Richtlijnen voor Muscillanea
Deel 1: Richtlijnen voor de auteurs
Aan de auteurs van bijdragen voor Muscillanea wordt gevraagd om de volgende
richtlijnen te volgen. Dit verlicht het werk van de redacteur en de secretaris en
verhoogt de kwaliteit van de bijdragen en van Muscillanea.
De redacteur van Muscillanea vraagt om zo weinig mogelijk aan de lay-out van
de tekst te werken. Op die manier kan de redacteur het snelst de het formaat
van de tekst voor druk in Muscillanea aanpassen.
Bijgevolg:
Schrijf de tekst zonder enige lay-out (vb: geen tab bij de eerste lijn, niet links,
rechts of centraal formatteren, niets onderlijnen, geen afwijkende interlinies,
enz.)
Gebruik consequent voor heel de tekst dezelfde font (bvb Times New Roman),
fontgrootte (bvb 12) en fontstijl (regular).
Uitzondering:
Schrijf wel al de soortnamen cursief (zowel de Nederlandse als de
wetenschappelijke namen) en eerst de Nederlandse en dan de
wetenschappelijke naam.
Schrijf de getallen tot en met tien in letters en boven de 10 in cijfers.
Zorg voor één spatie tussen de paragrafen, na een titel, ondertitel,…
Voor de referenties wel het gevraagde formaat volgen (zie verder).
1. Titel van bijdrage
-

Geen punt achter de titel;
voor excursieverslagen: datum en/of VWBL-excursie vermelden kan
nuttig zijn, maar moet niet;
Maak de titel kort, bondig en informatief (voorkeur 1 lijn - maximum 2
lijnen).

Voorbeelden:
De VWBL-excursie naar het Molsbroek van 20 september 2015
Het beheer van heidegebieden voor de bescherming van mossen
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2. Auteur(s)
-

Eerst voornaam , daarna familienaam , beide voluit;
Indien meer auteurs: na alle auteursnamen een komma plaatsen, behalve
tussen de voorlaatste en de laatste waar “en” komt (geen ampersand &);
Geen punt achter de naam of namen vd auteurs;
Volledige post- en email-adressen van de auteurs vermelden.

Voorbeeld:
Piet-Jan Jansens, Frans Deput en Jos Zomers
3. Ondertitels
- Geen punt achter de ondertitels;
4. Tekstgedeelte
- Eén spatie tussen de paragrafen
- Verwijzing naar referenties in de tekst: één auteur: Familienaam ,
spatie, jaartal; twee auteurs (Familienaam en Familienaam komma
jaartal); drie of meer auteurs (Familienaam et al. komma jaartal);
- Verwijzing naar websites. (a) Indien auteur, titel en jaartal duidelijk
vermeld zijn, dan wordt de website in de referentie als volgt geciteerd:
aliens.org/pdf/Fallopia_japonica.pdf; geraadpleegd 17.03.2011].
(b) Zonder duidelijke aanduiding van auteur, jaartal of titel wordt in de
tekst aan het einde van het citaat de webreferentie tussen haakjes
ingelast. Bij voorbeeld als volgt: Lophocolea semiteres komt in Nederland
vooral voor in het zuiden (http://www.verspreidingsatlas.nl/3519;
geraadpleegd maart 2013)
- Spelling van soortennaam: Nederlandse naam, indien deze bestaat, met
kleine letter beginnen: bvb sparrig veenmos. Wetenschappelijke naam
geslacht met hoofdletter, epitheton zonder hoofdletter: bvb Sphagnum
squarrosum; geen auteursnaam vermelden tenzij de inhoud van het
artikel dat nodig maakt. Zoals eerder vermeld: soortnamen in cursief.
- Bij de eerste vermelding van een geslachtsnaam ze voluit geschreven.
Voor de overige soorten van hetzelfde geslacht wordt deze afgekort. Bv.
Collema crispum, C. tenax. Deze regel wordt ook toegepast in de
soortenlijst en bij herhaald citeren van dezelfde soort.
- Verwijzingen naar een figuur of tabel als volgt: (Fig. 1) of (Tabel 1).
Dus niet (zie figuur 1). Naar foto’s wordt als figuur verwezen, idem voor
schema’s, tekeningen, enz.
- Figuren aanleveren in apart bestand maar figuurnummer en titel
figuur wel aangeven in de tekst op de plaats waar ze bij voorkeur moet
komen (de redacteur past dat eventueel nog aan naar gelang dat het best
uitkomt in de lay-out). Tabellen mogen in de tekst.
- Bij elke figuur of tabel een titel vermelden; maak deze tekst zo
informatief mogelijk, bvb door bij een foto of tekening op morfologische
details te wijzen, enz.
- De legenden en figuren op een apart blad aanleveren.
- Figuren: zorg voor goede kwaliteit en gebruik jpg bestanden voor figuren
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5. Referenties
Voor de referenties de volgende richtlijnen opvolgen.
Vermeld achtereenvolgens:
- Familienaam van de auteur gevolgd door een spatie en gevolgd door de
initiaal of initialen van de voornaam of voornamen met daarachter een
punt; familienaam en initialen in het vet;
- Ter verduidelijking: “Van” en “De” maken deel uit van de familienaam, dus
Van Landuyt W., De Beer D. en zeker niet Landuyt W. van & Beer D. de
zoals in Nederland;
- Indien 2 of meer auteurs: de familienamen scheiden door een komma,
behalve voor de laatste “en” schrijven;
- Gevolgd door één blanco lijn;
- Jaartal tussen haakjes gevolgd door een punt en één spatie;
- Titel van het artikel – wetenschappelijke namen in cursief, gevolgd door
een punt en één spatie;
- Wanneer het artikel in een tijdschrift gepubliceerd is: titel tijdschrift (in
italics) gevolgd door één spatie en dan het nummer van het tijdschrift
(indien nodig ook het volume tussen haakjes vermelden), dan een
dubbelpunt, gevolgd door de éérste en laatse pagina van de publicatie,
gescheiden door een gedachtestreepje en gevolgd door een punt.
- Wanneer het artikel een onderdeel is van een boek, dit boek vermelden
als: In: auteur(s) (van het boek in volgorde), gevolgd door (Ed.), titel,
naam uitgever, plaats uitgave, gevolgd door dubbelpunt en dan éérste en
laatste pagina van de publicatie, gescheiden door een gedachtestreepje.
- Voor referenties van webpagina’s: zie hoger
Voorbeelden:
Oosterlynck P. en Van Landuyt W. (2012). Kalktufbronnen in Vlaanderen:
mythe of werkelijkheid? Muscillanea 23:36-52.
Oosterlynck P., Landuyt W. en De Beer D. (2014). Excursie naar het
Terkamerenbos. Dumortiera 33:3-5.
Blockeel T.L. en Nieuwkoop J. (2016). The bryophyte flora of Lesbos, Greece.
Herzogia 29(1):1-34.
Schoffield W.B. (1980). Phytogeography of the mosses of North America. In:
Taylor, R.T & Levington, A.E. (Ed.) The mosses of North America. California
Academy of Science, San Francisco: 131-170.
6. Vermelden van de deelnemers aan de excursie
- Alfabetisch op familienaam met vermelding van voornaam (eerst de
voornaam en dan de familienaam);
- Indien deelnemer ook materiaal verzameld heeft dat in de soortenlijst
vermeld wordt, ook de initialen van de naam van de deelnemer
vermelden: bvb Piet Jansens (PJ)
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7. Soortenlijst of soortentabel (zie voorbeeld in bijlage)
Locaties
- Elke locatie krijgt hetzelfde nummer als in de soortenlijst
- Per locatie: gemeente (en zo nodig fusiegemeente), naam gebied (en
biotoop), IFBL coördinaten en datum (als dag/maand/jaar);
- Voor lichenen: de afkorting van het substraat met tussen haakjes het
substraat voluit).
Voorbeeld:
1: Heverlee, Meerdaalwoud (eiken-hagenbeukenbos) C4.22.41
2: Heverlee, Heverleebos (heide) C4.22.42
Substraat (contacteer Dries VDB voor lijst van substraat)
Ac (Acer campestre)
Dh (Dood hout)
IJ (IJzer)
-

-

-

Daaronder steeds deze de soortenlijst of soortentabel laten voorafgegaan
door de volgende tekst: “Initialen in hoofdletter: microscopisch
nagekeken en materiaal bewaard in herbarium; initialen in kleine letters:
enkel microscopisch nazicht; geen initialen: velddeterminaties.”
De waargenomen soorten kunnen ofwel achter elkaar (als soortenlijst)
als onder elkaar (als soortentabel) gerangschikt worden.
Bij de lichenen wordt ook het substraat vermeld. Bvb: Xanthoria
parietina 1 (Ac), 3 (Y). Initialen na substraat vermelden). Bvb: Xanthoria
parietina 1 (Ac, DVDB), 3 (Y, dvdb). Tussen haakjes in een soortenlijst of
niet tussen haakjes in de betreffende cel van de tabel. Indien substraat
ongekend is, dan een + vermelden.
Enkel de wetenschappelijke naam in cursief, alfabetisch.
Als er materiaal verzameld wordt voor bewaring in een herbarium indien
mogelijk ook het herbariumnummer vermelden.
De meest recente checklist1 gebruiken

Na elke soort het nummer van de locatie (niet in italics) vermelden en zo
nodig tussen haakjes de initialen van medewerker plaatsen (zie 5). Indien
meerdere phyla betrokken zijn: soorten rangschikken per phylum (in het vet)
en aantal aanduiden : bvb: Levermossen (8), Bladmossen (76)
De meest recente checklists: voor de bryofyten van België is nu Sotiaux A.,
Stieperaere H. and Vanderpoorten A. (2007). Bryophyte Checklist and
European Red list of the Brussels-Capital Region, Flanders and Wallonia
(Belgium). Belg. J. Bot. 140 (2): 174-169. Voor lichenen is dit: Diederich P., Ertz
D., Stapper N., Sérusiaux E., Van den Broeck D., van den Boom P. and Ries C.
(2016). The lichens and lichenicolous fungi of Belgium, Luxembourg and
northern France. http://www.lichenology.info.
1
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8. Engelse samenvatting
Een korte Engelse samenvatting van de bijdrage meeleveren.
9. Tenslotte
-

-

Controleer of de bijdrage is geschreven conform de richtlijnen;
Bewaar je bijdrage dmv een bestandsnaam gevolgd door de afkorting van
je naam, bvb Lummen-GR;
Stuur je bijdrage naar de coauteurs voor aanvullingen en opmerkingen:
deze lezen de tekst na en passen de bestandsnaam aan door de initialen
van hun naam achter de naam vd eerste auteur te vermelden: bvb:
Lummen-GR-PO-DDB
Stuur de finale tekst naar de redacteur – met nieuwe naam: Lummenfinaal01;
De uiterste datum voor het inleveren van bijdragen bij de redacteur is 30
september.

Deel 2: Richtlijnen voor redactie en verspreiding van Muscillanea
Eindredactie
-

-

De redacteur leest de tekst na en contacteert tijdig zodat de eerste auteur
indien de tekst kan aanpassen;
De eerste auteur past tekst aan en stuurt deze opnieuw naar de
redacteur– met nieuwe naam; bvb Lummen-finaal02, enzovoort. Doe dit
ook zo snel mogelijk zodat de redacteur de volgende stap kan uitvoeren;
De redacteur neemt bijdrage op in ontwerp Muscillanea – hij zorgt ook
voor de lay-out, het aanpassen van de omslag, het aanpassen van de
eerste pagina’s (IFBL hok, etc…), opstellen van de inhoudstabel op de
achterflap van de omslag;
Het ontwerp Muscillanea wordt naar het bestuur gemaild voor controle;
bestuursleden sturen opmerkingen binnen de week naar de redacteur;
De redacteur zorgt voor de laatste correcties.

Voor het verspreiden van Muscillanea
- Redacteur stuurt bestand van Muscillanea naar de secretaris;
- Secretaris zorgt voor het printen van Muscillanea
- Secretaris verstuurt Muscillanea naar de betalende leden (1 jaar niet
betaald: geen Muscillanea meer!)
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Bijlage
Initialen in hoofdletter: microscopisch nagekeken en materiaal bewaard in
herbarium; initialen in kleine letters: enkel microscopisch nazicht; geen initialen:
velddeterminaties.

Voorbeeld soortenlijst
Locaties
1 Molenbeekvallei en begraafplaats; IFBL E5.46.14; 6 april 2015 (voormiddag)
2 Meldertbos; IFBL E5.46.31; 6 april 2015 (namiddag)
Substraat
P (Populus sp.)
T (terrestrisch)
Levermossen (5 soorten)
Cololejeunea minutissima 1; Lophocolea bidentata 1,2; Lunularia cruciata 2;
Metzgeria violacea 2 (DDB); Radula complanata 1,2.
Bladmossen (5 soorten)
Aloina ambigua 1; Amblystegium radicale 1 (ddb); Amblystegium serpens 1,2;
Antitrichia curtipendula 1 (DDB 6788); Atrichum undulatum 1,2.
Lichenen (2 soorten)
Cladonia furcata 1 (T, dvdb),
Lecanora carpinea 2 (P)
Voorbeeld soortentabel
Locaties
1 Walenbos (Tielt-Winge), D5.56.42, 25 april 2009
2 Walenbos (Tielt-Winge), D5.56.24, 25 april 2009
Substraat
Ac (Acer campestre)
P (Populus sp.)
Qr (Quercus robur)
S (Salix sp.)
Anisomeridium polypori
Arthonia radiata
A. spadicea

1
Ac
Ac (dvdb)

2
S (DVDB 7436)
+
P
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