Een mycologische surprise in Sinterklaastijd ‒ 2:
Een verrassend vervolg: Galerina similis blijkt
Galerina discreta te zijn.
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The small fungus Galerina similis Kühner, on the moss-covered roof of the woodshed of the author,
is Galerina discreta.

I

n Coolia 56(4) beschreef ik Galerina similis Kühner als een nieuw mosklokje voor
Nederland. Moeizaam was ik tot deze determinatie gekomen, hoewel de soort door het
ontbreken van pleurocystiden en gespen in de relatief kleine subsectie Tubariopsis geplaatst is. Alleen met behulp van ‘Funga Nordica’ kwam ik tot een bevredigende determinatie
die na controle bevestigd werd.
Na publicatie kwamen na verloop van tijd enkele reacties binnen. André de Haan complimenteerde me met het goed gedocumenteerde artikel en gaf aan dat Galerina similis
inmiddels in Vlaanderen op drie vergelijkbare locaties gevonden was. Uit latere contacten
met André kon ik opmaken dat dit mosklokje ook al in Groningen gevonden is. Het komt
vaker voor dat na publicatie mycologen heel gericht gaan zoeken en dan blijkt een soort veel
algemener te zijn dan eerst werd gedacht. Er kwam echter ook een reactie uit Zwitserland.
Beatrice Senn-Irlet had samen met Egon Horak, Mariano Curti en Enzo Musumeci in 2009
een nieuw mosklokje voor de wetenschap beschreven: Galerina discreta. Zij opperde dat de
in Coolia beschreven collectie beter overeenkwam
met hun nieuw beschreven Galerina discreta.
Figuur 1. De Galerina uit het artikel
De reactie van Beatrice heb ik vervolgens doorge- in Coolia 56(4) 2013. (Foto: Luciën
stuurd naar André. Hij is immers Galerina-specialist Rommelaars)
bij uitstek. André is niet bij de pakken gaan neerzitten. Hij heeft type-materiaal van Galerina similis
vergeleken met de in Vlaanderen gevonden collecties. Na gedegen onderzoek is hij tot de conclusie
gekomen dat Galerina similis en Galerina discreta
inderdaad twee verschillende soorten zijn met minieme microscopische verschillen, maar met wel een
heel andere biotoopvoorkeuze.
Galerina similis zal men echt in het hooggebergte
moeten gaan zoeken. De sporen zijn iets smaller en
de cheilocystiden zijn korter, meer lecythiform en
met een afgetekend rond capitulum. André de Haan
heeft in “Sporen”, de digitale nieuwsbrief van de
Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging, een
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bijzonder goed gedocumenteerd artikel geschreven waarin hij de beide mosklokjes zowel in
woord als beeld met elkaar vergelijkt. Iedereen die graag naar mosklokjes kijkt, raad ik aan
om deze nieuwsbrief eens te bekijken. De informatie is gemakkelijk te downloaden.
De voorgestelde Nederlandse naam ‘Breedsporig mosklokje’ lijkt na de vergelijking van
beide soorten een prima keuze.
Dank aan André de Haan voor het prettige contact en het mij op de hoogte houden van
de stand van zaken.
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FOTO’S VOOR NATUURBERICHT
Er verschijnen regelmatig Natuurberichten van de NMV over actuele of interessante onderwerpen met betrekking tot paddenstoelen (zie http://www.natuurbericht.nl/?cat=paddenstoelen).
Die berichten gaan altijd vergezeld van een of meer foto’s. We zijn op zoek naar NMV-leden
die hun foto’s voor dat doel beschikbaar zouden willen stellen. Natuurberichten worden door
een brede laag van de bevolking gelezen. De berichten kunnen ook aan de media worden
gepresenteerd en worden dan deels of geheel overgenomen door kranten, tijdschriften en/of
andere websites. Je moet wel bereid zijn de foto’s hiervoor beschikbaar te stellen. Dit alles op
non-profit basis en met de intentie om de belangstelling voor paddenstoelen en de doelstellingen van de vereniging te promoten.
Interesse? Stuur dan een mail naar Martijn Oud, die de NMV Natuurberichten coördineert: mnaj.oud@chello.nl
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