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nej przez tę autorkę. Opisała ona też rodzaj 
Kropka Dworakowska 1970, z gatunkiem ty-
powym Kropka vidanoi Dworakowska 1970. 
Co ciekawe w tym samym rodzaju znalazł się 
gatunek K. unipunctata (Dlabola, 1957), co w 
dosłownym tłumaczeniu znaczy „kropka jedno-
kropkowa” (Dworakowska 1970).

Listę nietypowych nazw nadanych przez 
Polaków można zakończyć stosunkowo nie-
dawno opisanym rodzajem pająka z rodziny 
Salticidae (Abracadabrella Żabka, 1991). Ety-
mologia tej nazwy wywodzi się od słowa wy-
korzystywanego od wielu stuleci jako zaklę-
cie, a które pochodzi najprawdopodobniej z 
języka aramejskiego.

Okazuje się, że współczesny taksonom 
bywa nie tylko specjalistą od morfologii i sys-
tematyki, ale często jest także znawcą mito-
logii lub historii, a w swojej pracy kieruje się 
rozmaitymi skojarzeniami wykazując przy tym 
niemałą kreatywność. Pozwala mu to łączyć na-
zwę zwierzęcia z jego wyglądem, a często rów-
nież postaciami mitologicznymi lub przedmio-
tami. Niejednokrotnie pokazuje też swoje sze-
rokie zainteresowania oddając hołd ulubionym 
muzykom, pisarzom, czy postaciom literackim 
i historycznym. Jak się więc okazuje gąszcz no-
menklatury zoologicznej staje się coraz bardziej 
nieprzebyty. Pełen jest też nieprzypadkowych 
odniesień do różnych sfer i dziedzin wiedzy 
dając tym samym możliwości inspirujących po-
szukiwań nie tylko dla zawodowych biologów.

gą pasją, jaką była fotografia. Sam badacz zo-
stał upamiętniony później w nazwach dwóch 
rodzajów ryb: Blandowskius Whitley, 1931 
oraz Blandowskiella Iredale et Whitley, 1932 
(kean 2005).

Innym znanym, polskim przyrodnikiem, 
który zasłynął stosowaniem nietypowego na-
zewnictwa dla nowo opisanych taksonów 
był Benedykt Dybowski. W swojej pracy po-
święconej faunie skorupiaków Jeziora Bajkał 
opisuje nowe dla nauki gatunki obunogów, 
nadając im bijące rekordy długości nazwy: 
Crassocornoechinogammarus crassicornis, 
Parapallaseakytodermogammarus abyssalis, 
Zienkowiczikytodermogammarus zienkowi-
czi, Toxophthalmoechinogammarus toxoph-
thalmus, Siemienkiewicziechinogammarus 
siemenkiewitschii i wreszcie Rhodophthalmo-
kytodermogammarus cinnamomeus (Dybow-
ski 1926). Wszystkie wyżej wymienione na-
zwy zostały ostatecznie zakwestionowane na 
podstawie zasad Międzynarodowego Kodeksu 
Nomenklatury Zoologicznej. W obecnie obo-
wiązującym Kodeksie kwestia ta regulowana 
jest w punkcie 5 załącznika B, który mówi, 
że nazwa powinna być łatwa do wymówienia 
i zapamiętania. Mimo to opisany w tej samej 
publikacji Gammaracanthuskytodermogam-
marus loricatobaicalensis (z 50 literami) 
uznany został za najdłuższą, kiedykolwiek za-
proponowaną nazwę binominalną. 

Jedną z najdziwniejszych nazw mających 
polski rodowód, jest rodzaj australijskiego plu-
skwiaka Dziwneono (Ryc. 13), opisany w 1972 
r. przez Irenę Dworakowską. Rdzeń tej nazwy 
„-ono” nie pochodzi z języka polskiego. Dziw-
neono jest trzecim z serii rodzajów australij-
skich pluskwiaków obok: Kahaono i Aneono. 
Oba taksony zostały opisane w 1906 r. przez 
Kirklady’ego, a ich etymologia wywodzi się z 
języka hawajskiego. Dworakowska wykorzysta-
ła istniejący już temat „-ono” i dodała do niego 
przedrostek polskiego pochodzenia. „Dziwne-” 
odzwierciedla w tym przypadku nietypową jak 
dla grupy Dikaneurini strukturę aparatu kopu-
lacyjnego samców. Dziwneono nie jest jednak 
jedynym przykładem oryginalnej nazwy nada-

Ryc. 13. Australijski pluskwiak Dziwneono etce-
tera (zdjęcie udostępnione przez NSW Agricul-
tural Scientific Collections Trust; www.agric.
nsw.gov.au).
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Summary

The paper deals with non standard inspirations 
and curiosities in zoological nomenclature. Review of 
the information on etymology of the zoological scien-
tific names is presented including names related to 
morphology, ethology or habitat of described taxons. 

Also information about animals named after people 
(scientists, politicians, painters, actors, musicians) and 
animals named after fiction characters (from mythol-
ogy, literature, movies or cartoons) is presented. The 
linguistic inspirations in taxonomy are described.


