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Het contactblad van de vereniging, Coolia, verschijnt vier maal per jaar en wordt aan de leden
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IN MEMORIAM NICO HUBBELING
Op 2 januari overleed ons lid Nico Hubbeling, op de leeftijd van 80 jaar.
Hoewel Nico ·al meer dan 30 jaar lid van onze vereniging was, zijn het vooral de
ouderen onder ons, die hem goed gekend hebben en hem nu zullen missen. Verscheidenen
onder ons zullen hem speciaal kennen als talentvol schilder van paddestoelen. Zijn
speciale techniek daarbij - hij aquarelleerde met gouache - verleende aan zijn bijzonder
plastisch afgebeelde paddestoelen een· eigen karakter. Minder getalenteerden hielp hij
steeds met veel geduld.
Aan zijn fijn gevoel voor kleur had hij het vooral te danken, dat hij weliswaar niet
over een uitgebreide, maar wel over een gedegen veldkennis beschikte. Daarvan hebben
vooral de deelnemers aan de vele door hem geleide of mede geleide excursies van
Wageningse studenten, K.N.N.V.- en I.V.N.-leden kunnen profiteren.
Zijn stil van ons heengaan was overeenkomstig zijn aard: Nico was een bescheiden
mens, die in de vereniging niet aan de weg timmerde. Niettemin zal hij bij velen in de
herinnering blijven voortleven als iemand, die veel liefde voor vlinders, bloemen en
paddestoelen had en hun kleuren en vormen met een opvallend rustige aandacht in zich
opnam.
Dini wensen wij van harte sterkte bij het verwerken van het verlies van haar man.
Maarten van Vuure

42
Coolia 37: 42-45. 1994.

HET MOBIL VELD
Rob Chrispijn, Jodenweg 1, 8385 GP Vledderveen
A description is given of the development of the mycoflora of a site in the western
harbour area of Amsterdam which
raised with sand in the sixties.

was

Het westelijk havengebied van Amsterdam is aangelegd in de zestiger jaren.
Vruchtbare klei va.Îl de IJpolder werd gedeeltelijk afgegraven en hierover werd een dikke
laag zand gespoten, aflcomstig van de kust voor Ijmuiden. De zo ontstane terreinen bleven
jarenlang ongemoeid om het zand tijd te geven in te klinken. Woest en ledig, alleen
dooisneden met enkele asfaltwegen, ontwikkelde dit gebied zich tot een paradijs voor
vogels. Op het kale zand kwamen grote kolonies Visdieven. Ook Kluten en, iets minder
massaal, Kleine- en Strandplevieren maakten gretig gebruik van de zo geboden mogelijkheden.
Een van de eerste industrieën die zich hier vestigde was Mobil Oil. Aan de Amerikahaven, een zijtak van het Noordzeekanaal, verrees een grote olieraffinaderij. Ernaast lag
een 50 ha. groot terrein dat Mobil Oil in reserve hield voor eventuele uitbreiding. Tot op
heden is er geen reden geweest om de capaciteit van de raffmaderij te vergroten.
Daardoor heeft dit Mobil Oil Buitenterrein, zoals het officieel heet, de kans gekregen om
zich gedurende dertig jaar ongestoord te ontwikkelen. Dat is uitzonderlijk, want de meeste
andere opgespoten velden zijn in de loop van de tachtiger jaren door de industrie in bezit
genomen.
Genesis
Het aardige van opgespoten velden is dat de natuur er helemaal vanaf nul kan
beginnen. Het vormt een vijandig micro-klimaat waar alleen de meest geharde organismen
een kans maken. Behalve het wat lager gelegen zuidelijk deel, had het Mobil veld als
extra handicap dat het vanaf het begin een opvallend droog veld was. Op het kalkrijke,
ontzilte zeezand konden de eerste jaren alleen Helm en Biestarwegras het uithouden. Het
kon er enorm stuiven en omdat een in de buurt gelegen scheepswerf daar last van had,
bracht men aan de oostzijde van het veld een rij rieten matten aan die met wilgestaromen
op hun plaats werden gehouden. Deze liepen het jaar daarop uit en vormden na een aantal
jaren fraaie struwelen van voomarnelijk Schietwilg. De rest van het terrein behield lang
zijn open karakter. Pas toen de eerste berken zich er vestigden en wilgen zich verder
uitzaaiden begon het zo'n 12 jaar geleden dicht te groeien. Broedden er eerst Grutto's,
Kieviten en Tureluurs, nu overheerst in het voorjaar het gezang van de Fitis en Winterkoning. Zelfs de Nachtegaal laat zich horen en in stukken met riet broeden Baardmannetje
en Blauwborst
De bedoeling van deze lange inleiding is om een indruk te geven van de vitaliteit en
de dynamiek waarmee een dergelijk terrein zich ontwikkelt. Wie nu een bezoek brengt,
zal zich nauwelijks kunnen voorstellen dat dit gebied dertig jaar geleden een kale
stuivende zandvlakte was. Zonder enige bemoeienis van overheid of natuurinstanties is het
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uitgegroeid tot een gebied met een biologische rijkdom en landschappelijke schoonheid die
veel beschermende natuurgebieden niet zou misstaan.

Stuifzwanunen en andere paddestoelen
In de eerste tien jaar is op dergelijke terreinen mycologisch niet veel te beleven. De
pionierfase is nog te zien op meer westelijk gelegen terreinen. Rond het dorpje Ruigoord
liggen nog zandige vlakten van recenter datum en met ijlere vegetatie. De meest voorkomende paddestoel is daar Lycoperdon /ividum. Ook de Loodgrijze bovist (Bovista
plumbea) komt er veelvuldig voor. Een andere talrijke soort is de Grasleemhoed (Agrocybe pediades). Op sommige terreinen vinden we in het voorjaar Morieljes. Lang niet op
alle terreinen, wat misschien door minieme verschillen in bodemgesteldheid komt. Want
hoewel het op het oog allemaal zand lijkt, zijn er verschillen in de mate waarin zogenaamd zeezand ontzilt is, en ook is er zand opgespoten dat vrijkwam bij de aanleg van
bijvoorbeeld de Amerikahaven en dat dus van grote diepte afkomstig is. Velden met dit
zand vormden rijke vindplaatsen van kiezen en botten van Mammoet en Oeros.
Op het Mobil veld kwam Morelze/la esculenta veel voor. Vooral in de wat meer
beschutte 'valleien' tussen de opgestoven wilgenwallen. Er stonden er ooit zoveel dat ze
commercieel geplukt werden. Het gerucht ging dat iemand ze verkocht aan dure groenten-
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speciaalzaken in Amsterdam-Zuid. Een feit was dat we op een gegeven moment alleen
nog maar kort bij de grond afgesneden stelen vonden.
Inmiddels zijn de valleien grotendeels dichtgegroeid met wilgen en berken. Morieljes
komen er alleen nog sporadisch voor op enkele open plekken waar ze moeten concurreren
met een steeds dikker wordende grasmat.
Een andere voorjaarssoort die we hier aantreffen is Agrocybe praecox, de Vroege
Leemhoed. Eenmaal in de buurt van een naast familielid: de Barstende Leemhoed (A.
dura). Beide zijn in het veld goed uit elkaar te houden door de duidelijke verschillen in
smaak en geur. De Vroege Leemhoed ruikt sterk melig, de Barstende Leemhoed wat
schimmelachtig, in elk geval nooit melig.
Op het vele dode wilgebout zien we in dezelfde tijd Polyporus lentus, de fraaie
Franjeporiezwam, welbekend uit de IJsselmeerpolders maar ook rond Amsterdam
regelmatig gesignaleerd.

Weinig soorten- grote aantallen
In niet te droge zomers zien we in juli al de eerste exemplaren van lnocybe dutcamara (de Viltige vezelkop). Samen met de Tweekleurige vaalhoed (Hebeloma mesophaeum)
groeien ze in de loop van het seizoen bij duizenden in de buurt van Kruipwilg en op de
eerder genoemde wilgenwallen. Ook massaal staat daar laat in het jaar Tricholoma
cingulatum (de Geringde ridderzwam). Een vrij zeldzame soort die hier rond de Schietwilgen in dichte groepen groeit. Veel zeldzamer is een andere wilgenbegeleider: Russula
subrubens, een soort uit de Russula xerampelina groep, de Vissige russula's met stelen
die groen kleuren met ijzersulfaat De soort die het qua aantallen wint, is zonder twijfel
de Baardige melkzwam (Lactarius torminasus sensu lato). Hij staat overal waar Berken
staan en het riet en gras niet te dicht zijn.
Veel soorten die in deze terreinen voorkomen zijn ook bekend uit de duinen. Niet zo
verwonderlijk omdat de bodem vergelijkbaar is. Op een plek die 's-winters lang onder
water staat, groeit bijvoorbeeld het Zandputje (Sepultaria arenosa). Ander duinsoorten
schitteren echter door afwezigheid: Aardsterren hebben we hier nog nooit gevonden.
Waar we ook naar uitkeken waren Wasplaten. Pas na jaren vonden we de eerste en
tot nu toe ook enige: de Zwartwordende wasplaat, Hygrocybe conica. Op het Mobil Veld
staat zij met slechts enkele exemplaren. De kans dat zij zich daar uitbreidt is gering
omdat de begroeiing alleen maar dichter wordt. Wel algemeen is zij in de berm van de
toegangsweg naar de raffinaderij. Hier wordt door regelmatig maaien de vegetatie kort
gehouden. De afgelopen herfst stond de Zwartwordende Wasplaat hier bij honderden.
Toekomst
De toekomst van het Mobil Veld is ongewis. Dat is kenmerkend voor de toekomst in
het algemeen maar geldt des te sterker in de wereld van industrie en groot geld. Het is
eigenlijk al een wonder dat dit terrein zich dertig jaar lang ongestoord heeft kunnen
ontwikkelen. Crossmotorrijders die andere terreinen onveilig maken, zijn hier altijd
geweerd. Wel wordt er soms gejaagd en vinden er de laatste tijd "paintball" gevechten
plaats in de wilgenstruwelen langs de rand van het veld. In paramilitair tenue gestoken
jongeren bestoken elkaar met geweren. Als kogels dienen plastic bolletjes met verf in
stuitende kleuren die als ze stukspatten smerige vlekken op de kleding achter laten. Bij
een bezoek het afgelopen jaar, dacht ik me ver van het strijdgewoel te bevinden. Ik zat
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rustig een fraai uitgevallen groepje Grasbundelzwammen te fotograferen. Maar het
automatisch transport van een moderne camera klonk mogelijk als één of ander oorlogstuig, want opeens vlogen de verfkogels over mijn hoofd. Mijn eerste impuls was hard
vloeken, maar instinctmatig hield ik mijn mond. Gebogen over mijn camera bleef ik
doodstil zitten en zag zodoende een miniem roze Mycena'tje dat op wilgebiact groeide en
later Mycena smithiana bleek te zijn. Na een minuut of wat klonk een zacht gekraak dat
zich langzaam verwijderde. Later bij de auto werd ik alsnog bestookt door een langslopend bataljon baldadige boys. Woedend vervoegde ik mij bij de leiding. Deze liet een
emmer water aanrukken en begon kalm de paarse vlekken van mijn auto af te wassen.
Het bleek gewoon waterverf te zijn.
Dit slot is wel passend voor het westelijk havengebied dat een tijd lang een soort
Wild West geweest is waar alles kon. Zwervers, nudisten, motorcrossers, modelvliegtuigbouwers, woonwagenbewoners. En nu ook nog natuur: uitbundig en onbelemmerd! Het
Mobil Veld is één van de fraaiste restanten van ·cteze tijd.

Van de redactie
Bovenstaand verhaal zou het eerste kunnen zijn van een lange reeks verhalen over
leuke gebieden. Wij wachten met spanning op het volgende verhaal, dat wellicht door u
geschreven gaat worden. Het hoeft niet een uitzonderlijk goed gebied te zijn voor
paddestoelen, maar over het leuke bos dat u iedere zondag bezoekt valt vast genoeg te
vertellen!
Ook andere kopij is nog steeds zeer welkom. Met name de rubriek Bijzondere
waarnemingen en vondsten kan nog heel wat bijdragen gebruiken.

Ledenadvertentie
Met klem gezocht: A. Pilát, 1958. Gasteromycetes. Flora CSR, Reihe B, band 1. Wie
heeft dit boek ongebruikt in de kast staan en wil het aan mij verkopen?
Leo Jalink, Jan Vermeerlaan 33, 2343 CT Oegstgeest (tel. 071-156768).
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NIET TE GELOVEN, ... EEN DERDE
SQUAMANITA-SOORT IN NEDERLAND
C. Bas, Rijksherbarium, Postbus 9514, 2300 RA Leiden
A description and illustrations are given of the everywhere very rare Squamanita
contortipes, found for the first time in the Netherlands. It was discovered on an open,
yearly mown, mossy grassland on the coastal dunes S.W. of Haarlem.
In 1918 beschreef Catharina Cool de nieuwe soort Lepiota odorata, die om zijn
merkwaardige eigenschappen ook in het buitenland enig opzien baarde, na wat omzwervingen in het geslacht Squamanita zijn plaats vond en de Nederlandse naam Odeurzwammetje kreeg (zie Coolia 11: 64-72).
Toen ik mij in 1963 in het geslacht Squamanita verdiepte, vroeg ik ook de twee
collecties onder die naam in het Kew Herbarium op. Groot was mijn verbazing, toen
bleek dat zij twee onbeschreven Squamanita-soorten, beide uit Schotland, vertegenwoordigden. Zij hadden met S. odorata gemeen dat ze een lilagrijze tot purperbruingrijze hoed
en bovenste steelhelft hadden en een okergeelbruine abrupt verdikte of knolvormige
onderste steelhelft, maar van de één waren de sporen ellipsoïd, iets dikwandig en
dextrinoïd (S. pearsonii Bas) en van de ander rond, iets dikwandig en amyloïd (S. scotica
nom. prov.) terwijl die vanS. odorata ellipsoïd, dunwandig en inamyloïd zijn.
Squamanita scotica kon helaas niet definitief beschreven worden, daar slechts één
gebroken exemplaar zonder aantekeningen beschikbaar was. Later ontdekten Heinemann
& Thoen (1973: 30) echter dat deze soort in de Verenigde Staten door Smith & Stunz
(Smith, 1957: 46) als Cystoderma contortipes was beschreven, waarop ze de nieuwe
combinatie Squamanita contortipes invoerden. Lange tijd bleef de vondst in Schotland de
enige van deze soort in Europa.
Rond 1963 was al bekend dat er nog een andere Squamanita-soort met min of meer
hetzelfde kleurpatroon in Europa voorkomt, n.l. S. paradoxa (Smith & Sing.) Bas. Jonge
exemplaren daarvan lijken sterk op een Cystoderma (Korrelhoed), omdat ze geheel met
okergeelbruine korreltjes zijn bezet. Pas als de korrelige buitenlaag van het bovenste deel
wegvalt, komt zo'n typisch violetgrijsbruin Squamanita-hoedje tevoorschijn. Op 24
november 1990 had ik tijdens een N.M.V.-excursie in "Duin en Kruidberg" het onnoemelijke geluk deze soort levend in handen te krijgen (zie Coolia 34: 45).
Tijdens een duinwerkweek in oktober 1993 die door Chiel Noordelaas voor enkele
buitenlanders werd georganiseerd, leidde Else Veilinga een excursie in de Amsterdamse
Waterleidingduinen bij Vogelenzang. Op een mossig, jaarlijks gemaaid duingrasland vond
Gerhardt Wölfel een tweetal paddestoeltjes waar hij met verbazing naar keek. "Squamanita paradoxa, tweede vondst in Nederland" riep Else blij en ik riep het haar na, toen ik de
volgende dag een doosje met het verse materiaal op mijn tafel vond. Ik maakte direct
foto's, een habitus-tekening en een uitvoerige beschrijving. Opvallend was wel, dat de
korrelschubjes op het geelbruine deel van de steel praktisch ontbraken; weggespoeld door
de vele regens nam ik aan.
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Fig. 1. Squamanita comortipes: a. vruchtlichaam; b. sporen; c. basidiën; d. conidiën en
conidiëndragers (maatbalkje a: 1 cm, b-d: 10 J.lffi).
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Verbijstering greep mij echter aan toen ik even een preparaatje van de steel maakte
en daar ronde dubbelwandige conidiën aantrof met een prachtige in de buitenwand
ingebedde ornamentatie (fig. 1d). Die van S. paradoxa zijn niet geornamenteerd. Gauw
even naar de sporen in Melzer gekeken . . . en ja hoor, die waren vrijwel rond en sterk
amyloïd. Geen twijfel aan, dit was S. contortipes. (mijn vroegere S. scotica). Tweede
vondst in Europa dacht ik eerst, maar later herinnerde ik mij dat Svengunnar Ryman mij
in 1990 geschreven had dat deze soort in Noord-Zweden gevonden was, en Thomas
La:sstf>e schreef mij kort geleden dat er in Zweden nog een paar vondsten zijn gedaan.
Toen ik die dag thuis kwam, overwoog Fenna even mij iets kalmerends te geven.
Maar ja, hoe groot was de kans dat ik eerst S. paradoxa en daarna S. contortipes in
Nederland levend te zien zou krijgen: één op de miljoen of zoiets? Zover mij bekend, is
S. contortipes bekend uit de Verenigde Staten (2 x), Schotland (1 x), Nederland (1 x) en
Zweden (enkele vondsten). Ondertussen hebben onze reeds onvolprezen duingraslanden
nog meer aan waarde gewonnen.
Even een beknopte beschrijving: Hoed 10-16 mm, iets purper getint donker
grijsbruin in centrum tot licht lilagrijs aan rand, fijn radiair vezelig maar in centrum met
enkele, zeer kleine, donkere vlokwratjes, niet hygrofaan. Lamellen vrij wijd uiteen, breed
aangehecht, matig donker lilagrijs. Steel 41-44 x 2,2-3 mm, het bovenste deel (14--15
mm) lilagetint bleekbruingrijs, via kleine opzwelling overgaand in lichtgeelbruin onderste
deel. Geur onopvallend.
Sporen 5,1-6,2 x 4,9-5,5 !LID, rond(achtig), met iets verdikte wand, duidelijk
amyloïd. Basidiën 4-sporig met opvallend grote sterigmata. Cystiden ontbrekend.
Hoedhuid een cutis. Conidiën op en in bovenste stuk van geelbruine deel van steel 7,5-8,9
x 5,7-7,9 /LID, kleurloos, met dikke dubbele wand en ornamentatie van korte lijsten en
cylindrisch wratten ingebed in buitenwand. Gespen talrijk.
De twee Vogelenzangse exemplaren waren aan de uiterste voet verbonden en
groeiden tussen Klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme). De Schotse vondst was ook in
kortgrazig grasland.
Daar het voorkomen van al die zeldzaam tot zeer zeldzame Squamanita's moeilijk te
voorspellen blijkt en de Nederlandse mycoloog steeds meer grensoverschrijdend te werk
gaan, geef ik hierbij een sleutel voor de Europese soorten:
1.

1.

Hoed bleek tot geel- of oranjebruin.
2. Hymenium met grote fusiforme cystiden. In bossen, cosmopolitisch, in Europa
bekend uit Zuid-Frankrijk, Noord-Italië en Oost-Duitsland.
S. umbonata (Sumstine) Bas
2. Hymenium zonder cystiden. In vloedoeverbossen in Zwitserland en ZuidDuitsland en in bergen Hongarije.
S. schreien (Imbach) ex Imbach
Hoed grijs tot bruin met lila, violet of paarse tinten.
3. Jong vruchtlichaam, maar later alleen onderste deel van steel met geelbruine
korrelschubjes. Sporen ellipsoïd, inamyloïd of zelden zwak dextrinoïd. Tussen
mos in bossen en open terreinen in Europa en Verenigde Staten.
S. paradoxa (Smith & Sing.) Bas
3. Vruchtlichaam nergens met geelbruine korrelschubjes.
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4.

4.

Sporen amyloïd of dextrinoïd.
Sporen dextrinoïd en ellipsoïd. Eén vondst in dennenbos in
5.
Schotland.
S. pearsonii Bas
5.
Sporen amyloïd en ellipsoïd of rond.
Sporen rond. Cheilocystiden afwezig. Tussen mos in
6.
open terreinen en bossen in Verenigde Staten, Zweden,
Schotland en Nederland.
· . S. contortipes (Smith & Stunz) Heinem. & Thoen
6.
Sporen ellipsoïd. Cheilocystiden talrijk. In bundels
tegen en naaste rotte Picea-stam in Noorwegen.
S. jimbriata Gulden et al.
Sporen inamyloïd. Bij bomen op plaatselijk verrijkte arme zandige grond
S. odorata (Cool) Bas
in Europa en Verenigde Staten.
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TWEE DODELIJKE GEVALLEN VAN VERGIFTIGING
DOOR AMANITA PHALLOIDES
R.S. ten Cate, Burchtlaan 9, 2242 GH Wassenaar
In the autumn of 1993 two people died of Amanita phalloides poisoning. People who
have eaten A. phalloides are advised to be treated as soon as possible.
In het najaar van 1993 traden er kort na elkaar twee vergiftigingsgevallen op met

Amanita phalloides, de Groene knolamaniet, beide met dodelijke afloop.
Het eerste geval betrof een vrouw die, op het terrein van de psychiatrische kliniek
waar zij werd verpleegd, een exemplaar van de Groene knolamaniet had gegeten om een
einde aan haar leven te maken. Toen zich de verschijnselen van deze intoxicatie manifesteerden (hevige misselijkheid en diarree) waren haar artsen niet overtuigd van de waarheidsgetrouwheid van haar mededelingen. Door Dr. C. Bas werd onderzoek gedaan naar de
maaginhoud van de patiënt waarbij aan de half verteerde resten door microscopisch
onderzoek toch nog kon worden vastgesteld dat het inderdaad om een Amanita ging. Op het
terrein van de inrichting werden ook exemplaren van de Groene knolamaniet, Amanita
phalloides, aangetroffen. Patiënte werd in een ziekenhuis opgenomen en binnen één week
met een ernstig falen van de leverfuncties aan een acuut buikbeeld overleden.
De andere patiënt was een 71-jarige dame die gewend was om paddestoelen voor
consumptie te verzamelen en in een ziekenhuis werd opgenomen met dezelfde klachten. Zij
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vermoedde al dat zij zich had vergist en (een gedeelte van) een Amanita phalloides had
gegeten. Door de staf van dit ziekenhuis werd bij mij navraag gedaan of dit mogelijk was.
De vraag kon bevestigend worden beantwoord omdat wij bij een excursie op dezelfde dag
en op een aangrenzend terrein een prachtig exemplaar van deze paddestoel hadden bekeken.
Patiënte had de paddestoel geplukt in Meijendel, wij vonden deze in het aangrenzende
Voorlinden. Ook de verschijnselen waren zodanig dat patiënte direct werd overgeplaatst
naar de beademingsafdeling waar zij na drie weken eveneens onder dezelfde verschijnselen
overleed.
In 1983 verscheen de laatste mededeling over drie gevallen van Amanita phalloidesvergiftiging in Nederland (Gesink-Van der Veer et al., 1983).
In 1985 verscheen in "Het Beste" (Bobin, 1985) een artikel over de Franse huisarts
Bastien die een therapie voor de vergiftiging had aanbevolen en het bewijs van de doeltreffendheid hiervan leverde door zich met Amanita phalloides te vergiftigen en daarna de
therapie op zichzelf toe te passen. Hij bleek dit experiment enkele malen overleefd te
hebben. Dit artikel deed in Nederland ·onder de mycologen nogal wat stof opwaaien. Dit
was al eerder gebeurd in Frankrijk waar deze therapie voor 1980 was gepubliceerd.
In 1981 publiceerden medewerkers van het Intoxicatiecentrum van de Universiteit van
Angers een mededeling (Dumont et al., 1981) in The Lancet waarbij zij beschreven de
therapie van Bastien bij 30 patiënten te hebben toegepast. Ook uit Nancy (Larcan et al.,
1977) verscheen een mededeling over succes van deze behandeling.
In alle publicaties wordt er de nadruk op gelegd dat deze therapie slechts resultaat
heeft wanneer binnen 6 uur na de eerste verschijnselen van maagdarmklachten wordt
ingegrepen.
Intussen is in Frankrijk deze therapie geheel verlaten, terwijl ook in Zweden en
Duitsland de toxicologen aanraden om deze patiënten palliatief (alleen met verzachtende
maatregelen) te behandelen. Een levertransplantatie kan tot de mogelijkheden behoren. Het
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieuhygiëne in Bilthoven (mond. meded., Van der Bragt) deelde desgevraagd mede de
Bastien-therapie niet te ondersteunen omdat daar geen gecontroleerd klinisch onderzoek naar
is gedaan.
De les die uit bovenstaande is te trekken is de volgende:
Mycologen en amateurmycologen hebben eerder de kans met een paddestoelenvergiftiging
geconfronteerd te worden dan anderen. Zodra iemand die paddestoelen heeft gegeten
verschijnselen vertoont van braken en diarree, aarzel dan niet om te adviseren de patiënt zo
spoedig mogelijk op te nemen. Bij een Amanita phalloides-vergiftiging kan een nacht er
overheen laten gaan de dood van betrokkene betekenen! Een afdoend antidotum (tegengif)
voor de phalloidinevergiftiging is nog niet bekend.
LITERATUUR
Bobin, C., 1985. Dr. Courage en de dood in het bos. Het Beste, september 1985: 81.
Dumont, A.M. et al., 1981. Management of Amanita phalloides poisoning by Bastien's regimen.
The Lancet, March 28: 722.
Gesink-Van der Veer, B.J., H. Dik en F.A. de Wolf, 1983. Cave fungos! Ned. Tijdschr.
Geneesk. 127: 1609.
Larcan, A. et al., 1977. Le traitement de l'intoxication phalloidienne. Nouvelle Presse médicale,
6, no.36: 3330.

51
Coolia 37: 51 - 71. 1994.

VERANDERINGEN IN DE MYCOFLORA VAN DRIE
JENEVERBESSTRU)VELEN
Bernhard de Vries en Bef Arnolds
Mededeling nr. 505 van het Biologisch Station,
Centrum voor Bodemoecologie, Karnpsweg 27, 9418 PD Wij ster.
Changes in the macromycete flora of two juniper scrubs in the Netherlands (near Dwingeloo)
and one in adjacent Germany (near Haselünne) are described and discussed. The areas were
studied during the periods 1964-1971, 1972-1980 and 1987-1991. The results are compared
with the analysis of changes in 39 areas with juniper scrub in the periods 1963-1971 and
1972-1979 by Barkman (1985a). The tata! species diversity is rather increasing than
decreasing. Nitrophytic litter decomposers show a tendency to increase, but many species of
poor, weakly acidic grasslands are disappearing, e.g. some species of Hygrocybe and
Clavariaceae. Lignicolous and ectomycorrhizal fungi are in general increasing, indicating the
increasing invasion and ageing of other coniferous and frondose trees. Remarks are made on
the taxonomy and geographical distribution of some uncommon species. Descriptions are
provided of Rhodocybe parilis, Conocybe fuscimarginata, Tyromyces balsarneus and
Entoloma hispidulum. The latter species, colleeled at Haselünne, was not reported befare
from Germany.
In de periode van 1963 tot 1980 werd door Barkman, Masselink en De Vries
uitvoerig onderzoek verricht aan de vegetatie, het microklimaat en de mycoflora van
jeneverbesstruwelen in Noordwest-Europa, van België noordwaarts tot Zuid-Zweden en
oostwaarts tot in Polen. Jeneverbesstruwelen in verschillende klimaatsgebieden en op
verschillende bodemtypen blijken te behoren tot diverse vegetatietypen. In Nederland en
aangrenzend Duitsland komen drie associaties voor (Barkman, 1976b, 1985b). We
beperken ons hier tot het Gaffeltandmos-Jeneverbesstruweel of Dicrano-Juniperetum op
zure, droge, zeer voedselarme zandgrond (meestal voormalig stuifzand) en gewoonlijk
onbeweid, en het Haakmos-Jeneverbesstruweel (of Squarroso-Juniperetum) op minder
zure, matig voedselrijke zandgrond (meestal rivierduintjes) en gewoonlijk extensief
beweid met rundvee.
Een jeneverbesstruweel heeft een heel andere vegetatiestructuur dan een bos. Dat
laatste heeft in het algemeen een min of meer gesloten boomlaag met daaronder een
relatief uniforme ondergroei en een uniform microklimaat. Een jeneverbesstruweel bestaat
daarentegen uit een mozaïek van dicht beschaduwde plaatsen in de struiken en open, met
heide, kruiden en mossen begroeide plekken daar tussenin. De begroeiing op de open
plaatsen is weer verschillend naar gelang de positie ten opzichte van de struiken. Aan de
zuidkant, met een zeer warm microklimaat, is deze stuifzandachtig met een paar mossen
en lichenen, aan de noordkant, met een koel microklimaat, grazig met geheel andere
mossoorten. Vooral in het Gaffeltandmos-Jeneverbesstruweel is dit vegetatiepatroon
opvallend. Deze microgemeenschappen en hun relatie tot het microklimaat zijn beschreven door Barkman & al. (1977). Veel paddestoelen blijken binnen jeneverbesstruwelen
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een voorkeur te hebben voor bepaalde microgemeenschappen. Voorbeelden daarvan zijn
gegeven door Barkman (1976b).
De resultaten van het uitgebreide mycocoenologische onderzoek zijn helaas nooit
integraal gepubliceerd. Met het overlijden van Barkman in 1990 zal dit ook wel nooit
meer gebeuren. De hoeveelheid te verwerken gegevens is zeer groot; een verantwoorde
interpretatie vergt de revisie van honderden, zo niet duizenden herbariumcollecties, en de
toegepaste methodiek vertoont tekortkomingen die een bewerking volgens moderne
statistische methoden moeilijk of ompogelijk maken. Behalve bovengenoemde publicatie
over microgemeenschappen zijn er artikelen verschenen over enkele bijzondere soorten in
jeneverbesstruwelen (Barkman, 1964), de oecologie van houtbewonende schimmels op
Juniperus zelf (De Vries, 1973, 1976) en over de veranderingen in de mycoflora van
jeneverbesstruwelen, gebaseerd op een vergelijking van 39 goed onderzochte terreinen in
de periodes 1963-1971 en 1972-1979 (Barkman, 1985a). Hieruit bleek dat de veranderingen veel minder uitgesproken waren dan in eikenbossen en dennenbossen op vergelijkbare
arme, zure zandgrond (o.a. Arnolds, 1985; Arnolds & Jansen, 1992). Teneinde de
veranderingen nauwkeuriger te onderzoeken werd besloten in drie zeer intensief bestudeerde terreinen een hernieuwde inventarisatie te verrichten in de jaren 1987-1991. Het
veldwerk werd door Barkman en De Vries verricht. De naamgeving van de paddestoelen
is in overeenstemming met de Standaardlijst (Arnolds, 1984).

Terreinkeuze en methodiek
De drie onderzochte terreinen zijn:
1. "Kliploo" op het Lheebroekerzand bij Dwingeloo. Dit is één van de best ontwikkelde
struwelen van het Gaffeltandrnos-Jeneverbesstruweel type op arm, geaccidenteerd
stuifzand. De oppervlakte bedraagt ca. 2 tot 3 hectare. Het terrein is niet beweid; het
enige uitgevoerde beheer betreft het kappen van opslag van andere bomen en
struiken dan Juniperus.
2. "Smitsveen" op de Dwingeloosche Heide tussen Dwingeloo en Kraloo. Dit is een
veel kleiner (0,25 ha), bijna vlak terrein van het Gaffeltandmos-Jeneverbesstruweel
type, gelegen in een heidevegetatie, gedeeltelijk op podzolbodem. Het is vooral
gekozen omdat het terrein vóór 1979 niet werd begraasd, maar sindsdien extensief
wordt beweid met schapen. Het zou interessant kunnen zijn om het effect hiervan te
bestuderen.
3. "Haselünner Kuhweide" bij Haselünne (Duitsland) op rivierduintjes van de rivier de
Hase, ca. 40 km ten oosten van de Nederlandse grens ter hoogte van Coevorden.
Het is een groot terrein (7-8 ha), behorende tot het Haakmos-Jeneverbesstruweel
type, dat al zeer lang extensief begraasd wordt door runderen.
De terreinen zijn geïnventariseerd volgens dezelfde methode als in voorafgaande
periodes: op omegelmatige tijden, verspreid over het veldseizoen (september-november),
werd een struweel bezocht en in zijn geheel geïnventariseerd, voor zover dat binnen een
werkdag mogelijk was. Van alle soorten werd een schatting gemaakt van hun abundanties
volgens een negendelige, subjectieve schaal. Deze is weergegeven in de kop van tabel 1.
Van kritische soorten werd materiaal verzameld ter determinatie in het laboratorium.
Deze werkwijze houdt het midden tussen een floristische inventarisatie en mycocoenologisch onderzoek. Er doen zich verschillende problemen voor bij de interpretatie van
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de gegevens: (1) de terreinen hebben een zeer verschillende oppervlakte, (2) grote
terreinen zijn veelal minder intensief onderzocht dan kleinere, (3) de begrenzing van de
struweeleilanden ten opzichte van de omringende open vegetatie is arbitrair en kan in de
loop van jaren veranderd zijn, (4) de schattingen van aantallen zijn subjectief en kunnen
eveneens in de jaren gefluctueerd hebben. Dit alles maakt het moeilijk om uit de
vergelijking van de drie terreinen "harde" conclusies te trekken.

Presentatie van de resultaten
De resultaten van het herhaalde onderzoek in de drie struwelen zijn weergegeven in
tabel 1. Als maatstaf voor de hoeveelheid vruchtlichamen van elke soort is de maximale
abundantie weergegeven, bereikt gedurende één bezoek in elk van de drie onderscheiden
perioden: 1964-1971, 1972-1980 en 1987-1991. Van het Smitsveen zijn alleen uit de
tweede en derde periode voldoende waarnemingen bekend. Deze zgn. AMAC (absolute
maximum abundantie van carpophoren) is de meest gebruikelijke maat omdat verondersteld wordt dat ze de potentiële fructificatie van een soort in een bepaalde periode het best
benadert (Barkman, 1976a; Arnolds, 1992b).
Ter vergelijking zijn gegevens opgenomen over het percentage excursies waarop een
soort werd aangetroffen in de periodes 1963-1971 en 1972-1979 in alle 39 goed onderzochte jeneverbesstruwelen in Nederland en westelijk Duitsland (naar Barkman, 1985a).
Het is opmerkelijk dat het gemiddelde van deze percentages voor alle soorten stijgt van
22% vóór 1972 tot 28% erna. Dit kan betekenen dat de mycoflora in de loop der jaren
rijker is geworden àf dat het onderzoek in de tweede periode intensiever was. Hierover
kan geen uitsluitsel worden gegeven, maar het laatste is waarschijnlijk.
Alle soorten zijn alfabetisch gerangschikt binnen de onderscheiden belangrijkste
oecologische groepen. Deze indeling is gebaseerd op gemeenschappelijke kenmerken van
het substraat en/of de wijze waarop paddestoelen het organisch materiaal benutten: als
saprofyten, symbionten of parasieten. Sommige soorten zijn moeilijk te plaatsen omdat ze
op verschillende substraten groeien of deze op een verschillende manier kunnen exploiteren. Er is gekozen voor de groep waarin een soort het meest wordt aangetroffen binnen
jeneverbesstruwelen. Soorten die slechts éénmaal in één terrein werden waargenomen zijn
onderaan de tabel vermeld.
De resultaten zijn ook samengevat voor de verschillende oecologische groepen. In
tabel 2 zijn de soortenaantallen per groep vermeld in verschillende terreinen en verschillende periodes; in tabel 3 de opgetelde AMAC waarden, die een indicatie geven van de
talrijkheid van vruchtlichamen van paddestoelen uit de verschillende groepen. De
soortenaantallen op zich kunnen beïnvloed zijn door verschillen in onderzoekintensiteit.
Dit geldt minder voor de procentuele aandelen van de verschillende groepen.
Veranderingen in aantallen soorten en vruchtlichamen
In totaal werden in de drie struwelen 202 soorten paddestoelen waargenomen. Het
aantal soorten in Haselünne is het hoogste (155), gevolgd door Kliploo (127) en Smitsveen (79). Deze reeks is gecorreleerd met een afnemende omvang van de struwelen en
een kleinere interne variatie. Het aantal waargenomen soorten vertoont in Haselünne en
Smitsveen een behoorlijke toename, in Kliploo een afname (tabel 2). Het is niet zonder
meer duidelijk of deze veranderingen realistisch zijn of op verschillen in methodiek zijn
terug te voeren. Waarschijnlijk is het lage aantal soorten in de periode 1964-1971 in
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Haselünne veroorzaakt door bezoeken onder minder gunstige omstandigheden. Ook de
totale abundantie van alle soorten is dan opmerkelijk laag (tabel 3). De afname van het
soortenaantal in Kliploo is vermoedelijk reëel, al kan de afname van het aantal bezoeken
per periode ook een rol spelen. De toename in Smitsveen is stellig reëel en staat in
verband met het veranderde beheer.
Strooiselsaprofyten
Tot de strooiselsaprofyten rek~nen we de soorten die voornamelijk groeien op
plantenresten, uitgezonderd hout, waarvan de structuur nog te herkennen is, bijvoorbeeld
gevallen naalden, grashalmen en bladeren en fragmenten daarvan. De gefragmenteerde en
langzaam afbrekende fractie wordt mor humus genoemd en wordt vooral gevormd onder
voedselarme, zure omstandigheden. De strooiselsaprofyten zijn in jeneverbesstruwelen de
belangrijkste groep: ze maken tussen 30 en 50% uit van de aantallen soorten en van de
gesommeerde abundantiewaarden. Het aandeel van deze groep vertoont geen grote
veranderingen. De aantallen vruchtlichamen nemen in Haselünne en Smitsveen weliswaar
toe, maar omdat dat nog sterker geldt voor andere groepen, neemt het percentage
strooiselsaprofyten af.
De meeste soorten uit deze groep vertonen geen sterke veranderingen in presentie of
abundantie. Opvallend is echter de toename in aantallen vruchtlichamen van enkele
trechterzwammen: de Vaalroze trechterzwam (Clitocybe diatreta sensu lato, hier meestal
C. miJrginella), de Kleinsparige trechterzwam (C. ditopa) en in mindere mate de
Tweekleurige trechterzwam (C. metachroa). Deze drie soorten vertonen ook in andere
jeneverbesstruwelen een toename (tabel 1; Barkman, 1985a), evenals in sommige
naaldbossen (De Vries & al., 1985) en eikenbossen (Arnolds, 1992a). Ze hebben een
voorkeur voor relatief stikstofrijk strooisel. Soorten als de Nevelzwam (Lepista nebularis)
en de Knolparasolzwam (Macrolepiota rhacodes) van soortgelijke standplaatsen vertonen
echter geen vooruitgang. Het Vuurzwammetje (Hygrocybe miniata) is juist kenmerkend
voor voedselarme standplaatsen met een heischraal karakter, en deze soort gaat achteruit.
Het is dan ook verleidelijk om deze veranderingen toe te schrijven aan stikstofverrijking
vanuit de lucht, in Nederland gemiddeld zo'n 50 kg per hectare per jaar.
Sommige soorten gaan sterk vooruit in één terrein, maar niet in de andere, bijvoorbeeld de Okergele korrelhoed (Cystoderma amianthinum sensu lato, ten dele C. jasonis)
in Haselünne. Het is mogelijk dat het hier niet om een werkelijke toename gaat, maar om
fluctuaties ten gevolge van weersomstandigheden voorafgaande aan de bezoeken. Ook de
Grijze mycena (Mycena cinerella) laat zulke sterke fluctuaties zien (tabel 1).
Humussaprofyten
Tot deze groep worden paddestoelen gerekend die niet zozeer zijn vastgehecht aan
herkenbare plantedelen, maar groeien op fijn verdeeld organisch materiaal. Dit kan zich
bevinden onder een strooisellaag of aan de oppervlakte vermengd met minerale delen in
terreinen met een zwak zure tot basische, mineraalrijke bodem. Dat laatste type wordt
aangeduid als muil humus. De grens tussen strooisel- en humussaprofyten is vaag. De
hier gegeven indeling is dan ook tamelijk subjectief en voorlopig. Humussaprofyten zijn
kwalitatief en kwantitatief het belangrijkst in Haselünne. Dit komt overeen met de
verwachtingen aangezien deze struwelen groeien op voedselrijker en minder zuur
rivierzand, waar strooiselophoping minder optreedt, mede als gevolg van beweiding. Er

55
treedt in Haselünne geen duidelijke verschuiving op. Het is opvallend dat veel soorten van
deze groep onregelmatig en in lage dichtheden voorkomen. Dit hangt samen met de
omgrenzing van het proefvlak, waarbij· slechts kleine oppervlaktes grazige vegetatie
·
werden meegerekend. In de jeneverbesstruiken overheersen de strooiselbewoners.
In Kliploo is het kwalitatieve en kwantitatieve aandeel van humussaprofyten 'het
laagst. Het is dan ook het meest uitgesproken Gaffeltandmos-Jeneverbesstruweel van de
drie, gelegen op zeer voedselarm en zuur stuifzand. Bovendien is er sprake van een
duidelijke afname van deze groep in de loop der jaren. De meeste soorten van deze groep
kwamen voor op kleine, grazige, kruiden- en mosrijke plekjes tussen de jeneverbessen in
vegetaties die met heischrale graslanden te vergelijken zijn. Dit microgezelschap is sterk
achteruitgegaan, vrijwel zeker als gevolg van een combinatie van verzuring en stikstofdepositie via de lucht. Vooral de achteruitgang van de Slijmwasplaat (Hygrocybe laeta) en
de Trechter-wasplaat (H. cantharellus) is in alle jeneverbesstruwelen opvallend. Buiten dit
biotoop groeien deze soorten voornamelijk in heischrale Hygrocybe graslanden (Arnolds,
1980). Veel hogere planten uit deze slecht gebufferde milieus zijn eveneens sterk
afgenomen, zoals Valkruid (Amica montana), Wilde tijm (Thymus serpyllum) en Gewone
vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris).
In Smitsveen is het soortenaantal van humussaprofyten niet opmerkelijk gestegen,
maar wel de totale abundantie. Dit lijkt te wijzen op een gunstige ontwikkeling in de
richting van een Squarroso-Juniperetum, als gevolg van de ingestelde beweiding. Een
nadere beschouwing leert echter dat het hier helaas niet gaat om een vestiging van
kritische, in Kliploo en andere struwelen verdwenen soorten, doch om een sterke toename
van enkele soorten van relatief stikstofrijke standplaatsen zoals de Zwartwordende
stuifzwam (Lycoperdon foetidum), de Spitse vlekplaat (Panaeolus acuminatus) en de
Paarse schijnridder-zwam (Lepista nuda). De laatste twee soorten zijn ook in andere
struwelen toegenomen (Barkman, 1985a; tabel 1).
Mosbewoners
Soorten zijn tot deze groep gerekend als ze in het veld steeds of voornamelijk met
mossen samengroeien. De relaties tussen mossen en paddestoelen zijn echter vaak niet
duidelijk. Van sommige soorten, o.a. het Oranje Trechtertje (Rickenella fibula) en
Mosklokjes (Galerina spp.), is bekend dat de schimmel levende mosweefsels binnendringt
met haustoria (o.a. Redhead, 1981). Dat wijst dus op parasitisme, hoewel de mossen er
vaak niet zichtbaar van te lijden hebben. Waarschijnlijk bestaat er met andere paddestoelen slechts een indirecte relatie, bijvoorbeeld door een hogere vochtigheidsgraad tussen en
onder mossen.
In de onderzochte struwelen maakt deze groep 10 tot 20% van het aantal soorten uit
en is ook hun abundantie zeer aanzienlijk. Het Vale mosklokje (Galerina mniophila),
Barnsteenmosklokje (G. vittaeformis) en zijn nauwe verwant Galerina atkinsoniana zijn in
alle drie terreinen zeer tot uiterst talrijk. In Jeneverbesstruwelen treffen we dan ook grote
mosplakkaten aan, zowel van slaapmossen als het Bronsmos (Pleurozium schreben) en
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum), als van topkapselmossen als Haarmossen
(Polytrichum spp.) en Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium).
Het aantal soorten mosbewonende paddestoelen is in Haselünne en Smitsveen
ongeveer constant, maar vertoont in Kliploo een sterke afname (tabel 1). De gesommeerde abundantie verschilt echter nauwelijks over de jaren (tabel 2). De meer verbreide

56
soorten hebben zich gehandhaafd, maar wederom zijn enkele soorten van heischrale

Hygrocybe graslanden verdwenen, zoals de Verblekende knotszwam (Clavulinopsis
luteoalba), de Aardtong Geoglossum nigritum en de Koraalzwammetjes Ramariopsis
tenuiramosa en R. crocea. Deze soorten zijn ook in andere struwelen sterk achteruitgegaan (tabel 1; Barkman, 1985a), wederom hoogst waarschijnlijk als gevolg van verzuring
en vermesting. De Grijze vorkplaat (Cantharellula umbonata), gewoonlijk als parasiet
groeiend in Polytrichum kussens in zeer voedselarm milieu, is eveneens uit Kliploo
verdwenen. Voor deze soort is een zeer sterke landelijke achteruitgang aangetoond
(Amolds & lansen, 1992).

Mestpaddestoelen
De mestpaddestoelen gedragen zich keurig volgens de verwachtingen: ze zijn het
beste vertegenwoordigd in het van oudsher beweide Haselünne en ontbreken vrijwel in het
onbeweide struweel van Kliploo. Daar moet de Kleine korrelinktzwam (Coprinus
stereoreus = velox) met enkele uitgedroogde konijnekeutels genoegen nemen. In
Smitsveen heeft het instellen van beweiding tot een sterke toename van mestfungi geleid,
in het bijzonder van de Kleefsteelstropharia (Stropharia semiglobata), die een voorkeur
heeft voor schrale begraasde terreinen en ui sterk bemeste weilanden veel zeldzamer is
(Arnolds, 1982). Alle mestpaddestoelen vertonen in jeneverbesstruwelen vooruitgang,
zoals ook door Barkman (1985a) reeds werd geconstateerd. Toch is het aantal beweide
terreinen niet significant toegenomen. Wellicht heeft een hogere wildstand in de struwelen
een positief effect op deze groep gehad.
Paddestoelen op andere paddestoelen
Deze groep van parasieten en saprofyten op vruchtlichamen van andere soorten is in
de onderzochte terreinen met slechts twee soorten vertegenwoordigd. Van duidelijke
veranderingen in frequentie is geen sprake, ook niet in andere jeneverbesstruwelen.
Houtpaddestoelen
De houtpaddestoelen in jeneverbesstruwelen· kunnen niet alleen groeien op jeneverbes-hout, maar eveneens op takken en stronken van andere coniferen, meestal Grove den
en van loofbomen, gewoonlijk Zomereik en berk. Kenmerkende soorten voor Juniperusin
de hier besproken struwelen zijn alleen de Stekelkorstzwam Kavinia a/boviridis, eerder
uitgebreid besproken in Coolia door De Vries (1978), en de Kaaszwamsoort Tyromyces
balsarneus. Volgens de literatuur zijn overigens beide paddestoelen elders niet aan
Jeneverbes gebonden (o.a. Jülich, 1984). Van andere soorten is het voorkomen op
Jeneverbes opmerkelijk omdat ze gewoonlijk op andere boomsoorten groeien, o.a. van het
Witte oorzwammetje (Crepidotus variabilis), de Denoernoorder (Heterobasidion annosum), de Bittere Kaaszwam (Tyromyces stipticus) en het Meniezwammetje (Nectria
cinnabarina) in Kliploo, het Eierzakje (Nidularia farcta) en de Winterhoutzwam (Polyporus brumalis) in Kliploo en Haselünne, en het Takruitertje (Marasmiellus ramealis) in
Smitsveen.
Het aantal houtpaddestoelen in een jeneverbesstruweel wordt grotendeels bepaald
door toeval, zoals het periodiek verwijderen van opslag. Zowel de aantallen soorten als
vruchtlichamen vertonen in de drie terreinen een toenemende tendens. Ook in andere
struwelen valt een dergelijke toename te constateren (tabel 1; Barkman, 1985a). Voor
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enkele soorten is de toename spectaculair, bijvoorbeeld voor de Gewone zwavelkop
(Hypholoma fasciculare), de Helmmycena (Mycena galericulata), Papilmycena (M. vitilis)
en de Winterhoutzwam (Polyporus brumalis). Dit komt overeen met de herhaalde
constatering dat houtpaddestoelen in ons land over de gehele linie toenemen (Arnolds,
1985; Arnolds & Jansen, 1992; Keizer et al., 19~2). Evenals elders zal deze toename
vooral het gevolg zijn van een grotere beschikbaarheid aan substraat, veroorzaakt door het
ouder worden van bomen en struiken en een minder nauwkeurig verwijderen van dood
hout (Barkman, 1985a).
Mycorrhiza paddestoelen
Jeneverbessen . vormen zelden of nooit ectomycorrhiza, de kenmerkende symbiose
tussen boomwortels en hogere schimmels (vooral basidiomyceten) waarin de wortels
geheel omgeven worden door een mantel van schimmeldraden. In plaats daarvan treedt
veelvuldig vesiculair-arbusculaire mycorrhiza op, een symbiose met phycomyceten, die
geen macroscopische vruchtlichamen produceren. Het is niet uitgesloten dat af en toe
ectomycorrhiza wordt gevormd, maar dit is nog nooit overtuigend aangetoond (Harley &
Harley, 1987). De mycorrhizapaddestoelen, die we in jeneverbesstruwelen vinden, zijn
gebonden aan dennen, eiken, berken of andere opgeslagen bomen. Het is dan ook logisch
dat de aantallen soorten en vruchtlichamen in de onderzochte terreinen laag zijn. Er zijn
geen duidelijke veranderingen in frequentie te bespeuren.
In de jeneverbesstruwelen in het algemeen vertonen de meeste soorten een toename
(tabel 1; Barkman, 1985). Dit is strijdig met de landelijke tendens, die een dramatische
afname van mycorrhizavormers laat zien (Amolds, 1985; Arnolds & Jansen, 1992;
Termorshuizen & Schaffers, 1991). Zoals hierboven reeds is aangegeven zijn jeneverbesstruwelen ongeschikt om over mycorrhizafungi een uitspraak te doen. Een toename kan
zeer goed te maken hebben met toenemende vestiging van bomen in de verouderende
struwelen. Dit is weliswaar een natuurlijk verschijnsel, maar zal beheerders van jeneverbesstruwelen desalniettemin zorg baren omdat bij sterke beschaduwing jeneverbes afsterft
en verjonging van deze struiken onder de huidige omstandigheden niet of nauwelijks
optreedt.
Een balans
Barkman (1985a) concludeerde dat het goed ging met de mycoflora in jeneverbesstruwelen. Sinds 1972 waren 100 soorten in de onderzochte Nederlandse en Westduitse
terreinen volgens zijn criteria toegenomen en 33 afgenomen. Onzes inziens moet dit beeld
naar aanleiding van het hierboven beschreven onderzoek enigszins genuanceerd worden.
Op de eerste plaats zijn er een aantal methodologische moeilijkheden bij de interpretatie
van de gegevens. Zoals eerder aangegeven is de gemiddelde frequentie van alle soorten in
de tweede periode aanzienlijk toegenomen, terwijl niet duidelijk is of dit aan een
nauwkeuriger inventarisatiemethodiek of aan reële veranderingen is toe te schrijven.
Daarnaast zien we een toename vooral in oecologische groepen, waar we niet zonder
meer blij mee hoeven te zijn: strooiselfungi en humusbewoners van stikstofrijke standplaatsen, alsmede mestpaddestoelen die duiden op een voedselrijker worden van de
terreinen; houtpaddestoelen die wijzen op een geleidelijke aftakeling van jeneverbes en
een toename van andere boomsoorten. Zelfs met een toename van mycorrhizapaddestoelen
hoeven we in dit geval niet blij te zijn omdat ze eveneens wijzen op een uitbreiding van
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boomopslag, die op den duur een bedreiging voor de struwelen kan vormen.
Daarentegen gaan een aantal kritische soorten van zeer voedselarme en minder zure
standplaatsen, met name schrale graslanden, aantoonbaar achteruit, zoals Wasplaten
(Hygrocybe spp.), Knots- en Koraalzwammen (Clavulinopsis spp., Ramariopsis spp.) en
de Grijze vorkplaat (Cantharellu/a umbonata). Dit beeld klopt met het landelijke beeld in
andere biotopen.
Enkele bijzondere soorten
.
In jeneverbesstruwelen zijn in de loop der jaren vele zeldzame paddestoelen
aangetroffen. Barkman (1964) heeft daaruit een bloemlezing gegeven toen het onderzoek
net gestart was. Een aantal bijzonderheden is ook waargenomen in de drie thans besproken struwelen. Satijnzwammen (Ento/oma) nemen daarbij een opvallende plaats in, vooral
in het begraasde terrein van Haselünne, waar 12 soorten werden gevonden. Entoloma
favrei enE. occultopigmentatum (Barkman 10.648, 26 okt. 1988, WBS) zijn in Nederland
zeldzaam (Noordeloos, 1988) en werden volgens de recente atlas van paddestoelen in
West-Duitsland aldaar slechts op twee plaatsen vastgesteld (Krieglsteiner, 1991). Beide
locaties zijn gelegen in middelgebergten in Beieren, maar de soorten zijn daaraan in het
·
geheel niet gebonden.
Entoloma lanuginosipes uit hetzelfde terrein (Barkman 10.650, 26 okt. 1988, WBS)
wordt in genoemde atlas helemaal niet vermeld, maar Noordeloos (1979: 501) beschreef
een vondst van Gerolstein (Eifel), die kennelijk niet tot de makers van de atlas is
doorgedrongen. Deze soort heeft de bleke, geelbruine tinten en witvezelig gestreepte steel
gemeen met de algemene Dennesatijnzwam (E. cetratum) en is daardoor mogelijk vaak
over het hoofd (of liever gezegd de hoed) gezien. E. lanuginosipes heeft echter een geheel
pruïneuze, met caulocystiden bezette steel en is microscopisch te onderscheiden door de
vier- in plaats van tweesporige basidiën. Ze werd ook in Kliploo gesignaleerd (maar er is
geen materiaal bewaard), hetgeen de tweede Nederlandse vondst zou zijn (Noordeloos,
1988).
Hetzelfde geldt voor de vondst van E. verecundum, één van de weinige Entoloma
soorten met een gele steel, in Smitsveen, door Noordeloos (1988) alleen van Terschelling
opgegeven. De sporen van het Drentse materiaal (Barkman, 10.646, 2 nov. 1987) zijn
wat kleiner dan de opgave door Noordeloos: 8-10x6,5-8 J.Lm in plaats van 9,5-llx7-8 J.Lm.
Een opvallend Satijnzwammetje is Ento/oma hispidulum met een conische, vezeligschubbige hoed die sterk aan een Vezelkop doet denken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Orton (1960) de soort heeft beschreven onder de naam Leptonia inocybeoides.
Deze soort is in ons land inmiddels van een tiental plaatsen in schrale graslanden en
heidevegetaties bekend, maar werd nog niet uit Duitsland gerapporteerd (Krieglsteiner,
1991; Noordeloos, 1992). Ze werd in Haselünne verzameld op 8 november 1978 (De
Vries 3664, WBS). De collectie, slechts één exemplaar, wijkt af van andere collecties
door de vele afstaande vezeltjes op de steel. Deze steelbekleding was Chiel Noordeloos
ook opgevallen, zoals blijkt uit een aantekening op het convoluut. Vanwege deze
afwijking en het ontbreken van Duitse waarnemingen tot op heden volgt hieronder een
beknopte beschrijving.
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Figuur 1. Entoloma hispidulum: a. vruchtlichaam, b. sporen; c. caulocystiden (naar B. de Vries
3664; maatstreepje bij a 1 cm, bij b en c 10 ~tm).

Entoloma hispidulum (M. Lange) NoordeL
Hoed 20 mm breed, laag kegelvonnig, niet hygrofaan, op lichtbruine ondergrond
sterk donkerbruin, vezelig schubbig, dichter wordend naar het geheel donkerbruine
centrum. Lamellen, L = 20, I = 3, opstijgend, smal aangehecht, vrij dik, vrij ver uiteen,
roomkleurig met zwakke roze tint. Steel 21 x 2 mm, cylindrisch, rozebruin, overlangs
gestreept, fijn harig-vlokkig, basis wit viltig. Vlees dun, gekleurd als het oppervlak.
Sporen 10-12,5(-16,5) x 6,5-7,5 J.lffi, Q = 1,5-1,9(-2,3), in omtrek langwerpigelliptisch, niet echt hoekig, maar met gegolfde omtrek. Basidiën 41-51 x 12-14 J.lffi, 4sporig, met gespen. Lamelsnede fertiel. Hoedhuid een cutis van liggende hyfen met
bundels opstijgende tot afstaande, verbrede hyfen met knotsvonnige eindcellen, ± 9-39
J.!ffi breed. Steel met talrijke caulocystiden, 85-170 x 5,5-14 J.lffi, dunwandig, cylindrisch,
met stompe top, vaak met een septurn nabij de basis.
Collectie: Duitsland, Kreis Emsland, Haselünne, "Haselünner Kuhweide", 8 nov.
1978, B. de Vries 3664 (WBS).

Een ander geslacht rozesporige plaatjeszwammen, dat in jeneverbesstruwelen
opvallend vaak wordt aangetroffen, is het genus Rhodocybe. Alle soorten staan als meer
of minder zeldzaam te boek (Noordeloos, 1988; Arnolds, 1984), maar Rhodocybe caelata
is in de periode 1972-1979 in een kwart van de Nederlandse en D-uitse jeneverbesstruwelen aangetroffen en R. parilis wordt va~ 10% van deze terrein_en opgegeven. Dit laatste is
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des te opmerkelijker omdat de taxonomische positie ten opzichte van de beter bekende R.
popina/is zeer omstreden is. De beschrijving in de Nederlandse flora door Noordeloos
(1988) is gebaseerd op slechts één Drentse collectie uit grasland. In het herbarium van het
Biologisch Station bevinden zich onder deze naam 23 andere collecties, waarvan negen uit
Nederland. Om de soort wat beter te kunnen karakteriseren hebben wij vijf van deze
collecties nader onderzocht, inclusief de collectie van Kliploo, vermeld in tabel 1.
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Figuur 2. Rhodocybe pari/is: a. en b. vruchtlichamen; c. en d. sporen (a. en c. naar B. de Vries
1042; b. en d. naar Arnolds 6259; maatstreepje bij a. en b. 1 cm, bij c. end. 10 1-'m).

Rhodocybe parilis (Fr. :Fr.) Sing.
Hoed 12-30 nun breed, eerst convex, dan vlak of met ingedrukt centrum, rand lang
ingerold, eerst wit berijpt, niet hygrofaan, beige, licht tot donker grijsbruin met wat
lichtere randzone; oppervlak dof, droog, vaak met concentrische barsten, berijpt lijkend
door luchtholtes onder de hoedhuîd. Lamellen, L = ±30-60, I = 1-7, breed aangehecht
tot aflopend, dun, dicht opeen, tot ± 3 nun breed, bleek beige tot licht grijzig bruin,
uiteindelijk met roze tint. Steel 12-33 x 2-9 mm, cylindrisch, massief, eerst witachtig,
geheel wit spinnewebachtig vezelig tot viltig, later grijsbruin als de hoed, de witte
bekleding hier en daar nog zichtbaar. Vlees dun tot vrij dik (tot 10 mm) witachtig,
grijsbruin gemarmerd. Geur en smaak fungoid of iets zoetig.
Sporen 4,5-7,5(-8,0) x 3,0-6,0(-6,5) 1-1m, gem. 5,15-6,25 x 3,3-5,2 /liD, Q = (1,1-)
1,15-1,6(-1,7), Q gem. = 1,2-1,55, in de meeste collecties breed elliptisch, maar in één
collectie (Amolds 6259) elliptisch; fijn wrattig, ongeveer 10 tot 12 wratjes zichtbaar in
omtrek. Basidiën 4-sporig. Cheilo- en pleurocystiden ontbrekend . .
Onderzochte collecties: Kootwijk, Stroeër Zand, jeneverbesstruweel, 23 sept. 1968,
J. Barkman 8727; Beilen, Noordhijkerzand, jeneverbesstruweel, 1 okt. 1973, B. de Vries
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1542; Anloo, Gasterense duinen, schrale grazige berm langs schelpenpad, 10 okt. 1973,
Arnolds 933; Dwingeloo, Lheebroekerzand, Kliploo, jeneverbesstruweel, 7 dec. 1971, B.
de Vries 1042; Havelte, voormalig vliegveld, sept. 1992, R. Chrispijn (Arnolds 6259)
(alle in herbarium Biologisch Station Wijster).
De sporematen en vorm waren opmerkelijk variabel. De kleinste maten in collectie
Arnolds 6259 (5-5,5 x 3-3,5 1-1m) overlapten nauwelijks met de grootste in De Vries 1042
(5-7 ,5 x 4,5-6 1-1m). De andere collecties waren intermediair.
Noordeloos (1988) vermeldt drie mogelijke verschillen van R. parilis ten opzichte
van R. popinalis: (1) kleinere vruchtlichamen, (2) kleinere sporen en (3) het ontbreken
van een meelgeur en bittere smaak. De vruchtlichamen van de onderzochte collecties zijn
inderdaad kleiner dan de opgaven voor R. popinalis met een hoed van 25-60(-90) mm
volgens Noordeloos (1988). Collectie Amolds 6259 met de grootste afmetingen bestond
echter uit vrij jonge exemplaren, die in volgroeide toestand stellig een hoed van meer dan
50 mm breed gehad zouden hebben. Anderzijds bevinden zich in het herbarium te Wijster
verschillende collecties van R. popinalis met een hoed van 15-20 mm. Uit bovenstaande
beschrijving blijkt dat het verschil in sporematen met R. popina/is (volgens Noordeloos,
1988, (4,5-)5-7(-8) x (3,5-)4-5,5(-6) 1-1m) ook niet steekhoudend meer is. Resteert het
verschil in geur en smaak, dat op het eerste gezicht niet erg essentieel lijkt. De melige
geur en melig-bittere smaak zijn bij R. popinalis echter bijzonder opvallend en constant
aanwezig, bij R. parilis geheel afwezig. Dit is ook het kenmerk waarop R. parilis in de
Flore analytique (Kühner & Romagnesi, 1953) wordt uitgesleuteld. We zijn nog geen
twijfelgevallen tegengekomen. Ook binnen het genus Clitocybe is de aan- of afwezigheid
van een meelgeur een taxonomisch belangrijk kenmerk. Daarom lijkt het ons zinvol om
beide taxa vooralsnog te onderscheiden, al verdient R. parilis misschien eerder de status
van variëteit. R. popinalis is in Jeneverbesstruwelen veel zeldzamer dan R. parilis en
slechts drie keer verzameld.
Jeneverbesstruwelen zijn een paradijs voor Mosklokjes (Galerina), die door veel
mycologen nóg sterker worden gemeden dan Satijnzwammen omdat ze zo veel op elkaar
lijken en als "moeilijk" te boek staan. Naar aanleiding van het onderzoek in jeneverbesstruwelen heeft Barkman (1969) een sleutel voor dit geslacht vervaardigd, met daarin veel
provisorische namen die nog steeds om een degelijke revisie vragen. De bescheiden
aandacht voor Mosklokjes komt duidelijk tot uiting in de verspreidingspatronen in de
Duitse atlas. Galerina luteofulva (de correcte naam is G. allospora, zie Barkman, 1970)
is goed gekenmerkt door kleine blaasjes aan de top van de sporen en in meer dan de helft
van de Nederlandse en Duitse struwelen aangetroffen, waaronder Kliploo. Ook in andere
voedselarme terreinen is deze soort bepaald niet zeldzaam. In de Duitse atlas wordt G.
allospora van twee hokken vermeld, G. luteofulva (die aldaar als aparte soort wordt
beschouwd) v.an vier (Krieglsteiner, 1991). Het verspreidingspatroon in Nederland (fig. 3)
toont een duidelijke concentratie van waarnemingen in Drenthe, die zeer waarschijnlijk
meer te maken heeft met de onderzoeksactiviteiten vanuit het Biologisch Station, dan met
bodemkundige of klimatologische kenmerken.
Hetzelfde geldt in nog wat sterkere mate voor Galerina cinctula, die eveneens groeit
op kleine twijgjes en ander ruw strooisel op zure bodem en gedurende dit onderzoek in
Smitsveen is aangetroffen. De soort is gedurende de Duitse kartering slechts van één
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Figuur 3. Verspreiding van Galerina luteofulva
(incl. G. a/lospora) in Nederland.

Fig. 4. Verspreiding van Galerina cinctula
in Nederland.
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plaats vermeld nabij Bremen (Krieglsteiner, 1991). De verspreiding in Nederland is ook
nog zeer onvoldoende bekend, maar G. cinctula is toch al van 34 uurhokken opgegeven,
wederom met een -vermoedelijk onterecht.: zwaartepunt in Drenthe (Fig. 4).
Hebben Mosklokjes in het algemeen een voorkeur voor mossen en ruw strooisel op
arme bodem, de erop gelijkende Breeksteeltjes {Conocybe) groeien juist vooral op
vruchtbare bodems met fijn verdeelde humus en ook op mest. Het ïs dan ook niet
verwonderlijk dat ze niet zijn aangetroffen in Kliploo en Smitsveen,· maar met drie
soorten vertegenwoordigd zijn in Haselünne. Eén daarvan is Conocybe fuscimarginata,
waarvan twee exemplaren op koemest werden gevonden. Het is een weinig bekende soort,
in Nederland tot nu toe niet gevonden en uit Duitsland recent van één plaats beschreven
door Enderic (1991). C. juscimarginata is zeer nauw verwant met de algemene, eveneens
mest bewonende C. rickenii en heeft dezelfde vaal oker hoedkleur en witte, behaarde steel
zonder geknopte cystiden. Microscopisch kunnen beide soorten direct worden onderscheiden door de 4-sporige basidiën in C. juscimarginata en 2-sporige in C. rickenii. Een
beknopte beschrijvi_ng van C. juscimarginata volgt hierbij.

Conocybe fuscimarginata (Murrill) Sing.

.
Hoed klokvormig, 6,5 mm breed, niet duidelijk hygrofaan, crème-okerkleurig, met
berijpt, mat uiterlijk. Lamellen smal aangehecht, dicht opeen, geelbruin, met witvlokkige
snede. Steel 17 x 1 1/z mm, cylindrisch, basis wat knolvormig verdikt, op honinggele
ondergrond in het bovenste 2/3 deel witvlokkige gestreept, onder vezelig gestreept.
Sporen 10,5-12(-13) x 5,5-6,5(-7) J.'m, langwerpig elliptisch, bruinoranje met
duidelijke kiempore, 1,3-1,8 1-'m breed. Basidiën 17-20 x 8,5-9,5 J.'m, 4-sporig. Cheilocystiden lecithiform (kegelvormig), 17-20,5 x 8,5-9,5 1-'m met korte, dunne (2-2,5 J.'m)
nek en bolrond capitulum, 3,5-5 1-'m breed. Steel met talrijke caulocystiden in groepjes,
14-48 x 2-6,5 J.'m, gedrongen flesvormig tot slank cylindrisch, alle zonder capitulum.
Collectie: Duitsland, Kreis Emsland, "Haselünner Kuhweide", op koemest, 7 nov.
1969, Barkman 9008 (WBS).
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Figuur 5. Conocybe fuscimarginota: a. vruchtlichaam; b. sporen; c. basidiën; d. cheilocystiden; e.
caulocystiden (naar Barkman 9008; maatstreepje bij a. 1 cm, bij overige 10 14m).
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De meest opmerkelijke houtzwam in de onderzochte struwelen is Tyromyces
balsameus, aangetroffen in Haselünne in de laatste twee periodes. In de Standaardlijst
(Amolds, 1984) wordt ze voor ons land· vermeld als zeer zeldzaam, vóór 1920. Deze
opgave berust op een beschrijving van Tyromyces kymatodes door Donk (1933) van
materiaal verzameld op planken van coniferehout in Leiden in 1912. In Nederland werd
de soort pas weer aangetroffen op 15 november 1976 op de nüdelijkste rop van de
Lemelerberg waar deze groeide OP. een dode jeneverbesstam. Aanvankelijk werd deze
vondst T. cf. tephroleuct•s genoemd, vooral op grond van de grijsachtig bruine hoed ,
maar bij nader onderzoek werd een cystide gevonden, iets wat bij deze soort niet mag
voorkomen. Het materiaal werd in 1988 opge.zonden naar de Noorse polyporenspecialist
L. Ryvarden, die bevestigde dat het T. balsameus betrof. De soort werd in 1978 weer
gevonden in dit struweel, dit maal op de voet van een jeneverbes, en in 1980 in het
Stroeër Zand bij Kootwijk op een gevallen jeneverbesstam. In Duitsland werd de soort
alleen in Haselünne waargenomen, in de Deense, Zweedse en Poolse struwelen helemaal
niet. We laten een beschrijving van het materiaal op jeneverbes volgen.

Tyromyces balsarneus (Peck) Murrill (=Postia balsamea (Peck) Jülich
Vruchtlic.hamen ongesteeld , gewoonlijk ten dele resupinaat, tevens met afstaande, tot
40 mm brede hoeden, aan de bovenzijde gezoneerd in verserullende nuances van grijzig
licht bruin (Kornerup & Wanschee 5C3; 5D3,4; 5E3,4; 5F4), aansluitend bij groeizones
in het vlees, nabij de aanhechting van het submaat met roestbruine plekken; oppervlak
fijn dicht viltig, plaatselijk soms fijn schubbig of radiair harig. Buisjes 2-6 nun lang,
dunwandig, wit tot grijzig crème met kleine, ronde of wat onregelmatige poriën, 3-5 per
nun. Vlees 3-9 mm dik, wit met grijze zones, wtwaaierend van de groeikern naar buisjes
en hoedoppervlak, taai, met zurig-ranzige geur, vrijwel smakeloos. Sporenfiguur wit .
Sporen 4-5 x 2,5J4m, langwerpig, ellipsoïd tot iets gebogen. Basidiën 14-29 x 4,55,5 J4m, viersporig. Cystiden van de buisjes, ± 12-30 x 4-7 J'm, onregelmatig spoelvormig tot subcylindrisch, met iets verdikte wand en soms met kristallen op de top (naar
Ryvarden, 1978). Hyfen in bet trama monomitisch, ± 4-7 J'ID breed, min of meer
dikwandig, tussen de buisjes ook smaller (2-4,5 J'ID) en dunwandig. Gespen talrijk.
Collecties: Nederland: Lemele, Lemelerberg, zuidelijke top, op dode jeneverbesstam, 15 nov . 1976, Barkman 10.072; idem, aan voet van jeneverbes, 6 nov . 1978, B. de
Vries 3841; Kootwijk, Stroeër Zand, op jeneverbesstam, 19 sept. 1980, Barkman 10.368;
Duitsland: Kreis Emsland , Haselünne, Haselünner Kuhweide, op voet van levende
jeneverbes, 8 nov. 1978, J. Barkman 10.227· idem op stam van gedeeltelijk dode
jeneverbes, 26 okt. 1988, B . de Vries 5293 (alle in herbarium Biologisch Station
Wijster).
Determinatie van T. balsameus met de flora van Jülich (1984) is problematisch
doordat deze auteur deze soort uitsleutelt in de groep zonder cystiden, terwijl in de
beschrijving wordt vermeld dat cystiden talrijk zijn nabij de poriënmond. In werkelijkheid
is noch het een noch het ander juist: de cystiden zijn vaak schaars en moeilijk te vinden,
volgens Ryvarden (1978) voornamelijk in jonge vruchtlichamen. Van T. tephroleucus
verschilt T. ba/sameus verder in de gezoneerde hoed en de bredere sporen . Volgens
Ryvarden (1978) en Jillich (1984) is het een zeldzame soort, die van Picea, lArix en
Taxus wordt vermeld. In de atlas van West-Duitsland wordt ze voor 27 hokken vermeld
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(Krieglsteiner, 1991). Het is de moeite waard om ook in onze naaldbossen naar T.

balsarneus uit te kijken.
Met dank aan Jo Hoogenboom (BIC-IKC Wageningen) voor het vervaardigen van de
verspreidingskaartjes en Thom Kuyper voor het kritisch doorlezen van het manuscript.
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Tabel 1. De maximale abundantie (AMAC) van paddestoelen in drie jeneverbesstruwelen in de
periodes 1964-1971, 1972-1980 en 1987-1991 (kolommen H, K, S). Ter vergelijking is in de
kolommen F1 en F2 het percentage van de bezoeken waarop een soort is aangetroffen in twee
periodes in 39 jeneverbesstruwelen aangegeven (naar Barkman 1985a).
Codes voor abundantie: 1 = zeer schaars, 2 = schaars, 3 = vrij schaars, 4 = matig talrijk,
5 = vrij talrijk, 6 = plaatselijk talrijk, 7 = talrijk, 8 = zeer talrijk, 9 = uiterst talrijk.
Locatie
Periode (19 .. )
Aantal bezoeken

HaseiOnne
64- 72- 87- .
71 80 904
4
3

A. Soorten, overwegend groeiend op verterend strooisel:
Kolom
Hl H2 H3
Clitocybe awiicans
I
Clitocybe c/Qvipes
8
5
3
C/itocybe diatreta sensu lato
3
C/itocybe ditopa
I
Clitocybe fragrans sensu lato
2
I
Clitocybe houghlonii
I
Clitocybe TMtachroa
7
5
8
Clitocybe vibecina
3
5
3
Clitopilus hobsonii
I
Collybia butyracta
3
3
8
Collybia dryophi/Q
5
1
3
Collybia macuhlta
I
3

Kliploo
64- 72- 8771 80 91
10 6
4

Smitsveen
72- 87- 63- 7280 90
71 79
121 144
5
4

KI

SI
I
I
5
I

5
I
8
1

K2

3
3

5
2

K3
5
I

8
5

5
5

5
5

8

8
3

3
3
5

3
5
3

3

5
3

s

4

S2
3
I
8

I
3

Fl F2
23 19
40 28
48 83
7 16
13
9
0
0
79 100
72
76
I
5
52
67
19
35
24 37
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Kolom

Collybia peronata
Cystoderma amianthinum sensu lato
Cystoderma careharlas
Cystoderma cinnabarinum
Entoloma cetratum sensu lato
Entoloma turbidum
Galerina stylifera
Geastrum pectinatum
Hygrocybe miniata
Hygrophoropsis aurantiaca
Lepista gilva
Lepista inversa sensu lato
Lepista nebuiaris
Macrolepiota rhacodes
Marasmius androsaceus
Marasmius scorodonius
Mycena amicta
Mycena cinerella
Mycena epipterygia sensu lato
Mycena filopes (incl. vitrea)
Mycena galopus
Mycena metara
Mycena pelliculosa
Mycena sanguinolenta
Mycena stylobates
Omphaliaster asterosporus
Phallus impudicus
Psathyrella fulvescens
Ramaria corrugata
Ripanites helomorpha
Tephrocybe ambusta
Tephrocybe lesquorum

Hl

H2
1

s

H3
3
9

Kl

K2

K3

s

s
1

3
1

s

3

s

s

s

s

.s
3

1
4
1
3

2

3

3

I
I
I

s

1

3

3
3

1
3
1
3

8
1
3
8

2
3
3
1
I

1
4
3
3
3
3

1

s

1
8

3

s
3

1
3
3

s

3
1
9
2
3

s

s

8
4
8
1
3
8
1
I
1
1

1

8
9
2
8
I
1
9
1
3

s
I
4

3

8

Entoloma sarcitulum
Entoloma sericéum
Hygrocybe cantharellus
Hygrocybe laeta
Lepista nuda
Lycoperdon foetidum
Lycoperdon perlatum
Macrolepiota procera

1
I
4

s
8
I

s

1
3
1
1

9
9
3

s
1

7
1

9
3

1
3
1

3

Sl

S2

s

3

1

1
3

s

1
3
8
2

12
21
8
30
93
18
4
54
75
60
98
60
lS
88
17
36
1
19
34
12
3S
38

Fl
9
3
2
1
0
30

s

6
9
?
10
26

s
1
3

Fl
. 6
69
3
2
69
9
17
9
33

ss

9
3
8
3
1
8
I
I
I
I
I
I
3

S2

3

s

B. Soorten, overwegend groeiend op fijn verdeeld organisch materiaal (humus):
Kolom
Hl H2 H3
Kl K2 K3
Agaricus silvaticus
3
Agaricus silvicola sensu lato
Bovista nigrescens
1
Calocybe camea
1
Clitocybe agrestis
3
Entoloma conferendurn
3
3
Entoloma juncinum
4
3
Entoloma lanuginosipes
3
Entoloma molliusculum
3

s

Sl

8

11

1

37
27
7

s

F2
15
69

s
1

72
8
24
3
20

6S
6
24
6
27
97
23
6
61
76

65
97

65
26
88
13
41
6
17
31
21
35

S9
F2
15
7
7
4
0
26
2
0
4
10

?
1
12
18
36
IS

s
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Kolom

Marasmius oreades
Mycena aurantiomarginata
Mycena leptocephala
Mycenapura
Panaeolus acuminatus
Psilocybe semilanceata
Rhodocybe caelata
Rhodocybe parilis
Stropharia aeruginosa sensu lato

Hl
I

H2
4
I

H3

5

5

8

1
1
3

7
2

5
3

K2

SI

S2

I
3
3

5

3

8
I
5
. I

Fl
4
74
2I
I6
5
15
11

I·

10

H3

K2

K3

SI

S2

5

5

3
3
6

3

8
I
3

8
I

8

3
I
7
3
3
3
3

3
8
8
8

5

8

5

8

K2

K3
I

SI

S2

KI
I

I

s

1
8

I

5
5

5
3
8
8

4
3
9

5

8

5

3

5
4
5

5
3
8

5

5
5

5

9

5

I

3

5

5

3

3

I
I
4

D. Soorten, overwegend groeiend op mest of bemeste plaatsen:
Kolom
Hl H2 H3
KI
Coprinus stereoreus
3
I
Panaeolina JoenisecU
3
I
Panaeolus sphinctrinus
2
3
4
Stropharia semiglobata
2
7
4

I
8

E . Soorten, overwegend groeiend op vruchtlichamen van paddestoelen:
Kolom
Hl H2 H3
KI K2

Collybia cirrhata
Collybia cookei
F. Soorten, overwegend groeiend op hout (incl. kegels):
Kolom
Hl H2 H3
Armillariella mellea sensu lato
Baeospora myosura
3
3
Ca/ocera viscosa
3
Crepidotus variabi/is
1
Crucibulum /aeve
3
I
3
Dacrymyces srillatus
5
3
8
Galerina ampullaceocystis
1

Galerina marginara

K3

3

I

C. Soorten, overwegend groeiend op of bij mossen:
Kolom
Hl H2

Cantharel/u/a umbonata
Ciavaria argillacea
Clavulinopsis helveola
Clavulinopsis luteoalba
Galerina atkinsoniana
Galerina calyptrata
Galerina heterocystis
Galerina hypnorum
Galerina mniophila sensu lato
Galerina pumila
Galerina vittaeformis
Hypho/oma polytrichi
Psilocybe montana
Ramariopsis crocea
Ramariopsis tenuiramosa
Riekenelia fibula
Riekenelia setipes

KI

5

K3
I

SI
I

S2
I

I

KI
4

8

K2
3

8

K3
5

5
I

SI

3

S2

Fl
6
I
2
12
84
44
60
61

F2
10
6
74
11
31
4
24
10
14

90
84
3
13
6
6
63
27

F2
3
2
1
4
97
65
60
69
73
87
97
7
16
1
1
73
28

Fl
8
7
3
10

F2
17
29
12
21

Fl
44
12

F2

Fl
4
4
24
3
6

F2

55

50
13

8

10
28
13
13

5

7
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Kolom

Galerina nana
Gymnopilus penetrans sensu Jato
Heterobasidion annosum
Hypholoma capnoides
Hypholoma fascieu/are
Hypholoma sublateritium
Kavinia alboviridis
Marasmiellus rameaUs
Mycena galericu/ara
Mycena rorida
Mycena viiilis
Nidularia farcta
Panellus mitis
Paxillus panuoides
Plureus atricapillus
Polyporus brumalis
Psathyrella frustulema
Psathyrella hydrophi/a
Psathyrella squamosa
Psilocybe crobula
Resupinatus applicatus
Sphaerobolus stellatus
Tricholomopsis rutilans
Tyromyces balsarneus
Tyromyces caesius
Tyromyces stipticus

Hl
1
1

H2
1
4

H3
1
9

Kl

K2
1

K3

4
l

5

8
1
1
3

1

3
I
3
I

4

1
3
3

4
I

·s
3

1
3
3
4

5
I
3

3
1
I
3

2
3

H . Overige soorten:
Kolom

Cordyceps miliraris
lnermisia fusispora

S2
3

3
3

3

3
3

3
3
3

5

I
1
3

I
I
3

3
I

3
3

2
I
1
2

3

I
I

K3

SI

1
2
3

3
1

3

3

2

2

3
3

Hl
1

H2

H3
1

KI

K2

Fl
. 4
24
14
10
27
12

F2
10
53
25
19
92
33
?

12
25
12
3

11
64

5

3

G. Soorten, overwegend groeiend als mycorrhiza symbiont van bomen.
K2
KI
Kolom
Hl
H2 H3
Dermocybe cinnamomea sensu Jato
1

lnocybe /acera
Laccaria proxima
l.Actarius hepaticus
Lactarius necator
Lactarius quietus
Lactarius rufus
Lactarius theiogalus
Paxil/us involutus
Scleroderma citrinum
Thelephora terrestris
Xerocomus badius

Sl

1
4

4

K3

SI

0
4
I
14
0
3
2
9
0
25
26
0
7

JO
28
8
1
6
12
44
0
12
1
17
0
49
40
0
9
3

Fl
15
3
66 100
27
13
20
46
3
72
5
35
58
31

F2
4
6

S2

F2
3
6

S2

Fl
2
3

43
22
40
34
13
80
67
51
35

Eénmaal waargenomen (tussen haken vermeld de kolom, de maximale abundantie en de oecologische
groep): Agrocybe arvalis (H2,2,B), Anellaria semiovata (H2,2,D), Boletus erythropus (H2,l,G), Bovista
pusil/a (H2,l,B), Calocera cornea (K3,1,F), Clitocybe a/bofragrans (H3,1,B), Clitocybe aquosoumbrina,
(S1,l,A), Conocybe fuscimarginata (H1,l,B), Conocybe pseudopilose/la (H2,1,B), Conocybe rickeniana
(Hl,1,B), Coprinus echinosporus (K2,1,A), Coprinus pe/lucidus (H2,l,D), Cortinarius ammophi/us
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(K2,1,G), Crepidotus luteolus (H1,1,A), Cyathus striatus (H2,1,F), Cystoderma granulosum (H2,1,B),
Entoloma femandae (H2, 1,A), Entoloma hispidulum (H2, 1,B), Enloloma infula (H2, 1,B), Entoloma nitens
(H2,1,B), Entoloma occultopigmentatum (H3,1,B), Entoloma sordidulum (H3,3,B), Entoloma tenellum sensu
Noordelcos (=E. favrei) (H3,1,B), Entoloma verècundum (S2,1,B), Galerina camerina (S2,1,F), Galerina
cinctula (S2,1,A), Galerina luteofulva (K3,3,B), Galerina sahleri (K1,3,C), Geoglossum nigritum (K1,l,C),
Hemimycena deleetabi/is (H1,1,A), Hygrocybe flavescens (Hl,3,B), Hypholoma elongatipes (K2,l,A),
Hypholoma ericaeum (K2,2,A), Inocybe napipes (H2, 1,G), Laccaria bicolor (K3, l,G), Leucoscypha rotilans
(K2,l,C), Mara.smius graminum (H2,1,A), Melanoleuca cognata (H3,l,B), Mycena alcalina (= stipata)
(H3,l,F), Myctna dtrinomarginata (H2,1,B), Nee/ria cinnabarina (K3,l,F), Omphalina cf. microsperma
(K1,1,B), Oeygena corvina (K2,l,H), Pan'aeolus fimicola (H2,l,D), Peziza badia (H1,l,B), Pholiota
alnicola (H3,1,F), Pholiota /enta (H3,1,F), Pholiotina pygmaeoqf!inis (Hl,3,B), Psathyrella exalbicans
(Hl,l,B), Psilocybe mtrdaria (Kl,l,D), Ripartites strigiceps (H2,l,A), Ripartites tricholoma (H2,1,A),
Russula fragilis (Kl,l;G), Russula ochroleuca (K3,1,G), Schizophyllum commune (H2,1,P), Tephrocybe
anthracophila (H3,1,H), Tubariafuifuracea (H1,l,F), Tyromyces rennyi (K2,l,F), Tyromyces sericeomollis
(H2,l,F), Xerocomus chrysenteron (H2,1,G), Xerocomus rubellus (Sl,l,G).

Tabel 2. Aantal soorten per oecologische groep in drie jeneverbesstruwelen in de periodes 19641971, 1972-1980 en 1987-1991.
Locatie
Periode (19 .. )

Haselünne
64- 72- 87- Tot.
71 80 90

Kliploo
64- 72- 87- Tot.
71 80 91

Aantal soorten:
Strooiselsaprofyten
Humussaprofyten
Mosbewoners
Mestbewoners
Paddestoelbewoners
Houtbewoners
Mycorrhizavormers
Overige
Totaal

27
20
9
3
14
4
1
78

34
26
10
6
1
23
5

46
40
12
7
1
27 37
4
10
2
2
104 105 155

35
11
17
2
2
18
10
1
96

33
7
13
1
2
21
8
3
88

30
4
10
1
1
21
10

Percentages:
Strooiselsaprofyten
Humussaprofyten
Mosbewoners
Mestbewoners
Paddestoelbewoners
Houtbewoners
Mycorrhizavormers
Overige

35
25
12
4
19
5
1

33
25
10
6
1
22
5

32
22
10
4

36
11
18
2
2
19
10
1

38
8
15
1
2
24
9
3

39
5
13
1
1
27
13

34
23
11
4

26
4
2

30
26
8
4
0
24
6
1

77

42
15
19
2
2
29
15
3
127

33
12
15
2
2
23
12
2

Smitsveen
72- 87- Tot.
80 90

25
8
9
1
1
8
4

28
9
8
4
1
10
5

34
10
9
4
1
14
7

56

65

79

45
14
16
2
2
14
7

43
14
12
6
2
15
8

43
12
11
5
1
18
9

71
Tabel 3. Gesommeerde maximale abundanties van soorten van oecologische groepen in drie
jeneverbesstruwelen in de periodes 1964-1971, 1972-1980 en 1987-1991.
Locatie
Periode (19 .. )

IGiploo
64- 72- 8071 80 91

Smitsveen
72- 8780 90

Gesommeerde maximale abundanties:
Strooiselsaprofyten
58 102 89
Humussaprofyten
36 49 54
Mosbewoners
19 44 48
Mestbewoners
16 13
5
Paddestoelbewoners
1
Houtbewoners
21 46 59
Mycörrhizavormers 6
7
5
Overige
1
2
Totaal
146 265 270

114
19
48
2
6
43
13
1 .
246

114
9
44
1
2
46
12
3
231

114
6
49
1
1
46
16

72
16
29
1
1
18
7

233

144 213

Percentages:
Strooiselsaprofyten
Humussaprofyten
Mosbewoners
Mestbewoners
Paddestoelbewoners
Houtbewoners
Mycorrhizabewoners
Overige

46
8
20
1
2
17
5
0

49
4
19
0
1
20
5
1

49
3
21
0
0
20
7

50
11
20
1
1
12
5

Haselünne
64- 72- 8071 80 90

40
25
13
3
14
4
1

39
18
17
6
0
17
3

33
20
18
5
22
2
1

86
33
49
11
1
24
9

40
15
23
5
0
11

4
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VOETANGELS EN KLEMMEN
Over Russula amoenolens en verwanten
samenstelling Emrna van den Dool
m.m.v. Maarten vau Vuure, Prins Willem Alexanderlaan 7, 7242 GH Lochem
Met dit artikel over Russula amoenolens en verwanten wordt een nieuwe rubriek
"Voetangels en Klemmen" gestart. Maarten van Vuure bijt de spits af.
Allemaal maken we wel eens mee dat op NMV-excursies plotseling· een stevige
discussie losbarst over de identiteit van vrij algemene soorten als Laccaria bicolor of
Lepista sordida.
De discussie gaat dan over welk kenmerk doorslaggevend is. Vooral als een en ander
niet microscopisch natrekbaar is, kan <Ie uitkomst van zo'n discussie nogal onbevredigend
zijn. Mede omdat jezelf of het groepje mycologen met wie je vaak optrekt, daar al jaren
lang een andere 'afspraak' over hanteerde.
Nu, die situaties zullen zich altijd wel blijven voordoen, maar voor een aantal vaak
voorkomende discussies op dit terrein is het wellicht aardig deze wat nader in Coolia uit
te spinnen. Een rubriek dus om A, AA en AAA-soorten nader onder de loupe te nemen.
De samenstelster van deze rubriek houdt zich aanbevolen voor bijdragen en
suggesties op dit terrein.

Russula amoenolens
Veldkenmerken:
Hoed diameter ± 5 cm, half bolvormig met afgeplatte bovenkant, lang die vorm
behoudend, breed (niet groO knobbelig gegroefd, sepiabruin, omberbruin. Lamellen
opvallend regelmatig, dicht bijeen, wittig-crème. Steel meest regelmatig cylindrisch, eerst
wit, dan duidelijk asgrauw. Geur van camembert. Smaak eerst "mild", dan zeer scherp.
Verwarbaar met:
Russula pectinatoides, de Onsmakelijke kamrussula, (maar ook met R. pectinata, de
Bittere kamrussula, en R. insignis, de Verkleurende kamrussula).
Russula pectinatoides is veel minder compact, soms zelfs slank; hoed grijsbruin
(soms heel bleek grijsbruin), koffiebruin (café au lait) , kleur van dode bladeren, ook
breed (soms tot het centrum van de hoed) gegroefd of gestreept. Lamellen al gauw vrij
ver van elkaar en niet zo mooi "strak" . Steel wit en word! veelal bruinachtig; steelbasis
vaak koperrood (zonder gebruik van ammoniak!); smaak wordt na enig proeven een beetje
scherp.
Russula peeJinara heeft een gele hoed (± als van R. farinipes), die al gauw
roestvlekken vertoont en waarvan het vlees een scherpe smaak heeft. Groeit op iets
kalkhoudende lemige bodem. (Slangenburg bij Doetinchem, Oranjewoud bij Heerenveen).
Deze soort is zeer zeldzaam!
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Russula amoenolens kan nog met R. insignis (voorheen R. livescens) verward
worden. Hèt kenmerk van R. insignis is de gele steelbasis, die met ammoniak.koperrood
wordt! Deze RussuJa smaakt niet scherp.

Doorslaggevende kenmerken:
Donkerbruine hoed, asgrauwe steel, geur van camembert en de na enige tijd kauwen
optredende zeer scherpe smaak van het vlees.

Waar nog meer op letten:
Russula amoenolens komt in ons land vooral onder eik voor en wel in groepjes, op
zandige, zure grond, tussen gras, maar ook op kale plekken.

Goed afgebeeld en goed beschreven:
Russula amoenolens:
Marchand, A., 1977. Champignons du Nor.d et du Midi 5: nr. 426.
Bon, M., 1988. Champignons d'Europe occidentale: 78 en 79.
Dähncke, R.M. & S.M. Dähncke, 1979. 700 Pilze in Farbfotos: 481.

Russula pectinatoides:
Marchand, A., 1977. Champignons du Nord et du Midi 5: nr. 428.
Dähncke, R.M. & S.M. Dähncke, 1979. 700 Pilze in Farbfotos: 480.

Coolia 37: 73 - 74. 1994

BIJZONDERE WAARNEMINGEN EN VONDSTEN
Poronia erici in de begraasde duinen van het Zwanenwater
Door moderne landbouwmethodes is veel grasland in Nederland kwalitatief sterk
verbeterd en mooi groen geworden. Tegelijk is de rundermest als gevolg van geleidelijke
wijzigingen in het dieet van de dieren substantieel enigszins verslapt, terwijl door het
steeds vaker inzetten van tractoren het paard op de boerenbedrijven overbodig en derhalve
in het Nederlandse landschap steeds zeldzamer is geworden. Deze samenloop van
veranderingen lijkt debet aan de gedwongen plaatsing op de Rode lijst van de Speldeprikzwam (Poronia punctata) en het is dan ook niet verwonderlijk dat mycologen de hoop nu
hebben gericht op begrazingsprojecten in natuurgebieden, waar door de grote grazers een
'wat natuurlijker' mest wordt geproduceerd, die meer geschikt lijkt als substraat voor dit
paddestoeltje.
Het moge duidelijk zijn dat ik vorig jaar oktober tijdens een excursie met Chiel
Noordeloos en Friedjof van de Bergh in de duinen van het Zwanenwater bij Callantsoog
zeer verrast was ineens een Speldeprikzwam te vinden en. . . niet één, maar enkele
honderden verspreid over een groot aantal wijd verspreid liggende 'keutels' van grote
grazers! 'Grote grazers', omdat de herkomst van de mest niet kon worden bepaald,
doordat in dit deel van het Zwanenwater paarden en runderen door elkaar lopen en hun

74
uitwerpselen als gevolg van het structuurrijke voedsel niet te onderscheiden zijn. De
verrassing werd echter nog groter toen onder de microscoop bleek dat ons materiaal zeer
grote sporen ( > 30 x 15 J.tm) had, zodat het stukje van Leo Ja link in Coolia 35/3 goed
van pas kwam om te kunnen vaststellen dat het hier niet om de 'gewone' Speldeprikzwam, maar om Poronia erici ging! Tot nu toe werd echter aangenomen dat deze soort
voornamelijk op konijnekeutels voorkomt, zodat onze vondst op mest van bovengenoemde
grote grazers ook voor de wetenschap interessant is: kennelijk wordt de- geschiktheid van
de mest niet door zijn producent, maar vooral door wat deze eet bepaald.
Aldert Gutter, Groet

BOEKBESPREKINGEN
Roeland Sulloek Enzlin, 1993. Bermpje pikken en vlekje wegwerken ... Verslag
werkweek 1990 Oost-Groningen van de Nederlandse Mycologische Vereniging. 169
pagina's. Te verkrijgen bij R. Sulloek Enzlin, Timorstraat 30a, 9715 LG Groningen.
In 1993 verscheen het verslag van de binnenlandse werkweek die in 1990 in
Vlagtwedde in Oost-Groningen werd gehouden. Eerder al werd in Coolia 34 verslag
gedaan van de gevonden soorten. Maar nu is het uitgebreide verslag beschikbaar. Het
boekwerk bevat eerst een vier pagina's inleiding over Oost-Groningen, waarin de
ontwikkeling van het landschap, de bodem, en de floradistricten worden behandeld.
Daarna volgen hoofdstukjes over paddestoelen (wat zijn ze, wat doen ze), het karteringsproject en ermee samenhangende zaken, en de werkwijze tijdens de werkweek. En dan
zijn we beland bij de resultaten. Na een cijfermatige mycologische vergelijking van OostGroningen met de rest van Nederland en een overzicht over de gevonden paddestoelen in
wegbermen en op kerkhoven worden alle bezochte gebieden behandeld. Dit houdt in dat
per gebied de gevonden soorten worden weergegeven en bijzonderheden besproken. Een
korte karakterisering van het terrein wordt gegeven, ook qua mycoflora. Per gebied wordt
bovendien een klein kaartje gegeven, een fotokopie van de stafkaart.
Aan het eind worden algemene conclusies gegeven van deze werkweek. Aangezien
een van de hoofdredenen voor het organiseren van een werkweek in dit gebied het
verzamelen van gegevens voor het Paddestoelenkarteringsproject was, mag de werkweek
geslaagd worden genoemd. Het aantal geïnventariseerde kilometerhokken in Groningen
steeg met sprongen. Als bijlage is ook nog een totaallijst opgenomen.
Alles bij elkaar is het een zeer gedegen en goed opgemaakt verslag geworden, dat
voor een ieder die in Groningen en haar paddestoelen is geïnteresseerd, en niet deelnam
aan de desbetreffende werkweek in 1990 (want die hebben het verslag inmiddels allen
ontvangen) is aan te raden.
Marijke Nauta
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korstmossen, mooie paddestoelen, schimmels, zwammen,
geboekte informatie:

Natuur

en

Boek

de winkel waar men ook voor u bestelt
Bankastraat 10, 2585 EN - Den Haag, 070 - 350 56 48

Rose Marie Dähncke. 1993. 1200 Pilze in Farbfotos. A.T. Verlag, CH-5001 Aarau
(Schweiz). Prijs: 158 DM.
In 1979 verscheen van Rose Marie en Sabina Maria Dähncke het boek 700 Pilze in
Farbfotos, dat door Kees Bas in Coolia 23: 18-20 (1980) uitgebreid werd besproken. Thans
is er een vervolg op verschenen in de vorm van een 6 cm dik, zwaarwichtig boek door Rose
Marie Dähncke alleen, waarin 1200 soorten met kleurenfoto's zijn vertegenwoordigd.
Bepaald geen veldgids dus! Wie verwacht dat het gaat om 1200 nieuwe soorten zal
bedrogen uitkomen, want vrijwel alle platen uit het vorige boek zijn ongewijzigd overgenomen. Ik heb dit niet voor alle platen nagegaan. Een vergelijking van de platen van Coninarius leerde me dat één van de twee platen van C. limonius in het nieuwe boek was komen te
vervallen en dat de plaat van C. orellanus was vervangen door een andere, inderdaad meer
representatieve foto. Alle 10 platen die Kees Bas indertijd als minder goed beoordeelde, zijn
nu weer opgenomen, maar van sommige soorten zijn nieuwe en betere foto's toegevoegd,
bijvoorbeeld van Boletus erythropus en Hygrocybe coccinea. De kwaliteit van de eerder
gepubliceerde foto's is in de nieuwe editie vrijwel onveranderd, en dat betekent voor de
overgrote meerderheid van de soorten goed tot zeer goed. Dat geldt ook voor de meeste
nieuwe afbeeldingen, maar bijvoorbeeld Mycena amicta (p. 362) is niet goed herkenbaar
door een bijna paarse steel. Daarentegen zijn de nuances van oranje en bruine tinten in
Lactarius (L. mitissimus, quietus, subdulcis, hepaticus en andere) erg goed getroffen.
Meestal zijn rijke, representatieve collecties afgebeeld, met vruchtlichamen in allerlei stadia
van ontwikkeling en van een aantal soorten zijn diverse foto's opgenomen om iets van de
variatie weer te geven. De meeste foto's zijn afgedrukt op groot formaat (15x14 cm) en
daardoor zijn belangrijke details, zoals velumstructuren, vaak goed zichtbaar.
Zoals gewoonlijk in dit soort plaatwerken, gericht op een grote verspreiding, zijn de
kleine, minder opvallende soorten ondervertegenwoordigd. Zo is het geslacht Galerina
slechts met vier soorten vertegenwoordigd, Conocybe met drie en Naucoria met twee
soorten.
De teksten bij de meeste soorten zijn beknopt en grotendeels direct terug te voeren op
de beschrijvingen in de flora's van Moser en Jülich, waarnaar al bij elke soort wordt
verwezen. Merkwaardig is dat details in veel beschrijvingen zijn veranderd ten opzichte van
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700 Pilze, bijvoorbeeld de maten van hoed en steel, terwijl de foto ' s hetzelfde zijn
gebleven. Sommige beschrijvingen zijn origineel en gebaseerd op het afgebeelde materiaal.
Dat is aangegeven door een verwijzing naar een exsiccaat. Wat mij betreft had dat bij elke
plaat mogen gebeuren. Een omissie is mijns inziens verder dat gegevens over de herkomst
van de collectie ontbreken. Aangezien het jachtterrein van Rose Marie Dähncke zich
uitstrekt over de Canarische eilanden, Noord-Spanje en Duitsland, zou informatie over vinden standplaats van de afgebeelde collecties nuttig zijn.
Uit het voorwoord blijkt dat veel personen behulpzaam zijn geweest bij de determinatie
van kritische collecties. In sommige · gevallen wordt dit expliciet vermeld, zoals Chiel
Noordelaas bij een aantal Entoioma's en mijn eigen naam bij Hygrocybes en Hygrophori.
Ook in dit geval zou een meer volledige en geheel systematische aanduiding de waarde van
het boek kunnen vergroten. Evident onjuiste determinaties heb ik weinig aangetroffen, maar
het plaatje van Marasmius androsaceus (p. 343) is een duidelijke misser. Zo te zien is het

Marqsmius rotula.
Ik besluit met het citeren van de slotzinnen van Kees Bas in eerder genoemde
bespreking van 700 Pilze, die voor mij nog steeds van kracht zijn: "Na deze wat kritische
kanttekeningen mag echter geen negatieve indruk over dit boek ontstaan. Er staan zoveel
uitmuntende afbeeldingen in, dat het van harte kan worden aanbevolen".
Eef Arnolds

BOEKAANKONDIGINGEN
Lammers, H., L. Raaijmakers & J. Wasser, 1993. De Stiphoutse bossen (Geeneindsche heide) in ecologisch perspectief. Uitgave ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum
K.N .N.V. afd. Helmond. 463 pagina's, waaronder enige met kleurenfoto's. Prijs fl. 50,-,
te verkrijgen bij de auteurs.
Deze goed verzorgde, lijvige uitgave verscheen aan het eind van afgelopen jaar en was
op de Nieuwjaarsvergadering te koop. Een uitgebreide bespreking zal in een volgende
Coolia worden opgenomen.

MEDEDELINGEN VAN LEDEN
IERLAND 1994
In 1992 en 1993 hebben we al iets meegedeeld over de Clare Island Survey die van
1991-1995 plaatsvindt. Clare Island ligt in de monding van Clew Bay, aan de westkust van
Ierland in de Atlantische Oceaan. Ook onderzoek naar de mycoflora is in dit project
opgenomen.
In 1992 brachten 5 leden van de Paddestoelen Werkgroep Wassenaarse Parken in het
kader van dit project een bezoek aan Clare Island, waar we overnachtten bij Peter Gill, een
Ierse psycholoog die daar samen met zijn vrouw een guesthouse heeft.
Binnen korte tijd was de koelkast er niet meer bruikbaar voor levensmiddelen omdat
deze uitpuilde van het grote aantal Wasplaten dat we op het eiland hadden gevonden. We
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konden ze daar niet direct op naam brengen omdat we onze microscopen op het vaste land
hadden achtergelaten. Later kwamen we op een lijst van 18 taxa soorten die nu in Dublin
worden nagedetermineerd: Hygrocybe ceracea, H. chloropluma var. chloropluma, H.
chlorophana var. aurantica, H. citrina, H. coccinea, H. conica, H. fomicata, H. glutinipes,
H. laeta, H. rnarchii, H. obrussea, H. pratensis, H, psittacina, H. punicea, H. reidii, H.
splendissimus (= H. punicea var. splendissimus), H. virginea var. fuscescens, H. virginea
var. virginea en H. vitellina.
Het bleek dat slechts 8 hiervan voorkwamen op de lijst die Rea en Hawley in het kader
van de eerste Clare Island Survey in 1912 hadden gepubliceerd. Hetzelfde aantal hadden wij
al eerder gevonden bij onze excursies vanuit het Corrib Conservation Centre, onze vaste
thuisbasis in West-Ierland. Daar hadden we ook de Entolorna jennyi gevonden waarover een
mededeling werd gedaan tijdens de nieuwjaarsvergadering van 1993 en die nu door Machiel
Noordeloos is beschreven in Persoonia.
Ook dit jaar willen we weer een bezoek brengen aan Ciare Island en de omgeving van
het Corrib Conservation Centrein Co. Galway. We denken aan de periode van 26 augustus
tot 9 september waarin we in ieder geval 3 dagen op Clare Island naar paddestoelen willen
zoeken. In overleg met de deelnemers willen we hiervoor de datum vaststellen terwijl
iedereen dan de gelegenheid heeft om daarvoor of daarna verder Ierland in te trekken en al
of niet samen in het Corrib Conservation Centrum nog paddestoelen te zoeken en te
determineren. We zullen nu in ieder geval één of twee microscopen meenemen naar Clare
Island.
Door deze aanpak kan ieder zijn eigen programma vaststellen, maar wil men gezamenlijk reizen dan is ondergetekende gaarne bereid iets te organiseren. Ik ben ook met plezier
beschikbaar voor verdere inlichtingen. Wie hierin is geïnteresseerd kan een overdruk
aanvragen van een artikeltje dat eind 1993 over de Clare Island Survey verscheen in 'In
Nuachta', het blad van de Vereniging Nederland-Ierland.
Reitze ten Cate, Burchtlaan 9,2242 GH Wassenaar, tel.01751-16246

illT DE TIJDSCHRIFTEN
Samenstelling H.A. van der Aa
Boletus, Zeitschrift des Bundesfachausschusses Mykologie, 16, I, 1992 (deze, en de volgende
4 afleveringen, alsmede 3 afleveringen van Mykologisches Mitteilungsblatt, werden ontvangen
in december 1993; artikelen over microfungi en lichenen, of van zeer plaatselijk floristisch
belang, worden hier niet allemaal gerefereerd).
Gerald Hirsch voegt een aantal Peziza-soorten met rode pigmenten samen tot een nieuwe
Sectie: Purpureodiscus, met twee soorten: Peziza subisabellina en de nieuwe soort P. kreiselii.
Werner Diekow start een serie: Beitrag zur Kenntnis der Gattung lnocybe. I. Hij behandelt
soorten uit de vroegere DDR, met beschrijvingen en tekeningen van microscopische kenmerken
van zeldzame soorten. Heidi Marx en Martin Schnittler beschrijven "Die Craterium-arten
(Myxomyceten) der DDR", met habitus tekeningen. Georg Ritter doet een mededeling over de
verspreiding van Donkioporia expansa in "den östlichen Bundesländern". Boletus-Pilzatlas is
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een onregelmatig verschijnende serie gekleurde afbeeldingen van paddestoelen, op de omslag;
nr. 32, in dit nummer, betreft DerfiU)cybe schaefferi.
Idem, 16, 2, 1992. Björn Brandt behandelt "Ökologie (Klima, Vergesellschaftung) von
Hypoereapsis lichenoides", waarin o.a. te lezen valt dat de "Stromalappen" 's winters door
vogels gegeten worden, wat een verspreidingsfactor van betekenis kan zijn. Er wordt ook
ingegaan op de mogelijke oorzaken van de uitbreiding van areaal en aantállen van deze (in
Nederland nog zzz) soort. Wolfgang Dietrich en Erhard Krause beschrijven een vondst van
Hygrocybe calyptriformis L1 Sachsen én Georg Ritter bespreekt 19 "Erst- und Neufunde von
Rindenpilze in Brandenburg". In een volgend artikel bespreekt dezelfde auteur zeldzan1e
"Poriales-Arten in den östlichen Bundesländern": Aurantioporus croceus, Oligoporus sericeofiU)l/is, Pachykytospora tuberculosa, Physiosporinus undatus en Skeletocutis alutacea. Ook
Peter Otto behandelt bijzondere Basidiomycetenvondsten uit de omgeving van "Neunzehnhain/Erzgebirge", o.a. Squamanita umbonata, die als enige wordt afgebeeld. BoletusPilzporträt 2, op de achter kaft, betreft Arcyria denudata (de serie "Pilz-atlas" is hier niet
vertegenwoordigd).
Idem, 16,3, 1992. In een met microfoto's, een verspreidingskaart en tabellen gei11ustreerd
artikel behandelt Ulrich Kretzschmar de "Ökologie und Verbreitung von Sarcoscypha austriaca
in der Märkischen Schweiz". "Boletus-Pilzporträt 3" is een kleurenfoto van de roest Peridermiurn oblongisporum, op een naald van Pinus sylvestris; het is in feite het aecidium-stadium van
Coleosporium seneciones, een op tal van kruiden algemene soort.
Idem, 16,4, 1992. Dietrich Berger behandelt de levenscyclus van de roest die in het vorige
nummer is afgebeeld als Pilzporträt 3. en gaat in op de waarde van deze soort als bioindicator:
Het voorkomen op Pinus wijst volgens de schrijver op luchtverontreiniging, in een stadium
waarin nog geen andere symptomen zichtbaar zijn. Heidi Marx toont met proeven aan dat
sporen van myxomyceten, die als caprotiel bekend staan, de passage door de kooijoedarm niet
kunnen overleven en dat het voorkomen van deze soorten op keutels alleen verklaard kan
worden door secundaire infectie van het substraat. Op Boletus-Pilzporträt 4 is Laricifomes
officinalis afgebeeld, met een begeleidende tekst van H. Dörfelt.
Van Boletus 14(1990) en 15(1991) is nu ook een totaalregister beschikbaar.
Mykologisches Mitteilungsblatt 35, 1, 1992. Frieder Gröger behandelt de Xerocomus-groep
van Boletus, sterk aanleunend tegen de publicaties van Ooibekkink c.s . in Persoonia en Coolia.
Manfred Enderle beschrijft Pholiotina vestita en P. mairei, beiden met fraaie kleurenfoto's en
tekeningen van microscopische kenmerken. Rosemarie Rauschert beschrijft materiaal uit de
vroegere DDR van Russula he/odes, R. incarnata, R. melitodes en R. pruinosa, met tekeningen van microscopische kenmerken. Peter Mohr beschrijft Leucocoprinus -soorten, gevonden
in Noordoost Duitsland, t.w. Leucocoprinus cepestipes, L. jragilissimus, L. denudatus, L.
brebissonii, L. ianthinus en L. badhamii, met tekeningen van habitus en microscopische
details. Voorts zijn er korte mededelingen over Scleroderma bovista (een heksenkring),
Paxillus involutus (extreem grote exemplaren in door olie vervuilde grond), Entoloma
scabiosum (een zeldzaamheid) en Stropharia rugoso-annulata, die jarenlang massaal fructificeerde op "Mandelschalen, die in der Weinbrennerei als Nebenprodukt der Likörherstellung
anfallen und wild verkippt werden".
Idem, 35, 2, 1992. Frieder Gröger gaat in op de kleurvariabiliteit van Calocybe carnea. HansJürgen Hardtke en Thomas Rödel geven beschrijvingen en tekeningen van Lepiota fuscovinace-
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a, L. grangei, L. griseovirens, L . oreadiformis, L. langei, L. lilacea (met kleurenfoto), L.
folve/la, L. subincarnata en net "L. semlosa- L. rhodorhü:a- Komplex". Frieder Gröger geeft
een uitvoerige determineerlabel voor Coprinus, sectie Semlosi, gebaseerd op het werk van Uljé
en Bas (1991), met nog een hulptabel voor mestbcwonende soorten. Frieder Gröger en Peter
Mohr geven een sleutel naar de Europese Leucocoprinus-soorten (inclusief die in kassen).
Voorts zijn korte artikelen van Martin Müller en Norben Heine over Hymenogaster tener, van
Wolfgang Huth over Umula craterium (met aquarelletje) en van Peter Mohr over Leucocoprinus heinemanni, geïUustreerd met kleurenplaat en tekeningen. Annemarie Runge heeft de
"Pilzsukzession" in de laatste fase van afbraak van Populierestronken bestudeerd.

Idem 36, l, 1993. Hans-Jürgen Hardtlee en Thomas Rödel vervolgen hun serie over Lepiotavondsten uit Sachsen met beschrijvingen van Lepiota subgracilis, L. clypeolaria (beiden met
kleurenfoto), L. felina, L. pseudohelveola, L. bettinae, en L. brunneoincarnata. Voorts
artikelen van Matthias Graf, over Pulveroboletus lignicola, Peter Mohr over Leucocoprinus
cretatus, Maarten van Vuure over "Russula cremeoavellanea, ein in Europa ziemlich seltener
Täubling" en Andreas Grninder over enige "in Ostdeutschland zu erwartende Risspilze", t.w.
Inocybe queletii, I. soluta en I. tenebrosa. Ingeborg Schrnidt schrijft over de noodzaak van
samenwerking tussen medici en mycologen bij het diagnostiseren van paddestoelvergiftigingen
en doet daarvoor aanbevelingen. lngrid Dunger bespreekt een aantal witte, resupinate
Polyporen en vat de kenmerken in een overzichtelijke tabel samen. Frieder Gröger behandelt
de Sectie Squamulosae van Hygrocybe, o.a. gei11ustreerd met kleurenfoto's van Hygrocybe
calciphila en H. miniata.
Persoonia 15, 3, 1993 (ontv. nov. 1993). C.B. Uljé en M. E. Noordelcos geven in "Studies in
Coprinus lU - Coprinus section Veliformis een sleutel naar de secties en subsecties, en een
sleutel naar de Europese soorten van de subsectie Nivei. Deze 20 soorten worden vervolgens
uitvoerig beschreven en afgebeeld. Nieuw zijn Coprinus pseudoniveus (waarvan het halotype
nog door Jasper Daams in Baarn is verzameld), C. idae, (naar materiaal uit Alphen aan de
Rijn en genoemd naar de echtgenote van Cees Uljé) en C. nemoralis Bender (naar materiaal uit
West-Duitsland). Gerard Verkley heeft de ascustoppen van 19 soorten Leotiales vergeleken met
behulp van transmissie-electrenenmicroscopie en bediscussieert de waarde van de gevonden
kenmerken voor de taxonomie. R.A. Maas Geesferanus en E. Horak beschrijven Mycena
acrocephala, een nieuwe soort uit Sikkim en C. Bas en A. A. R. de Meijer beschrijven de
nieuwe soort Amanita grallipes uit Brazilië. Dichter bij huis spelen de "Notulae ad Ploram
Agaricinam Neerlandicam", waarvan C. Bas en M. E. Noordelcos aflevering XXII voor hun
rekening nemen voor de beschrijving van de nieuwe taxa Marasmiellus lateralis en M. trabutii
var. longisporus, beiden van Nederlandse vindplaatsen. C.B. Uljé en C. Bas beschrijven
"Same new species of Coprinus from the Netherlands ", t.w. Coprinus calosporus, C.
ochraceolanatu.s, C. goudensis en C. piepenbroekii, genoemd naar het echtpaar Piepenbroek,
dat het type materiaal van deze soort verzamelde en door de jaren nog "hundreds of excellent
collections" aan de onderzoekers van het Rijksherbarium ter beschikking heeft gesteld.
Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde, 71, 8, August 1993 (ontv. aug. 1993). De vaste
rubriek "Pilz des Monats" behandelt dit keer twee zeldzame "hochspezialisierte Moorpilze",
t.w. Armillaria ectypa en Sarcoleotia turjicola, bij elkaar gevonden in een moeras, op 850 m.
hoogte, in de Zwitserse Vogezen, en beiden in kleur afgebeeld. Daniel Job en Jean Keller
hebben met Lyophyllum ulmarium in reincultuur enkele experimenten gedaan (5 kleurenfoto's).
Voorts is er een bijdrage tot de discussie over de wenselijkheid van bemesting van het bos
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(Hans Hofer) en een nostalgisch verhaal van Alois Leeb, over meer dan 80 jaar ervaring met
paddestoelen, o.a. met oude recepten.
Idem, 71, 9/10, September/Oktober 1993 (ontv. okt. 1993), met Lyophyllum incamatobrunneum als "der Pilz des Monats". De in paddestoelvergiftigingen gespecialiseerde medicus
R. Flammer levert een bijdrage over het Phalloides-syildroom.
Idem, 71, 11, November 1993 (ontv. nov. 1993) begint met een artikel over massavergiftigingen door paddestoelen: In 2 Russfsche republieken samen vanaf 1990 reeds 683 gevallen,
waarvan 105 dodelijk. Ondanks speculaties over mogelijke andere oorzaken, houden Russische
mycologen het toch voornamelijk op de toenemende kans op verwisselingen met giftige
soorten, nu als gevolg van de grotere armoede, meer mensen dan voorheen naar eetbare
paddestoelen zoeken. Ook in Frankrijk opvallende vergiftigingen, en wel door Amanita
proxima, die volgens de schrijver ten onrechte met A. ovoidea "synomisiert" wordt. Paddestoel
van de maand is Lactarius cremar.
Zeitschrift für Mykologie 58(2), Dezember 1992 (ontv. jan. 1993). A. Runge behandelt
"Veränderungen der Pilzflora im Naturschutzgebiet "Heiliges Meer" (Westfalen) in die letzten
50 Jahren". Gerhard Gross heeft de sporernaten van de Europese Genea-soorten uit de
verschillende monografieën verzameld en wiskundig geanalyseerd. lmre Rimoczi, Aniko
Csillag, Laszlo Albert en Zoltan Bratek hebben sporen van een aantal tot de Tuberales
behorende soorten onderzocht met het scanning-electronenmicroscoop. Markus Scholier
behandelt vondsten van de roestschimmels: Puccinia cribrata en Tranzschelia discolor (met
kleurenfoto's) en dezelfde auteur geeft een overzicht van de parasitaire schimmels, uit
verschillende groepen, die in de 19de eeuw vnl door Julius Münter werden verzameld. J.
Langner en medewerkers bespreken twee recente gevallen van vergiftigingsverschijnselen,
veroorzaakt door consumptie van Hapalopilus rutilans. H. Ebert, E. Ludwig en Th. Rödig
beschrijven en illustreren "Neue oder seltene Arten aus der Gattung Entoioma". Het betreft:
Entoloma albotomentosum (met kleurenfoto), de nieuwe soorten E. luteobasis Ebert & E.
Ludwig en E. allare Ludwig & Rödig (met aquarel), en tenslotte E. triste, eveneens met
kleurenfoto. A. Rausknecht en M. Enderle beschrijven in "Conocybe-Pholiotina-Studien III" 3
nieuwe Conocybe-soorten uit Italië: C. cettoiana, C. gigasperma en C. sabulicola; de twee
laatst genoemden met kleurenfoto's. Psathyrella halophila is een nieuwe soort uit de sectie
Spintrigerae, gevonden op het strand van Mallorca, en beschreven en getekend door F. EsteveRaventos ·en M. Enderle. In "Studien an Ektornykorrhizen XL" beschrijven en illustreren
Angela Pillukat en R. Agerer ectornycorrhiza's van Russula ochroleuca aan wortels van 8
verschillende boomsoorten.
Idem 59,1, April 1993 (ontv. april 1993). H. 0. Baral maakt in "Beiträge zur Taxonomie der
Discornyceten III" 15 nieuwe combinaties in verschillende genera van de Leotiales en geeft een
sleutel tot de soorten van Venturiocistella. L. Kosonen behandelt de vraag "Was ist Volvariella
media (Schurn.: Fr.) Sing.?" en M. Enderle vervolgt zijn "Conocybe-Pholiotina-Studien" met
aflevering IV, o.a. geiUustreerd met kleurenfoto's van Conocyóe .fuscimarginata, C. robertii,
een niet onbeschreven Conocybe-soort (" spec. 2") en Pholiotina cf aporus. R. Kärcher enD.
Seibt beschrijven en illustreren een nieuwe Cortinarius (I'elamonia) croceobasalis uit de sectie
Bicolores, met kleurenplaat (naar aquarel) en R. A. Hintz behandelt uitvoerig de Hypogaeënvondsten uit Mainfranken, tussen 1980 en 1989. H. Kostyra heeft de kristallen, die voorkomen
op cystiden van Inocybe-soorten, chemisch en kristallografisch onderzocht.

Bestuur yan de Nederlandse Mycologische Vereniging:
Dr. E.J.M. Arnolds, voorzitter, Holthe 21, 9411 TN Holthe (05930-23645)
Mw. ir M.T. Veerkamp, secretaris, Pelikaanweg 54, 3985 RZ Werkhoven (03437-1905)
Secretariaatsadres: Biologisch Station Wijster, Karnpsweg 27, 9418 PD Wijster
(05936-2441)
H. Lammers, penningmeester, Hoofdstraat 90, 5706 AM Mierlo-Hout (04920-32082),
gironummer 90902; bankrekening: Rabo-bank Mierlo-Hout, 123827051
Mw. N.R. Bulthuis-Hanenburg , comm. publiciteit, Fontanalaan 3, 5624 KN Eindhoven
(040-467405)
Drs. J. Schreurs, comm. excursies, Veenakker 36, 9411 LV Beilen (05930-25654)
Mw. E. Jansen, vicevoorzitter, vertegenwoordiger van de Floracommissie, Goudenregenlaan 8, 6862 WT Oasterbeek (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 (071-156768)
Mw. M M. Nauta, Jan Vermeerlaan 33, 2343 CT, Oegstgeest

(071-156768)
Mw. E.C. Vellinga, Saenredamstraat 67, 2021 ZP Haarlem

(023-252011)
Buitenredactie:

F.A. van de Bergh, Muiderwaard 313, 1824 XH Alkmaar (072-446288)
Mw. E. van den Dool, Achter Ciarenburg 2, 3511 JJ Utrecht

(030-310916)
P.J. Keizer, Kruisweg 23, 3513 CS Utrecht (030-343505)
ME Noordeloos. Solingenstraat 12, 2804 XT Gouda (01820-38684)
AJ . Termorshuizen, Havenstraat 5, 6701 CK Wageningen

(08370-14084)
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 (geïn1.1.e)
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.

