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NOTITIES OVER HYGROPHORUS lil
SNEEUWZWAMMETJES
EEF ARNOLDS,

Biofogi•·ch Srorion. Kampwtg 27. 9418 PO IVüstt,..

SUMMARY

A key of European taxa of fl.t'giYKyiH subaenus Cuphophy/ll;.r with a whitish pi~us is &iven.
malnly based on literature accounts. Some crhical remarks are made. h is suggeste<l that
CamOI'Ophyllus bortalis (Peck) Sînger and Hygrocybt «hractOP<tllido P.O. Onon are only forms or
flygroe,•'IM ni•'tO (Soep.; Fr.) Murrill.

Sinds lange tijd kent men in West- en Midden-Europa drie soorten witte
Wasplaten met aflopende lamellen, door mij indenijd ( 1974) uitvoerig beschreven
uit Nederland onder de namen Hygrophorus llil't>us. H. russocoriaceus en H.
pratmsis var. pallidus. Daarnaast circuleerde de naam Hygrophorus virgiflt>IIS
(Wulf.: Fr.) Fr. Ik heb deze naam indertijd verworpen als een nomen dubium et
confusum (Amolds, 1974: 86), een standpunt dat gevolgd wordt door ondermeer
Clémençon ( 1979) en Bon ( 1984). De opgaven onder deze naam in de Europese
literatuur hebben voor het grootste deel betrekking op forse vormen van H. ni1•eus,
voor het overige op H. pratensis var. pal/idus.
In recente jaren zijn uit Europa vcrscheidene andere soorten gerapporteerd met
een witte tot bleek oker hoed, nl. de van oorsprong Noordamerikaanse H. at~gustifolius
(Murrill) Hesl. & A. H. Smith doorSingeren Kuthan ( 1976: 6) uit Tsjechoslowakije: de eveneens uit Noord-Amerika beschreven H. borealis Peck door Bon(l976:
21) uit Frankrijk en door Clémençon ( 1982: 49) uit Zwitserland; de nieuwe soort
Camarophyllus cereopal/idus door Clémençon ( 1979: 115) uit Zwitserland en de
nieuwe soort Hygrocybe ochraceopa/lido door Onon (1980: 329) uit Engeland.
Hierdoor is de situatie in deze eertijds eenvoudige groep gecompliceerd geworden,
temeer daar de verschillen tussen de genoemde taxa vaak gering z ijn. Kleine
kleurnuances en subtiele verschillen in hoedhuidstructuur zijn daarbij het belangrijkst Hieronder volgt een determinatietabelle\.ie voor deze groep met enkele
aanvullende notities per behandelde soort. Andere recente sleutels zijn gepubli·
ceerd door Clémençon (1982) en Hardtke (1985). Sommige van de genoemde
soorten zijn beslist nog niet in ons land gevonden. Van andere is het voorkomen
mindér goed vast te stellen. Er is weliswaar in ons land veel materiaal van de H.
• Mededeling no. 292 van het Biolog.isc:h Station. Wijster.
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11i1•eus-groep verzameld, maar veelal zijn de kleurnotities niet toereikend en is de
microscopische structuur van de hoedhuid moeilijk te bestuderen aan gedroogd
materiaal.
Alvorens over te gaan tot de sleutel eerst iets over de geslachtsnaam. het zal de
oplettende lezertjes en lezeresjes nietontgaan zijn, dat in het bovenstaande rij ge van
in Europa gevonden soorten drie genusnamen zijn gebruikt Hygrophorus,
Hygrocybe e11 Camarophyllus. In 1974 heb ik nog alle Wasplaten en Slijmkoppen
opgenomen in eèn geslacht, Hygroplzorus Fr., in navolging van o.a. Kühner &
Romagnese ( 1953) en Hesler& Smith (1963). Ik ben er nu wel van overtuigd, dat
deze opvatting onhoudbaar is: de bosbewonende, mycorrhizavormende Slijmkoppen met hun divergente lameltrama, runwrattige steeltop en veelal een velum
moeten worden beschouwd als een apart geslacht: Hygrophorus Fr.(= Limacium
Kumm.). De resterende Wasplaten worden doorgaans tegenwoordig verder gesplitst
in voornamelijk twee genera: Hygrocybe met een regulair tot subregulair trama en
vaak levendige kleuren, en Camarophyllus met een irregulair trama en matte
kleuren (o:a. Moser, 1978; ·Kühner, 1980; Clemençon, 1982). Mijns inzjens
bestaan er echter zoveel overgangen tussen deze groepen, o.a. kleurige Wasplaten
met een irregulair tram a, dat dit onderscheid op genus-niveau niet verantwoord is.
Een artikel hierover is in voorbereiding. Hiermee sluit ik aan bij de opvattingen van
Orton & Watling(1969), gedeeld door o.a. Bon( 1976). Alle Wasplaten worden dus
in het genus Hygrocybe geplaatst (m.u.v. een klein afwijkend groepje om
Hygrophorus joete11s Phill. in B. & Br.• dat ik tot Hygrorrama Sing. reken), een
naam die ook in onderstaande tabel gebruikt wordt Daar nog niet van alle soorten
een combinatie in Hygrocybe bestaat is bij drie soorten de al bestaande combinatie
met Camaroplzyllus genoemd.
Terzijde zij opgemerkt, dat indien men de soorten met een irregulair trama als
een eigen genus beschouwt, de naam Camarophyllus daarvoor niet gebruikt kan
worden (zie Donk, 1962). Bon ( 1984) heeft zeer recent uit dit feit conclusies
getrokken en alle Europese soorten gerecombineerd in het genus Cuphophyllus
(Donk) M. Bon. Al deze namen zijn echter overbodig ("supernuous") omdat hij
ook het subgenus Aerugi11ospora Hoehn. heeft opgenomen en deze naam op
genusniveau veel ouder is ( 1908). Kortom, Bon had alle combinaties met die naam
moeten maken (die hij ook nog verbastert tot "Aerugi11osa"!!). Het is mijnsïnziens
overigens de vraag of Aeruginospora en Cuphophyl/us werkelijk identiek zijn.
Na deze noodzakelijke zijsprong naar de geslachtsopvattingen in de Hygrophoraceae terug naar de witte Wasplaten.
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SLEUTEL TOT DE EUROPESE WITACHTIGE TAXA VAN HYGROCYBE SUBGENUS
CUPHOPHYLLUS:

I a. Hoedrand in vochige toestand niet or zeer kort gestreept; hoed meestal
niet hygroraan. Hoedhuid een droge cutis. Sporen vaak minder dan 8
JLm lang.
Ib. Hoedrand in vochtige toestand duidelijk gestreept; hoed hygroraan.
Hoedhuid vaak een ixocutis metgelatineuze hyren. Sporen 7-12 x 3,S-7 JLm
2a. Sporen 7-12 x 4,S-7(-8) JLm
2b. Sporen 4-8,S x 3-6 JLm

2
6
3
4

3a. Habitus van H. nivea; hoed dunvlezig, wit tot melkwit.
Sporen 7- 12 x 4,S-7 JLm, overwegend langwerpig elliptisch.
Basidiën 4- or/en 2-sporig.
I. Camarophyllus borealis (Peck) Singer
3b. Habitus van H. pratensis; hoed dikvlezig, volwassen bleek oker or
isabella. Sporen tot I 0(- 11) x 7( -8) JLm, overwegend ellipsoïd. Basidiën
2-sporig.
4. H. pratensis (Pers.: Fr.) Murrill var. pallido
(Cooke) Amoldsf bispara (M. Bon)
•

4a. Vruchtlichamen zuiver wit Sporen 4-6,S x 3-4,S JLm.
2. Camarophy llus angustifolius Murrill
4b. Hoed tenminste in het centrum bleek oker, wasgeel or isabelkleurig.
lamellen in oudere exemplaren met soortgelijke tint Sporen S,S-8,S x
3,S-S,S JLm.
S
Sa. Vruchtlichamen tenger, met de habitus vanH. nivea; hoedvlees tot + 3 mm
dik. Hoed hygroraan, eerst melkwit tot bleek wasgeel, dan bleek beige met
oker centrum, uitdrogend tot bleek crème. Hoedhuid een zeer dunne
ixocutis, 10-IS JLm dik. Basidiën 2S-3S(-40) JLm lang.
,
3. Camarophyllus cereopallida Clémençon.
Sb. Vruchtlichamen rorser, met de habitus van H. pratensis; hoedvlees tot
8 mm dik. Hoed niet hygroraan, ivoorwit tot crème, centrum .o p den duur
bleek oker tot isabella. Hoedhuid een weinig gedifferentiêerde cutis, I0 40 JLm dik. Basidii!n 38-64(-74) JLm lang.
4. H. pratensis (Pers.: Fr.) Murrill
var. pallido (Cooke) Arnolds
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6a. Vruchtlichamen vers en tot enige weken na drogen met sterke geur van
cederhout of juchtleer. Hoed ivoorwit tot bleek okergeel of beige.
5. H. rnssocoriacea (Berk. & Milier
in B. & Br.) P.D. Orton & Watl.
6b. Vruchtlichamen zonder opvallende geur (soms na schimmelinfectie
cocosachtig). Hoed wit tot bleek oker of beige, soms met bruin centrum.
7
7a. Hoed witachtig tot bleek oker met bruin tot grijsbruin centrum.
6. H. nivea (Scop.: Fr.) Murrill
var.fuscescens (Bres.) Amolds
S
7b. Hoed zonder bruin centrum.
Sa Hoed wit tot melkwit, kort doorschijnend gestreept, droog. Hoedhuid een
nauwelijks gedifferentiëerde cutis, hooguit met enkele gelatineuze hyfen.
I. Camarophyllus barea/is (Peck) Singer
Sb. Hoed tenminste tot de helft doorschijnend gestreept (alleen in zeer forse
vruchtlichamen minder ver), vettig tot kleverig, Hoedhuid een ixocutis
9
van gelatineuze hyfen, 20-40 iJ.m dik.
9a. Hoed in vochtige toestand eerst witachtig, dan bleek oker tot grijzig oker
of beige. Steel eerst stevig en taai.
7. H. ochraceopal/ida P.D. Orton
9b. Hoed in vochtige toestand wit, ivoorwit, tot roomkleurig, Steel niet
opvallend stevig.
S. H. nivea (Scop.: Fr.) Murrill var. nivea
AANTEKENINGEN BIJ DE GENOEMDE TAXA.

I. C. borea/is: Voor uitvoerige beschrijvingen zie o.a. Hesler& Smith(1963: 54)

en Clémençon (19S2: 49). In Noord-Amerika is deze soort alge.mener dan H.
nivea (Hesler & Smith) J.c.). Mijns inziens waarschijnlijk slechts een droge
vorm van H. 11ivea zonder taxonomische waarde. Sommige Nederlandse
collecties kunnen eventueel hiertoe behoren.
2. C. a11gusti/olia: Beschreven uit Amerika door o.a. Hesier & Smith ( 1963: "6 0);
uit Europa door Singer & Kutban ( 1976: 6) en Clémençon (19S2: 46).
Singer & Kutban (J.c.) noemen relatief grote sporen: (4.5-)5.5-6,5x(3.5-)4-4.5
p.m, waardoor het verschil met C. cereopallida en H. pratensis var. pallido
geringer wordt Merkwaardig is de tegengestelde milieuopgave bij Singer &
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3.

4.

•

5.

6.

Kuthan ("Auf der Erde ausserhalb des Waldes") en Clémençon (" AufErde in
Wäldem"). Het lijkt mij overigens een goede soort, die in ons land nog niet is
gevonden.
C. cereopallida: Beschrijvingen door Clémençon (I 979: I I 5, I 982: 48). Op
grond van de gelatineuze hoedhuid wordt deze soort door Clémençon ( 1982) in
een andere sectie geplaatst dan H. pratensis var. pa/lida. Toch lijken beide
taxa nauw verwant, zo niet identiek. Er is een sterke parallel met de relatie
tussen H. nivea en C. barea/is (zie daar), maar de verschillen in het geval van
C. cereopallida schijnen groter en fundamenteler (habitus, maten van basidiëen). Uit ons land niet bekend, wel uit Oost-Duitsland (Hardtke, 1985).
H. pratensis var. pa/lida: Door de meeste auteurs als zelfstandige soort
opgevat en recent beschreven onder drie namen: Hygrophorus berkeleyi P.D.
Orton ( 1960: 259), Camarophyllus berkeleyanus Clémençon ( 1982: 55) en
Hygroeybe ononii M. Bon (I 983:27). De correcte naam op soortsniveau in
Hygroeybe is overigens H. berkeleyi (P.D. Orton) P.D. Orton & Wat!. ( 1969:
131 ). Ik handhaaf dit taxon als varièteit van de bekende oral\ie-bruine H.
pratensis omdat deze taxa sterk overeenkomen in habitus, microscopische
kenmerken en biotoop. In feite verschilt alleen de intensiteit van pigmentatie. In
ons land zeer zeldzaam; recent alleen bij Winterswijk en Maastricht op
kalkrijke leem, vroeger ook bij Domburg in de kalkrijke duinen. Goede
beschrijvingen zijn o.a. gegeven door Orton (1960: 259), Amolds (1974: 72)
en Clémençon ( 1982: 47).
Recent heeft Bon (1984: 10) een tweesporige vorm beschreven met veel
grotere sporen dan de normale viersporige vorm. Of deze vorm werkelijk tot H.
pratensis var. pallido behoort kan op grond van de summiere diagnose niet
worden vastgesteld.
H. russoeoriaeea: Recent beschreven door o.a. Arnolds ( 1974: 75) en
Clémençon ( 1982: 49). De geur van de Geurende wasplaat is onmiskenbaar,
maar voor personen zonder reukvermogen is het onderscheid met H. nivea
moeilijk (iets gelere hoedkleur) en met H. oehraceopa/lido vermoedelijk
onmogelijk. Mij is één geval bekend van een mycoloog met een uitstekende
neus, maar specifiek ongevoelig voor de geur van dit zwamme\je.
H. russoeoriaeea is in ons land vrij zeldzaam, maar in duingraslanden tamelijk
algemeen.
H. nivea var.fuseeseens: Ook deze variëteit wordt door vrijwel iedereen als
soort opgevat, die dan Hygroeybe fuseeseens (Bres.) P.D. Orton & Watl.
( 1969: 132) moet heten. Er zijn echter treffende overeenkomsten met typische
H. nivea wat betreft habitus en microscopische kenmerken. Het enige verschil
is een duidelijke bruine vlek in het hoedcentrum Er zijn ook moeilijk te plaatsen
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tussenvannen met een bleekbruine vlek. Vandaar mijn voorkeur voor de status
vartvariêteil Voor beschrijvingen zie o.a. Moser(1967: 7), Amolds ( 1974: 78)
en Clémençon ( 1979: 115). In Nederland vrij zeldzaam tot zeldzaam met een
voorkeur voor duingraslanden en krijthellinggraslanden in Zuid-Limburg,
vrijwel steeds samen met var. nivea.
7. H. ochraceopa/lida: De opgegeven verschillen met H. nivea lijken mij klein en
gradueel, hoogstens te rechtvaardigen op het niveau van variëteit of fonna. Bij
mijn aquarellen was er één onder de provisorische naam "Hygrocybe nivea,
beige vonn", die goed aan de beschrijving van H. ochraceopa/lido voldoel Dit
materiaal was verzameld in een kalkgrasland bij Wonck, even over de
Limburgse grens in België. Dit taxon komt hoogst waarschijnlijk ook in ons land
voor. Het is vooral te verwachten op het Krijt in Zuid-Limburg. Een uitvoerige
beschrijving is alleen gegeven door Orton ( 1980: 329).
8. H. nivea var. nivea: Gedetailleerde beschrijvingen o.a door Amolds(l974: 81 ),
Kühner ( 1977: 124) en Clémençon ( 1982: 49). In ons land een vrij algemene
soort in allerlei schrale graslanden en wegbennen. Mogelijk betrefteen deel van
'
de opgaven C. barea/is en!of H. ochraceopallida.
Ik houd mij aanbevolen voor toezending van goed geannoteerd materiaal van
deze groep voorzover dat geen typische H. nivea (incl. var. fuscescens) of H.
russocoriacea betreft
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OVER EEN OPVALLENDE AANTASTING VAN HET
SNEEUWZWAMMETJE
H.A. VAN DER AA, Eenrnmer•·eg 90. J741 GC

Baam

SUMMARY
A parasitic attack by a mould on HygrtJ(I'IM nh!'fa. was found on the is.land ofTexel. Netherlands.
The purple colouration of the gills was eauscel by the imperf~t fung.us Pordlomytts marquo~tdii, a
species which is a well known. non-specilic. saproph)'tic or soil·bome fungus. The remarkable

seleclivity of the species. when acting as a mycoparasite. is discuued.
.'

Op 4 november I 984 verzamelde Marcel Groenendaal bij Oude Schild, op
Texel, tussen talrijke normale exemplaren van Hygrocybe nivea (Scop.: Fr.)
Murrill, het Sneeuwzwammetje, twee exemplaren die opvielen door de paarse kleur
van de lamellen. Deze bleken geheel te zijn bedekt met een dunne schimmellaag, die
bij de overgang lamellen-steel abrupt ophield. M.a.w., de paarse schimmellaag
beperkte zijn aanwezigheid tot het sporenvormende deel van de aangetaste
paddestoelen. Door de beschimmeling en de kleurafwijking wekten de lamellen de
indruk sterk vervormd te zijn of in ieder geval gereduceerd, maar dat viel eigenlijk
wel mee. Microscopisch onderzoek wees uit dat de basidiën normaal sporen
vormden, maar dat de basidiosporen ver in de minderheid waren bij de conidiën van
de parasiet Dez.e kon worden gedetermineerd als Paecilomyces marquandii
'
(Massee)
Hughes, een determinatie die kon worden bevestigd door kweek van de
schimmel in reincultuur op het CBS te Baarn.
Paecilomyces is een geslacht van de Fungi imperfecti (Deuteromycetes) dat wel
enige gelijkenis vertoont met de meer bekende penseelschimmels (Penicillium),
maar daarvan verschilt door de andere vertakkingswijze aan de top van de
conidiophoor. Soorten uit dit genus zijn op allerlei substraten te vinden: in de grond,
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op bedorven voedsel, op insecten etc., meestal zonder een duidelijke specialisatie.
In het genus zijn maar twee soorten die de gesignaleerde paarse kleur hebben: P.
/ilacinus en de genoemde P. marquandii. Laatstgenoemde onderscheidt zich in het
bijzonder door de geheel gladde conidiophoor en een typische gele kleurstof, die in
reincultuur gevormd wordl Samson ( 1974) heeft het genus monografisch bewerkt;
Domsch & al. ( 1980) geven een opsomming van substraten en bodemtypen waaruit
de soort ooit geïsoleerd werd. Er blijkt uit dat het om een heel algemene soort gaat,
die op vele plaatsen en onder allerlei uiteenlopende omstandigheden gevonden is en
die, wat de keuze van zijn substraat betreft, niet erg kieskeurig is.
Het is daarom des te opmerkelijker dat de schaarse gegevens over het
mycophiele karakter van de schimmel wel op een sterke specialisatie wijzen. Op de
eerste plaats is het type substraat, waarop Massee ( 1898) de soort voor het eerst
aantrof. dezelfde soort als die van de Texelse vondst Massee beschreef de
schimmel als Verticillium marquandii, een parasiet op "Hygrophorns virgineus",
een soort die volgens Amolds ( 1974 en dit nummer van Coolia) dezelfde moet zijn

ooooooo
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Fia. I. Paecilomyces marquandii. a·b. oonidiophoren; e. conid~n; d. chlamydo.sporen. (Ontleend aan
Samson. 1974).
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als Hygrocybe nivea. Massee kreeg in october en november 1897 "numerous
specimens" toegestuurd, waaruit mag worden geconcludeerd dat de aantasting,
althans in dat n~aar, op dit specifieke substraat, heel gewoon moet zijn geweest Ik
heb het oorspronkelijke materiaal, dat bewaard wordt in de Royal Botanical
Gardeos in Kew ter plaatse kunnen onderzoeken en tevens de bij het type materiaal
gevoegde fraaie aquarel van een aangetaste wasplaat kunnen vergelijken met onze
Texelse exemplaren, en deze geheel identiek bevonden.
Een latere vondst, in 1953 door C.T. Ingold gedaan, in Sevenoaks, Kent,
Engeland had als substraat een "Camarophyllus spec." In dit geval werd de
schimmel ook geïsoleerd en hij bevindt zich heden ten dage in goede conditie in de
CBS collectie, en kon bij de vergelijking worden betrokken.
Het is opmerkelijk, dat een schimmelsoort, die zich op andere substraten en in
de grond weinig kieskeurig gedraagt, als mycoparasiet plotseling een sterke
specialisatie op mogelijk maar één wasplatensoort gaat ontwikkelen, en daar ook
alleen maar op de lamellen kan groeien. het vermoeden rijst dat hier sprake moet
zijn van een aparte variëteit, maar een nauwkeurige vergelijking van onze
mycophiele stammen met de bodembewoners levert geen verschillen op.
Amolds (1974: 84) behandelt enkele kleurafwijkingen van Hygrophorus
niveus, waarbij in een enkel geval mogelijk een (bacteriële?) infectie een rol speelt,
maar deze vormen lijken niet op de hier beschr.even afwijking. De paarse kleur en
duidelijke begrenzing van de aantasting zijn zo opvallend dat men mag aannemen
dat aangetaste exemplaren niet aan de aandacht van de vele onderzoekers die zich
met deze soort hebben beziggehouden zullen zijn ontsnapt Waaruit men dan weer
kan concluderen dat de schimmel in deze vorm maar zelden optreedt maar in de
" goede jaren" epidemisch kan zijn. Het zou interessant zijn te weten ofde schimmel
inderdaad maar op êên enkele wasplaat voorkomt en of hij inderdaad vele jaren kan
overslaan. We zullen in ieder geval de komende jaren de berichten uit Texel goed in
de gaten houden. en voor eventuele nieuwe vondsten houden wij ons aanbevolen. bij
voorkeur in combinatie met nauwkeurige gegevens over de aantallen aangetaste
exemplaren en goed gedocumenteerde determinaties van onaangetaste exemplaren.
Qe schrijver dankt Dr. S. Francis (CMI, Kew) voor hulp bij het beschikbaar
maken van materiaal en aquarel van Massee en Dr. R Samson voor het
beschikbaar stellen van de afbeelding van de schimmel.
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CO RTlNARlUS CRASSUS sensu J. LANGE IN NEDERLAND
A.F.M. REYNDERS, Srhuil•nburgerpl•in 1-871. 1816 TD Amerifoort
SUMM.ARY
The rare Cort;narius C'rDUilf Fr. sensu J. Lange is described from some localities in theeentral partof
the Netherfands. Morphological. ecologkal and nomenclatural data and various inrerpretations by other
autbors are discussed.

Het is bekend dat in de rivierkleibossenenige Corlinarius-soorten voorkomen,
die zich elders in Nederland niet vertonen, hetgeen voornamelijk moet worden
toegeschreven aan de kalkrijkdom of hoge pH van deze terreinen. Zo komen er een
paar vertegenwoordigers voor van wat Moser ( 1960: 92) de ondersectie Variecolons noemt. Cortinarius variecolor (Fr.) Wünsche is een tamelijk bekende
soort met oorspronkelijk veel violet op hoed, lamellen en steel, waarvan de
hoed naderhand bruinrood wordt en die verder gekenmerkt wordt door een
penetrante onaangename lucht, die als stof- of aardgeur omschreven wordt In de
Standaardlijst (Amolds & al., 1984) wordt slechts één vondst van deze soort in
Nederland vermeld. Iets algemener. maar dan speciaal in de kleibossen blijkt
Coninarius nemorensis (Fr.) J. Lange te zijn, die een wat andere kleur heeft, meer
hazelnootbruin en bleker, en die in tegenstelling tot C. variecolor in loofbossen heet
voor te komen. Van deze C. nemorensis heb ik verscheidene collecties in de
kleibossen verzameld en ook de Tjallingii's blijken hem daar te hebben gevonden.
Het is me in dit artikel echter te doen om een andere soort die nauw verwant is
aan C. ba/Jea/us Fr., nl. de omstreden en zeldzame soort Coninarius crossus Fr.
sensu J. Lange, die ik op 27 october 1983 wederom vond in de Abelenlaan bij het
landgoed Mariënwaard te Beesd. Ik herinnerde me de vondsten van omstreeks
1966 op een paar plaatsen in de kleibossen, nl. de Notenlaan te Zeist en de Laan
van Beverweert Ik heb de soort toen met moeite gedetermineerd met de
Phlegmacium-monografie van Moser ( 1960). Moserkende de soort niet en gaf een
beschrijving naar Henry ( 1958), maar hield zich enigermate op de vlakte ten
aanzien van de vraag of dit nu wel de echte Cortinalius crossus van Fries was.
Sindsdien is er over deze soort nog veel te doen geweest hoewel de meeste auteurs
de naam in de zin van Lange ( 1938) gebruiken. Van de vondsten op de Notenlaan
langs het landgoed Wuiperhorst maakte ik een aantal dia's die ik aan Moser toonde.
Hij beaamde, de soort dus niet kennende, dat het heel wel C. crossus Fr. kon zijn.
Er is nl. een andere soort die macroscopisch zoveel op C. crossus - waarvan
dadelijk de beschrijving volgt - lijkt, dat hij daarmee volkomen identiek schijnt
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Alleen de geur maakt op dit punt een uitzondering, maar mogelijk niet altijd. Deze
soort werd door Josserand (1948) beschreven onder de naam C. pseudocrassus.
Hij herkende ook dat Rieken ( 1915) deze soort onder de naam Hebelomo crassum
in "Die B1litterpilze" had opgenomen daar Rieken dacht dat dit C. crossus Fr. was
maar dat hij in Hebelomo thuis hoorde. De soort van Josserand is zeer
karakteristiek door zijn microscopische kenmerken die sterk verschillen van die van
de C. crossus uit de kleibossen. C. pseudocrossus heeft cheilo- en pleurocystiden,
kleine, bleke, fijn gepuncteerde, bijna gladde sporen, 7 ,5-8,5(9,2) x 4-5 .urn, de
bovenste helft van de steel is meelachtig bestoven (vandaar de plaatsing in
Hebelomo door Rieken) en als we nagaan waaruit die vlokjes bestaan, dan vinden
we warrige hyfenbundels met korte knotsvormige elementen (als sommige cystiden,
maar korter), terwijl in de hoedhuid, ook microscopisch, geen tekenen van
verslijming van de wanden te zien zijn. Nu is ook C. crossus sensu J. Lange voor een
Phlegmocium uitzonderlijk droog. Onderzoeken we de hoedhuid microscopisch,
dan vinden we in de bovenste lagen toch wel hyfen met verslijmde wanden, zelfs een
dun, ongeveer kleurloos laagje dat geheel is verslijmd. C. pseudocrossus Joss. is in
Nederland niet gevonden maar in de berglanden volstrekt niet zeldzaam; ik trof
hem enige malen in Frankrijk aan en bezit verder collecties uit Oostenrijk en Noordltaliè, terwijl de Tjallingii's mij een exsiccaat zonden van exemplaren die ze samen
met Moser in de buurt van Femsjö vonden.
De grote moeilijkheid is nu dat niet duidelijk uit te maken is of de C. crossus
van Fries in werkelijkheid deze C. pseudocrossus was of het erossus-type sensu
J. Lange uit de klei bossen. Hierover bestaan tot op heden meningsverschillen. Een
andere complicatie is dat er een aantal z.g. soorten beschreven zijn rondom de C.
crossus zonder cystiden waarover ook nog allerminst duidelijkheid bestaat. Het is
mijn bedoeling deze naam- en typekwestie nog verder uit te diepen in Persoonia;
hier zou ik willen volstaan met een volledige beschrijving van de exemplaren van
1983, die identiek zijn metdie van 1966, waarna nog enige slotopmerkingen over de
kenmerken en de naam zullen volgen.
Cortinarius crassus sens u J. Lange, Abelenlaan te Beesd, in de berm onder abelen,
27-10-'83, 6 verse exx.
Hoed: diam. tot 7 cm. , oppervlak zwak kleverig maar in droge toestand niet
kleverig en dan glanzend, in het midden glad, naar de rand vezelig met bijjonge ex x.
op de rand nog enige vlokken van het velum. Eerst bleek-okerkleurig(Ségui 214,
Watling colour identification 4 D), maar spoedig bruin wordend, vooral in het
midden ( Ség. 131, Wat!. 12), eerst met naar beneden gebogen of ingekrulde rand,
dan bultig-uitgespreid, tenslotte zelfs schotelvormig.
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Lamellen: normaal dicht opeen, primaire en secundaire lamellen, L~ ong. 80,
vrij breed, eerst met een bocht aangehecht, later breed aangehecht, soms zelfs een
beege aflopend, eerst licht kleibruin (Ség. 250, Watl. 31 of 32), dan door sporen
roestbruin (Ség. 133 of 136, Watl. 12) met duidelijke witte zoom (hoewel geen
cystiden).
Steel: fors en dik (voor maten zie tekening), naar onder wat smaller toelopend,
wit of lichtbruin onderaan, met karakteristieke bruinachtige vezels maar geen
duidelijke velumresten. Bij jonge exemplaren (hoed diameter 2 - 3 cm) echter een
witte cortina die de neergebogen hoedrand met de steel verbindt
Vlees: in de hoed wit, in de steel veelal bruin bij vochtige exemplaren of een
roodbruine tint (Ség. 191 of 192, Watl. I I of 12) met een doordringende geur(als
C. varieco/or ), metNH•OH (JO%) ofKOH(I5%) bruin metgele omranding(de
exemplaren van 1966 hadden zelfs een chroomgele reactie), metguaiac blauw, met
phenolaniline purperrood. Geen andere reagentia geprobeerd.
Sporenfiguur: bruin (Ség. 133, Watl. 12, fulvous).
Microscopische kenmerken: Sporen: amandelvormig-elliptisch, onder
microscoop geelbruin maar met roodbruine wand op optische doorsnee, ruw, 1013x6,5 - 7 p.m.
Basidien: groot, naar boven wat breder (55)60-75 x 10-13 p.m; op de snede
komen nogal wat basidiolen voor die niet langer zijn dan de basidiën en soms in een
versmalde hals toelopen. Geen cystiden.
Hoedhuid: de epicutis bestaat uit een dun laagje van kleurloze verslijmde
hyfen dat ongeveer 30-80 p.m dik is. Deze hyfen zijn wegens bun dichte structuur
vermoedelijk niet van het velum afkomstig wat overigens bij Cortinarius wel
voorkomt. Hieronder een bruinrood gekleurde Jaag, ongeveer I 00-200 p.m dik, die
meestal ook tot de hoedhuid wordt gerekend. Er zijn brede en smalle hyfen,
7-20 p.m breed, bij sommige kan men duidelijk een membranair pigment onderscheiden. Het is waarschijnlijk dat alle hyfen van deze laag een membranair
pigment hebben. Een aantal, meest wat smallere hyfen van het exsiccaat, beeft cellen
met een donkere gecoaguleerde inhoud, zodat ook een vacuolair pigment blijkt voor
te komen.
'
Lamellentrama:
divergerend, met in het midden wat bredere cellen (doorsnee
ong. I 0 p.m), maar geen duidelijk begrensd mediostratum. Subhymenium slechts
bestaand uit kortere cellen van de divergerende hyfen.
Er zijn eigenlijk maar weinig volledige beschrijvingen van deze soort De
diagnosen zijn meestal te kort en dat werkt de verwarring in de hand. Alvorens iets
te zeggen over de buitengewoon ingewikkelde kwestie van de taxa rondom C.
crossus Fr. willen we kort nog drie kenmerken beschouwen die bij de soortbepaling een

•

14

grote rol spelep en die tot verwarring aanleiding kunnen geven: de geur, de
berijptheid van de steel en de habitat
De va;iecolor-achtige geur is buitengewoon karakteristiek voor het Nederlandse materiaal. Zij was in alle collecties aanwezig en nog lang bij het exsiccaat te
merken. Ook de jongste exemplaren hadden deze geur. Fries vermeldt deze niet in
zijn eerste beschrijving van C. crassus, wel in de laatste van de Icones selectae
(1877-'84: 42, Tab. 142-1). Hier spreekt hij van: "came tarnen molli, olida,
pallescente". Merkwaardig genoeg komtjuist in een ander opzicht: " stipite obeso,
tibilloso, albo, apice albo-farinaceo", deze beschrijving niet overeen met ons
materiaal. Andere auteurs vermelden deze geur soms wel, soms uitdrukkelijk niet in
hun diagnose van wat zij als Cortinarius crossus Fr. beschouwen. Henry (1958)
zegt in zijn eerste beschrijving van deze soort: "chair d'odeur d'abord faible et
banale. ma is prenam peu à peu au cours du développement une odeur terreusede C.
variecolor". In zijn tweede beschrijving, wanneer hij dit taxon C. crossus Fr. forma
balteatoa/bus Henry noemt, verzwakt hij deze uitspraak door te constateren: "chair
faiblement odorante (odeur de crudité de fruit, d'herbe), ma is prenant parfois sur Ie
tard une legere odeur deC. variecolor (olida, Fries)" . J. Lange (1938) en Pilat
(1951) vermelden de geur wel; Orton (1955), Smith (1939) en verscheidene
anderen niet.
Ook de bepoedering, of beter vlokkigheid van de steel bovenaan, geeft veel
aanleiding tot verwarring. C. pseudocrossus Joss. heeft dit kenmerk heel sterk, éen
van de redenen waarom Rieken C. crossus Fr. (in werkelijkheid C. pseudocrassus)
in Hebeloma plaatste. In de mij ter beschikking staande collecties van C.
pseudocrossus vond ik alleen bij het Oostenrijkse materiaal groepen opeengepakte
hyfen met veel korte cystideachtige elementen. De laatsten kon ik bij exsiccaten uit
Italië en Femsjö niet vinden; wel was daar ook de steel bovenaan veel vlokkiger dan
bij C. crossus ( sensu J. Lange) uit de klei bossen, waarbij ik alleen maar wat vezeltjes
vond. Fries ( 1877-84) vermeldde steeds in l.ijn beschrijvingen: " apice (steel)
albofarinaces" en beeldt deze vlokkigheid ook af (Pl. 142). Hoewel dus in mijn
materiaal van C. crossus (sensu J. Lange) deze vlokkigheid macroscopisch afwezig
was. vindt men haar in diverse beschrijvingen van deze soort (dus niet van C.
pseudocrassus) min of meer vermeld. Henry (1958) zegt: " pied pruineux au
sommet (parfois très nettement parfois moins)". Lange (1938) zegt "stem-apex
very slightly pruinate, tibrillose downward". Orton ( 1955): "apex sli&htly
pruinose" .
En tenslotte de standplaats. Onze Nederlandse soort komt dus voor onder
beuken, linden (Laan van Beverweert) en abelen. Een echte loofboommycorrhizavormer dus. Dit komt overeen met Lange ( 1938): "in grassin wood of
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Quercus and Fagus" en Pilat(l951): "in silva frondbsa", en met Orton (1955)
en Smlth (1939), terwijl Henry (1958) aangeeft "onder sparren" en éénmaal
spreekt over " bois mëlés". C. pseudocrossus Joss. komt volgens Rieken ( 1915) en
Moser (1960) in naald- èn loofbos voor; volgens losserand (1948) onder Fagus

sylvatica.
Het blijkt wel dat aan geen van de drie hierboven behandelde kenmerken te
veel waarde moet worden gehecht en toch heeft men dat gedaan, vooral wat de
berijptbeid van de steel betreft. Het is echter de vraag of het Nederlandse materiaal
C. crossus Fr. mag blijven heten. Rieken, Kühner en ook Moser, die eerst de
mening van Henry deelden, zijn er nl. van overtuigd dat C. crossus Fr. en C.
pseudocrossus Joss. identiek zijn en hier valt wel wat voor te zeggen. Maar zeker is
het niet, evenmin Henry's zienswijze dat C. crossus Fr. de cystidenloze soort is,
wat stilzwijgend door een aantal andere auteurs werd aangenomen (Pilat (l.c.),
Smith (l.c.), Orton (l.c.) Britzelmayer (1892), Bresadola (1930) etc.).
Wanneer de soort met de cystiden en de kleine, bleke, weinig ruwe, citroenvormige
sporen C. crossus moet heten, moeten we uitkijken naar een andere naam
waaronder ons materiaal beschreven zou kunnen zijn. In aanmerking zou kunnen
komen C. balteatoa/bus Henry, maar zeer waarschijnlijk is deze identiteit toch niet,
hoewel Henry, die de soort twee maal beschreven heeft, hem de tweede keer C.
crossus Fr. forma balteatoa/bus Henry noemde. Het is nl. duitdelijk dat C. crossus
sensu J. Lange in tegenstelling tot C. pseudocrossus Joss. verwant is aan C. balteatus
Fr. , die ook tot de Variecolores behoort. Deze heeft een blijvende violette
hoedrand, maar doet verder veel aan C. crossus sens u Lange denken. Rond deze C.
balteatus zijn nu vele vormen beschreven en meestal als aparte soorten aangeduid,
zo ook C. balteatoa/bus Henry. Ik zal er niet verder over uitweiden waarom toch
ons materiaal niet direct te identificeren is met deze soort die synoniem beschouwd
wordt met C. crossus sensu Bresadola ( 1930) die ook nogal van de hier gevonden
soort afwijkt.
Aangezien ik in Persoonia deze kwestie nog wat zou willen uitdiepen meen ik
hiermee te moeten volstaan. Ik wilde er alleen op wijzen dat de naamgeving van C.
crosslis sens u J. Lange, waarmee ons materiaal zeker identiek is, nog niet vast staat
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STEPHENSlA BOMBYCINA, DE HARIGE PLOOITRUFFEL
IN OUD HAVENSLIB
BEN VAN AS, Ho>'tnitmraat 6. 3113 EH S<hitdam
KLAAS J. EIGENHUIS, Stringensrraat6, 1431 BJ Aalsmeer
SUMMARY

Three myoelia of the truffie Stephensia lwmb.l'CÎita were found in a deciduous forest near
Vlaardingen, Holland. Some of îts morphologtcal and ecologieaJ features are discussed.

Op 19 augustus 1985 vond één onzer in de Broekpolder bij Vlaardingen twee
fraai ontwikkelde heksenkringen van enkele meters doorsnede met 38 resp. 78 half
uit de klei stekende truffels en ook nog2 exemplaren op een derde vindplaats. Voor
detenninatiedoeleinden werden enkele hiervan meegenomen; deze bevinden z ich
nu in het Rijksherbarium te Leiden en in enkele particuliere herbaria. De truffels
waren knol- of niervormig en grof gevoord, maar verder was het oppervlak vrij glad.
De "basale" groeven breidden zich vooral bij de grotere exemplaren uit tot
zijdelings en apicaal, waardoor de vruchtlichamen een gelobd aspect kregen. De
afmetingen varieerden van 2xl,7xl ,3 tot 6x5x4,5 cm. Het oppervlak van door
regen schoongespoelde of thuis gewassen exemplaren was bedekt met een zacht
vilt. De kleur was voor het grootste deel oker-achtig, zowel in natte als in droge
toestand (DuMont S20Y60M30; Küppers, 1978; Bas, 1979). Vennoedelijk is het
vruchtlichaam aanvankelijk gehuld in een ruimere mantel van een langhariger vilt,
dat door gronddeel\jes grijs kan worden. Resten hiervan waren vooral in de groeven
terug te vinden als grijze "plaques" . De kleinere vruchtlichamen hadden een s.g.
van meer dan 1,0 want ze zonken in water, ook als ze ontdaan waren van
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aangekleefde klei. De grotere echter bleven drijven en waar hem dat in zat, bleek na
doorsnijden. Op doorsnede bleken de kleinere vruchtlichamen geheel massief. Ze
vertoonden een patroon van lichtgele (DuMont SOOY1 MOO), enigszins kronkelig
en radiair verlopende aders (venae extemae), die afstaken tegen een donkergele
achtergrond. Bij het snijden was een verschil in consistentie tussen deze weefsels
merkbaar. De grotere vruchtlichamen daarentegen vertoonden èèn of meer holten,
die met een fraai wit, fluweelachtig weefsel waren bekleed. De rest van de gleba was
als bovenbeschreven voor de kleine vruchtlichamen, een vrij unifonn donkergeel
(DuMont SOOY30M10). Het peridium was scherp van de gleba afgegrensd
Nergens braken de witte aders door het peridium heen.
Bij het microscopisch onderzoek bleken het ascogene truffels te zijn. De asci
bevonden zich in het donkerder weefsel. Ze lagen ongeveer parallel naast elkaar
(palissade-achtig) gerangschikt tussen andere structuren (parafysen). Ze waren
ongeveer250 ~.tm langen27,5 ~.tm breed en boden de ronde sporen van 20 tot25 ~.tm
doorsnede in de breedte weinig speelruimte. Aan de top was de ascus afgerond. Er
was geen blauwverkleuring met Melzer's reagens. Een deksel ofiets dergelijks werd
niet waargenomen. De sporen waren glad en optisch bijna leeg. Er lagen er meestal
8 op een rij\ie, die bij kleinere vergroting aan rijges luchtbellen deden denken.
Sommige asci bevatten minder sporen, maar hadden wel dezelfde afmetingen. Het
lichtere weefsel in de gleba bestond uit een dicht vlechtwerk van door elkaar
kronkelende dunne hyfen. Voor afbeeldingen van deze soort verwijzen wij naar het
recente artikel van de Vries (1985).
De uitkomst van de delenninatie was uiteraard een verrassing. Met de sleutel
van de Vries (1971) kwamen we vrij vlot uit op Stephensia. De figuren achterin,
vooral van de asci, bevestigden de delenninatie goeddeels. Alternatief 9 op blz. 9
bood wat problemen, omdat je moest kiezen voor "venae extemae bij rijpheid naar
buiten uitmondend" om op Stephensia uit te komen, maar op blz. 16 stond toch
onderStephensia: "Venae extemae ... blind eindigend". Met de sleutel"Hypogäen"
in Michael, Hennig & Kreisel (1975) lukte het toen ook vlot, al moest je bij de
kleinere vruchtlichamen over de alternatieven 29 en 30 (vruchtlichaam met
holte( n) heenspringen om bij 34 te ervaren, dat de holte er in feite niet was. Hetgeen
dus bij de grotere vruchtlichamen weer niet klopt! NaastS. bombycina noemen M.,
H. & K. ook nog S. peyronelii Matt (blz. 182), maar dezeis-vertelde de heer de
Vries ons- nog maar één keer gevonden. Dan is er recent oog een soort ontdekt in
Nederland (de Vries, 1985), maar die heeft kleinere sporen. Het is Stephensia
crocea Quêl., waarvoor nog geen Nederlandse naam bestaat Door Fischer( 1897)
wordt deze opgevat als een variëteit vanS. bombycina. In de literatuur(de Vries,
1971) staatS. bombycina nog maar één keer voor Nederland venneld: Sienaken

18

(Zuid-Limburg), october 1968. Ondertussen is er nogeen vondst bekend geworden
uit 1984 (Oud-Amelisweerd, Utrecht).
De uit 1897 daterende beschrijving van Fischer duidt op voorkomen in Duitsland
en/of Oostenrijk. Uit Zwitserland is de soort niet bekend(Breitenbach & Krlinzlin,
1981 ). Uit de geraadpleegde literatuur en enkele aanvullende gegevens die de heer
de Vries ons verstrekte blijkt dat de soort verder nog voorkomt in de Bondsrepubliek, Engeland, Italië, Frankrijk, Hongarije en Zweden.
Een gemakkelijk en opvallend kenmerk van onze truffels was wel de geur, die
van het begin af als "zeer aanwezig" en onprettig werd ervaren. De associaties
genoemd in de Vries ( 1971) werden alle, bij diverse gelegenheden en door
verschillende personen, nagesproken, zoals daar zijn rotte uien, H 2 S, overrijpe
camembert en een riool. Soms was de geur, voornamelijk ook gedroogd, iets milder,
noot- of kaasachtig. of zoetig, als gedroogde Franjechampignon, Agaricus subperonatus. Omdat de grootste vruchtlichamen de in de literatuur genoemde
afmeting ruim overschreden, de mycelia zo overvloedig fructificeerden (daarbij
hebben we, om het mycelium niet te beschadigen, nog niet eens naar ondergronds
gebleven exemplaren gezocht) en omdat ook hei milieu wat extreme kenmerken
vertoonde, hebben we gemeend dit laatste wat uitvoeriger te moeten beschrijven.
Het " Rotterdamse Bos" is een in 1970-'71 aangelegd loofbos op een met
Rotterdams havenslib opgespoten deel van de Broekpolder bij Vlaardingen. Het
groeit op een zeer vaste, vette kleibodem met een van nature slechte ontwatering. In
de opspuitperiode was de klei zilt en mogelijk is dit nog enigszins zo. In droge
zomers is de grond wegens het ontbreken van structuur keihard, terwijl ze na regen
zeer lang heel glibberig blijft. Dit probleem heeft men in een deel van het (proeObos
getracht op te lossen door om de 15 meter een ontwateringsvoor van ongeveer I m.
diep te graven. Ook is de bodem eenmalig tot 70 cm. diep omgeploegd. Juist in dit
deel is er een rijke ondergroei van Urtica dioica en komt de huisjesslak Cepaea
nemora/is overvloedig voor. Dit laatste wijst op de aanwezigheid van kalk ( 11 tot
I 5% van de droge grond). Voorts zijn aanwezig zink 2900 dpm, chroom 1240,
koper600, nikkeil 03. lood 800, cadmium 45. arseen 220, antimoon 18 en kwik 23
dpm! Hoewel truffels geen accumulatoren van kwik heten te zijn (Stijve, I 980), ete
men deze exemplaren beter niet!
De aanplant bestaat geheel uit loofbomen van uiteenlopende soort: Prunus
··irginÎQI/tl, Crataegus 1110/IOgyna, Amelancllier lamarckii, Corylus avellana,
Rosa rubiginosa, A eer campestre, Populus x canadensis, P. canescens, Sorbus
aucuparia en Alnus glutinosa. De eerste twee groeiplaatsen van de truffels hadden
een schaarse belichting wegens het vrijwel gesloten bladerdak. In de kruidlaag
vonden we geen Heemst, A lthaea oj]icinalis (cf. de Vries, I 97 I) en er stonden ook
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geen eiken of wilgen in de buurt. Van de mycoflora vielen enkele fraaie, op de kale
klei groeiende heksenkringen van Ramaria cf abietina (cf Groenwordende
koraalzwam) op. Als code voorhet habitatpassen 1.4 en 1.6 (Amolds et al., 1984).
Het eerste mycelium ligt midden tussen twee ontwateringsgreppels met in het
centrum een omgezaagde U/mus spec. waaraan wat opschot zit Aan de rand van
het mycelium staan een dode Pnmus mahaleb en een Cornus sanguinea en een
plukje Unica. Een deel van de vruchtlichamen werd gevonden op de kale klei, een
ander deel in een dunne strooisellaag van halfvergane takken, brandnetelstrooisel,
lege slakkehuisjes, populiereblad en hazelnoten. Een oveJjarig, maximaal I 0 cm.
diep tractorspoor scheen geen nadelige invloed te hebben gehad op de ontwikkeling
van de zwamvlok. Het tweede mycelium was heel wat groter en iets onregelmatig in
omtrek. De derde vindplaats vlakbij een omgezaagde P. x calladensis was meer
aan licht geëxponeerd. De bovenbeschreven cultuurtechnische ingrepen hadden
hier niet plaatsgevonden. Er waren geen brandnetels, minder slakken en slechts
twee (weliswaar forse) vruchtlichamen. Als code voor het type substraat passen
hier l.I. en 1.5. Een code voor een organisme waaraan de truffel gebonden zou zijn,
konden we niet invullen. het schijnt, dat er wel binding is aan bos, maar niet aan een
bepaalde boomsoort.
In en op vier er oud uitziende truffels werden talrijke 1,5 mm. grote,
bronskleurige eivormige kevertjes aangetroffen, die ronde tunneltjes naar het
inwendige hadden gevreten. Dr. J. Krikke van het Rijksmuseum voor Natuurlijke
Historie te Leiden was zo vriendelijk deze voor ons te determineren als Megastel•
1111111 obscurum ofwel M. boletofagum ( Marsham) 1802. In een vijfde truffel werd
een mierachtig wezentje met een verdikt abdomen aangetroffen. Af en toe werden
vraatsporen gezien, maar deze waren niet van slakken, terwijl daarvan de stand toch
uitzonderlijk hoog was.
Wij danken dr. G .A. de Vries voor zijn gegevens en verbeteringen in de tekst
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BOEKBESPREKINGEN
GULDEN. G .. JENSSEN. K.M. & STOROAL J. ARCTIC ANDALPINE FUNGI· I. Oslo.l985.
61 pag.. 25 kleurenfoto's. Prijs NOK 125.· plus verzendkosten: te bestellen bij Soppkonsulenten.
Wesselsgt. 3. N-0165 Oslo 3. Norway. postrek. 2392116.
Dit is het eerste deeltje van een veelbelovende serie over paddestoelen van koudere standplaal$en.
Voorafgegaan door een kone inleiding over arctische en alpiene gebieden worden 25 soonen
plaatjeszwammen uitgebreid behandeld. De goede besc:hrijvingen omvatten zowel microscopische als

macroscopische kenmerken als gegevens over verspreidingen oecologie. Van elke behandelde soon zijn
tekeningen van de microscopische structu.ren en een grote kleurenfoto opgenomen. De paddestoelen zijn
gefotografeerd op hun natuurlijke standplaats.. De foto's (en het drukwerk) z.ijn van hoge kwaliteit.
hoewel soms enigszins aan de donkere kant. De naamgeving wijkt tamelijk vaak af van die in Moser.
maar dit geef\ geen grote problemen aanger.ien de belangrijkste synoniemen steeds ''ermeld worden.
De uitYocring van het werkje is losbladig (bij elkaar gehouden door een plastic klemrug). zodat
beschrijving.en van soonen in vola.ende afleveringen van deze serie bij de ge,slachten tussengevoegd
kunnen worden. De bladz.ijdenummerina. wordt dan wel zinloos. Het formaat komt geheel overeen met
dat van de 'Farbatlas· ''an Moser & Jülich. zodat de beschreven soonen ook eventueel daar
tussenge,·ocsd kunnen worden. De kwaliteit van de afbeeldingen en het papier zijn echter veel beter dan
die van bedoelde Farballas.
Het is jammer dat niel alleen de kwaliteit maar ook de prijs van het boekje hoog is ("bijna een
rijksdaalder per afgebeelde soort'). Desondanks is dit boekje teer aan te bevelen voor mensen die zk:h
i.nteresseren voor fun&i in arctische en alpiene gebieden. Tijdenseen mycologische reis naar Spitsbergen
hetft het werkje al meennalen zijn nut bewezen.
Een kleine waarschuwing is nog op zijn plaats: wie het boekje op bovenbeschreven wijze bestelt.
schrijft z.ich automatisch in voor de hele serie. tentij men uitdrukkelijk te kennen geeftdaar geen prijs op
te stellen. Leo Jalink & Marijke Nauta..

E IN HELLINGER. ALFREO. DIE GAITUNG RUSSULA IN BAYERN. Hoppea. Oenkschriflen
der Regensbu'lisch<n Botanischen Geselischaft Band 43. Regensburg 1985. 348 pp.• 32 platen
met aquarellen: talrijke z.warH\'Ît tekeningen in de tekst Prijs SFr.
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Een in alle opzichten geslaagd werk mei sublieme afbeeldingen naar aquarellen van Helga
Marxmüller. ook \l&n zeer zeldzame soorten als RussuJa tmttirolor. inramata, "''nosobrunnta.
galtxllrOá en rinost>purpurt'a. De afbeeldingen van êên blad hebben bijna altijd betrekking
~én
enkele soon. zodat de variatiebreedte duidelijk uitkomt De microscopische tekeningen- van' de hand
~·an de auteur zelf- zijn bijzonder nauwgezet. de punkteringen uitgevoerd met het geduld van een
Benediktijn en de hoedhuidelementen gerangschikt tot een fraaie compositie. Steeds zijn 4 iS sporen
getekend. zodat we een goed beeld van de variatiebreedte krijgen. Zeer waardevol blijkt de oppve van
het gemiddelde sporenvolume. aan de hand waarvan o.a. R. odulttrina, cuprea en urtn.s beter
onder$Cheiden werden en kon worden aangetoond dat R. pumila en ttlllttomm identiek zijn, evenals

oP
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chomaeltontina sensu SchaetTer e.n oU~·asctns. De beschrijvin&en z.ijn heel nauwkeuris en steeds
voonien van een meest uitvoerige, verheklerende toelichting. De auteur beeft :tich gericht naar de
nieuwste nomenclatuurregels (Sydney-code) al zijn niet ane consequenties getroü.en.. Een determineertabel van de hand van Prof. A Bresinsky wijst de wea naar de juiste soort.
Aan;ez.ien ook meer alsemene soonen als R. gristtJ,/i"Dgilis en odorola afgebeeld en beschreven
worden. kan ik ook aan niet·specialist.en dit boek ten zeerste aanbevelen. vooral ook omdat de prijs zeer
laag gesteld is. Maarten van Vuure.
ERB. B. I< MATH EIS. W. PILZMIKROSKOPIE. Priparation und Untelluthuns von Pilun.
Kosmos Franckh Stutlprt, 1982. Prijs: DM 70.Dit eniaejaren geleden verschenen boek is niet een te woon paddestoelenplaatjesboek. maar ~eft
teer veel foto's van microscopische structuren. Het boek is geschreven voordiegenen die voor het eerst
met de microscoop gaan werken en paddestoeJen gaan detennineren. De werking van de microscoop
wordt uît.Jelegd. kleul'$toffen en chemicalif:n worden opaesomd, en het arootste deel van het boek is
gewijd un de verschillende onderdelen van paddestoelen en zwammen, zoals buidi!n. cysûden.
sporen. asei en parafysen. Tot slot wordt aan de hand van enkele voort:>eeklen gedetermineerd met
bekende standa&rdwerken. zoals 'Moser'.
Het lijkt me dat de auteurs met dit fraai uitgevoerde boek prima in hun opzet geslaa&d z.ijn. Het blijf\
alleen wel bü een eerste kennismaking met microscopische structurtn: het boek is géén verklarende
woordenlijst van alle termen die in standaardwerken ~bruikt kunnen worden. Ik wijs er nog op dat een
aantal foto's kleurafwijkingen verlOOnt als gevolg van een fout tijdens het drukken. Dete fouten komen
door de hele oplage ~·oor. en z.ijn dus niet beperkt tot enkele misdruk..ke!' ... Else C. Velling&.

VERENIGINGSNIEUWS
VAN DE BIBLIOTHECARIS
De openstelling van de bibliotheek op de eerste zaterdag van de maand voorz.iet kennelijk niet in een
behoefte. Oe belangstelling is minimaal. maar tijdens de normale openingstijden van het CBS vinden
onze leden in het algemeen wèl de weg naar de bibliotheek. Ik wil daarom dit experiment in 1986 niet
meer voorueuen. AUeen in bijzondere gevallen tan men. na telefonische arspraak. op zaterdagmorgen
nog sebruik maken van de bibliotheek.
Een votaend punt betref\ de bestellin&en van publikatie$. Tot nu toe geschieddeditdoor middel van
een giro-overschrijving. Het bezwaar hiervan is echter dat terua.bockin&en moeten worden verricht als
het bestelde niet (meer) kan worden &eleverd en dat de portOkosten niet vooraf. bij bestelling. kunnen
\lo'Orden bepaakl. Deze laatste kunnen niel langer ten la.ste van de verenig.ing blijven. en zullen in het
vervolg in rekening worden &ebracht bij de besteller. 1k verwek u daarom inde toekomst bestellingen b1j
de bibliothecaris s.chrif't.elijk te doen. waarna men het bestelde krijJt toegezonden met een rekening. Het
blijf\ md&elîjk de kosten nn verpakking en porto te voorkomen door het geweMte te komen ophalen bij
de bibliothecaris. Wanneer het echter om een groot aantal publikaties gaat venoekt hü u dit oot van
tevoren schriftelijk op te ,even. zodat hij het gewens-te voor u tiaar kan reuen.
Tenslotte: in dit nummer is «n verbeterde versie van de lijst van no& beschikbare pubHkaties
opgenomen. Enkele items z.ijn uitvertocht en voor enkele andere geldt dat er nog maar een kleine
voorraad is. Alle vorige opgaven zijn hiennee komen te vervallen. • H.A. van der AL
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LED ENADMINISTR ATIE

Wü wijzen er nog eens op dat alle wijzi&ingen met betrekklnc tot het ledenbesland moeten worden
aemekl bij de secretaresse. Zü zorat er voor dat de penninameester, de redactie van Coolia en eventuele
andere belanahebbenden dete veranderingen z.o spoedi& moselijk kunnen verwerken.. Alleen

med~

delin&en voor de redac:tie of fouten bij de venending van CooHa kunnen rechtstreeks gemeld worden bij
de redactie van CooliL
AANWUZI NGEN VOOR AUTEURS VAN ARTIKELEN VOOR COOLIA

De hieronder '\'Oltende: unwütin&en hebben als doel poe.enti!le auteurs een he1pende hand te
reiken. Oe çopy moet weliswaar aan bepaalde minimumeisen voldoen als dete bij de drukker wordt

aanaeboden. maar de redactie wil met name die leden. die daarmee onvoldoende ervaring hebben or
bepaalde lechnische hulpmiddelen niet binnen bereik hebben. op verschillende manieren stimuleren om
hun ge&evens toch in Coolia te publiceren. Daarom is bij enkele "reaels" in concreto aana.ea.even. hoe
men van de hulp van een redacteur &ebruik kan maken bij het persklaar maken van een artikel
1. An,ikelen VO« CooHa wotden &estuurd naar de redacteur die voor een bepaald nummer verant·
woordelijk is. Deze z&n- buitenredacteur wordt steeds in de laats:t versehenen Coolia vermeld. Ocu
buitenredacteur moet de copy CN'I&evcer twee maanden \'OOt verschij.nin& bij de eindredactie afleveren.
Als Mn anikei niet tijdig ,c.reed is &I*' het nau de buitenredacteur van het vol&-e:nde nummer.
2. Anikelen die persklaar l.Îjn. tijn letikt met een re&elafstand van tenmin.ste 2 en een regellen.ate van
onaeveer 66 unsla.a.en. Wie geen schrijfmachine heen kan een hand.&eschreven tekst inleveren.
3. Tekeningen moeten bij de drukker worden aangebOden in zwarte(Oost· lndische) inkt. aetekend met
un pde pen, met een maatbalkje dat de vergroting weergeeft en aparte onderschriften. Omdat hier
voor velen de belangrij kste problemen lisaen. ~llen de buitenredacteuren vooral hier behulpturn zijn.
Zo ui het mogelijk zijn potloodtekenineen in te leveren. diedandoor de redacteur zullen worden geinkL
In deze cevallen moet men echter rekenins houden met de tijdsfactor: de praktijk leen dat het
oo.-enetenen en de bijbehorende correspondentie soms nopl wa.t tüd vera.en.
4. Over het opnemen van foto's btsJist de eindredactie. in overle& met de drukker. Het e,e.bruikte
dNkprocédt is er debet aan dat oaenschijnlijk goede foco's soms toch niet kunnen vmrden &ebruikL
S. De literatuurlijst kan men het beste opstellen met een recent nummer van Cootia als vootbeekl.
Geraadpleeadeliteratuur wonlt in de tekst aldus vermeld: "Romagnesi ( 1953) heen de volgende soort
beschreven ..... OI:"Sommiae auteurs ( Romagnesi. 19S:J en Moser. 1981) menen dat .....
Oe literatuurlijst bevat alle items die in de tekst zijn vermeld, en om&ekeerd. &een items die niet in de
tekst voorkomen.

6. Bij een artikel van meerdan twu pa,aina's komt in het alp:meen een Enael.se samenvauina. die men
telf kan maken of in overtea met de redacteur kan rnaken of aanpas.Kn.
7. Boekbesprekingen van nieH"tdacteurcn zijn uiteraard ook welkom. Het verdient aanbevelin& om
eerst <:Ontact op te nemen met dt eindredacteur. die verantwoordelijk is voor dez.e rubriek.
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8. Anikelen worden zoveel mo,elijk in vofcorde van binnenkomst geplaatst Er zijn echter een groot
aantal factoren die hierop invloed hebben; zowel technische als redactionele. Hierover wordt binnen de
redactie steeds tot het laatste moment overleg gepleegd waarbij. indien relevant. ook de auteurs
betrotken worden. • Redactie Coolia.
VAN OE REDACTIE

Ingaande deze nieuwe jaargang z.al Dr. J.A. Stalpers geen deel meer uitmaken van de redactie.
Vanaf de 16e jaarcana. die in 1973 bqon te verschijnen met een dubbel nummer, heeft hij deel
uiteernaakt van de "Baarnse redactie''. in de eerste jaren als eindredacteur. in latere jaren als sewoon
redactielid. Dat Coolia vantf 1973 met &rote regelmaat 4 x per jaar kon verschijnen is mede aan zijn
inspanninaen te danken &eweest De redactie wil hem voor zijn gewaardeerde activiteiten van hanedank
zeggen. Wij hopen u spoedig over een &&n\'ulling van de redactie te kunnen berichten.
LIJST VAN NOG VERKRIJGBARE PUBLIKATIES VAN DE NEDERLANDSE
MYCOLOGISCHE VERENIGING

Funaus: De delen 1 t/m 11, IS en 16 zijn in herdruk versehenen bij Swets & Zeitlîn&er en niet meer
verkrijgba&r bij de NMV.
Deel 12. 17 tlm 23 per aflevering;
I 0.15
(wisse~nd aantal afleveringen per deel)
Deel 24 tlm 27. per deel:
I 5.00
Index deel I • 20 en Index deel 21 • 28.
11.50
per stuk:
Cool la! De delen I t/m 10 tijn zeer onvolledig voorradig: latere delen zijn op een enkele na oompleet
van sommige aneveringen. ook vrij recente. is no& maar een kleine "oorraad aanwezig.

deel I vanaf an. 4
2 tlm 5 per deel
6 au ..n afl. 5/6
7 tlm 9 per deel
IO•alleen afl. 1/2 en 4/5
Vanaf deel I I aeldt een prijs per aOcvering.
deelll.l 1/m 14.2
14. 3 (Qalerina-nummer)
14.4 tlm 15. 2
IS~ 3 (herdruk Gasteromyceten-nummer)
15.4 1/m 17. 4
18, I tlm 20. 4
21. 1 en volgenden
21.4 (Paddestoelen en Natuurbehoud)
Index Coola 1· 15
Index Coolia 16-25

l.edenprijs:

Niet-leden:

11.15

13.50

3.25
1.75
4,50
3.00

6.50
3.50
9.00
6.00

1,00
3,00
2.00
4.50
2,00
3.00
4.00
7.00
2.00
4.00

2.00
4,50
4.00
6.00
4,00
5.00
6.00
10,00
4.00
6.00
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Mededelineen van de Nederlandse Mycoloa:iscbe VereniJina,:
Van d e delen 25 en 29 zijn oo& enkele exemplaren beschikbaar. all«n van nr. 30 is nog een grote

voorraad.
deel 25 (o.a. Nieuwe en tektume funli. Schweers)
29 (MycologiS<he afbeeldingen. Middelhoek;
Conserveren. Hueck)
30 (Ontwikkeling vruchtlichamen van Acaricales. Reynders)

2.00
4.00

4.00
8.00

5.00

10.00

3.SO

3.SO

20.00

25.00

Commissie Paddestoelen en Natuurbeboud van de NMV:

O verplukken en besc:herming van paddestoelen. Overdruk uit Natura
Prijs incl. verzendkosten

E. Amokfs. m.m.v. M. Creveld. E. Jansen. Th. Kuyper e. v.a.:
Standaardlijst van Nederlaad.se Maeroruaal.
Supplement op Coolia 27. 362 paa.
Prijs excl. porto- en verpakking. à/6.00
Dit boc.k kan ook worden argehaald bij de bibliothekaris en op het
Rîjksherbarium.

Uitga,•en ''an de NMV kunnen schriftelijk worden besteld bij de bibliothecaris.. posebus 273.
3740 AG Baarn. die het bes telde · voor zover voorradi&• zo spoedig mogelük zal verzenden. met een
rekening waarop ook de portokosten zijn vermeld Deze portokosten kan men voorkomen door het
gewenste af te halen bij de biblio theek onder contante betaling.. echter alleen na telefonische afspraak
met de bibliothecaris (Tel. 02154 • 118411.
Uitgaven van de KNNV. die in de serie Wetenschappelijke Mededelineen enkele nummers heeft
uit.&cgeven in samenwerking met de NMV. kunnen alleen besteld worden bij het bureau ''an de KNNV.
8 . Hoogenboomlaan 24. 171 8 SJ Hoogwoud. postJ.iro 13028. Toezending volgt na o vermaking. van
het bedrag. Prijslijsten kan men krij~cn bij het bureau; men vindt ze ook in het blad Natura. Leden van de
NMV betalen voor de mycologjsche nummers van deze serie de ledenprijs.

archltectura+natura
lntern•tlon•l booksellen
1015 OH Alnlierdam • Lelegracht44 ·lel. 020-23 81 88

boekhendel voor
• architectuur en blnnenhulakunat
• otedebouw en planologie
• luln· en londochapaarchltectuur
• flora'• en andere natuurokieen

OOK VOOR MYKOLOGIE !
Maar dat wist u zeker al ...

Geopend: Di. • Vr.: 9 • 18 u.; Za.: 9 • 17 u.

COOLIA
Contactblad van de Nederlandse Myc:oloJische VereniPn&Venchijnt 4 maal per jaar.

Eindredacteur: Dr. H.A. van der Aa, Eemnesserwea 90, 3741 GC Baarn
Tei.02154 · 12119 (avond en weekend); 11841 (tijdens kantooruren).
Redactie: J. Daarns, Zuidsinsel 23. 1241 EH Kortenhoef
J. Geesink, Molenstraat 27, 6941 AC Herwen
Dr. M.E. Noordeloos, Soestdijbende SS6, 2574 CB Den Haag
Dr. R.A. Samson. De Botter 32, 3742 GC Baarn
Mw. Drs. E.C. VeiJin&a, Anton Mouveotrut 4, 2102 BA Heemstede

De conlrlbuuc voor de NMV bedruat/3S,- voor -led<n m/17.SO •·oor buispooocledoo
(ktijaett pen Coolio).., juoioltcden (DOS pen 2S jur o( otudmt un univeBiteil o( Hop$Cbool; krijp
Coolio). Nieuwe leden kunnen zleh unmelden bli de oec"'W'eSS<. Ook odmwijzlcinl<n moelen bij
haar aemcld worden.

Dit nummer van Coolia is verzorgd door J. Geesink. Het volaende nummer verschijnt I april. en 1.al
verzorad worden door Dr. M.E. Noordeloos. Het I juli nummer 1al verzorsd worden door Mw. Drs.
E.C. Vcllinp. Copy moet twee maaneten vóór de verschijninasdatum in hun bezit zijn.
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