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HETBEESTJEMOETEENNAAMPJEHEBBEN
TAXONOMIE

Hetlijktzosimpel: wewerkenmettarweofrijst,met appels of
avocado's en meestal hebben we eengoedideewatdatis. Even
doordenkendblijkttochdatnadere precisering vereist is: wat
geldt voor 'Juliana'tarwegeldtnietvoor 'Citadel',ensommigen
prefereren 'CoxOrangePippin'boven 'Granny Smith' en andersom.
Zo ook metkruidenen"onkruiden": Daucu3carotakentwildepeen
en cultuurwortelen, en is op het eerste gezicht lastig te
onderscheiden
van
andere Ihibelliferae, de familie der
schermbloemigen,zoals het fluitekruid: Anthriscus sylvestris.
Als tropische houtsoort isDiospyrosferrea,eenzwartebbenhout
(Ebenaceae)uitNieuwGuinea,véélbeterdande nauw verwante D.
hebecarpa met licht witvezelig hout en zo zijn erveelmeer
voorbeelden.
Zoalsdemensvanallesordentennamengeeft, doet hij dat
metplantenendieren. Detaxonomie (ofsystenatiek)bestudeertde
veelvormigheidopaardeenvormtalshetwaredeburgerlijke stand
van de planten-endierenwereld. Alsbasisvandebiologiezowel
alsculminatievandebiologischewetenschappenstaatde taxcncmie
centraal. Wij moeten communiceren - met taal-overplanten,
dierenenorganismendaartussenin. Hetsysteembestaat al lang,
isminofmeergeformaliseerd sindsdetijdvanLinnaeusenformeel
verwerktinCodes-dewetboeken-voorwildeencultuurplanten,en
indezoölogischeCodedielosstaatvandebotanische.
Plantentaxonctnieheeftweleensinde volksmond een bestoft
karakter - datslaatdanopdehooizolderhetgeeneenoneerbiedig
woordisvoorhetherbarium, een van de gereedschappen van de
taxonoom. Inherbariazijnplantenopgeslagen,somsaleeuwenlang,
die we op elk gewenst moment kunnen bestuderen: een rijk
wetenschappelijk bezit. Liefsthebbenwedeccnibinatiemetlevend
materiaalbijdehand-inkassenofopproefvelden. Met 250.000
soorten bloeiende planten inhetwild,vooralindetropen,lukt
dat niet altijd. Onmisbaar is ook een goed geoutilleerde
bibliotheek. Boeken kunnenookbestoftzijnalszezeldenworden
geraadpleegd,maardeschattendiezeherbergen zijn dan dos te
zeldzamer. Herbarium of collectie, levendehaveenbibliotheek
zijndebasisingrediëntenvoordetaxonomie.
Behalvedemorfologiezijnervele moderne methoden om ons
soortsbegrip - watiseensoort-watiseenrasofcultivar-te
toetsen. Destudievandeplantentaxoncmieiseigenlijkeen soort
detectivewerk,waarbijdeonderzoekerdebewijzenontrafeltvoorde
classificatievandelevendeorganismenindenatuur. Decytologie
telt en bestudeert de chromosomenenhunfijnestructuur-over
nietaltelangetijdkanzelfsDMAonderzoek gegevens aandragen.
De moleculaire biologie ontwikkelt zich snel. Chemisch zijn
plantenookverwant,enidentificatievanbijvoorbeeld tarwerassen
kanalelectroforetischwordenondersteund. Anderegroepenplanten
zijn met electroforese in het geheel niet behoorlijk te
onderscheiden,alzijnsoortendatmeestalwel. Numeriekemethoden
hebbenalregelmatignutafgeworpen,zoalsbijdeclassificatievan
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relatief simpele plantengroepen zoalsvarens. Indezoölogieis
heteenmeergevorderdemethode.
AandeLandbouwuniversiteitwerken we allen met dieren of
planten,hunaiqeving,productenafgeleidvanplantofdier,ofmet
demensdievanplantenendierenleeft, dus iedereen eigenlijk.
Daaromiskennisvandetaxonomieonontbeerlijk. Demeestenhebben
eenbasiskennisvandevolkstaxonomie,maardatisbeperkt als we
over de grenzen kijken. Voor een aantalenthousiastenishet
detectivewerk zeer aantrekkelijk - vraagt het hen maar. De
schoonheid vandenatuurenonslevendatdaarvanafhangtlerenwe
beterkennenmetdetaxonomieindehandofinhet hoofd. En de
biologie enveletoegepastedisciplinesleverendegegevensdiede
taxonomie afronden. Overigens zijn de classificatie en de
naamgeving noglangnietaf-ervaltnogveelteontdekkenvooral
indetropen. Wemoetenonshaasten,bulldozers,motorzagenenvee
rukken op. Alsersoortenverlorendreigentegaanwillenwewel
weten welke, cm misschien maatregelen te kunnen treffen.
Conserveringvanhetgenenpotentieelverzekertonzetoekomst,alis
hetlastigeenrangordeaantegevenwelkesoortenvoorrang zouden
moeten krijgen. Diesoortendiemetcultuurplantenverwantzijn,
of die economisch potentieel in zich bergen, trekken
vanzelfsprekenddomeesteaandacht.
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ornes? CIT.CEP CPTÏCEP crocEr crucnr crr.Ecr crncEP criïOEr
','clkceerste en tvecciojaars hcb'oen zin om de
CVECIE
te vormen????? Als je hot r.cc niet vist üeze -cio orjanisr-erd <".ooii'lcrdacdie enecveor In april '88 moot
plaatsvinden. Geef jo op, doe een briefje in <\obus
van ÎUjnstccs 1a c e ï "i c h t a n n Fircit. Je aanmelding
moet vel binnen zijn voor 26 juni.
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