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Gasteromyceten van Nederland 

Een determinatietabel tot de soorten der Phallales, Lycoperdales, 

T ulostomatal es, Sclerodermatales en Nldu lariales. 

R. A. Maas Geeste ranus. 

Inleiding. 
Bet is wel eens goed achterom te zien en sam en te vatten wat een nfgelopen perio

de heeft opgclcveru. lk meen, dat we voor de Nederlandse Gasteromyceten op zo'n 
punt zi jn a:mgekomen. Aan de ene kant zijn daar de bijdragen die een overzicht ge,·en 
,·an de soorten ,-an een bepaald gcslacht of van een groep van genera (Bas, 1957: Van 
Eyndho\ en, 1937, l95ï; Kits van \\':weren, 1926: LUtj eharms, 1931: !>erdeck, 1950, 
1951), aan de ~llldere kant is er een groeiende reeks ,,an mededelingen, hier niet ver
der aangehaald, waarin ,.an nieuwe ,·ondsten ,·oor ons land melding wo1·dt gemaakt . 
Hoewel deze reeks niet zo snel groeit, beginnen wij toch het o,·erzicht te \'erliezen. 
Duur komt nog bij, dat er in reeome tijd in het buitenland \'rij ingrijpend ,·eranderdc 
inzichten wat betreft namenel at uur en soortop,·atting zijn gepubliceerd, waar ,,;j niet 
Mn ,·oorbij mogen gaan zonder geheel achterop te komen . Om bij deze veranderde si
tuatie het .spoor niet bijster te raken, leek het mij gewenst, het hier volgende o\·er
zicht te geven . Ik moet er echter dadelijk aan toevoegen, ten ee1·ste da.t ik bepaald 
geen specialist voor Gasteromyccten ben , volledig steun op het werk \':lil anderen en 
deze .samcll\·atting alleen maar heb geschr c,·en, omdat ik er de onbegrijpelijk geringe 
belangstelling mee hoop aan te wakkeren; ten tweede dat ik mij bijna uitsluitend heb 
gebasee1·d op matcriaal in het Rijkshorbarium; ten derde dat we met \'er andcringen 
in deze zo lang stabiel ge\\'aande groep rekening moeten blijven houden . 

Gebrek aan tijd, maar \'Oonu ook mijn ontoereikende kennis v:u1 de Casteromy
cetcn, hebbeu er toe geleid, dat ik mij beperkte tot het geven ,.an determinatietabel
Ion en een soortenlijst, twee zaken waar \\ij in ons land grote behoefte aan hebben. 
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Bij de tabellen zijn. in iets gewijzigde vorm, nog eens de sleutels opgenomen, dle 
door Perdeck (1 950), Van Eyndhoven (1957) en Bas (1957) zijn gepubliceerd. Deze 
maatregel beoogt een ,·er hoogde kuns op een goede determinatie. \Vul de soortenl ijst 
betreft. daarin heb ik naast de correcte naam sleehls enkele synoniemen vermeld en 
geheel afgezien 'an hel citeren ,·an literatuur. Hicr,oor wil ik ,·erwijzen naar het 
werk van Dernoutin {1968). Eekblad {1955), Kreisel (1962, 1967). Palmer {1968) en de 
artikelen , .an de 'fsjechische auteurs, die onder redactie \'an Pilál in Flora tsR {1958) 
zijn samengevat . 

Het zal ongetwijfeld opYallen, dat de {grotendeels) onderaards blijvende soorten, 
behorende tot de Hystcrangiales, Hymenogastrales, Gautierlales, Melanogastrales, 
bier ontbreken. (Een afr.onderlijke publicatie over deze groepen is ondertussen ,.an 
de hand van Dr . G. A. de Vries verschenen in de serie We tenschappe lijke Mededelingen 
der KNNV, no. 88~ Deze afwezigheid heeft geen enkele systematische grondslag, maar 
berust wel op een practisch feit. Namelijk dat wij in ons land de onderaar dse soorten 
vrijwel nooit te zien krijgen. Terwijl het voor ons allen met enige volharding mogelijk 
is de meeste soorten van de bovengrondse groep onder ogen te krijgen, is het slechts 
een heel enkele beschoren meer dan twee of Jrie uit de ondergrondse groep te vinden 
en dan gewoonlijk nog met vele jaren tussen de twee vondsten. Het valt echter niet 
mee, deze tweede groep uit de tabel tot de genera weg te werken, aungczien enkele 
soorten, b. v . Rhizopogon luteolus, er 7.ich niet aan houden onder de grond te blijven. 
Ik zal daarom niet verbaasd zijn , wanneer Iemand op een dwaalspoor geleid, met mijn 
tabellen aan de gang gaat, ofschoon zijn exemplaar niet Lot de hier behandelde genera 
behoort. 

Een van de moeilijkheden, die de beginneling vooral bij de Lycoperdaceae nog 
vaak parten zal spelen. is de omstandigheid, dat onrijpe exemplaren vrijwel niet te 
determineren zijn . Het thuis laten narijpen moet sterk worden ontraden. aan~ezien 
daarbij de sporen, hun ornamentatie en de kleur van de gleba en subgleba zich anders kun
nen ontwikkelen dan gewoonlijk het geval zou zijn geweesL Gelukkig zijn onrijpe 
Lycopcrdaceae bi j doorsnijden dadelijk als zodanig te herkennen: gleba en subgleba 
zijn dan zeer zacht en waterrijk . 

Een andere moeilijkheid is. dat in bepaalde gevallen kenmerken van het cxopel'i
dlum voor een zekere determinatie worden gevraagd, terwijl dit cxoperidium bij rijp
heid juist geheel verdwenen kan zijn. 

Waar mogeli jk heb ik vermeden kenmerken te gebruiken, d!e sleehls in een zeer 
\•roeg of pas in een laat stadium zijn te zien . De kans dergelijke stadia aan te treffen 
is immers betrekkelijk gering. Een kenmerk dat b . v. heel vaak als enige criterium 
wordt genoemd ter onderscheiding van Calvntia en Lycopcrdon, is de wijz-e van openen 
van het endoperidium . Het is inderdaad een beslissend kenmerk. ma:u· pas in een laat 
stadium te zien . lleL ver-l iest daardoor elke betekenis wanneer men een p:ts volwassen 
exemplaar in handen heeft, waaraan onmogelijk is te voorspellen, hoc he t zich over 
enige tijd (onder natuurlijke omstandigheden) r.ou hebben geopend. 

Ter beoordeling \':tn enkele kenmerken ,.an gleba en subgleba Is het nood:c:akeli jk 
een scherpe O\'erlangse doorsnede door een ,·ruchtlichaam te maken. Sommigen ~:uilen 
geneigd zijn daarvoor een scheermesje te gebrUiken, maar hel resultaat zal ,·rijwel 
altijd tegenvallen, behalve de hoe,·eelheid rondstui\·end spor<'nstof. De beste manie r. 
naar mijn mening, is het gedroogde \TUchtlichaam met een gro,·e soliaar in één forse 
beweging over langs doo1· te knippen. Het !s misschien niet overbodig er op te wijzen, 
dat de schaar na elk gebruik goed moet worden schoongemaakt , te r voorkoming \ 'aD 

contaminatie met de sporen van een eerdet· behandelde soort. 
Zoals Le ,·crwachten was , kon het gebruik van een microscoop niet worden om

zeild. Ik heb het aantal microscopische kenmerken echter bepe rkt gehouden en heL is 
gewoonlijk niet nodig met zeer sterke ,-ergrotingen te werken. 
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Sporen worden het best in steeds hetzelfde soort medium onderzochi . b. v . in 
lactophcnol-methylblauw, nooit echt.er in KOH. Eventuele luchtbellen laten zich door 
verhiUing verdrijven. Sporematen worden altijd genoteerd zonder de ornamentatie. 

Capillitiumdradcn kunnen in lactophenol zonder kleurstof worden bestudeerd. 
De hi e r gebruikte illustraties zijn van diverse oorsprong. vandaar· hun verschil 

in techniek en kwal itcit. Zij zijn niet op schaal getekend. 

Overzicht der behandelde genera 

Orde Pilallales 

Familie Phallaceae 

Mutinus 

Phallus 

Dictyophora 

Familie Clathraceae 

Ly surus 

Clathrus 

Orde Lycoperdales 

F amilie Lycoperdaccae 

Calvalia 

Vascellum 

Langermannia 

Lycopc rdon 

Bovist a 

Bovistelia 

Disciscda 

Familie Geastraccae 

Myriostoma 

Ge astrum 

Orde Tulestomatales 

Familie Tulostomatacc ae 

Tulostoma 

Orde Sclerodermatales 

Familie Sclc rodcrmataceae 

Scleroderma 

Familie Astraeacc ae 

Astraeus 

Familie Sphaerobolaceae 

Sphaerobolus 

Orde Nidulariales 

Familie Nidulariaceae 

Crucibulum 

Cyathus 

Nidularia 

Mycocalia 
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Verklaring der gebruikte termen 

~ .P 2 p _!1 J ~ ~ . De opzwelling aan de onderzijde van het endoperidiu.m 
b. v. bij Geastru.m coronaturn wordt apophyse genoemd . 

Ç _a p 1 p _ i _t 1 ~ ~- . He[ weefsel van steriele hyphen binnen het peridium . 
Deze hyphen zijn onvertakt tot zeer sterk vertakt, oorspronkelijk dunwandig en 
kleurloos , maar gaandeweg dikwandig en bruinig wordend, met of zonder dwarswan
den (septen) en poriëa. Kreisel (1962: 105) onderscheidt nog een 
~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ l_l_i .! ~ ~ 1_!1 ' maar ik heb deze term vcrder buiten beschouwing gelaten. 

C o l u m e 1 1 a . Een blijvend, ster iel, asstandig lichaam binnen het pe r idiu.m. 
Een dërgell)k Ïic!Îaänï is te zien op lengtedoorsnede van het vruchtlicha!ml van een 
Geastru.m. Zie ook onder pseudocolumella. 

!? i ~ ~ ~~I[ r_:1 ~· Vlies , bestaande uit geheel afwijkend gevormde cellen, 
dat gleba en subgleba van elkaar scheidt; voorbeeld: Vascellum pratense . Zie ook on
der pseudodiafragma. 

Discus. 
Phallus .- - - - -

Schijfvormige, steriele afsluiting aan de top van de hoed bi j 

~ !1 _?!? .P ~! 1 ~ ~ 1.!.1!1 . Binnenste laag van het peridiu.m. 

~ p l f ~~Ir m ~ . Membraan bij de Nidulariales, dat het jonge peridium 
aan de bovenzijde a1sluit . 

~ }!- 2 p ~.! J 9 ~ 1.!. r_:1 • Buitenste laag van het peridium. 

Funiculus . - - - - - - - -- Weefsel streng, die bij de NidUlariaceae de peridiaJen 
verbindt met de binne.;zi jde van het peridium. 

G 1 eb a . Bij de Gaslerornyceten het weefsel , dat biimen het peridiurn 
beslotén-ligt ë.t uH hymenophoor (= hymeitium- drager) en hymenium bestaaL De term 
wordt ook gebruik• ter aanduiding va.1 de s toffige , sponzige massa, die ruit 
capillitium en sporen (mel of zonder afgebroken sterigmen) bestaat. 

H o f . Anders gekleurde zOne rondom het peristoom, vooral ter sprake 
komend b i] Geastrum. 

In d u s i u m . Velum, dat bi j enkele Phallaceae onder de hoed is aange-
legd en vaÏt d.ë tÖp vaa de steel afhangt. 

P e r i d i o l e . Een kleine, schijfvormige of bol ronde afscheiding van de 
gleba,-met ëen ëfgën~ gewoonlijk dikke, gesloten wand, waarbinnen zich het sporo
gene weefsel bevindt. 
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p e r i di u m De wand , die de gleba omgeeft en wordt onderverdeeld in 

exo- en ëndöpëriáiüin, zie daar. 

P e r i s t o om Cirkelvormige tot conische zone rondom de mondopening 
van het ëndöpër1diuÏn-bij Geastrum. 

P s e u d o c o 1 u me 1 1 a Het centrale, min of meer conische gedeelte 
van de-gÏebä bif:Cyëopërdon.- Rreisel (J.962: 1 01) heeft er terecht op gewezen , dat de 
hiervoor in zwang zijnde benaming "columella" onjuist is, omdat deze laatste term 
bedoeld is voor uitsluitend steriel weefsel. 

P se u d o d i af r a g m a Evenals het diafragma , is dit een laag , die 
subglebä van glëbä -sëhëidt~ Ïn -tëgenstelling tot het diafragma echter , bestaat het 
pseudodiafra","llla niet uit geheel afwijkend gevormde cellen zoals het geval is bij de 
subgleba, maar uit dichter opeen gepakte en daardoor kleinere en plattere cellen. 
Term ingevoerd door Eekbl ad (1955: 31) . 

Receptaculum 
draagt~ - - - - - - - - - - -

De structuur , die het sporenproducerende weefsel 

Steeltje dat aan zijn top een basidiospore draagt . 

S~ ~ g ~ ~ ~ ~ Steriel gedeelte van het vruchtlichaam onder de gleba , dat 
het spore11-producerende deel is. 

V e 1 u m Sluier , vlies . 

V o 1 v a (Zakvormige) rest van het peridium aan de basis van de s teel 
in enkële genëra der Phalla1es. 
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Sleutel tot de genera 

1. Vruchdichaarn bolrond tot aardappelvormig, stevig, vlezig. in sommige gevallen 
aan de buitenzijde geaderd, inwendig gekarnerd, geen capillitiurn, de sporenmassa 
bij rijpheid nooit stoffig, gewoonlijk onderaards blijvend: .... groepen van 
Gasteromycetes die hier niet ter sprake zullen komen. 

1. Niet deze combinatie van kenmerken. 

2. Sporen in grote massa's aanwezig en deze uitwendig zichtbaar of bij overlangs 
doorsnijden van het vruchtlichaam zichtbaar wordend, sterk gekleurd , niet in 
peridiolen besloten (te r verduidelijking wordt aangeraden het alternatief no. 2 
te lezen en de daarbij behorende figuren te bestuderen) . 

3 . Vruchtlichamen van het type 1-5. Sporenmassa bij rijpheid slijmig. 

4. Vruchtlichaam van het type 1-3. 

5. Receptaculurn bestaande uit een steel en een aan de top daarvan bevestig
de, vrij hangende, klokvormige hoed . Gleba op de buitenzijde van deze 
hoed. 

6. Indusiurn afwezig; type 2; 
6. Indusiurn aanwezig; type 3: . 

. . . Phallus. 
Dictyophora . 

5. Receptaculurn zonder vrij hangende klokvormige hoed. Gleba de top 
van de steel of een gedeelte daarvan bedekkend; type 1: . .... Mutjnus . 

4. Vruchtlichaam van het type 4 of 5. 

7. Receptaculum wit beneden, vUil geel naar de top; type 4: Lysurus. 
7. R eceptaculum rood; type 5 : .............. Cl arhrus. 

3. Vruchtlichaam van het type 6-15. Sporenmassa bij rijpheid poederig, stuivend. 

8. Capillitium aanwezig; vruchtlichaam van het type 6-13. 

9. Subgleba gekamerd . 

10 . Gleba door een diafragma (of pseudodiafragma) 
scherp van de subgleba gescheiden. 

11. Capillitium ongesepteerd, met poriel!n. 

12. Porieën spleetvormig: Calvatia utriformis. 
12. Porieën groot, rond: Bovistella radicata . 

11. Capillitium gesepteerd , zonder porie~n: 
V aseeliurn pratense . 

J 0 . Gleba geleidelijk in de subgleba overgaand. 
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13 . 

13. 

P seudocolumelia duidelijK ontwikkeld . Capillitium elastisch, 
bij het maken van een pre1)araat niet in fragmenten brekend: 
de meeste Lycoperdon soorten. -;. /.. .fiJ 
Pseudocolumella onduidelijk of ontbrekend. Capillititbn bi j 
het maken van een preparaat in fragmenten br ekend. 

14. Exoperidium <iicht fijnkorrelig of zeer fijn stekelig. 

l 5. Endoperidium dof. Subgleba vrij grootcellig 
Afgebroken sterigmen gewoonlijk talrijk aanwezig in 
sporen-preparaat: Calvatia excipuliformis 

15. Endoperidium glanzend. Subgleba kleincellig. 
Nooi t afgebr oken sterigmen in sporen-preparaat: 

Lycoperdon b~adiceurn . 

14. Exoperidium bestaande uit samengestelde plompe 
stekels , die in plakaten afval len. Endoper idium vil tig: 

Lycoperdon marginatum. 

9. Subgleba niet gekamerd of geheel afwezig. 

16. Vruchtlichaam van het type 7 of 9 . 

17. Capillitium elastisch, niet bre kend, 
zelden gesepteerd: Bovista. 

I't. C.apillitium in fr agmenten gebroken, 
regelmatig gesepteerd: Lange rmannia. 

16. Vruchtlichaam van het type J 0 of 13 , 
dan wel 11 of 12 . 

18. Vruchtlichaam van het type 10 of 13. 
Exoper idium weinig opvallend. viltig, 
met zand geïncrusteerd. 

19. Vruchtlichaam ongesteeld; 
type 10: Disciseda 

19. Vruchtlichaam gesteeld: 
type 13: Tulostoma 
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18. Vruchtlichaam van het type 11 of 12. 

20. Endoperidium met één steel of ongesteeld, en met 
één centrale opening : type 12: ..... Geastrum. 

20. Endoperidium met verscheidene steeltjes en vele 
openingen; type 11 : . . . . . . . . .Myriostoma. 

S . Capillitium afwezig. 

21. Vruchtlichaam van het type 14: .. Scleroderma. 
21. Vruchtlichaam van het type 15: .... Astraeus . 

2 . Sporen in zeer ,·eel geringere hoeveelheden aanwezig, bovendien niet zonder enige 
moeite te ü nden. aangezien zij lang binnen peridiolen besloten blijven . kleurloos. 

22. Peridiolen plat, schi jf- tot lensvorming, 
talrijk. Vruchtlichaam van het type 17-19. 

23. Vruchtlichaam van het type 19. 
Peridiolen niet door een weefse lstreng 
(funiculus) aan de binnenzijde van het 
peridium vastgehecht. 

24 . Peridium vrij stevig en althans 
resten ervan lang blijve nd, aan de 
buitenzi jde oorspronkelijk vlokkig 
tot vil tig, vuilge el tot bruinig. 
Peridioten 1-2 mm diameter : 

Nidularia. 
24. Perieliurn vliezig, nij spoedig ver

gaan , kaal, wittig. Peridioten 
minder dan 0. 5 mm diameter: 

Mycocalia. 

23. Vruchtlichaam van het type 17 of 18 . 
Peridiolcn door een weefselstreng 
aan de binne n7.ijde van het pe ridium 
vastgehecht. 

25. Peridium-wand 1-lagig. op 
lengtedo orsnede naar beneden 
toe geleidelijk in dikte loene
meno; type 17: .... Crucibulum 

25 . Peridium-wand 3-lagig. op 
lengtedoorsnede van gelijkblij
vende dikte; type 18: .. Cvathus . 

22 . Peridiolen bolrond, s teeds 1 per \TUCht

lichaam aanwezig. Vruchtlichaam van het 
type 16: .. ... .......... Spbaerobolus. 
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1 . MUTINUS SLEUTEL 

1. Receptaculum onder de gleba oranjegeel tot oranjerood : ........ . . .. M. caninus . 
1. Receptaculum onder de gleba rozerood tot karmijnrood: . . .. .... .. . . M . ravenelii. 

2. PHALLUSSLEUTEL 

1. Volva aan de lucht roze toL violet verkleurend. 
Discus groot, hall zo breed als de hoed. G.lcba niet stinkend . 
Uitsluitend in duinzand : . . ..... . ..... . ............ . .. .. ........ P. hadriani. 

1. Vol va wit blijvend. Discus klein, 1/ 3 van de hoedbr eedte of minder.Gleba stinkend. 
Niet buiten het bos voorkomend: ....... . .. .... ....... .. .. . .. . .. P. iimpudicus . 

3. CALVATIA SLEUTEL 

1. Vruchtlichaam plomp. Gleba en subgleba door een pseudodiafragma scherp gesche i -
den. Sporen glad: .. ... .. ... . ..... ... ........................ . C . utrüormis. 

1. Vruchtlichaam sla.!}k. Gleba en subgleba geleidelijk in elkaar overgaand . Sporen 
grofwrattig: .... . ......... . ........... . ..... .. ... ......... C. excipuliformis . 

• 
4a. LYCOPERDON SLEUTEL 

(gewijzigd naar Perdeck, 1950) 

J. Rijpe sporen grofwrattig. Wratten reeds bij een vergroting van 450 x langs de om
trek van de sporen zichtbaar als een rij fijne knobbeltjes; sporen gewoonlijk meer 
dan 4 . 5 u diameter . 

2. Exoperidium niet korrelig, uitsluitend uit stekeltjes bestaand, oorspronkelijk 
door een vlokkig velum omgeven, waarvan nog lang r esten overblijven: 

L. mammiforme . 
2. Exoperidium bestaande uit stekeltjes en korreltjes, zonder vlokkig velum: 

L. molle. 

J . Rijpe sporen glad of fijnwrattig . Wratten bij een vergroting van 450 x niet duide
lijk zichtbaar: sporen gewoonlijk minder dan 4. 5 fol diameter. 

3 . Exoperidium met duidelijke stekels. 

4 . Stekels niet met hun bases v1n ·bonden , niet in platen afvallend. 

5. Stekels plomp, enkelvoudig of samenge steld, in heL laatste gev al de af
zonderlijke delen over hun gehele !engte met elkaar ve rgroeid . 

6. Grote stekels vuilwit tot geelbruin, door fijne wratjes omgeven, 
zie fig. 20 k , makkelijk afval! end, daarna lichte plekkm1 achterlaten· 
die het oppervlak een netvormig uiterlijk geven:. 

L . perlaturn var . perlatun1. 
6. Grote stekels meestal donker gekleurd, niet regelmatig door klei

nere stekels omgeven of deze laatste afwezig , niet makkelijk of in 
het "'eheel niet afvallend , het oppervlak daardoor ge en netvormig 
uiterlijk vertonend: ...... ... .. . .... L . perlaturn var . bonordeni. 
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20. Lycoperd.on (a - e: vrucht/ichaam op dM rsnede; (- J,: typen van 

stekels van het eJ<.operidium). (f- k. na.ar l<r~ise/. 19tz) 
a . e x.operi dium. 
b. endoperi tlium. 

C . pert'phere d eel Vtlll de 3/eba.. 
d-f'Seudoeolom ellaJ cndra.lt- <fee/ van defle6a. 
e. subgleba.. 

21. Gea.strum, 1/rudtlt'c.hq,a.m or doarsnede(tuu~rT/orQ. C~R). 
a.. monti. 
IJ, 1/eba.. 
C. colom e I/a. . 
d . endoreri ctium. 
e. steel. 
f. vlez.,'ie la.a.'JM.ll lre t exol'er/dt'v777. 
f vezelite /a.a..1 van hd exo;u·idivrn. 
h. mycelium la.a.r Van ltef eKoperidium (soms beperkt fcl~n kleine 

plek in lrd ~enfrum). 
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5. Stekels fijn, slank, donker. 

7. Stekels in regelmatig geplaatste groepjes gerangschikt, samen
gesteld (de samenstellende delen naar elkaar toe gebogen en 
aan de top met elkaar Yergroeid, zie fig. 20 h) na afvallen lich
te plekken achterlatend, die een netstructuur teweegbrengen: 

L. foetid um. 
7. ::;teke!s niet in groepjes geplaatst, niet afvallcnd, geen net-

structuur teweegbrengend: . . .. ..... . ......... .. L. umbrinum. 

4. Stekels plomp, met bun bases vcrbonden en jn platen afvnllend; gleba 
duidelijk van subgleba gescheiden ( hoewel er geen sprnke van een wer-
kelijk diafragma is) ...... ........... .. ........ .. . .... L. marginatum. 

3 . Exoperidium zonder duidelijke stekels. 

8. Pseudocol•unella zeer duidelijk ontwikkeld. Subgleba wit 
tot bleekbruin. Vruchtlichamen in dichte bWldels, gewoon
lijk hout bewonend:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. pyriforme. 

8. Pseudocolumella onduidelijk . Subgleba purperbruin tot 
donkerbruin. Vruchtlichamen in kleine groepjes of verspreid 
grond bewonend: ........... . . .. . .. . .. .... . L. spadiceum. 

4b . TWEEDE LYCOPERDON SLEUTEL 

1. Subgleba in rijpe toestand krachtig gekleurd . 

2. E.'\operidium bestaande uit duidelijke stekels, nooit met een dok.ki g hulsel om
geven. 

3. Stekels van twee gr ootten. Grote stekels omgeven door een krans van veel 
kleinere stekels of wratten , waardoor een netvormige structuur te voorschijl 
wordt geroepen; deze indruk wordt zeer versterkt na afvallen van de grote 
stekels. 

4. Grote stekels enkelvoudig, zie fig. 20 k. of samengesteld; de samenstelle 
de delen over hun gehele lengte nauw samenhangend on daardoor gegroefd: 

L. perlaturn var.perlatum. 
4. Grote stekels samengesteld uit 4-6 stekels, die aan hun top met elkaar 

vcrbonden zijn, zie fig. 20 h: ... .... . ........ . ........ . . L. foetidum . 

3. Stekels van één grootte of exoperidium In ieder ge,·al zonder netvormige 
structuur. 

5 . Stekels plomp. 

6. Pseudocolumella afwezig. Stekels aan de basis samenhangend , in 
pi aten af vallend. Etldoperidium fijnviltig: .......... L. marginatum 

6. Pseudocolumella duidelijk ontwi kkeld. Stekels niet of af?.onderlijk 
afvallend. Endoperidium kaal: ... . .. . ... L . perlaturn var. bonorden i 

5. Stekels slailk: . ........... ... ...... . .... . .......... L. umbrinum. 
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2 . Exoperidium betaande uit korreltjes of wr atjes, al of niet gemengd met fi jne 
korte stekeltjes. of geheel uit zeer fijne , dichtopeen staande stekeltjes. 

7 . Talrijke afgebroken sterigmen (tot ongeveer 25 p lang) tussen de 
sporen. Sporen grofwrattig , wratten 0 . 4--0 . 6 J.l hoog. 

8. Exoperidium niet korrelig, uitsluitend uit stekeltjes bestaand, 
oorspronkelijk door een velum omgeven: ...... L. mammiform• 

8. Exoperidium uit korreltjes en stekeltjes bestaand , zonder 
vlokkig velum: . ... . . . .. ... .... ... .......... .... L. molle. 

7. Geen afgebroken sterigmen tussen de sporen . Sporen fijn wrattig, 
wratten 0 . 2--0 . 3 .u hoog: ...................... L . spadiceum. 

1. Subgleba blijvend wit of bleekbruinig. Exoperidium uit fijne wratten bestaand: 
L . pyriforme. 

5 . BOVISTA SLEUTEL 

1. Capillitium zonder porie~n . 

2. Sporen met aanhangende sterigme-rest. 

3. Capillitium spaarzaam of in het geheel niet gesepteerd. 

4. Spor en met rechte sterigmen . 

5. Sterigmen 8- -14/J lang. Rijpe gleba niet purperbruin. Endoperidium 
dof, loodkleurig grijsblauw, zelden bruinig: .... ... .... B . plumbea. 

5 . sterigmen 4--9 Jol lang. Rijpe gleba purperbruin. Endoperidium wat 
glanzend, egaal of vlekkerig donkerbruin, vaak met purperen tinten: 

B . nigrescens. 

4 . Sporen met sterk gekromde sterigmen: . . 0 •• 0 •• • 0 0 •••• • 0 • Bo graveolens . 

:L Capillitium (uit het midden van de gleba genomen) met talrijke septeno 
Eudoperidium roodbruin tot omberbruin :. 0. 0 0 . 0 •• 0 • • ••• • 0 • • 0. B . limosa. 

2. Sporen zonder aannangende sterigme-rest. Exoperidium lang standhoudend. uit 
spitse korreltjes bestaand . Capillitium ongesepteerd, dichotoom vertakt: 

B. colorata . 

l. Capilliiium met porieën . Sporen zonder aanhangende sterigme-r est. 

6 . C apillitiwn wel vertah1: , maar niet verdeeld in duidelijke hoofd
stam met zijtakl\en; porieèn duidelijk zicbtbaar 0 Basis van rijp 
vruchtlichaam grij sbruin tot geelbrUin. 

7. Subgleba gewoonlijk aanwezig. Exoperidium fijn korrelig . In 
loofbos: .. .. ...... 0 • • • 0 ••• 0 •• • 0 ••• • • 0 • 0 • 0 • B. pusilliformis 0 

7 . Subgleba gewoonlijk afwezig . Exoperidium in kleine veldjes ge-
bar stea ot grofzemelig 0 In open terrein: .. . .... 0 B. pusilla. 
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6 . Capillitium opgebouwd uit elementen bestaande uit hoofdstam en 
vertakkingen; porieön nauwelijks zichtbaar zonder olie immersie . 
Basis van 1'ijp vruchtlichaam heei vaak warm oranjebruin tol rood-
bruin. Subgleba aanwezig: .. . ................... B. polymorpha. 

G. DISCISEDA SLEUTEL 

1. Sporen 6--9 ~ diameter, grofwrattig: .... .... ....... .. ........ . . .. . D. bovista. 
1. Sporen .J.--5 .u diaroeter , zeer fijnwrattig: ......... . .. .............. D. cal va. 

7a. GEASTRUM SLEUTEL 
(gewijzigd naar Van Eyndhoven, 1957) 

J. Endoperidium met één opening en één steel of zittend . 

2. Endoperidium met een steel (bij verse exemplaren kan de steel nog vcrborgen 
zijn; bij oude exemplaren vanG. triplex enG. vulgaturn soms schijnbaar een 
kort steeltje) . 

3 . Peris toom met duidelijke plooien (gevoord), meestal mooi kegelvormig. 

4. Endoperidium slank gesteeld . 

5 . Endoperidium breder dan hoog en vooral in droge toestand minor meer 
baretvormig, met afhangende kraag aan de onderzijde . Exoperidinm 
3 -4 cm diameter: . ..... ..... ... . . . . . .. .... ... ..... G. striatum. 

5. Endoperidium zonder afhangende kraag, de onderzijde vaak. straals
gewijs gegroefd. Peristoom slank, toL 5 mm lang. Steeltje aan de hu
sis vaak door een korte schede omgeven. Exope ridium tot 10 cm 
diameter: .. ..... .. . . . . . ... ... ..... .. ... . . . .. . ... G. peetiDaturn. 

4. Endopcridium kort en dik gesteeld . Peri stoom kort , 1-- 2 mm. Kleine 
soorten, exoperidium 1--4 cm diamete r. 

6. Exoperidium enigszins hygroscopisch (krult bij indrogen te ~·ug naur 
de steel , maar bedekt het endoperidium niet ) . Endope ridium ruw 
door kleine wratjes (loupe) : .. . ..... . ........... G. campestre . 

6 . E.xoperidium niet hygroscopisch. Endoperidîum glad: .. G. nanum . 

3. Peristoom gladve:Gelig (gewimperd). 

7 . Exoperidium gewoonlijk 4-slippig, hoog opgericht, 1--2 cm 
hoog en breed. buitenste laag blijft als kommetje in de grond 
en slippen blijven vastzitten . Bij oude losgeraakte exemplaren 
is het hoge model van het exoperidium een goed kenmerk . 
Endoperidium meestal hoger dan breed . Peristoom scherp 
omgrensd, vaak zelfs schijfvormig: . .... .. . G. quadrifidum. 

7. Exoperidium gewoonlijk met vi jf of meer slippen. min of meer 
vlak uitgespreid; buitenste laag niet loslatend, geen kommetje 
in de grond vormend. 
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8 . Grote soort. Exoperidium -l--8 cm diaro t te r . Sreel dik. 
Endoperidium vaak met apophy s e . P eris toom nie t of weinig 
omgrensd: ........ . ......... • . ............ G. coronaturn. 

8. Kleine soort. Exoperidium 1- - 4 c m diam ete r. Stee l kort, 
dik. Peristoom scherp omgrensd : .. ......... G. minimum. 

2. Endoperidi urn zittend. 

9. Exoperidium hygroscopisch, bij drogen buigen zich de 
slippen naar boven terug en bedekken he t endoperidium 
geheel of gedeeltelijk. 

10 . Endoperidium met goed ontwikkeld peristoom. 

11. Exoperidium uitgespreid 2--3 cm diameter . 
binnenzijde zwartachtig tot donke rbruin. 
Peristoom duidelijk omgrensd : ... . C. recolligens. 

11. Exoperidjum uitgespreid 2 . 5- 5 cm diamete r . 
binnenzijde geelbruin tot rossig bruin. Peri stoom 
niet omgrensd: . . .. .. .. . ....... . . G . fioriformc. 

10. Endoperidium zonder peristoom , alleen e en gaatje 
vertonend. Grote soort , exoperitiium uitgespreid 
5- 8 cm diameter met dikke leerachtige slippen: 

Astraeus hygr om etricus . 

9. Exoperidium nie t hygroscopisch. 

12 . Pe ristoom geplooid (gcvoord) en mee s tal 
lang. zonder afscheiding zich ui t he t 
endoperidium ontwikkelend. Kleine soort. 
Exoperidium 1-2. 5 cm diamele r:C . badium. 

12. P er istoom gewimperd , zonder plooien. 

13 . Een hof (lichte kring) om he t peristoom 
(bij twijfe l natmaken). Onde r zijde van 
de slippen zonder aanhechtende grond
substantie . 

14. Onder zijde van het exoperidium 
bruin, veelal overlangs gebarsten . 
Exoperidium 4- 10 cm diameter. 
Om het endope ridium een duidelijke 
vlezige kraag, welke zich van de 
vlezige laag de r s lippen heeft af
gescheiden (bij te jonge exempla
ren, waarbij de slippen schuin 
omhoog wijzen en zich nog niet naar 
beneden hebben omgekruld. heeft 
de kraag zich nog nie t ontwikkeld ; 
bij zeer oude exempla ren is er 
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14. . 

vaak geen kraag meer, m aar een wal 
steelachtige verbinding tussen exo- en 
endoperidium). Hof vaak onduidelijk: 

G. tri~ex. 
On<ierz.ijae van het exoperidium tra oker-
geel, vU tig, bij vocht donkerder . Kleiner 
en leerder dan de vorige. Duide Ujke ai
scheiding tussen perist.oom en endoperidium : 

G. saccatum. 

13. Geen spoor van een hof. Onderzijde van !lel. 
exopcridium m e t aanhechtende grondsubstan
tie, welke niet zonder beschadiging van bet 
exoperidium is te verwijder en. 

15. Exoperidium gewoonlijk 3--5 cm dia
meter , soms tot 10 cm. Laag onder 
de aanhechtende grondsubstantie wit 
(bij oude exemplaren kan all<: grond
:;ubstantie met de buitens te laag ver-
dwenen z.ijn). Men verwarre de zwam 
dan niet met G. sac<.:atum, d~e er in 
habitus veel op lijkt, maar o . a. een 
hof heeft. Dit is de enige Nederl andse 
soor t, waarbij de sporen 7.0 goed als 
ongestekeld ûjn: ..... . .. G. f!mbriatum. 

15. Grote soort, exoperidium 6--8 cm 
diameter. Vlezige laa,g bruinroze, bij 
verse exemplaren rose, bij oude is 
de roze tint veelal grotendee ls ver
dwenen. Endoper ldium kan entgs7.in s 
gesteeld lijken, waardoor verwarring 
m et G . coronaturn kan optreden: 

G . vulgatum. 

1 Endoper idium met vele openingen en vele steeltjes. Exoperldiu.m 4--15 cm diame· 
ter: ... . ...... . .... . ..... .. . . .... ..... ... . ..... Myriostoma coliforme. 

7b . TWEEDE GEASTRUM SJ. EUTEL 

J. Endoperid!um (duidelijke abnormaliteiten uitgesloten) met njet meer dan é6n cen
trale opening . 

2 . Opening !n het endoperidium door een peristoom omgeven . Sporen hoogsten::. 
7. 5JU diameter . 

3. Pèristoom gevoerd . 

4. Peristoom omgeven door een hoi (en soms ook een t'i.n.gvormige r ichel). 

5. Endopertdium ruw . Sporen 6. 2--7.2 p diametet· , opvallend gestekeld: 
G. campes tre. 
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5. Endoperidium glad. Sporen 5. 2--6.211 diameter, zeer fijn wrattig:: 
G. nanum. 

4 . Peristoom zonder hof. 

6. Endeperiilium duidelijk gesteeld. 

7. AJ)ophyse kraagvormig uitgestulpt, met scherpe rand: 
G . striatum. 

7. Apophyse zwak gewelfd, glad of radiaal gegroefd: G. pectinatum. 

6 . Endoperidium zittend: .. . . .............. . ......... G. badium. 

3. Peristoom gewimperd. 

8 . Exoperidium aan de basis niet ingedeukt, voorzien van een 
bos myceliumdraden, overigens kaal en vrij van aanklevend 
vuil, bruin; in jonge toestand tulpebolvormig; bij verdere ont
wikkeling in slippen opensplijtend, die zich omlaag krommen. 
In volwassen toestand endoperidium door een schotelvormige 
kraag omgeven: .. • ............ . ... . ....... G. triplex. 

8. Niet deze combinatie van kenmerken. 

9. Peristoom omgeven door een hof en/ of ring. 

10. Endoperidium gesteeld. 

11 . Exoperidium in 4--5 slippen gedeeld:G . quadrifidum. 
11. Exoperidium in 7--10 slippen gedeeld: G.minimum. 

10. Endoperidium zittend. 

12. 

12. 

Exoperidium sterk hygroscopisch (slippen 
bij dróOgtê naar binnen gekruld en het en
doperidium bedekkend), buitenz ijde wittig: 

G. recolli~Jens. 
Exoperidium niet hygroscopisch , buitenziJde 
okergeel: . . ............ .. . . . G. saccatum. 

9 . Peristoom niet door een hof of ring omgeven. 

13. Endoperidium gesteeld. 

l4. E.\\Ü()\)~1\Ü\\\Th \)~~~\\. \Jl''U\'1\\g. \1\e
zige laag van het exoperidium roze 
tot rozebruin: ..... . . G . vulgaturn. 

14. Endoperidium donkerbruin t ot 
zwartig . Vlezige laag van het 
exoperidium geelbruin: G. coronatum. 
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13. Endoperidiuro zittend. 

15. Exoperidium hygroscopisch 
(slippen bij droogte naar het en
doperidium toe gekruld, maar 
niet geheel bedekkend), aan de 
onderzijde zonder aanklevend 
vuil: ...... ..... G. floriforme. 

15. Exoperidium niet hygroscopisch, 
de onder:ájde geïncrusteerd met 
gronddeeltjes en plantaardige 
afval: ............ G . fimbriatum. 

2 . Opening in het endoperidium niet door een peristoom omgeven. Exoperidium 
hygroscopisch (slippen bij droogte naar en over het endoperidium gekruld) , de 
binnenzijde vaak in kleine veldjes gebarsten. Sporen 8-- 11~ diameter: 

Astraeus hygrometrieus 

1. Endoperidium met een groot aantal openingen zonder peristoom: 
Myriostoma coliforme 

8. TULOSTOMA SLEUTEL 

1. Mond kort buisvormig, glad, gaafrandig. Hof om de mond donker , roestbruin tot 
zwartbruin. Endoperidium perkamentachtig. 

2. steel soms over de gehele lengte wittig tot bleek grij sgeel , vaker echter onde r -
aan vuil zalmkleurig tot oranjebruin: ..... . .......... . . . .. .. . T. brumale. 

2. steel onderaan of over de gehele lengte donkerbruin: . . ... . T. melanocyelum . 

J. Mond tepelvormig, ruw tot wrattig , ingescheurd, getand of gewimperd. Hof om de 

1. 

mond niet donker. Endoperidium vezelig viltig: ........ ....... T. fimbriatum. 

9. SCLERODERMA SLEUTEL 
(naar Demoulin, 1968, 1969) 

et netvormige ornamentatie. Hyphen regelmatig met gespen. ------........ .... 

2. Opstaande wanden van he t ne t van ongelijke hoogte. P eridium zeer dik, hard, 
meestal met grove wratten of schubben : . .. . . ....... . ........ S. citrinum. 

2. Opstaande wanden van het net van geli jke hoogte. P eridium dun, bros, glad of 
met onduidelijke schubben, aan de basis vaak oranje of rood getint , soms zelfs 
wi jnkleurig: .......... ....... . .. ..... . ... .. . . . ..... ....... . S. bovista. 

1. Sporen met ~ratten of stekels als ornamentatie. Gesp~n :Ge ldzaam . 

3 . Peridium met donkerder schubjes op een l ichtere ondergrond. 

4. Sporen 9--14. 4 ,t(.l diamete r. Schubjes op het peridium gewoonlijk klein 
(onge,·eer 0. 5 mm diameter ) , regelmatig van omtrek , dicht aangedrukt: 

S. ar eolatum. 
4 . Sporen 8--11. 6 ,t(.l diamete r . Schubjes op he t pe ridium gewoonlijk groter 
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(tot 1 mm of meer diamet er) , wat onregelmatiger van omtrek, gedeeltelijk 
met opgawipte randen: . .. .... . ... . . . ... . ............ . ..... S. verrucosum. 

3. Peridium zonder schubben, glad of grof netvormig gebarsten: . .. . . S. cepa. 

1 Oa. C YATHUS--C RUCIDULUM--NIDULARIA SLEUTEL 
(iets gewijzigd naar Bas. 1957) 

1. Vruchtlichaam een stevige beker of kroes. in jeugd met dekseltje (epifragma) . 
Peridiolen met een fijne navelstreng aan de binnenwand van bet peridium vast
zittend en niet kleverig. 

2. Vruchtlichaam bekervormig, peridium op doorsnede getijkmatig dun. Epifragma 
wittig. P e ridiolen licht tot donkergrij s of zwartig. 

3 . Bekerrand aan de binnenzijde glad. 

4. Peridiolen 2--3 . 5 mm diameter, eerst lichtgrijs dan donkergrijs. Vrucht
lichaam eerst bekervormig , later met Uitgebogen vl akke rand. Binnen 
zijde van de beke r lichtgrijs, naar de basis donkerder. Buitenzijde vlok
kig viltig en lichtbruin, spoedig kaal en grijzig. Vrij algemeen. Op en 
bij planten resten: . ... . . .. ... . ..... . .. . .. . ........... . ... . C . olla. 

4 . Peridioten l --2 mm diameter , van aanvang af zwru·tig. VruchtHebaam 
bekervormig. Binnenzi jde van de beker donkergrijs tot zwartig. BUiten
zijde lichtbruin, iets wollig later viltig. Zeer zeldzaam. Op m est, 
soms op bout: .... . .. . .... .. . . ... . ........ . . . .. . . . .... . C . stereor eus. 

3 . Bekerrand aan de binnenzijde gegroefd. BUitenzijde sterk warrig bruin-
harig. Algemeen . Op bodem of hout: . . .. . . .. . . . . . . ... . ... . . . C. striatus. 

2 . Vruchtlichaam ± kroe s vormig, peridium op doorsnede naar de basis toe s teeds 
dikker, aan de buitenzijde eerst donzig dan villig, okergeel tot licht geelbruin, 
aan de binnenzijde gl ad, licht gelig tot lichtgrijs. Epl.fragma oranjegeel. 
Peridioten wittig of licht geelbruin . Alge meen. Op hout , soms op m,e st: 

Crucibulwm laeve . 

1. Vruchtlichaam een licht okerkleurig tot vuilbruin , ±rond, dunwandig zakje, 
bobbelig door uitpuilende pc d<iiolcn . Door vc rwe ring e en m eestal onregelmatige 
opening. Pe ridiole n losliggend , glan7.end donkerbruin, bij vocht kleverig. Zeld-
Zaaln.' Meestal op takje s: ... . .. . .... .. ... . ... . .. .. .... . Nidularia farcta. 

lOb. TWEEDE CYATHUS SLEUTEL 

1. Binnenwand van het peridium glad. 

2. Funiculus' wil. Sporen (peridiolen doorsnijden~) ongeveer 8-- 12·x 5 - -Sp.:C . olla. 
2 . Funiculus bruin . Sporen (pe ridiolen doorsni jden ~ ) ongeveer 25--3() x 20-- 25 p : 

C. stereoreus. 

1. Binenwand van hetperidium in de lengte gegroefd: . ... . ... . .... . .. C. strlatus. 

11. MYCOCALIA SLEUTEL 

1. Peridioten gelig tot geelbrUin: . ... . . . .... ... ... . . . . . . . .... M. denudata. 
1 . PeridieJen donker r·ood tot zwartig: ... .. . . .... . . . .. . . ... . . .M. duriaeana. 
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Notities bij de soorten 

Van de verschillende notities, die gewoonlijk naast de beschrijving worden aan
getroffen en kunnen dienen als verdere controle op de determinatie, heb ik hier de op
gave van de standplaats gekozen . Ik heb dat met een speciale bedoeling gedaan. De ge
gevens over de standplaats zijn namelijk ontleend aan de aantekeningen op de etiketten 
bij de verschillende collecties. Daarbij blijkt pas goed hoe schamel die notities dik
wijls zijn, als zij al niet ontbreken . Ik wil er echter op wijzen, dat wij vermoedelijk 
bij vele soorten reeds bij de determinatie profijt zouden kunnen hebben van een beter 
inzicht in de eisen, die zij aan hun standplaats stellen. Met opzet heb ik deze gegevens 
niet klakkeloos uit buitenlandse literatuur overgeschreven. Het zou toe te juichen zijn, 
indien wij in Nederland onze eigen gegevens verzamelden. Daarbij is de hulp van plan
tensociologen onontbeerlijk. 

Orde Phallales. 

Familie Phallaceae 
I. M u t i n u s Fr. 

1. MUTINUS CANINUS (Huds. ex Pers.) Fr.-- fig.l, 22 

Phallus caninus Huds. ex Pers. 
Phallus inodorus Sow. 

Kleine stinkzwam 

Op humeuze of lemige grond in loof-en gemengd bos, maar ook in zuivere 
coniferenstanden . Hoewel nog niet uit alle provincies vondsten bekend zijn, komt de 
soort waarschijnlijk wel in het hele land voor. 

2. ~UTINJLê__~A Y..~N~~!_I-
(Berk. & Curt. apud Berk.) E. Fischer. 

Corynites ravenelii Berk. & Curt. apud Berk. 

Het is niet zeker of dit de correcte naam voor deze soort is. Men ver
moedt, dat hij identiek is met een der in Noord- Amerika voorkomende soorten, maar 
ook daar weet men met de namen niet goed raad. 

M. ravenelii is in ons land nog niet zo lang als afzonderlijke soort herkend. 
Tot nu toe is de kleur van het receptaculum onder de gleba he t enige zekere kenmerk 
ter onderscheiding van M. caninus. Het is echter haast niet aan te nemen, dat er geen 
andere verschillen te vinden zouden zijn. Aangezien de kleur in het herbarium ver
dwijnt, is oud materiaal zonder kleur- notities voorlopig oudetermineerbaar. 

Uit de enkele zekere vondsten van M. ravenelii is er weinig over de stand
plaats (schijnbaar een voorkeur voor bos van uitheemse coniferen?) en de verspreiding 
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in Nederland te concluderen. 

li . Phallus Hadr. Jun. exPer s. 

1. PHALLUS HADRIANI Vent.ex P e rs. 
- = 

Phallus iosmus Berk. 
Phallus imperialis Schulz. apud Kalchbr . & Schul~ . 

Duinstinkzwam 

Op kaal zand of tussen helm in de buitenste duinen langs de kust , maar 
s lechts zeer sporadisch verzameld. 

2 . PHALLUS IMPUDICUS L . ex Per s . --Fig. 2, 23 

Ithyphallus împudicus (L. ex Pers .) E. Fischer. 

Grote stinkzwam 

In loof- en coniferenbos, op stik stofrijke plaatsen, vooral op sterk bemeste 
grond onder vogel slaapplaatsen. Bekend uit alle provincies van ons land. 

Van P . i.mpudieus is er een forma velatus Ulbr . beschreven, die wordt ge
karakteriseerd door de aanwezigheid van een onder de hoed uitkomend en langs de 
steel neerhangend vlies. Dit vlies is een gesloten weefsel en heeft zich op een totaal 
andere wijze ontwikkeld dan het netvormig opengewerkte indusium bij Dictyophora 
duplicata. Of dit verschil in ons land altijd even duidelijk onderkend is, betwijfel ik 
enigszins. Dit zou kunnen betekenen , dat niet alle opgaven van D . duplicata inder
daad die soort betreffen . Ik raad in ieder geval sterk aan, de artikelen van Reijnders 
(1940a, 1940b) erop na te lezen. 

liL D i c t y o p h o r a Desv. 

1. QJCTYOPHQ~_DU_?LI~AT~ (Bosc) E . Fischer-- Fig.3 

Pballus duplicatus Bosc. 

Gesluierde dame 

Tussen plantaardige afval onder struikgewas en loofbomen. Van enkele plaat
sen langs de kust in de provincies Noord- en Zuid-Holland bekend. Sporadisch op
t redend of zelden gerapporteerd. 



Familie Clathraceae. 
I . L y s u r u s Fr. 

1. L YSURU_LAUSI...~!-J~J'l=~I§_ 

Cooke & Massee apud Cookc-- Fig. 4, 24 

Sterkopstinkzwam 
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Op diverse plantaardige afval. Hoogst sporadisch optred end en op zeer ver 
spreide plaatsen in ons land gevonden. De best geannoteerde vondst i s die van Milheze 
(Bas, 1961) . 

Het staat niet vast, dat dit de correcte naam i s ; s oms wor dt ook wel de naam 
Lysur us bot·eali s (Burt) P. Henn.genoemd. In Flora CSR (redactie P ilát) wordt de 
naam Lvsurus gardne ri Berk. gebruikt, maar dat is bepaald onjuis t. Boe di jn (1932:79, 
fi g . 4) gaf een herbes chrijving en afbeelding van Mycopharus gardneri (Be rk.) Petch 
(= _!:;•surus ga rdne ri) en hieruit blijkt, dat deze soort niets te maken heeft met Lysurus 

a ustr al je nsis en waarschijnlijk ook wel terecht in een ande r geslacht is gepla atst . 

n. C 1 at h r u s Micb. ex Pers. 

1. CLATHRUS RUBER Mich. ex Pers. - -Fig. 5 . 25 
- - . 4 

Clathrus cancellatus Tourn. ex Fr. 

Op plantaardige afval op enkele zeer verspreide plaatsen in ons land gevon-
den. 

De e erste vermelding voor ons land is afkomstig van Linnaeus ( 17 37 : 479). 
Deze vond hem in oktober 1735 tussen het riet langs de weg van Haarlem naa t· Amster
dam. 

Orde Lycope rdales 

Familie Lycoperdaceae. 
1. C a I v a ti a Fr. 

l . .QALVATIA EXÇ.IP UJ.Jl:Q..RMIS 

(Scop . ex Pers.) Perdeck-- Fig. 26 

Lycope rdon excipuliforme Scop. ex Pers. 

Lycope rdon saccatum Schum. ex Fr. - Calvatia saccata 
(Schum. ex Fr.) Morgan . 

Vooral aan bosranden of in licht loofbos , ook we l in conifer en- aanplantingen 
en in gl·azigc duinvlakten. Zeer variabel van grootte en vorm. Uit heel Neder l and 
be kend. 

(Bull. ex Pe rs. ) Jaap- - Fig. 27 

Lycoperdon utr iforme Bull. ex Pers. 

Lycoperdon bovista L . ex Pers . - Calvatia bovista (L. ex p ers) 

TI\.C. E. Fries. 
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Lycoperdon caelatum BulL ex P ers. - C alvatia c ael ata (Bull. ex PersJ 
Morgan 

Ruitjesbovist 

In grasland , kalkrijke duinen, maar ook op zure grond in licht loof- en 
conife renbos. Tot nu toe overwegend in het westen van ons land gevonden . 

ll. V a s c e l l u m F. ~marda. 
1. VA~CELLUM PRATENSE 

(Per s . ex Pers.) Kreisel--Ftg. 28 

Lycoperdon pratense P ers . ex Pers . 

Lycoper don biemale Bull. ex Vitt . 

Lycoperdon depressum Bon . - Calvatia depressa (Bon . ) Moravec -

Vascellum depr essum (Bon. ) F . Smarda 

Karakteristiek voor gazons , kort- gegraasd weiland, grazige duinvlakten, 
zelden in licht loofbos . Van alle provincies van ons land bekend . 

Ill. L a n g e r m a n n i a Rostk. 

1. LANGERMANNIA GIGANTEA - -
(Bat sch ex Pers . ) Rostk . - - F ig. 7 

Lycoperdon giganteuro Batsch ex P ers.- Bovista gigantea 
(Batsch ex Pers . ) Nees---Calvati a gigantea (Batsch ex Pers.) 
Lloyd--- L asiosphaer a gigantea (Batsch ex Pers . ) F. Smarda. 

Cal vatia maxima (Schaeff. ex .. } Morgan. 

Reuzenbovist. 

In stikstofr ijke weilanden, vaak op plaatsen waar schapen grazen, in uiter
waarden , tuinen, soms in een b roeikas, ook wel tussen struikgewas, zelden onder bo
men of in loofbos. Behalve uit de provincies Gelderland , Noord- en Zuid-Holland , 
Zeeland, Limburg, geen materiaal uit ons land in het Ri jksherbarium aanwezig. 

l V. L y co pe rd o n Tourn . ex.l:'ers. 

Het geslacht Lycoperdon, zoals hier in navolging van moderne auteurs 
opgevat, ziet er wat anders van samenste lling uit dan in de bewerking van Perdeck 
(1950) . De soort àie Perdeck L . ericetarum noemde is toch weer in twee opgesplitst 
(L . polymorphum en L . pus illum), maar beide soorten zijn nu in het geslacht Bovista 
onder gebracht. Lycoperdon depr essum is van geslacht en naam veranderd en heet nu 
Vascellum pratense . Lycoperdon candidum was onjuist gedeter mineer d en blijkt _!. . 
marginatum te moeten heten. Lycoperdon perlaturn var. nigrescens wordt tegenwoordig 
als afzonderlijke soort , L. foetidum , er kend . 
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1. LYCOPEBDOI:! FOETIDU"t!c'l_B()u., --t\~ .'l>'3 

Lycoperàon perlatum var. nigrescens Pers. 

ln loof- en gemengd bos op zand of l eem. Van al onze provincies bekend . 
Deze soort is nog al eens verward geweest met L. umbrinurn. Er wordt gezegd dat 
de jonge exemplaren onaangenaam ruiken, vandaar de soortnaam. 

2 . _LYC_OPEI!_DON M~MMIFORM~ Pers.--Fig.30 

Lycoperdon velaturn Vitt. 

Er is tot nu toe één Nederlandse vondst (Reijnders, 1968: 2). 

3. è-.Y.QQE.~~QtUti~BGJN1J'UM 
Vitt. ex Moris & De Not. 

Lycoperdon candidurn Pers . ex Pers. sensu Perdeck. 
Het enige Nederlandse mate riaal, een vondst van 1877, i s door Dr. V. 

DernouJin onderzocht en zonder twijfel als L . marginaturn herkend. Deze soort werd 
vroeger algemeen, maar ten onrechte, voorL. candidum gehouden. Dr . DernouJin 
schreef, dat ons exemplaar de meest noorwestelijke vondst van deze soort in Europa 
is. 

4 . kYCO];:'E~DON MOlJ& Pers. ex Pers . 

Vooral in licht loofbos, ook wel in dennenbos, zowel in de duinen als in het 
b innenland. Van de meeste provincies bekend, echter niet uit F riesland, Groningen, 
Drente. 

Lycoper don molle en kleine vormen van Calvatia excipuliformis lijken ver
bazend veel op elkaar. Kreisel (196 2: 155} wees daar reeds op, terwijl Dr . De moulin 
bij vele collecties de naam In C .excipuliformis heeft moeten veranderen, waar Perdeck 
en ik L. molle hadden geschr even. Aan de ene kant is dit wel beschamend voor ons, 
m aar aan de andere kant laat dit geval duidelijk zien, hoe de keuze van een ongeschikt 
kenmerk tot fouten kan leiden. Wi j hebben er namelijk op vertrouwd, dat men kan voor
spellen hoe het peridium zich Later zal openen: in het ene geval komt men op 
Lycoperdon, in het andere op Calvati a uil . Een troostri jke g edachte is, dlat, indien 
het maken van een fout tot beter inzicht leidt, die !out zijn nut heeft gehad. 

5a. LYCOPERDON PERLATUM Pers. ex Pers. 
==; - - .;är. PèrÏatum-:_-:_ Fig. 31 

Lycoperdon gemma turn auct. ptur. 

Parelstuifzwam 

Zowel in bet open duinte rrein als in loof- en coniferenbos i n he t binnenland, 
zelfs in nat el zenbos, vaak ook op ruderale terreinen. In all e provincies gevonden . 



5b. LYCOPERDON PE:J3J,.ATUJI1 Pers. ex Pers. 

var. bonordeni (Massee) Perdeck 

Lvcoperdon hi1i.um Bon. Lycoperdon bonordeni Massee. 

Op dezelfde standplaatsen als de vorige. 
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Er schijnen ove rgangs vormen te bestaan tussen var. bonordeni en var. 
perlatum. P erdeck (1950: 506) was zich hier wel van bewust, maar dat was voor hem 
geen bezwaar, de extreem afwijkende vormen als variëteit te handhaven . Demoulin 
deelt deze zienswijze niet. 

6 . _LYCOPERDON PYRIFORME Schaeff. ex Pers . -- Fig . 32 

Peervormige stuifzwam 

Op rottend hout, afgevallen takken , aan de basis van s tammen . Ons 
ontbreken vondsten uit F rie sland, Groningen, Drente, Noord-Holland en Zeeland. 

7. _LYCOPERDON SPADICEUM Pers. 

Vooral in de duinen voor komend, tussen mossen en korstmossen, ook ech
ter op schrale weilanden en langs paden in de heide, zelden in licht loofbos . Bekend 
van de m eeste provincie s van ons land . 

Dr. V. Dcmoulin, met wie ik enige correspondentie over onze Gasteromy
ceten heb gehad, heeft ontdekt, dat de naam L . spadieeuro om bepaalde redenen nie t 
corr ect is . Ik moet het aan hem overlaten, die redenen te publiceren en de noodza
kelijke verander ing voor te stellen. 

8. LYCOPERDON U1\1BRINUM - - - - ---
Pers. ex Pers. - -Fig. 33 

Waarschijnlijk ni et buiten l icht loof- of gemengd bos voorkom end . Slechts 
van enkele plaatsen in het zuiden en oosten van ons land bekend. Moeilijk van 
L. foetidum te onderscheiden. 

V. B ovi sta Pers . ex Pers. 

Onder de LYcopcrdaceae van ons land laat dit geslacht ongetwijfeld de 
sterkste groei in soortenaantal zien. Van het oorspronkelijke aantal (eerst alleen 
B. nigrescens en D . plumbe;t, daarna, als derde, B . graveolens), is het getal nu 
gcstegen tot acht , terwijl Dr. V. Demoulin mij e r voor waar schuwde, dat e r zeker 
n6g twee, voor hem echter ::;lechl determineerbare, soorten in de coll ecties van het 
Rijksherbarium aanwezig zijn. 

1 · ~:f>V~~1!}=~Qk9A~! A (Peck) Kreiscl 

Lycoperdon coloratum Peck. 

Op klei of zandgrond in loofbos of onder struiken. Slechts bekend van een 
vondst uit het Amsterdamse Bos en een van Duinrel bij Wassenaar. 
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2. BOVISTA GRAVEOLENS K. Schwalb --- - -
Bovista hungarica Hollós. 

In groentetuin en in loofbos gevonden, twee vindplaatsen in Gelderland. 

3 . BOVIST A LIMOSA Rostr. 

Tussen lage vegetatie van zandzegge, mossen en lichenen in de kalkrijke 
duinen bij Katwijk aan Zee gevonden (Maas Geesteranus, 1968: 6-7) . '('i<)€~"'' 

-ç:lj~---· 

4. ~::9:YL~!~_J!.I.Q_RE~:f=~NS=Pers. ex Pers.--Fig.9,34 

Zwartwordende bovist. 

Op gazons. in weilanden, in grazige duinvlakten, aan bosranden, minder 
vaak langs paden in de heide. Tot nu toe hoofdzakelijk gevonden langs de kust van 
Friesland tot Zeeland. 

5. BOYI§TA PLUMBEA Pers. ex Pers. 

Bovista macrospora Perdeck. 

Loodgrijze bovist. 

In de duinen. vooral op grazige of met lichenen en mossen begroeide 
plaatsen, in wegbermen, ook onder struiken. Geen materiaal is tot nog toe ontvangen 
uit Noord- Drabant en Limburg. 

Lycoperdon polymorphum Vitt. 

Lycoperdon ericetorum P ers. sensu Perdeck pr. p . 

Jn de duinen, vooral op grazige of met lichenen en nossen begroeide 
plaatsen , zeer vaak echter aan bosranden en op de naakte grond of t ussen naalden 
in dennen- aanplantingen. Slechts uit Noord- en Zuid-Holland bekend. 

7. BOVIST A PUSILLA Batsch ex Per s. ======== = === 

Lycoperdon pusillum Batsch. 

Lycopcrdon cricetorum Pers. 

Op g1·azige of m et lichenen begroeide plaatsen in de duinen . ook tussen 
lage Calluna in de heide . Vondsten zijn bekend van Gelderland, Utrecht. Zuid-Hol
land en Noord- Brabant. 

8. BQY ISJ:.ö._J>QSILLIFORMIS (Kreisel) Kreisel 
- - = -

Lycope rdon pusilliforme Kreisel. 
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In loofbos, op drassige tot droge en zandige grond, gevonden op twee 
plaatsen in de omgeving van Wassenaar en in het Amsterdamse Bos. Dr. V . Demoulin 
schreef mij, het zeer te betwijfelen of deze naam gehandhaafd zal kunnen blijven. 

VI. B o v i s t e 1 l a Morgan. 

Lycoperdon radicatum Dur. & Mont. 

In lage heide, waarschijnlijk met voorkeur voor plaatsen die door schapen 
zijn beweid. Slechts enkele vondsten uit Gelderland. 

VII. D i s c i s e d a Czern. 

1 . PJ§Çl§~R~=~Q~W,b~ (Klotzsch} P.Henn.--·Fig.l0,35 

Geaster bovista Kiotzsch. 

Globaria debreceniensis Hazsl. - Caiastoma debreceniensis 
(Hazsl. ) Hollós -- Disciseda debreceniensis (IIazsl.} HollÓs. 

Bovista subterranea Peck - Catastoma subterraneum (Peck} 
Morgan--- Disciseda subterranea (Peck) Coker & Couch. 

Kop op schotel 

Tussen mossen en lichenen in open duinterrein op enkele plaatsen in de 
omgeving van Wassenaar. 

2. DISC ISEDA CAL VA (Moravec) l\1oravec - --
Di sciseda candida var. cal va Moravec. 

In schraal duinterrein met Carex arenaria en Corynephorus canescens in de 
omgeving van Loosduinen gevonden , maar onder de onjuiste naam D. candida gerap
porteerd (Maas Geesteranus, 1951:51). 

Familie Geastraceae. 

1. M y r i o s t o m a Desv. 

1. MYRIOj)TOMA COLIFORME 

(With. ex P ers.) Corda -- Fig. 11, 36 

Geastrum coliforme With. ex Pers. 

Peperbus 

In loofbosjes in de duinen, vooral onder iep, kardinaalsmuts en vlier. 
Tot nu toe geen vondsten buiten Noord- en Zuid-Holland. 
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II. G e as t rum Pers. ex Pers. 

1. GEASTRUM BADIDUM Pers.-- Fig. 37 

Bruine aardster 

In open duinterrein of in licht loofbos, ook in Pinus aanplantingen, alleen 
bekend van Noord- en Zuid-Holland. 

2. GEASIRU~AMPESTR!= Morgan --Fig.38 

Ruwe aardster 

In open kalkrijk duin. Vlieland en omgeving Vogelenzang. 

3. GEASTRUM C~RONATUM Pers.-- Fig.39 

Forse aardster 
! 

Vooral voorkomend in duinbosjes met iep, kardinaalsmuts, meidoorn en 
vlier, soms ook in open terrein. In de provincies Noord-en Zuid-Holland. 

4. GEASTRUM FIMBRIATU_M Fr.--Fig.40 

Geastrum rufescens Pers. ex Pers. emend. Kits van Wav. 

Gewimperde aardster 

Zowel in de duinen als in het binnenland, tussen mossen en lichenen in 
het open duin, onder duindoorn, in licht loofbos, ook in dennen- aanplantingen. Ge
vonden in alle provincies behalve Friesland, Groningen en Zeeland. 

Er is wel voortdurend twijfel geweest over de vraag, aan welke van beide 
bovenstaande namen de voorkeur moet worden gegeven. Demoulin (1968: 42) be
spreekt nog eens de historische ontwikkeling en laat zien waarom de naam G. rufescens 
niet kan worden gebruikt. Het is te hopen, dat hiermee de zo gewenste stabiliteit 
in de naamgeving wordt bereikt. 

5. 2~ASTRUM FLOIJJF:ORME Vitt. --Fig. 41 

In een jeneverbesstruweel op de Lemelerberg gevonden (Barkman, 
1965: 54- 60). 

6. _GEASTRUM MINI~~ Schw. - - Fig. 42 

Kleine aardster 

Voornamelijk op met mossen en kort gras begroeide duinvlakten, ook 
echter in meidoorn-en dennenbosjes, in de provincies Noord-en Zuid-Holland en 
op de Waddeneilanden. 
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7. Q Eö~.TJ~,Ul\t.N_ANI!_~ Pers . -- Fig. 43 

Heide aardster 

In open duinvlakten begroeid met mossen en lichenen. Gevonden op de 
Waddeneilanden, in de duinen van Noord- Holland tot Zeeland, maar ook een vondst 
uit Ede in Gelderland. 

8. GEASTRUM PECTINATUM Pers. --Fig.44 --
.--·--

Grote aal'àster·- ---

Karakteristieke standplaatsen zijn aanplantingen van sparren, douglas
sparren, dennen en jeneverbes. Bekend uit de provincies Overijse!, Gelderland, 
Noord-Holland en Noord-Brabant. 

9. GEASTRUM QJIADRIFIDUM Pers. ex Pers. --Fig.45 

Vierslippige aardster 

Uitsluitend in coniferen-bos voorkomend en bekend van de provincies 
Drente, Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant. 

10. GEASTRUM RECOLLIGENS 

(Woodw . apud With. ex Relh.) Desv. -- Fig. 46 

Ge astrum mammosum Chev. 

Tepel aardster 

Typische soort van het loofbos met een voorkeur voor iep, kardinaalsmuts 
en meidoorn. Bekend van de duinstrook van Noord-Holland tot Zeeland en uit Limburg. 

11. GEASTRUM SACCATUM Fr. --Fig. 47 

Viltige aardster 

Voornamelijk in duinbosjes met iep, kardinaalsmuts, meidoorn en vlier 
van Noord-Holland tot Zeeland. 

Geastrum bryar1tü Berk. 

Baret aardster 

Voornamelijk in duinbosjes met iep en vlier. Behalve een vondst dicht bij 
de stad Groningen en een bij Amsterdam, komt de soort niet buiten het duingebied 
van Noord- en Zuid-Holland voor. 
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13. QJ~t~~~n:.R.TJ~:b!JU;J,.A.Ji Jungh. -·· Fig. J 2. 4H 

Gekraagde aardster 

Komt zowel in de duinen als in het binnenland voor , op kale of v rij dicht 
met kruiden en grassen begroeide grond, binnen of buiten het bos, in loof- of naaldbos. 
Nog geen vondsten zijn bekend uit Groningen, Drente, Noord-Brabant. 

Er is korte tijd sprake over geweest, dat deze naam zou moeten worden 
vervangen door G. indicum, een naam gebaseerd op een nog ongeopende, te jong ver
zamelde aardster. Palmer (1968: 116) heeft er terecht op gewezen, dat, waar de stu
die van volkomen u.itgegroeide aardsterren al moeilijk genoeg is, het zinloos is een 
volkomen oncontroleerbare naam op te rakelen. 

14. GEASTRUM VULGATUM Vitt. - - Fig. 50 

Geastrum schaefferi Vitt. 

Geastrum rufescens Pers . ex Per s. zoals door de meeste auteurs 
opgevat, niet echter sensu Kits van Wav. 

Roze aardster 

In gemengd loof- en naaldbos voorkomend en slechts van enkele plaatsen 
in Gelderland. Noord- en Zuid-Holland bekend. 

Orde Tulostomatales. 

Familie Tulostomataceae. 

I. T u 1 o st o m a Pers. ex Pers. 

1. T ULOSTOMA BRDMALE Pers. ex Pers. -- Fig. 51 

Tulostoma mammosurn Fr. 

In spaarzaam met lichenen en mossen begroeide duinvlakten, ook wel in 
lage vegetatie van kruipwilg, muurpeper en thijm. Bekend uit Noord- en Zuid-Holland. 

Degeen die zich voelt aangetrokken tot variabiliteitstudies wordt hierbij 
ver wezen naar een recent artikel van vader en zoon Tiffney (1971). 

Tulostoma granulosum Lév. 

Gewoonlijk op wat beschutte standplaatsen tussen kruipwilg, muurpeper, 
zandzegge, mossen en lichenen in de duinstreek van Texel tot Wassenaar. 

3. TULOS]'OMA MELANOCYCLUM Bres . apud Petri-- Fig. 13, 5:1 

Op dezelfde standplaatsen als T. brumale, maar algemener . Op een 
uitzondering na niet buiten Noord- en Zuid-Holland bekend. 

Orde Sclerodermatales. 

Familie Sclerodermataceae. 
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I . S c l e r o d e r m a Pers. 
Dit geslacht heeft in ons land al byzonder weinig belangstelling, hetgeen ik 

goed kan begrijpen. Het gevolg biervan echter is, dat we ons allemaal enorm hebben 
vergist. 

Naast de twee van oudsher bekende soorten, S. citrinum en S. verrucosum 
en de later terloops vermelde derde, S. bovista (De Lint, De Graaf en Weverling, 
1948: 76), zijn er nu, dank zij het werk van DernouJin (1968). nóg twee soorten voor 
Nederland bekend. Alleen weten we nog niet veel over hWl verspreiding. 

1. S~.I:_EROJ2ERMA AREOLATl!M Ehrenb.--Fig. 54 

In loofbossen en aan bosranden. Gevonden in Overijsel, Gelderland, 
Noord- en Zuid-Holland, Limburg. 

De:ze soort is bij ons vroeger zonder uitzondering voor S. verrucosum 
gehouden, men zij dus bij de determinatie gewaarschuwd. 

2. êQL~R~~EI~_lY1Ji.J30Y1§TA Fr. -- Fig. 55 

Op zeer uiteenlopende standplaatsen: in de duinen en in het binnenland, in 
stuifzand, in loof- en gemengd bos, maar ook in dennenaanplantingen. Tot nu toe 
bekend uit de provincies Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland. 

Het is wel vermeldenswaard, dat het landgoed Voorlinden bij Wassenaar, 
waar ik S. bovista voor het eerst leerde kennen, nog steeds in beperkte mate deze 
soort oplevert, maar dat mijn determinatie van de vondsten in het Hulshorster Zand 
onjuist zijn gebleken. Dr. Demoulin determineerde dat materiaal als S .. citrinum ~ 

Op zandig-humeuze grond in loofbos. Bekend van één vindplaats in Zuid
Holland, de buitenplaats Oud-Poelgeest te Oegstgeest. 

Scleroderma vulgare Fr. 

Scleroderma aurantium in de zin van de meeste auteur.s. 

Op zeer verschillende standplaatsen: stuifzand, heide, grasland, kale of 
begroeide grond in loof- en naaldbos. Het Rijksherbarium bezit materiaal uit alle 
provincies behalve Friesland, Groningen en Zeeland. 

5. §ÇLERQ~~ÄWA_~~l\~1J~2,~l1~ Bull. ex Pers. -- Fig.57 

In loofbos. Bekend van de provincies Drente , Overijsel, Gelderland, 
Utrecht, Zuid-Holland, Limburg. 

Familie Astraeaceae. 
1. A st r a e u s Morgan. 

Geastrum hygrometrieurn Pers. 
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Weerhuisje 

Op zandige of lemige grond in loofbos in de kalkarme duinen en in het 
binnenland. Gevonden in Overijse!, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Limburg. 

Familie Sphaerobolaceae 

1. S p h a e r o b o l u s Tode ex Per:s . 

1. SP_!{AEROBq_LUS STELLATUS Tode ex Pers. -- Fig . 16 

Kogelwerper 

Op rottend hout, plantaardige afval, oude mest, vooral op beschaduwde 
plaatsen. Vermoedelijk wel overal in Nederland te vinden, maar er is slechts mate
riaal uit de provincies Gelderland, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant. 

Orde Nidulariales 

Familie Nidulariaceae 

1. C r u c i b u 1 u m Tul. 

1. CRUCIBULUM LAEVE (Huds. ex Relh. ) 

Kambly apud Kambly & Lee - - Fig . 17 , 59 

Nidularia laevis Huds. ex Relh. 

Cyathus crucibulum Pers . - Nidularia crucibulum (Pers.) Fr. 

Crucibulum vulgare Tul. 

Geel nestzwammetje 

Op plantaardige afval van allerlei aard, maar vooral op rottend hout van 
coniferen. Zeker in heel Nederland voorkomend, al ontbreken vondsten uit Friesland, 
Drente en Zeeland . 

IJ. C y a t h u s Hall. ex Pers. 

1. CYATfi.US OLLA Batsch ex Pers. -- Fig.18, 60 

Cyathus vernicesus DC. 

Bleek nestzwammetje 

Op diverse plantaardige afval, dode stengels, rottend hout. Geen vondsten 
zijn bekend uit de provincies Friesland, Drente, OverijseL 

2 . CY ATtfl!.S STERCOREUS (Schw . ) de Toni 

Nidul'aria stercorea Schw. 

Op oude mest, bemeste grond, zelden op hout. Tot nu toe slechts bekend 
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van een vondst uit Zuid-Beveland en twee uit Voorne. 

3, CYATHUS_STRIATU§ Huds. ex Pers.-- Fig. 18,61 

Gestreept nestzwammetje 

Op vergane plantenresten, humus en afgevallen takken. Tot nu toe ontbreken 
vondsten uit Friesland, Drenteen Zeeland. 

ID. Nid ularia Fr . apudFr. &Nordh. 

1. NIDULARIA FARCTA (Roth ex Pers.) Fr . - - Fig. 19,62 

Cyathus farctus Roth ex Pers. 

Nidularia confluens Fr. 

Bierzakje 

Als regel op dood of rottend dennehout, maar ook op allerlei andere plant
aardige afval, op jutezakken, op brandplekken. Vondsten zijn bekend uit Overijse!, 
Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Noord-Brabant. 

IV. M y coca 1 i a J . T. Palroer ex J . T. Palmer. 

1. MYCOCALIA DENUD~TA (Fr. apud Fr. & Nordh.) J . T.Palmer 

Nidularia denudata Fr. apud Fr. & Nordh. 

Op afgevallen t akjes van loof- en naaldbomen. Er zijn vier zekere vondsten 
bekend, uit Overijsel en Noord-Brabant elk twee. 

2. MYCOCALIA DURIA~ANA (Tul.) J. T. Palroer 

Nidularia duriaeana Tul. 

Op afgevallen takje van populier in de duinen bij Vogelenzang. 



Crucibulum /a.eve 

62 
Nidularia (arctu. 

58 Asf1aeus sfe~atus 

Cya.fhus ol/a. 

61 
Cya. thus shitdus 
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