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IN MEMORIAM JAN BARKMAN
Op 14 september overleed op 68-jarige leeftijd onverwacht Jan Barkrnan.
De wetenschappelijke belangstelling van Jan strekte zich uit over het hele plantenrijk. De cryptogamen, die bij veel plantensociologisch onderzoek een bijrol vervullen, hadden daarbij zijn bijzondere aandacht. Zijn proefschrift over de gemeenschappen van epifytische mossen en korstmossen in 1958 was daar een overtuigend
bewijs van.
Na zijn aanstelling op het Biologisch Station Wijster in 1953 begon hij de
plantengemeenschappen van Drenthe zo volledig mogelijk te onderzoeken. Meer en
meer raakte hij onder de indruk van de soortenrijkdom van paddestoelen in allerlei
vegetaties, en met name in de jeneverbesstruwelen. Vol enthousiasme schreef hij in
Coolia (11, 1964; 19, 1976) over de paddestoelen in jeneverbesstruwelen.
Zijn oecologisch onderzoek aan paddestoelen leidde tot de ontwikkeling van
nauwkeurige methodes voor de beschrijving van paddestoelgemeenschappen. Tijdens
een Floradag is daarvan uitgebreid verslag uitgebracht (Coolia 19, 1976). Deze
methode wordt niet alleen in Wijster toegepast, maar vindt ook navolging in andere
landen (Polen, Zwitserland, Italië). Het onderzoek aan jeneverbesstruwelen werd
uitgebreid tot een groot deel van noordwest, noord en centraal Europa. Helaas zijn
de zeer vele waarnemingen uit het onderzoek nog grotendeels onbewerkt en dus
ongepubliceerd gebleven.
Door nauwkeurig onderzoek in speciale proefvlakken werden ook verschillende nieuwe en kritische taxa gevonden. Enerzijds leidde dit tot beter begrip van
de waarde van oecologische kenmerken voor de taxonomie, anderzijds leidde dit tot
een kritische studie van de in ons land voorkomende soorten van Galerina. Deze
publicatie (Coolia 14, 1969) is nog steeds een goede introductie tot de studie van

Galerina's.
Jan leefde voor de wetenschap en was daarnaast een geëngageerd natuurbeschermer. Zijn onderzoek naar het verdwijnen van korstmossen onder invloed van
luchtverontreiniging kan als voorbeeld gelden voor iedereen die meent dat wetenschappelijk onderzoeker te zijn zowel een voorrecht als een maatschappelijke plicht
is. Hij slaagde er met de hem kenmerkende vasthoudendheid in om de E8 bij
Rijssen te laten omleggen ten behoeve van het behoud van een jeneverbesstruweel
met bijzondere paddestoelen.
Jan was onder andere door zijn aanstekelijk enthousiasme een goed docent.
Jan leefde erg intensief en zijn gedrag was dikwijls onbevangen-uitdagend: als je
met hem op excursie ging, gebeurde er altijd wat. Wellicht mede door zijn levensstijl heeft zijn leven korter geduurd dan wij, zijn collega's, leerlingen en vrienden
hadden gedacht. De Nederlandse Mycologische Vereniging zal hem met dankbaarheid gedenken voor zijn betekenis voor de mycologie, zowel door zijn publicaties als
door zijn bijdragen aan het mycologisch onderzoek op het Biologisch Station.
Eef Amolds, Thomas Kuyper, & Bernhard de Vries
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IN MEMORIAM DR. G.L. VAN EYNDHOVEN
Op 18 oktober 1990 overleed te Haarlem op 84-jarige leeftijd ons medelid
en oud-bestuurslid Dr. G.L. van Eyndhoven.
Van Eyndhoven werd op 29 maart 1906 te Amsterdam geboren, waar hij
de 5-jarige handelsschool volgde. Hij trad in 1924 in dienst van een handelsonderneming, die· veel zaken deed in het Caraibische gebied. De belangstelling voor de
natuur kreeg hij van jongsaf mee, o.a. van zijn grootvader, de bioloog A.J. van
Eyndhoven, waarmee hij veel optrok. Reeds in 1922 verhuisde de familie naar het
Floraplein in Haarlem. Van Eyndhoven was o.a. lid van de N.J.N. en de K.N.N.V.
Op zijn tochten doolde hij vaak rond door de duinen en langs het strand. Hij had
een brede belangstelling voor de natuur en keek o.a. veel naar insekten, mijten,
gallen, vleermuizen, hogere planten en fungi.
Door zijn contacten met de acaroloog Dr. A.C. Oudemans, raakte hij goed
ingewerkt in de kennis van de mijten; zodanig dat hij kort na de tweede wereldoorlog besloot hiervan zijn beroep te maken, vooral toen hem door Prof. H. Engel en
Dr. G. Kruseman een plaats op de afdeling entomologie van het Zoölogisch
Museum te Amsterdam werd aangeboden. In 1967 ontving hij voor zijn verdienste
voor de acarologie een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam.
Dr. van Eyndhoven was vanaf 1930 lid van onze vereniging en leidde
jaarlijks vele paddestoelenexcursies voor de N.M.V. en de K.N.N.V. Van 1942 tot
1955 was hij penningmeester en aansluitend tot 1963 voorzitter van de N.M.V.
Samen met mevrouw J.P.S. Smit vormde hij meer dan twee decennia lang een
hechte kern in het bestuur van de vereniging.
Op mycologisch gebied ging zijn belangstelling vanaf het begin uit naar de
Gasteromyceten; waarbinnen de Aardsterren zijn bijzondere aandacht hadden.
Aansluitend op het overzicht van de Nederlandse Aardsterren van Dr. E. Kits van
Waveren uit 1926, verrichtte Van Eyndhoven onafhankelijk onderzoek aan deze
groep. Dit resulteerde in 1937 in een nieuw overzicht van deze in de duinen rond
Haarlem zo rijk vertegenwoordigde groep van stuifzwammen. Door publicaties op
dit gebied werd hij ook in het buitenland bekend.
Naast vele notities en kleinere publicaties over mycologische vondsten, heeft
hij bijgedragen aan de popularisatie van de mycologie door het publiceren tussen
1942 en 1985 van vele edities van tabellen voor het determineren van plaatjeszwammen en boleten met minimaal gebruik van de microscopie. Ook na zijn pensionering op 70- jarige leeftijd toonde hij zich actief in de mycologie en maakte vele
reizen. Er waren nog maar weinig witte plekken op de wereldkaart, waar hij nog
niet was geweest. Ondanks enkele ernstige ongevallen op hogere leeftijd, waarbij hij
beide kniebanden gelijktijdig brak en later bij overrijding door een tram een voet
moest missen, wist hij met enorm doorzettingsvermogen weer te leren lopen.
Dr. van Eyndhoven ontving op entomologisch en acarologisch gebied
verscheidene internationale onderscheidingen. Hij was erelid van de K.N.N.V. Ook
in onze vereniging wordt zijn heengaan ten zeerste betreurd.
J. van Brommelen
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Coolia 34: 3 - 12. 1991.

GENEA KLOTZSCHll, EEN NIEUWE TRUFFEL
VOOR NEDERLAND, KRITISCH VERGELEKEN MET
G. SPHAERICA EN G. VERRUCOSA
G.A de Vries, Chopinlaan 1, 3741 HE Baarn
The truffie Genea klotzschii B. & Br. is described as new for the mycoflora of the
Netherlands. 'Ibis species is one of the brown to black warty species of the genus. The
characters used for the identification of G. klotzschii, G. sphaerica Tul., and G.
vermcosa Vitt. are rated at their true value. The specific spore volume appeared to be
considerably Jess variabie than other characters. Moderately useful characters are the
measures of the spares and the width of the asci. The shape of the fruitbody, the
thickness of the peridial Jayer, the size and shape of the peridial warts and the length
and width of the parafyses are of limited value.
One of the Dutch collections was overgrown with a white mycelium, which appeared to
be a basidiomycete. The hyphae of this fungus penetrate the peridial cells of the
truffie.
Op 13 augustus 1988 had ik het geluk kort vóór het einde van de toen in
Linschoten gehouden NMV-excursie een ruim 1 cm. groot, wit beschimmeld, geplooid truffeltje te vinden in de onder een beuk aanwezige humus. Na er een klein
stukje van te hebben afgesneden, zag ik onder de witte schimmellaag een zwartwrattig vruchtlichaam met een centrale holte, die voor een groot deel in beslag
werd genomen door dikke, zwartwrattige plooien.
Een direct na thuiskomst ingesteld onderzoek toonde aan, dat het hymenium, dat helaas nog geen asci had gevormd, bedekt was met een plectenchym (een
weefsel opgebouwd uit dicht tegen elkaar liggende hyfen), dat grensde aan een
verscheidene cellagen dik, aan de buitenkant bruin pseudoparenchym ( een weefsel
opgebouwd uit min of meer isodiametrische cellen). Deze hymeniumbedekking, in
de literatuur bekend onder de naam 'epithecium', ontstaat uit doorgegroeide
parafysen en is karakteristiek voor de Geneaceae Trappe (1979), een familie met
twee geslachten, nl. Genea Vitt. met kleurloze sporen en Genabea Tul. & Tul. met
grijsgele tot bruine sporen. In Nederland was van deze familie alleen Genea
hispidula (Berk.) Tul. bekend (De Vries, 1971).
Het hier verder als 'Lin.' aangeduide truffeltje miste de voor G. hispidula
karakteristieke lange bruine setae en wijde centrale holte en moest dus wel een
voor Nederland nieuwe soort zijn. Daar determinatie ten gevolge van het ontbreken
van rijpe asci niet mogelijk was, besloot ik om later nog eens te gaan kijken of er
rijpe exemplaren te vinden zouden zijn. Aangezien ik echter op 20 augustus 1988
tijdens de NMV-excu.rsie naar Middachten twee rijpe exemplaren vond, heb ik de
vindplaats in Linschoten dat jaar niet meer bezocht. Toen ik er in september 1989
terugkwam, was er geen Genea te bekennen.
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De truffels van Middachten (hieronder als 'Mid.' aangeduid) bevonden zich
in de humus onder een Hazelaar en een oude Eik, aan de rand van een bospad
waar ook veel Inocybe pyriodora voorkwam. Aangezien de sporen, zoals later bleek,
kleurloos waren, behoorden deze truffels tot het geslacht Genea, waarvan volgens
Trappe (1979) ± 24 soorten bekend zijn, voorkomend in Europa en NoordAmerika.
Van de in Europa gevonden bruin- tot zwartwrattige soorten zijn alleen G.
klotzschii B. & Br., G. sphaerica Tul. en G. venucosa Vitt. op rijke en liefst ook wat
kalkrijke bodems betrekkelijk algemeen; de overige, uiterst zeldzame, soms met
maar één exemplaar bekende soorten zijn er misschien alleen varianten van.
Volgens Knapp (1940) werden deze drie Genea soorten in zijn tijd nog vaak met
elkaar verward, hetgeen niet verwonderlijk is gezien hun bijzonder grote variabiliteit. De determinatie van deze soorten is dan ook meestal geen eenvoudige zaak.
Een uitgebreid onderzoek van de literatuur en van herbariummateriaal bleek nodig
om te kunnen vaststellen of de voor de excursielijst opgegeven naam G. klotzschii
wel juist was (zie tabel 1). Op de problemen, die zich hierbij voordeden, zal na de
beschrijving van de vondst nader worden ingegaan.
Genea klotzschii B. & Br.

Genea klotzschii B. & Br. in Ann. Mag. nat. Hist., Ser. I, 18: 78. 1846.
Vruchtlichaam 13 x 12 x 6 mm, zwartwrattig, enigszins afgeplat knolvormig,
gelobd-geplooid, met een kleine, ronde apicale opening. Wratten van het peridium
(de schorslaag) met het blote oog nauwelijks zichtbaar, plat tot kegelvormig.
Tramaplooien dik, diep in het vruchtlichaam doordringend, op doorsnede grijs, in
het midden van roomwit tot donkergrijs.
Peridium fijnwrattig, bruinzwart, tussen de wratten gemeten 115-165 pro dik,
opgebouwd uit een vele cellagen dik, in de buitenlagen donkerbruinwandig, maar
overigens kleurloos pseudoparenchym van in radiaire richting vaak iets verlengde,
tot ± 100 pro grote cellen; deze gaan naar binnen toe vrij plotseling over in een
kleurloos plectenchym, dat aan het hymenium aansluit.
Het hymenium wordt bedekt door het in structuur aan het peridium gelijke
epithecium. Asci 200-250 x 35-45 prn, buisvormig, (5-7-)8-sporig, tussen de sporen
enigszins ingesnoerd. Parafysen gesepteerd, 3-4(-6) pro dik. Sporen kleurloos, kort
elliptisch, alleen in zeer jonge of in gedegenereerde toestand rond, 29-34,4 (± 1,3)
x 25,6-28,8 (± 0,8) pro (zonder ornamentatie). Gemiddeld sporevolume 11.506 pm 3,
berekend volgens de formule {lengte x (breedte) 2 : 2} (GroB, 1972). Sporewand tot
1,5 pro dik. Sporenornamentatie bestaand uit wratten, die meestal dicht opeen staan
met tussenruimten van 0,6-3,0 pro, grote en kleine door elkaar, kegelvormig of
breed cylindrisch aan de top afgerond of gerafeld, van boven gezien in omtrek
rond, soms met kleine zijdelingse uitwassen, tot 6 pro breed en 5 pm hoog.
Bestudeerd materiaal in herbarium De Vries: nr 1133: Linschoten (prov.
Utrecht), 13 augustus 1988, onrijp exemplaar; nr 1137: Middachten (prov. Gelderland), 20 augustus 1988.
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Genea klotzschii
idem
idem
idem
idem

Genea verrucosa
idem

643
1133
1137
1232
1273
651
1231

Revest de Bion (F)
Linschoten (NL)
Middachten (NL)
Parma (I)
Castelnuovo Monti (I)
Maillane (F)
Abetina Reale (I)

okt.
13 aug.
20 aug.
14 okt.
okt.
20 okt.
13 okt.

1974
1988
1988
1989
1986
1974
1989

Tabel 1. Soort, collectienummer, herkomst en verzameldatum van onderzochte eXliiccaten
(alle in herbarium G.A de Vries)

Bespreking van de kenmerken, gebruikt voor determinatie en afbakening van de
soorten
1. De vonn der vruchtlichamen
Bij de bruin- tot zwartwrattige Genea's komen naast ronde ook onregelmatig geplooide vruchtlichamen voor. Vanuit de binnenzijde van het al dan niet
geplooide peridium ontspringen dikke, soms plaatselijk anastomoserende ribbels of
lobben, die de ruimte binnenin, afuankelijk van de soort en het stadium van
ontwikkeling, voor een groot deel in beslag kunnen nemen. De voor Ge11ea's
karakteristieke apicale opening kan door deze plooiingen en woekeringen bijna
onzichtbaar worden. Schwärzel (1970) zegt, dat overlangse doorsneden van G.
verrucosa een "Höckerform" hebben en die van G. klorzschii een "Wulst-" of
"Rosettenform". Helaas worden deze vormen niet door hem afgebeeld, hetgeen hun
interpretatie bemoeilijkt. Die wordt nog meer op losse schroeven gezet door het
feit, dat de auteur mij helaas niet meer de essentiële kenmerken van de drie
vannen kon schetsen. Hij meende echter dat de vorm van Mid. wees in de richting
van de "Wulstform" (schrift. meded.). Zèlf ben ik er niet in geslaagd een constant
vormverschil te vinden tussen beide soorten, noch in de literatuur, noch bij het
bestuderen van herbariummateriaat Na geconstateerd te hebben dat ook G.
klotzschii en G. sphaerica in vorm precies gelijk kunnen zijn (zie bijv. Hawker, 1954:
fig. 7 en 8), heb ik uit dit alles de conclusie getrokken , dat de vorm van de
vruchtlichamen van de bruin- tot zwartwrattige Genea's geen goed determinatiekenmerk is.
2. Het peridium
Volgens Hawker (1954) zou het peridium van G. klotzschii dikker zijn dan
dat van G. verrucosa. Dit werd evenwel niet gevonden door Lange (1956), die als
maten resp. 300-400 en 350-450 llm opgeeft. Ook eigen metingen lieten geen
opvallend verschil zien. Bij G. klotzschii werd 275-525 \liD gemeten en bij G.
verrucosa 245-405 JliD. Bij Mid. was de maximale dikte 365 Jlffi en bij Lin. 485 Jlffi.
Eigen onderzoek toonde aan, dat bij al het G. k/otzschii-materiaal het
pseudoparenchym zich veel verder binnenwaarts uitstrekte dan bij G. verrucosa,
waar het plectenchym een veel grotere uitbreiding had (fig. 1 en 2).
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Fig. 1. Genea klotzschii coll. De Vries 1137: a. ascoma; b. ascoma, overlangse doorsnede; c.
ascoma-segment, dwarse doorsnede; d. overgangszone van parafysen naar epithecium; e.
overgangszone van pseudoparenchym naar plectenchyrn in het peridium.
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[ 10 pm

Fig. 2. Genea venucosa: a. aseoma col!. 651, dwarse doorsnede; b. epithecium van coll. 651;
c. peridium met gedeelte van het hymenium van coll. 651; d. ascosporen van coll. 1231; e.
ascosporen van coll. 651.
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Dat G. klotzschii zich van G. ve/TUcosa zou onderscheiden door één enkele
Jaag dikwandige cellen tussen het plectenchym en het pseudoparenchym, zoals
Lange (1956) opmerkt, kon niet worden bevestigd. Vermoedelijk betrof het hier een
eigenschap, die alleen voorkwam in het door hem onderzochte vruchtlichaam. Zulke
eigenschappen, die kenmerkend zijn voor bepaalde vruchtlichamen, maar die
ontbreken bij andere exemplaren, zijn niet ongewoon bij hypogaeën.
Bij alle G. klotzschii-exsiccaten werd een brede band van tangentieel en min
of meer evenwijdig aan elkaar lopende hyfen waargenomen. Deze was het sterkst
ontwikkeld bij collectie 1232, waar hij tevens nog extra opviel door zijn Jichtbruine
kleur. Ook bij Mid. was deze band lichtbruin, maar dan wel veel zwakker.
Over de grootte en vorm der peridiumwratten valt het volgende op te
merken. Fischer (1950) en Schwärzel (1970) zeggen, dat ze van G. klotzschii kleiner
en minder polygonaal zijn dan die van G. ve/TUcosa. Andere auteurs noemen geen
grootte- verschil, maar vermelden wel, dat ze van G. venucosa meestal afgeplat zijn
en van G. klotzschii meer kegelvormig. Bij eigen onderzoek werd waargenomen, dat
de wratten van G. veiTUcosa (1232), maar ook die van G. klotzschii (1273) tot ± 1
mm groot waren. De wratten van de andere G. klotzschii-exsiccaten waren veel
kleiner en soms met het blote oog nauwelijks zichtbaar. Polygonie was vooral bij
grote wratten duidelijk, bij kleinere wratten echter zeker niet afwezig, maar wel veel
moeilijker te zien. Bij Genea venucosa (651) waren de afzonderlijke wratten door
onregelmatige richeltjes en plooitjes meestal niet te onderscheiden. Op de enkele
plaatsen, waar dit wel mogelijk was, waren ze niet groter dan die van G. klotzschii.
Daar het meer of minder pyramidaal zijn der wratten volgens mijn mening o.a.
samenhangt met hun grootte en hun plaats op de vruchtlichamen, heb ik de
conclusie getrokken, dat ook vorm en grootte der peridiumwratten voor het
onderscheiden van G. klotzschii en G. venucosa, en vermoedelijk ook van de andere
bruin- tot zwartwrattige soorten, maar weinig betrouwbare determinatiekenmerken
zijn.

3. De sporen
Wanneer men de sporematen wil vergelijken met gegevens hierover in de
literatuur moet men goed opletten of bij deze laatste de ornamentatie wèl of niet is
inbegrepen. Helaas wordt dit niet altijd duidelijk aangegeven. Bij mijn eigen
onderzoek heb ik de ornamentatie niet meegerekend. Om vergelijking mogelijk te
maken met sporematen opgegeven door auteurs, die de ornamentatie hebben
meegerekend of van wie op grond van de door hen opgegeven grote maten werd
aangenomen, dat ze dit gedaan hadden, werden alle maten gecorrigeerd door er
tweemaal de gemiddelde ornamentatiehoogte af te trekken.
Uit tabel 2 valt af te lezen dat Mid. wat sporematen betreft beter aansluit
bij G. klotzschii en Genea sphaerica dan bij G. venucosa, die smallere sporen heeft.
Knapp (1940) noemt de sporen van Genea venucosa ellipsoïd, die van G.
klotzschii breed ellipsoïd en die van G. sphaerica kort ellipsoïd. Wat precies het
verschil is tussen breed ellipsoïd en kort ellipsoïd is mij niet duidelijk. Fischer
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(1950) zag dit verschil blijkbaar evenmin, want hij noemde zowel de sporen van G.
klotzschii als die van G. sphaerica kort ellipsoïd. Teneinde de vorm nader te
onderzoeken werd voor iedere spore apart het quotiënt van lengte en breedte
berekend. Aangezien Schwärzel de enige is, die maten van afzonderlijke sporen
opgeeft, konden alleen zijn gegevens voor vergelijking worden gebruikt.
soort

literatuur/collectie sporematen

Genea klotzschii
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

Fischer
Hawker
Knapp
Schwärzel
643
1137 (Mid.)
1232
1273

31-45
25-45
30-42
36-45
34-36
29-34
30-36
30-40

x
x
x
x
x
x
x
x

Genea sphaerica
idem
idem
idem

Fischer
Hawker
Knapp
Schwärzel

28-35
21-35
28-33
23-32

Genea venucosa
idem
idem
idem
idem
idem

Fischer
Hawker
Knapp
Schwärzel
651
1231

21-28
21-30
25-35
27-36
24-26
28-32

1/br

sp.vol.

21-32
20-32
27-35
35-391)
26-30
26-29
26-30
24-30

-

13518
12393
17298
11675
14116
11506
13028
10826

x
x
x
x

21-28
19-28
22-25
20-27

-

x
x
x
x
x
x

18-21
18-23
19-25
18-25 1)
20-23
18-21

-

1,1
1,23
1,19
1,18
1,23

1,13

1,50
1,18
1,51

9454
8640
8422
7593
4658
5358
7260
3543
5513
6498

Tabel 2. Sporematen in lllii, gemiddelde lengte/breedteverhouding der sporen en sporevolumina in )lffi3 naar literatuurgegevens en van exsiccaten. De sporematen zijn zonder ornamentatie. (ad 1): sporematen incl. ornamentatie).
In tabel 2 (4• kolom) zien we, dat de gemiddelde lengte/breedteverhouding
van Mid. duidelijk verschilt van die van Genea venucosa, met uitzondering van
coll~ctie 651, die voor zijn soort abnormaal korte sporen heeft. Met G. klotzschii en
G. sphaerica is er overlap in deze maten.
Een voor determinatie goed bruikbaar kenmerk, dat voor zover mij bekend
nog niet eerder voor determinatie van Genea's werd gebruikt, bleek het gemiddelde
sporevolume te zijn. Dit volume dient voor iedere spore apart bepaald te worden.
Voor berekening van het sporevolume van de in de literatuur (Schwärzel uitgezonderd) genoemde sporematen, werd gebruik gemaakt van de gemiddelden. Hoewel
laatstgenoemde berekening uiterst ruw was, waren de verkregen uitkomsten toch
verrassend goed vergelijkbaar.
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Zoals uit tabel 2 (S• kolom) valt af te lezen is het gemiddelde sporevolume
van G. klotzschii ruim twee maal zo groot als dat van G. venucosa. Dat van G.
sphaerica ligt er tussenin. Ook bij andere, niet in deze tabel opgenomen auteurs,
werd in grote trekken hetzelfde gevonden.
De sporenornamentatie kan bij Genea-soorten zeer sterk variëren, niet
alleen in één vruchtlichaam, maar ook zelfs in één ascus (Mattirolo, 1900). Jonge
sporen met ·zich nog ontwikkelende ornamentatie vertonen halfbolvormige wratten.
Later worden deze spits- tot kegelvormig of blokvormig met vaak gerafelde
uiteinden. De in vorm en grootte sterk variërende ornamentatie van Mid. stemt
goed overeen met die van G. klotzschii. Hoewel ook bij G. sphaerica de omamentatie onregelmatig kan zijn, is deze in het algemeen volgens Fischer (1896) regelmatiger.

4. De asci
De afmetingen der asci worden door verscheidene auteurs, Lange (1956)
uitgezonderd, van Fischer (1896) overgenomen. Er zijn echter ook auteurs, die
helemaal geen maten opgeven. Nu is de lengte meestal moeilijk te bepalen, omdat
het verloop van de asci vaak onregelmatig is en de basis moeilijk te vinden. De
breedtebepaling levert gelukkig niet zulke problemen op. In de literatuur vindt men
als ascusmaten voor G. klotzschii 260-340 x 35-50 )liil, voor G. sphaerica 190-220 x
28-35 )l1Il en voor G. venucosa 180-310 x 25-35 )liil. De maten bij Mid. zijn 200-250
x 35-45 -pm en stemmen dus wat breedte betreft met die van G. klotzschii overeen,
maar zijn wat lengte aangaat aan de korte kant.
S. De parafysen
Van de parafysen is de lengte niet te bepalen, omdat ze zich aan hun top
geleidelijk omvormen tot het epithecium. Hun breedte wordt slechts door enkele
auteurs opgegeven. Bij Fischer (1896) is deze 3-5 -pm voor G. klotzschii en G.
venucosa, en 6-7 )l1Il voor G. sphaerica. Hawker (1954) vermeldt voor G. sphaerica
slechts 1,5-2,0 )l1Il en beperkt zich verder tot de opmerking, dat die van G.
klotzschii dikker zijn dan die van G. venucosa. Eigen onderzoek van herbariummateriaal toonde aan, dat de parafysenbreedte, zowel bij G. klotzschii, als bij G.
venucosa, varieerde van 3-6 )liil, waaruit geconcludeerd kan worden, dat dit
kenmerk voor het onderscheiden van deze soorten niet goed bruikbaar is.

6. Het mycelium
Veel Genea-soorten hebben aan de basis van hun vruchtlichaam een dichte
bos bruine hyfen, die soms tussen plooien verborgen is, maar die ook totaal kan
ontbreken, zoals bij sommige exemplaren van G. venucosa (651) en bij G. klotzschii
(Lin. en Mid.). De dikwandige bruine hyfen zijn meestal ruw en hebben dikke
dwarswanden. Er bestaat geen enkele twijfel over, dat ze tot de truffel behoren.
Geheel anders ligt dit wat betreft het witte mycelium dat aanvankelijk
alleen bij G. klotzschii (Berkeley en Broome, 1846; Hawker, 1954), maar later ook
bij G. venucosa (Kers, 1978) werd beschreven. Het feit dat Berkeley en Braome
(1946) het in de soortsdiagnose vermelden, wijst er mijns inziens op, dat ze het als
het eigenlijke substraatmycelium van G. klotzschii beschouwen. Dit is kennelijk ook
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de mening van Tulasne (1851) en Ceruti (1960). Hawker (1954), die eveneens een
wit mycelium waarnam bij verscheidene G. ldotzschii-collecties, neemt wat dit
aangaat geen duidelijk standpunt in. Over de microscopische kenmerken van het
witte mycelium wordt door geen der genoemde auteurs iets gezegd. Kers (1978)
geeft een afbeelding van hyfen van zowel het bruine als het witte mycelium, waarin
men kan zien, dat alleen de witte hyfen gespen hebben. Ook het witte mycelium,
dat op en in het exemplaar Lin. groeide had gespen. Dit wijst op een basidiomyceet. De hyfen bleken ook tussen en binnenin de cellen van het peridium door te
dringen, waar hun gespvorming echter bijna geheel werd onderdrukt en waar ze
allerlei vreemde, blazige vormen hadden aangenomen (fig. 3). Ook waren ze vaak
omgeven door een kleurloze, soms gelaagde massa. Een exemplaar van G. cf.
verrucosa (uit Korpberget, Zweden), ontvangen van Kers, vertoonde precies
hetzelfde aantastingsbeeld.
Hoewel het ontbreken van vruchtlichamen de determinatie van dit witte

Fig. 3. Peridiumcellen van Genea klotzschii met parasitaire basidiomyceet.
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mycelium in de weg staat, ligt het voor de hand hier te denken aan de op truffels
groeiende Entoloma byssisedum (Pers. : Fr.) Donk. Malençon (1942) heeft hier al
uitvoerig over bericht. Hij noemde G. sphaerica als een van de gastheren. Hij
beschouwde de soort als een oppervlakkige parasiet, omdat hij nergens zag, dat de
hyfen het gastheerweefsel binnendrongen. Aangezien Entoloma byssisedum behoort
tot het ondergeslacht Claudopus, waarin nogal wat verwarring heerst, is voortgezet
onderzoek, bij voorkeur ook in reincultuur, zeer gewenst. Bij het verzamelen dient
o.a. gelet te worden op de meelgeur, die kenmerkend moet zijn voor deze kleine
parasitaire Entoloma's. Helaas werd indertijd bij de verzameling van Lin. vergeten
hierop te letten.
De conclusie, die uit het literatuur- en herbariumonderzoek getrokken kan
worden, is dat het sporevolume een goed .bruikbaar kenmerk is om de drie meest
voorkomende bruin- tot zwartwrattige Genea-soorten te onderscheiden en dat de in
Linschoten en Middachten verzamelde truffels G. klotzschii moeten heten.
Författeren tackar Dr. Lars E. Kers i Stockholm för översändning av Genea
cf venucosa material frän Korpberget (Salem socken, Södermanland) och Hägadalen
(Bondkyrka socken, Uppland).

LITERATUUR
Berkeley, M.J. & Broome, C.E. (1846). Notices of British hypogeous fungi. Ann. Mag. nat.
Hist., Ser. I, 18: 73-82.
Ceruti, A (1960) .. Elaphomycetales et Tuberales. In G. Bresadola, lconographia mycologica
28, Suppl. 11. Torino/Milano.
Fischer, E. (1896). Die Pilze Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. V. Abt. Ascomyceten: Tuberaceen und Hemiasceen. In Rabenhorst's Kryptogamen-Flora 2. Aufl., 1,
Pilze. Leipzig.
(1950). Die europäischen Hypogaeen-Gattungen und Gattungs-typen. Schweiz. Z. Pilzk.
28: 153-179.
GroB, G. (1972). Kernzahl und Sporenvolumen bei einigen Hymenogasterarten. Z. Pilzk. 38:
109-157.

Hawker, L.E. (1954). British hypogeous fungi. Phil. Trans. R. Soc., Ser. B. Biol. Sc., No.
650, Vol. 237: 429-546.
Kers, L.E. (1978). Genea verrucosa funnen i Sverige. Svensk bot. Tidskr. 72: 309-311.
Knapp, A (1940) Die Hypogaeen urn Base!. Schweiz. Z. Pilzk. 18: 113-118.
Lange, M. (1956) Danish hypogeous macromycetes. Dansk bot. Ark. 16(1): 1-84.
Malençon, J.L.G. (1942). Études de parasitisme mycopathologique. Rev. Mycol. 7: 27-52.
Mattirolo, 0. (1900). Gli ipogei di Sardegna e di Sicilia. Malpighia 14: 39-106.
Schwärzel, C. (1970). Beitrag zur Hypogaeenflora des Kantons Basel-Stadt und seiner
näheren Umgebung. Schweiz. Z. Pilzk. 48: 117-124.
Trappe, J.M. (1979). The orders, families and genera of hypogeous Ascomycotina (truffies
and their relatives). Mycotaxon 9: 297-340.
Tulasne, L.R. & Tulasne, C. (1851). Fungi hypogaei. Histoire et monographie des champignons hypogés. 2• ed. Paris.
Vries, G.A de (1971). De fungi van Nederland 111. Hypogaea. Truffels en schijntruffels.
Wetensch. Meded. K.N.N.V. 88.

13
Coolia 34: 13 - 21. 1991.

KENMERKENEVALUATlE
IN DE SYSTEMATIEK VAN FUNGI
Samenvattingen van de lezingen gehouden op de Floradag 1990

INLEIDING
Thomas W. Kuyper, Biologisch Station, Karnpsweg 27, 9418 PD Wijster
Het blijkt in de praktijk niet mogelijk om van een organisme alle kenmerken te bestuderen. Daardoor is men genoodzaakt kenmerken te selecteren. Daarbij
is het van belang om onderscheid te maken tussen de keuze van kenmerken ten
behoeve van de identificatie van een paddestoel, en de keuze van kenmerken ten
behoeve van bepaling van verwantschappen binnen een taxonomische groep. Misverstanden en onbegrip over de waarde van kenmerken blijken vaak uit verwarring
van beide doeleinden voort te komen.
Bij de keuze van kenmerken spelen gemak en traditie een niet te onderschatten rol. Fries bijvoorbeeld gebruikte geen microscopische kenmerken, omdat
hij meende dat het voor de determinatie voldoende was om naar macroscopische
kenmerken te kijken.
Kruisingsexperimenten worden toegepast vanwege hun samenhang met theorieën over het ontstaan van soorten.
Chemische kenmerken spelen al geruime tijd een rol bij de taxonomie.
Aanvankelijk vond men het voldoende om verkleuringen na reactie met chemische
verbindingen te registreren (bijvoorbeeld ijzersulfaat op de steel van Russula;
Schaeffer-reactie bij Agaricus; maar ook amyloïde en dextrinoïde reactie van de
sporewand). Tegenwoordig is men niet meer geïnteresseerd in verkleuringsreacties
na toevoegen van chemicaliën, maar in de chemische structuur van de kleurstoffen
(pigmenten) die in het vruchtlichaam of het mycelium voorkomen. Ook andere stoffen dan pigmenten kunnen gebruikt worden voor de taxonomie. Voor Jnocybe
bestaat er zelfs een determinatiesleutel, uitsluitend gebaseerd op chemische
kenmerken!
Op het ogenblik is het helaas nog slechts zeer beperkt mogelijk om de
geurstoffen chemisch te karakteriseren. Vooruitgang op dit gebied zal zeer zeker
een belangrijke bijdrage tot de taxonomie leveren en ons inzicht vergroten in het
probleem dat niet-verwante soorten soms exact dezelfde geur hebben (meelgeuren
komen bij zeer veel paddestoelgeslachten voor), terwijl nauw verwante soorten juist
een verschillende geur hebben. En wie is er niet geïnteresseerd in de chemie van
de stoffen die verantwoordelijk zijn voor de beroemde geur van stoomlocomotieven
met appelcomponent?
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Bij de uiteindelijke waardering van kenmerken kunnen we alle gebruikte
kenmerken even zwaar laten wegen. Ook kunnen we aan kenmerken een verschillend gewicht toekennen. Kenmerken, die correleren met andere, functioneel
onafhankelijke kenmerken (de combinatie van gevoorde hoedrand met niet-amyloide sporen bij een aantal secties van Amanita), worden dan van grote betekenis
geacht.
Op grond van vergelijking van de betekenis van kenmerken bij een groot
aantal verschillende groepen fungi kan vastgesteld worden dat er geen absolute,
maar alleen een relatieve waarde van kenmerken bestaat. In elke taxonomische
groep zijn er andere kenmerken die voor de systematiek het beste en/of voor de
identificatie het gemakkelijkste zijn.
HET BELANG VAN KRUISINGSPROEVEN VOOR DE TAXONOMIE

Thomas W. Kuyper, Biologisch Station, Karnpsweg 27, 9418 PD Wijster
Kruisingsproeven in de taxonomie zijn afgeleid van de zogenaamde realistische soortsopvatting, die gebaseerd is op de filosofie dat soorten werkelijk
bestaan, onafhankelijk van ons vermogen om ze waar te nemen.
Bij kruisingsproeven met Agaricales wordt uitsluitend gelet op het versmelten van twee verschillende primaire mycelia (die één kern per cel bevatten) tot een
secundair mycelium, waarvan elke cel tweekernig is. Op grond van dit versmelten
wordt geconcludeerd dat beide primaire mycelia tot dezelfde soort behoren. Beide
mycelia worden dan intercompatibel genoemd. Het blijkt dat dit samensmelten van
mycelia de beslissende factor in de levenscyclus van Basidiomyceten is, zodat men
aanneemt dat bij intercompatibele mycelia uiteindelijk ook vruchtbare nakomelingen
zullen ontstaan.
Negatieve resultaten van compatibiliteitsproeven kunnen niet zonder meer
tot de conclusie leiden dat er sprake is van twee verschillende soorten. Negatieve
uitkomsten kunnen onder andere verklaard worden uit omgevingsfactoren (temperatuur, voedselrijkdom van het substraat), leeftijd van de isolaten en uit het gedrag
van de zogenaamde incompatibiliteitsgenen.
Kruisingsexperimenten zijn niet met alle soorten uit te voeren. Bij ± 90%
van de plaatjeszwammen treedt de bovengenoemde levenscyclus, welke heterothallisch wordt genoemd, op. Bij homothallische soorten (waarbij een éénkernig
mycelium vanzelf tweekernig wordt zonder versmelting met een ander mycelium) en
bij apomictische soorten (die zich ongeslachtelijk voortplanten) zijn compatibiliteitsproeven niet uitvoerbaar. Daarom worden bij de classificatie van 2-sporige varianten
in het geslacht Mycena (waarbij 2-sporige varianten met gespen in het algemeen
homothallisch, de 2-sporige varianten zonder gespen in het algemeen apomictisch
zijn), morfologische criteria gebruikt en worden deze varianten vrijwel nooit als
aparte soorten beschouwd.
Wanneer de taxonomische consequenties van een genetisch soortsconcept
worden vergeleken met die van een morfologisch concept (zie Flora agaricina
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neerlandica 1: 30-37. 1988), blijkt het laatstgenoemde concept meestal conservatiever, dat wil zeggen dat een taxonomie gebaseerd op morfologische verschillen tot
het herkennen van minder soorten leidt dan dit genetische concept. Zo blijkt
Paxillus involutus uit drie, Psathyrella candolleana uit vier, en Omphalina pyxidata uit
tenminste zes genetisch verschillende soorten te bestaan. Op grond daarvan veronderstel ik dat bij de meeste Agaricales het ontstaan van genetisch verschillende
soorten onmiddellijk (en niet geleidelijk) plaatsvindt en vooraf gaat aan het
ontstaan van morfologische verschillen. Een uitzondering op dit patroon vormt het
geslacht Omphalotus, waarbij de drie morfologisch verschillende taxa met elk een
eigen areaal nog steeds onderling kruisbaar zijn.
Het ontstaan van incompatibiliteit treedt meestal op bij populaties die in
hetzelfde gebied voorkomen. Dit kan er toe leiden dat twee onderling niet-kruisbare
taxa beide compatibel zijn met een derde taxon van een ander continent. Een
dergelijke driehoeksrelatie wordt gevonden bij de Europese Armillaria cepestipes, die
kruisbaar is met twee onderling incompatibele taxa uit Noord-Amerika.
Wanneer het ontstaan van genetisch verschillende soorten vooraf gaat aan
morfologische differentiatie, leidt dat tot het voorkomen van veel zogenaamde
cryptische soorten. Waarnemingen aan isolaten van Coprinus sectie Lanatuli
suggereren dat veel van deze cryptische soorten zeer zeldzaam zijn en waarschijnlijk
slechts voor een korte periode bestaan. Slechts een klein deel van deze soorten
slaagt erin zich voldoende uit te breiden en voldoende lang voort te bestaan om
zich ook morfologisch te differentiëren.
Kruisingsproeven zijn dus zeer nuttig voor een beter soortsbegrip en voor
onze ideeën over het ontstaan van soorten. Voor de taxonomische praktijk leveren
kruisingsproeven nooit het absolute antwoord. Incompatibiliteit moet altijd in
samenhang met morfologische verschillen onderzocht en gewaardeerd worden.

CHEMOTAXONOMISCHE NOTITIES BIJ HET GESLACHT CORTINARIUS
Norhert Arnold, Institut für Botanik 11, Universität Regensburg,
Postbus 397, D-8400 Regensburg.
(vertaling door Else C. Vellinga)
Tot de paddestoelengroepen waarvan de pigmenten chemisch het beste
onderzocht zijn, behoort het ondergeslacht Dennocybe van het geslacht Cortinarius
(zie H~iland, 1984). Dennocybe's zijn wat betreft hun pigmenten gekenmerkt door
het voorkomen van anthraquinonen; Gill & Steglich (1987) geven hiervan een
uitvoerig overzicht. Doordat deze stoffen makkelijk aan te tonen zijn en zeer
stabiel, zijn ze zeer geschikt als extra determinatiekenmerk, vooral bij oude
herbariumcollecties. Dit werd aan de hand van enkele in Beieren voorkomende
soorten aangetoond (Arnold & al., 1987).
Cortinarius olivaceofuscus Kühner wordt gekenmerkt door de unieke
combinatie van endocrocine en flavomannine-6,6'-dimethylether (FDM) en zo is
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deze soort goed te onderscheiden van C. cinnamomeus (Fr.:Fr.) Fr. en C. huronensis Ammirati & AH. Smith, die er macroscopisch erg op lijken.
Cortinarius cinnamomeus, C. croceus (Schaeff.) Britz. en C. huronensis zijn
niet chemisch van elkaar te onderscheiden; alle drie hebben ze FDM, dermoluteine
en dermorubine. Een soort die zeer op C. huronensis lijkt, nl. C. tubarius Ammirati
& AH. Smith, heeft echter alleen dermoluteine en dermoglaucine.
De exsiccaten van C. uliginosus Berk., C. sanguineus (Wulf.:Fr.)Fr. en C.
phoeniceus Maire zijn roodbruinig; deze drie soorten hebben echter een verschillende pigmentsamenstelling: C. uliginosus heeft vooral FDM en dermorubine en
dermoluteine, bij C. phoeniceus ontbreekt FDM, maar in plaats daarvan zijn wel
dermoglaucine en dermocybine aanwezig en bij C. sanguineus is ook nog emodine
aangetoond. Cortinarius semisanguineus (Fr.) Gillet lijkt wat pigmentsamenstelling
betreft zeer sterk op C. sanguineus, maar de kleur van het exsiccaat is bruiner en
het gehalte aan emodine is lager dan dat bij C. sanguineus.
De twee soorten die door H!i!iland (1983) naar het ondergeslacht Telamonia
zijn overgebracht, C. anthracinus (Fr.) Fr. en C. cinnabarinus Fr., onderscheiden
zich in hun pigmenten duidelijk van de Dermocybe-soorten. De belangrijkste
pigmenten van C. anthracinus komen overeen met die van C. armillatus Fr. (nl.
dermorubine, dermoluteine, dermorubine-6-methylether en dermoluteine-6-methylether) en de pigmenten van C. cinnabarinus vertonen overeenkomsten met die van
C. bulliardii (cinnarubine, cinnaluteine en fallacinol).
Onlangs kon de structuur van een van de stoffen die de gele fluorescentie
van het mycelium van C. semisanguineus veroorzaken bepaald worden. Deze stof is
afgeleid van een xanthone-verbinding. Met behulp van dunnelaagchromatografie kon
deze stof, die dermoxanthone genoemd werd, in alle Dermocybe-soorten aangetoond
worden (Arnold, Firmenich & Steglich, 1990). Mijns inziens is dit een uniek
pigment voor het ondergeslacht Dermocybe, net zoals de stoffen leprocybine en
leprocyboside, dat ontstaat uit leprocybine na afsplitsing van glucose, dat voor het
ondergeslacht Leprocybe is.
Ook in het ondergeslacht Telamonia kan onderzoek naar de samenstelling
en de structuur van de pigmenten hulp bieden bij het ophelderen van soortencomplexen en bij verwarringen en verschillende opvattingen van soorten.

LITERATUUR
Arnold, N., Besl, H., Bresinsky, A & Kemmer, H. (1987). Notizen zur Chemotaxonomie der
Gattung Dermocybe (Agaricales) und zu ihrem varkommen in Bayern. Z. Mykol.
53: 187-194.
Arnold, N., Firmenich, R.-M. & Steglich, W. (1990). A new fluorescent compound from
Cortinarius subgenus Dermocybe. In A Reisinger & A Bresinsky (coll. & ed.).
Fourth International Mycologica\ Congress. IMC4. Abstracts.
Gill, M. & Steglich, W. (1987). Pigments of fungi (Macromycetes). Fortschr. Chemie org.
Naturstoffe 51.
H!lliland, K. (1984). Cortinarius subgenus Dermocybe. Op. bot. 71. ("1983").

17
KENMERKEN EN KENMERKONTWIKKELING BIJ BASIDIOMYCETEN
J.A. Stalpers, Centraalbureau voor Schimmelcultures,
Postbus 273, 3740 AG Baarn
Een kenmerk van een paddestoel is een gegeven, dat door mensen gebruikt
wordt om duidelijk te maken waar ze over praten. Deze definitie zegt niets over de
bruikbaarheid van een kenmerk om verwantschappen aan te geven, om paddestoelen te determineren etc. Het is mogelijk dat eenzelfde structuur bij verschillende
soorten op geheel verschillende wijze is ontstaan. Daarom moeten we weten hoe de
ontwikkeling van kenmerken is, wat de functie is, welke variatie kan optreden en
hoe ze door andere factoren beïnvloed kunnen worden, bijv. tijdens de ontwikkeling.
Bij verschillende categorieën kenmerken wordt nader ingegaan op het
belang voor de systematiek en de ontwikkeling.
1. Morfologische kenmerken
a. I:Jyfen en afgeleide vormen
Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen hymeniale elementen, die in het
(sub-)hymenium ontstaan zijn, en elementen die elders hun oorsprong hebben en
tramaal genoemd worden: Dit betekent niet dat een zich in het hymenium bevindende cystide per definitie hymeniaal is; deze kan ook eerder gevormd zijn, waarna
de basidia zich ertussen hebben gewrongen (catahymenium). Normaliter hebben we
dan te maken met wijzigingen van de meest plastische cel in de Basidiomyceten: de
hymeniale cel. De eerste differentiatie is een zwelling en dan spreken we al gauw
van een basidiole. Een basidiole kan ongemodificeerd blijven of worden tot een:
- Basidium, waarin meiose optreedt en sporen gevormd worden. Er zijn vele
vormen, typen en overgangen, vaak samenhangend met vorm en consistentie van
het vruchtlichaam.
- Hyphidium, gekenmerkt door een cylindrische oervorm (afgeleide vormen zijn
acanthohyphidia, dendrohyphidia, dichohyphidia). Er zijn overgangen naar basidia
en naar tramale typen.
- Cystide. Zowel tramaal als hymeniaal, met overgangen.
- Gloeocystide. Zowel tramaal als hymeniaal; te vergelijken met saphyfen.
- Conidium, bijv. bij Sporotrichum.
b. Sporen
Veel taxonomische conclusies berusten louter op kenmerken van sporen.
Dit kan aanleiding zijn tot blunders, zoals bijv. het plaatsen van Hygrophoropsis
aurantiaca, een buitenbeentje in de Agaricales, in de buurt van Gymnopilus, terwijl
de soort waarschijnlijk nauw verwant is aan de Coniophoraceae, met name met
Leucogyrophana. Een verwantschap tussen /nocybe en Tomentelia op grond van de
sporen lijkt ook niet aannemelijk.
Basidiosporen kunnen homoloog zijn met conidia (bijv. bij Heterobasidion
en Spiniger).
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c. Vruchtlichaam en hymenofoor
De vorm van vruchtlichamen en vooral van de hymenofoor vormt vaak de
basis van de taxonomie en wordt ook nu nog te vaak beschouwd als alleenzaligmakend kenmerk. In de Aphyllophorales zijn we er voor een groot deel overheen,
maar in de Agaricales nog niet. Zo bevatten de Auriscalpiaceae o.a. Auriscalpium
en Lentinellus met steel en hoed (maar de een met stekels en de ander met
lamellen), Stecchericium met breed aangehechte hoed, en resupinate vormen in
Gloeodontia. In het geslacht Trechispora komen gesteelde, afstaande en resupinate
vormen voor met een gladde, stekelige of poroïde hymenofoor.
De ontogenie van de hymenoforale stekels, wratten, paren en lamellen kan
zeer uiteenlopend zijn en alleen het eindresultaat oppervlakkig gelijk. Het grappige
is, dat er twee basale ontwikkelingstyp~n zijn binnen de Aphyllophorales, die
kunnen resulteren in wratten, stekels, paren en lamellen. Dit gaat altijd gepaard
aan een bepaalde consistentie van het hymenium, nl. irpicoïd met een droge,
vliezige tot leerachtige consistentie en cantharelloïd met een vochtiger, wasachtige,
vlezige of kraakbeenachtige consistentie.
d. Reincultures
Door het kweken van soorten in reincultuur, kunnen vaak kenmerken
ontdekt worden die leiden tot een heroverweging van de bestaande classificatie.
Vaak kan ook de ontwikkeling van structuren worden opgehelderd.
2. Fysiologische en chemische kenmerken
Het belang van secundaire metabolieten (stoffen die door de schimmel
gemaakt worden en niet van essentieel belang zijn voor het primaire functioneren
van de zwam) voor de taxonomie van paddestoelen is tot nu toe vrij gering, met
twee uitzonderingen:
- Geur- en smaakstoffen. De verschillen in gevoeligheid van mensen voor het
waarnemen van geur en smaak zijn gigantisch en de hieruit voortkomende
interpretatieverschillen dus eveneens. Begrippen als "smakelijk", "onaangenaam"
en "paddestoelengeur" zijn moeilijk hanteerbaar. Waarneming van geurstoffen is
bovendien afhankelijk van de ouderdom van het materiaal, de produktieomstandigheden vóór het verzamelen en de variabiliteit in produktiecapaciteit van deze
stoffen van het individuele mycelium of vruchtlichaam.
- Kleur. Dit is een veel gebruikt, maar gevaarlijk kenmerk als men geen rekening
houdt met de problemen rond produktie en waarneming. Vaak is de kleurveroorzakende stof voor de paddestoel niet meer dan "afval" en doet het er voor de
zwam niet toe in welke vorm hij het kwijt raakt. Het is ook van belang te weten
Via welke reactieketen de kleurstof geproduceerd wordt en wat voor kleuren
ontstaan wanneer een kortere reactieketen of een kortgesloten route gevolgd
wordt. De samenstelling van het substraat is ook van groot belang, want door
het ontbreken van bepaalde grondstoffen kan een andere reactieketen gekozen
worden, die resulteert in een andere kleur (bijv. af- of aanwezigheid van
bepaalde metalen).
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Waarneming van kleuren berust op menging van drie golflengtes, waarbij
helderheid en contrast ook een rol spelen. Zowel de actuele waarneming als de
interpretatie is voor iedereen verschillend. Onder een bepaalde produktiegrens
wordt de kleurstof helemaal niet waargenomen. Indien de drempelwaarde van de
drie verschillende type kegeltjes in het oog van de waarnemer verschillend is, kan
de kleurwaarneming bij geringe intensiteit zeer verschillen (kleurzwemen). Vergelijking van een bepaalde kleur met een kleurencode door proefpersonen levert vaak
verrassend grote verschillen op.

OECOLOGISCHEEN GEOGRAFISCHE KENMERKEN VAN MACROFUNGI

Eef Arnolds, Biologisch Station, Karnpsweg 27, 9418 PD Wijster
Gecologische kenmerken hebben betrekking op wetmatigheden in de
relaties tussen soorten en hun omgeving, zowel abiotische componenten (standplaats, substraat), als biotische componenten (andere organismen). Er is een
geleidelijke overgang naar fysiologische kenmerken, die vooral betrekking hebben
op verschillen in functionele relaties met betrekking tot de stofwisseling. Geografische kenmerken berusten op verschillen in verspreidingspatronen tussen soorten. Al
deze kenmerken hebben gemeen dat ze niet waarneembaar zijn aan de fungi zelf
en dus bij verzamelen en conserveren (grotendeels) verloren gaan.
Oecologische kenmerken
Als oecologische kenmerken worden gebruikt:
I. Functionele relaties:
1. Saprofyten: leven op dood organisch materiaal als koolstofbron.
2. Symbionten: samenlevend met andere levende organismen en daarvan afhankelijk als koolstofbron.
a. Antagonistisch (= parasitair): levend ten koste van andere organismen;
biotroof (alleen op levende organismen) of neerotroof (levend op gedode
(delen van) organismen).
b. Neutrale symbiose: geen van beide organismen ondervindt nadelig of
voordelig effect.
c. Mutualistisch (vaak symbiontisch genoemd): wederzijdse afhankelijkheid tot
wederzijds voordeel, bijv. mycorrhiza, lichenen.
Taxonomisch is dit in principe een belangrijk kenmerk, dat vaak gebruikt wordt,
vooral op hogere taxonomische niveaus. Praktisch wordt de toepassing bemoeilijkt
doordat functionele relaties meestal niet direct waarneembaar zijn en in principe op
experimenteel onderzoek moeten berusten. Bovendien zijn er veel vormen van
facultatieve symbioses en overgangen en combinaties van de bovengenoemde types.
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11. Kenmerken van de standplaats:
1. Binding aan bepaalde typen vegetatie of landschap, bijv. in of buiten het bos;
loof- versus naaldbos.
De taxonomische betekenis is gering wegens weinig fundamentele, vaak
regionaal verschillende, "vage" tegenstellingen. Toch niet zelden als (aanvullend)
sleutelkenmerk gebruikt, vooral "ter ondersteuning" van vage morfologische
verschillen.
2. Voorkeur voor bepaald substraat, bijv. hout, mest, dood blad, humus.
De taxonomische betekenis is in principe aanwezig, want een substraatvoorkeur is een uitdrukking van fysiologische en oecologische eigenschappen. In
de praktijk veel gebruikt, niet zelden ten onrechte. Overgangen en uitzonderingen komen vaak voor.
3. Voorkeur voor {delen) van bepaalde organismen, bijv. bepaalde mycorrhizapartners of strooisel van een bepaalde plant.
Dit is, mits overtuigend aangetoond, een kenmerk van grote taxonomische
importantie. Het wijst op een coëvolutie tussen twee of meer organismen.
Weinig specifieke relaties komen echter ook voor. In sommige groepen bestaat
de neiging om aan dit kenmerk te veel gewicht toe te kennen naar aanleiding
van bepaalde gevallen van specifieke relaties.
Fysiologische kenmerken
In principe zijn fysiologische kenmerken van grote taxonomische betekenis;
ze zijn in het algemeen genetisch bepaald. Belangrijk is met name de mogelijkheid
van het gebruik van diverse koolstofbronnen (suikers, aminozuren, vitaminen). Dit
kan echter alleen aan levende organismen in het laboratorium bepaald worden. In
praktijk spelen fysiologische kenmerken een belangrijke rol bij de .taxonomie van
organismen met weinig morfologische differentiatie, zoals bacteriën en gisten. Bij
macrofungi is het belangrijkste kenmerk het type houtaantasting: bruinrotfungi
breken alleen cellulose af; witrotfungi cellulose en lignine. Dit is reeds aan het
substraat te zien. De verschijningstijd van vruchtlichamen (periodiciteit) wordt soms
ook als een kenmerk gebruikt en zou als fysiologisch kenmerk kunnen worden beschouwd.
Geografische kenmerken
Geografische kenmerken hebben betrekking op het voorkomen van soorten
in verschillende gebieden. Hierbij kan men op diverse schalen denken met uiteenlopende consequenties voor de bruikbaarheid en taxonomische importarttie.
1. Verspreiding gebonden aan verschillende breedtegraden (tropen, subtropen,
gematigd, arctisch) is direct of indirect meestal het gevolg van oecologische
verschillen, bijv. klimaat of beschikbaarheid van substraat of gastheer. Men mag
deze gekoppelde kenmerken in de taxonomie slechts als één kenmerk hanteren.
2. Verspreiding verschillend op continentale schaal binnen één klimaatzone, bijv.
Noord-Amerika àf Europa àf/en Azië. Er bestaan tal van goed gedocumenteerde voorbeelden van soorten die in al deze gebieden voorkomen of in slechts
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één continent. De verklaring van deze verschillen is lang niet altijd duidelijk,
gezien het gemak van sporenverspreiding bij fungi.
3. Verspreiding verschilt op regionale schaal, bijv. soorten alleen in Scandinavië,
alleen in de Alpen of in beide gebieden. Een verklaring is niet altijd te geven.
4. Verspreiding verschilt op lokale schaal, bijv. in de gebergten volgens hoogtezonering of in plantengeografische districten. Deze verschillen berusten op
standplaatsfactoren.
Conclusies
Uit de gegeven voorbeelden blijkt dat oecologische, fysiologische en
geografische kenmerken in principe niet minder belangrijk zijn dan morfologische of
chemische kenmerken. Ze worden echter vaak ten onrechte gebruikt omdat
opgegeven kenmerken gebaseerd worden op onvoldoende materiaal, een te klein
gebied of oneigenlijke tegenstellingen. Een voordeel is de relatief gemakkelijke
vaststelling van geografische en oecologische kenmerken.
Nadelen zijn:
1. De kenmerken zijn i.h.a. niet te zien aan de fungus zelf.
2. Men is afhankelijk van de juistheid van de veldnotities (achteraf niet controleerbaar).
3. De bruikbaarheid wordt beperkt door het voorkomen van gemengde plantengemeenschappen, opstanden en substraten.
4. Het gevaar voor cirkelredeneringen is zeer groot.
Daarom kunnen m.i. taxa nooit worden onderscheiden uitsluitend op grond
van oecologische en geografische kenmerken. Het zijn ondersteunende kenmerken
voor morfologische en genetische verschillen, en dienen als zodanig ook in sleutels
altijd gekoppeld te zijn aan deze andere kenmerken.

NAGEKOMEN MEDEDELING BINNENLANDSE WERKWEEK
De binnenlandse werkweek wordt dit jaar gehouden in midden Limburg,
van 20-27 september 1991. Het onderdak is in luxe zomerhuisjes in het "Vrijetijdspark Elfenmeer" te Herkenbosch. De zomerhuisjes bezitten drie slaapkamers, voor
maximaal zes personen; zelfverzorging, restaurant aanwezig. Daarnaast is er een
gezamenlijke microscopiseerruimte. De prijs van het onderdak (incl. organisatiekosten en omslag zaalhuur) bedraagt afhankelijk van de bezetting van de huisjes:
1 persoon/huisje: f 501,50 per persoon; 2 pers./huisje f 270,- per persoon; 3
pers./huisje f 190,- per persoon; 4 of meer pers./huisje f 150,- per persoon.
Opgave z.s.m., doch uiterlijk 15 februari (i.v.m. de noodzakelijke reservering!), door overmaking van het bedrag op giro 965848 t.n.v. J, Schreurs, Beilen,
bij wie ook nadere inlichtingen te verkrijgen zijn (tel. 05930-5654, wordt 25654).
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WOLDMARIA CROCEA EN EPISPHAERIA FRAXINICOLA,
KLEIN MAAR FIJN
Nico Dam en Maijo Dam-Eiings,
Chemin des Crosets 17, CH-1804 Corsier-sur-Vevey, Zwitserland
Two Cyphellaêeous fungi, bath apparently new to the Dutch mycoflora, are described.
Woldmarla crocea, witb warm brown tubular fruitbodies, bas been found on 'dead parts
of a fern, probably Maueuccia stnltiliopteris. The secend species Episphaerla fraxinicola,
was found growing on and between small Pyrenomycetes on an Ash branch. Superficially, it resembles Polydesmia pruinosa, but bas a yeUowish bymenium and white ha[ry
outside.

Een grove, maar handige, onderverdeling van de Agaricales maakt simpelweg gebruik van de vorm van de paddestoelen. Plaatjeszwammen en Boleten
vormen dan de grootste groepen. De resterende soorten, een relatief klein aantal,
vinden een plaats in één van de ietwat buitenissige splintergroepen, met name de
secotioïde en de cyphelloïde geslachten. Over de secotioïde soorten willen we het
niet hebben; ze lijken trouwens niet in Nederland voor te komen (Arnolds, 1984;
Arnolds et al., 1988).
De buitenissigheid van de andere groep, de cyphelloïde paddestoelen
("Cyphella's"), ligt althans ten dele in hun vorm. Cyphella's, schotel-, kom- of
buisvormige Basidiomyceten met een min of meer glad, continu hymenium (Agerer,
1978), lijken vaak meer op Ascomyceten dan op Basidiomyceten. Daar komt bij,
dat de taxonomische en nomenclatorische problemen binnen deze groep formidabel
zijn. Moderne auteurs die althans geprobeerd hebben orde in de chaos te scheppen
zijn met name Donk (1951, 1959, 1962), Cooke (1961) en de laatste jaren vooral
Agerer (zie bijv. Agerer (1983) en referenties daarin).
Van de verspreiding en dientengevolge het ecologische spectrum van veel
Cypbella's is ook relatief weinig bekend. Mogelijk zijn de Cyphella's het slachtoffer
van hun eigen, boven a1 vermelde, vaak misleidende uiterlijk: Aangezien de
verdeling van schimmels in (o.a.) Ascomyceten en Basidiomyceten ook ongeveer
voor de mycologen zelf opgaat, zou het kunnen dat beide diVisies ('Basidiologen' en
'Ascologen') door de Cyphella's gefopt worden en deze laatste dus weinig worden
verzameld. Aan de andere kant is het natuurlijk mogelijk dat veel cyphelloïde
soorten gewoon echt zeldzaam zijn.
Hoe het ook zij, van de Europese mycoflora maken de Cyphella's slechts een zeer
bescheiden deel uit. Maser (1983) bevat op naar schatting ongeveer 2700 Agaricales
32 cyphelloïde soorten. De Standaardlijst (Arnolds, 1984) bevat er 14 (incl. Henningsomyces candidus), op een totaal van bijna 1900 Agaricales. Twee soorten die er
nog niet in staan willen we hier voorstellen.
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Woldmaria crocea (P.Karst.) W.B. Cooke (fig. 1)
Afzonderlijke vruchtlichaampjes buisvormig, klein, tot 3 mm lang, tot 0,5
mm in doorsnede, wand ca. 0,1 mm dik; ze hangen zuiver verticaal aan het substraat in (vrij) dichte bundeltjes van ca. tien tot enkele tientallen exemplaren,
zelden solitair. Mond gesloten en spits toelopend bij jonge exemplaren, later
afvlakkend en met een kleine, wit gezoomde opening van ca. V. mm diameter. Het
gehele oppervlak is fijn tot grof vezelig door aanliggende haren en vrij egaal oranjebruin van kleur, aanhechting wat donkerder; de beharing steekt niet over de mond
heen. Met subiculum.
Haren onvertakt, cylindrisch, ca. 4 )llll in diameter, nogal recht, kaal, alleen
aan de basis wat dikwandig, bleek geelbruin, met basale gesp en enkele secundaire
septen. Trarnahyfen verkleefd, strikt parallel aan de as van het vruchtlichaam, met
gespen, overwegend hyalien maar de buitenste hyfen bleek geelbruin. Geen cystiden
gezien. Basidiën clavaat, bijv. 8 x 30 )llll, met basale gesp, 4-sporig. Sporen slank
spoelvormig, vaak iets S-vormig, glad, kleurloos, dunwandig, inhoud meestal met één
grote druppel, afmetingen (3-)3,4 x 4,5(-5) x (9-)10-13 )llll (incl. apiculus), gemiddelde Q=2,9 , niet amyloïd.
Vindplaats: Botanische tuin van de Katholieke Universiteit in Nijmegen, op
"stoelen" en bovengrondse worteluitlopers van (waarschijnlijk) Struisvaren (Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro); augustus 1989.

[
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Fig. 1. Woldmaria crocea; a. vruchtlichamen (maatbalkje is ca. 1 mm.); b. detail; c. sporen ;
d. basidium; e. haar. Maatbalkje is 10

)lill.
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Woldmaria crocea is een schitterende paddestoel en de moeite van enig
zoeken ruimschoots waard. Twee dingen kunnen daarbij behulpzaam zijn: de soort
lijkt uitsluitend op Struisvaren gevonden te worden en schijnt, waar haar gastheer
voorkomt, niet zeldzaam te zijn (Woldmar, 1954). Eenmaal gevonden zou de
determinatie geen probleem moeten zijn, hoewel de soort niet in 'Maser' staat.
Karakteristiek zijn de hangende, buisvormige, warm oranjebruine vruchtlichaampjes
en de slanke, spoelvormige sporen. Een kleurenplaat is te vinden in Poelt & Jahn,
plaat 31.
Episphaeria fraxinicola (B. & Br.) Donk (fig. 2)

Vruchtlichaampjes ondiep komvormig, nooit geheel vlak uitspreidend, zich
sluitend bij droogte; klein, tot 0,1 mm diameter, solitair groeiend. Hymenium glad,
bleek gelig, bruin gepuncteerd door sporen (loep!). Buitenkant wit, duidelijk ruw
door aanliggende haren, die iets over de rand heen kroezen.
Haren cylindrisch of iets versmallend naar de top, 2-3 )lill in diameter, top
afgerond, over de hele lengte grof korrelig geïncrusteerd (incrustatie kleurloos en
snel oplossend in 3% HCl en in Melzer, niet in 10% ammoniak en in water),
dunwandig, overwegend hyalien maar vaak wat gelig bij de basis. Hyfen dunwandig,
hyalien (maar soms zitten er amorfe klodders geelbruin spul tussen), niet verkleefd;
alle septen met gespen. Geen cystiden gezien. Basidiën plomp knotsvormig, bijv. 9 x
24 )lill, 4-sporig. Sporen overwegend amandelvormig in zij-, eivormig in vooraanzicht, variabel, met kleine apiculus, glad, gelig tot geelbruin, dikwandig, zonder
kiempare hoewel vaak met dunwandige apex, inhoud olie-achtig en vaak met een
amorfe druppel, afmetingen 4,5-5,5 x 6,5-8 )liD, gemiddelde 0=1,5 , zwak amyloïd.
Vindplaats: In een kleibosje bij Beneden Leeuwen (Betuwe), op en rondom
Pyrenomyceten op een dunne Essetak. Leg. Rob Gorissen, november 1989.
In tegenstelling tot de als eerste beschreven soort is Episphaeria fraxinicola
wel een "fopzwam" in de zin van de inleiding, met de ascomyceet Polydesmia
pruinosa (B. & Br.) Boud. als (oppervlakkige) dubbelganger. Ook E. fraxinicola is
slechts karig vertegenwoordigd in de literatuur. Cooke (1961) beschouwt de soort
als synoniem met Phaeosolenia densa (Berk.) W.B. Cooke, maar de enige overeenkomst tussen die soort en E. fraxinicola lijkt, eerlijk gezegd, dat het allebei Cyphella's zijn. Verder zijn ons alleen een beknopte beschrijving in Ellis & Ellis (1988) en
de beschrijvingen van het geslacht Episphaeria in Donk (1962) en Singer (1975)
bekend; afbeeldingen hebben we niet kunnen vinden.
Een interessant punt van onze collectie is de amyloïde reactie van de
sporen. Zowel Donk (I.c.) als Singer (l.c.) noemen de sporen inamyloïd. In het
algemeen wordt de amyloïde reactie van sporen, een blauwig grijze verkleuring van
de sporewand in Melzer's reagens, als kenmerk bij soorten met kleurloze sporen
gebruikt. Als de sporewand van zichzelf al gekleurd is, verdoezelt dat de eventuele
extra verkleuring door Melzer's. Niettemin was aan sporen uit onze collectie een
amyloïde reactie te zien. De duidelijkste resultaten kregen we door een preparaatje
in 10% ammoniak te maken (gedroogd materiaal!) en dan, terwijl je blijft kijken
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naar een groepje sporen, een druppel Melzer's onder het dekglaasje door te laten
vloeien. De verkleuring was zwak, maar onmiskenbaar.

©lJO ©o

Fig. 2 Episphaeria frarinicola: a. vruchtlichaam (maatbalkje is 0,1 mm); b. sporen (maatbalkje 5 )llll); c. basidia; d. haren (maatbalkje 10 )llll).

De twee hier beschreven soorten hebben niet veel gemeen, behalve dat ze
mooi zijn om te zien en een specifiek substraat bewonen. Beide punten gelden voor
meer Cyphella's. Daarom misschien een advies aan Basidiologen: Neem eens een
Asco meel
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BUZONDERE WAARNE:MINGEN EN VONDSTEN
Samengesteld door Machiel E. Noordeloos
Van het Agaricus geesteraui-front
Tijdens een Surinaams festival in het Bijlmerpark begin juli, stonden er op
een houtsnipperpad, in de buurt van de plek van vorig jaar, weer tientallen
exemplaren van Agaricus geesterani. Er waren er nogal wat omvergeschopt omdat
een paar schakelkasten ten behoeve van de stroomvoorziening bijna boven op de
paddestoelen waren gezet. Gelukkig stonden er nog voldoende onbeschadigd
overeind.
Opmerkzaam gemaakt door een vriend die in het Rembrandtpark in
Amsterdam-West een paar grote champignons had gezien, ging ik de volgende dag
even kijken. Ook hier, vlak langs het pad, Agaricus geesterani met 4 exemplaren.
Het lijkt er sterk op dat deze nieuwkomer vast besloten is om zich in Nederland
blijvend te vestigen.
Rob Chrispijn, Vledderveen
Even een

vle~e

wegwerken...•

Om een witte vlek op de uurhokkenkaart van mycologisch onderzocht Nederland weg te werken, kwamen we terecht in het land van Maas en Waal. In een
verwaarloosde boomgaard viel het oog van Marjo op een kratje met openhaardhout. Op het hout was niet veel te verhapstukken, maar wel kleefde er aan één
stammetje een vreemd gevormd vodje papier, waaraan we niet goed konden zien of
het een paddestoel was, of een stukje van een oud wespennest. Het zag er in elk
geval verdacht uit en werd voor alle zekerheid mee naar huis genomen. Thuis werd
het vodje herkend als een stukje papier met daarop een Phellinus, maar nadere
determinatie leverde een niet vaak voorkomend probleem op. In de kleine Kryptogamenflora van Jülich wordt namelijk gevraagd om voor het substraat te kiezen
tuss.en loof- of naaldhout, en daar zit je dan met je restant van een papieren zak.
Door beide mogelijkheden na te gaan (ook papier moet ergens van gemaakt zijn),
kwam Phellinus contiguus uit de bus. Even een vlekje wegwerken .....
Rob Gorissen, Wijchen & Marjo Dam, Corsier sur Vevey (Zwitserland)
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Post van ons corresponderend lid
Roy Watling, de Schotse mycoloog die corresponderend lid is van de
N.M.V., berichtte dat ook in Schotland Chlorophyllum molybdites gevonden is; ook
daar bij een verwarmd zwembad in een recreatiecentrum, een 'biotoop' dat
vergelijkbaar is met dat van de Nederlandse vondst. De Schotse groensparige
parasolzwam groeide in plantenbedden. De herkomst van de aarde is achterhaald.
De aarde komt vermoedelijk uit Nederland.
We moeten dus maar eens vaker tropisch gaan zwemmen of bij kwekers en
importeurs van grote exotische gewassen gaan kijken!
Else C. Yellinga

VERZOEK OM MEDEWERKING
Een aantal soorten fruitvliegjes (Diptera: Drosophilidae) is voor hun larvale
ontwikkeling gebonden of geassocieerd aan fungi. Over de Nederlandse fruitvliegenfauna en hun associatie met fungi is weinig bekend. Ondergetekende is bezig met
een onderzoek aan de Nederlandse fruitvliegen en verzoekt mycologen om toezending van eventueel uitgekweekte (fruit)vliegen. Speciaal wordt aandacht gevraagd
voor de kogelhoutskoolzwam (Daldinia concentrica), de enige zwam waaruit soorten
van het genus Amiota zijn uitgekweekt. Van dit genus is in Nederland nagenoeg
niet-s bekend, dit in tegenstelling tot enkele omringende landen. De aanwezigheid
van larven in de kogelhoutskoolzwam is vrij eenvoudig te controleren door een
zwam door te snijden en te kijken of er gangen in de zwam aanwezig zijn.
Materiaal, liefst na telefonisch contact toezenden aan:
Paul Beuk, p.a. Dahliastraat 20, 1616 EC Hoogkarspel (02286-1633)

MEDEDELINGEN
"Pilz kalender" 1991
Van de bekende kalender: PILZE 1991 (Herausgeber: Frau Antonie
Müller; met 13 kleurenfoto's van macrofungi en teksten door Achim Bollmann)
heeft ondergetekende weer een kleine voorraad beschikbaar. De prijs bedraagt
f 12,--. De kalenders kunnen - tegen contante betaling - worden afgehaald bij de
bibliothecaris of tijdens de nieuwjaarsvergadering in Leiden. Verzenden per post is
te omslachtig, maar tijdig bestelde exemplaren worden uiteraard gereserveerd en in
Leiden uitgereikt.
H.A van der Aa, bibliothecaris NMV, Postbus 273, 3740 AG Baarn
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BOEKBESPREKINGEN
Bas, C., Th.W. Kuyper, M.E. Noortieloos & E.C. Veilinga (eds.) (m.m.v. R. van
Crevel & E.J.M. Arnolds), 1990. Flora agaricina neerlandica. Critica! monographs
on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands. Vol. 2. A. General
part. B. Taxonomie part: Pleurotaceae door T. Boekhout, C. Bas & M.E. Noordeloos; Pluteaceae door E.C. Veltinga & T. Boekhout; Trlcholomataceac (1) door
E.J.M. Arnolds & C. Bas. Balkema, Rotterdam & Brookfield. 137 pags, 117 fig.
Prijs f 58,30 (gebrocheerd, d.i. met slappe kaft) resp. f 79,50 (gebonden). Ledenprijs: f 47,- resp. f 64,- , uitsluitend bij afhaling op het rujksherbarium of op
bijeenkomsten van de NMV (na voorafgaande bestelling).
Dit tweede deel van "DE FLORA" is volgens hetzelfde stramien opgebouwd
als de eerste aflevering. Het is zonder meer duidelijk dat dit werk, eens volledig
gepubliceerd, een monument zal zijn dat in de eerstkomende decennia van het
grootste belang is voor de mycologie in Europa en in de gematigde streken in het
algemeen. Als men daarbij bedenkt dat deze serie heel wat andere, meer monografische publicaties tot gevolg heeft gehad, dan kan men de initiatiefnemers enkel
feliciteren. Deze flora zal een aantal klassieke werken gedeeltelijk vervangen of
zeker zeer sterk aanvullend zijn, en alleen reeds daardoor is het iedereen geraden
die op professioneel of ernstig amateursniveau met Agaricales begaan is zich dit
werk aan te schatï'en.
De bijzonder sterke punten van deze flora zijn:
Een duidelijke lijn bij het onderscheiden van taxonomische eenheden en van
het niveau waarop dit gebeurt;
Nomenclatuur die duidelijk in overeenstemming is met de code van de
·botanische nomenclatuur, en in het geval van afwijkingen wordt dit duidelijk
gesteld;
Alle in Nederland gevonden soorten worden op een gelijkwaardige manier
behandeld;
De beschrijvingen zijn gebaseerd op originele waarnemingen en, indien er enige
compilatie gebeurd is, dan is dit ook zeer duidelijk aangegeven;
Er is strikt gehouden aan één welbepaalde beschrijvende terminologie en die
wordt consequent toegepast door de auteurs verantwoordelijk voor de behandeling van de verschillende groepen;
De tekeningen zijn van een zeer gelijkmatige kwaliteit, en alle soorten worden
op een evenwaardige manier afgebeeld;
De sleutels zijn duidelijk gestructureerd;
De algemene informatie (synonymie, referenties naar afbeeldingen, beschrijvingen en tekeningen) zijn niet overladen door "details" die weinig zoden aan
de dijk zetten; er is een selectie doorgevoerd.
Eigenlijk heb ik voor dit flora-initiatief niets dan lof, en de opmerkingen die
volgen betreffen details die niets wezenlijk veranderen aan mijn appreciatie.
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Het tweede deel van de flora bevat twee delen, een algemeen gedeelte dat
beperkt is tot 16 bladzijden en een taxonomisch gedeelte dat de rest van de 137
bla~zijden vult.
Het algemeen gedeelte start met hoofdstuk van C. Bas over de opzet, de
methodes en de presentatie van de flora. Grotendeels is dit een herhaling van wat
reeds in deel een uitvoerig aan bod is gekomen. Vermoedelijk werd dit herhaald
voor diegenen die zich deel 1 niet aanschaften. Persoonlijk vind ik dit hoofdstuk
(met uitzondering voor de meer uitgebreide lijst van afkortingen) overbodig. Het
heropnemen van een topografische kaart van Nederland voegt helemaal niets toe,
vooral daar de verspreidingsgegevens uit het taxonomische gedeelte er niet naar
refereren.
Hetzelfde geldt voor het gedeelte met de beschrijvende termen (E. Vellinga). Slechts een zeer beperkt aantal nieuwe termen werd aan de lijst toegevoegd.
Deze hebben meestal betrekking op de verschillende types vruchtlichamen (consistentie) en de ontwikkeling ervan. Voor de figuren wordt verwezen naar deel 1,
zodat een gebruiker in bepaalde gevallen hoe dan ook naar dit deel moet.
Bij een paar van de voorgestelde termen heb ik bezwaren. Zo gebruikt men
bij de verklaring van "homoiomerous" de term spherocyst, wat volgens mij volkomen
ten onrechte is: het gaat helemaal niet om cysten, maar om cellen, zodat men het
van het grieks afgeleide achtervoegsel -cyte dient te gebruiken. De verklaring van
metachromatisch is zeer eng gehouden en beperkt tot verkleuringen van cresylblauw
in water, daar waar een amyloïd-reactie eveneens een metachromatische reactie is.
De term "perisporium" had zeker een schets verdiend, want met de verklaring
alleen zullen er heel wat gebruikers niet precies weten wat eigenlijk bedoeld wordt,
mede gezien de soms verwarrende en afwijkende naamgeving gebruikt door diverse
mycologen.
Het systeem van naamgeving voor de sporevormen is zeer bevredigend,
behalve voor de notie subcylindrical en cylindrical. Cylindrische sporen zijn niet
opgenomen bij de afbeeldingen (vol.l), maar Bas gebruikt voor de sporen van
Lentinus lepideus (p. 29) de term cylindrical, en met de beste wil kan ik in de
getekende sporen geen cylindrische of cylinderachtige vorm ontdekken.
De lijst met de gebruikte auteursafkortingen (E. Vellinga) en met de
bibliografische afkortingen (E. Veilinga & M. Noordeloos) is grotendeels een
herhaling van deel 1. Misschien kan aan een systeem gedacht worden om deze
informatie niet in elk deel in extenso te moeten herhalen. Eén enkele lijst aan het
einde of na een aantal afleveringen zou een oplossing kunnen zijn, terwijl men
tijdelijk de bijkomende informatie op een los vel zou kunnen verstrekken.
Wat de kleurcadexen betreft verwijst men naar de "Methuen" codex zowel naar de
titel "Farver I Farver" als naar "Methuen handhook of colour". Bij de exemplaren
die . ik gebruik, bestaan er tussen de eerste en de latere uitgaven kleine kleurverschillen in de okerachtige en gelige tinten, wat hinderlijk is bij het precies coderen
van sporefiguren. Een volledige bibliografische referentie naar deze cadexen had
zeker op haar plaats geweest, daar velen ze nog niet ontdekt hebben. Bibliografische referenties hadden, gezien er nogal eens minder bekende werken geciteerd
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worden, beter vollediger geweest. Ook de gebruikte afkortingen zijn niet consequent
tussen vol. 1 en 2. Zo wordt Annales micologici ofwel Ann. mycol. ( 1) of Annls
mycol. (2); bij Annals and Magazine of Natura] History gaat het net andersom
tussen vol. 1 en 2; ook bij Bibliotbeca mycologica zijn er verschillen; vom het
Bulletin du Jardin botanique de Buitenzorg wordt in vol. 2 de Franse titel gebruikt,
in vol. 1 een Engelse. Op zich niet erg, maar met het vooruitzicht van nog een
tiental afleveringen van de flora kan men best zo strikt mogelijk de hand houden
aan homogeniteit in de citaties.
Het taxonomische gedeelte behandelt de Pleurotaceae (Bas, Boekhout), de
Pluteaceae (Vellinga, Boekhout) en het tribus Hygrocybeae (Arnolds) en Hygrophoreae (ArnoJds) van de Tricholomataceae (Bas). Mijn visie over de wijze waarop
deze flora gestructureerd is heb ik reeds in het begin van deze bespreking gegeven.
Toch een paar opmerkingen. Het is mij niet duidelijk op welke manier de sporematen opgegeven worden en in de inleiding kon ik daar ook niets over vinden. De
figuren hebben een zeer homogene tekenstijl, wat logisch is gezien ze door dezelfde
tekenares in inkt gezet werden. Men moet de tekeningen beschouwen als technische
tekeningen waarbij abstractie gemaakt is van alle "franje" die er levende paddestoeJen van maakt. Dit kan best als een voordeel l;lescbouwd worden. Toch is ltet mij
opgevaJJen dat wat de dichtheid van de plaatjes en de tussenplaatjes betreft
(wanneer men de tekeningen toetst aan de beschrijvingen) er bijna steeds exemplaren afgebeeld worden waarvan het aantal plaatjes en tussenplaatjes aan de lage
kant ligt (b.v. Fig. 72, Hygrocybe COIISiriccospora). Wat me wel als een anachronisme
overkomt, is het paragraafje "vernacular name". Alleen al door het feit dat het een
Engelstalig werk is, is het zonder meer duidelijk dat deze flora geschreven is naar
een Europees publiek. Indien men een paragraaf aan 'vernacular name' besteedt
lijkt het mij logisch dat ook anderstalige dan Nederlandse naroen opgenomen
worden.
Een index kan op versehiJJende manieren gestructureerd worden. Persoonlijk lijkt het mij veel handiger om de namen van de taxa alfabetisch te plaatsen
onafhankelijk van het genus; de valide namen kunnen aangeduid worden door het
gebruik van een andere typografie . De "gebruiksvriendelijkheid" zou er zeker door
vergroten.
Tot slot is het een vrij regelmatig gehoorde kritiek dat de "Nederlandse
school" een school van ''Jumpers" zou zijn. Ik heb hier helemaal geen probleem
mee, het is immers duidelijk op welke basis dit eventuele "lumpen" gebeurt; deze
flora is niet gebaseerd op een literatuurcompilatie maar op originele waarnemingen.
Automatisch heeft dit tot gevolg dat een aantal taxa in vraag gesteld worden. Deze
flora wordt aldus basis voor nieuw onderzoek. Uit ervaring weet men hoe makkelijk
het is een taxon af te splitsen dat zijn weg vindt in literatuur en welke zwakke basis
nieuwe taxa soms hebben. Dat het een uitdaging weze voor wie een andere visie
heeft om op een objectief wetenschappelijke manier aan te tonen dat het Jumpen
fout zit.
J. Rammeloo (Brussel)
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Jahn, Hermann, 1990. Pilze an Bäumen. Einführung in die ökologische Gruppe der
holzabbauenden Saprophyten und Parasieten. Lebensweize, Schadwirkung und Bestimmungsmerkmahle der häufigsten Pilzarten in totem Holz und lebenden Bäumen,
2e überarb. und erweit. Aufl. (H. Reinartz und M. Schlag). Patzer Verlag, BerlinHannover, 272 pagina's, 222 kleurenfoto's en 133 zwart-wit tekeningen en foto's.
Prijs 168,- DM; ca f 215.De eerste druk van dit boek is in 1979 verschenen onder de titel "Pilze, die
an Holz wachsen" en is in korte tijd zeer populair geworden en daarom al vele
jaren uitverkocht. De beide bewerkers hebben Jahn in zijn laatste levensjaren goed
gekend en kregen van de familie de beschikking over de originele dia's van Jahn.
De foto's, die voor een belangrijk deel verantwoordelijk waren voor het succes van
het boek, zijn opnieuw en iets groter afgedrukt en zijn van onverminderde, soms
verbeterde kwaliteit. Van Sarcoscypha coccinea, Oudemansiella mucida en Stereum
subtomentosum zijn vervangende foto's gebruikt, omdat de oorspronkelijke dia's niet
beschikbaar waren. Het iets grotere formaat van het boek bood de mogelijkheid
voor een andere lay-out: het meest opvallende is dat de teksten nu in twee
kolommen staan maar ook de overige modernisering van de lay-out is een verbetering. Opzet en volgorde van het boek zijn vrijwel ongewijzigd. De beschrijvingen, in
de zeer herkenbare en persoonlijke stijl van Jahn, zijn zoveel mogelijk ongemoeid
gelaten, maar de tekst is soms geactualiseerd, meestal onder verwijzing naar
nie1,1were literatuur. Dit betekent, voor wat de inleidende hoofdstukken betreft,
geringe ingrepen, behalve bij hoofdstuk 6, dat in de eerste druk "Sukzession der
holzbewohnenden Saprophyten" heette, maar nu geheel is herschreven en als
nieuwe titel kreeg: "Mykologische Beurteilung von lebenden Bäumen". Dit hoofdstuk
is tevens het visitekaartje van de bewerkers, die in Bergisch Gladbach een adviesbureau runnen dat gespecialiseerd is in schade aan bomen.
Nieuw zijn het voorwoord door Walter Gams, een verantwoording door de
bewerkers en een kort opstel "Naturschutz", door Jahn in 1980 geschreven. Dit
laatste is een enigszins gedateerde oproep tot "Natur- und Pilzschutz", die niettemin
de herinnering aan de emotioneel sterk bij de natuurbescherming betrokken
persoon van Hermann Jahn levendig houdt. Het is jammer dat deze, op zich zelf
geslaagde heruitgave, zo duur is uitgevallen. Beide drukken van bet boek zijn
overigens in de NMV-bibliotheek aanwezig.
Huub van der Aa.
Watling, R. & N.M. Gregory, 1989. British Fungus Flora 6. Crepidotaceae, Pleurotaceae and other pleurotoid agarics. 157 pp, 209 fig. Prijs ca. f. 10,--.
Het zesde deel uit de Britse paddestoelenflora-serie is vorig jaar verschenen. Formaat, indeling, kwaliteit van de tekeningen e.d., zijn hetzelfde als in vorige
deeltjes. Dit deel behandelt alle plaatjeszwammen zonder steel of met zijdelingse of
excentrische steel (de pleurotoïde fungi). Helaas zijn de samenstellers vergeten
Gloiocephala op te nemen en Campanelia (misschien niet voorkomend in Groot-
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Brittanni!!) te noemen. De cyphelloYde zwammen worden grotendeels buiten
beschouwing gelaten; alleen Cyphel/ostereum en Rimbachia worden behandeld.
Andere cyphelloYden worden slechts afgebeeld. Het is tamelijk uitzonderlijk dat er
voor een flora voor een zo heterogene en niet-systematische groep wordt gekozen,
louter op macroscopische kenmerken. Het heeft tot gevolg dat b.v. van het geslacht
Clitopilus één soort, nl. C. prunulus, niet wordt beschreven en dat van het geslacht
Omphalina maar één soort, nl. 0. mutila, wordt behandeld. Of deze opzet werkt,
zal de praktijk uitwijzen.
De sleutels (tot de geslachten en tot de soorten) zijn niet zo heel goed; de
doubletten zijn niet altijd tegengesteld, de omschrijvingen vaak wat dubbelzinnig en
wat het ergste is: de maten van de vruchtlichamen en sporen in de sleutel verschil·
len nogal eens van die in de beschrijvingen; soms (bij A"henia lobata en elitopilus
scyphoides b.v.) is er zelfs geen overlap, zodat de determineerder wel heel sterk aan
het twijfelen wordt gezet, wat dan werkelijk de maten van genoemde soort zijn.
Het is leuk dat er nogal wat aandacht wordt geschonken aan de oecologie
van de zwammen, m.n. wat voor aantastingen ze in hout veroorzaken. Niet alle
soorten, m.n. de zeldzamere, worden afgebeeld. Het is een gemis dat goede
vergelijkbare sporetekeningen bij een geslacht als Crepidotus ontbreken.
Ook in dit deel is het zoeken naar de index, die nog erg slecht is opgebouwd ook, nl. per familie.
Al met al moet ik concluderen, dat het helaas niet zo'n goed floradeeltje is
geworden, waarmee het moeilijk determineren zal zijn. Het boek is in de verenigingsbibliotheek aanwezig.
Else C. Yellinga
Scbmid, I. & H. (eds.), 1990. Ascomyceten im Bild. 1" Serie, Tafel 1-50. lliWVerlag, Bert-Brecht-Str. 18, D-8057 Behing. Prijs DM. 74,· (excl. porto).
Gedetailleerde kleurenfoto's, in boekvorm of op losse vellen in een
ringband, worden meer en meer een waardevolle, maar dure steun bij het determineren van fungi. Wat bij de basidiomyceten de Atlas van Maser en Jülich, en, veel
informatiever, de drie delen van de Arctic & Alpine Fungi (Gulden et al., 1985;
Gulden & Jenssen, 1988; Senn-Iriet et al., 1990) en de Cortinarius Flora photographica van Brandrud et al. (1990) betekenen, was voor de Ascomyceten tot nu toe
alleen in het boek van Breitenbach & Kränzlin (1981) gerealiseerd. De daarin
afgebeelde en beschreven 390 soorten vormen een standaard, waaraan alle concurrerende werken afgemeten moeten worden. In sommige tijdschriften, met name de
tamelijk dure delen van de Pilzflora Nordwest-Oberfrankens, worden ook enkele
soorten goed afgebeeld.
De eerste aflevering van deze nieuwe atlas omvat 50 vaak zeldzame of
weinig bekende soorten met kleine vruchtlichamen, waarvan er tien ook in Breitenbath & Kränzlin behandeld zijn. De soorten horen tot de Pezizales (5), Leotiales
[Dermateaceae (6) - Leotiaceae (4) • Hyaloscyphaceae (9) en Mytilodiscus (1)],
Rhytismatales (3), Clavicipitales (1), Hypoereales (4), Polystigmatales (1), Ophiosto-
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matales (1), Sphaeriales (2), DiaportbaJes (1) en Dothideales (12). Van iedere soort
worden op twee pagina's twee duidelijke kleurenfoto's, matig en sterk vergroot, en
een wat bescheiden lijntekening van microscopische kenmerken weergegeven. De
tekst omvat de macroscopische en microscopische kenmerken, beknopte oecologische gegevens over het substraat en een documentatie van het afgebeelde materiaal
met indicatie van het bewaarde herbarium specimen. In enkele gevallen zijn
kritische opmerkingen geplaatst. Literatuuropgaven verwijzen naar de meest
belangrijke determineerwerken en monografieën. De belangrijkste synoniemen staan
helaas niet bij de soorten, maar achterin.
De betrouwbare determinaties en beschrijvingen en de meeste afbeeldingen
kunnen kritische vergelijkingen goed doorstaan. De meeste afbeeldingen zijn goed
van kleur en scherpte. Sommige zijn echter niet zo geslaagd, vooral v.w.b. de
scherpte, zoals bijv. die van Eriopeziza eaesia, en Cordyeeps spheeoeephala. Waar
dezelfde soort ook in Breitenbach & Kränzlin staat, zijn bij Schmid vaak meer
details en wat lichtere kleuren te constateren. De tweede kleurenfoto geeft lang
niet bij iedere soort extra informatie. Soms, zoals bij Coleroa ehaetomium, is de
methode van loupefoto's aan het einde van het oplossend vermogen en kom je
zonder microscopische details niet verder. Het strakke schema van steeds twee
grote kleurenfoto's is dan een Jast. Misschien zouden ook microscopische kleurenfoto's opgenomen kunnen worden, dit was de waarde van het boek zeker ten goede
gekomen. In verhouding met de fraaie afbeeldingen zou meer tekstuele informatie
over oecologie, verspreiding en soortsafgrenzing wenselijk zijn. Maar hiervoor is in
de huidige opzet te weinig ruimte beschikbaar. Wel wordt voor toekomstige
afleveringen de publicatie van determineersleutels aangekondigd. De tekeningen zijn
voor een deel, met name waar het excipulumstructuren betreft, overgenomen uit
literatuur (met bronvermelding), soms ook maar een afgeknot deel van een elders
gepubliceerde tekening. Informatiever ware het geweest als er nieuwe tekeningen
waren gepubliceerd van de microscopische opbouw van de vruchtlichamen, zeker
i.v.m. de variatie van de gefotografeerde ascomyceten.
De nomenclatuur volgt de Engelse Check-list van Cannon et al. (1985) en
niet de nieuwste versie van het Systema Ascomycetum van Eriksson en Hawksworth, waardoor b.v. de Helotiaceae als familie zijn blijven staan. De nieuwste
classificatie van de Hyaloscyphaceae door Huhtinen (1990), volgens welke Hyaloscypha hyalina nu H. fuckelii moet heten, kon nog niet worden verwerkt. Neetria
violaeea wordt door Samuels (1988) gelukkig toch weer in Neetriapsis geplaatst.
Dit werk is voorlopig uitsluitend bij de uitgevers verkrijgbaar. Bij collectieve
bestelling wordt vanaf 10 stuks een korting van 10% aangeboden. Bij voorintekening op een aflevering wordt de prijs met 20% gereduceerd en subscribenten
ontvangen van tevoren bericht over het verschijnen van iedere nieuwe aflevering.
Maar iedere aflevering is ook apart te koop. Wie voor één soort gemiddeld
DM. 1,50 resp. 1,20 kan besteden, krijgt daarmee waar voor zijn geld. Misschien
dat door een meer internationale opzet de oplage omhoog en de prijs omlaag kan.
W. Gams en M. Nauta
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AAD TERMORSHUIZEN GEPROMOVEERD
Op 16 november is ons lid Aad J. Termorshuizen aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen gepromoveerd op een proefschrift met de titel "Decline of
carpophores of mycorrhizal fungi in stands of Pinus sylvestris".
Proficiat Aad!

UIT DE TIJDSCHRIFTEN
Samenstelling H.A. van der Aa
Documents Mycologiques 20 (78), april 1990 (ontv. aug. 1990). P. Bertea geeft een
kritische vergelijkende beschouwing over de door hemzelf eerder beschreven Boletus spretus
en een Iatijnse beschrijving bij B. /uteocupreus, die tot nu toe als nomen nudum door het
leven ging. P. Duhem geeft uitvoerige beschrijvingen met een aantal pagina-vuUende
tekeningen en kleurenfoto's, van 5 Peniophora soorten, verzameld op het eiland Noirmoutier (ten zuiden van Bretagne). In "Combinaisons nouveUes et vallidations" presenteert G.
Redeuilh een aantal nieuwe combinaties in Leccinum, en M. Bon in Russu/o, Triclzoloma,
Porpoloma, Bolbitius, Conocybe, Ga/erina, Alnicola en Cuphophy//us. Tevens geeft hij een
Iatijnse diagnose van Melanoleuco subbrevipes Métrod, en bekritiseert de opvattingen die
Boekhout ter zake in Persoonia 13: 407, 1988 publiceerde. Ook van M. Bon is een artikel
met beschrijvingen van een aantal recente vondsten van "Agaricomyccten" uit de Languedoc
en Cevennes, en deel 4 van "Flore mycologique du Littoral", met beschrijvingen van
bestaande en nieuwe taxa. In deel 5 van deze serie behande.lt Bon alleen de Inocybe's,
waaronder twee nieuwe soorten. Alle besproken taxa zijn in kleur afgebeeld.
Karstenia 30 (1), 1990 (ontv. sept. 1990). J. Blaszkowski geeft in een vervolgartikel:
"Polish Endogonaceae 2", met microfotos geillustreerde beschrijvingen van 5 soorten en
gegevens over de planten waarmee ze endomycorrhiza vannen. De beschrijving van de
nieuwe soorten: Russula olivina en R. taigarum, door J.Ruotsalainen en J. Vaura gaat
vergezeld van fraaie kleurenfoto's. Beide soorten hebben een ruime - Scandinavische verspreiding.
Jordstjärnan 11 (2), 1990 (ont. juli 1990). S. Jacobsson en L. & A Stridvall presenteren
(Zweedse) karteringsgegevens van 14 Russula-soorten. E. & K. Bendiksen en T. E.
Brandrud geven sleutels voor alle "noordelijke" Myxacium's en L & A. StidvaU behandelen
de Europese soorten van Galerina, stirps Sideroides met een sleutel. E.Bohus-Jensen, S.
Ryman en A Strid beschrijven Floccularia straminea, naar een vondst op Gotland. Deze
artikelen zijn in bel Zweeds, met Engelse samenvattingen. Naast tekeningen zijn ze aUe drie
gelllustreerd met kleurenfoto's op de kaft, van Cortinarius fennoscandicus (2 maal), C.
septentrionalis, C betulinus, C. pluvion11n, Galerina stylifera en Floccu/aria straminea.
Mededelingen van de Antwerpse Mycologische Kring 90 (4), 15 september 1990.
(ontv. sept. 1990). J. Scbavey beschrijft recente vondsten van de coprofiele ascomyceten
Sphaerodes fimicola en Gymnoascus reesü en A de Haan geeft een inleid.ing tot de genera
Conocybe en Pholiofina. H. de Meulder beschrijft een niet gedetermineerde Botryotiniasoort op Gele lis. Alle genoemde artikelen z.ijn met duidelijke tekeningen geiUustreerd.
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Micologia italiana 29 (1), april 1990 (ontv. juli 1990). Dit tijdschrift in de Italiaanse taal
(met Engelse samenvattingen) heeft naast artikelen over microfungi en fysiologie ook
bijdragen over macrofungi. V. Migliozzi & M. Coccia beschrijven in "Funghi del Lazio ll, 610 Lepiota hymenodenna (met kleurenfoto), L. rhodorrhiza, L. speciosa (met kleurenfoto),
Leucoagaricus tener en Labyrinthomyces donldi. S. Currel~ beschrijft Amanita gioiosa, een
nieuwe soort, gevonden op Sardinië. Voorts een aantal artikelen over ecologie en floristiek
van delen van Italië.
Micologia italiana 29 (2), aug. 1990 (ontv. sept. 1990). C. L. Alessic beschrijft in
"Lepiote interessanti in terra sarda" achtereenvolgens Lepiota subgracilis, L. sublilacea en
L. marriagei, die alle drie in kleur worden afgebeeld.
Mykologicky Sbomik 67 (3), 1990 (ontv. sept. 1990). Het is jammer dat het contact blad
van onze Tsjechische zustervereniging vrijwel geheel in het Tsjechisch is geschreven, want
het blad bevat voor ons interessante artikelen, die - althans voor Uw referent - moeilijk te
lezen zijn. J. IDavacek vervolgt een serie over de Boletales met de elfde aflevering, met
beschrijvingen en illustraties van Boletus percandidus, B. sanguineseens en B. quercinus
(beide laatsten waren Leccinum's). C. Kosina schrijft uitvoerig over Suillus collinitus en J.
Houda beschrijft enkele twee- en drielingen bij Phallus impudicus en heeft de dubbele- en
drievoudige aanleggingen van vruchtlichamen ook in doorgesneden eieren aangetroffen en
gefotografeerd. Genoemde artikelen hebben korte Engelse samenvattingen.
Natuurhistorisch Maandblad 79 (9), september 1990 (ontv. sept 1990) met een
uitvoerig met foto's en tekeningen door de auteur geillustreerd artikel van P. Billekens:
Nieuwe bekerzwammen voor Nederland ll: Aleuria bicucullata, Cheilymenia aurea en C.
raripila
Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde 90 (7), Juli 1990 (ont. juli 1990) heeft voor de
vaste kleurplaat, met beschrijving, nu eens voor een roestzwam gekozen: Gymnosporangium
clavariaefonne, met opvallende oranje uitwassen op de Jeneverbes. In de "Seite für den
Anfänger" wordt Amanita phalloides behandeld.
Idem 90 (8), aug. 1990 (ontv. aug. 1990) met Lactarius flavidus op de kleurplaat.
Idem 90 (9/10), sept./okt. 1990 (ontv. sept. 1990) geeft een kleurenfoto met uitvoerige
beschrijving van Cystoderma terrei.
Sterbeeckia 15, 1990 (ontv. juli 1990). Dit tijdschrift wordt, naast de regelmatig verschijnende "Mededelingen", onregelmatig (het vorige nummer verscheen in 1986) uitgegeven
door de Antwerpse Mycologische Kring. In deze aflevering geven I. Antonissen, A & M.
de Haan, H. De Meulder en K Van de Put een verslag van de inventarisatie van macrofungi van het Zoerselbos, sedert 1982. Een volledige soortenlijst wordt (hier) niet gegeven
maar de schrijvers geven - veelal uitvoerig becommentarieerde - beschrijvingen van een
aantal "opmerkelijke, zeldzame of minder gekende soorten". Myxomyceten, Ascomyceten en
Basidiomyceten komen aan de orde. Het nummer is rijk geUlustreerd met tekeningen en
twee kleurplaten.

EXCURSIEPROGRAMMA
Zaterdag 6 april Vroege voorjaarsfungi in bossen in Zuid Limburg
Verzamelen station Maastricht om 10.45 uur
Leiding: P. Kelderman, tel. 04406-16055

8 t/m 12 mei

"Rond hemelvaart weekend" met de Antwerpse Mycologische
Kring

Onze zuiderburen hebben ieder voorjaar een traditioneel lang weekend met
excursies in ons en hun eigen Limburg. Ook het komende voorjaar, en deze keer
nodigen zij ons uit. Voor hen en ons een ideale gelegenheid om nader kennis te
maken met elkaar en de streek. Het weekend is van woensdagavond 8 tot en met
zondagmiddag 12 mei 1991.
Het programma wordt samengesteld door Vlaamse en Nederlandse kenners
van de streek (Limburgers dus) en bevat iedere dag een ochtend- en een middagexcursie. 's Avonds of desgewenst reeds 's middags is er gelegenheid tot determinatie.
De microscoop hoeft dus niet thuis te blijven. De excursie terreinen zijn de Meijnweg (9 mei), de bossen ten zuiden van Cadier en Keer (10 mei), de Voerstreek (11
mei) en Canne en de Pietersberg (12 mei).
De Vlaamse mycologen wonen een weinig dichter bij Bourgondië en hun
weekenden hebben dan ook iets meer een dienovereenkomstig karakter. De
geneugten des levens worden er gecombineerd met de serieuze mycologie. Belangrijk punt daarbij is, dat er 's middags de gelegenheid is om een hapje warm te eten.
Iets waaraan overigens ook weer niet iedereen deelneemt.
Er wordt overnacht in Hotel Lika in Belgisch Eisden bij Maas-Mechelen.
Prijzen: tweepersoonskamer Bfr 1700,- , eenpersoonskamer Bfr 1400,- voor overnachting plus ontbijt; Bfr 350,- voor middagmaal (deze zal regelmatig elders - meer
nabij het excursie terrein - genoten worden); Bfr 350,- voor het avondmaal.
Men betaalt naar gelang men van de geboden diensten van het hotelwezen gebruik
maakt.
Het is mogelijk een deel van het weekend te komen. Ook bestaat er de
mogelijkheid om een of enkele excursies mee te maken, maar dit beperkt natuurlijk
wel de mogelijkheden om nadere contacten te leggen.
Opgave vindt plaats door overmaking van f 75,- op bankrekening
422740659 bij de Rabo-bank te Budel (postgiro van bank is 1065135) van de heer
L Noten. Onder vermelding van ''weekend L". Tevens dient men bij hem ook te
melden of men het hele weekend of een deel ervan komt. Hij heeft ook de verdere
organisatie van het weekend op zich genomen en zorgt vervolgens ook voor
toezending van nadere informatie. Ook voor nadere inlichtingen kan men bij hem
terecht: L. Noten, Oude Watertorenstraat 17, 3930 Hamont, België, Tel. 093211621262.
Voor inlichtingen over en suggesties voor het excursieprogramma kan men
zoals gebruikelijk ook terecht bij ondergetekende.
Jan Schreurs, Veenakker 36, 9411 LV Beilen, 05930-5654, verandert in 25654.
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CONTACTBLAD VAN DE
NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING

De Nederlandse Mycologische Vereniging,
opgericht in 1908, heeft als doel de t;>eo~fening van de mycologie in ruime zin te
b·evord.eren. In voor- eil najaar worden wekelijks excun;ies georganiseerd, veJdeJ worden er
werkweken gehouden en in de winter werscheidene landelijke bjjeenkomst.en.
Teven$ is de NMV aèHef In de rnatuilrbeschenning waar het. paddestoelen betreft.
De bibliotheek van de NMV Is gehuisvest in het Centraal Bure11u voor· Schimmelcultures, Oo~terstcaat 1 te Baarn. Inliclltingen bij de bibliotlrecaris, H. van der Aa, tel.
02154-81211.
Het contactblad van de vereniging, Coolia, verschijnt viermaal per jaar en wordt
aan de leden toegestuurd.
Informatie is verkrijgbaar bij de secretaris, waar tevens nieuwe leden zich kunnen
aanmelden. Ook adreswijzigingen dienen zo snel mogelijk naar dit adres gestuurd te
worden.
De cantnoutie voor de NMV bedraagt f 40,- voor gewone leden, en f 20,- voor
huisgenootleden (krijgen geen Coolia) en juniorleden (nog geen 25 jaar of student aan
Universiteit of HBO: krijgen Coolia).
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Omslag: Squamanita odorata, getekend door dr. G.A de Vries.

Bestuur van de Nederlandse Mycologische Vereniging:
Dr. M. E. Noordeloos, voorzitter, Solingenstraat 12, 2804 XT Gouda,
tel. 01820-38684.
Dr. Th. W. Kuyper, secretaris, Weversstraat 4, 9411 NC Beilen,
tel. 05930-4617.
J. Geesink, penningmeester, Molenstraat 27, 6941 AC Herwen,
tel. 08364-8141, gironummer 90902.
Mw. A Mertens, vice-voorzitter, publiciteit, Prinsegracht 176,
2512 GG 's Gravenhage, tel. :070-3806151.
Drs. J. Schreurs, commissaris excursies, Veenakker 36, 9411 LV Beilen,
tel. 05930-5654.
Dr. C. Bas, vertegenwoordiger van de Floracommissie, Joh. Wagenaarlaan 12,
2324 XD Leiden, tel. 071-760640.

Redactie Coolia:
Eindredactie:

L. Jalink, Bansenstraat 70, 2316 BM Leiden. Tel. 071-210028
(avond & weekend)
Mw. M.M. Nauta, adres en tel.nr. zie boven
Mw. E.C. Vellinga, Anton Mauvestraat 4, 2102 BA Heemstede

Redactie:

J. Daams, Zuidsingel 23, 1241 EH Kortenhoef
Mw. E. van den Dool, Achter Ciarenburg 2, 3511 JJ Utrecht
P.J. Keizer, Balearen 23, 3524 EJ Utrecht
M.E. Noordeloos, Solingenstraat 12, 2804 XT Gouda

Redactieadres: Redactie Coolia, t.a.v. L. Jalink, Postbus 9514, 2300 RA Leiden.
Dit nummer werd samengesteld door M. Noordeloos. Het volgende nummer, dat op
1 april a.s. verschijnt, zal worden samengesteld door M.Nauta & P.J.Keizer. Kopij
dient te worden gezonden naar het redactieadres. Kopij moet uiterlijk 2 maanden
voor de verschijningsdatum worden ingeleverd.

