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Ziņojuma stratēģiskais mērķis 

 veicināt NBN pārveidi par zinātnisku NBN

Mērķis nosaka: 

 izvērtēt mantojumu NBN 

 ieskicēt problēmas NBN

 rast problēmu risinājumu
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Botāniskās nomenklatūras vēsturiskā attīstība Latvijā

I   etaps: (1626, 1645)  1778 – 1900

II  etaps:                          1900 – 1939

III etaps:                           1950 – 2019 →

 Etapi laika ziņā vairāk vai mazāk pārklājas

 Katru etapu raksturo 

politiski ekonomiskā situācija, konkrētas personības

 floras izpētes specifika,  augu ieviešanas tendences

nosaukumu publiskošanas veids (visos informācijas 
nesējos, kas pieejami lasītājam)
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Mantojums 

 Latvijas vaskulārās floras taksonu 
nosaukumu    kopums visa veida 
informācijas resursos

iespieddarbos (Enciklopēdijās, 
Vārdnīcās, Florās, Augu noteicējos, 
Nosaukumu apkopojumos utt.),

interneta resursos.

• teorētiskās atziņas NBN 
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NBN: mantojums

No 17. gs. vidus 
līdz 

mūsdienām
(Latvijā dzīvojošo

un 
emigrējušo 
speciālistu
devums)



I etaps: (1626) 1778 – 1900

Samsons H. [Hermanis]
(Samsonius, ? - ?)

1626 Neun ausserlesen und Wolgegründete Hexen
Predigt ... . Riga. 

Guberts Salomons
(Guberto, ? – 1653)  

1645 Stratagema oeconomicum oder Acker-Student.
Riga. 
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NBN: mantojums



Fišers Jākobs Benjamins

(Fischer, 1731 Rīga – 1793) 

1778 Versuch einer Naturgeschichte von Livland.

1. Aufl. Leipzig.

1791      2. Aufl. Koenigsberg.

1784 Zusätze zu seinem Versuch 

einer Naturgeschichte 

von Livland. Riga.
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NBN: mantojums



Ferbers Johans Jakobs
(1743 – 1790)

• Jelgavas Pētera akadēmijas profesors 
(1774 -1783)

• studējis Upsalas universitātē

•  aprakstījis Kurzemes dabu
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NBN: mantojums



Lēdebūrs Karls Frīdrihs  

(Ledebour, 1785 – 1851)

1841 – 1853  Flora Rossica.

1. – 4. Stuttgartiae.

•  botāniskā dārza direktors un profesors 

Tērbatas  universitātē   (1811 – 1836)
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NBN: mantojums



Grindelis Dāvids Hieronīms  

(Grindel, 1776 Rīga – 1836 Rīga)

1803  Botanisches Taschenbuch für Liv-, Cur-, 

Ehstland. Riga. 
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Frībe Vilhelms Kristians
(Friebe, 1762.27.VII Tīringene – 1817.14.IX. Rīga)

1805 Flora für Liefland,
Ehstland und Kurland.   

Riga.

•  dabaszinātnes Getingenē
(1781-1784)

• mājskolotājs Vidzemē 
(no 1784)

• skolu inspektors Rīgas
apriņķī (1804-1810) 
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NBN: mantojums



Fleišers Johans Gotlībs  

(Fleischer, 1797 Jelgava – 1838 Jelgava)

1838

Flora von Esth-,

Liv- und Kurland.

Mitau, Leipzig.
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Lindemanis E. 

(Lindemann Emanuell)

1839 Flora der deutschen Ostseeprovinzen

Est-, Liv- und Kurlands. Mitau; Leipzig.

1853  Flora von  Est-, Liv- und Kurland.

2. Aufl. Mitau; Leipzig.
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NBN: mantojums



Vīdemanis Ferdinands Johans  

(Wiedemann, 1805 – 1887)

1852 [Wiedemann, Weber E.] 

Beschreibung der 

phanerogamischen 

Gewächse Esth-, Liv-

und Curlands. Reval.
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NBN: mantojums



Klinge Johans Kristofs  

(Klinge, 1851 – 1902)

1882 Flora von Est-, 

Liv- und Curland. Reval.
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NBN: mantojums



Lēmanis Eduards
(Lehmann, 1841 Rīga – 1902 Rēzekne)

1895 Flora von Polnisch-Livland.

Jurjew (Dorpat).

1896 Nachtrag (I) zur Flora 

von Polnisch-Livland …

Archiv fűr Naturkunde Liv-, 

Ehst- und Kurlands, 
2. Ser. 11, 1 : XIII, 432.

2. Ser. 11, 2 : 1 - 125.
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Ilsters Jānis

(1851 Vestiena – 1889 Vestiena)

1883  Botānika  tautas skolām 

un pašmācībai.

Rīga.

• savācis plašu herbāriju

• strādājis floristikā, fitoģeogrāfijā 

un botānikas terminoloģijā
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II etaps: 1900 – 1939

Naturforscher-Vereins zu Riga

(Rīgas Dabaspētnieku biedrība) 

(1845 – 1939)

Korrespondenzblatt des 

Naturforscher-Vereins zu Riga.

1846 – 1939
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Kupfers Karls Reinholds  

(Kupffer, 1872 – 1935 Rīga)

• izveidojis Baltijas augu herbāriju

(Herbarium Balticum, 26000)

• izveidojis vispārīgo herbāriju

(Herbarium generale, 25000)

• pētījis Moricsalas floru,

ierosinājis izveidot Moricsalas

rezervātu
18
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Ašmanis Kārlis

(1876 Cēsu raj. – 1943)

1923 Latvijas flora: 

Ziedaugu flora.

Rīga.

19

NBN: mantojums



Bickis Jānis (arī Bitcky, Bickijs)

(1877 Vandzenes pag. – 1933 Cēsis)

1920 – 1946

Latvijas augu noteicējs.

• 5 izdevumi 

• pēdējo pārstrādājis

A. Rasiņš
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Alfrēds Rasiņš

(1916 Maikopa – 1995 Rīga)

• Herbārijs 

(RAS) 25 000
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Starcs Kārlis

(1897 Lubejas pag. – 1953 Indianapolisa)

 Herbārijs 39 000

Salix
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 ‘sugas lv.n. vienvārda
→ ģints nosaukums’



Starcs Kārlis

1924/1927

Latvijas pavasaraugu noteicējs.

Rīga, Cēsis.

1925 

Koku un krūmu noteicējs.

Rīga.
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Galenieks Pauls

(1891 Rubas pag. – 1962 Rīga)

1950 Botāniskā vārdnīca.

Rīga.

• apkopojis augu nosaukumterminus 

• 1953 – 1959
Latvijas PSR flora.
1. – 4. Rīga.

● redaktors
● līdzautors
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NBN: mantojums
III etaps: 1950 – 2019 →



Galenieks Pauls

1953 –1959 Latvijas PSR flora. 

1.– 4. Rīga.

•  Floras redaktors P.Galenieks 

•  Sagatavošanā piedalījušies:  P.Galenieks, V.Jaudzeme, M.Bumbura,  

Dz.Līvena, A.Eleksis, A. Pētersone, K.Birkmane

• Florā iekļautas 1385 sugas, 86 dzimtas
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1958  Latvijas PSR augu noteicējs. Rīga.

1980 Latvijas PSR augu noteicējs. 2. izd. Rīga.

Pētersone  Anna
(1911 Vildogas pag. - ?) Birkmane  Kornēlija

(1925 Rīga – 1982 Rīga) 26
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Inese Ēdelmane, Ārija Ozola

2007 Latviešu valodas augu nosaukumi
2008 Pielikums. Augu nosaukumu alfabētiskais  rādītājs
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Laiviņš Māris u.c.

2009 Latvijas kokaugu atlants
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NBN: mantojums

 Iekļauti 1481 kokaugu taksoni

 112 vietējie

 1369 citzemju 



2000 – 2015 → 
Latvijas vaskulāro augu flora [1]-[5]-13. 
LU Bioloģijas institūts, Botānikas laboratorija

Šulcs V. 2015. 
Latvijas vaskulāro augu 
floras sagatavošanas 
principi
No: Roze I. 2015. 
Latvijas vaskulāro augu 
flora 13: Pākšaugu 
dzimta (Leguminosae). 
Salaspils.VII-XIV.

29

NBN: mantojums
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NBN problēmu cēloņi

1. Nepietekami plašs skatījums uz nomenklatūras  
procesiem SBN.

2. Nekonsekvence SBN principu ieviešanā NBN.

NBN: problēmas

Problēmas skar visu rangu taksonu nomenklatūru!

Iemesli: 
1. Nekonsekvence nosaukumu tipifikācijā.
2. Nekonsevence nosukuma modeļa izvēlē.
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[1] Ģints latviskais nosaukums

 vienvārda (arī SBN), piem., Betula – bērzi,

 praksē vienvārda, divvārdu → sugas nosaukums 
trīsvārdu.

Deschampsia – ciņu smilgas 
[Lūsiņa M. 1999. Dārza puķes: ziemcietes. Rīga, Avots: 386]

Hylomecon – meža magones 
[Lūsiņa M. 1999. Dārza puķes: ziemcietes. Rīga, Avots: 211]

H. japonica – Japānas meža magone
[Lūsiņa M. 1999. Dārza puķes: ziemcietes. Rīga, Avots: 211]

NBN: problēmas
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[2] Ģints latviskais nosaukums

Crepis – cietpiene

Tolpis barbata – matainā cietpiene (Crepis barbata L.)
http://www.botanika.lu.lv/augi/augu-grupas-indigie-arstniecibas-augi/sistematiskas-grupas/taksonu-saraksts/

NBN: problēmas

 latviskie nosaukumi – homonīmi 
(taksona apjoma izpratne: 

• sugu/as pārceļ citā ģintī, 
• saglabā iepriekšējās gints nosaukumu.      

http://www.botanika.lu.lv/augi/augu-grupas-indigie-arstniecibas-augi/sistematiskas-grupas/taksonu-saraksts/


[3]  Ģints latviskais nosaukums

Ģints latīniskajam nosaukumam 
 vairāki latviskie nosaukumi (atkarībā no sugu sastāva ģintī)

Rubus
• avenes Briška, 2006. Palmšēra u.c., Koki un krūmi: 192

• kazene TK, 1973. Agronomijas term. vārdn., 9 128  

• cūcenes Pētersone, 1975. Ārstn. augi 305 

• kaulenes, lācenes Galenieks, 1950. Bot. vārdn. 207 

Rubus – cūcenes [sin. ?avenes (neliet.nos.),
?kazenes (neliet.nos.) 

Rubus L. 1753, Sp. Pl.: 492, nom. cons. prop. 
Tips: R. fruticosus L. – krūmveida cūcene
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NBN: problēmas
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[4]  Ģints latviskais nosaukums

Ģints latīniskajam nosaukumam 

 2 latviskie nosaukumi 

Dzimtas tips: Drosera – rasenes (vietējās sugas) 

drozēras (introducētās sugas)

 vietējās sugas pieder raseņu dzimtai

 introducētās – drozēru dzimtai

Drosera
rasenes

drozēras
Droseraceae

raseņu dzimta

drozēru dzimta

NBN: problēmas



[5]  Ģints latviskais nosaukums

dažādi  ģints nosaukumi sugu latviskajos nosaukumos

Pinus – priedes
Pinus mugo – krūmveida kalnupriede
Pinus uncinata – Pireneju kalnupriede
Pinus x rotundata – ieapaļā kalnupriede 

Pinus cembra – Eiropas ciedrupriede
Pinus pumila – klājeniskā ciedrupriede
Pinus koraiensis – Korejas ciedrupriede

(Laiviņš M. u.c., 2009. Latv. kokaugu atl. 47-48) 

 kalnupriede, ciedrupriede – priežu ģints sekcijas  ranga     

taksonu nosaukumi latviešu valodā
35

NBN: problēmas

Bieži 
kalnupriede –

sugas 
nosaukums 
(vienvārda)



[6]  Ģints latviskais nosaukums 
(Taksomna apjoma izpratne: s.l. vai s.str.

Amygdalus L. (1753) – mandeles 
Statuss: Sinonīms (Prunus L.)

Cerasus Mill. (1754) – ķirši 
Statuss: Sinonīms (Prunus L.)

Padus Mill. (1754) – ievas  
Statuss: Sinonīms (Prunus L.)

Prunus L. (1753) Sp. Pl.: 473 – plūmes 
Tips: P. domestica L. 

Persica Mill. (1754) – persiki 
Statuss: Sinonīms (Prunus L.)

Armeniaca Scop. (1754) – aprikozes 
Statuss: Sinonīms (Prunus L.)

Kurtto, A. (2009): Rosaceae (pro parte majore). In: 
Euro+Med Plantbase - the information resource 
for Euro-Mediterranean plant diversity.
http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/PTaxonDetail.a
sp?NameCache=Prunus&PTRefFk=7300000
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Ievērot 
pozitīvā konservatīvisma 

principu!

 ja ģintis apvieno Prunus
ģintī = ieva→ plūme

 ja ģinšu latīniskie 
nosaukumi atbilst SBN 
prasībām, saglabāt esošo 
tradīciju

NBN: problēmas



[1]  Dzimtas latviskais nosaukums 
(7 dzimtas nosaukumu grupas)

1. grupa. Dzimtu alternatīvie latviskie nosaukumi

(Princips aizgūts no SBN)

Compositae – kurvjziežu dz. jeb Asteraceae (nom. 
altern.) – asteru dz. (altern. nos.)
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[2]  Dzimtas latviskais nosaukums 

2. grupa. Dzimtu nelikumīgie latviskie nosaukumi
(latviskais nosaukums nav veidots pēc 

tipifikācijas)

Celastraceae – kokžņaudzēju dz. [sin.: segliņu dz.(nelik. 
nos.);  celastru dz. (lieks. nos.)]

38

nom.superfl. nozīmē

NBN: problēmas



[3]  Dzimtas latviskais nosaukums

3. grupa. Nelietojamie dzimtu latviskie nosaukumi

(dzimtas tipam Drosera divi latviskie nosaukumi)

Droseraceae – raseņu dz. [sin.: drozēru dz. (lieks. nos.)]
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[4] Dzimtas latviskais nosaukums

4. grupa. Dzimtas latviskais nosaukums veidots no 
vēlāk publicētā ģints latīniskā nosaukuma,        
bet ne no dzimtas akceptētā tipa nosaukuma

Hippocastanaceae – zirgkastaņu dz. (Hippocastanum ≡ 
Aesculus)

 Hippocastanum Mill. (1754) 
 Aesculus L. (1753)
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[1]  Sugas latviskais nosaukums  

 divvārdu nosaukums (arī SBN)

Padus avium – parastā ieva 
(Laiviņš M. u.c. 2009. Kokaugu atlants: 43)

Alnus japonica – Japānas alksnis
(Laiviņš M. u.c. 2009. Kokaugu atlants: 14)
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[2] Sugas latviskais nosaukums 

 ģintī vairākas sugas

 sugu nosaukumi latviešu valodā – vienvārda nosaukumi

(lietojot saziņā tikai latvisko nosaukumu, nav 
saprotams, par  kura ranga taksonu ir runa)

Alnus glutinosa – melnalksnis

A. incana – baltalksnis (Laiviņš M. u.c. 2009. Kokaugu atlants: 13-14)

Betula nana – pundurbērzs (Ašmanis, 1921. Latv. ģeoloģija 82)

pundura bērzs               (Vaivars, 1922. Kultūras Vēstn., 4 38)
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[3]  Sugas latviskais nosaukums: 
«morfoloģiski tuvas» sugas (‘grūti nošķiramas’)

 divas sugas, to latīniskie nosaukumi likumīgi 

 viens latviskais nosaukums

 lietojot tikai lv.n., nav saprotams, par kuru sugu ir runa

Lycium barbarum (1753) – parastā līcija

(Mauriņš A., u.c., 1958. Latv. PSR koki un kr.: 242)

Lycium halimifolium (1768) – parastā līcija
(Laiviņš M. u.c. 2009. Kokaugu atlants: 40)
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 Sugas taksonomiskais stāvoklis (piederība 
noteiktai ģintij) 

Hydrangea petiolaris (1835) – kātainā hortenzija

 Sugas taksonomiskā stāvokļa maiņa 
(sugas pievienošana citai ģintij)

Calypranthe petiolaris – kātainā vīteņhortenzija

 Sugas taksonomiskā stāvokļa un ranga maiņa

Hydrangea anomala subsp. petiolaris –

!!! kātainā
44

vīteņhortenzija

NBN: 
problēmas

[4]  Sugas latviskais nosaukums
 taksonomiskais stāvoklis, 
 taksonomiskā stāvokļa un ranga maiņa



[1]  Apakšsugas (subsp.) ranga taksona latviskais 
nosaukums

 sugas nosaukums vienvārda

 iekssugas ranga taksona nosaukums divvārdu

Alnus glutinosa – melnalksnis

A. glutinosa subsp. barbata – Kaukāza melnalksnis
(Laiviņš M. u.c. 2009. Kokaugu atlants: 13)
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Iekšsugas ranga taksona latviskais nosaukums



[2]  Apakšsugas ranga taksona latviskais nosaukums

apakšsugas ranga taksona nosaukums trīsvārdu

Filipendula ulmaria – parastā vīgrieze 

subsp. denudata – zaļlapu parastā vīgrieze

subsp. ulmaria – pelēklapu parastā vīgrieze

(Apakšsugas - Pētersone A.:  Pētersone A., Birkmane K. 1980. Latv. PSR augu not.: 205-206.)
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Iekšsugas ranga taksona latviskais nosaukums



Varietātes (var.) latviskais nosaukums 

 varietātes nosaukums trīsvārdu

Padus avium var. commutata – agrā parastā ieva

Padus avium var. pubescens – ..?.. Āzijas ieva
(Laiviņš M. u.c., Latv. kokaugu atl.: 43)

*******

P. avium var. pubescens – Āzijas parastā ieva
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Iekšsugas ranga taksona latviskais nosaukums



Varietātes (var.) latviskais nosaukums 

 trīsvārdu (sugas nosaukums+varietātes apzīmējums)

praksē divvārdu

Philadelphus inodorus var. grandiflorus –

lielziedu filadelfs
(Laiviņš M. u.c., Latv. kokaugu atl.: 888)

*****

Philadelphus inodorus var. grandiflorus –

lielziedu nesmaržīgais filadelfs  
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Iekšsugas ranga taksona latviskais nosaukums



Varietātes (var.) latviskais nosaukums 

 trīsvārdu (sugas nosaukums+varietātes apzīmējums)

divi īpašvārdi nosaukumā = Latvijas Amerikas acu centrs

Spiraea nipponica var. rotundifolia – apaļlapu spireja

S. nipponica – Niponas spireja

S. nipponica var. ogawae – Ogavas Niponas spireja 
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Šķirnes latviskais nosaukums 

nosaukums trīskomponentu (sugas nosaukums un šķirnes 
apzīmētājs) vienpēdiņās

nosaukumu netulko !!!

Quercus robur ’Fastigiata’ – piramidālais parastais ozols
(V. Lange, 1978: 110. V.Lange, A.Mauriņš, A.Zvirgzds, Dendroloģija.) 

(Laiviņš M. u.c., Latv. kokaugu atl.: 43)

*******

Quercus robur ’Fastigiata’ – parastā ozola šķirne ’Fastigiata’
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Iekšsugas ranga taksona latviskais nosaukums
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[1]  Zināšanu pilnveide  botāniskajā nomenklatūrā (SBN,  

NBN)

 termina taksons jēdzieniskais saturs 

 latīniskā un latviskā nosaukuma būtība, saikne starp 
tiem

 sugas taksonomiskais stāvoklis, tā maiņa  

 taksona rangs, tā maiņa; taksonomiskā stāvokļa un 
ranga maiņa

NBN: perspektīva

NBN perspektīva – atbildes uz problēmu cēloņiem!



 termina sinonīms izpratne latviešu valodā un SBN

 likumīgā nosaukuma divējādā nozīme botāniskajā           
nomenklatūrā (galvenais ↔ sinonīms)

 vārdu kārta taksonu nosaukumos (subsp., var., f.)
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NBN: perspektīva

[2] Zināšanu pilnveide botāniskajā nomenklatūrā   
(SBN, NBN)



– (1778. → mūsdienām) – ceļš uz zinātnisku  
NBN

 SBN kodekss International Code of Nomenclature for 
algae, fungi and plants lielisks špikeris NBN  

 visi SBN principi ir ieviesti NBN, bet nekonsekvence to 
lietojumā 

 ievērot pozitīvā konservatīvisma principu
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NBN: perspektīva

[3] Taksonu nosaukumu nomenklatūras revīzija



(augu nosaukumi, terminu definīcijas un paskaidrojumi)

 ērts, viegli pieejams izziņas avots 

 publiski pieejama

 lietojama bez maksas

 programmizstrāde/esošo izmantošana

 satura koordinēšana

 nekritiski nepārņemt taksonu nosaukumu  no 
svešvalodām (godži , pakčojs, guarana, gvarana u.c.)
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[4]  Latvijas vaskulāro augu nosaukumu datu bāze      

NBN: perspektīva
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Lathyrus pallescens (M. Bieb.) K. Koch
Lathyrus pallescens (M. Bieb.) K. Koch, 1841, Linnaea, 15: 729; Б.

Федч. 1948, Фл. СССР, 13: 509; P.W. Ball, 1968, Fl. Europ. 2:
140; Чефр. 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 167; Yakovlev et
al. 1996, Legumes north. Eurasia: 538.

Orobus pallescens M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 153. O.
angustifolius L. 1753, Sp. Pl.: 729.

O. canescens L. fil. var. pallescens (M. Bieb.) Ser. 1825, in DC.
Prodr. 2: 379.

Lathyrus pannonicus auct., non (Jacq.) Garke; Табака, 1988, в
Табака и др., Фл. сосуд. раст. Латв. ССР: 77; Tabaka, Krall and
Jankevičienė, 1996, Fl. Balt. Countr. 2: 155; Gavrilova un V.A.
Šulcs, 1999, Latv. vask. augu fl.: 39.

NBN: perspektīva

Informācija par taksonu –
saskaņā ar izdevuma Latvijas vaskulāro augu flora formātu

[5]  NBN datu bāzes formāts
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Paldies par uzmanību!


