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The database of the NMV mushroom mapping project started 30 years ago now contains 1.8 million observations, with the years 2008 and 2009 still to be added. Accessibility has been greatly improved by the launch of
the online distribution atlas. Completely revised instructions for input will continue to ensure the quality of the
data. The relevant websites are listed at the end of the article.

D

it jaar is het 30 jaar geleden dat de Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland (WPN), tijdens de
ledenvergadering van april 1980, werd opgericht. Het doel: het centraal opslaan van inventarisatiegegevens. Daardoor zouden deze beter toegankelijk worden voor onderzoek naar de verspreiding van
paddenstoelen en voor adviezen voor het beheer en behoud van de paddenstoelenflora. Inmiddels is de paddenstoelenkartering een vanzelfsprekend onderdeel waarmee de NMV naam maakt. Tal van publicaties zijn
voortgekomen uit de gegevens die de NMV zelf bijeen heeft gebracht en zelf beheert. Ruim zevenhonderd leden
hebben de afgelopen dertig jaar meegewerkt om de database met ruim 1,8 miljoen waarnemingen te vullen.
Daarbij zijn, door de druk van de huidige ontwikkelingen, de gegevens van 2008 en 2009 nog niet meegeteld.
Perioden van 15 jaar markeren de paddenstoelenkartering. De eerste grote mijlpaal werd bereikt in de jaren 1995 en ’96, toen het “Overzicht van de Paddestoelen in Nederland”(‘Gele Bijbel’) en de “Atlas van de
Nederlandse Paddestoelen” werden gepubliceerd. Ook verscheen toen de eerste officiële Rode Lijst. Publicaties
die de voortgang van de paddenstoelenkartering ook nog eens een extra stimulans gaven. Nu staan we voor de
tweede mijlpaal. Welhaast stormenderhand vinden dit jaar ontwikkelingen plaats die het karteringsproject nieuw
gewicht geven. Het meest in het oog lopend is natuurlijk de online Verspreidingsatlas voor paddenstoelen, die
tijdens de Floradag in Leiden werd gepresenteerd. De volledige standaardlijst is hierin opgenomen en ook alle
informatie uit de Gele Bijbel. Van elke soort wordt een actueel verspreidingskaartje getoond en er is begonnen
met het koppelen van goede foto’s (zie ook elders in deze Coolia). Daarmee is de verspreidingsatlas straks de
meest complete informatiebron over de Nederlandse paddenstoelen, die we ons maar kunnen wensen!
Wellicht nog belangrijker is dat dit voorjaar het gehele karteringsbestand is opgenomen in de Nationale
Databank Flora en Fauna (NDFF). Opdrachtgever is de Gegevensautoriteit Natuur (GaN), die belast is met
toezicht op de kwaliteit en bruikbaarheid van natuurgegevens en met het bevorderen van het gebruik van deze
gegevens ten behoeve van natuurbescherming en -beheer. Een ontwikkeling die hiermee nauw samenhangt is de
recente ingebruikname van het invoerportaal Telmee, waarop in principe door iedereen losse paddenstoelwaarnemingen kunnen worden ingevoerd. Op Telmee.nl zijn eigen waarnemingen terug te zien en in de toekomst
ook actuele verspreidingskaartjes. De samenwerking met de GaN betekent dat paddenstoelen een grotere rol
kunnen spelen bij natuurbeschermingsprojecten, wat weer kan leiden tot meer erkenning van hun betekenis
voor het milieu. Bovendien komen er nu middelen beschikbaar om vrijwilligers op te leiden en te begeleiden bij
het karteren van paddenstoelen. Goede begeleiding is belangrijk, omdat we garant willen kunnen blijven staan
voor de kwaliteit van onze gegevens. Daarom is dit jaar de karteerdershandleiding geheel vernieuwd. Het eerste
exemplaar van de gedrukte versie werd tijdens de Floradag al overhandigd aan Lies Jansen, de eerste secretaris
van de paddenstoelenkartering. Men kan de nieuwe handleiding ook interactief benaderen. Online zijn er vele
extra’s en kunnen tabellen en overzichten actueel gehouden worden.
Om de kwaliteit van waarnemingen te bewaken zijn dit jaar nieuwe validatiecriteria aan de standaardlijst
toegevoegd. De sterretjes bij de zeldzame soorten zullen hiermee komen te vervallen. Dit maakt echter een aanpassing van Spot noodzakelijk, die deze zomer nog gerealiseerd gaat worden. En dat valt samen met een update
van de standaardlijst, want net als 15 jaar geleden zullen vele paddenstoelennamen worden gemoderniseerd.
30 Jaar oud en nog springlevend is de paddenstoelenkartering nu! Wie alle ontwikkelingen van meer nabij wil volgen, kan de online nieuwsbrief van de WPN bezoeken: www.
paddestoelenkartering.nl/Nieuwsbrief/. Genoemde websites: www.gegevensautori-

teitnatuur.nl; www.telmee.nl; www.paddestoelenkartering.nl/Handleiding/; www.
verspreidingsatlas.nl
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