De Nederlandse Mycologische Vereniging,
opgericht in 1908, heeft als doel de beoefening van de mycologie in ruime zin te
bevorderen. In voor- en najaar worden wekelijks excursies georganiseerd, verder worden
er werkweken gehouden en in de winter verscheidene landelijke bijeenkomsten. Tevens is
de NMV actief in de natuurbescherming waar het paddestoelen betreft.
De bibliotheek van de NMV is gehuisvest in het Centraal Bureau voor Schimmelcultures, Oasterstraat 1 te Baarn. Inlichtingen bij de bibliothecaris, H. van der Aa, tel.
02154-81211.
Het contactblad van de vereniging, Coolia, verschijnt vier maal per jaar en wordt aan
de leden toegestuurd.
De contributie 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).
Informatie is verkrijgbaar bij de secretaris, waar tevens nieuwe leden zich kunnen
aanmelden. Ook adreswijzigingen dienen zo snel mogelijk te worden gemeld bij het
secretariaatsadres: Biologisch Station Wij ster, Karnpsweg 27, 9418 PD Wij ster,
tel. 05936-2441.
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OVER CALOCYBE CERINA EN ENKELE VERWANTEN
Eef Arnolds, Biologisch Station, Karnpsweg 27, 9418 PD Wijster
Agnes Becker, Berkenhof 13, 2105 MH Heemstede
Mededeling nr. 485 Biologisch Station, Wijster
Calocybe cerina was rediscovered in 1990 and 1991 in three localities in the Netherlands
after the first record in 1917. An extensive descriplion of the coileclions is provided. It
differs from most descriplions in literature in lhe smaii basidiocarps, lhe habitat on coniferous
wood and in the reddening of the trama and pileipellis with alkaline solutions, possibly nol
noticed before by researchers. The affinity wilh the closely related C. chl)•senteron and C.
fallax is discussed. A description of lhree coilections of C. chrysenteron is given. The record
of C. fallax, reported from lhe Netherlands by Arnolds & al. (1989), is considered as a smaii
variant of C. chrysenteron and C. fallax is nol considered as indigenous anymore.

Dit artikel wordt opgedragen aan de nagedachtenis van ons onlangs overleden
medelid Hans Geesink voor zijn bijdragen aan de Nederlandse mycologie.

Tijdens mycosociologisch onderzoek op 4 oktober 1990 in een beukenbos in de
boswachterij Dwingeloo vond de eerste van ons op een oude stronk, vermoedelijk van een
den, drie miezerige paddestoeltjes met een bruin hoedje die op een normale excursie
hoogst waarschijnlijk veronachtzaamd zouden zijn. Maar mycosociologen plegen àiles wat
hen voor de voeten komt op naam te willen brengen, en daardoor belandden de vruchtlichamen in een verzameldoosje. Bij het afplukken vielen de gele lamellen op en in eerste
instantie gingen de gedachten uit naar een Gymnopilus. Groot was de verrassing toen
onder de microscoop gladde minuscule, kleurloze sporen zichtbaar werden. De diagnose
was met Maser (1983) vlug gesteld: Calocybe cerina, behorende tot een groepje verwante
soorten, gekenmerkt door gele lamellen en zeer kleine sporen, door Singer (1975)
ondergebracht in de sectie Pseudojlammulae Sing. Volgens de Standaardlijst (Amolds,
1984) zeer zeldzaam en niet waargenomen sinds 1920.
Exact twee dagen later vond de tweede van ons deze soort op een dennestronk in de
boswachterij Bergen-Schoor!. Het was een hele puzzel om ze te determineren omdat de
sporen lang onvindbaar bleven. Pas in katoenblauw en onder de olie-immersielens waren
ze te vinden. De voor Calocybe en Lyophyllum typische siderofiele korrels in de basidiën
waren goed zichtbaar in acetokarmijn. De determinatie werd bevestigd door C. Bas, die
ook op de hoogte was van de Drentse vondst en ons zo met elkaar in contact bracht.
We laten nu eerst een beschrijving volgen van ons materiaal, aangevuld met een
derde vondst, door de eerste van ons gedaan bij Smilde een dik jaar later.
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Calocybe cerina (fig. 1)
Calocybe cerina (Pers.: Fr.) Donk in Beih. Nova Hedw. 5: 4. 1962
Synoniemen: Tricholoma cerinum (Pers.: Fr.) Quél., Champ. Jura Vosges 1: 81. 1872.
Tricholoma chrysenteron spp. cerinum (Pers.: Fr.) Konr. & M., Ie. se!. Fung. 3: pl. 267,
fig. 2. 1934.
Hoed 12-20 mm breed, eerst convex met irigerolde rand, dan bijna vlak, zwak
hygrofaan in vochtige toestand, variërend van licht tot donker dof oranjebruin of
roodbruin, levendig oranjebruin opdrogend, soms met olijfkleurige zweem, naar de rand
geelbruin, niet doorschijnend gestreept, droog en glad. Lamellen [L=28-36, 1=(1-)3-7]
breed tot sterk uitgebocht aangehecht, dun en zeer dicht opeen, tot 4 mm breed, oranjeoker (bijv. Munsell 2.5 Y 6/8; Komerop & Wanscher ± 5C6/4C6). Steel 15-23x2-3,5
mm, cylindrisch, opgevuld of met nauwe holte, gekleurd als de hoed of bleker geelbruin,
aan de top berijpt, overigens eerst wat spinnewebachtig behaard, dan kaal of zwak

EOOOoo

H
Fig. 1. Calocybe cerina: a-c vruchtlichamen, sporen en hoedhuid, naar collectie E. Arnolds 6100
(4 okt. 1990); d-f vruchtlichamen, sporen en hoedhuid, naar collectie A. Becker (6 okt. 1990); gh vruchtlichamen en hoedhuid, naar collectie E. Amolds (13 nov. 1991).
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gestreept, basis al of niet witviltig. Vlees in het hoedcentrum 1 tot 2 mm dik, relatief
stevig, bruin, in de steel aan de buitenzijde bleekbruin, binnenin bleekgeel. Geur afwezig
zwak melig; smaak onopvallend of wat bitter. Sporenfiguur bleek crème. KOH op alle
delen van het vruchtlichaam onmiddellijk donker roodbruin.
Sporen [30 gemeten, van 3 exemplaren] (2.~-)2,8-3,9x2,1-3,0(-3,5) J.tm, Q=1,11,45(-1,75), in meerderheid breed ellipsoïd, sommige subgloboos of (langwerpig)
ellipsoïd (gemiddelde Q: 1,19-1,38), glad en kleurloos. Basidiën 14-23x3,5-5,5 pm,
knotsvonnig, 4-sporig, met korrelige inhoud in kongorood; korreltjes donkerrood in
acetokarmijn (siderofiel; zie Geesink, 1982). Lameltrama bestaand uit ongeveer parallel
verlopende hyfen met korte, cylindrische elementen, 14-90x3-14 ~m. Hoedhuid variabel:
een droge onregelmatig culis bestaande uit ongeveer parallel verlopende hyfen 2-5,5 p.m
breed (fig. lc), naar het centrum vaak met bund.eltjes opstijgende vrije uiteinden (lokaal
trichodenn, fig. lh) , in collectie Becker van 6 okt. 1990 met verspreide peervormige of
bolronde eindcellen, ± 7,5-llx6,5-7,5 1-!ffi (fig. lt). Pigment van hoedhuid in water
citroengeel tot bruingeel, intracellulair, in sommige cellen ook met gele klontjes of
korrels ; daarnaast sommige hyfen zeer fijn geïncrusteerd, in KOH 5% of ammonia 10%
snel violet- tot bruinrood verkleurend. Gespen niet waargenomen in enig deel van bet
vruchtlichaam.
Onderzochte collecties NEDERLAND: 4 okt. 1990, Dwingeloo, Lheederzand, op
sterk verrotte stronk van naaldboom in volgroeid beukenbos op zure, humeuze zandgrond,
E. Arnolds 6100 (herbarium B.S. Wijster). - 6 okt. 1990, Bergen-Schoorl, op stronk in
dennenbos aan binnenduinrand, A. Becker (Rijksherbarium, Leiden). - 13 nov . 1991,
Smilde, Hardersbosch, op sterk verrotte sparrestronk in oud sparrenbos op zuur, humeus
zand, E. Arnolds (herbarium B.S. Wijster) .

of

In het Rijksherbarium bevond zich slechts één ander collectie van C. cerina uit
Europa , verzameld door Thom Kuyper (nr. 2804) in 1987 in Toscane (Italië) op hout van
Pinus pinea . De beschrijving komt goed met de Nederlandse collecties overeen; de trama
vertoonde ook de sterke roodverkleuring in ammoniak, maar de sporen waren een tikje
groter: 4,0-4, 7x3,3-3,6 pm.
Hoewel we al dit materiaal met behulp van Moser (1983) zonder moeite konden
detennineren, bleef er toch, zoals zo vaak met plaatjeszwammen, een aantal vragen over.
Op de eerste plaats zijn de Nederlandse vruchtlichamen opvallend klein in verhouding tot
de beschrijvingen en afbeeldingen in de literatuur: volgens Maser (1983), Michael,
Hennig & Kreisel (1987) en de Schweizerische Pilztafeln (Verband etc ., 1972; pl. 42) is
de hoed 20-40 mm breed; volgens Konrad & Maublanc (1934) tot 50 mm. De afbeeldingen tonen ook een redelijk forse steel, ± 3-10 mm dik. Habitueel doen onze collecties
meer denken aan Calocybe fallax (=C. naucoria), zoals afgebeeld door Bon (1979) in de
serie Fungorum Rariorum lcones Coloratae en beschreven door Gulden in de kersverse
Nordie Flora (Hansen & Knudsen, 1992) met een hoed van 5-20(-40) mm en een steel
van 25-30x2-4 mm. Deze soort behoort evenwel tot een ander groepje Calocybes met geel
pigment, gekenmerkt door het bezit van een celluleuze hoedhuid, hetgeen vaak al in het
veld te zien zou zijn aan een melig aandoende hoed .
Dit brengt ons tot het tweede punt van discussie: de interpretatie van de hoedhuidstructuur, die in onze collecties zeer variabel is zoals in de figuren is weergegeven.
Vooral in de collectie van Schoor) komen regelmatig bolronde elementen voor, maar bij
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bovenaanzicht is de eerste indruk toch bepaald geen celluleuze hoedhuid, doch een
onregelmatige wirwar van langgerekte hyfen. Bon (1979) vergelijkt uitvoerig de hoedhuidkenmerken van C. fallax en C. chrysenteron, een nauwe verwant van C. cerina (zie
verderop). Hij vermeldt voor C. chrysenteron dat de hoedhuid hier en daar een "pseudocelluleuze" indruk kan maken met korte cellen tot 8 (10) !Lm breed. Omgekeerd bestaat de
hoedhuid bij C. fallax overwegend uit ± bolvormige elementen ("spherocysten"), maar is
die hier en daar onderbroken door plekken met cylindrische hyfen. Dat maakt de zaak er
niet eenvoudiger op. Om het nog ingewikkelder te maken rekent Singer (1975), en in
navolging van hem ook Olofsson (1988), C. cerina tot de soorten met een celluleuze
hoedhuid! Gelukkig was er in het Rijksherbarium een typische collectie van C. fallax uit
Finland (Bas 6113, 31 aug. 1973), die een duidelijk hymeniforme hoedhuid bleek te
bezitten, sterk verschillend van de Nederlandse collecties (fig. 2). Bovendien verschilde
dat materiaal in de overwegend langwerpig elliptische sporen ((3,0-)3,4-4,0x2,0-2,4 /Lm.
Q=1,5-1,8) en de aanwezigheid van gespen in de hoedhuid, maar die verschillen worden
in de door ons geraadpleegde literatuur nu weer niet bevestigd.
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Fig. 2. Calocybe fallax: a-c hoedhuid, sporen en basidiën, naar collectie C. Bas 6113 (31 aug.
1973).

Een derde punt van twijfel betrof de zeer opvallende roodverkleuring van hoedhuid
en trama met alkalische stoffen, zowel in verse als in gedroogde vruchtlichamen, die door
Kees Bas ook al aan het materiaal van Schoort was geconstateerd. Hierover wordt in de
literatuur met geen woord gerept, terwijl gedroogde exemplaren toch dikwijls in ammoniak of kaliloog worden opgeweekt. Mogelijk is het eerdere waarnemers ontgaan.
Resteert nog een verschil in habitat: al onze vondsten zijn afkomstig van naaldhoutstronken, terwijl C. cerina doorgaans wordt vermeld van naaldenstrooisel, door Bon
(1979) ook van mediterraan eikenbos en maquis. Dit lijkt ons geen fundamenteel verschil,
aangezien veel saprofyten zowel op strooisel als sterk verrot hout worden gevonden,
bijvoorbeeld Mycena ga/opus, en Collybia dryophila. Het is echter niet uitgesloten dat er
twee dubbelgangers in het spel zijn: een relatief forse, strooiselbewenende soort die niet
verkleurt in logen en een tengerder, houtbewenende soort met karakteristieke roodverkleuring. Van het eerste type hebben wij nog geen materiaal gezien.
Tenslotte hebben wij ons afgevraagd of die oeroude vondst van C. cerina in
Nederland (toen nog Tricholoma cerinum, want het genus Calocybe is pas in 1938 voor
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het eerst vermeld en in 1962 geldig beschreven) echt dezelfde paddestoel is als onze
recente vondsten.
De vermelding in de Standaardlijst is gebaseerd op een vondst door Mej. W. van der
Meulen, op 14 augustus 1917 onder sparren bij Wapenvelde. Het materiaal zou zijn
geconserveerd en afgebeeld in de Flora Batava. Een collectie was niet te achterhalen; de
plaat is echter met een beschrijving gepubliceerd in deel 25 van de Flora Batava (pl.
1994a, 1920). De afbeelding komt wat habitus en kleur betreft heel aardig met de recente
collecties overeen: een okeroranje paddestoeltje met een dunvlezig hoedje, 17-32 mm
breed en een slank steeltje van 20-30x2-3 mm. Merkwaardigerwijs wordt in de zeer
beknopte beschrijving een hoed vermeld van 30-90 mm breed en een steel van 25-60x2-15
mm. Bovendien zijn de sparren plotseling dennen geworden! Het lijkt erop dat de
beschrijving op ander materiaal gebaseerd is dan de afbeelding, en we houden het er maar
op dat de plaat een groter waarheidsgehalte heeft en dus echt C. cerina voorstelt .
.Calocybe cerina is overal in Europa blijkbaar zeldzaam. Krieglsteiner (1991) geeft in
zijn verspreidingsatlas van West-Duitsland deze soort slechts voor zeven hokken aan,
voornamelijk in het Zuidduitse bergland. Uit Oost-Duitsland zijn geen zekere vondsten
bekend (Kreisel, 1987). De drie Nederlandse vondsten in de afgelopen jaren zouden
kunnen duiden op recente uitbreiding, al is dat voor zo'n weinig opvallend paddestoeltje
moeilijk te bewijzen. Het typische substraat, sterk vermolmd coniferenhout, is echter in
recente tijd zeker toegenomen nu onze houtakkers wat ouder worden. Helemaal
uitgesloten is een toename dus niet. De afbeelding van Calocybe cerina in Cetto (1979:
pl. 1024) komt redelijk overeen met het Nederlandse materiaal. De afbeeldingen door
Konrad & Maublanc (1934: pl. 267, fig. 2), Michael, Hennig & Kreisel (1987): pl. 225)
en in de Schweizerische Pilztafeln (1972: pl. 42) representeren de forsere variant.

Verwante soorten
Calocybe cerina wordt soms opgevat als een ondersoort van C. chrysenteron (bijv.
door Konrad & Maublanc, 1934) of als een twijfelachtig taxon (Gulden in Hansen &
Knudsen, 1992). Calocybe chrysenteron zou in alle onderdelen geel zijn, terwijl C. cerina
bruinachtige tinten zou hebben in hoed en steel en witachtig vlees . Bovendien kan
verwarring optreden met C. fallax. zoals hierboven werd geconstateerd. Dit was aanleiding voor de eerste van ons om collecties van deze soorten aan een nadere inspectie te
onderwerpen.
Hans Geesink (1982) heeft tien jaar geleden de eerste Nederlandse vondst van C.
chrysenteron, in een wilgenbosje in Oostelijk Flevoland, uitvoerig in Coolia beschreven.
Hij was zo vriendelijk om zijn gedroogde materiaal op sturen voor nader onderzoek. In
het Rijksherbarium was uit Nederland slechts één collectie aanwezig, afkomstig van een
tentoonstelling in Maastricht in 1952. Aangezien de herkomst van dit materiaal onduidelijk is (mogelijk uit België) en er geen beschrijving bij was, is het verder buiten beschouwing gebleven. Wèl was er een goed geannoteerde collectie uit Beieren, die ter vergelijking is onderzocht (zie hierna).
In het eerste supplement van de Standaardlijst (Arnolds & al., 1988) wordt ook C.
fallax vermeld, in 1983 gevonden door de Tjallingii's in een sparrenaanplant in het
Harderbos, niet ver dus van Geesinks vondst, maar in een ander biotoop. Zoals hierboven
reeds vermeld, onderscheidt deze soort zich van C. cerina en C. chrysenteron door een
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celluleuze hoedhuid. Dien Tjallingii beschreef de hoedhuid als "moeilijk te interpreteren;
de hyfeuze laag domineert met pleksgewijze enkele ronde cellen". Kees Bas bestudeerde
de hoedhuid ook en concludeerde dat er in een scalpje op veel plaatsen rondachtige cellen
voorkwamen, zij het niet over de hele hoed verspreid. Ik onderzocht diverse, vooral jonge
exemplaren, maar vond geen echt hymeniderm, ZO!liS bij C. fallax; slechts hier en daar
wat opgezwollen eindleedjes van opstijgende hyfen (fig. 3h). Ook bij bovenaanzicht is de
eerste indruk een massa kris kras door elkaar lopende hyfen waarin de weinige subglobuIoze elementen moeilijk te vinden zijn. Naar mijn mening betreft het toch Calocybe
chrysenteron en komt C. fallax voor ons land dus tot nader order te vervallen. Hieronder
een portret van de drie beschikbare collecties.
Calocybe chrysenteron (fig. 3)
Calocybe chrysenteron (Bull.:Fr.) Sing. in Sydowia 15: 47. 1962 ("1961")
Synoniemen: Tricholoma chrysenteron (Buii.:Fr.) Quél., Champ. Jura Vosges 1: 233.
1872. Tricholoma pseudojlammula J. Lange in Dansk Bot. Ark. 8(3): 24. 1933.
Hoed 7-40 mm, eerst convex met stompe umbo, en smalle ingerolde rand, dan uitgespreid tot iets schotelvormig verdiept, niet hygrofaan, goudgeel tot oranjegeel (Komerup
& Wanscher 4A8, 5A8) naar het centrum soms wat meer oranje (5B8), niet doorschijnend
gestreept, glad of bij opdrogen enigszins viltig. Lamellen [L=20-35, 1=1-7] uitgebocht
aangehecht tot iets aflopend met tandje, zeer dicht opeen, gekleurd als de hoed of wat
lichter citroen- tot zwavelgeel. Steel 13-45x2-6 mm, cylindrisch of naar. de top verbreed,
gevuld of met nauwe holte, citroen-oranjegeel, bij ouderdom aan de basis bruinachtig, aan
de top berijpt, overigens fijn wit gestreept, met wit basaal mycelium. Vlees in het
hoedcentrum 1 tot 4 mm dik, gekleurd als oppervlak, in de steef citroengeel tot bleekgeel.
Geur zwak tot duidelijk melig; smaak overeenkomstig, met iets bittere nasmaak. Sporenfiguur en reactie met KOH niet bekend.
Sporen [30/3] (2,6-)2,8-3,5x2,2-2,8(-3,0) ~-tm. Q=1,1-1,4, in meerderheid breed
ellipsoïd, sommige subgloboos of ellipsoïd (Q gem.=1,17-1,28), glad en kleurloos.
Basidiën 16-23x4-6 ~-tm. knotsvormig, 4-sporig, met korrelige inhoud in Kongorood,
siderofiel (zie Geesink, 1982). Lameltrama met korte cylindrische elementen, 12-42x3-16
~-tm. Hoedhuid een compacte cutis van dooreengevlochten, ± liggende hyfen met korte, 36 ~-tm brede elementen, plaatselijk met opstijgende vrije uiteinden, de eindcellen soms
opgezwollen, ± 11-37x5,5-8,5 ~-tm (fig. 3a,c) of/en met slanke cylindrische haren, tot
30x2 ~-tm; in bovenaanzicht een wirwar van hyfen met korte elementen, met slechts enkele
gezwollen cellen. Pigmentatie in gedroogd materiaal dispers, lichtgeel. Celwanden niet
verkleurend in contact met KOH of ammoniak. Gespen afwezig.
Onderzochte collecties NEDERLAND: 25 okt. 1980, Oostelijk Flevoland, nabij
Harderwijk, in wilgenbosje tussen gras en riet, J. Geesink (herb. Geesink, thans in herb.
B.S. Wijster). - 23 sept. 1983, Oost-Flevoland, Harderbos, in sparrenaanplant, op
naalden, F. & D. Tjallingii (Rijksherbarium Leiden). - DUITSLAND: 7 sept. 1987,
Beieren, Unterfahlheim, in sparrenaanplant langs de Donau, E.C. Veilinga 1158 (Rijksherbarium Leiden).
De beschrijving vertoont grote overeenkomsten met die van C. cerina, maar er zijn
twee duidelijke verschillen: de paddestoel is geel zonder bruine tinten en de KOH reactie
ontbreekt ten enenmale. Daarnaast zijn alle onderzochte collecties van C. cerina waarge-
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nomen op hout, van C. chrysenteron op de grond. Het is echter de vraag of het kleurverschil tussen beide taxa wel zo duidelijk is. Bon (1979) beschrijft de hoed van C. chrysenteron als "min of meer oranje of rossig naar het centrum", hoewel dat uit zijn plaat
nauwelijks blijkt. Lange (1935) geeft een beschrijving en afbeelding onder de naam
Tricholoma pseudoflammula J. Lange van een forse Çalocybe (habitus als C. chrysenteron)
met gele lamellen, een overwegend rossig-oranje ("fulvous-orange") hoed en bruine tinten
op het onderste deel van de steel. Hij beschouwt deze paddestoel als idemiek met C. cerina
van de meeste auteurs (echter niet volgens de beschrijving door F_ries), maar de meeste
hedendaagse auteurs beschouwen T. pseudoflammula als een synoniem van C. cluysemeron,
terwijl Singer (1975) Calocybe pseudoflammula als een aparte soort beschouwt. Een zekere
oplossing van deze puzzel zat wel altijd op zich laten wachten omdat Lange in de regel
geen materiaal bewaarde, maar ik neig er toe om zijn plaat als een donkere variant van C.
chrysenteron te beschouwen.
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Fig. 3. Calocybe chrysenteron: a-c vruchtlichamen, sporen en hoedhuid, naar collectie E.C.
Veilinga 1158 (7 sept. 1987); d-f vruchtlichamen, detail hymeniurn en sporen, naar collectie J.
Geesink (25 okt. 1980); g-h vruchtlichamen en hoedhuid, naar collectie F. & D. Tjallingii (23
sept. 1983)

76
Ook in dit geval zijn de vruchtlichamen aanzienlijk kleiner dan de meeste opgaven in
de literatuur, bijvoorbeeld hoed 20-40 mm, steel 4-8(10) mm dik (Bon, 1979); hoed 20-40
mm, steel 6-8 mm (Cetto, 1978); hoed 20-50 mm, steel 6-10 mm (Romagnesi, 1967);
hoed 20-60 mm, steel 4-8 mm dik (Gulden in Hansen & Knudsen, 1992). Alleen de
collectie uit Beieren komt hier in de buurt (hoed tot 40 mm, steel 23-25x4,5-6 mm). De
hoeden in de rijke collectie in het Harderbos meten. slechts 7-14 mm. Nu komt een grote
variatie in afmetingen van vruchtlichamen wel bij meer "agarieken" voor en we zijn
huiverig om daaraan taxonomische betekenis toe te kennen, temeer daar weinig materiaal
voorhanden is om de variabiliteit te toetsen.
Een korte opmerking over de auteurscitering is hier wel op haar plaats. De combinatie Calocybe chrysenteron werd voor het eerst gemaakt door Singer in het tijdschrift
Sydowia, jaargang 15, officieel verschijnend in 1961. Singer schreef hierbij de naam ten
onrechte als chrysentera. Het geslacht Calocybe werd echter pas in 1962 geldig gepubliceerd (met een Latijnse diagnose) door Donk, zodat de voorafgaande combinaties in
Calocybe ongeldig zijn. Dit werd opgemerkt door Bon en Courtecuisse, die zich dan ook
beijverden om hun naam aan deze combinatie te verbinden (in Bon, 1986). Volgens de
regels van de nomenclatuur (bijv. Kuyper, 1987) is echter de datum van effectieve
publicatie doorslaggevend, dat wil zeggen de datum waarop een publicatie van de pers
rolt. Wat blijkt nu? Het betreffende nummer van Sydowia (jaargang 1961 !) verscheen pas
op 20 september 1962, het boek van Donk op 14 juli van dat jaar. Zo zijn de combinaties
van Singer toch nog geldig, niet omdat hij zorgvuldig te werk ging, maar omdat zijn
artikel zo laat van de pers rolde. Soms lijkt nomenclatuur meer een vak voor detectives
en juristen dan voor biologen.
De mycologische trein van Bon en consorten dendert intiJssen ongehinderd voort,
een spoor van meer en minder weloverwogen nieuwe soorten en nieuwe combinaties
achter zich latend. Recent heeft hij de kleinere, gepigmenteerde Calocybes ondergebracht
in het genus Rugosomyces Raithelhuber (Bon, 1991). Calocybe is nu beperkt tot de witte,
Tricholoma-achtige soorten met de welbekende Voorjaarspronkridder (Calocybe gambosa)
als type. We mogen nu dus spreken over Rugosomyces chrysenteron, R. cerina en ook R.
camea voor onze vertrouwde Roze pronkridder. We hebben ons nog geen oordeel over
deze voorstellen gevormd.
Calocybe chrysenteron is in Europa wijd verbreid, beduidend algemener dan C.
cerina, maar nergens gewoon. Ze wordt niet genoemd in de Britse checklist (Dennis,
Orton & Hora, 1960), aangeduid als zeldzaam in Denemarken (Hansen & Knudsen,
1992), als "niet algemeen" in Frankrijk (Kühner & Romagnesi, 1953) en "sehr zerstreut"
in Oost-Duitsland (Kreisel, 1987). De verspreidingskaart van West-Duitsland (Krieglsteiner, 1991) toont honderd bezette hokken van 10x10 km, voornamelijk in de Zuidduitse
gebergten. In de Noordduitse laagvlakte is de soort uitgesproken zeldzaam (3 hokken).
Deze gegevens suggereren een overwegend (noordelijk-)montane verspreiding.
Calocybe chrysenteron is ook veel vaker afgebeeld en beschreven dan C. cerina.
Goede platen van de typische robuuste, geheel gele vorm zijn ondermeer gepubliceerd
door Romagnesi (1967: pl. 241A), Bon (1979: pl. 84, fig.2) en Cetto (1978: pl. 607).
Een slankere vorm, die meer overeenkomt met het hier beschreven materiaal, is afgebeeld
door Michael, Hennig & Kreisel (1987: pl. 224) en Breitenbach & Kränzlin (1991: pl.
143). Zoals hierboven aangegeven is de interpretatie van Lange, en dus ook in de
"kleine" Lange (Lange, 1975) twijfelachtig.
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Tot zover konden we onze waarnemingen redelijk goed plaatsen, maar het jaar 1992
bad een verrassing voor ons in petto. Jacqueline Baar verzamelde bij Dwingeloo, alweer
tjjdens mycosociologisch onderzoek, in de holte van een oude dennestronk een miezerig
paddestoeltje met een gele hoed, dat echter wèl onmiddellijk rood werd met kaliloog.
Oecologisch en wat chemische reacties betreft dus typisch C. cerina, maar met de kleuren
van C. chrysenteron. Haar materiaallijkt sprekend op de afbeelding van J. Lange in Flora
agaricina daruca (1935: pl. 24F) onder de naam ... Tricholoma fa/lax . Helaas beschrijft
Lange niet de hoedhuidstructuur, zodat een interpretatie van deze afbeelding onmogelijk
is . Nee, bet laatste woord in deze kwestie is nog niet gezegd, al schreef Geesink (1982)
in een optimistische bui over C. chrysenteron: "Het was een verademing te ervaren dat
schrijvers over paddestoelen het over deze soort eens waren". Vooralsnog zijn we geneigd
om aan de KOH reactie meer waarde toe te kennen dan aan het verschil in pigmentatie en
de vondst van Baar is voorlopig als C. cf. cerina opgeborgen.
Tot slot laten we een tabelletje volgen voor de Calocybe soorten met gele lamellen in
West-Europa waarin ook soorten zijn opgenomen die nog niet in ons land zijn aangetroffen. De eerste auteur houdt zich aanbevolen voor verder materiaal uit deze groep en
andere kritische soorten uit Calocybe, met name C. persicolor.

Tabel voor de determinatie van Calocybe sect. Pleurojlammulae Sing. in Europa
la. Hoedhuid overwegend een hymeniderm, bestaande uit een bijna ononderbroken laag
van ronde tot peervormige cellen
2
b. Hoedhuid overwegend een culis of rrichoderm, bestaande uit liggende of opstijgende,
cylindrische hyfen, soms plaatselijk met enkele opgeblazen eindcellen
3
2a. Hoed geel tot oranjebruin, 5-20(-40) mm. Steel geel, basis roodbruin, 2-4 mm dik
C. fallax (Sacc.) Redhead & Sing.
(= C. naucoria (Murr.) Sing.; niet uit Nederland bekend, zeer zeldzaam in Duitsland, vermoedelijk met noordelijke verspreiding)
b. Hoed en steel purperbruin tot donker roodbruin, contrasterend met de gele lamellen.
C. onychina (Fr.) Donk
Hoed 20-60(-90) mm. Steel 4-8 mm dik
(niet uit Nederland bekend; zeldzaam in Duitse middelgebergten en Scandinavië).
3a. Sporen ca. 5,5x3-3,5 JLm, langwerpig ellipsoïd. Groeiend op resten van Russen
(Juncus spp.) . Vruchtlichamen geheel geel
C. juncica/a (Heim) Sing.
(oorspronkelijk beschreven uit Frankrijk, niet vermeld uit Groot-Brittannië, Duitsland en Scandinavië)
b. Sporen 2,8-4,7x2,1-3,6 JLm, breed ellipsoïd. Groeiend op hout of strooisel
4
4a. Vruchtlichamen met kaliloog of ammonium niet reagerend, in alle delen geel tot
oranjegeel. Gewoonlijk op strooisel (naalden of humus)
C. chrysenteron (Bull. :Fr) Sing.
b. Vruchtlichamen met kaliloog en ammonium snel donker rood(bruin) verkleurend,
ook in gedroogd materiaal sub mie. Hoed en steel meestal oranjebruin, soms geel
C. cerina (Pers. :Fr.) Donk
(variëteit?). Gewoonlijk op rottend naaldhout
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"EERST WIT DAN GRIJS DAN ZWART"
De excursies van

~992

Mededeling 503 van het Biologisch Station, Wijster
Elisabeth lansen, Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek,
Bosrandweg 20, 7604 PH Wageningen
Mirjam T. Veerkamp, Biologisch Station, Karnpsweg 27, 9418 PD Wijster
During the one-day forays of the Dutch Mycological Society in 1992 a total of 1042 species
is recorded. Again wood-inbabi ting fungi as Trametes versicolor, Xylaria hypoxylon and
Stereum hirsutum werc most frequently encountered. In the discussion the forays are clustered
according to landscape-ecological criteria. Rare and interesting species are mentioned . Two
species are new to the Netherlands, viz. Entoloma opacum and Tremellodendropsis tuberosa.

Het excursieprogramma van 1992 stond in het teken van het zwarten van witte
hokken. De atlas staat eraan te komen en voor de meeste daarin op te nemen soorten was
1992 de laatste kans een extra stipje in deze atlas te krijgen. Tijdens de excursies zijn 49
witte en/of grijze km-hokken (hokken met minder dan 10 soorten) van de in totaal 94 kmhokken bezocht. Figuur 1, waarin het totaal aantal soorten per excursie is uitgezet, laat
zien dat deze witte hokken zeker niet slechter scoren dan de zwarte.
In totaal zijn er 1042 taxa waargenomen. Dit is het hoogste aantal sinds de laatste
zes jaar, maar er is dan ook nog geen jaar met zoveel excursies geweest. Zo'n aantal van
1042 wil zeggen dat je alleen maar alle excursies hoeft af te lopen om in één jaar een
kwart van de Nederlandse paddestoelenflora te leren kennen.
De meest waargenomen soorten zijn Trametes versicolor (52% van de excursies), Xylaria
hypoxylon (52%), Stereum hirsutum (51 %), Mycena galericulata (49%), Bjerkandera
adusta en Hypholomafasciculare (beide 46%). Net als in de voorgaande jaren zijn dit alle
houtsaprofyten. De meest gevonden bodemsaprofyten zijn Phallus impudicus (43%),
Mycena galopus (41 %), Collybia dryophila (33%) en Collybia peronata (31 %) . Van de
ectomycorrhizasoorten zijn Lactarius quietus (36%), Scleroderma citrinum (34%),
Paxillus involutus (31 %), Amanita rubescens (30%) en Russula ochroleuca (28%) het
meest waargenomen.
Wat het weer betreft was 1992 een heel extreem jaar; de maanden mei en juni waren
de warmste maanden mei en juni van de eeuw. De zomer in zijn geheel behoorde tot de
vier warmste zomers van deze eeuw, alleen die van 1947 en 1983 waren warmer. De
maand juli en de eerste helft van augustus waren landelijk gezien droog, al zijn plaatselijk
zware regenbuien gevallen. De tweede helft van augustus en begin september waren zeer
nat. Deze warme zomer en de plotselinge grote hoeveelheden regen erna leverden van de
tweede helft van augustus tot half september een mycologische toptijd op. De maand
oktober was droog met enkele nachtvorsten, maar daarentegen was de maand november
zacht en nat terwijl toen de vorst uitbleef zodat het seizoen lang doorging.
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Fig. 1. Aantal soorten per excursie. Verklaring der gebiednummers:
1 De Schotsman; 2 De Spuidijk; 3 Robbenoordbos; 4 Bemelerberg I Gasthuisdelf Nuttenberg;
5 Amsterdamse Waterleiding-duinen; 6 Noordoostpolder; 7 Noordoostpolder;
8 De Put en omgeving Alphen ald Rijn; 9 De Groene Ster; 10 Het Houtwiel;
11 Landgoed Zoelen; 12 De Groene Ster; 13 't Twiske; 14 Schokkerbos; 15 Nagele;
16 Tollebeek; 17 Usselvliedt I 't Vinkenest; 18 Streefkerk; 19 Plattebossen I Kolmonderbos;
20 Wamberg; 21 Seldensale; 22 Eikenburg; 23 Stoutenburg I Barneveldse Beek; 24 Maatman;
25 Singraven; 26 Axelse Bos; 27 De Braakman; 28 St. Jansteen; 29 Ossenbroek; 30 Zandhove;
31 Zalkerbos; 32 Altijd Drok; 33 Westerklift; 34 geluidswal Gouda; 35 Loetbosch;
36 Hugterheide; 37 Bunderbos; 38 Ilperveld; 39 Rheezerveen; 40 Engelandsche Bos;
41 Boerdonkse Kampen I Het Gerecht; 42 De Schotsman; 43 De Goudplaat; 44 Botgat;
45 't Zand; 46 Oldenaller; 47 Zuid. Flevoland; 48 De Horsten; 49 Bos Schoonheten;
50 Eelerberg; 51 Luttenberg; 52 't Hout I IJzerenbos; 53 Amsterdamse Waterleidingduinen;
54 Woestduin I Vinkenduin; 55 Oost- en Middelduinen; 56 Duin Hoek van Holland;
57 Springertduin; 58 Duinbosjes bij Stellendam; 59 Brouwersdam I De Punt;
60 Slikken van Goeree en Flakkee; 61 Neeltje Jans

De auteurs van dit verslag hadden door eigen ervaring de indruk dat 1992 tot de
mycologische topjaren behoorde, zeker voor wat betreft de mycorrhizasoorten. Op
excursies konden weer ouderwetse aantallen mycorrhizasoorten opgeschreven worden.
Opvallend waren de grote hoeveelheden vruchtlichamen van bijvoorbeeld Amanita
pha/loides; nooit zagen we zoveel Xerocomus rubellus. In de kleiboslanen was het beter
dan een onzer (na 1985) ooit gezien heeft met vondsten zoals Boletus satanas, B. impolitus en B. appendiculatus (na 1980 in slechts twee uurhokken waargenomen!). Wat is er
na zo'n constatering verleidelijker dan de excursiegegevens van de laatste vier jaar naast
elkaar te leggen en soorten, soortengroepen en functionele groepen te gaan tellen en
vergelijken.
In figuur 1 is het aantal mycorrhizasoorten per excursie aangegeven. Zeven excursies
hebben een hoog percentage mycorrhizasoorten, namelijk meer dan 30% . Bij een
vergelijking met de jaren 1989, 1990 en 1991 blijkt dit aantal excursies met hoge
percentages mycorrhizasoorten er niet uit te springen. Ook het totaal aantal waargenomen
mycorrhizasoorten was met 217 soorten in 1992 niet hoger dan dat in de andere jaren.
Meldingen van kritische soorten zoals Boletus edulis, Tricho/oma-soorten, en Russula
nigricans bleken bij vergelijking met meldingen van minder kritische soorten als Paxi/lus
involutus en Russu/a ochroleuca geen andere tendens op te leveren. Enfin, sufgeteld en
uren later hebben we moeten concluderen dat waarschijnlijk de toptijd voor de mycorrhizasoorten te kort en/of te plaatselijk is geweest waardoor zo'n gegevensset van een heel
jaar teveel andersoortige gegevens bevat om een indruk die je van een seizoen hebt met
cijfers te illustreren.
Voor een bespreking van de excursies zijn de terreinen op basis van regionale of
oecologische overeenkomsten in groepen samengenomen. Er is zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van de bijgeleverde beschrijvingen van de excursieleiders, onze dank hiervoor.
Jammer genoeg worden deze nog lang niet van alle excursies gemaakt. Helaas is ook niet
van alle excursies een soortenlijst ingestuurd.
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Weekend Zeeuws-Vlaanderen
Omdat dit deel van Nederland zich minder leent voor een dagexcursie werd hier het
jaarlijkse verenigingsweekend georganiseerd. De deelnemers konden zowel wat betreft het
onderkomen, de verzorging als de excursies terugzien op een gezellig en geslaagd
weekend.
Bezocht werden het Axelse Bos bij Axel, De Braakrnan, Biervliet en het Waterwingebied bij Sint Jansteen.
Bijzondere vondsten waren Clitocybe incomis, Cortinarius suillus en Tephrocybe
striaepilea.
De kustgebieden
Hieronder vallen de excursies in de duinen, zandplaten, dammen e.d. Bezocht
werden de volgende terreinen: De Schotsman op Noord-Beveland, De Spuidijk op
Karnperland, Amsterdamse Waterleiding Duinen, het kooibos Westerklief en de Wierdijk
op Wieringen, Botgat en de Eendenkooi bij 't Zand in de kop van Noord-Holland, De
Horsten bij Wassenaar, Woestduin en Vinkenduin bij Bloemendaal, Oost- en Middelduinen op Goeree, duinen bij Hoek van Holland, Neeltje Jans, terreinen op Goeree/OverFlakkee: Springertduin, duinbosjes bij Stellendarn, Brouwersdam en De Punt, de dijk bij
Stellendam en de slikken van Goeree en Flakkee.
De eerste excursie van het jaar naar de Spuidijk leverde meteen een nieuwe
Satijnzwam voor Nederland op, Entoloma opacum (Velen.) Noordeloos. Deze soort lijkt
veel op E. plebejum maar verschilt hierin door kleinere sporen 7-10x6-7 J.!ID (t.o.v. 10,514,5x7-11 J.!ID), de aanvankelijk witte larnellen en bijna zwarte hoed. Een bijzondere
vondst was ook de ascornyceet Encoelia fasciculare die in het najaar ook in de Eendenkooi bij 't Zand gevonden werd.
De excursie naar de Amsterdamse Waterleiding-duinen in het voorjaar leverde
enkele bijzondere houtzwammen op zoals Coriolopsis gallica, lnonotus rheades en
Peniophora polygonia. Onder de vijf aardsterren die tijdens de herfstexcursie gevonden
werden behoort ook de zeer zeldzame Geastrum saccatum. Voor dit best onderzochte
gebied van Nederland werden verder genoteerd: Hohenbuehelia jluxilis (slechts uit één
uurhok bekend), Leucocoprinus badhamii en Ramaria myceliosa.
Op Wieringen vond men Conocybe cryptocystis en de bij druk rood wordende
Leucocoprinus georginae.
De excursie naar de Horsten vond plaats onder zeer natte omstandigheden. Na het op
naam brengen van 122 soorten was de koffie met gebak verdiend. Bijzonderheden waren
Lycoperdon umbrinum en Pholiota henningsii.
De Oost- en Middelduinen, een duingebied dat reeds eeuwen begraasd wordt en
waarvan tot nu toe slechts weinig bekend was leverde maar liefst 26 soorten van de Rode
Lijst op. Gezien de oecologie is het niet verwonderlijk dat hieronder veel soorten waren
uit de geslachten Geoglossum en Hygrocybe (ondermeer H. colemanniana, H. virginea
var. fuscescens, H. coccinea en H. insipida).
Uit de duinen bij Bloemendaal zijn de volgende soorten het vermelden waard:
Lopharia spadicea, Omphalina galericalor en Psathyrella murcida.
Van de duinen bij Hoek van Holland: Melanoleuca rasilis var. leucophylloides en
Octospora leucoloma.
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De laatste excursiedag, in november, naar de terreinen op Goeree/Overflakkee,
leverde veel korte lijstjes op, vooral doordat een deel van de excursiegangers het startpunt
niet kon vinden. (Geen truc van "witte hokken" jagers!). Toen iedereen zijns weegs was
gegaan en het al bijna donker was is de excursieleider nog even stiekem over een hekje
geklommen, en dit leverde hem de verrassing van d.e dag op. Hij ontdekte twee exemplaren van Hygrocybe punicea, een soort die na 1980 uit slechts drie uurhokken bekend is.
Tevens stonden er drie grote heksenkringen van Hygrocybe coccinea en kruisdistels met
daarop Pleurotus eryngii.
Usselmeerpolders
Bezochte gebieden: Robbenoordbos, Altijd Drok bij Slootdorp in de Wieringermeer,
Noordoostpolder en Zuidelijk Flevoland.
Of je er nu komt in het voorjaar, de zomer of het najaar, de IJsselmeerpolders
lever.en altijd spannende paddestoelen op. Sterker nog: als er elders weinig te beleven valt
worden de polders nogal eens als toevluchtsoord gebruikt; dit was ook in 1992 het geval.
De excursie naar het Robbenoordbos leverde enkele vroege soorten op zoals
Sarcoscypha austriaca en Helvella leucopus, beide zeldzame soorten.
In de Noordoostpolder waren de hoogtepunten: Peziza sepiatra en Helvella soliraria
ss. Dissing, een soort die uit slechts vijf uurhokken bekend is en alleen in de provincie
Flevoland voorkomt (Veerkamp, 1992). Pyrenopeziza petiolaris, tot nu toe uit slechts
twee uurhokken bekend, komt waarschijnlijk veel algemener voor. In de IJsselmeerpolders zijn de saprofytische geslachten Coprinus, Psatlzyrella en Plureus altijd rijk vertegenwoordigd, ook deze keer. Uit het laatstgenoemde geslacht is Plureus insidiosus
waargenomen. Deze soort, die tot nu toe alleen uit de kleiputten bij Buren bekend was,
lijkt macroscopisch op P. nanus en P. phlebophorus, maar onderscheidt zich daarvan
door de clavate tot utriforme cheilocystiden en de afwezigheid van pleurocystiden
(Vellinga, 1990). De uitgeweken excursie naar de stranden van Zuidelijk Flevoland
leverde o.a. de mycorrhizasoorten Lactarius glyciosmus en L. helvus op, soorten die
landelijk vrij algemeen voorkomen maar in de polders beperkt zijn tot de voedselarmere
strandstro ken.
Recreatiebosjes in Noord- en Zuid-Holland en Friesland
Bezochte gebieden: De Put bij Alphen aan de Rijn, Groene Ster bij Leeuwarden,
recreatiegebied 't Twiske, dorpsrand van Streefkerk en de geluidswal bij Gouda.
De vijf bovengenoemde gebieden met uitzondering van de excursie naar Gouda zijn
in de droge tijd bezocht. Afhankelijk van de specialisten die zo'n excursie bezoeken levert
dit Of hele korte lijstjes op Of lijsten met voor het grootste deel ascomyceten en aphyllophoralen. Zo behoorden in de Put, een visvijver omzoomd met een groenstrook, van de
waargenomen 36 soorten 42% tot de ascomyceten, 39% tot de aphyllophoralen en 14%
tot de agaricalen. Zowel in de Groene Ster als in de bosjes bij Streefkerk is Coprinus
tigrinellus waargenomen, een tot nu toe weinig gemelde soort. De geluidswal bij Gouda,
een hoge heuvel van stadspuin afgedekt met zand, is een paradijs voor Agaricaceae. Er
zijn acht soorten Agaricus gevonden waaronder de vrij zeldzame Agaricus augustus en
heel veel vruchtlichamen van A. geesterani. Daarnaast zijn Lepiota en Macrolepiota rijk
vertegenwoordigd. Ook in het jonge recreatiegebied 't Twiske is Agaricus geesterani
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waargenomen. Het lijkt erop dat deze soort de laatste jaren Nederland aan het veroveren
is vooral via dit soort jonge recreatieterreinen.

Bossen op klei en overgangen van zand naar klei
Bezochte gebieden: Kasteelbos Zoelen in de Betuwe, landgoederen IJsselvliet en Vinkenest gelegen tussen Elburg en de IJssel, omgevirig Stoutenburg en Barneveldse beek,
Zandhove en Zalkerbos gelegen langs de IJssel.
De excursie naar het Zoelerbos vond begin juni in een erg droge tijd plaats. Toch
zijn enkele bijzonderheden als Amanita vaginata, Ganoderma pfeifferi en lnonotus
dryadeus gezien. De excursie naar de landgoederen IJsselvliet en Vinkenest begin
augustus leverde ouderwetse hoeveelheden mycorrhizasoorten op (bijna 50% van de
soorten). Vooral de geslachten Amanita, Russula en Boletus s.l. waren goed vertegenwoordigd. Van het laatste geslacht werd ondermeer B. erythropus gezien; verder is
Inonotus cuticularis het vermelden waard.
Ook de excursie naar de omgeving Stoutenburg leverde hoge aantallen mycorrhizasoorten op (33% van de soorten). In eim berm met eiken werden Russula insignis (= R.
livescens), een reukloze vorm van lnocybe pelargonium, Otidea bufonia en Agaricus
semotus waargenomen. Ook Russula odorata, kenmerkend voor bermen (Keizer, 1993)
werd in een berm bij eik gevonden. In een moerasbosje is van een ver verteerde berkestomp Phanerochaete filamentosa verzameld. Deze soort is door zijn opvallende, bruine
kleur (als van Hapalopilus) met gele rand direct in het veld herkenbaar, bovendien kleurt
het vlees net als bij Hapalopilus paars met een druppel loog; bij beide soorten komt dan
ook polypoorzuur voor (Gill & Steglich, 1987). In hetzelfde bosje is bij berk Russula
sphagnophila gevonden. Deze soort, kenmerkend ··voor veenrilosrijke berkenbosjes, is
makkelijk te verwarren met Russula nitida. In vergelijking met R. nitida is deze soort nog
iets breekbaarder en mist meestal het rood op de steel. Bovendien is de sporée crème
i.p.v. licht geel en de sporenornamentatie is min of meer verbonden en niet geïsoleerd
zoals bij R. nitida.
In de mycologische toptijd waren de verwachtingen voor Zandhove en het Zalkerbos
hooggespannen wat wel blijkt uit het hoge aantal excursiegangers (24 personen). De
hieronder genoemde lange lijst bijzonderheden kan niemand teleurgesteld hebben. In
Zandhoven, gelegen in een wit hok, werden de volgende soorten gevonden: Clitocybe
houghtonii, Coprinus picaceus, C. silvaticus, Cystolepiota hetieri, Lepiota tomentel/a
(slechts uit twee uurhokken bekend), Plureus luctuosus en Psathyrella leucotephra. Het
bleef niet alleen bij zeldzame saprofyten want ook Inocybe paludinella, Russula solaris,
R. vetemosa en Tricholoma album werden gesignaleerd. De eerste drie mycorrhizasoorten
zijn bedreigde soorten uit de Rode Lijst; ook van de laatste soort is inmiddels bekend dat
deze sterk achteruitgegaan is (Arnolds & Jansen, 1992) en derhalve ook in de Rode Lijst
opgenomen zou moeten worden. Ook in het Zalkerbos werd Coprinus picaceus gevonden.
Daarnaast leverde dit bos vijf soorten aardsterren op. Behalve de meer algemeen
voorkomende Geastrum triplex werden hier de zeldzame G. coronatum, G. fomicatum,
G. recolligens en G. striatum gevonden.

Moerasbosjes op veen
Bezochte gebieden: Het Houtwiel bij Broeksterwoude, Loetbosch in de Krimpenerwaard,
Ilperveld, het Rheezerveen en het Engelandsche Bosch beide nabij Hardenberg.
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Door de droogte en de hoge temperaturen werd i.p.v. de geplande excursie naar
Gaasterland het Houtwiel bezocht, een met veenmos en kleine elzenbosjes dichtgegroeid
wiel. Agrocybe paludosa, Galerina paludosa en Tephrocybe palustris waren het resultaat.
Volgens de excursieleider niet een lijst om over naar huis te schrijven. Maar wie heeft er
nu wel eens een inventarisatielijstje naar zijn moeder gestuurd? Toch slaagde deze
excursieleider, specialist in kleine zaken, er ook nog in Melanotus phillipsii, een nieuwe
soort voor alle zes de deelnemers uit het slijk te halen.
Van het Loetbosch, voor een deel elzenbroekbos, kunnen enkele kenmerkende
elzenbegeleiders als Naucoria escharoides, N. scolecina, N. subconspersa, LActarius
obscurarus en de veel zeldzamere L. omphalifonnis genoemd worden. De waargenomen
Psathyrella pygmaea en Entoloma speculum duiden op wat voedselrijkere omstandigheden.
Van de vaarexcursie naar het Ilperveld zijn Coprinus peltuddus en Mycena bulbosa
het vermelden waard.
In het Rheezerveen, een met berken dichtgegroeid verdroogd voormalig hoogveen
waren de paddestoelen schaars. Opvallend was het talrijke voorkomen van Inonotus
radiatus op berken. In het Engelandsche Bosch werden de interessantste vondsten langs
een oude Vechtmeander met stroken wilgenbroekbos en enkele elzen gedaan. Hiervan
kunnen vermeld worden: Cortinarius helobius, Dennocybe saligna (=D. cinnamomeolutea), Entoloma bisporigerum, Inocybe acutella, Naucoria pennixta, N. salicis en Russula
subrubens. Op wilgebout stond ondermeer Pholiota connissans.

Bossen in Twente
Bezochte gebieden: Maatman bij Lattrop, Singrave bij Deriekamp, Schoonheten bij
Raalte, de Eelerberg en Lutteberg ten westen van Hellendoorn.
De lootbossen van de eerste twee gebieden zijn eind augustus bezocht. In de
Maatman is Tylopilus felleus gevonden, een bedreigde soort van de Rode Lijst die voor
1970 algemeen voorkwam en na 1970 zeldzaam is geworden. Op de terugweg van de
excursie is op een Amerikaanse eik een prachtexemplaar van Ganodenna resinaceum
gezien. De drie laatste gebieden met gemengd bos zijn half oktober in de alweer wat
drogere tijd bezocht. Het resultaat is weliswaar een soortenlijst van meer dan 100 soorten,
maar hiervan zijn alleen Suillus bovinus met zijn maatje Gomphidius roseus, gevonden op
de Lutteberg, het vermelden waard.
Zuid-Limburg
De voorjaarsexcursie ging naar de Bemelerberg, Gasthuisdel en de Nuttenberg bij
Bemelen. Later in het seizoen werden de volgende terreinen geïnventariseerd: Platte
Bossen en het Kolmander Bos ten zuiden van Simpelveld, Bunderbos ten zuiden van
Elsloo, en 't Hout en IJzerenbos bij Susteren.
De voorjaarsexcursie leverde geen echte zeldzaamheden op. Ook de verwachte echte
morieljes waren er niet, slechts één reeds half opgepeuzeld exemplaar van Morehel/a
esculenta. De fotografen konden wel hun hart ophalen aan het maken van plaatjes van
prachtige exemplaren van Mitrophora semilibera.
Van de speurtocht in de Platte Bossen en het Kalmonder Bos staan enkele leuke
vondsten op de lijst: Gyroporus castaneus, Phanerochaete afjinis, Russula puellaris en R.

violeipes.
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In Limburg moeten we het paradijs der Lepiota's zoeken, van dit geslacht werd uit
het Bunderbos het hoogste aantal gemeld, nl. zes soorten. In vergelijking met de aantallen
die weleens genoemd worden is dit niet veel, wel waren hier enkele bijzonderheden bij
zoals Lepiota calcicola en L. forquignonii. Andere bijzondere soorten waren Clavulinopsis
luteo-ochracea, Entoloma olorinum, Macrolepiota pennixta, Ombrophila violacea,
Psilopeziza babingtonii en Ramariopsis pulchella. Hier werd ook nog een nieuwe soort
voor Nederland ontdekt, Tremel/odendropsis tuberosa var. helveti, die van var. tuberosa
(niet uit Nederland bekend) verschilt door geheel witte vruchtlichamen en de wat gebogen
iets kleinere sporen.
Voor de meeste deelnemers aan de excursie naar de omgeving van Susteren was
Lycoperdon echinatum de vondst van de dag. Deze soort die o.a. in de Ardennen
regelmatig gevonden wordt in beukenbossen op kalkrijke bodems, is in Nederland voor
het eerst in 1987 aangetroffen en thans van twee uurhokken bekend.
Plaatselijk stond het vol met Typhula erythropus en T. erumpens, de eerste is vrij
algemeen voor Nederland de laatste veel zeldzamer. Een zeldzame soort was Steccherinumjimbriatum.
Het Pleistoceen
Bezocht werden: Wamberg, Seldensale en Eikenburg bij 's Hertogenbosch, Ossenbroek
ten Zuiden van Beers, Rugterheide ten Oosten van Maarheeze, Boerdonksekampen en Het
Gerecht ten Noordwesten van Donk en Landgoed Oldenaller bij Nijkerk.
Met uitzondering van het laatste terrein liggen deze gebieden in het Kempens district
van de pleistocene gronden. Er werden hier tien "witte km-hokken" geïnventariseerd. Het
hoogste aantal soorten van de excursies van dit jaar werd gevonden op de Hugterheide,
verdeeld over twee km-hokken, en een bijzondere vondst was Er:toloma sphagneti. Weer
eens een bewijs dat "witte hokken" een bezoekje waard zijn!
Op de doordeweekse excursie naar Ossenbroek hadden de VUT-ters een vrije dag
genomen, of dacht men dat Brabant toch niets oplevert. De deelnemers waren echter
verrast door het grote aantal mycorrhizasoorten dat men vond. Zo stonden er op meerdere
plaatsen Amanita pantherina en A. spissa, voorts werden er maar liefst 14 RussuJa
soorten aangetroffen.
De enige meldingen van Cantharellus cibarius, Hydnellum concrescens, Mycena
hiernalis en Tricholoma columbetta, allen soorten van de Rode Lijst komen van de tot nu
toe mycologisch onbekende km-hokken van de Boerdonksekampen en Het Gerecht.
Half oktober vertoonde de droogte duidelijk z'n negatieve invloed op de paddestoelenflora op Oldenaller. Zo werden er in de eikenlanen nauwelijks mycorrhizavormers
gevonden. Een relatief vochtig bosje, met voornamelijk Zwarte els en eikenhakhout had
duidelijk veel minder van de droogte te lijden gehad. Dit bosje vertoont kenmerken van
een moeraselzenbos, met soorten als Naucoria escharoides, Lactarius obscurarus en
Cortinarius paleaceus, alle drie mycorrhizavormers met Els. Leuke vondsten zijn de
zeldzaam waargenomen Aseoholus foliicola, een kleine ascomyceet, waarvan de naaste
verwante soorten vooral op mest voorkomen. Verder twee grasbewoners, namelijk
Melanotus phillipsii en Marasmius graminum. Aardig om te vermelden is dat deze
exemplaren van M. phillipsii afgebeeld zullen worden in deel vijf van de Oecologische
Flora van Weeda en Westra.
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Voor geïnteresseerden is er op de komende nieuwjaarsbijeenkomst een volledige lijst
van waargenomen soorten per excursie beschikbaar.
Met dank aan Peter Frigge (IKC-Wageningen) voor het samenstellen van de excursielijst.
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DE ACHTERHOEK
BINNENLANDSE WERKWEEK 1992
Rob Chrispijn, Jodenweg 1, 8385 GP Vledderveen
Roei Douwes, Surinamestraat 136, 9715 PZ Groningen
The yearly week foray of the Dutch Mycological Society was held in October 1992 in the
'Achterhoek' in the east of the Netherlands. Although it had been very dry for several weeks
still 696 species of 212 genera have been found. In general the number of carpophores per
species was very low. Some rare and interesting species are mentioned, a.o. Neetria hederae,
Aseoholus cervinus, Phanerochaete raduloides, Dichostereum effuscatum and Schizopara
radula.

In 1991 werd tegemoet gekomen aan de wens om een binnenlandse werkweek ook
eens in september te houden, zodat er meer aandacht aan Russula's en Boleten besteed
kon worden. De toen gehouden werkweek in midden Limburg werd geteisterd door
droogte waardoor alleen langs beken en in moerasgebieden redelijke hoeveelheden
paddestoelen te vinden waren. Ook het afgelopen jaar hadden we weer een mooie zomer
met dit verschil dat deze keer de weersomslag met regen in de tweede helft van augustus
viel. De eerste helft van september was dan ook bijzonder goed voor paddestoelen met
veel meldingen van bijzondere vondsten. Daarna werd het droger en midden oktober
begon het zelfs 's nachts licht te vriezen. Dat was precies de periode waarin de werkweek
weer traditiegetrouw werd gehouden. Het is duidelijk dat de weergoden de deelnemers
aan de binnenlandse werkweek niet gunstig gezind zijn!

't Zonnetje
Als lokatie voor de werkweek was ditmaal voor de Achterhoek gekozen. Op de
camping 'het Zonnetje' tussen Ruurlo en Zelhem waren een aantal bungalows gereser-
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veerd waar een kleine 40 deelnemers de week, of een deel ervan, hebben doorgebracht.
Als gemeenschappelijke ruimte diende een recreatiezaal met een aantal ruimtes waar
zowel de deelnemers als de meegebrachte· microscopen en literatuur makkelijk een plaats
vonden.
Volgens een recent onderzoek van bureau Maurice de Hond denken de meeste Nederlanders bij de naam Achterhoek alleen maar aan de boerenrockgroep Normaal. Daarom is
er een stichting in het leven geroepen die met f 750.000,-, bijeengebracht door het
bedrijfsleven, gaat proberen deze streek een bredere naambekendheid te geven. Volgens
een woordvoerder van deze stichting hebben de heren in Den Haag te weinig respect voor
een regio die het sociaal-economisch zo goed doet.
Gebrek aan respect is ook de indruk die zich opdringt bij de natuurliefhebber die de
Achterhoek bezoekt. Maar dat is waarschijnlijk een ander soort gebrek als waar de
woordvoerder op doelde.
Ooit was de Achterhoek, zoals de naam aangeeft, een agrarisch achtergebleven
gebied. Die achterstand is vanaf de vijftiger jaren snel ingelopen. Met snelwegen werd de
bereikbaarheid verbeterd, rond groeikernen verrezen de gebruikelijke nieuwbouwwijken,
het land werd rechtgetrokken en de grondwaterstand verlaagd zodat de boeren hun
produktiviteit konden verhogen. Het is het gebruikelijke scenario dat in vrijwel alle delen
van Nederland is toegepast met hetzelfde gebrek aan respect. Het resultaat lijkt in een
streek als de Achterhoek nog wat dramatischer. Of komt dat alleen maar omdat we dit
gebied kennen uit een tijd dat de graslanden langs de Oude IJssel nog wit zagen van de
margrieten en de koninginnepage door oma's tuin fladderde. Maar goed, genoeg nostalgie.
Feitelijke gegevens
Tijdens de werkweek concentreerden we ons op het 'witte vlekken gebied' van de
westelijke Achterhoek. IJssel en Oude IJssel vormden daarbij de natuurlijke grenzen van
ons gebied. Hoewel er ook een enkele excursie over de rivieren heen werd gemaakt om
meer belovende bossen op rijkere gronden te bezoeken.
Het landschap van het westelijk deel van de Achterhoek is geologisch minder
spectaculair dan de omgeving van Winterswijk in het oosten, waar zeer oude bodemlagen
van vóór de ijstijden (bijna) aan de oppervlakte komen. Het karakter van ons gebied is,
zoals de meeste hogere gronden in Nederland, gevormd tijdens de laatste twee ijstijden.
Gedurende de laatste ijstijd is onder invloed van wind en water een landschap van
dekzandruggen en beekdalen ontstaan. Jongere landschappen uit het Holoceen vinden we
in de rivierdalen van de IJssel en Oude IJssel. Plantengeografisch behoort het gebied tot
het subcentreuroop district, met overgangen naar het fluviatiel en het Gelders district.
Wat de flora betreft is het centrale deel van de Achterhoek armer dan de randgebieden.
Nog in de vorige eeuw bestond dit gebied grotendeels uit heiden en vennen.
Blijmoedig blasé
Zoals gezegd was het half oktober alweer weken droog geweest. Dat betekende dat de
vele, soms schrale, bermen afvielen. Ook graslanden en de paar stukjes hei leverden
weinig op. De meeste excursies gingen dus naar bosgebieden.
Op weg naar de werkweek hadden we al gemerkt dat de bossen en landgoederen in de
IJsselvallei veel beter waren dan die op de arme zandgrond. Vanuit het noorden komend
namen de aardige vondsten snel af naarmate we de eindbestemming naderden. Dit gaf
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diezelfde avond tijdens de deelnemersbijeenkomst aanleiding tot filosofische bespiegelingen als: 'we zullen wel redelijk wat paddestoelen vinden maar echte knallers moeten we
niet verwachten'. Want na de eerste halve excursiedag was het algemene beeld: soortenlijsten van boven de honderd maar ontevreden deelnemers omdat niemand het gevoel had
echt wat gezien te hebben. Dat zou de rest van de week min of meer zo blijven. Zonder
dat de ontevredenheid de boventoon voerde, warit mycologen zijn gelukkig over het
algemeen een blijmoedig soort mensen. Ook onder minder gunstige omstandigheden, als
ze vooral te maken krijgen met een soort achtergrondruis van algemene soorten die
iedereen zo langzamerhand wel kent. Daarbij waren de aantallen laag. Dus niet een plek
vol fraaie Kopergroenzwammen, maar één miezerig exemplaar.
Of zou het zo kunnen zijn dat de deelnemers aan zo'n werkweek een beetje blasé
worden? Die mogelijkheid is ook geopperd en met reden want diezelfde avond bleek het
ongelijk van de eerder geciteerde uitspraak dat we dit keer maar geen zeldzaamheden
moesten verwachten.
Tijdens een excursie naar de Slangenburg, een landgoed ten N.O. van Doetinchem,
had Frans Stokman een donker roodbruin paddestoeltje gevonden met een opvallend
wortelende steel. Het had iets weg van een Tephrocybe en met die verwachting legde
Thom Kuyper een stukje lamel ervan op een dekglaasje samen met een preparaat van een
vreemde "Paxillus panuoides". De eerste had als Tephrocybe hyaline sporen moeten
hebben, de tweede bruine sporen. Maar het was precies andersom. De "Paxillus" had
hyaline sporen en bleek een vervormde Panellus serotinus. De "Tephrocybe" had bruine
sporen en zou daarom een Phaeocollybia kunnen zijn. Een geslacht dat nog niet eerder in
Nederland was aangetroffen! Er komen in Europa een viertal (??) Phaeocollybia's voor.
Op grond van de priemvormige cheilocystiden en de vrij zwaai' geornamenteerde sporen
is gekozen voor P. radicata.
Meteen al op de eerste dag, een mooi begin van de week. En zoals elke werkweek
zouden er nog meer bijzondere vondsten volgen. Een overzicht van de bezochte gebieden
wordt gegeven in figuur 1.
Bijzonderheden
Het is een aardig gebruik om tijdens een werkweek een tafel te reserveren waar
bijzondere vondsten uitgestald worden. In het ideale geval zou dagelijks een blik op deze
tafel voldoende moeten zijn om alle belangwekkende vondsten van zo'n week een keer
gezien te hebben. In de praktijk blijkt dat echte zeldzaamheden niet tentoongesteld worden
maar direct in de droogstoof verdwijnen. De meeste deelnemers maken een afweging: dàt is
leuk voor op tafel, dit is te kwetsbaar of te bijzonder en gaat zo snel mogelijk het eigen
herbarium in. Zo'n vondst is dan soms wel de kring rond geweest tijdens de gezamenlijke
zitting die elke avond om acht uur werd gehouden. Hier werden dan een aantal vondsten
van commentaar voorzien en werd verslag uitgebracht van de die dag gehouden excursies.
Wat kwam er dan wel zoal op tafel? Op een willekeurige avond noteerden wij ondermeer:
Panellus mitis op berkeschors en een Pleurotus dryinus gevonden op een spar! Verder:
Hebeloma radicosum, Psathyrella cemua, P. spadicea, Lyophyllum ovispora, Hypocrea
citrina, Stropharia aurantiaca en S. squamosa, Clitocybe houghtonii en C. strigosa. Laatst
genoemde soort is een C. metachroa met donkerder hoed, niet of nauwelijks gestreepte
hoedrand en met geïncrusteerd pigment. Dit laatste is het enige betrouwbare kenmerk. U
ziet aan het rijtje namen dat deze paddestoelen zich wat bijzonderheid betreft midden in het
peloton bevinden. Daarom nu wat koplopers en klasbakken.
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Figuur 1. Overzicht van de meeste gebieden die tijdens de werkweek bezocht zijn. Nummer 17 is
camping ' Het Zonnetje'. Betekenis der overige cijfers: 1. Slangenburg; 2. Wichmond; 3. Landgoed
Voorstonden; 4. Landgoed Klarenbeek; 5. Kasteel Bronkhorst; 6. Landgoed Wildenborch; 7. Huize
Onstein; 8. Kruisbergsche Bosschen; 10 Huize Zelle; 11 Keppelsche Reuze en Heekenbroek; 12
Huize De Wierse; 14 Ruurlo, bos achter de Boskapel; 16 Ruurlose broek; 18 Huize Landfort; 19
Kasteel Wisch; 20 Huize Ruurlo; 23 Oosterbosch; 25 Huize Baak; 26 Baaksche broek; 27 Ten 0.
van Varsseveld; 28 Holtenberg bij Aalten; 29 Schaarsheide bij Lichtenvoorde; 32 Leestensche broek;
33 Het Enzerinck; 34 Varsseveld Romeinendiek; 35 Noorderbroek; 36 Lobberdensche Waard ; 38
Geerlingshof bij Lobith; 39 Tengnagelwaard bij Lobith; 40 Tengnagelwaard bij Lobith; 41 Langs de
Slinge; 42 Ligtenberg bij Greffelkarnp; 43 Bingerden; 45 Zelhem Quatre Bras; 46 Ven ten N. van
Hobelmansbrug; 47 Bos a!d Dwarsdijk; 48 Binnenheurne; 49 Bos ten 0 . van Silvolde; SO Bosje
langs de Keppelbroeksdijk; Sl Bos tussen Gaanderen en Varsseveld 23 okt.; S2 Lee-Stichting; S3
Kooierveld; S4 Koolmansdijk bij Lievelde; SS De Witte Riete; S6 Lievelderveld.

Om te beginnen wat nieuwe vondsten voor Nederland,allemaal in de categorie onopvallend of klein maar fijn. Op het landgoed 'De Wildenborgh' werd op klimop een kleine
ascomyceet gevonden: Neetria hederae. De perfecte vorm hiervan is nieuw voor Nederland
en werd gevonden door Carry Hijken, nieuw voor de NMV.
Een dingetje op een reekeutel bleek Aseoholus cervinus te zijn, waannee Grita Fransen
een primeur had. In een gemengd bos op een berketak zat een wasachtig overtrekje dat door
Bernhard de Vries gedetermineerd werd als Phanerochaete raduloides. Minder saai is de
korstzwam Dichostereum effuscatum die in een elzenmoerasbosje werd gevonden. Deze
soort wordt uitgebreid beschreven door Hans Geesink (1985). Hij zegt daarin dat het
eigenlijk toegestaan zou moeten worden om een oordeel over het uiterlijk schoon van een
fungus in de beschrijving op te nemen. Dat zou de herken,ning in het veld vergemakkelijken.
Microscopisch is deze soort zeer karakteristiek door het voorkomen van dichohyfidia,
stervormige dikwandige hyfen, plus amyloïde sporen met wratten en richels.
Een andere opvallende melding was die van Schizopara radula. In een artikel uit 1983
van Hallenberg worden de kleine soorten binnen Schizopara paradoxa besproken. Deze
auteur observeert vrij veel overlap, zowel macro- als microscopisch. Ook Eriksson &
Ryvarden menen dat het te veel door elkaar loopt om van aparte soorten te kunnen spreken.
Maar volgens een Oostduitse specialiste is S. radula een goede soort met een eigen
verspreidingspatroon: ontbrekend in Oost Europa, in Duitsland samen met S. paradoxa
voorkomend. In zijn typische vonn is S. radula meer parig en daardoor in het veld
herkenbaar.
Vondst van de week
Ook onder de Agaricales zaten enkele bijzondere vondsten. Zoals die uit het Heekenbroek, een natuurmonument bij Laag Keppel. Daar troffen drie werkweekdeelnemers op een
na-excursie (sommige kunnen er geen genoeg van krijgen!) in een vegetatie van pijpestrotjes onder berk en eik een forse Cortinarius aan. Met zijn kleverige hoedhuid behoorde hij
tot het ondergeslacht Phlegmacium. In de discussie ter plekke over de soortnaam viel reeds
de naam die later de juiste bleek te zijn: Cortinarius triumphans. Van de 15 exemplaren
werd een deel meegenomen en in triomf de overige deelnemers getoond. Tot dusverre was
Nijenrode de enig bekende Nederlandse vindplaats van deze fraaie gordijnzwam.
Uit het landgoed Baak langs de IJssel werd een Psathyrella meegenomen, die Eef
Arnolds determineerde als Psathyrella globosivelata. Deze soort wordt beschreven in een
artikel in Coolia van J. Gelderblom n.a.v. de eerste Nederlandse vondst bij de Moerdijk.
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Op de laatste nieuwjaarsbijeenkomst liet Geert de Cock schitterende dia's zien van deze
soort die hij ergens in Noord Brabant had gevonden. Daarop was heel mooi de korrelige
hoedstruktuur te zien. Het velum bestaat namelijk uit ronde cellen, sphaerocysten, waardoor
deze soort in de sectie Cystopsathyra hoort. In deze groep zitten een aantal soorten die in
Europa allemaal zeldzaam zijn.
Tot slot willen we hier noemen Pholiota mixta. Dit is een Pholiota met pleurocystiden
maar zonder chrysocystiden. We moeten hem daarom zoeken in de groep van de Lubricae,
een groep waarin ook P. lenta zit. Maar P. mixta is minder bleek en staat op naaldhout,
d.w.z. hij stond in een sparrenbos, dicht bij een stam, op de grond. Dien Tjallingii vermeld
twee vondsten, die nog niet tot het bestand van het BIC waren doorgedrongen. Deze vondst
is afkomstig uit het bos van de Boskapel, dus van de arme zandgronden in de omgeving van
Ruurlo.
Zandgronden
Ruwweg zijn de terreinen die tijdens deze week bezocht werden in te delen in twee
categorieën: bossen en landgoederen op arme pleistocene zandgrond en bossen, wilgenstruwelen en landgoederen op klei of overgangen naar de rijkere fluviatiele gronden.
Van excursies naar de zandgronden kwamen deelnemers nogal eens moedeloos terug,
hoewel uit het bovenstaande blijkt dat er ook wel aardige dingen tussen zaten. Het Leestense
broek bijvoorbeeld waar leem in de bodem beloofd was maar wat toch erg zanderig bleek te
zijn, leverde 126 soorten op waaronder Tylopilus felleus en Russula clariana. In een eik had
zich een fraaie Eikhaas genesteld.
Huize Onstein is een landgoed met een eikenlaan, waar prachtige exemplaren van
Cordyceps canadensis te bewonderen waren. In Huize de Wierse stond in een beukenlaan
Xerocomus pruinatus. Dit zijn de krenten in de pap want over het algemeen hield het niet
over. Zoals de Crisisbeek onder Zwolle, midden in het ruilverkavelde hart van de Achterhoek. De naam zal dateren uit een tijd dat crisis stond voor sociale malaise en niet sloeg op
de toestand van de natuur. Volgens Jan Schreurs, geboren en getogen in de Achterhoek,
waren deze bossen vroeger redelijk. Nu zijn de droge delen overwoekerd met adelaarsvaren
enlof braamstruiken, terwijl de nattere gedeelten totaal verbraamd zijn. Ook de bossen rond
Aalten vertoonden een zelfde deprimerende aanblik.
Rivierengebied
Hier werden meestal de aardigste excursies gehouden. Dat lag meer aan de samenstelling dan aan de lengte van de soortenlijst Zo werden er in een wilgengriend in de Lobberdensche Waard onder Panoerden maar 38 soorten gevonden maar vielen er toch opgewekte
geluiden te horen dankzij Panus tigrinus en heel veel Pholiota connissans. Deze, op
wilgebout groeiende, Pholiota is waarschijnlijk identiek aan P. tutaria die op rietresten
groeit. Ook stond hier Mycena hierna/is, karakteristiek voor dit soort terreinen. Verder
Hemimycena candida op smeerwortel, prachtige exemplaren van Entoloma icterinwn en
Psathyrella pannucoides, een opvallende en zeldzame Psathyrella met dik, wit velum.
Later op die dag in een oude kleiput ten oosten van Lobith nog eens 63 soorten met
Lepiota cortinarius, Steccherinum ochraceum, Tubaria dispersa bij meidoorn en Auriculariopsis ampla: Klein judasoor, die niet alleen in Holland en Zeeland maar ook in het
rivierengebied algemeen voorkomt op dode populieretakken.
Positieve geluiden, ook van bezoekers van het Baaksche bos langs de IJssel. Tussen de
populieren op klei vond men hier 6 Typhu/a soorten, w.o. Typhu/a pertenuis. Deze soort
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staat niet in Jülich, maar wel in Maas Geesteranus. De sclerotia ontwikkelen zich in humus
en niet in bladresten of ander plantaardig afval zoals de meeste Typhula-soorten. In het
oostelijk deel stond opvallend veel Clitocybe houghtonii. Verder: Rhodocybe truncata,
Tricholo11U1 album, Lepiota fu/ve/la, Mycoaciella bispora, een resupinate stekelzwam, en tot
slot Oxyporus obducens, verwant aan 0. populinus maar geheel resupinaat en met iets
andere sporen.
·
Bij Bronkhorst aan de IJssel heeft ooit een roofridderslot gelegen. Nu is er alleen nog
een met bomen begroeide bult van over die eigendom is van Staatsbosbeheer. In de zandige
bodem aan de voet van de helling stond een vaag oranjebruin geschubde paddestoel die later
gedetermineerd is als Limace/la roseofloccosa. Langs de IJssel liggen meer verrassingen.
Zoals het landgoed Voorstonden, ten westen van Zutphen. Volgens de BIC-gegevens in een
wit uurhok. In amper twee uur werden er door twee personen 96 soorten genoteerd. Vooral
de lanen zagen er veelbelovend uit. Hoe rijk dit landgoed kan zijn, bleek later in de week
toen . de familie Piepenbroek een soortenlijstje produceerde van voorgaande jaren. Veel
bijzondere Russula's: R. virescens, R. heterophylla, R. melliolens, R. pseudo-integra. Maar
ook Gyroporus castanea en Lactarius decipiens. Zelfs Squamanita odorata bleek hier te zijn
gevonden.

Trends en cijfers
Iedere werkweek is er wel een soort die er uitspringt omdat die opeens tijdens zo'n
week regelmatig wordt waargenomen. Hoewel er verder weinig boleten zijn gevonden, werd
de prachtig diepblauw verkleurende Inktboleet in zes gebieden aangetroffen. Jan Schreurs
bleef maar roepen dat bet echt niet zo bijzonder was omdat hij hem in de Achterhoek wel
vaker vond. Best mogelijk. Ook in Zuid Limburg komt hij regelmatig voor maar bijvoorbeeld in Drenthe niet of nauwelijks. Tijdens de werkweek werd hij vooral aangetroffen op
landgoederen in de buurt van de IJssel en Oude IJssel.
Nog een paar soorten die er in de herinnering of de computeruitdraai uitspringen.
Vergeleken met vorige werkweken was Sparassis crispa dit keer opvallend algemeen. De
Grote sponszwam werd 7 keer genoteerd, terwijl hij vlak voor en na de werkweek even
buiten het hier behandelde gebied ook nog enige keren werd aangetroffen.
Steccherinum ochracewn s.s., de Rode raspzwam kom je niet zo vaak tegen. Toch werd
hij deze week 7 keer gevonden. Eén keer meer dan de algemenere Steccherinum robustius s.
H. Jahn waar hij vroeger vaak mee verward werd. De keer bij Lobith, toen ze tegelijkertijd
werden aangetroffen, waren de verschillen heel duidelijk: S. ochraceum s.s. is geheel
resupinaat, fijner gestekeld en mooier oranjeroze danS. robustius s. H. Jahn.
Annillariel/a mellea s.s. is ook een soort die deze week zeer aanwezig was . Met zijn
gladde gelige hoed en slanke steel met vliezige ring onderscheidt hij zich duidelijk van de
andere honingzwammen. Hij kwam 12keer op een lijst, één keer meer dan de vooral op de
pleistocene zandgronden voorkomende Annillariella obscura die als veel algemener geldt.
We zaten deze week midden op de zandgronden dus daar kan het niet aan gelegen hebben.
De soort die onbetwist bovenaan staat in de werkweek-toptien is Mycena galericulata:
op 49 van de 56 lokaties werd hij waargenomen. Op afstand volgen Trametes versicolor en
Xylaria hypoxylon met ieder 42 en Hypholo11U1 fascieu/are met 37 waarnemingen. Op een
gedeelde vijfde plaats, samen met Mycena vitilis, komen we de eerste mycorhizasoort tegen:
Russula ochroleuca. Melkzwammen deden het goed: Lactarius theiogalus 34 maal, L.
necator 28 maal en L. quietus 29 maal. De amanieten bleven daar ver bij achter: Amanita
musearia 16 keer en A. rubescens 14 keer.
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Samenvattend
Deze werkweek laat zich karakteriseren met: veel soorten, weinig paddestoelen. Dit
leidde soms tot een al eerder gesignaleerde lichte moedeloosheid als weer een zandpad
alleen maar recht en lang was. Toch blijkt uit de computeruitdraai dat er 212 geslachten zijn
waargenomen met in totaal 696 soorten. Dat is een hoger totaal dan die van de werkweken
van de afgelopen 4 jaar! En dan nog niet tevreden. Dus wat is er aan de hand? Moet aan het
deelnemersveld voortaan een psycholoog worden toegevoegd of is mycologie topsport die op
zijn minst de begeleiding vraagt van een haptonoom?
Als we deze werkweek vergelijken met die van een paar jaar geleden in Bergen op
Zoom (een redelijk goede werkweek, ook op zandgrond met uitstapjes naar fluviatiele
gebieden) dan tellen we in de Achterhoek 75 bijzondere vondsten en in Bergen op Zoom 86.
Dat ontloopt elkaar niet zo veel. Maar als we nu kijken naar wat voor soorten dat waren,
dan zien we in Bergen op Zoom o.a. 3 Dermol<ima's, 8 zeldzame Entoioma's en 9
bijzo~dere Inocybe's. Onder de 75 van Zelhem treffen we aan: 2 Orbilia's, 2 Mycoacia's, 2
Tulasnella's, veegjes en ascomyceten, maar weinig plaatjeszwammen. Alleen het geslacht
Cortinarius springt er gunstig uit met 5 bijzondere Gordijnzwammen. Hoe boeiend een
grauw korstzwammetje of minuscule asco ook kan zijn, het spreekt toch minder tot de
verbeelding dan een handvol, bij voorkeur zeldzame, plaatjeszwammen. Vandaar soms dat
onvoldane gevoel.
Het is interessant om de resultaten van deze werkweek te vergelijken met gegevens
zoals die door Wim Ligterink verzameld zijn van eerdere excursies naar dit deel van de
Achterhoek. Sommige gebieden zijn ook tijdens de werkweek bezocht. Zoals de vroegere
roofridderburcht De Wildenborch, ooit omgeven door ontoegankelijke moerassen en in de
vorige eeuw verblijfplaats van de dichter Staring. Tijdens ons bezoek werden hier 102
soorten gevonden. Vroegere excursies leverden 90 soorten op. Van de 14 min of meer
bijzondere soorten vonden wij alleen Phaeolus schweinitzii en Xylaria carpophila. Eerder
gevonden soorten als Hygrophorus, Marasmius cohaerens en Ascotremella faginea werden
nu niet waargenomen. Ook van de andere gebieden is van de eerder aangetroffen bijzondere
soorten deze werkweek meer dan de helft niet teruggevonden. Daar zitten zeldzaamheden
tussen als Mycenella margaritispora en Oudemansiella badia; maar ook wat gewonere
soorten als Agaricus semotus, lnocybe cookei en Leucocoprinus brebissonii lieten deze keer
verstek gaan of werden over het hoofd gezien. Zoiets relativeert natuurlijk wel. Ook een
werkweek waar 40 deelnemers een week lang 56 gebieden bezoeken biedt niet meer dan een
momentopname. Een tot bescheidenheid stemmende conclusie. Mooi om mee te besluiten.
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ONDERDAK GEZOCHT VOOR WERKWEEK 1994
Gezocht geschikt onderdak voor circa 30 personen in het Europese Mediterrane gebied,
met ruime werkruimte. Eventueel een school met hotelletje. Periode rond december 1994.
Suggesties doorgeven aan Jan Schreurs, telefoon 05930-25654.
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PADDESTOELEN VERZAMELEN, TEKEN
EN LYME-ZIEKTE
Marijke Nauta en Else Vellinga, Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek,
Bosrandweg 20, 7604 PH Wageningen
Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over de Lyme-ziekte op het Instituut voor Bosen Natuuronderzoek (IBN) werden wij van de nieuwste ontwikkelingen in het onderzoek
naar deze ziekte op de hoogte gebracht. Aangezien mensen die veel in het bos lopen een
reële kans lopen deze ziekte te krijgen leek het ons raadzaam de informatie ook aan de
paddestoelenverzamelaars door te geven.

Lyme-ziekte
De door tekebeten veroorzaakte ziekte van Lyme of Lyme-ziekte is pas sinds 1975
bekend, en dankt zijn naam aan het plaatsje Lyme in de Verenigde Staten, waar op een
gegeven moment een epidemie van gewrichtsaandoeningen uitbrak. Dit was de aanleiding
voor een grootscheeps onderzoek in Amerika en Europa waaruit bleek dat het om een
ziekte ging die werd veroorzaakt door een bacterie, Borrelia burgdorferi. Deze bacterie
kon in 1981 in teken worden aangetoond. Voor 1975 kwam de ziekte echter wel voor,
maar werden de verschillende symptomen niet met elkaar in verband gebracht. Er bestaat
geen vaccin tegen de Lyme-ziekte, maar de ziekte is wel te genezen met antibiotica.
In Oost- en Midden-Europa komt overigens een andere door teken overgebrachte
ziekte voor, de zgn. Frühsommer meningo-encephalitis (FSME). Dit is een virusinfectie,
die emstig kan verlopen. Er is echter een vaccin tegen, en een antistofpreparaat Deze
ziekte komt niet in Nederland voor.
Teken en tekebeten
Een tekesoort, waarvan bekend is dat hij de Lyme-ziekte overbrengt, is de Schapeteek, Ixodes ricinus. Schapeteken zijn kleine beestjes die naar gelang het stadium 6 of 8
poten hebben. Ze komen voor in bossen met een vrij dikke strooisellaag en goed
ontwikkelde kruidenvegetaties. De teken klimmen de planten in en wachten op een
langskomend warmbloedig wezen. Tijdens hun leven zijn er drie perioden waarin er bloed
wordt gezogen, vaak van verschillende gastheren. Na elke 'maaltijd' is er een rustperiode
in de vegetatie. In het eerste stadium zijn de teken kleiner dan een millimeter en hebben 6
poten. In het volwassen stadium zijn ze zo'n 4 mm groot met 8 poten, maar volgezogen
vrouwtjes kunnen wel 1 cm groot worden. De gastheren voor de eerste stadia van de teek
zijn vooral kleine zoogdieren zoals muizen en deze zijn dan vaak besmet; latere stadia
zitten vooral op vogels, egels, hazen en reeën, maar ook op runderen, schapen en huisdieren. Ook kunnen mensen dus teken oplopen. De teken zijn vrijwel het hele jaar, behalve
's winters, min of meer actief, maar bij warm weer zijn ze het meest te vinden.
Een teek hecht zich vast aan de huid van een dier of mens en zuigt zich dan vol
bloed. Op die wijze komen de bacteriën in aanraking met het bloed van de gastheer en
kan besmetting plaatsvinden. Mensen kunnen overigens niet rechtstreeks door geïnfecteer-
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de dieren worden besmet, maar alleen door geïnfecteerde teken. Ook niet alle teken zijn
geïnfecteerd, hoewel dit percentage tot zo'n 30% kan oplopen.
Als men teken heeft opgedaan is het zaak om zo snel mogelijk de teek te verwijderen. Hoe langer de teek blijft zitten hoe groter de kans dat een eventueel aanwezige
infectie bij de teek wordt overgedragen op u. Controleer dus na elk veldbezoek of u teken
heeft opgelopen. Over de wijze van verwijderen is men het niet geheel eens. Sommigen
menen dat het aanstippen van de teek met spiritus of iets dergelijks een gunstig effect
heeft, vooral om te voorkomen dat de kop van het beestje achterblijft. Een nadeel van
deze methode kan zijn, dat juist dan de teek meer tijd heeft om geïnfecteerd materiaal de
mens in te brengen. Anderen hebben persoonlijk ervaren dat door een hete douche de
teken spontaan loslaten. Zeker is echter wel dat het draaiend uittrekken van de teken
vaker leidt tot afbreken van de kop dan rechtstandig uittrekken.
Voorkomen van tekebeten
Tekebeten voorkomen is vrijwel onmogelijk. Het wordt wel aangeraden in bossen
goed sluitende kleding te dragen, maar dit is bij warm weer niet altijd prettig. Teken
hebben ook de neiging om juist onder de kleding te kruipen, zoals bijvoorbeeld in
broekspijpen. Een korte broek in de zomer is juist handig, want dan zie en voel je de
teken eerder!
Sommige mensen schijnen aantrekkelijker te zijn voor teken dan anderen. Waarom
dit zo is, is niet precies bekend, maar het zou te maken kunnen hebben met geur.
Verschijnselen van de Lyme-ziekte
Lang niet iedereen die geïnfecteerd is krijgt ook verschijnselen van de Lyme-ziekte.
Behandeling is alleen noodzakelijk als er ook verschijnselen optreden.
Het ziektebeeld bestaat uit drie stadia, maar echter lang niet iedereen doorloopt alle
stadia. Vrij vaak wordt het eerste stadium overgeslagen, en vertoont men gelijk verschijnselen uit het tweede of derde stadium. Het probleem bij het herkennen van de ziekte
is dat alleen het symptoom uit het eerste stadium tamelijk onmiskenbaar is voor de ziekte,
de verschijnselen uit de andere stadia kunnen ook een andere oorzaak hebben. Er kan
tegenwoordig ook getest worden op antistoffen in het bloed, maar daar zijn ook weer
problemen bij. Pas na 4 tot 6 weken zijn de antistoffen aantoonbaar. En het schijnt ook
voor te komen dat er nooit antistoffen kunnen worden aangetoond.
Het eerste stadium treedt op na 3 dagen tot 3 weken na de tekebeet. Er verschijnt
een rode ringvormige huiduitslag rond de tekebeet, die gepaard kan gaan met een algeheel
ziek (griepachtig) gevoel: hoofdpijn, misselijkheid, koorts, vermoeidheid, en met
opgezette lymfeklieren. De ring treedt bij circa 50% van de mensen met symptomen op.
Het tweede stadium treedt, als er geen behandeling plaatsvindt, na weken tot
maanden op. De verschijnselen kunnen neurologisch van aard zijn: uitstralende pijn,
scheef gezicht, hoofdpijn, dubbelzien, flauwvallen, vermoeidheid. Ook kunnen hartklachten optreden, meestal in de vorm van ritmestoomissen. Verder kunnen ook klachten
optreden van spieren, gewrichten en botten.
Het derde stadium kan na maanden tot jaren optreden. Het omvat verschijnselen als
pijn (acuut of chronisch) in gewrichten, neurologische verschijnselen: loop- en oriëntatiestoornissen, slaperigheid, geheugenverlies, psychische stoornissen, en soms ook verschijnselen van de huid: blauwige kleur van arm, hand of onderbeen.
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Behandeling van de Lyme-ziekte
Behandeling is noodzakelijk in alle stadia. De infectie kan door behandeling volledig
genezen, alleen zijn bij verschijnselen in de latere stadia soms al beschadigingen opgetreden bijvoorbeeld aan de gewrichten die klachten kunnen blijven geven. Doorgaans geeft
men bij het eerste stadium een stevige kuur met antibiotica, waarna men meestal genezen
is. Ook in de latere stadia is men aangewezen op antibiotica, alleen verloopt het genezingsproces wat moeizamer. Zo vroeg mogelijk herkennen en behandelen is belangrijk.

Tot slot
Het is belangrijk om teken zo snel mogelijk te verwijderen. Markeer de plek van de
beet, zodat eventuele verschijnselen op de huid terug te voeren zijn op de tekebeet.
Noteer, bijvoorbeeld in een agenda, de datum van de beet. Het kan in sommige gevallen
maanden duren voordat de eerste verschijnselen, zoals de rode ring om de beet, te zien
zijn. · Mochten zich verschijnselen voordoen die lijken op de hierboven vermelde,
waarschuw dan de huisarts dat u een tekebeet heeft gehad, en wijs hernihaar op het
bestaan van de Lyine-ziekte. Doordat de ziekte nog maar zo kort bekend is, is niet iedere
huisarts ervan op de hoogte.

DE MYCENA-DAG VAN 13 FEBRUARI
Zo'n 20 deelnemers hebben zich een zaterdag lang verdiept in de microscopie van

Mycena-soorten. Dr. R.A. Maas Geesteranus gaf een inleiding op de belangrijkste
microscopische kenmerken en hoe die het beste bestudeerd kunnen worden. Of sporen
grijsblauw kleuren in een jodium-oplossing is, bijvoorbeeld, alleen bij gedroogd materiaal
goed vast te stellen. Ook de variatie binnen een soort en binnen een vruchtlichaam kwam
ruim aan bod. Zo zijn de cheilocystiden vlakbij de hoedrand vaak anders van vorm dan
die in het midden van de lamel, wel iets om te onthouden. Voor de indeling van het
geslacht zijn steelbekleding en hoedhuid ook zeer belangrijk. Alle kenmerken konden aan
demonstratiemateriaal bestudeerd worden.
Het meest informatief was nog wel de demonstratie. Het manoeuvreren met
prepareernaalden met afgeplatte top om een stukje weefsel, kleiner dan 1 nun2, van
paddestoel naar uiteindelijk preparaat te krijgen via opweek-, spoel- en kleurstof, was
zeer indrukwekkend om te zien. Behendigheid en geduld, zorgvuldig en schoon werken
zijn van het grootste belang. Zonder een binoculair is dit volstrekt onmogelijk.
Al met al een leerzame en instructieve dag. Hartelijk dank dus vooral aan Dr. Maas
Geesteranus en aan Kees Bas en Thom Kuyper bij wie de deelnemers voor vragen konden
aankloppen.
Else C. Yellinga
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BIJZONDERE WAARNEMINGEN EN VONDSTEN
Vreemd gaan
Tijdens de laatste binnenlandse werkweek in de Achterhoek, vonden Hennan Sieben
en ik een forse witte paddestoel, die aan de voet van een spar tegen de stam groeide. Het
bleek Pleurotus dryinus (Schubbige oesterzwam) te zijn, die gewoonlijk alleen op loofhout
voorkomt. Het exemplaar was centraal gesteeld en vertoonde een geelverkleuring die wat
sterker leek dan nonnaal. Daarom hebben we hem gedroogd en gedeponeerd in het
herbarium van het Biologisch Station te Wijster. Je weet maar nooit!
Dat houtpaddestoelen hun substraat wel vaker ontrouw zijn, bleek diezelfde week
toen Else Veilinga op een excursie in het Bos van de Boskapel de Denneschelpzwam
(Panellus mitis) op berkeschors vond. Ook in de maand daarna vielen er opvallend veel
gevallen van vreemd gaan te signaleren, zoals blijkt uit onderstaand lijstje:
9 nov.

ten Z. van Nunspeet

11 nov. Berkenheuvel (Diever)
25 nov. ten 0. van Ennelo
3 dec. ten N. van Epe
5 dec. Klimberg (Hardenberg)

km.hok 182/483 - Schizophyllum commune op dennetak
km.hok 216/542 - Pleurarus ostreatus s.l. op sparrestam
km.hok 174/480 - Pleurotus astrearus s.l. op dennetak
km. hok 196/487 - Schizopara paradoxa op sparretak
km.hok 233/510 - Pleurarus ostreatus s.l. en Panellus
serotinus op dennestam, samen met

Panellus mitis!
Volgens Jülich (1984) komt Schizopara paradoxa wel vaker op naaldhout voor, en
Breitenbach & Kränzlin (1986) vennelden Zilverspar als organisme, van de andere
soorten wist ik niet dat ze ook op naaldhout kunnen voorkomen. Opvallend is dat het
vooral loofhoutsoorten zijn, die zich vergrijpen aan naaldhout, waarbij het de vraag is of
te maken hebben met een toevallig verschijnsel of het begin van een trend.
Interessant in dit verband is een opmerking van Mirjam Veerkamp (1992) in het
rapport over mycologisch onderzoek in bosreservaten. Ze signaleert hierin de veranderingen die plaatsvinden in de mycorrhizaflora van naaldbos. Vooral in naaldbossen met een
dikke strooisellaag blijken tegenwoordig soorten voor te komen, die vroeger alleen bij
loofbomen groeiden.
Rob Chrispijn, Vledderveen
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R.A. Maas Geesteranus 1993. Mycenas of the Northern Hemisphere. I. Studies in
Mycenas and other papers; 11. Conspeetos of the Mycenas of the Northern Hemisphere. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam. prijs Fl. 160,(voor leden van de N.M.V. Fl. 120,-).
Naar de verschijning van deze twee delen hebben veel mycologen in binnen- en buitenland reeds lang uitgezien. Met deze publicatie zijn eindelijk de vele artikelen over Mycena
(in totaal 52) van ons erelid Dr. R.A. Maas Geesteranus in gebundelde vorm beschikbaar.
Het eerste deel bevat de artikelen uit de serie "Studies in Mycena". In deze serie zijn de
resultaten van type-studies samengevat en zijn oude namen kritisch geëvalueerd. Ook enkele
nieuwe soorten worden beschreven. Het tweede deel bevat de artikelen uit de serie
"Conspectus of the Mycenas of the Northern Hemisphere", een kritische revisie van de
Mycena's van het noordelijk halfrond. Pit gedeelte bevat een sleutel tot de secties binnen
Mycena en voorts sleutels tot de soorten van de verschillende secties. Helaas zijn enkele
nieuwe soorten, die werden beschreven nadat de sectie bewerkt was voor de Conspectus,
niet in de sleutels opgenomen. Ook vind ik het jammer dat in de sleutel tot de secties verwijzingen naar de pagina's, waar de sectie uitgebreid behandeld is, ontbreken.
Over het algemeen lijkt het niet moeilijk om een Mycena macroscopisch te herkennen.
Het is daarom wellicht goed om op te merken dat de omgrenzing van het geslacht in deze
boeken niet geheel dezelfde is als in de Flore analytique of in de Kleine Kryptogamenflora.
Zo ontbreken de soorten M. pudica (door Maas Geesteranus in Resinomycena geclassificeerd) en M. roridll (volgens Maas Geesteranus in een eigen geslacht thuishorend); Mycena
ochrogaleata, bij Moser in Hemimycena geplaatst, wordt wel in dit boek behandeld, maar
met de aantekening dat de afgrenzing van Mycena ten opzichte van Hemimycena juist bij
deze soort lastig is.
De sleutels zelf zijn dichotoom opgebouwd en bestaan meestal uit duidelijk contrasterende kenmerken. Dit betekent niet dat het op naam brengen van Mycena's voortaan
gemakkelijk is. Het determineren van Mycena's zal in een aantal gevallen nog steeds lastig
blijven. Met name is enige subtiliteit vereist bij het nauwkeurig bestuderen van de hyfen van
de hoedhuid en de steelhuid. Juist dit laatste kenmerk wordt door Maas Geesteranus als zeer
belangrijk beschouwd. De duidelijke illustraties moeten echter de zorgvuldig werkende
mycoloog in de meeste gevallen verder kunnen helpen. Belangrijke kenmerken zijn
daarnaast de twee- resp. viersporigheid van basidiën (alleen te onderzoeken aan voldoende
rijp materiaal, aangezien de vier sporen vaak ongelijktijdig gevormd worden!), en de aanresp. afwezigheid van gespen. Juist bij soorten met tweesporige basidiën is dit laatste
kenmerk belangrijk omdat dit gerelateerd lijkt aan de wijze van voortplanting (homothallie
bij taxa met gespen, apomixis bij taxa zonder gespen), en dus aan de wijze waarop variatie
in stand wordt gehouden.
Met het verschijnen van dit boek, dat onmisbaar is voor elke mycoloog die zich serieus
met Mycena wenst bezig te houden, zijn vanzelfsprekend niet alle problemen opgelost.
Nieuwe soorten worden nog steeds ontdekt, ook in Nederland. Andere soorten zijn zeer
variabel; voor een belangrijk deel is dit verholpen door het meer dan eens uitsleutelen van
een soort in de tabellen. Zo wordt M. leptocephala vijf keer uitgesleuteld, en M. niveipes
vier keer in de sleutel van de sectie Fragilipedes. Soms zijn de verschillen tussen soorten
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zeer klein, zodat ze alleen met behulp van combinaties van kenmerken kunnen worden
gescheiden, zoals in het soortenpaar M. filopes en M. metata, waar vooral bij donkere
vormen, die door veel mycologen M. sepia worden genoemd, de determinatie lastig zal
blijven. Ook in Mycena zijn er tot slot de onvermijdelijke gevallen waarin de verschillende
gegevens elkaar tegen lijken te spreken, zodat de bewerker voor een lastige beslissing staat.
Zo is M. leucogala morfologisch wel te onderscheiden van M. galopus, maar wijzen
immunologische gegevens er juist op dat zij tot een en dezelfde soort horen. Maas Geesteranus heeft hier de morfologie het zwaarste laten wegen.
We mogen Maas Geesteranus dankbaar zijn voor het vele werk dat hij aan de
Mycena's heeft besteed. Gelukkig is zijn kennis nu voor alle mycologen beschikbaar
gekomen.
Thomas W. Kuyper

VERENIGINGSNIEUWS
MYCENA-DAG
Op zaterdag 9 oktober wordt er een studiedag georganiseerd, gewijd aan het geslacht

Mycena. De opzet van deze dag zal ongeveer gelijk zijn aan die de Russula- en Coninariusdagen van afgelopen jaren. In het ochtendprogramma zal aandacht worden besteed aan
veldkenmerken en het goed verzamelen van Mycena's. Voor de taxonomie zijn voornamelijk
microscopische kenmerken van belang en die zullen dan ook 's middags aan de orde komen.
Ook bestaat de mogelijkheid om uw eigen gedroogde en geannoteerde materiaal, en vers
materiaal te determineren. Voor het welslagen van de dag is het gewenst dat u zelf vers
materiaal meebrengt. Deze dag zal in Leiden worden gehouden op het Rijksherbarium.
U kunt zich vóór 15 september opgeven bij:
E.C. Vellinga, p/a Rijksherbarium, Postbus 9514, 2300 RA Leiden, tel. 08370-95491,
071-130541, of 020-6940684 (bij voorkeur tussen 20.00 en 21.00 uur)
Het aantal deelnemers is beperkt door de beschikbare ruimte. De deelnemers krijgen
nog nader bericht over precieze tijd en plaats.
ERELIDMAATSCHAP VOOR KEES BAS
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Mycologische Vereniging
te Arnhem op 17 april 1993 is bij acclamatie besloten Kees Bas te benoemen tot erelid van
onze vereniging. Hij kreeg deze onderscheiding op grond van zijn buitengewone verdienste
voor de NMV. Een verdienste die zowel ligt op het gebied van zijn wetenschappelijke
mycologische werk als van zijn persoonlijke inzet voor de NMV.
Nadat de ledenvergadering hem met het erelidmaatschap had bedacht sprak de nieuwe
voorzitter, Eef Arnolds, hem toe en betrok daar ook Fenna bij. Kees, merkbaar geroerd,
dankte daarna de leden, die hij als een "vrolijke stimulerende vriendenclub" omschreef.
In het begin van de jaren vijftig toen Kees als student een doctoraalonderwerp aan
Amanieten deed en daarvoor het hele land aftreinde en -fietste, was de situatie in de
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Nederlandse agaricologie slecht. Er was nauwelijks een collectie, Iaat staan voorzien van
een beschrijving. Maas Geesteranus was begonnen met een "agarieken"verzameling, een
initiatief dat spoedig door Kees werd overgenomen.
In 1969 verscheen zijn proefschrift, een wereldmonografie over Amanita sectie
Lepidella. Degelijkheid, consequente terminologie en detail stonden voorop. Zij werden tot
handelsmerk van wat wel genoemd wordt: de Leidse school in de agaricologie. Als hoofd
van de afdeling Mycologie van het Rijlesherbarium te Leiden coördineerde hij het project
van de Flora agaricina neerlandica, dat toonaangevend in Europa is.
Verschillende leden van de vereniging zijn hun mycologische loopbaan als student
onder Kees begonnen en mede door zijn enthousiasme tot befaamde agaricologen opgeleid.
Bij al die wetenschappelijke arbeid en educatie draagt Kees ook de NMV en de
amateurmycologen een warm hart toe. Tal van functies heeft hij vervuld. Hij was ondermeer hoofdredacteur van Coolia van 1954-1964 en heeft aan dit verenigingsblad in de loop
der tijden een kleine honderd bijdragen geleverd. Kees was voorzitter van 1968-1973 en
recent nog bestuurslid namens de Floracommissie. Zeer actief was hij ook in de Floracommissie. Het uitstrooien van glinsteringen des jaars op de nieuwjaarsbijeenkomst is een
traditie geworden. Ook is Kees een graag gezien deelnemer op werkweken en excursies,
vaak samen met Fenna.
Behalve met de opleiding van een nieuwe generatie beroepsmycologen heeft Kees zich
ook ingespannen om amateurs te stimuleren, wat ook voortreffelijk gelukt is, getuige onder
meer de Psathyrella-monografie van Kits van Waveren en de publicaties samen met Hans
Geesink en Cees Uljé in Persoonia.
Zijn openheid en belangstelling voor mensen, te zamen met zijn grote didactische
kwaliteiten maken Kees voor menigeen tot een heel toegankelijke vraagbaak. Door al die
verzoeken en nevenactiviteiten komt allerlei werk dat hijzelf heel belangrijk vindt wel eens
in de verdrukking. En ook zijn gezondheid heeft daar wel eens onder te lijden.
Wij, de leden van de NMV, hebben veel aan Kees te danken op wetenschappelijk,
didactisch, organisatorisch en menselijk vlak en brengen dit via dit erelidmaatschap tot
uiting. We hopen dan ook dat Kees nog zeer lang in de mycologie actief zal blijven en
wensen hem, samen met Fenna, alle goeds voor de toekomst toe.

PETER-JAN KEIZER GEPROMOVEERD
Op 19 mei is ons lid Peter-Jan keizer aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen
gepromoveerd op een proefschrift met de titel "The ecology of macromycetes in roadside
verges planted with trees".
Proficiat Peter-Jan!

COOL- EN VAN DER LEKPRUS VOOR KEES ULJÉ
Tijdens de algemene ledenvergadering op 17 april j.l. te Arnhem werd voor de derde
maal de Cool- en van der Lekprijs uitgereikt, ditmaal aan Kees Uljé. Deze prijs heeft hij
gekregen voor zijn grote verdienste als amateurmycoloog voor de taxonomische mycologie.
In ca. tien jaar heeft Kees een grote kennis van het geslacht Coprinus opgebouwd, waarover
hij diverse keren heeft gepubliceerd. Dit gebeurde zowel in professionele vakbladen als in
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gemakkelijk toegankelijke en rijk geïllustreerde boekjes voor amateurs. Dit laatste toont zijn
bereidheid zijn kennis met anderen te delen. Ook de computer werd ingeschakeld bij zijn
mycologisch onderzoek; zo heeft hij programma's gemaakt voor computerdeterminaties.
Ook vanaf deze plaats de hartelijke felicitaties met deze prijs en we wensen hem nog
veel plezier met zijn mycologische activiteiten toe.

PADDESTOELENWERKGROEP RUK VAN NIJMEGEN
Eind augustus starten we weer met excursies en determinatieavonden. Belangstelling?
Neem contact op met Nico Dam (08894-24434) of Rob Gorissen (08894-14716)

PADDESTOELENWERKGROEP WIJSTER
Ook in het komende seizoen zullen er tweewekelijkse bijeenkomsten van de paddestoelenwerkgroep Wijster gehouden worden op het Biologisch Station, Karnpsweg 27, Wij ster.
Deze bijeenkomsten zullen in 1993 worden gehouden op de dinsdagavond om 19.30 uur. De
eerste bijeenkomst vindt plaats op 31 augustus, de daarop volgende bijeenkomsten zijn
gepland op 14 en 28 september, 12 en 26 oktober en 9 november.
Deze bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen die zich serieus met de studie van
paddestoelen bezighoudt. Vanwege de slechte bereikbaarheid van Wijster met het openbaar
vervoer kunnen deelnemers na telefonisch overleg van het NS-station Beilen worden
afgehaald.
Eef Arnolds, Thomas Kuyper, Mirjam Veerkamp en Bernhard de Vries;
Biologisch Station, Karnpsweg 27, 9418 PD Wijster, tel. 05936-2441.

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 1992
Op 31 december 1992 telde de Nederlandse Mycologische Vereniging 502 leden. Ten
opzichte van het voorafgaande jaar betekende dit een stijging van 12 leden. Door overlijden
ontvielen ons het erelid J. Daams en de leden A. Sieders, S. Kiestra, J. Geesink, O.F. Uffelie en
C.A. Schipper.
Op 18 januari vond in Leiden de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst plaats, die door 110
leden werd bijgewoond. Er werden voordrachten gehouden door E. Jansen, C. Bas, E.C.
Vellinga, L.M. Jalink, F. Tjallingii, C. Uljé, E. Weeda, J. Reijnders, G.W. de Cock, J.A.
Stalpers, G.A. de Vries, H. Sieben, J. Wisman en M.E. Noordeloos. Veel belangstelling was er
voor de verkoop van diverse publicaties.
De Floradag, met als thema "Systematiek van Agaricales en Aphyllophorales" vond plaats
op 22 februari te Wageningen. De lezingen van R.A. Maas Geesteranus, C. Bas, B. Senn-Irlet,
Th.W. Kuyper, P.J. Keizer en J.A. Stalpers werden door 74 belangstellenden bijgewoond.
Op 11 april vond te Arnhem de Algemene Ledenvergadering plaats waar 41 leden de
presentielijst tekenden. In plaats van C. Bas werd E. Jansen benoemd als vertegenwoordiger
namens de Floracommissie in het bestuur. Tijdens deze vergadering werd het erelidmaatschap
verleend aan N.E. Nannenga-Bremekamp. Het middagprogramma was gewijd aan Myxomyceten.
Een voordracht werd gehouden door J. Rammeloo.
Op 19 december vond in Baarn een open dag in de bibliotheek plaats, die door 40 leden
werd bezocht.
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Het excursieprogramma omvatte 41 excursies tussen 4 april en 21 november. Naast de
excursies op zaterdag vonden er ook enkele excursies op zondag en op werkdagen plaats. De
herfst begon mycologisch zeer goed, maar door de droogte in oktober liep de oogst ten slotte
enigszins terug. Het excursiebezoek leek wat hoger dan in 1991. Het verenigingsweekend vond
plaats op 5 en 6 september in Zeeuws Vlaanderen.
De buitenlandse werkweek vond plaats van 27 september tot 3 oktober in Chalet Lac des
Rouges Truites (Jura, Frankrijk). Voor de 27 deelnemers leverde dit gebied een mycologisch zeer
rijke oogst op. De binnenlandse werkweek vond plaats van 18 tot 24 oktober in Zelhem. Door het
droge weer en de vlak voor de werkweek optredende nachtvorsten was het aantal mycologische
bijzonderheden voor de 35 deelnemers (waaronder een gast uit Italië) niet zeer groot.
Het tijdschrift Coolia verscheen in 1992 viermaal met in totaal 144 bladzijden. Als
extranummer verscheen daarnaast de Checklist van Russula in Nederland.
Voorts werd het tweede supplement op de Standaardlijst van Nederlandse macrofungi
gepubliceerd. Van de Standaardlijst, die uitverkocht was, werd een aantal extra exemplaren
gedrukt om aan de vraag van nieuwe medewerkers aan de kartering tegemoet te komen. Een
voorstel voor een geheel nieuwe Standaardlijst kwam tot stand.
Aan het einde van het 1992 werd het verslag van M.T. Veerkamp over het mycologisch
onderzoek in bosreservaten gepubliceerd. Mycologisch onderzoek in bosreservaten werd in 1992
slechts beperkt uitgevoerd. Door de N.M.V. werd een bijdrage geleverd aan het internationale
symposium over bosreservaten in Wageningen.
Het project "Paddestoelen in de provincie Flevoland" werd op 1 augustus beëindigd. Het
verslag kwam gereed en zal naar verwachting in januari 1993 gepubliceerd worden.
Het project "Atlas van Nederlandse paddestoelen", uitgevoerd door M.M. Nauta en E.C.
Vellinga, verliep voorspoedig. De bestuurlijke organisatie rondom het project vergde in 1992
meer tijd dan in 1991. Voor een belangrijk deel werd dit veroorzaakt door het late tijdstip van
toekenning van subsidie door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De
aanvankelijk toegekende subsidie bleek niet toereikend om het project gedurende geheel 1992 te
laten verlopen. Dankzij een additionele subsidie in de tweede helft kon alsnog het project
gecontinueerd worden.
In het licht van het late tijdstip van toekenning van subsidie en de mogelijkheid dat slechts
een gedeelte van de voor het Atlasproject en karteringsproject benodigde gelden worden toegekend, moet het bestuur een verantwoorde afweging maken tussen enerzijds het belang van het
project en de belangen van de projectmedewerkers en anderzijds de financiële risico's voor de
vereniging. Het standpunt van het bestuur is dat continuering van het project verantwoord is
wanneer de toezegging van het Ministerie in januari wordt verkregen.
Het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (voorheen Rijksinstituut voor Natuurbeheer) gaf
te kennen zijn werkzaamheden ten behoeve van het karteringsproject te beëindigen. Per 1 januari
1993 zal het aandeel van het ffiN in dit project worden overgenomen door het Biologisch Station
Wijster. De bijdrage van de leden aan het karteringsproject was ook in 1992 zeer groot. Daarnaast
profiteerde het project van het door de K.N.N.V. uitgevoerde onderzoek naar de verspreiding van
de Vliegenzwam in Nederland. In het speciale nummer van Natura waarin de resultaten van dit
onderzoek werden gepresenteerd, verschenen verschillende andere bijdragen van leden van onze
vereniging.
Van de informatiebrochure over paddestoelen werden 800 exemplaren verzonden. De totale
voorraad bedraagt thans minder dan 1000 exemplaren. In 1993 zal beslist worden of deze uitgave
zal worden herdrukt.
Het systeem van provinciale consuls functioneerde ook in 1992 bevredigend. De enquête
onder nieuwe leden leverde op dat de bekendheid van de vereniging nog steeds beperkt is.
Tijdens het Congres van Europese Mycologen in Kew stelde de Nederlandse Mycologische
Vereniging zich kandidaat voor de organisatie van het volgende congres dat in september 1995 in
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Wageningen zal plaatsvinden. Voor het succes van het congres zal een belangrijke inbreng van de
leden van onze vereniging noodzakelijk zijn.
Het bestuur vergaderde in 1992 driemaal: op 26 maart in Baarn, op 14 mei in Beilen en op
29 oktober in Helmond.
Samenvattend kan gezegd worden dat 1992 opnieuw een succesvol jaar voor de Nederlandse
Mycologische Vereniging was, dankzij de activiteiten van haar leden. Er blijken nog steeds mogelijkheden tot groei van het aantal leden te zijn. Daarnaast blijkt ook de belangstelling voor de
mycologie nog steeds groeiende. Ook internationaal ondervinden de activiteiten van de vereniging
veel waardering. Er is derhalve alle reden om ook de komende jaren met vertrouwen tegemoet te
zien.
Thomas W. Kuyper, secretaris
ANSICHTKAARTEN MET PADDESTOELENFOTO'S TE KOOP
Door de N.M.V. is een set van 4 verschillende ansichtkaarten vervaardigd. De foto's zijn
door leden van de vereniging gemaakt. De sets zijn verkrijgbaar bij de bibliothecaris, de prijs per
set bedraagt f 4,- excl. verzendkosten.

IDT DE TIJDSCHRIFTEN
Samenstelling H.A. van der Aa
Karstenia 32, 2, 1992 (ontv. dec. 1992). In "Basidiomycetes at the timberline in Lapland 4" geeft
Pertti Renvan een uitvoerige revisie van het genus Postia in N.W. Europa, met een sleutel naar de
soorten, de beschrijving van de nieuwe soort Postia lateritia en kleurenfoto's van deze soort, P.
fragilis en P. leucomallella. Seppo Huhtinen beschrijft de nieuwe soort Orbiliaster paradoxa en
Cudoniella viridula. Harri Nyberg vergelijkt het "religieuze" gebruik van hallucinogene schimmels
in de Siberische en Midden-Amerikaanse culturen. Tuomo Niemelä, Heikki Kotiranta en Reijo
Penttilä beschrijven in "New records of rare and threatened polypores in Finnland": Antrodia
sitchensis, Antrodiella citrinella (met kleurenfoto), A. parasitica, Ceriopsis balaenae, Funalia
trogii, Perenniporia tenuis var. pulchella (met kleurenfoto, en een tabellarische vergelijking van 5
taxa van Perenniporia), Pilaporia sajanensis (met kleurenfoto), Polyporus pseudobetulinus,
Skeletocutis lilacina en Tyromyces canadensis. Alle artikelen zijn in het Engels.
Mededelingen van de Antwerpse Mycologische Kring 93,1, 15 december 1992 (ontv. dec. 1992).
H. De Meulder beschrijft Hysterostegiella typhae, "een pionier van Lisdodde". In een artikel
getiteld: "Een droogoven met stapelroosters voor zelfmakers" geeft dezelfde auteur aan knutselaars
aanwijzingen voor het maken van een droogaparaat voor "slechts ongeveer 200 F". R. Walleyn
vraagt "Meer aandacht voor onze Wasplaten", geeft een overzicht van de Belgische soorten en
doet aanbevelingen voor verder onderzoek, beheer van terreinen en bescherming van soorten. J.
Volders beschrijft Rebeloma calyptrosporum, "een zeldzame Vaalhoed uit het natuurreservaat 'de
Maat' te Postel". Alle genoemde beschrijvingen zijn geïllustreerd met pagina-vullende tekeningen.
Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde 70, 11, November 1992 (ontv. nov. 1992). De zeldzame
Sowerbyella reguisii siert de kleurenplaat met de "Pilz des Monats". Naast een uitvoerige
beschrijving tevens een pagina met tekeningen naar microscopische kenmerken. Xanders
zweiunddreissigster Pilzbrief, de rubriek voor beginners, handelt over Lactarius.
Idem, 70, 12, Dezerober 1992 (ontv. jan. 1993) heeft Leucopa:x:illus paradoxus als "Pilz des
Monats". Onder de overige bijdragen (van lokaal belang) bevindt zich een soort Kerstsprookje,
waarin een fantasiepaddestoel een hoofdrol speelt.

Bestuur van de Nederlandse Mycologische Vereniging:
Dr E.J.M. Arnolds, voorzitter, Holthe 21, 9411 TN Holthe, tel. 05930-23645.
Mw ir M.T. Veerkamp, secretaris, Pelikaanweg 54, 3985 RZ Werkhoven,
tel. 03437-1905.
Secretariaatsadres: Biologisch Station Wijster, Karnpsweg 27, 9418 PD Wijster,
tel. 05936-2441.
H. Lammers, penningmeester, Hoofdstraat 90, 5706 AM Mierlo-Hout, tel. 04920-32082,
gironummer 90902; bankrekening: Rabo-bank Mierlo-Hout, 123827051.
Mw N.R. Bulthuis-Hanenburg, comm. publiciteit, Fontanalaan 3, 5624 KN Eindhoven.
Drs J, Schreurs, comm. excursies, Veenakker 36, 9411 LV Beilen, tel. 05930-25654.
Mw E. lansen, vicevoorzitter, vertegenwoordiger van de Floracommissie, Goudenregenlaan 8, 6862 WT Oosterbeek, tel. 085-337312.

Redactie Coolia:
Redactieadres: Redactie Coolia, t.a.v. L. Jalink, Postbus 9514, 2300 RA Leiden.
Eindredactie:

L.M. Jalink, Jan Vermeerlaan 33, 2343 CT, Oegstgeest. Tel.
071-156768
Mw. M.M. Nauta, Jan Vermeerlaan 33, 2343 CT, Oegstgeest. Tel.
071-156768
Mw. E.C. Vellinga, (tot 1 nov.) Fahrenheitstraat 541, Amsterdam

Buitenredactie: F.A. van de Bergh, Muiderwaard 313, 1824 XH Alkmaar
Mw. E. van den Dool, Achter Ciarenburg 2, 3511 JJ Utrecht
P.J. Keizer, Balearen 23, 3524 El Utrecht
M.E. Noordeloos, Solingenstraat 12, 2804 XT Gouda
A.J. Tennorshuizen, Havenstraat 5, 6701 CK Wageningen
Kopij is van harte welkom, en dient te worden gezonden naar het redactieadres.
Oproep aan auteurs:
Wilt u de redactie van Coolia wat werk uit handen nemen, vraag dan vooraf een
exemplaar van 'tips voor auteurs'. Coolia wordt tijdens het drukken verkleind. Wie kant
en klare (geïnkte) tekeningen inlevert, bespaart ons een hoop werk door ze niet breder
(en liever ook niet veel smaller) dan 15,8 cm te maken. Andere breedten moeten door
ons worden aangepast. De maximale hoogte is 21 cm.
Verenigingsmededelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en de
inhoud van de rubrieken onder die van de samensteller.

Mycologische publicaties
verkrijgbaar op of via het Rijksherbarium
1. E. Kits van Waveren (1985). The Dutch, French and British species of Psathyre/la,
300 pp., 448 fig., gebrocheerd (Persoonia Suppl. 2): f 85,--. Ledenprijs f 70,--.
2. E. Kits van Waveren (1987). Additions to our monograph on Psathyrella, 42 pp., 80
fig., geniet (overdruk uit Persoonia 13(3)): f 10,--.
3. Th.W. Kuyper (1986). A revision of the genus Inocybe in Europe - I Subgenus
Inospenna and the smooth-spored species of subgenus Inocybe, 247 pp., 200 fig.,
gebrocheerd (Persoonia Suppl. 3): f 100,--. Ledenprijs f 85,--.
4. M.M. Nauta (1987). Revisie van de in Nederland voorkomende soorten van het
geslacht Agrocybe (Leemhoeden), 168 pp., 52 fig., 13 verspreidingskaartjes, gebrocheerd: f 15,--.

5. C. Bas & al. (1988). Flora agaricina neerlandica 1, 182 pp., 201 fig., gebonden
f 79,90, gebrocheerd f 58,30. Ledenprijs resp. f 64,-- en f 47 .--. (Niet-leden dienen
dit boek te bestellen bij uitgeverij A.A. Balkema, Postbus 1675, 3000 BR Rotterdam).
6. C. Bas & al. (1990). Flora agaricina neerlandica 2. Prijzen als voor deel 1.
De publicaties waarvoor een ledenprijs geldt worden alleen uit de hand (op het Rijksherbarium of op bijeenkomsten van de N.M. V.) tegen die prijs verkocht, op voorwaarde dat
contant of met een postbankcheque betaald wordt, zodat het Rijksherbarium geen
administratiekosten heeft. Van nu af aan zal ik echter alleen nog publicaties voor verkoop
naar bijeenkomsten meebrengen als daar telefonisch of schriftelijk om is gevraagd.
Kees Bas,
p/a Rijksherbarium,
Postbus 9514,
2300 RA Leiden,
tel. 071-130541.

N.B.: Voor de publicaties van de N.M.V. zie de achterkaft van de vorige of de
volgende Coolia.

