Nieuws van de Paddenstoelenkartering
Contactadres: Aldert Gutter, agutter@paddestoelenkartering.nl
Sinds de Nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari 2014 is iedere serieuze paddenstoelliefhebber
of terreinbeheerder in het bezit van de nieuwe standaardlijst. Hierin zijn ten opzichte van de
vorige standaardlijst in de “Gele Bijbel” uit 1995 ruim 900 namen veranderd, terwijl de lijst
ook nog eens 1600 soorten langer is geworden! Een grote verandering: vanaf nu gaan we dus
veel meer soorten karteren en moeten we de nieuwe namen erbij gaan leren. Erbij, want wie
oudere naast moderne boeken gebruikt, zal voor veel soorten twee namen moeten kennen!
Het leeuwendeel van het werk voor de standaardlijst werd verzet door Eef Arnolds en
Ad van den Berg. Eef, die in 1980 de Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland (WPN)
oprichtte en sindsdien de wetenschappelijke verantwoordelijkheid droeg, heeft in 2013 aangegeven dat hij na 33 jaar het stokje graag wilde doorgeven. Inmiddels is een nieuwe kerngroep gevormd, bestaande uit Ad van den Berg, Nico Dam, Roeland Enzlin, Aldert Gutter en
Mirjam Veerkamp. Deze kerngroep heeft zich als doel gesteld de kartering ‘toekomstproof’
te maken en dat betekent dat er de komende tijd een aantal zaken gaat veranderen. Over deze
veranderingen zal in Coolia worden bericht, maar natuurlijk ook op de website: www.paddestoelenkartering.nl. Wij raden karteerders aan om vooral de website in de gaten te blijven
houden, want alle nieuws is hier als eerste te lezen. Zo is in de afgelopen weken bijvoorbeeld
de (online) karteerdershandleiding al flink aangepast. Tevens kunnen errata op de standaardlijst hier worden gedownload.
Nieuwe soorten melden
Met de nieuwe standaardlijst is voor een periode van minstens vijftien jaar vastgelegd hoe we
de paddenstoelsoorten in ons land moeten noemen en tot welke groepen ze behoren. Maar het
totale aantal soorten blijft intussen gewoon doorgroeien, want ieder jaar worden er ongeveer
honderd nieuwe soorten bij gevonden! Dit betekent dat er vanaf nu ook jaarlijks een update
komt van de interactieve standaardlijst online. Om nieuwe soorten op correcte wijze aan de
standaardlijst toe te kunnen voegen, is er een procedure ontwikkeld, die te vinden is op de
WPN-website. Wie een nieuwe soort wil aanmelden, dient deze procedure te volgen en gebruikt te maken van een nieuw nieuwesoortenformulier in PDF-formaat (zie www.paddestoelenkartering.nl en dan ‘Validatiecriteria’), dat van de website kan worden gedownload en kan
worden ingevuld in de gratis PDF-readers van Adobe of Foxit. Daar kunt u ook uw eventuele
voorstel voor een nieuwe Nederlandse naam noteren
(maar: de Nederlandse Namencommissie beslist). Het
oude formulier kan niet meer worden gebruikt.
Nieuw logo
Last but not least presenteren we hier het nieuwe WPNlogo! Het is ontworpen door Maurice van der Molen in
twee kleurvariaties en zal bij alle uitingen van de WPN
gevonden kunnen worden.
Wordt vervolgd!
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Op zoek naar verborgen talent! Wie helpt ons mee?
Als je Coolia leest lijkt het dat je op het gebied van paddenstoelen alleen maar nuttige dingen
kunt doen als je héél veel soorten kent. Maar dat is dus echt niet waar. Er is eigenlijk heel erg
veel te doen binnen de NMV zonder dat zeer gedetailleerde kennis van paddenstoelen altijd
noodzakelijk is.
Onze oproep tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst had al meteen een grote respons: vrijwilligers meldden zich aan voor hulp bij het maken van een index op Coolia; voor het invoeren
van gegevens van Mirjam Veerkamp; voor lobbywerk en voor een hernieuwing van het project
kroonjuwelen. Maar we kunnen nog veel meer hulp gebruiken, dus.... Bekijk eens onderstaande
lijst; wellicht laat deze u inspireren. Zo kunt u meer betrokken te raken bij de paddenstoelenwereld, en het is nog nuttig ook!
* = geschikt voor beginners; *** = voor kenners van paddenstoelen
Onderwerp
Activiteit
Informatie
Tekeningen maken aan de
Inge Somhorst:
Ascomycetenproject,
hand van afbeeldingen in de
www.mycologen.nl*
ingesomhorst@hetnet.nl
literatuur
Inpakken, etiketteren en
Chiel Noordeloos:
Materiaal gereedmaken dergelijke. Kan men thuis
voor herbarium*
doen of eventueel op het
m.noordeloos@mac.com
herbarium
Dia’s scannen t.b.v.
Chiel Noordeloos:
Dia’s scannen*
documentatie t.b.v.
m.noordeloos@mac.com
herbariummateriaal
Entoloma database*‒**

Opbouwen van een
uitgebreide database

Synoptische sleutel**

Datamatrix vullen met
gegevens over alle soorten uit
een nog te kiezen genus i.s.m.
Naturalis

Oude waarnemingen
invoeren**

Karteringsgegevens invoeren

Valideren
waarnemingen in de
NDFF en Waarneming.
nl***

Beoordelen van
waarnemingen van minder
ervaren mycologen,
meestal aan de hand van
foto’s. Voor meer info zie
paddenstoelennieuwsbrief nr 9

Excursieleiders
NMV**‒***

Organiseren en leiden van
NMV-excursies

Excursieleiders
extern*‒**

Organiseren en leiden van
excursies buiten de NMV
om, veelal voor beginnende
geïnteresseerden

Chiel Noordeloos:

m.noordeloos@mac.com
Nico Dam:
ndam10@kpnmail.nl
Emiel Brouwer:
emielbrouwer@kpnmail.nl of
Nico Dam: ndam10@kpnmail.nl
Melchior van Tweel:
melchiorvantweel@hetnet.nl
Marcel Groenendaal:
punicea@gmail.com
Martijn Oud:
mnaj.oud@chello.nl
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Diverse PRwerkzaamheden*‒***

Lobbywerk*‒**

Verspreidingsatlas*‒***

o.a. met NMV-stand staan
bij diverse activiteiten en
schrijven van berichten
Lobbywerk ten behoeve van
bescherming van waardevolle
gebieden; contacten met
terreinbeheerders onderhouden
Diverse werkzaamheden
voor www.verspreidingsatlas.
nl, voor beginners en
gevorderden

Martijn Oud:
mnaj.oud@chello.nl
Rob Chrispijn: rob.chrispijn@
hetnet.nl of Aad Termorshuizen:
aad.termorshuizen@planet.nl
Nico Dam:
ndam10@kpnmail.nl

Aad Termorshuizen, Doorwerth, voorzitter NMV

Koninklijke onderscheiding voor Huub van der Aa
Op 8 februari 2014 heeft ons erelid Huub van der Aa een koninklijke onderscheiding gekregen vanwege zijn grote inzet als vrijwilliger bij tal van activiteiten, met name zijn jarenlange
inzet als bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Cantonspark te Baarn, maar zeker ook
vanwege zijn vele activiteiten voor de NMV. Huub, hartelijk gefeliciteerd!
Namens het bestuur, Aad Termorshuizen, Doorwerth

In memoriam Wim Apppelhof
Op 23 december 2013 hebben wij afscheid genomen
van Wim Appelhof. Wim was een bevlogen mycoloog, die zich de kennis van paddenstoelen in zeer
korte tijd eigen heeft gemaakt. Maar belangrijker:
hij was ook in staat enthousiast te vertellen over de
gevonden soorten en je te wijzen op de kenmerken
ervan. Met respect en bewondering denken wij aan
hem terug, hoe hij met schijnbaar groot gemak de
kleinste paddenstoeltjes en onogenlijkste korstjes op
naam kon brengen. Wim is 79 jaar geworden. We
zullen in hem een gedreven mycoloog en leermeester
missen.
Yolande Bosman
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Floradag 29 maart 2014 in Leiden
De Floradag staat dit jaar in het thema van de Ascomyceten, in nauwe samenhang met het Ascomycetenproject dat enige tijd terug door enkele van onze in
deze groep gespecialiseerde leden is opgestart. Ook dit jaar genieten we weer
de gastvrijheid van Naturalis.
Het programma omvat lezingen van binnen- en buitenlandse experts die
een groot deel van de diversiteit binnen de Ascomyceten zullen belichten. We
hopen vele van onze leden op ZATERDAG 29 MAART te mogen begroeten,
in NATURALIS te LEIDEN (op loopafstand van NS station Leiden).
Voorlopig programma: thema ASCOMYCETEN
10.00		
10.30 		
10.30 − 11.10
11.10 − 11.50
		
		
11.50 − 12.45
		

Zaal open
Opening
Henk Lammers: Pyrenomyceten – kernzwammen
Gerard Verkleij: Aardverschuivingen in de taxonomie
en systematiek van bodembewonende en andere		
coelomyceten
Karen Hansen: Progress in Ascomycete systematics,
with special focus on Pezizomycetes

12.45 − 14.00

Pauze

14.00 − 14.40
14.40 − 15.20
		
15.20 − 16.00
		
16.00		

Raf Leysen: Meeldauwen –onbekend?
Jan Hengstmengel: Over Hymenoscyphus-achtigen
(Helotiales, Helotiaceae)
Henk Huijser: Discomyceten met bruine haren;
beelden en wetenswaardigheden
Sluiting

Allesoverpaddenstoelen.nl in de prijzen!
Het is wel eens leuk om te zien dat activiteiten van de NMV ook buiten de vereniging goed
ontvangen worden. Zo is in de categorie “Nut voor de gemeenschap” van de ‘onafhankelijk
en gratis internetnieuwssite’ www.netties.be de website www.allesoverpaddenstoelen.nl tot
beste Nederlandse website van 2013 gekozen. Deze felicitaties zijn met name gericht aan
Aldert Gutter, maar natuurlijk aan iedereen die in de colofon van deze prachtige website
vermeld staat!
Aad Termorshuizen, Doorwerth
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