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Nederlandse namen:

 Volksnamen  Officiële namen



Volksnamen: plaats- of streekgebonden

Waterlelie

Boterkarn

Karnbloem

Flensjes

Waterkruiken

Witte waterkruik

Keujen

Waterroos

Watertulp

Waterplomp

Maotbloem

Kikkerbloem 

Swannebloem

Snoekebloem

Leekebloem

Meerblat

Meerbolle

Kol

Kolleboem

Kankerblad

Pannenkoek

dokke

Werken verwarrend in de plantenkennis!



Volksnamen: plaats- of streekgebonden

pioenroos

alpenroos

Gelderse

roos

stamroos

stokroos

zonneroosje

Chinese

roos



Officiële Nederlandse namen

Deze worden vermeld in een Flora:

Tweestijlige meidoorn Zoete kersWitte paardenkastanje



Wetenschappelijke namen (Latijn)

 Dode taal (wordt niet meer in een land gesproken)

 Kort en bondig (minder woorden nodig)

 Internationaal geaccepteerd



Frasenamen: onpraktisch!

Ulmus foliis duplicato-

serratis basi inaequalibis     

Gooi maar in m’n pet…

De iep met dubbelgezaagde                                    
bladeren en met een ongelijke 
bladvoet



Binaire ( = tweeledige) nomenclatuur

 Grondlegger: Linnaeus

 = Carl von Linné

 Op 1 mei 1753 verscheen

 het boek: Species Plantarum

 = de plantensoorten

 8000 soorten werden  benaamd

 met een vóór- en achternaam

SIMPEL

DUS….



Binaire ( = tweeledige) nomenclatuur



Binaire ( = tweeledige) nomenclatuur

 Geslachtsnaam (vergelijk met onze achternaam)

 b.v. Jansen

 Soortaanduiding (vergelijk met onze voornaam)

 b.v. Papa Piet, Klaas en Annie

 Tezamen: Soortnaam (vergelijk met onze volledige naam)

 b.v. Piet Jansen, Klaas Jansen en Annie Jansen



Jansen

Papa PietKlaas Annie

soortaanduiding

geslachtsnaam



Acer

ginnala

circinatumgriseumsaccharinum

rubrumnegundo

6 soortnamen

geslachtsnaam

soortaanduiding



Voorbeeld:

Populus alba

geslachtsnaam (genus)

soortaanduiding

soortnaam

(species)



Voorbeeld:

Populus alba

hoofdletter

kleine letter



Voorbeeld:

Populus alba var. fastigiata

hoofdletter

kleine letter

een witte populier (abeel) met een smalle opgaande groeiwijze

variëteit

afkorting voor variëteit



de CODE

 Het ‘wetboek’ voor de plantennaamgeving:

 The International Code of Botanical Nomenclature



Synoniemen

 Fiets

 Rijwiel

 Bike

 Karretje

 ……



Synoniemen

 Ulmus carpinifolia

 Ulmus campestris

 Ulmus minor

 Ulmus procera

 ……

Verschillende namen voor één en de zelfde boom: zeer verwarrend!!



Synoniemen

 Ulmus carpinifolia

 Ulmus campestris

 Ulmus minor

 Ulmus procera

 ……

Slechts één naam is geldig volgens de prioriteitsregel



Prioriteitsregel

 De eerste wettige naam gegeven sinds 1 mei 

1753 (verschijning Species Plantarum) is de geldige.

1753

1650 1785 1910 1998

Vier verschillende namen van een bepaalde plant, welke naam is nu de geldige?

tijdbalk



Prioriteitsregel

 De eerste wettige naam gegeven sinds 1 mei 

1753 (verschijning Species Plantarum) is de geldige.

1753

1650 1785 1910 1998

tijdbalk

De eerste naam gegeven na 1753, dus de geldige naam.



Auteursnaam

 Ieder boek heeft een schrijver, de auteur.



Auteursnaam

 Ook iedere plant heeft een auteur (vaak afgekort)

Nepeta faasseniiNepeta faassenii Bergm.

De auteursnaam kun je opzoeken in plantenboeken, b.v in een Flora



Auteursnaam

 Soms staat de afkorting Hort. achter een naam

Nepeta mussinii Hort.

Dit is een niet officiële kwekersnaam van een plant: verwarring!



Auteursnaam

Kwekersnaam (Hort.): AZALEA

Officiële naam: RHODODENDRON

Geldige naam!



Auteursnaam

Kwekersnaam (Hort.): GERANIUM

Officiële naam: PELARGONIUM

Geldige naam!



Afleiding van geslachtsnamen

a. van oorspronkelijke vreemde talen

Malus

Latijn

Bambusa

Maleis

Sophora

Arabisch

Ginkgo

Japans

Thymus

Grieks



Afleiding van geslachtsnamen

b. genoemd naar een eigenschap of vorm

Gypsophila

op gips (kalk) groeiend

Gladiolus

bladeren zwaardvormig

Digitalis

digitale = handschoen



Afleiding van geslachtsnamen

c. genoemd naar een persoon

Forsythia

W. Forsyth

Fuchsia

L. Fuchs

Heracleum

Heracles



Afleiding van geslachtsnamen

d. een combinatie van twee andere namen (kruising)

Cupressocyparis

Cupressus x Chamaecyparis

Mahoberberis

Mahonia x Berberis



Familienamen 

worden afgeleid van een geslachtsnaam + aceae

Aster Familie    Asteraceae

Heliopsis Helianthus Chrysanthemum Echinacea Dahlia Gaillardia

Let op de gelijkenis van de bloemen (z.g. straalbloemen)



Afleiding van soortaanduidingen

a. een bijvoeglijk naamwoord:

Symphoricarpos albus

(Sneeuwbes)

albus = wit



Afleiding van soortaanduidingen

b. een zelfstandig naamwoord:

Acer negundo

(Vederesdoorn)

negundo =  oude geslachtsnaam



Afleiding van soortaanduidingen

c. genoemd naar een persoon:

Spiraea vanhouttei

vanhouttei = L.B. van Houtte



Namen van kruisingen (hybriden)

a. samengesteld door een formule (ouder x ouder)

Platanus occidentalis x orientalis

(let op het x-teken)



Namen van kruisingen (hybriden)

b. samengesteld door een nieuwe soortaanduiding

Platanus x acerifolia

(let op het x-teken)



Namen van kruisingen (hybriden)

c. formule bij een kruising tussen twee             

verschillende geslachten (ouder x ouder)

Mahonia x Berberis

(let op het x-teken)



Namen van kruisingen (hybriden)

d. een nieuwe naam bij een geslachtkruising

x Mahoberberis

(let op het x-teken)



Namen van kruisingen (hybriden)

e. formule bij een entkruising (entchimaer) tussen 

twee verschillende geslachten (ouder + ouder)

Laburnum + Cytisus

(let op het + -teken)

Bij een entkruising is uit de entplaats 

een nieuw gecombineerd weefsel 

ontstaan (dus een ongeslachtelijke 

kruising). Zeldzaam!



Namen van kruisingen (hybriden)

f. nieuwe geslachtsnaam bij een entkruising

+ Laburnocytisus

(let op het + -teken)



Publicatie van een nieuwe naam

 De naam plus beschrijving moet in het 

Latijn in een botanisch vakblad worden 

gepubliceerd.

 De naam moet volgens de Code worden 

gevormd.

 Het oorspronkelijke exemplaar (het type) 

moet worden aangegeven (herbarium).



Publicatie van een nieuwe naam


