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'Hebben PLANTEN PATENT op 
FOTOSYNTHESE ?'

Licht, voedsel, zuurstof, 
verbranding, energie... LEVEN !

'BATTERIJEN opladen ?'
(platte, ronde, schijf...?)

Maar, da 's voor een 
andere keer !



  

'Schatkist' van waarnemingen:
● Gallen
● Zwammen & heroplevende sporen
● Roesten
● Pluimen
● Wie knabbelt daar ?
● Fossielen ?
● . . .



  

GLYCYMERIS OBOVATA
vanaf Krijt - Neogeen



  

FLORA: systematiek,taxonomie :
● Kunstmatig ?
● Conventie ?
● ~ natuurlijk systeem ?



  

Heukels: "stamboom" bloemplanten:

Hoofdsleutel (ook KNNV Veldgids, Belg.Flora):

"Kruiden met een vergroeide bloemkroon: 
meeldraden op de kroonbuis (soms héél kort !) 
ingeplant en met deze afvallend."

Vanaf groep Asteriden familie Cornaceae 
(Kornoeljes): helmkruid, lipbloemen, 
composieten...



  

Maar ook:
Papaverfamilie: klaproos...: geen kroonbuis

Strandkruidfam.: Lamsoor: kr.bl vergroeid aan de 
voet, mldrd voor de kroonslippen

Bronkruidfam.: kr.bl ~vergroeid, mldrd vrij

Klaverzuringfam.: kr, klk, mldrd ~onderaan vergroeid

Vleugeltjesbloemfam.: kr.bl en mldrd vergroeid, 
speciale bloemvorm (groep Fabiden: vlinderbloemen !)

Komkommerfam.: kr.bl onderaan vergroeid, mldrd 
vergroeid

Kaasjeskruidfam.: klk, kr, mldrd ~vergroeid.



  

'Klassieke' (Antieke ?) methode
><

'MODERNE' visie: APG: molec.-
genet. onderzoek verfijnt de kennis 
van de evolutionaire verwantschap 

van soorten, geslachten...

Grootste verschuivingen in volgende families:



  

(Heukels-APG)
Scrophulariaceae, Helmkruidfamilie:
Enkelvoudig blad; vr.beg.bovenstandig; doosvrucht.

● Helmkruid, Scrophularia (Fl Be)
● Toorts, Verbascum (Fl Be)
● Vlinderstruik, Buddleja

● Nemesia (Fl Be) en Sutera, Tapijtbloem



  

Orobanchaceae, Bremraapfamilie:
Parasitaire kruiden, al/niet met bladgroen; enkel-
voudig blad; Bl. 2-zijdig symm.; vr.beg.bovenstandig, 
doosvrucht.

● Bremraap, Orobanche (Fl Be)
● Ratelaar, Rhinanthus
● Ogentroost, Euphrasia e.a.
● Schubwortel, Lathraea (Fl Be)
● Kartelblad; Pedicularis
● Hengel, Melampyrum



  

Plantaginaceae,Weegbreefamilie:
Enkelvoudig blad; vr.beg.bovenstandig; diverse 
vruchttypes.

● Weegbree, Plantago (Fl Be)
● Oeverkruid, Littorella (Fl Be)
● Ereprijs, Veronica
● Leeuwenbekken, Linaria...
● Vingerhoedskruid, Digitalis
● Sterrenkroos, Callitriche
...



  

SOORT, ONDERSOORT, VAR., CULTIVAR...?
● Biologisch soortconcept: "groepen van 

onderling kruisende populaties die reproductief 
geïsoleerd zijn van andere groepen."

● KENMERKCLUSTERING (Mayr 1042):
Kruising niet mogelijk:

*verschillende bloeitijd;
*ander bestuivingsmechanisme
*fysiol. verschil zaadknoppen en stuifmeel.

> populaties gaan genetisch uiteen drijven en 
zo >>> 2 verschillende kenmerkclusters !



  

Gevolg: bij ~10% van de soorten is de grens 
onduidelijk:
● Overwegend vegetatieve vermeerdering 
(klonen)

Bvb: Paardenbloem: 2000-tal microsoorten !
Braam: zéér complex, 500-tal microsoorten !
andere: Havikskruid, Vrouwenmantel...
Onderverdeling in 'secties' (zoals ook bij Zeggen, Carex)

● Evolutie, soortvorming nog bezig: Orchideeën 
! > ondersoorten, variëteiten.



  

● Geografisch gescheiden: 'subspecies'

● Kenmerkgroeperingen bij gekweekte planten, 
verwildering... > variëteit, ras, cultivar.

Benaming dikwijls verschillend in diverse Flora's !
Subspecies < > variëteit...
Voorbeelden uit 'onze' Flora:
● Aster-soorten
● Brassica-soorten
● 'onze' Spindotterbloem
● Peterselievlier = cultivar of variëteit ?



  

Enkele voorbeelden uit Herbarium Freddy:

● Schapenzuring, Rumex acetosella
 subsp angiocarpus, acetosella, tenuifolius
● Varkensgras, Polygonum aviculare: in APG de 
énige soort in genus Polygonum ! Al de rest is 
Persicaria (Perzikkruid)

● Beklierde duizendknoop, Persicaria 
lapathifolium: 2 subspecies.

● VROEGELING, EROPHILA VERNA !
LENTE IN ZICHT !



  

HERBARIUM: zin of onzin ?
● Systematisch > bezig zijn met andere 
opvattingen in taxonomie !

● 'Bergflora'...: andere geografische 
plantenstreken > verschillen ?

● 'Didaktisch': kenmerken visualiseren...



  

Eekhoorntjesbrood

Meidoorndonsvoetje

 Druivenpitjes

 Elfenbankje

Koningsmantel

 Goudhoed

 Elfenschermpje

 Fraaie koraalzwam

Soortnamen
en

'emoties' !
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Doodstrompetten

 Berkendoder

 Heksenbezem
 Satansboleet

Braakrussula

 Stinkparasol

 Kale knoflooktaailing
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Hagelschotziekte

Grauwe schimmel 

  Oortjesziekte  
Zwartwortelrot Lakschurft

Knolvoetziekte     
Sterroetdauw

Builenbrand Inktvlekkenziekte

Vruchtvuur

 Roodwortelrot

Soortnamen
en

'emoties' !



  

Hagelschotziekte

Grauwe schimmel 

  Oortjesziekte  
Zwartwortelrot Lakschurft

Knolvoetziekte     
Sterroetdauw

Builenbrand Inktvlekkenziekte

Vruchtvuur

 Roodwortelrot



  

● Mycologie: onderzoek, determineren van 
'Fungi'.

● Systematiek & "sleutels": niet één, maar 
héél veel boeken !

● Welke is het? > het mysterieuze gezwam van 
de amateur-mycologen: Eigen jargon, dialect. 
Terminologie... : "Glossary".

... dat is met elke "studie" zo !



  

C.S.I. Botanie ...

Over PLANTEN, ZIEKTEN & 
DADERS.

Voor PSG NPScousele

Freddy Moorthamer

Maar, da 's voor een 
andere keer !
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