jutunk-e ezáltal a
gombák megismerhetetlen, ugyanakkor oly vágyott felfedezésében.
/Gondolatok „A latin–magyar, magyar–latin gombanévjegyzék” online verziójának kapcsán./

A szakellenőrképzésen nagyon helyesen tananyag - többek között - a gombák életmódja, a spóraszín, a fajok
megnevezése. Ennek elsajátítása, megtanulása több száz faj esetén komoly feladat.
Mi segítheti ezt a leginkább?
Talán mindenki egyetért abban, hogy sokkal könnyebb tanulni, amikor egy nagyobb volumenű lexikális anyagot kell
memorizálni, akkor valamilyen logikus rendszerekre, csoportokra tudjuk ezt bontani.
Megnéztem pl. a pereszkéken keresztül, hogy mennyire támogatja ezt a legújabb hazai névjegyzék.
Az eredmény:
A legújabb gombanévjegyzék 104 fajt illet valamilyen jelzővel pereszkének, ezek a fajok 18 nemzetséghez és 4+1
(jelenleg bizonytalan) családba tartoznak.
A lista igen hosszú volta végett a weboldalamra tettem fel, amely az alábbi linken letölthető:
http://www.napora.hu/gomba/pereszke_lmcs.pdf
(Itt említeném meg, hogy véleményem szerint a Leucopaxillus mirabilis újabb plusz egy nemzetségbe a Giacomia
nemzetségbe fog tartozni, Giacomia mirabilis néven, valamint a Rhodocybe gemina már a Clitopilus nemzetségbe
tartozik Clitopilus geminus néven. Továbbá a listában egy faj latin megnevezését javítottam: Tricholoma filamentosus-t
Tricholoma filamentosum-ra.)
A 104 faj vegyesen tartalmaz mikorrhizás, szaprotróf és parazita vagy szaprotróf fajokat. (Kicsit olyan érzésem van,
mintha még mindig kísértene a pereszkefog. ;) /.
A latin nevezéktanban a nemzetség általában már remekül irányt mutat az életmóddal kapcsolatban, de természetesen itt
is vannak kivételek.
Mindent végiggondolva sajnos van egy olyan félelmem, hogy a korábban megfelelő hazai gombanévjegyzék, a mostani
átdolgozások (ráncfelvarrás) ellenére sem fog tudni megfelelni a molekuláris taxonómia igen gyorsan változó
eredményeinek. Nézetem szerint nem rendszerezővé, hanem egyre bonyolultabbá, nehezen elsajátíthatóvá válik, ezért
előbb vagy utóbb elkerülhetetlen lesz egy gyökereiben változást hozó, teljes és átfogó revízió.
Véleményem szerint a legstabilabb pont jelenleg is a fajok tudományos elnevezése és amennyiben ehhez hozzáveszem,
hogy ennek elsajátítása révén egy világ mikológiai irodalma nyílik ki előttünk, akkor csak egy válasz lehet, igen
érdemes latinul is megtanulni a gombák elnevezését.
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