MEDEDELINGEN
Nogmaals Microglossum en
Thuemenidium op Vlieland
Het artikel van Atte van den Berg
“Microglossum en Thuemenidium
op Vlieland” in Coolia 60(2), op
pp.87‒90, heeft her en der voor wat
verwarring gezorgd. Hierbij willen
we enige helderheid brengen en zetten we enkele fouten recht. Het gaat
in het artikel om (in ieder geval) een
drietal vondsten van Microglossum
rufescens:
- De eerste is de Microglossum rufescens die door Hannie Wijers werd gevonden op de R.K.-begraafplaats in Zutphen. Deze aardtong
werd in eerste instantie door Atte van den Berg op basis van Nordic Macromycetes gedetermineerd
als Microglossum olivaceum, maar bleek na onderzoek door Viktor Kučera van het Institute of
Botany in Bratislava M. rufescens te zijn.
- De tweede vondst werd gedaan door Sjoukje Mulder op Vlieland en werd door Atte van den Berg,
dit keer op basis van de sleutel van Moingeon, gedetermineerd als M. rufescens. Ook anderen aan
wie een exemplaar van de vondst werd voorgelegd, determineerden deze als M. rufescens.
- De derde vondst van de M. rufescens vond opnieuw plaats op Vlieland, en werd gedaan door Atte
van den Berg samen met Sjoukje Mulder en Joost en Jolanda van Bommel. Deze laatste vondst
werd opgestuurd naar Jean-Marc Moingeon. De determinatie werd door hem bevestigd.
Nu de correcties:
- De tweede alinea van het artikel moet luiden: “In 2014 vond Hannie Wijers vervolgens een
Microglossum op de R.K.-begraafplaats in Zutphen en dat bleek Microglossum rufescens te zijn. Hij
is op haar verzoek gedetermineerd door Viktor Kučera van het Institute of Botany in Bratislava.”
- Figuur 1 op p. 87 heeft het juiste bijschrift, maar de bijhorende foto is de verkeerde: het is
namelijk de afbeelding van Microglossum rufescens die Hannie Wijers vond in Zutphen in 2014.
Rechtsboven wordt alsnog de juiste, bedoelde, foto geplaatst van de Microglossum olivaceum
(Olijfgroene aardtong), afkomstig van Jean-Marc Moingeon.
				
De redactie
Van Zanen-Fonds: Ideeën en voorstellen gevraagd
Op de Algemene Ledenvergadering in februari j.l. is besloten om het legaat van Ger van Zanen te
besteden aan “het verbeteren van het mycologisch niveau van de NMV. “Zie ook de column van
voorzitter Jacques Horsten in dit Coolia nummer. Hij noemt hierin een aantal mogelijke projecten,
zoals het maken van lesmateriaal, het geven van cursussen en het stimuleren van mycologisch onderzoek en publicaties. Deze algemene thema’s zullen uitgewerkt worden in concrete aktiviteiten.
Nu leven er onder onze leden ongetwijfeld ideeën of voorstellen voor deze aktiviteiten. Het bestuur
wil die ideeën graag horen! Heeft u een idee over een aktiviteit die past in de genoemde doelstelling? Of een voorstel voor zo?n aktiviteit? Wilt u dat dan laten weten aan het bestuur.
Het nader uitwerken van de voostellen wordt gecoördineerd door de vicevoorzitter, AnnaElise
Jansen. Zij ziet uw ideeën en voorstellen graag tegemoet op mailadres vicevz@mycologen.nl
<mailto:vicevz@mycologen.nl> waaronder ook graag voorstellen wat uzelf zou willen bijdragen
aan de uitvoering ervan. Bij voorbaat dank.
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