Phragmos go molecular
Exidia pithya vs. E. plana

Soort:
Leg.:
Det.:
Vinddatum:
Vindplaats [(land) provincie, dichtstbij gelegen plaats, naam gebied]:
Ecologie
Habitat:
Substraat: twijgen (< 15 mm) / tak (15-100 mm) / stam (> 100 mm)
Organisme (minimaal loof- of naaldhout):
Vruchtlichaam vers
Enkel of samengesteld (meerdere vruchtlichaam samengevloeid):

CTAB en drogen
Maak indien mogelijk een CTAB monster van het verse
materiaal. Zorg er voor, dat het prepareermateriaal
goed gesteriliseerd is met behulp van alcohol. Indien
meerdere exemplaren verzameld zijn, dan graag het
exemplaar waarvan het monster is verzameld gescheiden houden van de andere exemplaren.
Na monstername kan het materiaal bij ± 40 °C gedroogd worden
Geen CTAB, dan vers opsturen
Indien men niet beschikt over CTAB, dan graag het
materiaal vers met de overige gegevens opsturen naar
Nathan of Roeland. Verpak het materiaal met bijv
wat mos. Geen toiletpapier! Bij vers opsturen is het
meesturen van een sporee niet nodig. Na aankomst en
monstername wordt alsnog een sporee gemaakt.

Grootte totaal [lengte x breedte]:
Dikte vruchtlichaam:
Aanhechting aan substraat: minder dan de helft, centraal / meer dan de
helft / alleen randen vrijliggend
Kleur: (zwart, heel donker bruin, met of zonder olijftint):
Oppervlak vers (!)
onregelmatig hersenachtig geplooid / radiair geplooid (straalsgewijze
plooien)
glanzend / dof
glad / melig bestoven
klierwratten geen of weinig / duidelijk en verspreid (veel) aanwezig

Exidia pithya – vruchtlichaam met straalsgewijze plooien, geen klierwratten (foto Cristoph)

Sporee (op objectglas)
ja / nee
CTAB
ja / nee
Foto’s van schuin-boven en recht boven (pas op overbelichting door de
evt. aanwezige glans van het oppervlak)
Materiaal + beschrijving + foto’s + sporee + evt. CTAB of vers materiaal
opsturen naar:
Nathan Schoutteten 		
UGent, Dpt. Biologie		
Onderzoeksgroep Mycologie 		
K.L. Ledeganckstraat 35		
B-9000 Gent
nathan.schoutteten@gmail.com

Roeland Enzlin
Homeruslaan 4
NL-9404 EX Assen
enz25@ziggo.nl

Exidia plana – vruchtlichaam onregelmatig, hersenachtig
geplooid, duidelijke en verspreid liggende klierwratten te
zien (foto Roeland Enzlin)

