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Επεξηγηματική σημείωση
Ο Κώδικας υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Ζωολογικής 

Ονοματολογίας (International Commission on Zoological Nomenclature) και 

επικυρώθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς Ένωσης 

Βιολογικών Επιστημών (International Union of Biological Sciences – IUBS), εκ 

μέρους της Γενικής της Συνέλευσης. Η Επιτροπή δύναται να εξουσιοδοτεί 

επίσημα κείμενα σε οποιαδήποτε γλώσσα. Όλα αυτά τα κείμενα είναι 

ισοδύναμα σε ισχύ και ερμηνεία (Άρθρο 87).

Ο αναμορφωμένος Κώδικας περιλαμβάνει το προοίμιο, 90 Άρθρα 

(ομαδοποιημένα σε 18 Κεφάλαια) και το Γλωσσάριο. Κάθε Άρθρο συνίσταται 

σε μια η περισσότερες υποχρεωτικές διατάξεις, οι οποίες ορισμένες φορές 

συνοδεύονται από Υποδείξεις η/και επεξηγηματικά Παραδείγματα. Κατά την 

ερμηνεία του Κώδικα, η έννοια οποιασδήποτε λέξης ή έκφρασης αντλείται από 

το Γλωσσάριο (βλ. Άρθρο 89). Οι διατάξεις του Κώδικα δύνανται να 

παραμερίζονται ή να τροποποιούνται κατά την εφαρμογή τους στις ειδικές 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η απαρέγκλιτη τήρησή τους ενδέχεται να 

προκαλέσει σύγχυση. Αυτό όμως μπορεί να γίνει μόνο από την Επιτροπή εκ 

μέρους των ζωολόγων και με τη χρήση της απολύτου ισχύος της (Άρθρα 78 

και 81) αλλά ποτέ από άτομα.   

Επιπλέον του Κώδικα, ο παρών τόμος περιέχει Πρόλογο (από τον νυν 

και τους προηγούμενους Προέδρους της Επιτροπής) και Εισαγωγή (από τον 

Προεδρεύων της Εκδοτικής Επιτροπής). Υπάρχουν τρία Παραρτήματα· τα 

δύο πρώτα ως Υποδείξεις και το τρίτο αποτελεί τον Καταστατικό Χάρτη της 

Επιτροπής. 

Το Αγγλικό και Γαλλικό κείμενο του Κώδικα δημοσιεύονται εκ μέρους 

της Επιτροπής από το Διεθνές Καταπίστευμα για τη Ζωολογική 

Ονοματολογία, μια μη κερδοσκοπική εταιρεία εγκατεστημένη στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, με σκοπό την προμήθεια οικονομικής και γραμματειακής 

υποστήριξης στο έργο της Επιτροπής.  

Όλα τα αιτήματα που αφορούν στον Κώδικα ή στην εφαρμογή των 

διατάξεών του σε ειδικές περιπτώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται προς: Tην 

Εκτελεστική Γραμματεία (Executive Scretary), I.C.Z.N., c/o The Natural History 



Museum, Cromwell Road, London SW75BD, U.K. (e-mail: iczn@nhm.ac.uk)    
 

Πρόλογος Τετάρτης Έκδοσης
Την εποχή που δημοσιεύτηκε η Τρίτη έκδοση του Διεθνούς Κώδικα 

Ζωολογικής Ονοματολογίας, το Φεβρουάριο του 1985, η ανάγκη για μια 

ενδεχόμενη Τετάρτη Έκδοση είχε είδη γίνει προφανής. Τόσο στη Διεθνή 

Επιτροπή Ζωολογικής Ονοματολογίας αλλά και ειδικότερα στα μέλη της 

Εκδοτικής Επιτροπής τα οποία και συνέταξαν την τρίτη έκδοση, είχε ήδη γίνει 

φανερό ότι οι διατάξεις του Κώδικα δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν 

αρκετά από τα προβλήματα που είχαν ήδη ενσκήψει και ότι λύσεις θα 

μπορούσαν να προέλθουν μόνο μέσα από μια μελλοντική έκδοση. Τα σχόλια 

που είχαν τότε κατατεθεί και που συνέχιζαν να κατατίθενται από τη διεθνή 

ζωολογική κοινότητα, προέρχονταν κατά ένα μέρος από την εμπειρία των 

μελών της στην εφαρμογή του Κώδικα και κατά ένα άλλο από τη διαρκή 

πρόοδο στο πεδίο της συστηματικής βιολογίας αλλά η κατάθεσή τους 

προωθήθηκε και από την ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορίας. Το 

σχέδιο της διατύπωσης μιας τέταρτης έκδοσης εγκαινιάστηκε από την 

Επιτροπή στη συνάντησή της στην Canberra τον Οκτώβριο του 1988, η οποία 

πραγματοποιήθηκε από κοινού με την 23η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς 

Ένωσης Βιολογικών Επιστημών. Αναμενόταν ότι η νέα έκδοση του Κώδικα      

θα ενσωμάτωνε ορισμένες κύριες αλλαγές που έγιναν στις προηγούμενες 

εκδόσεις. Όμως θα έπρεπε ταυτόχρονα, όπως άλωστε και οι προηγούμενες 

εκδόσεις, να είναι συμβατή με τις ενέργειες που έγιναν από τους ζωολόγους 

στο παρελθόν. Οι συζητήσεις και οι διαβουλεύσεις διήρκησαν περισσότερα 

από δέκα έτη και τόσο οι ίδιες όσο και τα αποτελέσματά τους εξιστορούνται 

λεπτομερώς στην “Εισαγωγή”, από τον W.D.L. Ride, η οποία ακολουθεί τον 

πρόλογο. 

Η Εκδοτική Επιτροπή της νέας έκδοσης ορίστηκε στην Canbera με 

αρχικά μέλη τους H.G. Cogger (Αυστραλία), C. Dupuis (Γαλλία), R.V. Melville 

(ΗΒ), W.D.L. Ride (Αυστραλία), F.C. Thompson (ΗΠΑ, πρόεδρος) και P.K. 

Tubbs (HΒ). Τον Ιούλιο του 1989 ο O. Kraus (Γερμανία) διαδέχθηκε τον 

W.D.L. Ride στην προεδρία της Επιτροπής και έγινε μέλος της Eκδοτικής 

Eπιτροπής ex officio. Στα 1990 ο Thompson παραιτήθηκε από Πρόεδρος, 



μολονότι παρέμεινε ως μέλος. Τον διαδέχθηκε ο Ride, ο οποίος έτσι 

επανέκτησε το ρόλο που είχε κατά την προετοιμασία της τρίτης έκδοσης. 
Η επερχόμενη Έκδοση του Κώδικα συζητήθηκε σε ανοιχτή συνεδρία κατά 

το Τέταρτο Συνέδριο Συστηματικής και Εξελικτικής Βιολογίας (International 

Congress of Systematic and Evolutionary Biology, ICSEB) στο Πανεπιστήμιο 

του Meryland τον Ιούλιο του 1990, όπως και στην εκεί συνάντηση της 

Επιτροπής. Τον Αύγουστο του 1991 η Εκδοτική Επιτροπή προσκλήθηκε 

από τον Καθηγ. L.B. Holthuis στο Leiden και τα μέλη της συναντήθηκαν για 

αρκετές ημέρες στο Nationaal Natuurhostorisch Museum. Τον επόμενο μήνα 

ο Κώδικας συζητήθηκε στην Καθολική Συνάντηση της IUBS στο Άμστερνταμ  

τόσο  από την Επιτροπή όσο και από τον Τομέα Ζωολογικής Ονοματολογίας 

της IUBS. Η Επιτροπή συνέχισε την εξέταση του Κώδικα στο Leiden, στην ίδια 

πόλη που ιδρύθηκε πριν από 96 έτη, ακριβώς για τον ίδιο λόγο. 

Η συνάντηση της Εκδοτικής Επιτροπής που έγινε για μερικές μέρες τον 

Οκτώβριο του 1993 κοντά στο Αμβούργο αποτέλεσε oυσιώδες στάδιο στην 

προετοιμασία της τετάρτης έκδοσης. Μετά από επιπλέον αναθεώρηση, το  

επακόλουθο Προσχέδιο Συζήτησης διανεμήθηκε στην ευρεία ζωολογική 

κοινότητα το Μάιο του 1995. Περίπου 700 αντίγραφα από το Προσχέδιο 

διανεμήθηκαν από τη Γραμματεία σε τουλάχιστο 43 χώρες· αρκετά 

κυκλοφόρησαν από την American Association for Zoological Nomenclature  

και ένα forum συζητήσεων για το νέο Κώδικα δημιουργήθηκε στο διαδίκτυο. Oι 

νέες αντιλήψεις και διατάξεις οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Προσχέδιο 

παρουσιάστηκαν και από τους O. Kraus και D. Ride στο τεύχος Ιουνίου του 

1995 του περιοδικού Bulletin of Zoological Nomenclature με ταυτόχρονη 

έκκληση για σχόλια και υποδείξεις. Το Νοέμβριο του 1995 ο A. Minelli (Ιταλία) 

διαδέχθηκε τον O. Kraus στην προεδρία της Επιτροπής και έγινε μέλος της 

Εκδοτικής Επιτροπής ex officio. Ο αριθμός των ζωολόγων και άλλων ανά τον 

κόσμο οι οποίοι συνέβαλλαν με σχόλια στο Προσχέδιο Συζήτησης 

αντικατοπτρίζει τη σημερινή παγκόσμια διάσταση της 

ανθρώπινης «δικτύωσης». Πλέον των 800 σελίδων που κατατέθηκαν από 

πάνω από 500 άτομα ή ομάδες υποβλήθηκαν μέσα στους 12 μήνες από την 

πρώτη δημόσια κυκλοφορία του Προσχεδίου είτε με ταχυδρομείο είτε με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μέρος από αυτά δημοσιεύτηκαν στο Bulletin of 



Zoological Nomenclature (Σεπτέμβριος 1995 – Ιούνιος 1996) και προκάλεσαν 

περισσότερη συζήτηση. 
Όλα τα έγγραφα που κατατέθηκαν ταξινομήθηκαν και σχολιάστηκαν 

στη διάρκεια της προετοιμασίας για μια εβδομαδιαία συνάντηση της Εκδοτικής 

Επιτροπής στην Vicenza (Iταλία) τον Ιούνιο του 1996. Η προσεκτική 

αξιολόγιση αυτής της εκτεταμένης συλλογής σχολίων επέβαλε στην Επιτροπή 

την επανδιατύπωση πολλών διατάξεων: ορισμένες από τις προτάσεις του 

Προσχεδίου Συζήτησης (όπως η υποχρεωτική «εγγραφή» όλων των νέων 

ονομάτων και η εγκατάληψη της αρχής της συμφωνίας μεταξύ ονομασιών 

γένους και είδους) εκγαταλήφθηκαν εξαιτίας πρακτικών δυσκολιών ή/και 

εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έτυχαν ευρείας αποδοχής από τους ζωολόγους. 

Τα συμπεράσματα της Επιτροπής μαζί με τις αλλαγές στον Καταστατικό 

Χάρτη της Επιτροπής, οι οποίες προτάθηκαν από το Συμβούλιό της, 

συζητήθηκαν λεπτομερώς από τα μέλη της Επιτροπής που συνήλθαν για την 

περίσταση του Πέμπτου Συνεδρίου της ICSEB (Βουδαπέστη, Αύγουστος 

1996) και η συμφωνία τους σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, εγκρίθηκαν από μια 

συνάντηση του Τομέα Ζωολογικής Ονοματολογίας της IUBS και 

αποτυπώθηκαν στο τεύχος Δεκεμβρίου του 1996 του Bulletin of Zoological 

Nomenclature. Tα κύρια χαρακτηριστικά του νέου Κώδικα περιγράφτηκαν από 

τον Minelli σ' ένα γεγονός με ευρεία συμμετοχή, το 20ο Διεθνές Εντομολογικό 

Συνέδριο που διεξήχθη στη Φλωρεντία, τον Αύγουστο του 1996 και έπειτα 

δημοσιοποιήθηκαν στο διαδίκτυο. 

Στα 1997 οι κυριότερες αλλαγές του Κώδικα και του Καταστατικού 

Χάρτη έγιναν αποδεκτές κατά τη διάρκεια “ενδεικτικής” ταχυδρομικής 

ψηφοφορίας από το σύνολο της Επιτροπής. Η Εκδοτική Επιτροπή (στην 

οποία είχε προσχωρήσει ο I.M. Kerzhner (Ρωσία) τον Αύγουστο του 1996, αν 

και είχε παραιτηθεί το Φεβρουάριο του 1998 μετά από την παράθεση 

πολυάριθμων και εξαιτερικά πολύτιμων σχολίων) προχώρησε με την 

επεξεργασία και τον έλεγχο του κειμένου· μη αναμενόμενη και μεγάλη 

καθυστέρηση προκλήθηκε από κάποια σοβαρά προβλήματα υγείας τα οποία 

αποδείχθηκαν προσωρινά. Χρήσιμη εργασία πραγματοποιήθηκε και από 

συναντήσεις δύο-τριών ατόμων σε Πάδοβα, Λονδίνο και Canberra. 

Στο μεταξύ, οι P. Bouchet, J. Le Renard και R. Roy, υποβοηθούμενοι 



από τον C. Dupuis (όλοι από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του 

Παρισιού), άρχισαν να εργάζονται πάνω στο Γαλλικό κείμενο του Κώδικα. 

Αυτό αποδείχθηκε ιδιαίτερης σημασίας για την τελική ανάπτυξη του Αγγλικού 

κειμένου: αντιφατικότητες ή λογικές ασάφειες που παρατηρήθηκαν κατά τη 

μετάφραση τέθηκαν υπόψη της Εκδοτικής Επιτροπής. 
Τον Οκτώβριο του 1998, ο Κώδικας (ο οποίος συνίσταται από τις 

διατάξεις και το Γλωσσάριο και ο οποίος χρειαζόταν μόνο βελτιώσεις στην 

τελική διατύπωση) κυκλοφόρησε στα μέλη της Επιτροπής για την οριστική 

τριμηνιαία ψηφοφορία ώστε να υιοθετηθεί ως τετάρτη έκδοση· το ίδιο συνέβει 

και με το κείμενο του Καταστατικού Χάρτη. Η Επιτροπή υπερψήφησε με 

ευρεία πλειοψηφία (24 υπέρ έναντι 2 κατά) την υιοθέτηση του νέου Κώδικα· 

στην περίπτωση του Καταστατικού Χάρτη υπήρξε παμψηφία. Tον ίδιο καιρό ο 

Κώδικας και ο Καταστατικός Χάρτης δόθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή της 

IUBS, η οποία και τα επικύρωσε εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης της 

Ένωσης. 

Αυτή η Τετάρτη Έκδοση του Διεθνούς Κώδικα Ζωολογικής 

Ονοματολογίας βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2000 και έτσι 

οδηγεί τη ζωολογική ονοματολογία στην τρίτη χιλιετία·  σηματοδοτεί, απλά και 

συστηματικά, την 242ή επέτειο της επίσημης έναρξης του αντικειμένου, τη 

δημοσίευση δηλαδή της 10ης Έκδοσης του Systema Naturae του Λινναίου 

(Linnaeus).  Η νέα Έκδοση οικοδομεί πάνω στην προηγούμενη την οποία και 

αντικαθιστά, την τρίτη (1985) Έκδοση, η οποία με τη σειρά της διαμορφώθηκε 

με βάση εκείνη του 1961. Η προετοιμασία της Έκδοσης αυτής (όπως και των 

προηγουμένων) διήρκησε πολύ περισσότερο χρόνο από όσο υπολογιζόταν   

και προβλεπόταν από όλους τους εμπλεκόμενους. Όμως, έχουμε την 

ευχαρίστηση να γνωρίζουμε (χάρη κυρίως στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ότι 

είναι αποτέλεσμα των ερύτερων και εντατικότερων διαβουλεύσεων που έγιναν 

ποτέ μέχρι τώρα. Αυτός ο Κώδικας αποτελεί κάτι περισσότερο από απλή 

αναθεώρηση: όπως εξιστορείται από τον  David Ride στην Εισαγωγή που 

ακολουθεί, οι νέες διατάξεις επιτρέπουν σε κάθε ζωωολόγο να εκτελέσει 

αριθμό ενεργειών για να διατηρήσει την υφιστάμενη χρήση των ονομασιών σε 

συνθήκες οι οποίες μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν αναφορά στην Επιτροπή, 

γεγονός που πιστεύουμε ότι θα γίνει ευρέως ευπρόσδεκτο (αν και όχι   



καθολικά). Αντιθέτως, σε ορισμένες περιπτώσεις οι κανόνες είναι τώρα 

λιγότερο ανεκτικοί: υπάρχουν επιπρόσθετα κριτήρια τα οποία πρέπει να 

πληρούνται πριν μία νέα ονομασία γίνει διαθέσιμη. 
Αναμένουμε ότι οι ζωολόγοι και οι άλλοι χρήστες των επιστημονικών 

ονομασιών θα αιτούνται επιπλέον αλλαγών στον Κώδικα σε λίγο, πιθανότατα 

σε σχέση με τις διαδικασίες για την καταλογογράφηση των υφισταμένων 

ονομασιών αλλά και την καταχώριση των νέων. Αναφορικά με το πρώτο, 

εκτεταμένες και αλλεπάλληλες βάσεις δεδομένων εμφανίζονται ταχύτατα 

πλέον και ενσωματώνωνται με εγχειρήματα όπως το Species 2000, ενώ και 

αυτή ακόμη η τετάρτη Έκδοση του Κώδικα έχει ήδη κάνει σημαντικό βήμα 

μέσα από τις διατάξεις για την ανάπτυξη της List(s) of the Available Names in 

Zoology. Όσον αφορά την καταχώριση των νέων ονομασιών, έχει ήδη 

εισαχθεί στη βακτηριολογία και είναι ποιαθανό για τους βοτανολόγους και τους 

ζωολόγους να το αποδεχτούν παρά τις αμφιβολίες και τις αντιρρήσεις τους 

που είναι κατανοητές. Στα παραπάνω πεδία, τουλάχιστο, το μέλλον της 

βιολογικής ονοματολογίας πιθανότατα να δώσει μαρτυρίες για τη σύγκλιση 

των διαφόρων παραδόσεων ονοματολογίας οι οποίες αποκλίναν κατά το 19ο 

αιώνα. 

Η συμβατική Λινναία ιεραρχία δεν θα μπορέσει να επιβιώσει από μόνη 

της: θα πρέπει να συνυπάρξει με ιδέες και ορολογία από τη φυλογενετική 

(κλαδιστική) συστηματική. Από την άποψη της κλαδιστικής, η παραδοσιακή 

μας ονοματολογία γίνεται συχνά αντιληπτή σαν ιδιαίτερα κατευθυντήρια και 

ανεκτική, ταυτόχρονα. Ιδιαίτερα κατευθυντήρια διότι αναγκάζει όλα τα τάξα 

(ταξινομικές ομάδες) και τις ονομασίες τους να καταχωρούνται σε αυθαίρετες  

βαθμίδες ιεραρχίας· ιδιαίτερα ανεκτική διότι μπορεί να εφαρμοστεί εξίσου σε 

παραφυλετικές αλλά και μονοφυλετικές ομάδες. Συνεπώς, νέες προτάσεις 

αναμένονται. Όμως, ακόμη και με την προοπτική νέας ανάπτυξης, πιστεύουμε 

ότι δεν θα καταστεί ποτέ δυνατό ή επιθυμητό να αποποιηθούμε 250 έτη 

Λινναίας ζωολογικής (και βοτανικής) ταξινομίας και ονοματολογίας. Θα πρέπει 

κανείς να κρατά συνέχεια στο νου ότι μια σημαντική λειτουργία της κατάταξης 

είναι η ανάκτηση της πληροφορίας. Η Λινναία παράδοση θα συμπληρωθεί 

αλλά δεν θα αντικατασταθεί από νέα εννοιολογικά και λεξικολογικά εργαλεία. 

Κλείνοντας τον Πρόλογο, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας 



σε όλους εκείνους που συνέβαλλαν στην προετοιμασία αυτού του Κώδικα· 

και το πράτουμε αυτό όχι μόνο εκ μέρους των ευατών μας και της Επιτροπής 

αλλά και εκ μέρους ολόκληρης της ζωολογικής κοινότητας και πολλών άλλων 

χρηστών των επιστημονικών ονομασιών των τάξων των ζώων.
Σ' εκείνους που θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε περιλαμβάνονται, χωρίς 

να είναι οι μοναδικοί, οι παρακάτω: Ο Dave Ride καθώς και τα άλλα μέλη της 

Εκδοτικής Επιτροπής όλα αυτά τα έτη, παλαιότερα αλλά και σημερινά μέλη 

της Επιτροπής (πολλά από τα οποία βοήθησαν σημαντικά τόσο στις 

συναντήσεις αλλά και δι' αλληλογραφίας), Philipep Bouchet, Jaques Le 

Renard και  Roger Roy, οι πρώην Richard Melville και Curtis Sabrosky, 

εκείνους που φιλόξενα οργάνωσαν τις συναντήσεις σε Canberra, Hamburg, 

Leiden και Vicenza, τα στελέχη της IUBS, και το προσωπικό της Γραμματείας 

της Επιτροπής και της Biosis U.K. (εκδότες του Zoological Record). 

Ευχαριστούμε τον Robert Barnes, ανώτερο Λέκτορα Φιλολογίας στο Εθνικό 

Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας για τις παραινέσεις του στα Λατινικά και 

Ελληνικά γένη. Τόσο εμείς όσο και η Επιτροπή εκφράζουμε ιδιαίτερη 

ευγνωμοσύνη στις μερικές εκατοντάδες ανθρώπων από όλο τον κόσμο οι 

οποίοι έκαναν σχόλια και παρατηρήσεις, είτε στις συναντήσεις είτε με e-mail· 

χωρίς το ενδιαφέρον τους και τη συμβολλή τους ο Κώδικας δεν θα μπορούσε 

πιθανότατα να αντανακλά τις ανάγκες και τις απόψεις των σύγχρονων 

ζωολόγων στο βαθμό που ελπίζουμε ότι το κάνει. 

Τελικά, ευχαριστούμε την Société Française de Systématique και την 

American Association for Zoological Nomenclature για την πολύτιμη 

οικονομική ενίσχυση για την εκτύπωση αυτής της Έκδοσης· στα πλαίσια της  

βοήθειας από την τελευταία μνημονεύουμε για άλλη μια φορά τον Curtis 

Sabrosky, του οποίου η τελική συμβολή στον Κώδικα ήταν η γενναιόδωρη 

κληροδότηση προς την Εταιρεία (Association) η οποία και έκανε δυνατή τη 

βοήθειά τους. 

Ο Πρόλογος της 3ης Έκδοσης κατέληγε: “Κανείς Κώδικας δεν είναι 

τέλειος. Κανείς δεν δύναται να ευχαριστεί όλους. Πράγματι, είναι απίθανο για 

οποιονδήπωτε Κώδικα να ικανοποιήσει εντελώς όλους”. Αυτές οι λέξεις 

παραμένουν πάντα αληθείς αλλά τώρα, όπως έγινε και με τους 

προηγούμενους, παραδίδουμε το νέο Κώδικα στους ζωολόγους.

 



ALESSANDRO MINELLI, Πρόεδρος (1995 -)

OTTO KRAUS, Πρόεδρος (1989-95)

Η Διεθνής Επιτροπή Ζωολογικής Ονοματολογίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Εισαγωγή
 

“Όπως όλες οι γώσσες, έτσι και η ζωολογική ονοματολογία αντικατοπτρίζει την ιστορία 

εκείνων που την ανέπτυξαν και είναι αποτέλεσμα διαφόρων και αντικρουόμενων τακτικών. 

Αρκετή από την πρακτική μας στην ονοματολογία είναι αποτέλεσμα άγνοιας, ματαιοδοξίας, 

πεισματώδους εμμονής ακόλουθης προσωπικών προτιμήσεων, όπως περίπου συμβαίνει 

γενικά και  με τη γλώσσα, τα έθιμα, την αυταρέσκεια και την προκατάληψη. 

Οι κανονικές γλώσσες αναπτύσσονται αυθόρμητα σε πολυάριθμες κατευθύνσεις· 

όμως, η βιολογική ονοματολογία οφείλει να είναι ένα εργαλείο ακριβείας το οποίο θα 

μεταβιβάζει ένα σαφές μήνυμα για τα άτομα όλων των γενεών”.

J. Chester Bradley. Πρόλογος της 1ης Έκδοσης του Διεθνούς Κώδικα 

Ζωολογικής Ονοματολογίας, 1961.     

 

Η 4η Έκδοση του Διεθνούς Κώδικα Ζωολογικής Ονοματολογίας, όπως 

και οι προηγούμενες αλλά και πριν από αυτές οι διεθνείς Κανόνες της 

ζωολογικής Ονοματολογίας (Règles internationales de la Nomenclature 

zoologique), έχει ένα θεμελιώδη στόχο, να εξασφαλίσει μέγιστη καθολικότητα 

και συνέχεια στις επιστημονικές ονομασίες των ζώων συμβατές με την 

ελευθερία των επιστημόνων να κατατάσσουν ζώα σύμφωνα με τις ταξινομικές 

κρίσεις.

Ο κώδικας απαρτίζεται από Άρθρα (τα οποία είναι υποχρεωτικά, 

δηλαδή εντολοδόχα στους χρήστες) και Υποδείξεις. Τα Άρθρα έχουν 

σχεδιαστεί ώστε να δίνουν στους ζωολόγους τη δυνατότητα να δώσουν 

ονομασίες σε τάξα, οι οποίες είναι ορθές σε συγκεκριμένες ταξινομικές 

συνθήκες. Η χρήση του Κώδικα δίνει στο ζωολόγο τη δυνατότητα να 

προσδιορίσει την έγκυρη ονομασία ενός τάξου στο οποίο ανήκει οποιδήποτε 

είδος ζώου και το οποίο τάξο δύναται να βρίσκεται σε οποιοδήποτε βαθμίδα 

της ταξινομικής ιεραρχίας: είδος, γένος, και οικογένεια (περιλαμβανομένων και 

των: υποείδος, υπογένος, καθώς και τις βαθμίδες της οικογένειας όπως 

υποοικογένεια και φυλή). Ο Κώδικας δεν ρυθμίζει τις ονομασίες των τάξων 

πάνω από τη βαθμίδα της οικογένειας και δεν παρέχει κανόνες για χρήση 



ονομασιών κάτω από τη βαθμίδα του υποείδους.
 

 

 

Αρχές

Υπάρχουν συγκεκριμένες θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίζεται ο 

Κώδικας: 

(1) Ο Κώδικας δεν παραβιάζει ταξινομικές κρίσεις, οι οποίες από τη 

φύση τους δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις ή τους περιορισμούς του.

(2) Η Ονοματολογία δεν καθορίζει τον αριθμό των ειδών που 

περιλαμβάνει ένα τάξο ούτε την ταξινομική βαθμίδα η οποία συμφωνείται να 

αποδοθεί σε οποιοδήποτε σύνολο ζωϊκών ειδών αλλά εξασφαλίζει την 

ονομασία η οποία χρησιμοποιείται για το τάξο κάτω από οποιαδήποτε 

ταξινομικά όρια και βαθμίδα ιεραρχικής κατάταξης.

(3) Ο μηχανισμός των ονοματοφορέων-τύπων επιτρέπει να 

αποδίδονται ονομασίες σε τάξα χωρίς την παραβίαση ταξινομικών κρίσεων. 

Οποιαδήποτε ονομασία που εμπίπτει στο πλαίσιο του Κώδικα (εκτός από τις 

ονομασίες “συλλογικών ομάδων” και τα τάξα πάνω από τη βαθμίδα της 

οικογένειας) αποδίδεται μόνιμα σ' ένα ονοματοφορέα-τύπο. Για τα είδη και τα 

υποείδη αυτός ο ονοματοφορέας-τύπος είναι είτε δείγμα ή αριθμός δειγμάτων 

τα οποία συνολικά αποτελούν τον ονοματοφορέα-τύπο· για τα γένη και τα 

υπογένη είναι ένα ονομαστικό είδος· για τα τάξα στη βαθμίδα της οικογένειας 

είναι ένα ονομαστικό γένος. Ανάλογα, όταν ένα τάξο σε οποιοδήποτε βαθμίδα  

περιγράφεται από ταξινόμο δύναται να περιλαμβάνει αρκετούς ονοματοφορείς-

τύπους, καθέναν με μια ονομασία η οποία είναι διαθέσιμη για χρήση στη 

συγκεκριμένη ταξινομική βαθμίδα. Η Αρχή της Προτεραιότητας (η οποία 

δύναται να τροποποιείται στην εφαρμογή της χάριν της σταθερότητας και 

καθολικότητας – βλ. Αρχή (4) παρακάτω) χρησιμοποιείται για να 

προσδιοριστεί ποια από εκείνες τις ονομασίες είναι η έγκυρη. 

(4) Οι ονοματολογικοί κανόνες είναι εργαλεία σχεδιασμένα να 

εξασφαλίζουν τη μέγιστη σταθερότητα, συμβατή με την ταξινομική ελευθερία.  

Ανάλογα, ο Κώδικας αναγνωρίζει ότι η αυστηρή εφαρμογή της Αρχής της 

Προτεραιότητας δύναται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ανατρέψει τη 



μακροχρόνια αποδοχή ονομασιών γνωστής σημασίας μέσα από την 

τεκμηρίωση μιας ελάχιστα ή ακόμη εντελώς λησμονισμένης ονομασίας. 

Επομένως, οι κανόνες θα πρέπει να παραμερίζουν την Αρχή της 

Προτεραιότητας στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η εφαρμογή της θα ήταν 

καταστροφική για τη σταθερότητα ή την καθολικότητα ή θα μπορούσε να 

προκαλέσει σύγχιση. Για αυτές τις περιπτώσεις ο Κώδικας περιέχει διατάξεις  

οι οποίες τροποποιούν την αυτόματη εφαρμογή της Αρχής της 

Προτεραιότητας είτε αφορά στην καθιέρωση ή στο προβάδισμα των 

ονομασιών, στον καθορισμό των ονοματοφορέων-τύπων, στην ορθογραφία 

μιας ονομασίας είτε σ' οποιοδήποτε άλλο θέμα.
(5) Η χρήση της ίδιας ονομασίας σε διαφορετικά τάξα απαγορεύεται 

προς αποφυγή της σύγχισης. Αυτή είναι η Αρχή της Ομονυμίας.

(6) Ο Κώδικας καθοδηγεί τους ζωολόγους που χρειάζονται να 

καθιερώσουν νέες ονομασίες και κανόνες για να καθορίσουν το κατά πόσο 

οποιαδήποτε ονομασία,η οποία έχει προταθεί είναι διαθέσιμη και με ποια 

προτεραιότητα· εάν η ονομασία χρειάζεται διόρθωση για τη σωστή χρήση της 

αλλά και να προσδιοριστεί ο ονοματοφορέας-τύπος του τάξου το οποίο 

δηλώνεται με τη συγκεκριμένη ονομασία (και να καθοριστεί, όπου χρειάζεται).

(7) Ο Κώδικας εξασφαλίζει επίσης την ερμηνεία και την εφαρμογή του  

με τον ορισμό του Καταστατικού Χάρτη και τη λειτουργία της Διεθνούς 

Επιτροπής Ζωολογικής Ονοματολογίας αλλά και των συνθηκών κάτω από τις 

οποίες επιδέχεται διόρθωση. 

(8) Στη ζωολογική ονοματολογία δεν υπάρχει “νομολογία” (περίπτωση 

ερμηνείας του Κώδικα η οποία έχει ισχύ για τις επόμενες περιπτώσεις). Τα 

προβλήματα στην ονοματολογία κρίνονται με την άμεση εφαρμογή του 

Κώδικα και ποτέ με αναφορά σε προηγούμενες περιπτώσεις (νομολογία).  

Όταν η Επιτροπή καλείται να κάνει κάποια ρύθμιση για συγκεκριμένη 

περίπτωση, η απόφαση σχετίζεται αποκλειστικά με την περίπτωση. 

 

Ιστορική αναδρομή

Η καταγωγή ενός διεθνώς αποδεκτού Κώδικα Κανόνων για τη 

Ζωολογική Ονοματολογία είναι αποτέλεσμα της σύγχισης των ονομασιών τα 

οποία εμφανίστηκαν στι ζωολογική βιβλιογραφία του πρώτου μέρους του 



19ου αιώνα. Μετά τη δημοσίευση της 10ης έκδοσης του Systema Naturae του 

Λινναίου το 1758 καθώς και την υιοθέτηση της δυωνυμικής ονομασίας των 

ζωϊκών ειδών, το νεοεμφανιζόμενο σύστημα επεκτάθηκε και αναπτύχθηκε 

κατά τον επόμενο αιώνα σε διαφορετικά μέρη και με διαφορετικούς τρόπους 

για διαφορετικές ομάδες ζώων. Στο δεύτερο τέταρτο ου 19ου αιώνα ανόμοιες 

χρήσεις ονομασιών ήταν κοινός πλέον τόπος και η ανάγκη για μια συμφωνία 

ώστε να επιτευχθεί καθολικότητα στις επιστημονικές ονομασίες των ζώων  

αλλά και ευρύτερη σταθερότητα, ήταν πλέον εμφανής παντού. 
Επιπλέον, η μεγάλη έκρηξη των γνωστών, πλέον, ειδών η οποία 

προκλήθηκε από την επιστημονική ανάπτυξη και από την ενεργή εξερεύνηση 

σε χώρες εκτός Ευρώπης, κατέληξε σε πολλαπλές ονομασίες· πολλές από 

αυτές ήταν συνώνυμες ως απόρροια της ανεξάρτητης εργασίας των 

επιστημόνων. Η επινόηση, συνεπώς, καθολικά αποδεκτών μεθόδων και η 

επιλογή κάποιων, έγινε κρίσιμο ζήτημα. 

Η πλέον σημαντική από τις πρώιμες απόπειρες για τη ρύθμιση της 

ζωολογικής ονοματολογίας ήταν εκείνη του Hugh Strickland. Οι κανόνες που 

προτάθηκαν από τον Strickland και τους συνεργάτες του αναπτύχθηκαν σ' 

αυτό που από τότε ονομάζεται Κώδικας της Βρετανικής Εταιρείας (British 

Association Code) η Στρικλαδικός Κώδικας (Strickladian Code)· ο αρχικός 

τίτλος ήταν Σειρές Προτάσεων για να καταστεί η Ονοματολογία της Ζωολογίας 

Ενιαία και Μόνιμη  (Series of Propositions for Rendering the Nomenclature of 

Zoology Uniform and Permanent). Μετά την παρουσίασή του στη Βρετανική  

Εταιρεία για την Προαγωγή της Επιστήμης στα 1842, από Επιτροπή η οποία 

περιελάμβανε τόσο ξεχωριστά ονόματα ζωολόγων όπως εκείνο του Κάρολου 

Δαρβίνου, του Richard Owen, και του John Westhood, εκείνος ο Κώδικας 

μεταφράστηκε και διανεμήθηκε ευρέως και είχε μεγάλη απήχηση. 

Δημοσιεύτηκε στη Γαλλία, Ιταλία και στις ΗΠΑ. Έγινε αποδεκτός από το 

Επιστημονικό Συνέδριο στην Πάδοβα το 1843, από την Αμερικανική 

Οργάνωση Γεωλόγων και Φυσιογνωστών το 1845, και υιοθετήθηκε από τη 

Βρετανική Εταιρεία για την Προαγωγή της Επιστήμης το 1846. Στα επόμενα 

έτη αναθεωρήθηκε και αποτέλεσε τη βάση για τον κώδικα ο οποίος 

διατυπώθηκε από τον Henri Douvillé (1881) και που υιοθετήθηκε διεθνώς από 

γεωλόγους αλλά και για τον Κώδικα της Αμερικανικής Ένωσης Ορνιθολόγων 

(1886). 



Μετά από τις συζητήσεις που διεξήχθηκαν στα Διεθνή Συνέδρια 

Γεωλογίας (Παρίσι, 1878, Μπολώνια, 1881) έγινε προφανές ότι υπήρχε  

ανάγκη για μια επίσημη διεθνή συμφωνία πάνω στους κανόνες ώστε να 

καλυφθούν όλες οι ζωολογικές ονομασίες ανεξάρτητα από φορείς και  

επιστημονικούς κλάδους που τις χρησιμοποιούν και να εφαρμόζονται τόσο 

στα απολιθώματα όσο και στα υφιστάμενα ζώα. Το 1ο Διεθνές Συνέδριο 

Ζωολογίας (Παρίσι, 1889), υιοθέτησε, μερικά, τους κανόνες που σχεδιάστηκαν 

από τους Maurice Chaper και Raphael Blanchard και  ανέφεραν θέματα 

συζήτησης για το 2ο Συνέδριο (Μόσχα, 1892). Το 3ο Συνέδριο (Leiden, 1895) 

διόρισε Επιτροπή πέντε ζωολόγων (R. Blanchard, J.V. Carus, F.A. Jetink, 

P.L. Sclatter και C.W. Stiles) για να διατυπώσει  “κώδικα” και να τον 

παρουσιάσει στο 4ο Συνέδριο (Cambridge, 1898). Αυτή ήταν και η γένεση της 

Διεθνους Επιτροπής Ζωολογικής Ονοματολογίας. Μετά την προσθήκη δέκα 

ακόμη μελών και επιπλέον εξέταση το 5ο Συνέδριο (Βερολίνο, 1901) 

υιοθέτησε την αναφορά του και ένας Κώδικας κανόνων  που ενσωμάτωνε την 

απόφαση του Συνεδρίου δημοσιεύτηκε στα Γαλλικά, Αγγλικά και Γερμανικά 

στα 1905. Αυτός ο Κώδικας ο οποίος τιτλοφορήθηκε ως διεθνείς Κανόνες της 

ζωολογικής Ονοματολογίας (Règles internationales de la Nomenclature 

zoologique), με σειρά διορθώσεων απόρροια των επόμενων Συνεδρίων 

(Βοστώνη, 1907· Μονακό, 1913· Βουδαπέστη, 1927· Πάδοβα, 1930) 

παρέμεινε σε ισχύ μέχρι το 1961 οπότε και αντικαταστάθηκε ολοσχερώς από 

την πρώτη έκδοση του Διεθνούς Κώδικα Ζωολογικής Ονοματολογίας. Αυτός 

προέκυψε από μελέτες στα Συνέδρια που ακολούθησαν τον πόλεμο του 1939-

45 (Παρίσι, 1948· Κοπενχάγη, 1953, Λονδίνο, 1958)· μια λεπτομερής έκθεση 

των εργασιών οι οποίες αποκορυφώθηκαν στην έκδοση του 1961 δόθηκε από 

τον Norman R. Stoll, Πρόεδρο της Εκδοτικής Επιτροπής, στην Εισαγωγή της 

έκδοσης εκείνης.  Η δεύτερη έκδοση δημοσιεύτηκε στα 1964, στην οποία και 

ενσωματώθηκαν οι διορθώσεις που υιοθετήθηκαν στην Ουάσινγκτον (1963). 

Το 17ο Διεθνές Συνέδριο Ζωολογίας (Μονακό, 1972) φάνηκε στους 

περισσότερους ζωολόγους της εποχής ως το τελευταίο του είδους. Εκεί, 

λήφθηκαν αποφάσεις για τη διόρθωση της δεύτερης (1964) έκδοσης· 

επιπρόσθετα, για να εξασφαλιστούν μηχανισμοί για τη συνέχεια και τη διαρκή  

ενημέρωσή της, λήφθηκε μια απόφαση ώστε να η ευθύνη για τους 



μελλοντικούς Κώδικες (και για την Επιτροπή) να μεταφερθεί από τα Διεθνη 

Συνέδρια Ζωολογίας στην Διεθνή Ένωση Βιολογικών Επιστημών (IUBS).         
Η IUBS αποδέχτηκε την ευθύνη για τον Κώδικα και για την Επιτροπή 

κατά τη 18η Γενική Συνέλευση της (Ustaoset, Νορβηγία, 1973). Σε απάντηση 

των προτάσεων που είχαν υποβληθεί από την κοινωνία των ζωολόγων της 

εποχής για μείζονες και ουσιαστικές αλλαγές στον Κώδικα αλλά και για να 

εξαλειφθούν οι ασάφειες, μια τρίτη έκδοση ετοιμάστηκε και εγκρίθηκε από την 

Επιτροπή, με τη δικαιοδοσία της IUBS, στα τλεη του 1983, και δημοσιεύτηκε 

το 1985. Η έκθεση για τις αλλαγές που υιοθετήθηκαν σ' εκείνη την έκδοση, 

όπως και τα σχόλια και οι προτάσεις που κατατέθηκαν αλλά και η ψηφοφορία 

της Επιτροπής δίνονται στην Εισαγωγή της. 

Μία λεπτομερέστερη έκθεση πάνω στην ανάπτυξη της ζωολογικής 

ονοματολογίας και των γεγονότων που οδήγησαν στο σύγχρονο Κώδικα 

δίδονται από τον Richard Melville, πρώην Γραμματέα της Επιτροπής, στην 

εκατονταετή ιστορία της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύτηκε στα 1995 με τον 

τίτλο: Προς τη σταθερότητα των ονομασιών των ζώων  (Towards stability in 

the names of animals). 

Οι δεκαετίες του 70 και του 80 έγιναν μάρτυρες επιπλέον αξιόλογων 

αλλαγών στον επαγγελματικό προσανατολισμό και εκπαίδευση των 

ζωολόγων, αλλαγών στην ταξινομική μεθοδολογία προερχόμενες κυρίως από 

νέα γενετική πληροφορία και την εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

από μια ανθηρή βιβλιογραφία, και από επιταχυνόμενες αλλαγές στην 

τεχνολογία της πληροφορίας, συμπεριλαμβάνοντας την ηλεκτρονική 

δημοσίευση. Συνεπώς, έγινε ξεκάθαρο ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να εργαστεί 

προς μια τέταρτη έκδοση που θα ήταν προσαρμοσμένη στις συνέπειες των 

παραπάνω αλλά και άλλων παραγόντων, και θα περιελάμβανε οικουμενισμό 

στην επιστήμη της βιολογίας, και που θα πίεζε την IUBS για περισσότερη 

σταθερότητα μεταξύ των διαφόρων Κωδίκων ονοματολογίας. 

Η Εκδοτική Επιτροπή διορίστηκε από την Επιτροπή (Ζωολογικής 

Ονοματολογίας) στην  Canberra τον Οκτώβριο του 1988, και οι προτάσεις 

συγκεντρώθηκαν και συζητήθηκαν στις συναντήσεις της Επιτροπής και 

εκείνων του Τομέα Ζωολογικής Ονοματολογίας της IUBS στο Meryland (1990) 

και στο Άμστερνταμ (1991), αλλά και στις συναντήσεις της Επιτροπής στο 



Leiden (1991) και Αμβούργο (1993). Το Προσχέδιο Συζήτησης διανεμήθηκε 

στο κοινό το Μαίο του 1995, σε συνέχεια των παραπάνω δραστηριοτήτων. Το 

αποτέλεσμα ήταν να συγκεντρωθούν πλέον των 800 σελίδων σχολίων από 

παραπάνω των 500 πηγών, πολλές από τις οποίες αποτελούνταν από 

ομάδες ζωολόγων, μέσα σε ένα έτος· ένας αριθμός των σχολίων 

δημοσιεύτηκε στο (περιοδικό) Buleltin of Zoological Nomeclature. Όλα τα 

σχόλια (που κυρίως διανεμήθηκαν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και το 

κείμενο εξετάστηκαν από την Εκδοτική Επιτροπή στη Vicenza τον Ιούνιο του 

1996 και τον Αύγουστο του ίδιου έτους παρουσιάστηκε μια αναφορά στην 

Επιτροπή και στον Τομέα Ζωολογικής Ονοματολογίας στη Βουδαπέστη. Τα 

σχόλια κατέδειξαν ότι ορισμένες από τις δοκιμαστικές προτάσεις στο 

Προσχέδιο Συζήτησης (όπως η πρόταση για υποχρεωτική “καταχώριση” των 

νέων ονομασιών και η κατάργηση της συμφωνίας φύλου στους συνδυασμούς 

των ονομασιών των γενών και των ειδών) δεν έγιναν επαρκώς αποδεκτές από 

τους ζωολόγους ώστε να υιοθετηθούν. Το αναθεωρημένο Προσχέδιο έτυχε 

της αποδοχής της Επιτροπής με ψηφοφορία ταχυδρομίου (1997) με ελάχιστες 

διορθώσεις. Κατά την ψηφοφορία, η Επιτροπή διατύπωσε αριθμό  

υποδείξεων για τη διαλεύκανση αρκετών σημείων (άρθρων) οι οποίες έχουν 

ανσωματωθεί στην παρούσα έκδοση.     
Ταυτόχρονα με τις εργασίες της Εκδοτικής Επιτροπής της παρούσας 

έκδοσης, η IUBS υποστήριξε σθεναρά μελέτες και συμπόσια, οι οποίες είχαν 

αντίκτυπο στις παραπάνω εργασίες, για να εκτιμηθεί η ανάγκη για 

καθολικότητα στη βιολογική ονοματολογία αλλά και για να εξεταστούν οι 

δυσκολίες οι οποίες θα έπρεπε να διευθετηθούν πριν ένας (καθολικά) 

αποδεκτός Κώδικας βιολογικής ονοματολογίας (ένας “Βιοκώδικας” (“Biocode”))

επιχειρούνταν να γραφεί. Οι εργασίες αποκάλυψαν ότι θα ήταν πρώορο να 

εισαχθούν μείζονες αλλαγές στην παρούσα έκδοση πάνω στις καθιερωμένες 

αρχές και δομή οι οποίες υποστηρίζουν τον Κώδικα. Οι ξεχωριστοί Κώδικες 

έχουν αποκλίνει τόσο πολύ στα θεμελιώδη ζητήματα από τις πρώιμες 

εκδόσεις τους ώστε η εισαγωγή κοινων κανόνων σήμερα και η εφαρμογή τους 

στις ονομασίες που καθιερώθηκαν κάτων από διαφορετικούς Κώδικες, και οι 

οποίοι τελούν κάτω από σταθερή χρήση, θα κατέληγε σε εκτεταμένη 

ονοματολογική αστάθεια. Τώρα όμως, μεγαλύτερη ομοιομορφία στην 



ορολογία επιχειρείται από όλους τους Κώδικες. Η έλλειψη όμως άμεσης 

αντιστοιχίας σε ερμηνείες τέτοιων καθολικά εφαρμοζόμενων εννοιών όπως 

η “διαθεσιμότητα” (ζωολογία, “availability”) και η “έκγυρη δημοσίευση” 

(βοτανική και βακτηριολογία – όπου ο ίδιος όρος έχει διαφορετικές 

ερμηνείες, “validly published”) έχει καταστήσει το έργο αυτό αδύνατο προς το 

παρόν. Όμως παρόλες τις δυσκολίες, οι εργασίες για την ανάπτυξη 

του “Bιοκώδικα” εφαρμοστέου σε νέες ονομασίες έχουν διαγράψει σημαντική 

πρόοδο κάτω από την αιγίδα της IUBS. Κοιτώντας προς το μέλλον, εάν 

συνεχιστεί η πρόοδος σε όλους τους κλάδους προς την ανάπτυξη 

συστημάτων για την καταχώριση νέων ονομασιών, και προς την επίσημη 

καταλογογράφηση όλων των υφισταμένων διαθέσιμων ονομασιών, έτσι ώστε 

οι κανόνες που τα διέπουν καταστούν παρελθόν, ο καθολικός Κώδικας θα 

μπορέσει να γίνει πραγματικότητα.      
 

Η παρούσα έκδοση

Ο σύγχρονος Διεθνής Κώδικας Ζωολογικής Ονοματολογίας είναι ένα 

όχι λιγότερο πολύπλοκο αλλά και ολοκληρωμένο κείμενο από ότι οι 

παλαιότερες εκδόσεις. Η πολυπλοκότητά του απορρέει, μερικά, από τα 

αλληλοεξαρτώμενα Άρθρα. Αλλά το κύριο αίτιο της πολυπλοκότητά του είναι η 

αξίωση για κανόνες εντολοδόχους των επίκαιρων ενεργειών και για το ότι οι 

νέες ονομασίες δεν θα πρέπει να ανατρέπουν ενέργειες που έγιναν από τις 

παρελθούσες γενιές οι οποίες λειτουργούσαν κάτω από διαφορετικούς, και 

λιγότερο περιοριστικούς, ονοματολογικούς κανόνες ή συνθήκες.  

Για παράδειγμα, πολλές τέτοιες ονομασίες είναι αποτέλεσμα της 

περιόδου πρίν από τους Κανόνες (Règles), όταν δηλαδή δεν υπήρχε η 

ρύθμιση για την εφαρμογή της αρχής των ονοματοφορέων-τύπων, η οποία 

είναι θεμελιώδης σήμερα για τον αντικειμενικό προσδριορισμό των ονομασιών 

και την καθιέρωση της συνωνυμίας. Η αρχή αυτή εισήχθη με ισχύ στους 

κανόνες για τις ονομασίες των τάξων της ομάδας-γένους από το 1931, όπως 

και η υποχρέωση για τον αποκλειστικό καθορισμό των ονοματοφορέων-

τύπων για τα νέα τάξα της ομάδας-είδους μόνο κατά την παρούσα έκδοση. 

Πριν από τον καθορισμό της απαρέγκλιτης βάσης για τον προσδριορισμό των 

ονομασιών στα τάξα, οι ονομασίες μπορούσαν συχνά να εφαρμόζονται 



λανθασμένα. Επομένως, με την υποχρέωση για ακριβή προσδιορισμό των 

ονοματοφορέων-τύπων,. Οι διατάξεις που σχετίζονται με τους τύπους πρέπει 

να εξασφαλίζουν την προστασία των ονομασιών οι οποίες καθιερώθηκαν 

κάτω από χαλαρώτερους κανόνες. 
Εξαιτίας του βαθμού στον οποίο οι διατάξεις του Κώδικα 

αλληλοεξαρτώνται, αντιφατικές διατάξεις και διαφορετικές διατυπώσεις 

οδηγώντας σε αλληλοσυγκρουόμενες ερμηνείες μπορούν εύκολα να 

προκύψουν. Ανάλογα, η γλώσσα του πρέπει να είναι ακριβής· οι αυτές λέξεις 

και φράσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται και να επαναχρησιμοποιούνται και 

πρέπει να υπάρχει εκτενής αναφορά μεταξύ τους. Για πολλούς ζωολόγους, οι 

παραπάνω αξιώσεις καταλήγουν σε πληκτικό και σχολαστικό πεζό λόγο, ο 

οποίος με τη σειρά του μοιάζει με υπέρμετρα νομικίστικο λόγο, σε αρκετούς. 

Δεν απολογούμαστε για τη φρασεολογία που επλέχθηκε επειδή πιστεύουμε 

ότι η ερμηνεία πρέπει να είναι πάνω από κάθε αμφιβολία έστω και σε βάρος 

της κομψότητας. Επίσης, το Γλωσσάριο αποτελεί ακέραιο μέρος του Κώδικα 

στην προσπάθεια μείωσης της ασάφειας· όταν μια ερμηνεία αποδίδεται σε 

κάποια έννοια στο Γλωσσάριο, αυτή και μόνο πρέπει να χρησιμοποιείται.

Η επιτυχία της Επιτροπής στην επίτευξη του στόχου για εξασφάλιση 

ενός Κώδικα ο οποίος μπορεί να ερμηνεύεται εύκολα από τους 

περισσότερους ταξινόμους αλλά και άλλους ενδιαφερόμενους αναμένεται να 

φανεί μέσα από την εφαρμογή του. Είναι, επίσης, θετικό να σκεφτούμε ότι 

όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν γράψει τις προηγούμενες εκδόσεις του σύγχρονου 

Κώδικα (αλλά και τους προηγηθέντες) είχαν την ίδια ελπίδα.

Όπου η εμπειρία έχει δείξει ότι μια απλή αναδιάρθρωση του υλικού που 

υπήρχε στις προηγούμενες εκδόσεις θα ήταν αποτελεσματική, το έχουμε ήδη 

πράξει. Διαφορετικά, η τετάρτη έκδοση ακολουθεί τη διάρθρωση της τρίτης. 

 

Ανάπτυξη βασικών αρχών

Ο Κώδικας πάντα ακολουθεί τη βασική αρχή ότι για να είναι διαθέσιμες 

οι ονομασίες θα πρέπει να δημοσιεύονται σε πολλαπλά, πανομοιότυπα, και 

μακροχρόνια ανάτυπα. Με τα μέσα αυτά εξασφαλίζεται ότι ανεξάρτητα από το 

πότε και που έχουν δημοσιευτεί, οι ονομασίες και οι περιγραφές νέων τάξων 

θα είναι μόνιμα προσβάσιμες και θα δύνανται να ληφθούν υπόψη εύκολα· 



επιπλέον, δεν δύναται να υπάρχει αμφιβολία στο κατά πόσο οποιαδήποτε 

ονομασία έχει δημόσια παρουσιαστεί σε μία μορφή πανομοιότυπη για όλους 

τους ζωολόγους. Όμως, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα του κατά πόσο η 

παρούσα πολιτική επιτυχγάνει αποτελεσματικά τους στόχους της μονιμότητας 

και προσβασιμότητας, σήμερα όπου η ηλεκτρονική δημοσίευση και 

επικοινωνία αποτελεί ολοένα και περισσότερο μέσο ανταλαγής πληροφορίας 

και έρευνας και όπου τεράστιες ποσότητες εφήμερης πληροφορίας πληρούν 

τα κριτήρια της “δημοσίευσης”.
    Κατά τη διάρκεια του τελευταίου μισού αιώνα ο Κώδικας έχει 

προοδευτικά αποκλίνει από την υπόθεση, και αργότερα την αξίωση, ότι οι νέες 

ονομασίες πρέπει να δημοσιεύονται με μέθοδο η οποία χρησιμοποιεί μελάνι 

σε χαρτί. Οι Κανόνες του 1905 δεν καθόριζαν κάποια ιδιαίτερη μέθοδο 

εκτύπωσης, αλλά εκείνη την εποχή το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής 

πληροφορίας διανέμονταν με τη βοήθεια εργασίας που χρησιμοποιούσε 

στοιχειοθέτηση και εκτύπωση σε χαρτί. Η τεχνολογία άλλαξε και το Συνέδριο 

του Παρισιού το 1948 βρήκε απαραίτητο να περιορίσει τον όρο “δημοσίευση” 

σε αναπαραγωγή με μελάνι στο χαρτί, μια απαίτηση που ενσωματώθηκε στην 

έκδοση του Κώδικα του 1961. Στην τρίτη έκδοση (1985), η απαίτηση για 

μελάνι στο χαρτί απομακρύνθηκε για τις νέες εργασίες, με συγκεκριμένες 

εγγυήσεις που διέγραφαν τις περισσότερες μορφές εφήμερης πληροφορίας. 

Στην τετάρτη έκδοση αποκλειστικά αναγνώσιμες μορφές οπτικών δίσκων 

επιτρέπονται (αντικείμενο ορισμένων περιορισμών) σαν αποδεκτή μέθοδος, 

αλλά η διανομή με ηλεκτρονικά σήματα δεν επιτρέπεται. Όμως διαφαίνεται 

πιθανό ότι στο μέλλον, και με την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών συστημάτων, 

η λύση δεν θα ευρίσκεται στην απλή διατύπωση ενός ορισμού 

της “δημοσίευσης” αλλά μάλλον στην εύρεση μέσου που θα αντικαταστήσει 

τη “δημοσίευση” ως καθοριστικό της “διαθεσιμότητας”.

Μια πρόταση ώστε να παρουσιαστεί η καταχώριση όλων των νέων 

ονομασιών ως τέτοιο προσδιοριστικό εξετάστηκε από την Επιτροπή κατά την 

ανάπτυξη της παρούσας έκδοσης. Η δημόσια αντίδραση ήταν αντίθετη, με 

κύριο επιχείρημα από την πλευρά των αντιτιθέμενων το γεγονός ότι δεν 

υπήρχε αποδεκτή διαδικασία διαθέσιμη κατά την εποχή εκείνη· όμως, οι 

βοτανικοί φαίνονται διατεθιμένοι να εφαρμόσουν σύστημα καταχώρισης για τις 



νέες ονομασίες και η εμπειρία τους είναι πιθανό, με το χρόνο, να παράξει 

αποδεκτό μηχανισμό ώστε να επιλυθεί η μεγαλύτερη δυσκολία (σε αριθμούς 

νέων ονομασιών) και στη ζωολογία. Το μέγιστο που μπορούσε να επιτύχει η 

Επιτροπή ήταν να υποδείξει στους συγγραφείς ότι όλες οι νέες ονομασίες θα 

πρέπει να τύχουβν της προσοχής του Zzoological Record και να απαιτήσει ότι 

κάθε νέα ονομασία θα πρέπει εξάπαντος να προσδιορίζεται ωε τέτοια στην 

αυθεντική της δημοσίευση. 
Στην παρούσα Έκδοση έγινε πρόοδος στην καθιέρωση μηχανισμού ο 

οποίος διευκολύνει πρόσβαση σε προηγούμενα καθιερωμένες ονομασίες 

αλλά και στην επίτευξη της βεβαιότητας ότι οι έρευνες για τις ονομασίες είναι 

πλήρεις μέσα από την εξουσιοδότηση διεθνών ομάδων εξειδικευμένων 

επιστημόνων να συντάξουν καταλόγους υφισταμένων και γνωστών 

διαθέσιμων ονομασιών στις μείζοντες ταξινομικές ομάδες, και οι κατάλογοι 

αυτοί να υιοθετηθούν από την Επιτροπή. Ονομασίες που δεν σχετίζονται με 

υιοθετημένο Κατάλογο δεν θα είναι διαθέσιμες. Μια όμοια πολιτική έχει ήδη 

υιοθετηθεί για όλες τις ονομασίες γενών και ειδών στη μικροβιολογία, όπου 

ούτε παλαιές ούτε νέες ονομασίες είναι διαθέσιμες εκτός αν είναι επίσημα 

καταχωρημένες.

Ένα ακόμη ζήτημα βασικής πολιτικής το οποίο αμφισβητείται είναι η 

τήρηση της Λατινικής γραμματικής την οποία ο Κώδικας απαιτεί σε αριθμό 

Άρθρων· λίγοι ζωολόγοι στην εποχή μας ή στο μέλλον αναμένονται να 

κατανοούν τη γλώσσα αυτή και πολλοί βρίσκουν αυτή την απαίτηση επαχθή. 

Όπως και στους προηγούμενους Κώδικες, η παρούσα έκδοση διατηρεί 

την απαίτηση ότι οι Λατινικοί ή εκλατινισμένοι επιθετικοί προσδριορισμοί των 

ονομασιών των ομάδων-ειδών πρέπει πάντοτε να συμφωνούν σε γένος (φύλο)

με την ονομασία των γενών με τα οποία συνδυάζονται. Μια πρόταση που 

εξετάστηκε ήταν ότι θαμπορούσε να επιτραπεί οι ονομασίες των ειδών και 

υποειδών να χρησιμοποιούνται ως αυθαίρετες λέξεις (π.χ. να μην 

χρησιμοποιούνται ποτέ ως Λατινικά επίθετα), έτσι ώστε η ορθογραφία τους να 

είναι αμετάβλητη ανεξάρτητα από την ονομασία του γένους με την οποία κάθε 

φορά συνδυάζονται. Η πρόταση αυτή δεν θα μπορούσε μόνο να ανακουφίσει 

το φορτίο σε εκείνες τις ονομασίες χωρίς Λατινικά επίθετα αλλά θα μπορούσε 

επιπρόσθετα να διευκολύνει και την έρευνα με ηλεκτρονικά μέσα. Όμως, 



επειδή οι διάφοροι προτεινόμενοι τρόποι για την επίτευξη αμετάβλητης 

ορθογραφίας θεωρήθηκαν από την πλειονότητα των εναγόμενων ότι 

παρουσιάζουν μειονεκτήματα και ότι δεν ήταν αποδεκτοί, η παραπάνω 

πρόταση απορρίφθηκε. Παρόλ' αυτά, ορισμένες αλλαγές έχουν γίνει στην 

παρούσα έκδοση για να απλοποιήσουν τον προσδιορισμό του γένους (φύλου) 

στις ονομασίες της ομάδας-γένους και τη διαμόρφωση ριζών για τις ονομασίες 

της ομάδας-οικογένειας και η Επιτροπή ελπίζει ότι αυτές θα ελλατώσουν τις 

δυσκολίες εκείνων χωρίς τη γνώση των Λατινικών. 
Πιθανότατα η πλέον σημαντική λειτουργική αλλαγή την οποία 

αποδέχτηκε η Επιτροπή είναι η εισαγωγή ενός αριθμού αυτόματων σειρών 

ενεργειών σε περιπτώσεις για τις οποίες απαιτούνταν πριν η εμπλοκή της. Σ' 

αυτές περιλαμβάνονται η αξίωση για αυτόματη απόκλιση από την Αρχή 

Προτεραιότητας σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες η ισχύουσα χρήση των 

ονομασιών και της ορθογραφίας τους απειλείται από την αναβίωση 

αχρησιμοποίητων ονομασιών που είχαν προταθεί πριν το 1900. Επίσης, στην 

περίπτωση κατά την οποία οι ζωολόγοι ανακαλύπτουν ότι τα είδη-τύποι έχουν 

προσδιοριστεί λανθασμένα κατά την καθιέρωση ενός γένους ή υπογένους, 

εξουσιοδοτούνται να τη διορθώσουν αφού το είδος-τύπος είναι είτε το είδος 

που υποδείχτηκε από τον αρχικό συγγραφέα (και συνεπώς και ονοματοδότη) 

που το περιέγραψε είτε το ονομαστικό είδος σε αρμονία με τη 

χρησιμοποιούμενη ονομασία. Περιπτώσεις που εντάσσονται στις παραπάνω 

δύο κατηγορίες ήταν οι πλέον κοινές ανάμεσα σε εκείνες οι οποίες πριν 

παραπέμπονταν στην Επιτροπή και, συνεπώς, η εξάλλειψη της 

αναγκαιότητας να παραπέμπονται πλέον θα αποτρέψει την καθυστέρηση και 

την αβεβαιότητα. Η παραπομπή προς την Επιτροπή παραμένει, φυσικά, η 

επιβαλόμενη οδός για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποια ενέργεια ενός 

συγγραφέα (ονοματοδότη) θα μπορούσε να παρακωλύσει παρά να προάγει 

ένα αποδεκτό αποτέλεσμα, και είναι πάντοτε ανοιχτή ως η ενδεδειγμένη οδός 

για προσφυγή· παραμένη επίσης ανοιχτή ως οδός για ενέργειες σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Κώδικας δεν διαθέτει αυτόματη λύση. 

Οι κύριες αλλαγές οι οποίες εισήχθησαν στην παρούσα έκδοση 

παραφράζονται παρακάτω. Οι ζωολόγοι θα πρέπει να ανατρέχουν στον 

Κώδικα για τη διατύπωση των ισχυουσών διατάξεων. Οι πρώτες τρεις, οι 



οποίες αφορούν προτάσεις για νέες ονομασίες, επικυρώνουν την 

επαγγελματική πρακτική. 
 

Αλλαγές επιδρώσες σε προτάσεις νέων ονομασιών

1. Νέα ονομασία, δημοσιευμένη μετά το 1999 δεν είναι διαθέσιμη εκτός 

εάν δηλωθεί αποκλειστικά ως τέτοια (κατά προτίμηση με χρήση όρου, 

όπως “sp. nov”., “gen. nov.”, “fam.nov.” nom.nov.”, ή με άμεσο ισοδύναμο όρο 

στη γλώσσα που είναι γραμμένη η εργασία (στην οποία περιγράφεται)).

2. Μετά το 1999 η πρόταση για ένα νέο ονομαστικό τάξο της ομάδας-

είδους πρέπει να περιλαμβάνει τον καθορισμό ενός ονοματοφορέα-τύπου 

(ολότυπο ή ρητά δηλωμένοι σύντυποι) με τρόπο που καθιστά δυνατή 

μελλοντική αναγνώρισή του.

3. Στην περίπτωση στην οποία ονοματοφορέας-τύπος ενός τάξου 

ομάδας-είδους προταθεί μετά το 1999 και αποτελείται από συντηρημένο 

δείγμα ή δείγματα, απαιτείται από τον προτείνων να περιλαμβάνει (στην 

περιγραφή) δήλωση με την οποία να ονομάζει τη συλλογή στην οποία ο 

ονοματοφορέας-τύπος είναι ή πρόκειται να αποτεθεί.

4. Οι μετά το 1999 προτάσεις για ένα νέο ονομαστικό τάξο της ομάδας-

γένους για ανακαλυπτόμενα απολιθώματα (ιχνοτάξο) πρέπει να περιλαμβάνει 

τον καθορισμό ενός είδους-τύπου. 

5. Συγγραφέας ο οποίος καθιερώνει νέα ονομασία για ομάδα-

οικογένεια μετά το 1999 δύναται να υιοθετήσει ρίζα από την ονομασία του 

γένους-τύπου  η οποία δεν προέρχεται κατάλληλα από τη γενική (πτώση) της 

ονομασίας του γένους με βάση του κανόνες της Λατινικής γραμματικής, και η 

ορθογραφία της ονομασίας της ομάδας-οικογένειας διατηρείται από τους 

επόμενους συγγραφείς (για την αποφυγή ομονυμίας στις ονομασίες των 

ομάδων-οικογενειών, συνιστάται στους συγγραφείς να εκμεταλλεύονται τη 

διάταξη αυτή και υιοθετούν πλήρως ονομασία γένους ως ρίζα).

 

Καθορισμός λεκτοτύπων

6. Καθορισμοί λεκτοτύπων που γίνονται μετά το 1999 απαιτείται να 

χρησιμοποιούν τον όρο “λεκτότυπος” ή άμεση μετάφρασή του, και να 

συνοδεύονται από δήλωση αποτελέσματος ότι δηλαδή ο καθορισμός γίνεται 

με σκοπό τη διαλεύκανση της εφαρμογής της ονομασίας στο τάξο. 



 

Ζητήματα επιδρώντα σε νεότυπους

7. Εξαφανισμένος ολότυπος, σύντυπος ή λεκτότυπος που 

αντικαθίσταται από νεότυπο και στη συνέχεια επανευρίσκεται, το αρχικό 

δείγμα-τύπος επαναντικαθιστά αυτόματα το νεότυπο και γίνεται ο 

ονοματοφορέας-τύπος. Εάν αυτό προκαλεί σύγχιση ή αστάθεια ο συγγραφέας 

υποχρεούται να παοσφύγει στην Επιτροπή για την επαναφορά του νεότυπου.

8. Υφιστάμενος ονοματοφορέας-τύπος τάξου ομάδας-είδους που είναι 

ασαφής, ώστε η ορθή εφαρμογή της ονομασίας στο τάξο να καθίσταται 

αμφίβολη (π.χ. η ονομασία είναι ένα nomen dubium) υποχρεώνει το 

συγγραφέα να ζητήσει από την Επιτροπή να τον παραμερίσει και να καθορίσει 

νεότυπο. 

 

Αλλαγές επιδρώσες στη δημοσίευση

9. Μη εκτυπωμένη εργασία, δημοσιευμένη μετά το 1999 σε 

πολυάριθμα πανομοιότυπα, διαρκή και αμετάβλητα αντίγραφα (π.χ. 

αποκλειστικά αναγνώσιμοι οπτικοί δίσκοι) δύναται να νοείται ως δημοσιευμένη 

εάν συμπεριλαμβάνει δήλωση ότι αντίγραφα στη μορφή στην οποία 

δημοσιεύτηκε έχουν αποθηκευτεί σε τουλάχιστο πέντε βιβλιοθήκες 

προσβάσιμες από το κοινό, τις οποίες και αναφέρει.

10. Για τους σκοπούς της ζωολογικής ονοματολογίας, τα παρακάτω 

είδη υλικού νοούνται ως αδημοσίευτα:

(α) ηλεκτρονικά διανεμημένο κείμενο ή απεικονίσεις·

(β) καταφορτωμένα και στη συνέχεια εκτυπωμένα αντίγραφα·

(γ) περιλήψεις εργασιών, αφίσες, ομιλίες, κλπ., οι οποίες διανέμονται 

στους συμμετέχοντες στα συνέδρια, συμπόσια και άλλες συναντήσεις, οι 

οποίες όμως είναι κατά τα λοιπά κριτήρια αδημοσίευτες·

(δ) ανάτυπα (χωριστά) διενεμημένα μετά το 1999 αλλά νωρίτερα της 

ημερομηνίας της δημοσίευσης όπως η τελευταία δηλώνεται στην εργασία της 

οποίας τα ανάτυπα αποτελούν μέρος.  

 

Μέτρα ενδυνάμωσης συγγραφέων να ενεργούν χάριν της διατήρησης 

καθιερωμένης χρήσης



11. Αξιώνεται από κάθε συγγραφέα (χωρίς ρύθμιση της Επιτροπής) να 

μην αντικαθιστά ονομασία σε χρήση από τουλάχιστο 10 συγγραφείς σε 25 

δημοσιεύσεις κατά τα τελευταία 50 έτη, με ελάχιστο τα 10 έτη, από 

προηγούμενο συνώνυμο ή ομόνυμο το οποίο δεν έχει χρησιμοποιειθεί ως 

έγκυρο από το 1899. 

12. Στις περισσότερες περιπτώσεις ζητείται από το συγγραφέα να 

διατηρήσει την επικρατούσα συγκεκριμένη ορθογραφία ονομασίας, έστω και 

εάν έχει βρεθεί να μην είναι η πρωτότυπη· για παράδειγμα, η ορθογραφία των 

ονομασιών μιας ομάδας-οικογένειας σε χρήση πρέπει να διατηρούνται έστω 

και αν σχηματίστηκαν από γραμματικά λανθασμένη ρίζες.

13. Όπως προαναφέρθηκε, εάν συγγραφέας ανακαλύψει ότι η 

καθιέρωση του είδους-τύπου ενός τάξου ομάδας-γένους βασίζεται σε 

λανθασμένο προσδιορισμό του είδους-τύπου, τότε δύναται χάριν της 

σταθερότητας, και χωρίς προσφυγή στην Επιτροπή, να καθιερώσει ως είδος-

τύπο είτε το ταξινομικό είδος που πρέπει είτε το λανθασμένα προσδιορισμένο 

ονομαστικό είδος το οποίο είχε καθιερωθεί.

14. Εάν βρεθεί ότι μια χρησιμοποιούμενη ονομασία ενός τάξου ομάδας-

οικογένειας έπεται μιας επίσης χρησιμοποιούμενης ονομασίας ενός 

κατώτερου (ιεραρχικά) τάξου της ομάδας-οικογένειας, η ονομασία η οποία 

χρησιμοποιείται για το ανώτερο τάξο δεν αντικαθίσταται από την ονομασία του 

κατώτερου. 

 

Κατάλογοι Διαθέσιμων Ονομασιών

15. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, με εγγυήσεις, να υιοθετήσει 

καταλόγους ονομασιών των κυριωτέρων ταξινομικών ομάδων. Ονομασίες 

μέσα στο φάσμα τέτοιων υιοθετημένων καταλόγων αλλά όχι καταχωρημένες 

θα θεωρούνται μη διαθέσιμες. Οι Κατάλογοι δύνανται να υιοθετούνται 

αποκλειστικά από την Επιτροπή μετά από πρόταση διεθνών φορέων, και 

απαραίτητα μετά από δημοσίευση των προτάσεων, ευρεία διαβούλευση με τις 

επιτροπές των ειδικών και άλλους (ενδιαφερόμενους), και αφού ληφθούν 

υπόψη τα σχόλια του κοινού. 

 

Συμπέρασμα



Οι ταξινόμοι και άλλοι χρήστες του Κώδικα θα βρουν σ' αυτή την έκδοση, 

όπως και στις προηγούμενες, ένα συμβιβασμό μεταξύ της αναγκαιότητας 

για αλλαγή και συντηρητισμού, που δεν ικανοποιεί τους πάντες. Μέσα 

απ' αυτό το συμβιβασμό, ο Κώδικας εκφράζει τις πάμπολλες σύγχρονες 

φωνές επαγγελματιών ζωολόγων που ακούστηκαν από την Επιτροπή κατά 

τη διάρκεια της εξαγωγής των συμπερασμάτων στις προτάσεις οι οποίες 

διατυπώθηκαν από την Εκδοτική Επιτροπή και δημοσιεύτηκαν για σχολισμό 

στο Προσχέδιο Συζήτησης του 1995. Όπως και οι προηγούμενοι, ο Κώδικας 

αυτός αποτελεί μείγμα επεξηγήσεων κειμένων που βρισκόταν ήδη στις 

προηγούμενες εκδόσεις αλλά και νέα μέτρα σχεδισμένα να αντιμετωπίζουν τις 

προκλήσεις της σύγχρονης επιστήμης. 

Η τετάρτη έκδοση δεν αποτελεί και την τελευταία πράξη. Οι ζωολόγοι, 

γενικότερα, και η Επιτροπή, ειδικότερα, θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τη 

διατύπωση του Κώδικα ώστε να ελλατωθεί περισσότερο η ασάφεια αλλά και 

οι ελλείψεις στη μεταχείρηση των προϊόντων του παρελθόντος και του 

παρόντος (και στο βαθμό που μπορεί να προβλεφθεί και του μέλλοντος). 

Τόσο η ίδια η επιστήμη όσο και τα κοινωνικά και τεχνολογικά συστήματα μέσα 

στα οποία οι επιστήμονες εργάζονται αλλάζουν συνεχώς. Έτσι και ο Κώδικας 

πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται ώστε να προνοεί για τις αλλαγές αυτές. Οι 

ζωολόγοι μπορούν να είναι βέβαιοι ότι θα το πράξει. 

 

W.D.L. Ride

Πρόεδρος, Εκδοτική Επιτροπή,

The Australian National University, 

Canberra, Australian Capital Territory,

Mάιος 1999 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πρόλογος μεταφραστών Τετάρτης Έκδοσης
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Διεθνής Κώδικας Ζωολογικής Ονοματολογίας είναι ένα σύστημα 

κανόνων και υποδείξεων, αρχικά υιοθετημένο από τα Διεθνή Συνέδρια της 

Ζωολογίας και, από το 1993, από τη Διεθνή Ένωση Βιολογικών Επιστημών. 

Αντικείμενο του Κώδικα αποτελεί η προαγωγή της σταθερότητας και 

της καθολικότητας στις επιστημονικές ονομασίες των ζώων και η εξασφάλιση 

ότι η ονομασία κάθε τάξου παραμένει μοναδική και διακριτή. Όλες οι διατάξεις 

και υποδείξεις συνεπικουρούν προς την κατεύθυνση αυτή και καμία δεν 

περιορίζει την ελευθερία της ταξινομικής σκέψης και ενέργειας.

Η προτεραιότητα της δημοσίευσης αποτελεί βασική αρχή της 

ζωολογικής ονοματολογίας· κάτω από τις συνθήκες που διατυπώνωνται στον 

Κώδικα, η εφαρμογή του δύναται να τροποποιείται ώστε να διατηρείται μία 

μακροπρόθεσμα αποδεκτή ονομασία με τη συνηθισμένη της ερμηνεία. Σε 

κάθε περίπτωση που απειλεί τη σταθερότητα της ονοματολογίας η 

απαρέγκλιτη εφαρμογή του Κώδικα μπορεί να αίρεται, κάτω απο 

συγκεκριμένες συνθήκες, από τη Διεθνή Επιτροπή Ζωολογικής 

Ονοματολογίας. 

Η ακρίβεια και σταθερότητα στη χρήση των όρων είναι θεμελιώδεις για 

ένα κώδικα ονοματολογίας. Οι ερμηνείες οι οποίες αποδίδονται στους όρους 

είναι εκείνες που δίδονται στο Γλωσσάριο. Τόσο αυτό το Προοίμιο όσο και το 

Γλωσσάριο αποτελούν ακέραια μέρη των διατάξεων του Κώδικα. 

Η Διεθνής Επιτροπή Ζωολογικής Ονοματολογίας είναι ο συγγραφέας 

του Κώδικα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 
Άρθρο 1. Ορισμός και πλαίσιο.

1.1. Ορισμός. Η Ζωολογική Ονοματολογία είναι το σύστημα των 

επιστημονικών ονομασιών το οποίο εφαρμόζεται στις ταξινομικές 

ομάδες (τάξα· ενικός: τάξο) υφισταμένων και εξαφανισθέντων ζώων.



1.1.1. Για το σκοπό του Κώδικα ο όρος “ζώα” αναφέρεται στα 

Μετάζωα αλλά και στις ταξινομικές ομάδες των Πρωτίστων 

στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες οι επιστήμονες τα 

μεταχειρίζονται ονοματολογικά ως ζώα (βλ. Άρθρο 2).

 
1.2. Πλαίσιο. 

1.2.1. Οι επιστημονικές ονομασίες των υφισταμένων και 

εξαφανισθέντων ζώων περιλαμβάνουν και ονομασίες 

που βασίζονται στα εξημερωμένα ζώα, ονομασίες που 

βασίζονται στα απολιθώματα και οι οποίες είναι υποκατάστατα 

(αντικαταστάσεις, αποτυπώσεις, εκμαγεία και μήτρες) 

υπολειμάτων ζώων, ονομασίες που βασίζονται στο 

απολιθωμένο έργο οργανισμών (ιχνοτάξα), και ονομασίες 

καθιερωμένες για συλλογικές ομάδες (βλ. Άρθρα 10.3, 13.3.2, 

23.7, 42.2.1, 66.1, 67.14), όπως και ονομασίες οι οποίες 

είχαν προταθεί πριν του 1931 και βασίζονται στο έργο των 

υφισταμένων ζώων.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


