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Taxonomie 

• Beschrijven  
– Fenotypisch en genotypisch onderzoek 

 
• Klasseren  

– in welke Orde/Familie/Genus? 
– nieuwe/reeds gekende soort? 
– Taxa moeten monofyletisch zijn 

 
• Naamgeven  

– welke naam geven we deze nieuwe soort?  
– Moeten gekende soorten hernoemd worden? 

 
 



Nomenclaturale code 

• “The International Code of Nomenclature for 
Algae, Fungi and Plants (Melbourne)” 2012 
– http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php 

 
 

• International Botanical Congress 
– International Association of Botanical and Mycological Societies 

(6-jaarlijks) 
– Nomenclature section 

• General committee 
• Nomenclature committee for Fungi 

– 2011 Melbourne; 2017 Shenzhen 

 

http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php


Nomenclaturale code 

• Tweeledig: Genusnaam + soortsepitheton 
 
 

• Latijnse of Engelse  
diagnose 
 
 
 

• Aanduiding van een 
type 
 

• Effectieve  
publicatie 

Regels voor een geldige (nieuwe) naam 

http://bccm.belspo.be/catalogues/ihem-search-results?FIRSTITEM=1&LIST1=SPECIES_NAME&TEXT1=&LIST2=STNIHEM&TEXT2=21147&LIST3=ALL+FIELDS&TEXT3=&LIST4=ALL+FIELDS&TEXT4=&LIST5=ALL+FIELDS&TEXT5=&CONJ=OR&RANGE=20&B3=Run+Query


Nomenclaturale code 

• Oudst gepubliceerde 
 naam is prioritair 
 

Rhizopus arrhizus A. Fisch. (1892) 
Rhizopus oryzae Went & Prins. Geerl. (1895) 

 



Nomenclaturale code 

• Artikel 59 – vòòr Melbourne 
 
– uitzondering op prioriteitsregel voor pleomorfe fungi 

• Naam voor anamorf en teleomorf beiden geldig 
• teleomorf prioritair om het holomorf aan te duiden 

» Anamorf: Aspergillus fumigatus Fresen. (1863) 
» Teleomorf: Neosartorya fumigata O'Gorman, H.T. Fuller & P.S. Dyer, 

(2009) 
» Holomorf: Neosartorya fumigata O'Gorman, H.T. Fuller & P.S. Dyer, 

(2009) 

 
 



Nomenclaturale code 

• Artikel 59 – ná Melbourne 
 

– Vanaf 01/01/2013: 1 Fungus = 1 Name 
• Prioriteitsregel van toepassing, ongeacht de morf 

» Aspergillus fumigatus  
 

– HELAAS: artikel 57.2 
• Als zowel anamorfe als teleomorfe naam courant in gebruik 
→ teleomorfe naam voorrang 

• Formele aanvraag is mogelijk voor  
– afwijzing van een prioritaire (teleomorf) naam 
– conservering van een niet-prioritaire (anamorf) naam 

Om overdaad aan verplichte naamswijzigingen te vermijden. 
 

– MAAR: 
• nieuwe voorstellen reeds besproken op IMC 2014 en binnen ICTF 
• Voorstel tot aanpassing ingediend om artikel 57.2 te schrappen 

 



Vanwaar al die 
naamsveranderingen? 

• Focus op genotype 
 

– Ontdekking van cryptische soorten 
• Aspergillus niger → A. tubingensis, A. brasiliensis, A. welwitschiae, … 
• Candida parapsilosis → C. metapsillosis, C. orthopsilosis 

 
– Samenvoeging van soorten 

• Cfr. Rhizopus arrhizus 

 
– Nieuwe inzichten/opvattingen in de verwantschappen tussen 

soorten 
• Afsplitsing Talaromyces van Penicillium (bv. Talaromyces marneffei) 

 
• “1 Fungus = 1 Name” 



dermatofyten 
Gestructureerde update door De Hoog et al. 2016 
• Naamgeving op genus-niveau: 
1. Welke clades zijn er? 

 

2. Welke genusnamen zijn beschikbaar voor elke clade? 
Bevat de clade type-soorten van genusnamen? 

 

3. Welke naam is prioritair? (de oudste) 
 
 
 
 
 
 
 

• Voorstel tot conservatie van de naam Trichophyton  
wordt nog opgesteld. 



dermatofyten 

• Naamgeving op soort-niveau 
 
– Nieuwe combinaties (« comb. nov. »), bv: 

• Trichophyton benhamiae comb. nov. 
• Nannizia praecox comb. nov. 
• Nannizia nana comb. nov. 
• Arthroderma onychocola comb. nov. 

 

– Oude namen opnieuw in gebruik, bv:  
• Lophophyton gallinae 

 



Fusarium 

• Lombard et al. 2014 
 
 
 

• Fusarium s.l. : 
 Albonectria 
 Bisifusarium 
 Cyanonectria 
 Fusarium 
 Geejayessia 
 Neocosmospora  
 Rectofusarium 

• Ondersteunde clades  
• Classificatie consistent met teleomorfe stadia 

 
 



Fusarium 

• Lombard et al. 2014 
– Veel naamswijzigingen vereist: 

 
 
 
 
 
 
 

– Fusarium Solani Species Complex → Neocosmospora 
–  F. dimerum → Bisifusarium dimerum 



Fusarium 

• Daarentegen: Geiser et al. 2013 
 

 
 
 

 

 
• Voorstander van breed concept  

voor Fusarium 
• Stabiliteit behouden 
• Teleomorf minder relevant  

in phytopathologie  
en medische mycologie 

 

• resolute keuze voor 
1 groot Fusarium 

Fusarium
 



Fusarium 

• Nomenclatuur van zowel Geiser et al. 2013 als 
Lombard et al. 2015 zijn geldig! 

• Keuze op basis van het genusconcept voor 
Fusarium 
 

• De ruime meerderheid van de ‘Fusarium 
community’ voorkeur voor Fusarium sensu Geiser 
et al. 



Aspergillus 

• International Commission on Penicillium and Aspergillus 
Resolute keuze voor  

breed concept Aspergillus 
 

Aspergillus monofyletisch 
Penicilllium zustergenus 

 
 Inclusie van  

Phialosimplex en Polypaecilum 
 
 

 

Aspergillus 



Aspergillus anamorf 

• betwist monofylie 
van het breed 
concept 

 

• Teleomorfe genera 
wel relevant 

 

• aspergillus-
anamorf ook 
aanwezig buiten 
het brede concept 

 

• Voorstander 
opsplitsing  
 

Taylor et al. 2016 



Aspergillus 

• Smal concept (Taylor et al. 2016) 
– Opsplitsing in Aspergillus, Emericella, Neosartorya en 

Eurotium 
– ! Type-soort van Aspergillus (A. glaucus)∈ Eurotium-

clade 
Ofwel Aspergillus / ofwel Eurotium 

– Pitt & Taylor 2016: formeel voorstel tot behoud van de 
naam Aspergillus met een andere type-soort: A. niger 

• A. niger, A. flavus, A. terreus, … 
• Neosartorya fumigata, Emericella nidulans, Emericella 

versicolor, Eurotium herbariorum, … 



Cryptococcus 

Tot nu toe 
• C. neoformans var. grubii  

– Serotype A: VNI, VNII, VNB 
 

• C. neoformans var. neoformans  
– serotype D: VNIV 

 
• C. neoformans AD hybride  

– Serotype AD: VNIII 
 

• C. gattii  
– serotypes B of C: VGI, VGII, VGIII, 

VGIV 
 

• (+ bijkomende hybrides) 

Voorstel Hagen et al. 2015 

 C. neoformans 
 
 

 C. deneoformans 
 

 
 C. neoformans × C. deneoformans 

hybride 
 
 

 C. gattii, C. deuterogattii, C. 
bacillisporus, C. tetragattii, C. 
decagattii 
 

 (+ bijkomende hybrides) 



Cryptococcus 

• Bezwaren (Kwon-Chung et al. 2017) 
 
– Hagen et al. 2015 gebaseerd op te weinig isolaten 

• 115 isolaten  
• Studie van 2606 isolaten : meer diversiteit aangetoond 

 
– Routine-identificatie van soorten niet haalbaar 

• 11 loci nodig 
• Maldi-tof onnauwkeurig vooral voor hybride soorten 

 
– nieuwe naamgeving is verwarrend 

• C. neoformans var. neoformans → C. deneoformans 
• C. neoformans var. grubii → C. neoformans 

 
– Aanduiding van hybriden is omslachtig 

• Serotype AD → C. neoformans × C. deneoformans 
 

– Klinische relevantie ? 
 



Cryptococcus 

– Nog geen consensus binnen de wetenschappelijke 
gemeenschap. 

– Vrees voor nomenclaturale instabiliteit 
 
Tegenvoorstel: 
 
• « C. neoformans species complex » 
• « C. gattii species complex » 

 
– Geen formele taxonomische rang 

» Geen naamswijzigingen nodig 
– Erkent bestaan van cryptische soorten 
– In afwachting van bijkomende taxonomische en klinische studies 

 



Elias Magnus Fries (1794-1878) 
 

Dank u voor uw aandacht! 
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