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de kever en zijn naam ...

 alle mensen hebben een naam ...
alle kevers hebben een naam

maar kevernamen veranderen!

moet dat nou?

vragen!

waarom veranderen namen?
 volgens welke regels gebeurt dat?

 hoeveel namen veranderen er nu eigenlijk?
wat voor soort veranderingen zijn dat?

 is het ernstig?
 kunnen (of willen) we daar iets aan doen?

de kever en zijn naam

taxon

taxonomie
wetenschap

Cerambyx archaicus

naam

nomenclatuur
ambacht

waarom veranderen namen?

 taxonomische redenen
 definitie van soorten (splitsen, samenvoegen)
 indeling van soorten in genera verandert
 ter discussie (subjectief)

 nomenclatorische redenen
 voortschreidend inzicht
 (regels veranderen)
 strikte (eenduidige) regels (objectief)



volgens welke regels gebeurt dat?

 International Commission on Zoological
Nomenclature (ICZN)

 International Code of Zoological Nomenclature
(Code) 
 4e editie (2000)
 regels voor de naamgeving van dieren
 dubieuze gevallen > commissie

 Cases 1234 > Opinions 5678
 publicatie in Bulletin of Zoological Nomenclature

 Official lists and indexes of names and works in 
zoology & Supplements

namen op nivo

Orde Coleoptera
Suborde Adephaga

Familie Carabidae Latreille, 1802

Genus Carabus Linnaeus, 1758

Subgenus Chrysocarabus C.G. Thomson, 1875

Soort lineatus Dejean, 1826

Ondersoort lateralis Chevrolat, 1840

Natio lateralis Chevrolat, 1840

één naam?

Carabus lineatus lateralis
Carabus lineatus lateralis Chevrolat

Carabus lineatus lateralis Chevrolat, 1840

Carabus lineatus ssp. lateralis Chevrolat, 1840

Carabus (Chrysocarabus) lineatus lateralis Chevrolat, 1840

C. lineatus lateralis Chevrolat, 1840

in een ander genus:

Chrysocarabus lineatus lateralis (Chevrolat, 1840)

waar komen de namen vandaan?

 gepubliceerd als wetenschappelijke naam
boek, tijdschrift etc. (niet electronisch)

 sinds 1758 (10e editie Systema naturae)
werk dat de binominale nomenclatuur volgt
 Latijns alfabet
 (beschrijving)
 &c.

drie soorten: 1. familie-groep namen

met kapitaal, niet cursief
 stam + vaste uitgangen
superfamilie -oidea
familie -idae
subfamilie -inae
tribus -ini
subtribus -ina

 stam gebaseerd op genus-naam

Ciinae, Scarabaeoidea, Paederini

drie soorten: 2. genus-groep namen

met kapitaal, cursief
 genera + subgenera
 vaak afkomstig uit Latijn of Grieks

Carabus, Gyrinus (Gyrinus), Ips



drie soorten: 3. soort-groep namen

 zonder kapitaal, cursief
 soorten + ondersoorten
 vaak afkomstig uit Latijn of Grieks

auratus, spencei, vaporariorum

grammatica

 genus + soortnamen volgen latijnse grammatica
 genus is zelfstandig naamwoord en is m/f/n
 Latijnse woorden > woordenboek
 Griekse en andere talen > complex
 bijv. -ops > masc, -stoma > neuter

 soortnaam is bijvoegelijk en voegt zich naar 
genus

grammatica – soortnamen 1

 zelfst.naamw. in appositie
Monotoma picipes
Chaetarthria seminulum
Medon ripicola

 zelfst.naamw., 2e naamval
 -i, -ae, -orum, arum
Cryptophagus lycoperdi
Dinarda hagensii

 onvolt.deelw.
Cryptopagus pubescens
Oxypoda alternans
Amischa decipiens

grammatica – soortnamen 2

 bijv. naamw. > verbuigen!
 geslacht van het genus
 1e declinatie: -us, -a, um

rufus, rufa, rufum [zelden: niger, nigra, nigrum]
Aphodius rufus, Oxypoda rufa

 3e declinatie: -is, -is, -e
linearis, linearis, lineare
Dinaraea linearis
Dolichosoma lineare

 onderscheid kan lastig zijn!
nodifer (knotsdrager), nodifer, -era, -erum (knotsdragend)

enkele basisprincipes

 prioriteitsbeginsel
 homonymiebeginsel
 coördinatiebeginsel
 typificatiebeginsel

prioriteitsbeginsel

 bij meerdere namen voor een taxon 
(synoniemen) > oudste naam!

Quedius persimilis Mulsant & Rey, 1876

Quedius aridulus Jansson, 1939

Geotrupes Latreille, 1797

Anoplotrupes Jekel, 1866

Trypocopris Motschulsky, 1860



homonymiebeginsel

 bij meerdere identieke namen 
voor verschillende taxa (homoniemen):

 primaire homonymen + secundair (<1961)
oudste naam beschikbaar
jongere permanent onbeschikbaar!

 secundaire homonymen (>1960)
oudste naam beschikbaar
jongere naam tijdelijk onbeschikbaar

coördinatiebeginsel

 de naam voor een taxon is beschikbaar op alle 
taxonomische nivo’s binnen soort-groep, 
genus-groep of familie-groep

 auteur, publicatiejaar & type zijn identiek
 Latreille beschreef in 1802 de familie Carabici

(gebaseerd op Carabus) en creëerde hiermee ook:
Carabidae Latreille, 1802

Carabinae Latreille, 1802

Carabini Latreille, 1802

Carabina Latreille, 1802

typificatiebeginsel

 koppeling aan de fysieke werkelijkheid!!
 soortgroep naam: 1 type-exemplaar: holotype

namebearing type, onomatofoor

 genusgroep naam: 1 typesoort
kan later aangewezen zijn
wel in originele beschrijving

 familiegroep naam: 1 typesoort
= stam van naam!

 direct of indirect zijn alle namen hiermee verankerd

Limburgia
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tilburgi 1860

Limburgia
heerlenis 1825
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Hollandius 1870
syn. Germania 1810

ruber (1910)
traiectinus (1865)

Limburgia 1825
heerlensis 1825
tilburgi 1860

Limburgia
heerlensis

tilburgi 1860 Limburgia 1825

Germania 1910

Limburgia
(Hollandius) 1870 40 jaar kevernamen muteren

 Brakman (1966) <> nieuwe kevercatalogus (2010)
 Brakman: 3830 soortnamen
 119 soorten geschrapt [3830 - 119 = 3711]
 97 soorten gesplitst [3711 - 97 = 3614]
 36 soorten gefuseerd [3614 - 36 = 3578]

3578 identieke soorten in beide lijsten



40 jaar kevernamen muteren
 3578 identieke soorten in beide lijsten
 hiervan hebben er 1230 (34%) andere naam!
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540 gewijzigde soortgroepnamen

 20 namen veranderde van nivo [5%]

Bledius arenarius var. subniger > Bledius subniger
Dinarda dentata hagansi > Dinarda hagensi

Harpalus winkleri > Harpalus xanthopus winkleri
Lesteva heeri > Lesteva sicula heeri

540 - 20 = 520

540 gewijzigde soortgroepnamen

 37 namen veranderde uitgang -i in -ii [7%]

Agabus sturmi > Agabus sturmii
Deporaus mannerheimi > Deporaus mannerheimii
Acrotrichis montandoni > Acrotrichis montandonii

520 - 37 = 483

540 gewijzigde soortgroepnamen

 52 namen veranderde vervoeging [10%]
geslacht genus was fout: 

Tetrops praeusta > Tetrops praeustus
Acmaeops marginata > Acmaeops marginatus

recombinatie met ander genus:
Conosoma littoreum > Sepedophilus littoreus

anders:
Apion hookeri > Apion hookerorum 483 - 52 = 431

540 gewijzigde soortgroepnamen

 65 namen veranderde spelling [12%]

Cicindela silvatica > Cicindela sylvatica
Polygraphus polygraphus > Polygraphus poligraphus
Orechestes jota > Orchestes iota

431 - 65 = 366

374 echt andere soortgroepnamen

 154 namen met ouder synoniem [29%]
vaak vergeten namen voor afgesplitste soorten

Astenus longelytratus Palm, 1936 >
Astenus lyonessius (Joy, 1908)

Lathrobium ripicola Czwalina, 1888 >
Lathrobium pallidipenne Hochhuth, 1851 



374 echt andere soortgroepnamen

 140 namen waren junior homoniem [26%]
vrnl. oude, primaire homoniemen!
weinig, grote genera (Carabus, Curculio ...)

Dichirotrichus pubescens (Paykull, 1790) > 
Dicheirotrichus gustavii Crotch, 1871

Carabus pubescens Paykull, 1790 is junior homoniem van:
Carabus pubescens Müller, 1776 

= Harpalus rufipes (DeGeer, 1774)

374 echt andere soortgroepnamen

 82 namen berusten op misinterpretaties [15%]
type exempl. blijkt tot andere soort te behoren!

Hydroporus piceus Stephens, 1828 [sensu auct.]>
Hydroporus gyllenhalii Schiödte, 1841

Hydroporus piceus Stephens, 1828 is jun. synoniem van:
Hydroporus rufifrons (Müller, 1776)

Samenvattend

 540 van 3578 soortgroep namen anders
174 (32%) – variant van dezelfde naam
154 (28%) – junior synoniem
140 (26%) – junior homoniem
82 (15%) – misinterpretatie

nomina oblita!
 vergeten namen <1900
 alleen tegen deel van synoniemen + homoniemen

Wat echt erg is:

 identieke namen die nu op een ander taxon slaan!

Phloeopora teres (Gravenhorst, 1802) [sensu auct.] >
Phloeopora scribae Eppelsheim, 1884

Phloeopora corticalis (Gravenhorst, 1802) [sensu acut] >
Phloeopora teres (Gravenhorst, 1802)

Does a rose by any
other name smell as 
sweet?


