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Lietuviška entomologijos terminija dar 
nėra nusistovėjusi, o didžioji dalis vabz-
džių vardų (pavadinimų) iki šiol nesu-
kurti, netinkami arba tiesiog neprigiję 
kalboje (Stonis ir kt., 2009). Ypač daug 
netinkamų vabzdžių vardų galima rasti 
biologijos paskaitų konspektuose, išgirs-
ti kalbant, netaisyklingi vabzdžių vardai 
nuolatos vartojami internete, populia-
riojoje literatūroje, įvairiuose žurnaluose 
apie gamtą ar šalies dienraščiuose.
Pabrėžtina, kad iki šiol dauguma egzo-

tiniams būriams priklausančių vabzdžių 
rūšių ir šeimų neturėjo lietuviškų vardų 
arba taksonų vardai buvo nesunorminti. 
Įvairių vabzdžių vardų ir entomologinių 
terminų norminimo darbai Lietuvoje 
buvo pradėti 2003 m. ir yra atliekami iki 
šiol. Pavyzdžiui, kartu su šiuo leidiniu 
apie daugelį egzotinių būrių parengtas ir 
gyvalazdžių aiškinamasis vardynas (Diš-

kus, Stonis, rengiama spaudai). Neseniai 
buvo publikuoti Lietuvos žirgelių (Odo-
nata) ir blakių (Hemiptera, Heteroptera) 
lietuviškų vardų sąrašai (Stonis ir kt., 
2009, 2010), o šiuo metu „Edukologi-
jos“ leidykloje rengiamas spaudai blakių 
(Hemiptera: Heteroptera) vardynas (Sto-
nis ir kt., rengiamas spaudai).
Egzotinių vabzdžių vardyno projektas 

(kaip ir visi kiti vabzdžių vardų normi-
nimo darbai) buvo vykdomas Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos užsakymu kaip 
nedidelė VLKK programos „Terminijos 
norminimas ir sklaida“ dalis. Egzotinių 
vabzdžių terminijos norminimo dar-
bus atliko prof. habil. dr. J. R. Stonis ir 
dr. A. Auksoriūtė, talkino dr. A. Diškus. 
Norminant šiuolaikinius gyvalazdžių var-
dus ypač naudingi buvo ir mūsų kolegų 
siūlymai bei pastabos. Vabzdžių vardus 
kirčiavo redaktorė Adelė Noreikaitė 

(Lietuvių kalbos institutas, Terminolo-
gijos centras), o entomologinius termi-
nus – Vera Mauricaitė (Lietuvos eduko-
logijos universitetas, Lietuvių kalboty-
ros katedra Fonetikos ir akcentologijos 
laboratorija).
Terminų kūrimo ir norminimo dar-

bui buvo rengiamasi ir jis dirbamas va-
dovaujantis bendraisiais terminologijos 
principais. Buvo suformuluota normi-

KAIP LIeTUvIšKAI vADINTI egzOTINIų vABzDžIų SISTemINeS gRUPeS IR Jų ATSTOvUS?
(J. R. Stonis, A. Auksoriūtė)

J. R. Stonis ir A. Auksoriūtė
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nimo kryptis ir strategija. Visais kalbos 
klausimais konsultavo kompetentinga 
kalbininkė terminologė, Lietuvių kalbos 
instituto Terminologijos centro vado-
vė ir VLKK Terminologijos pakomisės 
pirmininkė dr. A. Auksoriūtė. Projekto 
metu buvo laikomasi Valstybinės lietu-
vių kalbos komisijos (VLKK) nutarimų. 
Norminant arba kuriant vabzdžių vardus 
buvo atsisakyta barbarizmų ir vengta 
lietuvių kalbos normų arba tradicijų ne-
atitinkančių vardų. Taip pat pradėta vie-
nodinti ir vabzdžių vardų daryba. Iki šiol 
tiek lietuvių, tiek ir kai kuriose užsienio 
kalbose (pavyzdžiui, anglų) pasitaiko ap-
rašomojo pobūdžio vabzdžių šeimos pa-
vadinimų iš 3 ar 4 žodžių. Šiame projekte 
griežtai vadovautasi principu, kad lietu-
viški vabzdžių šeimų ir aukštesnio rango 
taksonų vardai būtų arba vienažodžiai, 
arba sudaryti iš dviejų žodžių. Skirtin-
gai negu lietuviškoji botanikos termi-
nija (kuri jau yra sunorminta ir toliau, 
vadovaujantis tik binarinės nomenklatū-

ros principais, kuriami egzotinių augalų 
vardai), daugybė vabzdžių rūšių vardų 
iki šiol tebėra aprašomojo pobūdžio. Tai 
labai apsunkina vartoseną ir neatitinka 
tarptautinės binarinės nomenklatūros 
principų, todėl tokie vabzdžių vardai, 
kurie buvo sudaryti iš daugiau nei 2 žo-
džių, pakeisti trumpesniais.
Tarp knygoje aprašytų vabzdžių yra ži-

noma daugybė labai artimų, sunkiai at-
skiriamų genčių. Jeigu rūšys lietuvių kal-

boje įgytų pavadinimus, kurių pirmasis 
žodis įvardytų gentį, terminologinė įvai-
rovė būtų tokia didelė, kad nepaprastai 
apsunkintų vardų vartoseną (įsiminimą ir 
orientavimąsi sistemoje). Projekto metu 
buvo laikomasi principo, kad pirmenybė 
turėtų būti teikiama aukštesnio rango ir 
reikšmingesniems taksonams – šeimoms. 
Apsispręsta, kad daugumos vabzdžių 
genčių įvardijimas lietuvių kalboje netu-
ri ypatingos svarbos: 1) vabzdžių genčių 

Iki šiol ne visi maldininkai turi 
pavadinimus lietuvių kalba
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taksonomija yra gana greitai kintanti ir 
nevisuotinai pripažinta; 2) išoriniai mor-
fologiniai skirtumai tarp vabzdžių genčių 
neretai yra menki ir nespecialistams daž-
niausiai būtų sunku (arba neįmanoma) 
identifikuoti vabzdžių gentis; 3) prak-
tiniu (vartosenos) požiūriu aiški rūšių 
priklausomybė konkrečioms šeimoms 
yra svarbiau nei priklausomybė gentims. 
Projekto metu buvo vadovautasi nusi-
stovėjusia entomologinių vardų prakti-
ka (tradicijomis) – šiuo metu daugiau-

sia sunormintoje ir pačioje didžiausioje 
vabzdžių sistematinėje grupėje – vabalų 
būryje – gentys lietuvių kalboje taip pat 
neįvardijamos. Genčių neįvardijimo tra-
dicijų buvo laikomasi ir atliekant žirgelių 
(Stonis ir kt., 2009), blakių (Stonis ir kt., 
2010) bei kitų vabzdžių būrių (Diškus, 
Stonis, rengiama spaudai) terminologi-
jos norminimo darbus. Išimtis padaryta 
tik akmenropų būryje, norint pabrėžti 
lẽdropų (Grylloblatta) ir žémslėpių (Gal-
loisiana) genčių skirtingumą.
Taip pat apsispręsta ir toliau nuosekliai 

laikytis vabalų būrio ar blakių pobūrio 
terminijoje jau susiklosčiusių tradicijų ir 
todėl gyvalazdžių antšeimio rango vie-
nažodžius taksonus lietuvių kalboje var-
toti tik su priesaga -inis. Siekiant išvengti 
taksonominių dviprasmybių, vartoti šią 
priesagą buvo atsisakyta šeimų varduose.
Leidinyje egzotinių vabzdžių vardai 

pateikiami kartu su lotynišku pavadini-
mu ir jo anglų kalbos atitikmeniu (jeigu 

toks yra). Todėl vartotojas galės ne tik 
nesunkiai susiorientuoti sudėtingoje en-
tomologijos sistemoje, suprasti atskirų 
sisteminių vienetų priklausomybę ir pa-
valdumą aukštesnio rango sisteminiams 
vienetams (šeimoms), bet ir lengvai rasti 
vabzdžio vardą, žinodamas vien tik lo-
tynišką, o kartais ir vien tik anglišką jo 
atitikmenį.

Kabančioji gyvalazdė

Trumpasparnis maldininkas
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