FONDERS INFORMATIONSOVERSIGT:
DE LEVENDE ORGANISMERS SYSTEM (KLASSIFIKATION)
Tidligere - før mikrobiologiens
eksistens - inddeltes levende organismer i 2 riger: dyreriget og
planteriget.
I dag er der forskellig opfattelse
af, hvordan levende organismer
skal systematiseres. Men grundlaget for en systematik skyldes
især den svenske naturforsker
Carl Von Linnés klassifikationssystem. Han udgav bogen ”Sytema
Nuturae” omkring 1735.

DOMÆNE:

Alle levende organismer inddeles i grupper på
grundlag af ligheder. Det klassifikationssystem vi
anvender til at gruppere dyr og planter mm. blev
udviklet af den svenske naturforsker Carl von
Linné (1707 - 1778).

BIOTA

OVERDOMÆNE:

I skemaet nedenfor er ”den gængse”
opfattelse repræsenteret. Det vil sige,
at det ikke nødvendigvis er helt videnskabelig korrekt, og at der her
stadig anvendes betegnelserne procaryot* og eucaryot.
Men den giver et godt overblik over
mange forskeres opfattelse af de
levende organismers inddeling - samt
en definition af partiklerne / elementerne virus.
BEMÆRK: på denne side bruges betegnelsen
virus både i ental og i flertal.
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*Procaryot er en almindelig fællesbet. for EUBACTERIA og ARCHAEA. Nyere forskning opererer ofte med disse 2 betegnelser og dermed andre domæner o.a.
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