
 

VERKLARING VAN EEN AANTAL WETENSCHAPPELIJKE  
SOORTAANDUIDINGEN 

 
Namen van soorten. 
De naam van een soort is een binaire combinatie bestaande uit de naam van het genus gevolgd door één 
enkele soortaanduiding (epitheton), b.v. Cirsium vulgare. 
Een soortaanduiding is niet een naam. Een naam kan slechts voor één bepaald taxon gebruikt worden. Een 
epitheton is als het ware een bepaling bij de soortnaam en kan voor verschillende taxa gebruikt worden mits 
deze taxa tot verschillende genera behoren. De soortaanduiding vulgare ('gewoon') kan zowel gebruikt 
worden in de naam Cirsium vulgare als in Leucanthemum vulgare. 
In het volgende overzicht zullen vooral epitheta = soortaanduidingen verklaard worden 
 
acetosa  zuurachtig 
acutus, -a, -um spits 
aestivum zomer- 
albus, -a, -um wit 
alpestris, -e alpenbewonend 
amara  bitter 
amphibium op het droge èn in het water levend 
anglicus,-a,-um Engels 
angustifolius, -a, um smalbladig 
annuus, -a, -um éénjarig 
anserinus, -a, -um  van ganzen 
aquatica, -um water- 
aparine  (van Gr. apairo=) grijpen 
armeria dicht bij zee (Keltisch) ar mer= aan 

de zee 
arundinacea riet 
arvensis, -e veld- 
aureus, -a, -um gouden 
aurita  geoord 
autumnalis, -e herfst 
avellana  van Abella (Italië) 
 
biennis  tweejarig 
brachy-  kort- 
bufonius  een pad (bufo) betreffende 
bulbosus  boldragend 
 
calamus  naam voor riet 
campestris, -e veld- 
caninus, -a, -um honds-; van een hond 
cannabinus, -a, -um hennepachtig 
caprea  van een geit 
carthusianorum, carthusiana 
  van de Karthuizers 
cespitosus, -a zodevormend 
chamaedrys kleine eik 
cinereus, -a, -um grijzig, asgrauw 
claviculata rankend 
coeruleus, -a, -um (caeruleus) 
  blauw 
communis gewoon 
conglomerata kluwen-vormend, -vormig 
cordata  hartvormig 
 
corniculatus, -a, -um gehoornd 
cruciata  kruisgewijs bebladerd 
crispus, -a, -um gekroesd 
cuspidatus, -a, -um gespitst 
 
 

deltoides, deltoideus, -um  deltavormig 
densus,-a dicht 
dilatatus, -a, -um verwijd, uitgebreid 
 
acer, acre, acris scherp 
dioica  tweehuizig 
discoideus, -a schijfvormig 
distichus, -a, -um  tweerijig 
domesticus, -a huis- 
dubius, -um twijfelachtig 
dulcamara bitterzoet 
dulcis  zoet 
 
effusus, -a, -um wijd uitgespreid 
elatior, -us hoog, slank 
erectus, -a, -um overeindstaand 
esula  bijtend (van het sap) 
 
ficaria  vijgvormig (wortelknolletjes) 
filiformis, -e draadvormig 
filix (-mas, -femina) varen 

(mannelijk/vrouwelijk) 
flacca  slap 
flammula vlammetje 
flava, -um geel 
flexuosa, -um bochtig 
flos-cuculi koekoeksbloem 
-folius, -a, -um -bladig 
fluitans  drijvend 
fluviatilis rivier- 
fontanus, -a, -um  in of bij een bron 
fruticosus, -a, -um heesterachtig 
 
geniculatis geknikt, knievormig 
glabrum, -ra, er onbehaard 
glomerata, -um tot een kluwen opeengehoopt 
glutinosa, -um kleverig 
gracilis, -e slank 
gramineus, -a grasachtig 
granulata korrelig 
 
hederifolia klimopbladig 
hederacea, -um klimopachtig 
helix  windend 
herbacea  kruidachtig 
hirsuta, -um, hirta  ruwharig 
holostea  zeer harde plant? 
hordeaceus, -a, -um op gerst gelijkend 
horminum liefde opwekkend 
hortensis, -e tuin- 



  

hybrida, -um basterd- 
hydro  water  
hydrolapathum  waterzuring (Grieks 
lapathon=zuring) 
hydropiper waterpeper 
 
idaeus, -a, -um van de berg Ida 
impatiens ongeduldig 
inflexus  naar binnen gebogen 
intermedius, -e, -um middelste 
 
lacuster, -tris, -tre  aan/in meren of vijvers 
lanatus  wollig 
lanceolata, -um lancetvormig 
latifolius, -a, -um  breedbladig 
littoralis, -e strand- 
longifolius, -a, -um langbladig 
lupulina, lupulus wolfje, andere naam v. hop 
lutetianus, -a, -um uit Parijs 
luteus, -a, -um geel 
luteola  geelachtig 
 
 
maculatus, -a, -um gevlekt 
major, majus groot 
marinus, -a zee- 
maritimus, -a, -um zee- 
media, -um middelste 
millefolium duizend-blad 
minor, minus klein(e), kleiner 
mollis, -e week 
mollugo  zacht 
monogyna éénstijlig(e) 
montanus, -a, -um berg 
moschatellina met muskusgeur 
 
 
nemoralis, nemorum bos- 
niger, -ra, -rum zwart 
nivalis  sneeuw 
nodosa, -um knopig 
 
 
obtusifolius met stompe bladeren 
odoratus, -a, -um welriekend 
officinalis, -e geneeskrachtig 
 
 
palustris, -e moeras- 
parviflorus, -a, -um kleinbloemig 
pauciflorus, -a, -um armbloemig 
pendulus, -a, -um hangend 
perennis, -e overblijvend 
perforatus, -a, -um doorboord 
pilulifer, -ra, -rum bolletjesdragend 
podagraria voet-euvelplant 
pratensis, -e weide 
pseudo- gelijkend op 
pubescens zachtharig 
purpureus, -a, -um purper 
 
 
 

repens, reptans kruipend 
ruber, -bra, - brum rood 
robur  kracht, krachtig 
 
 
sanguineus, -a, -um bloedrood 
sativa  gekweekt 
semper  altijd 
sepium  in heggen groeiend 
serotinus, -a, -um laat bloeiend of groeiend 
silvaticus, -a, -um  bos- 
silvester, -ris, re bos- 
sphondylium voorzien van"wervels"= knopen 
spica  aar 
spinosa, -um doornig 
stagnalis  moeras- 
sterilis  onvruchtbaar 
stolonifer, -a wortelspruitend 
strictus, -a, -um stijf 
 
 
temulus, -a, -um bedwelmend 
thysiflorus, -a, -um bloemen in een pluim (staf) 
tremulus, -a, -um trillend, bevend 
trivialis, -e algemeen, alledaags 
 
 
uliginosus, -a, -um moeras- 
umbellatum schermvormig 
urbanus, -a, -um in en om steden groeiend 
 
 
vernalis, vernus, -a, -um voorjaars- 
verum  echt 
vesicarius, -a, -um blaasachtig, -vormig 
viminalis, -le voor vlechtwerk dienstig 
viridis, -e groen 
vivipara, -um levendbarend 
vulgaris, -e gewoon 
 




