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Naamgeving in de systematiek

De voorbeelden die ik gebruik zijn namen van schelpdieren, die voorna-

melijk aan Scripta Geologica nr 10 (1 )zijn ontleend.

Systematiek en nomenclatuur

De systematicus of taxonoom (taxon=systematische eenheid van welke rang

dan ook, bijvoorbeeld soort, geslacht, familie) bestudeert de natuurlij-

ke verwantschap van organismen en probeert deze verwantschap te klassi-

ficeren in een hiërarchisch geordend systeem. De basis van dit systeem

is de soort (species).

Bij deze indeling worden soorten, die op grond van hun anatomische (in-

wendige) en morfologische (uitwendige) kenmerken als nauw verwant wor-

den beschouwd in een genus (geslacht), ondergebracht. Sterk verwante

genera komen op hun beurt weer in dezelfde familie enzovoort. Zo ont-

staat een systeem van ongeveer 20 kategorieën. De 15 voornaamste zijn

op de tabel weergegeven. Het voorbeeld betreft een schelpdier uit mio-

cene afzettingen in Twistringen (1).

In twee artikeltjes wil ik een poging doen. om een aantal begrippen en

gebruiken, voorkomende in publikaties die handelen over de systematiek

van bepaalde diergroepen, te verduidelijken. Hierbij probeer ik zeker

niet volledig te zijn. Dit is in dit bestek niet wenselijk en niet haal-

baar. Het is voornamelijk mijn bedoeling om voor de 'systematische' leek

een aantal termen en gebruiken te verduidelijken, hetgeen van nut kan

zijn bij het lezen van systematische literatuur, die wordt gebruikt

bij het determineren van de verzamelde fossielen.

Ik ga niet in op de wijze waarop een soort en ondersoort worden gede-

finieerd en op de kriteria die daarbij een rol spelen. Het betreft hier ,

immers (en zeker in de paleontologie) een ingewikkelde zaak, waarover

nog veel verschil van mening bestaat.

KATEGORIE (TAXON) VOORBEELD

Regnum (rijk) Animale (dieren)

Subregnum (onderrijk) Metazoa (veelcellige dieren)

Phyllum (stam) Mollusca (weekdieren)

Subphyllum (onderstam) Conchifera (schelpdragers)

Classis (klasse) Gastropoda (slakken)

Sübclassis (onderklasse) Streptoneura (gekruiste zenuwbanen)

of Prosobranchia (kieuwen voor het

hart)

Ordo (orde) Monotocardia (hart met een boezem)

Subordo (onderorde) Stenoglossa (smalle radula)of Neogas-

tropoda (nieuwe slakken)

Superfamilia (superfamilie) Mitroidea

Familia (familie) Mitridae

Subfamilia (onderfamilie) Mitrinae

Genus (geslacht) Mitra

Subgenus (ondergeslacht) Tiara

Species (soort) bellardi

1 Subspecies (ondersoort) woltrupensis
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Regels

Nadat de systematicus het ordenend onderzoek heeft afgesloten krijgen de

onderscheiden taxa een naam. Aangezien volksnamen slechts voor beperkte

groepen mensen begrijpelijk zijn, is men latijnse namen aan taxa gaan

igeven. Hetzelfde taxon draagt dus overal in de wereld dezelfde, weten-

schappelijke naam. De zoölogische naamgeving (=nomenclatuur) is dus een .
soort taal waarvan de zoölogisch taxonomen zich bedienen om met elkaar

te kommuniceren.

Nemen zijn kode-aanduidingen voor dingen (hier diergroepen)en een kode

is alleen dan effektief als er binnen een Rommunikatiekring een uni-

forme betekenis aan wordt gegeven. Om dit doel te bereikèn heeft men regels

en aanbevelingen opgesteld en deze vastgelegd in de International Code

of Zoölogical Nomenclature (ICZN). Dit is een boekwerkje, dat in drie

gelijkwaardige, officieel erkende parallelteksten wordt uitgegeven; na-

melijk in het engels, frans en duits (2).

De nomenclatuurregels geven strenge voorschriften die een stabiele '■

methode moeten vormen, volgens welke de dieren hun namen krijgen. Ze

regelen de namen vanaf 1758 (in dit jaar voerde Linnaeus de binaire

nomenclatuur in).

De Code stelt onder andere vast welke naam moet worden gekozen als er

meerdere namen voor een taxon bestaan, hoe deze namen gepubliceerd moeten

zijn en worden, hoe ze moeten worden geïnterpreteerd en welke vorm ze

moeten hebben.

Als er,ondanks de in de Code vastgelegde regels en aanbevelingen,onenig-
heid blijft'bestaan kan het probleem aan de nomenclatuurkoramissie wor-

den voorgelegd. Deze geeft, na alle betrokkenen gehoord te hebben, een

bindend oordeel. Deze kommissie brengt, als dat nodig is, ook verande-

ringen en aanvullingen aan in de ICZN.

Enkele belangrijke nomenclatorische grondslagen:

-de zoölogische nomenclatuur is onafhankelijk van de botanische

nomenclatuur;

-toepassing van de namen gebeurt met behulp van nomenclatorische

typen;(zogenaamde typen-methode);

-bij keuze uit verschillende namen geniet in het algemeen de oudste

naam voorrang (prioriteitsregel);
-ieder taxon met een bepaalde omgrenzing, plaats en rang, kan

maar êên korrekte naam hebben, namelijk de oudste, geteld vanaf

1758» die met de regels in’overeenstemming is.

Namen

In de nomenclatuur staat de genusnaam centraal.Dit in tegenstelling tot

de systematiek waar de soort centraal staat. Namen van hogere taxa

(sub fam.) zijn van de genusnamen afgeleid, namen van lagere eenheden

(soort, ondersoort) zijn kombinaties van genusnaam met een of meerdere

epitheta (enkelvoud=epitheton). Dit epitheton is wat men 'in de wandel'

voor het gemak de soortsnaam noemt. Dit laatste is, strikt genomen,

niet korrekt. Een soortsnaam wordt bepaald door genusnaam in kombinatie

met het epitheton specificum. Het epitheton is herhaalbaar in kombinatie

met iedere andere genusnaam, maar mag bij êén bepaalde genusnaam maar

eenmaal worden gebruikt.

Bijvoorbeeld: Crassispira borealis (Kautsky, 1925), een slak uit het

mioceen;

Phacoides borealis (Linnê, 176?) een tweekleppige, die ook

nog recent voorkomt.

Beide hebben hetzelfde epitheton, de kombinatie met de genusnaam geeft

de naam van een bepaalde diersoort aan.
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Elke diersoort krijgt zo een naam die bestaat uit 2 latijnse of gelati-
niseerde woorden. Het eerste woord begint altijd met een hoofdletter..

Het. betreft hier de naam van het genus waar de soort'bij’hooft.Het twee-

de woord is het epitheton en het begint met een kleine letter. In bepaal-

de gevallen wordt nog een kategorie onderscheiden: de ondersoort (sub

species). Deze staat dan hiërarchisch beneden de soort. Achter de genus-

naam komen dan 2 epitheta.

Binnen een soort moeten in dat geval tenminste 2 ondersoorten worden on-

derscheiden. De ondersoort waarbinnen het type-exemplaar van de soort

valt draagt dan dezelfde naam als de soort.

Voorbeeld: Cancellaria (Merica) contorta contorta Basterot, 1825 is door

Basterot in f825 beschreven als Cancellaria contorta. Later zijn nog

andere slakkenhuisjes gevonden die te weinig van de door Basterot Beschre-

ven soort afweken, om tot een andere soort te kunnen worden gerekend.

Het ging hier onder andere om Cancellaria (Merica) contorta bellardi

Michelotti, en Cancellaria (Merica) contorta saccoi Hoernes &

Auinger, 1Ü90• Op het moment dat een van deze schelpen als ondersoort

van de soort Cancellaria contorta werd beschouwd, werden de door Baste-

rot beschreven exemplaren automatisch gerekend tot de ondersoort Cancel-

laria contorta contorta, waarbij het type-exemplaar van de soort ook geldt

als het type-exemplaar van de ondersoort C. contorta contorta. Als er geen

ondersoorten worden onderscheiden blijft het gewoon Cancellaria (Merica)

contorta.

Soms geeft een auteur om een bepaalde reden het materiaal (nog) niet tot

op het niveau van sub species een naam, maar slechts tot op het niveau

van soort, terwijl het materiaal niet helemaal overeenkomt met het door

Basterot als C. contorta beschreven materiaal. Het kan dus best tot de

een of andere (reeds beschreven) ondersoort horen. In dat geval wordt

s.l. (sensu lato=in’wijdere zin)achter de soortsnaam gezet. Bijvoorbeeld:
Cancellaria (Merica) contorta Basterot, 1825 s.1. Het materiaal dat wel

helemaal met de door Easterot beschreven schelpen overeenkomt krijgt dan

het achtervoegsel s.s. (sensu stricto=in engere zin).

De kategorie die in het systeem juist boven de soort staat is het taxon

sub genus (ondergeslacht).Dit is het kleinste groepje van onderling nauw

verwante soorten, dat met een aparte naam kan worden aangeduid. Twee of

meer sub genera vormen een genus. De naam van een van de sub genera moet

hetzelfde zijn als die van het genus. Binnen dit sub genus moet de soort

vallen aan de hand waarvan het genus is beschreven. De naam van het sub

genus hoeft niet genoemd te worden. Als dit wel gebeurt komt deze tussen

haakjes achter de genusnaam te staan. De soort Cancellaria (Merica)

contorta
_______

behoort dus tot het sub genus Menca en de recent voorkomende

soort Cancellaria (Cancellaria) reticulata (Linnê, 1767)
.

behoort tot het

aub genuiia
■

Ook hier kan men weer zeggen dat Cancellaria (Me-

rica) contorta een Cancellaria s.l. is en dat Cancellaria reticulata een

Cancellaria s.s. is.

Een aantal nauw verwante genera vormt een subfamilie. De naam hiervan moet

worden afgeleid van Jn genusnaam en eindigt op -inae (zie tabel, voor-

beeld) .
Een groep onderfamilies vormt een familia. De naam van dit taxon

moet eveneens worden afgeleid van een genusnaam en eindigt altijd op

-idae. Hierboven staat de superfamilie die eindigt op -oidea. Deze laat-

ste uitgang is in de zin van de ICZN-regels niet verplicht. Men ziet

voor superfamilie ook regelmatig de uitgang -acea. De ICZN beveelt ech-

ter de uitgang -oidea aan.

De namen boven de rang van superfamilie zijn niet meer gekoppeld aan de

genusnaam en ze hoeven niet meer aan de hand van een type te worden vast-

gelegd.
De ICZN geeft uitsluitend voorschriften en aanbevelingen voor de vorming
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en de afleiding van de naam van een bepaalde taxon. De systematicus be-

paalt zelf of een groep van soorten moet worden beschouwd als een genus

of sub genus of als een taxon van nog hogere rang. Het vaststellen van

de rangorde van een soortengroep gebeurt in het algemeen in overeenstem-

ming met de onder de zoölogen binnen een bepaald vakgebied levende ideeën

Tot zover deze aflevering. In het volgende nummer van Afzettingen wil

ik nader ingaan op regels en gebruiken bij het beschrijven van nieuwe

soorten, de zogenaamde typemethode en de prioriteitsregels.

Lenard Vaessen
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