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Omslag: Melanoleuca cognata (Okerkleurige veldridderzwarn) . Tekening: T . Boekhout & R. van
Crevel. Illustratie uit Flora Agaricina Neerlandica 4 (te verschijnen in 1998)

De Nederlandse Mycologische Vereniging
Opgericht in 1908, heeft de Vereniging als doel de beoefemng van de mycologie in ruime zin te
bevorderen. In voor- en najaar worden wekelijks excursies georganiseerd. verder worden er
werkweken gehouden en in de winter verscheidene landelijke bijeenkomsten. Tevens i!> de NMV
actief in de natuurbescherming waar het paddestoelen betreft.
De bibliotheek van de NMV is gehuisvest in het Centraal Bureau voor Schimmelcultures,
Oesterstraat 1 te Baarn. Inlichtingen bij de bibliothecaris, H.A. van der Aa (tel. 035-5481233) .
Het contactblad van de vereniging, Coolia, verschijnt viermaal per jaar en wordt aan de leden
toegestuurd.
De contributie voor de NMV bedraagt f 40,- voor gewone leden, en f 20,- voor huisgenootleden (krijgen g~n Coolia) en j uniorleden (nog get.n 25 jaar of student aan Universiteil of
H BO ~ krijgen Coolia) . Lidmaatschap voor het leven: f 750,-; voor huisgenootledent 375.-.
Informatie is verkrijgbaar bij de secretaris. Nieuwe leden en adreswijz.igingen dienen gemeld
te worden bij: Marjo Dam. Hooischelf 13, 658 1 SL Malden (tel. 024-3582421)
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OVER DE SATIJNEN DREMPEL - 3
Roeland Sulloek Enzlin
Timorstraat 30a, 9715 LG Groningen
Sulloek Enzlin, R. 1998. Overcoming Entoloma Angst. Coolia 41(2): 65-71.
Three interesting and rare Entoioma-species were found in the province of Groningen, the
northeastern part of the Netherlands, in the autumn of 1997. These were E. moserianum, E.
costatum and E. sericeoides. Entoloma moserianum was not at first recognized as an Entoiomaspecies on account of its stout appearance and whitish colour with yellow spots, thickish and cream
coloured lamellae, and pleasant perfumed smell. Entoloma costatum and E. sericeoides are dark
coloured species and both have a pileus with depressed to umbilicate centre. They resembie each
other macroscopically, but microscopically can be distinguished by the structure and especially the
pigmentation of the pileipellis in which the hyphae of E. cosfatum are somewhat braader and have
almast exclusively intracellular pigment, while the hyphae of E. sericeoides are narrower and have
bath intracellular and iocrusting pigment. The three species are fully described and discussed.

In de afgelopen twee jaar zijn er tijdens excursies in Groningen weer vele satijnzwammen gevonden. Naast de oude vertrouwde soorten ook een aantal bijzondere en
zeldzame soorten, waarvan ik er drie wil bespreken.
Wasplaat bleek satijnzwam
Vlak na de zomervakantie belde Geart Bosma mij op en vertelde dat hij op het kerkhof
van Thesinge (ten noordoosten van Groningen) een vreemdsoortige wasplaat had
gevonden.
's Avonds bracht hij het materiaal. Het bleek een onooglijk, scheefgegroeid, wit
gedrocht te zijn, dat schijnbaar veel moeite had gedaan .om zich door de kleibodem
omhoog te werken. Wat opviel aan het vruchtlichaam waren enkele gele vlekken, een
sterk geparfumeerde geur en de tamelijk wijd uit elkaar staande, vrij dikke lamellen.
Het eerste dat onder de microscoop opviel, waren de hoekige, typische satijnzwamsporen. Verbazing alom, want hier hadden we geen van beiden op gerekend. Verder
determineren van deze satijnzwam bleek voor de verandering zeer eenvoudig te zijn.

Entoloma moserianum Noordel. - Geelverkleurende satijnzwam
Habitus Tricholoma-achtig. Hoed 40 mm, hoogte 12 mm, stomp-kegelvormig, onregelmatig van vorm; rand ingebogen, golvend, gaaf; niet hygrofaan, niet doorschijnend gestreept; oppervlak dof, glad, iets kleverig; geelwit, centrum iets geler, bij beschadiging
geelvlekkend; vlees stevig, dik (6-7 mm) en wit. Lamellen aantal niet bepaald, hoogte
tot 8 mm, matig wijd uiteen, vrij dik en stevig, buikig, breed aangehecht, snede fijn
gewimperd; vlak, aanvankelijk roomwit dan bleekroze tot bleek abrikooskleurig, snede
wittig. Steel 40 x 12 mm, krom, gespleten, iets acentrisch geplaatst; oppervlak ingegroeid lengtevezelig, top iets vlokkig rest ±glad, geen centrale holte; wittig tot bleek
geelwit, bleekgeelvlekkend op drukplekken, vlees stevig en wit. Geur aangenaam
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geparfumeerd, maar bij doorsnijden sterk melig. Smaak melig.
Hoedhuid een ixocutis van dunne hyfen, 3-6 J.Lm, gespen aanwezig. Pigment
incrusterenden intracellulair. Sporen isodiametrisch 9,0-10,0 x 8,0-9,5 ~otm, Q = 1,001,13, 5- tot 7-hoekig. Basidiën 30-56 x 9-12 ~otm, (slank) knotsvormig, met basale gesp,
4-sporig. Cheilocystiden 30-60 x 4-8 ~otm, cylindrisch, recht tot licht flexueus, deels
gesepteerd. Snede fertiel. Gespen in alle weefsels aanwezig.
Collectie: provincie Groningen, Thesinge, kerkhof, 30 september 1996, leg. G.
Bosma (R. Sulloek Enzlin 96095, L).
Habitat: één exemplaar tussen mos en gras op een gazon op zware klei.

E. moserianum behoort tot het subgenus Entoloma sectie Entoloma. Hiertoe behoren
stevige Tricholoma-achtige soorten die niet hygrofaan zijn en geen doorschijnend
gestreepte hoedrand hebben. De sporen zijn ±hoekig rond (isodiametrisch). Macroscopisch is deze satijnzwam makkelijk te herkennen aan zijn forse, witte verschijning,
stevig vlees, geelverkleuring en geparfumeerde geur. Daarmee is deze soort niet te
verwarren met enig andere witte satijnzwam. In mijn oorspronkelijke beschrijving had
ik een opmerking opgenomen dat de dunne hoedhuidhyfen geïncrusteerd waren. Over
de hyfen liepen donkere banden (Figuur 1b). Bij nadere bestudering bleken deze
donkere banden zich aan de binnenzijde van de hyfencellen te bevinden. Men spreekt
dan niet van geïncrusteerd pigment, maar van membranair pigment.
Thesinge is voor Nederland de derde vindplaats van deze soort. Half oktober
van het afgelopen jaar werd ze ook gevonden op het kerkhof van Nieuwolda, drie
exemplaren stijf bevroren tussen Papegaaizwammetjes. De cystiden heb ik nog kunnen
terugvinden en de vruchtlichamen vertoonden nog een zwakke geur, maar drogen had
helaas geen zin meer. Vanwege haar zeldzaamheid staat ze op de Rode lijst vermeld in
de categorie 'gevoelig'. Ook buiten Nederland is ze erg zeldzaam. Ze is bekend uit
Duitsland (1 vindplaats; Krieglsteiner, 1991), Oostenrijk en Italië (Noordeloos, 1992).
Twee trechtersatijnzwammen van de Groninger waddendijk
Tijdens de werkweek van 1996 in Roden werden diverse excursies georganiseerd naar
het noordelijk kleigebied van Groningen. Op een tiental plaatsen is een doorsteek
gemaakt naar de waddendijk. Naast de op bijna alle plaatsen van de waddendijk
aangetroffen Hemimycena mairei (Wasplaatmycena) en Conocybe utriformis (Rietbreeksteeltje) vonden we op diverse plaatsen een donkerbruine, kortgesteelde, trechtervormige satijnzwam. Het bleek Entoloma costatum, de Grote trechtersatijnzwam te zijn.
Gedreven door de resultaten van de waddendijken, bezochten Roei Douwes en ik het
weekend na die werkweek Nieuw-Statenzijl aan de Dollard, op de grens met Duitsland.
Deze keer geen Hemimycena en Conocybe, maar wel weer een donkerbruine, kortgesteelde, trechtervormige satijnzwam. Alweer E. costatum?
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Entoloma costatum (Fr.: Fr.) Kumm. -Grote trechtersatijnzwam
Habitus Clitocybe-achtig. Hoed 11-60 mm, hoogte 5 mm, eerst afgeplat-gewelfd,
spoedig met verdiept centrum; rand naar beneden gebogen, gaaf; nauwelijks tot sterk
hygrofaan, niet doorschijnend gestreept; oppervlak ingegroeid radiair fijnvezelig,
centrum (fijn) groezelig-wollig, glanzend; geheel donker grijsbruin (Mu 7 ,5YR4-3/4)
tot zwartbruin (donkerder dan Me 7F6, droog okerbruin (±5D4) tot grijsbruin.
Lamellen 33-50 met (1-)3-4(-7) tussenlamellen, hoogte 2-10 mm, vrij dicht opeen,
recht, vrij breed tot recht aangehecht, snede gaaf; vlak bleek grijsbruin zonder rossige
tinten (Mu 7 ,5YR5-6/4), bij ouderdom met vleeskleurige tint, snede iets lichter
gekleurd. Steel 18-60 x 3-7 mm, cylindrisch, soms naar de basis toe iets verbreed,
centraal geplaatst; oppervlak aangedrukt fijnvezelig, licht getordeerd, glanzend; centrale
holte aanwezig, tot halve steeldiameter; zilverig gestreept op bruingrijze ondergrond,
basis met wit myceliumvilt (tomentum). Vlees stevig, in de hoed tot 2 mm, direct onder
hoed- en steeloppervlak zelfde kleur als oppervlak, verder bleek. Geur ook bij doorsnijden weinig fungoïd, niet meelachtig. Smaak fungoïd, niet meelachtig.
Hoedhuid een droge cutis met in het hoedcentrum een overgang naar een trichoderm van opgerichte hyfen, 5-10 JLm breed, eindcellen groot, deels opgezwollen, 40-60
x 12-15 J.Lm. Pigment intracellulair, grote en kleine pigmentklodders aanwezig; in het
hoedcentrum komt op de dunste hyfen spaarzaam geïncrusteerd pigment voor. Sporen
(sub-)isodiametrisch, (7,5-)8,0-8,5(-9,0) x (6,0-)6,5-7,5(-8,0) JLm, Q = 1,10-1,15(1,35), meest 5-hoekig. Basidiën 30-45 x 10-15 J.Lm, knotsvormig, zonder basale gesp,
4-sporig. Cystiden niet waargenomen. Gespen nergens waargenomen.
Collectie: provincie Groningen, Westernieland, dijk bij Noordpolderkanaal, 16
oktober 1996, leg. R. Chrispijn (R. Sulloek Enzlin 96125, L); Waddendijk ten noorden
van Warffum, leg. R. Chrispijn (Arnolds 6815, WBS); Waddendijk ten noorden van
Uithuizen, leg. F. Benjaminsen (Benjaminsen 961007; als cf.).
Habitat: alleen of in groepjes groeiend, in zeer kort gegraasd weiland met veel
klaver, tussen gras op dijken, (zware) kleigrond. Samengroeiend met onder andere
Ciavaria ssp., Clavulinopsis laeticolor (Fraaie knotszwam) en Hemimycena mairei.
De zeer zeldzame Grote trechtersatijnzwam staat in de Rode lijst te boek als ernstig
bedreigd. Het aantal uurhokken is teruggelopen van 6 naar 1 (Arnolds & Kuyper 1996),
met de resultaten van de werkweek zijn er weer 5 vindplaatsen bijgekomen, verdeeld
over 3 uurhokken.
De Flora (Noordeloos, 1988) geeft aan dat de soort lijkt op E. sericeum,
waarvan de Grote trechtersatijnzwam zich onderscheidt door onder andere de (zeer)
donkerbruine, niet doorschijnend gestreepte hoed met verdiept en licht groezelig-wollig
centrum, afwezigheid van gespen, uitsluitend intracellulair pigment (hetgeen dus niet
geheel klopt) en geen meelgeur. De gelijkenis met de volgende soort is (macroscopisch)
echter veel groter.
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Figuur 1. Entoloma moserianum: a.sporen, b. hoedhuid, c. cheilocystiden, d. basidium.
rechterpagina:
Figuur 2. Entoloma costatum: a. habitus, b. sporen, c. hoedhuid.
Figuur 3. Entoloma sericeoides (coll. 96133): a. habitus, b. sporen, c. basidiën.
Figuur 4. Entoloma sericeoides (col!. 96134): a. habitus, b. sporen.
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Figuur 2.

Figuur 3.
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Figuur 4.

Entoloma sericeoides (J. Lange) Noordel. - Bruine trechtersatijnzwam
Habitus Clitocybe-achtig. Hoed 18-35(-62) mm, hoogte 5-13 mm, hoedvlees tot 1 mm
dik, stomp gewelfd tot afgeplat gewelfd, met verdiept centrum; rand naar beneden
gebogen tot iets ingerold, licht golvend, gaaf; hygrofaan, niet tot zeer zwak doorschijnend gestreept; oppervlak licht ingegroeid radiair vezelig, glad, droog, satijnglanzend;
geheel donkerbruin (Mu 7,5YR3-2/2 tot 5YR3-2/2), droog grijsbruin. Lamellen 28-45
met (1-)3(-5) tussenlamellen, hoogte (2-)5-7(-11) mm, matig dicht opeen, vrij dik; recht
tot licht buikig, smal tot breed emarginaat aangehecht; snede onregelmatig golvend,
gaaf tot licht geërodeerd; vlak en snede vleeskleurig bruin (Mu 5YR4-5/3). Steel
(25-)40-50 x 4-6(-8) mm, cylindrisch, recht, centraal geplaatst; oppervlak sterk vezelig
uiterlijk door aangedrukte vezels, licht getordeerd, licht glanzend; grijzig met bruine
inslag (afhankelijk van lichtinval; Mu 7,5YR7-8/2); smalle holte aanwezig. Geur, ook
bij doorsnijden, weinig, onbeduidend. Smaak weinig tot fris fungoïd.
Hoedhuid een droge cutis bestaande uit dunne hyfen, 5-6 /LID breed. Pigment
incrusterenden intracellulair. Sporen (sub-)isodiametrisch, 7,0-8,5 x 6,5-7,5 /LID, Q =
1,0-1,2, meest 4-6-hoekig. Basidiën 30-40 x 9-10 /LID, knotsvormig, zonder basale
gesp, 4-sporig (echter in collectie 96134 meest 2 of 3-sporig). Lameltrama deels
bestaande uit zeer lange en dikke hyfen, 400-500 x 20-30 /LID. Cystiden niet waargenomen. Gespen nergens waargenomen.
Collecties: provincie Groningen, Hongerige Wolf, Egyptendijk, 20 oktober 1996
leg. R. Sulloek Enzlin 96133 (L); Nieuw-Statenzijl, waddendijk, 20 oktober 1996, leg.
R. Sulloek Enzlin 96134 (L); waddendijk ten noorden van Pieterburen, 7 september
1997, leg. R. Sulloek Enzlin 97026 (L).
Habitat: in kleine groepjes op mosrijke, schrale grasdijken, kleigrond.
Op de nieuwjaarsbijeenkomst van 1996 heeft Kees Bas deze soort uitgebreid besproken
naar aanleiding van een van de weinige Nederlandse vondsten. Ook elders in Europa
schijnt deze soort zeldzaam te zijn. Op de Rode lijst staat de Bruine satijnzwam
vermeld als 'gevoelig' .
In de literatuur staat E. sericeoides bekend als voorjaars- en (vroege) zomersoort
van droge, schrale en niet-bemeste graslanden op zandgrond (Noordeloos & Rausknecht, 1989). De hierboven beschreven vondsten staan hiermee in schril contrast. In
het afgelopen seizoen is de Bruine trechtersatijnzwam op een vijftal andere plaatsen
ontdekt; alle op de Waddendijk.
Ook voor E. sericeoides wordt opgegeven dat zij qua uiterlijk sterk lijkt op E.
sericeum. De belangrijkste verschillen daarmee zijn het verdiepte hoedcentrum, de
afwezigheid van een meelgeur en de gesploze hyfen. Macroscopisch zijn de verschillen
met de vorige soort, E. costatum, veel kleiner. E. cosfatum is in het algemeen donkerder van kleur dan E. sericeoides. Het hoedcentrum is bij de eerste soort groezelig tot
wollig en bij de tweede soort geheel glad. Microscopisch zijn er enkele verschillen
onder andere in de pigmentatie van de hoedhuid, de (eind)cellen van de hoedhuidhyfen
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en de lengte van de hyfen van het hoed- en lameltrama. In E. sericeoides vind je zowel
intracellulair als geïncrusteerd pigment, bij E. cosfatum intracellulair en slechts
spaarzaam geïncrusteerd pigment. De hoedhuidhyfen en vooral de eindcellen van de
hoedhuidhyfen zijn bij E. cosfatum breder dan bij E. sericeoides. De cellen van het
hoed- en lameltrama zijn bij E. sericeoides tot 500 ~-tm lang en bij E. cosfatum tot 150
J-tm lang. Op grond van onder andere het laatste kenmerk worden beide soorten tot
verschillende subgenera gerekend. E. costatum is ingedeeld bij het subgenus Entoloma
en E. sericeoides bij het subgenus Nolanea.
Determinatieproblemen
Het determineren van E. costatum levert problemen op omdat de trama-elementen tot
150 ~-tm lang zijn en dat is de grens voor de keuze voor sleutel 4 of 5 in de Flora
(Noordeloos, 1988). Onwillekeurig ben je snel geneigd om voor sleutel 5 (Nolanea) te
kiezen. Als je dan (tot overmaat van ramp) ook nog eens de weinige incrustaties aan de
hyfen in het hoedcentrum hebt waargenomen kom je probleemloos op E. sericeoides
uit. De gegeven beschrijving van deze soort in de Flora geeft niet voldoende aanleiding
om de determinatie nog eens kritisch te bekijken en alternatieven te proberen. Een
opmerking over de gelijkenis met E. costatum is hier zeer op zijn plaats. In mijn eerste
artikel 'Over de satijnen drempel' (Sullock Enzlin, 1992) schreef ik al dat het uitelkaar
houden van twee soorten soms bemoeilijkt wordt omdat er nog zo weinig materiaal
voorhanden is. Dit lijkt logisch voor soorten binnen een (sub)sectie (een beperkte
groep), maar blijkt dus ook voor te komen bij soorten die tot verschillende subgenera
(een grotere groep) gerekend worden. Tevens werd nu weer bevestigd dat het op
waarde inschatten van de kenmerken die je waarneemt erg moeilijk kan zijn.
Met dank aan Frits Benjaminsen en Bernhard de Vries voor het toezenden van beschrijvingen en Chiel Noordeloos voor het lezen van het concept en het controleren van de
determinaties.
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DE VOORJAARSPRONKRIDDER
Rob Chrispijn, Jodenweg 1, 8385 GP Vledderveen
Chrispijn, R. 1998. The mushroom of the season: Calocybe gamhosa - appearance, ecology and
culinary usages. Coolia 41(2): 72-73 .

'Heemkennis deel 6' van H. K.leijn gaat over paddestoelen in en
om Amsterdam. Het is een uitgave van 40 bladzijden uit 1948.
Bij de beschrijving van sommige soorten volstaat de auteur met:
"Deze paddestoel is ·zo algemeen bekend dat we er hier niet
~tO~· verder over hoeven uit te weiden" of woorden van gelijke
.·:; i;Q~1' strekking. Het is verleidelijk om dit na te volgen want de Voor. ·~~···
jaarspronkridder (Calocybe gamhosa) is een paddestoel die maar
weinig lezers niet zullen kennen. Maar de redactie
die met het idee kwam om elk kwartaal iets te schrijven over de 'paddestoel van het
seizoen', zou het wat karig vinden als we ons er zo van probeerden af te maken. Daarom
ter introductie eerst maar een korte beschrijving. De Voorjaarspronkridder is een stevige,
vrij forse paddestoel met een droge, bolle crèmewitte hoed met ingerolde rand. Later
spreidt de hoed zich uit; is dan meer leerkleurig en vaak onregelmatig gewelfd. De
lamellen zijn smal en staan zeer dicht op elkaar. Zoals op de afbeelding in Phillips
(1981) goed te zien is, hebben ze die typische vorm als bij ridderzwammen, een geslacht
waar ze vroeger toegerekend werden. De steel is wit en vezelig gestreept. Het vlees
smaakt en ruikt sterk naar meel. Voorkomen: mei en juni, vaak in groepen. De oude
naam St. George ridderzwam slaat op het verschijnen rond 23 april, een dag die de
Engelsen 'St. George Day' noemen. Mogelijk verschijnt hij in Engeland net wat eerder
dan bij ons.
Zoals in deel 1 van de Flora Agaricina Neerlandica (Amolds, 1988) staat is in
Nederland het voorjaarsaspect slecht ontwikkeld. Ieder voorjaar organiseert de NMV
weer dapper allerlei excursies maar het merendeel van de vondsten betreffen (vaak
triviale) soorten die een groot deel van het jaar te vinden zijn. Typische voorjaarssoorten
zijn buiten de duinen en Zuid-Limburg zeldzaam. Dit werd vorig jaar weer eens treffend
geïllustreerd tijdens een speurtocht rond Amsterdam. Het was een dag in mei met
voldoende regen in de periode ervoor. In totaal werden er, verdeeld over veel verschillende terreinen, 70 soorten verzameld. Hieronder zaten elf soorten Coprinus , acht
soorten Psathyrella en vijf Conocybe . Aardige vondsten waren Psathyrella bipellis
(Purperrode franjehoed), Pholiota oedipus (Donsvoetbundelzwam) en Volvariella
murinella (Grijsvezelige beurszwam). Algemeen was Melanoleuca brevipes (Kortstelige
veldridderzwam), maar deze kom je ook later in het seizoen nog wel tegen. De enige
echte voorjaarssoorten van die dag waren de Harde voorjaarssatijnzwam (Entoloma
clypeatum), de Bokaalkluifzwam (Helvella acetabulum) en tweemaal voorjaarspronkridderzwammen. Dat geeft de verhouding wel goed weer. Van de voorjaarssoorten is onze
Voorjaarspronkridder een van de algemenere. Ook rond Amsterdam. Hij komt hier in 10
van de 18 uurhokken voor; ontbreekt in Waterland (veen) en op het kalkrijke maar

·Q
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humusarme zand van het Westelijk havengebied. Het meest algemeen is hij in de
westelijke tuinsteden waar hij groeit in parken, plantsoenen en lanen. In één zo'n
plantsoen verschijnt hij ieder jaar met een honderd exemplaren op een harde kale
kleibodem in de diepe schaduw van Kaukasische vleugelnoot; een plek waar verder niets
wil groeien, nauwelijks gras.
Een ander recent onderzocht gebied is de provincie Groningen. Hier is deze
paddestoel veel schaarser en slechts van zes uurhokken bekend. De meeste waarnemingen zijn afkomstig van het Lauwersmeergebied. De bodem bestaat hier uit kalkrijk
zand die steeds vermengd is met grotere of kleinere hoeveelheden klei, waarbij de
Voorjaarspronkridder een voorkeur lijkt te hebben voor de meest kleiïge delen. Maar
pure klei wordt hem te gortig, want hij ontbreekt grotendeels in het uitgestrekte noordelijk kleigebied van Groningen. Ook in de Noordduitse laagvlakte schittert hij door
afwezigheid, met alleen wat stippen rond Hamburg. Pas onder de lijn Osnabrück Hannover wordt de Voorjaarspronkridder in Duitsland algemener (Krieglsteiner, 1991).
In Nederland geldt de Voorjaarspronkridder als een vrij algemene paddestoel.
Voor 1986 is hij in 73 uurhokken waargenomen en na 1986 in 68 uurhokken. Volgens
een kaart in het 'Overzicht van de paddestoelen in Nederland' liggen de meeste hokken
in de kuststreek, de omgeving Utrecht, de randen van de Flevopolders en in ZuidLimburg. De Voorjaarspronkridder gaat niet achteruit. Dat is prettig voor mycologen
wier liefde voor paddestoelen ook culinaire aspecten kent. Onderzoek heeft weliswaar
aangetoond dat het plukken van paddestoelen geen oorzaak is van achteruitgang, maar de
smaakpapillen strelen met een emstig bedreigde soort leidt binnen de mycologenwereld
tot scheve gezichten. Ook al is het voor buitenstaanders elke keer weer verbazend om de
vanzelfsprekendheid te zien waarmee op NMV -excursies zoveel paddestoelen geplukt
worden en vooral, hoe achteloos ze na een korte of lange discussie weer worden
weggegooid. Dus moeten we niet kinderachtig doen over plukken voor de pot.
De Voorjaarspronkridder is een zeer smakelijke paddestoel. In landen met een op
dit gebied meer uitgesproken eetcultuur wordt hij zeer gewaardeerd. Een Spaans
handboek plaatst hem in dezelfde klasse als Amanita caesaria en Eekhoorntjesbrood. De
sterke meelsmaak is nogal overheersend. Daarom moet hij niet gebruikt worden in al te
subtiele gerechten. Maar in een schotel met schapenvlees en veel kerrie komt deze
paddestoel zeer tot zijn recht. Ook aan een bonensoep kan de Voorjaarspronkridder een
belangrijke bijdrage leveren. Ongetwijfeld zijn er honderden andere combinaties mogelijk. Nog een aspect dat de mycologie zo boeiend maakt!
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VOETANGELS EN KLEMMEN:
HERTEZWAMMEN ONTSNAPT!

Else C. Vellinga, p/a Rijksherbarium, Postbus 9514, 2300 RA Leiden
email vellinga@rulrhb.leidenuniv. nl
rubrieksamenstelling Ernma van den Dool
Vellinga, E .C. 1998. Tricks to identify Plureus species. Coolia 41(2): 74-77.
The best character to distinguish several probiernatie Plureus species is to be found in the
pîleipellis. The pileipellis of Plute1~ nanus is made up of loosely arranged clavate to spheropedunculate cells, whereas in P. phJebopllorus ihe ce!Js are more truncate, and covered by a hyaline
layer. P. pouzarianus the look-alike of P. cervinus, but growing on coniferous wood , has a
pileipellis with an upper hya1ine layer, and a lower pigrnented layer, and the elements bere have
clamp-connections. P. cervim~ · pileipellis is emirely made up of coloured element.s, which Jack
clamp-connections.

Dit keer een buitenbeentje in de rubriek 'Voetangels en klemmen' . Naast de bespreking van het
onderscheid tussen enkele vrij algemene hertezwarnmen wordt ook een hulpmiddel aangedragen tot
de herkenning van een zeer zeldzame hertezwam. Wellicht is deze zeldzame soort toch niet zo
zeldzaam, maar de verspreiding is onvoldoende bekend en de kans op verwarring met een zeer
algemene soort zeer groot. Tenminste tot op de dag van uitgave van deze Coolial In deze
aflevering presenteert Else Veilinga namelijk een eye-opener ten aanzien van de determinatie van
deze lastige soorten.
Deze rubriek ' Voetangels en klemmen' is bedoeld voor A, AA of AAA-soorten oftewel
soorten met uurhokfrequentleklassen 5 t/m 9 waarover verwarring bestaat. Wilt u dat uw
' probleemgeval' ook eens aan bod komt, meldt dat dan bij de samensteller van deze rubriek.

Pluteus nanus versus P. phlebophorus

Dat het determineren van paddestoelen niet altijd even gemakkelijk is, is natuurlijk
een open-deur-opmerking. In sommige groepen lijkt het aantal beschikbare kenmerken echter dermate klein dat het juist op naam brengen in principe al onmogelijk
lijkt. De groep van bruine en grijze hertezwammen met een hoedhuid die opgebouwd
is uit knotsvormige tot gesteeld-bolvormige cellen is hier een goed voorbeeld van.
Het verschil tussen enerzijds Pluteus nanus, de Dwerghertezwam, en anderzijds de soorten van het complex rond P. phlebophorus, d~ Geaderde hertezwam, is
vaak lastig. Hoe worden bruinachtige Dwergen van Geaderden onderscheiden? En
wat wil het zeggen, dat de h~d bij voorzichtig wrijven 'opaque' wordt, een kenmerk
dat gebruikt wordt in de sleutel in deel 2 van de Flora (Vellinga, 1990)?
Het vergelijken van hoedhuidcoupjes geeft uitsluitsel bij deze vragen. De
oplossing ligt namelijk in de bouw van de hoedhuid.
Bij P. nanus zijn de cellen van de hoedhuid tamelijk los gerangschikt; enige
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Figuur 1. Hoedhuidcellen van Pluteus nanus.
Figuur 2. Hoedhuidcellen van Pluteus phlebophorus.

tikken op het dekglas zorgen ervoor dat de cellen uit elkaar drijven en in hun geheel
te zien zijn (Figuur 1). De hoedhuid bestaat dus uit relatief losse cellen, die met hun
ronde bovenkantjes het oppervlak uitmaken. Bij wrijven verschuiven ze iets, en dat
geeft dat 'opaque' uiterlijk. Ook P. romellii (Geelsteelhertezwam) bezit zo'n hoedhuidstructuur, al kunnen de elementen iets steviger aan elkaar zitten dan bij de
Dwerghertezwam.
Bij P. phlebophorus is de situatie geheel anders. Stevig tikken op het dekglas
geeft nauwelijks resultaat, de cellen blijven aan elkaar vastliggen. Bij nauwkeurig
kijken blijkt er een doorzichtig laagje over de cellen heen te liggen. Bij deze soort
bestaat de hoedhuid dus uit aan elkaar gekitte cellen, die ook nog eens wat afgeplat
zijn van boven (Figuur 2). Dan kun je wrijven wat je wilt, maar zal er niet veel
veranderen. P. luctuosus , een andere bruine soort uit dit complex, een soort die
eenvoudig te herkennen is aan de bruine lamelsnede (vandaar dat de soort Bruinsnedehertezwam in het Nederlands heet), heeft een met P. phlebophorus te vergelijken
hoedhuid .
Dit kenmerk is echt het meest betrouwbaar om materiaal op naam te brengen,
ook als het gedroogd is. Er zijn wel verschillen in de vorm der pleurocystiden, maar
die zijn niet absoluut: P. nanus heeft geen echt slanke cystiden, bij P. phlebophorus
kunnen ze zowel slank als breed zijn.
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Ook oecologisch zijn er nauwelijks verschillen aan te wijzen. Beide soorten
hebben een voorkeur voor bossen op iets vochtige, voedselrijke bodems, waar ze of
op de grond, of op vergaand hout groeien. De Dwerghertezwam is iets minder
kieskeurig dan de Geaderde en is ook te vinden in het extreme milieu der buitenduinen, waar zij op helm groeit, en tevens is zij uit kalkgraslanden gemeld (Schreurs,
1995). Voor afbeeldingen van deze soorten wordt verwezen naar Breitenbach &
Kränzlin (1995).
De verschillen binnen de soortengroep van de Geaderde hertezwam blijven
helaas relatief klein en vooral op macroscopische kenmerken zoals kleur gebaseerd.
Voor een sleutel en beschrijvingen van alle soorten uit deze groep wordt verwezen
naar bovengenoemd floradeeL
De Gewone hertezwam en verwanten
Pluteus cervinus, de Gewone hertezwam, hoort tot een geheel andere groep van het
geslacht dan bovengenoemde soorten. Hij is gekenmerkt door een hoedhuid die uit
aanliggende tot opstijgende lange hyfen bestaat, en door dikwandige pleurocystiden
met haken aan de top.
De Gewone hertezwam heeft een bruine hoed, ruikt sterk naar rauwe aardappels, radijzen en bietenvelden, en komt op dood loofhout voor. Het zusje dat op
naaldhout groeit lijkt sprekend op haar, maar geurt wat anders, wat zoetiger, wat
meer naar gekookte aardappels dan naar rauwe. Ook hier zitten de beste verschillen
in de hoedhuid. De verschillen in voorkomen en geur zijn aanwijzingen om de
paddestoel niet zomaar P. cervinus te noemen, maar mee te nemen en thuis met
behulp van de microscoop echt te determineren.
P. cervinus heeft een hoedhuid die alleen uit bruingekleurde langwerpige
cellen bestaat, die niet voorzien zijn van gespen.
Bij het 'tweelingzusje', P. pouzarianus, de Naaldhouthertezwam, bestaat de
hoedhuid uit twee lagen. De bovenste, dunne, laag bestaat uit ongekleurde lange
cellen; daaronder liggen de gepigmenteerde cellen. Her en der zijn gespen te zien.
Toegegeven, het zijn geen overduidelijke prijsgespen die er bij lOx vergroting
uitspringen, maar op te sporen zijn ze wel degelijk. Vooral de tweelagigheid blijkt
een kenmerk te zijn dat niet moeilijk is waar te nemen en steeds opgaat.
In de Midden-Europese berggebieden komen nog meer soorten uit dit complex
voor: P. brunneoradiatus Bonnard, een loofhoutsoort, met gespen aan de jonge
basidiën en de dunne hyfen van de lamellentrama; en P. primus Bonnard, die vanaf
het voorjaar op naaldhout te vinden is en gekenmerkt wordt door overvloedig gespen
in de hoedhuid en langere cheilocystiden dan bij de Naaldhouthertezwam. Ook bij
deze soort zou de hoedhuid uit een bovenste, dunne, doorzichtige en een daaronder
gelegen bruin gepigmenteerde laag bestaan (Bonnard, 1991).
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Verder moet men ook altijd bedacht blijven op witte vormen van deze,
normaal bruine, soorten. Het determineren daarvan is een ander verhaal.
Beschrijvingen van de Nederlandse soorten zijn te vinden in deel 2 van de
Flora (Vellinga, 1990). De buitenlandse soorten zijn beschreven door Bonnard (1987
en 1991). Een sleutel van de gespdragende soorten is te vinden bij Bonnard (1993).
Goede afbeeldingen van de genoemde vier soorten worden gegeven door Breitenbach
& Kränzlin (1995).
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DE HANEKAM VAN GUNTERSTEIN
EN ANDERE CANTHARELLIGHEDEN
Eef Arnolds
Biologisch Station, Karnpsweg 27, 9418 PD Wijster
Mededeling nr. 603 van het Biologisch Station Wijster
Arnolds, E. 1998. The chanterelle of Gunterstein. Coolia 41(2): 78-87.
Chanterelles have been known for some decades from the old estate Gunterstein near
Breukelen, situated on heavy river-clay. DetaiJed study of a recent colleclion revealed that it
belengs to Cantharellus pallens Pilát, a species not reported before from the Netherlands . This
species is closely related to C. cibarius, but differs in (1) pale yellowish pileus and stipe,
contrasting with the bright orange-yellow hymenium; (2) consistently la.rger, more compact and
thick-fleshy sporocarps; (3) surface and context staining orange-yellow when damaged; (4)
substrate of fertile, neutral soil in contrast to acid , nutrient-poor soils for C. cibarittS. The
nomenclature and taxonomie status of this fungus are discussed . Camhare/lus ferruginascens P.D.
Orten is considered a synonym. It is suggested that C. pallens may be more suited for attempts to
culture chanterelles than C. cibarius. Two ether chanterelles, known from the Neherlands, viz. C.
amethysteus and C. cibarirtS var. albrtS, are briefly discussed. A key to the C. cibarius complex in
the Netherlands is provided.

Op de verenigingsexcursie van 26 juli 1997 maakte ik voor het eerst kennis met de
fraaie ridderhofstede Gunterstein, gelegen op de oostoever van de Vecht bij Breukelen.
Vooral de brede laan met een dubbele rij oude lindes en eiken is indrukwekkend, zowel
landschappelijk als in mycologisch opzicht. Er stonden nu, zo vroeg in het seizoen,
onder meer fraaie exemplaren van de Ruwe russuJa (Russula virescens), Gevlekte
russuJa (R. milculata) en de Gespleten franjezwam (Thelephora anthocephala). Aan de
zuidkant van het landgoed loopt een breed pad door een gemengd loofbos met essen,
haagbeuken, zomereiken en nog vrij jonge beuken op zware klei, nu onder meer het
domein van de Haagbeukboleet (Leccinum griseum) en de Prachtamaniet (Amilnita
ceciliae). Tussen deze kleibospaddestoelen groeiden tot mijn verrassing verspreid enkele
grote groepen mooi uitgegroeide hanekammen. Ik kende de Cantharel vooral van
loofbossen en lanen op arme, zure zandgronden in het Pleistocene deel van ons land en
aan de binnenduinrand. Dit patroon komt duidelijk naar voren uit de verspreidingskaart
in de Atlas van Nederlandse paddestoelen (Nauta & Vellinga, 1995). Vroeger moet de
Hanekam ook zeer algemeen geweest zijn in dennenbossen op het pleistoceen, maar daar
is ze sinds de jaren zeventig vrijwel verdwenen (Jansen & al., 1985; de Vries & al.,
1985). In enkele stuifzandgebieden is de soort nog steeds onder dennen te vinden (schr.
meded. P.J. Keizer). Deze soort geldt als hèt symbool voor de achteruitgang van
mycorrhizapaddestoelen in ons land, veroorzaakt door verzuring en vooral vermesting
ten gevolge van stikstofrijke neerslag (Arnolds, 1991; Jansen & Van Dobben, 1987).
Het is gebleken dat het wegnemen van de overmaat stikstof door verwijdering van
strooisel en humus kan leiden tot een herstel van de Hanekam op de dan ontstane
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schrale, zandige bodems, ook in dennenbossen (De Vries & al., 1995). Ik vroeg me dus
af wat zo'n schraalhans onder de paddestoelen daar deed op de vruchtbare rivierklei
langs de Vecht.
Bij nadere beschouwing viel op dat alle vruchtlichamen zeer fors waren, in
volwassen toestand met hoeden tussen 5 en 10 cm breed en een compacte steel tot 4 cm
lang en 2,5 cm dik. Dergelijke reuzenexemplaren worden ook wel eens in zandgebieden
gevonden, maar zijn toch tamelijk uitzonderlijk. Bovendien zijn grote harrekammen
doorgaans slap van hoed en dunvlezig, maar de Guntersteinse exemplaren waren juist
compact en dikvlezig, tot 3 cm dik. Het zwaarst meegenomen vruchtlichaam woog 53
gram. Er waren oude exemplaren die nog aanmerkelijk forser waren maar in het bos
achterbleven.
Nog opmerkelijker was de kleur van de paddestoelen. De hoed en de steel
begonnen bijna wit om in de loop van de ontwikkeling tot bleekgeel te verkleuren. Deze
bleke tint contrasteerde bijzonder fraai met de dooiergele hymeniumplooien aan de
onderkant van de hoed.
Bij beschadiging van het oppervlak door druk of krassen verkleuren hoed en steel
geleidelijk naar oranjegeel, een kleur die dichtbij die van de typische Hanekam komt,
nog later tot roestbruin. Oude, verregende exemplaren in Gunterstein waren helemaal
donkergeel verkleurd en wat dat betreft niet meer van gewone cantharellen te onderscheiden. Op doorsnede was het vlees aanvankelijk spierwit, maar na korte tijd werd het
aan de lucht bleek oranjegeel gemarmerd.
Al met al vond ik het materiaal in Gunterstein dermate afwijkend dat ik een
aantal exemplaren mee naar huis nam, enigszins tot mijn spijt niet voor culinaire maar
voor wetenschappelijke doeleinden. Ik meende me een foto van een dergelijke paddestoel te herinneren uit een aflevering van Westfálische Pilzbriefe, een zeer informatief
mycologisch tijdschrift dat helaas in 1986 voor het laatst verscheen. In de laatste
aflevering staat inderdaad een kleurenfoto van een paddestoel, genaamd Cantharellus
pallens, die met mijn collectie uitstekend overeenkomt. Jahn (1986) geeft daarbij een
uitgebreide beschrijving van collecties uit het Weserbergland in Westfalen. Hij wijst er
op dat" deze paddestoel "kräftiger, grösser und heller gefárbt" is als C. cibarius met
hoeden tot 12(-15) cm breed en twee- tot driemaal zo dik hoedvlees. Bijzonder interessant zijn Jahn's notities over de standplaats van C. pallens, hier vertaald weergegeven:
"C. pallens is evenwel een neutrotiele of subneutrofiele soort, die op kalkhoudende,
vaak stenige of lemige, in ieder geval voedselrijke bodem voorkomt. Zij groeit slechts
zelden op dezelfde plaats als de acidofiele of subacidofiele C. cibarius; waar dit het
geval is, kunnen kleinschalige verschillen in zuurgraad, bijvoorbeeld zure humuslagen
of oppervlakkig verzuurde plaatsen boven een basische ondergrond, een verklaring voor
het voorkomen van C. cibarius geven. In Midden-Europa groeit C. pallens meestal in
kalkgebergte onder Beuk en zij kan daar lokaal soms talrijk optreden .... Naar areaal en
standplaatskeuze schijnt het niet uitgesloten dat C. pallens een warmteminnende soort
is". Kortom, de oecologische karakteristiek van een typische kleibospaddestoel!
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In overeenstemming met bovenstaande waarnemingen beschouwen Jahn & al.
(1967) Cantharellus pallens (toen nog onder de naam C. cibarius var. pallidus) als een
kenmerkende soort voor het Kalkbeukenbos (Carici-Fagetum) in het Wesergebergte,
terwijl C. cibarius juist differentiërend is voor het Veldbies-Beukenbos (Luzulo-Fagetum) op zure bodem. Elders beschrijven Jahn & Jahn (1986) een vondst van C. pallens
in hazelaarstruweel op kalkhoudende bodem in Midden-Zweden. Interessant is dat de
soort op deze plek gedurende 40 waamemingsjaren fructificeerde, waaruit bleek dat de
onderscheidende kenmerken constant waren. Ondanks intensief verzamelen voor de
consumptie was er geen achteruitgang in het aantal vruchtlichamen te bespeuren. Het
echtpaar Jahn sloeg C. pallens voor de consumptie hoger aan dan C. cibarius: milder
van smaak, vleziger en goed verteerbaar. Het zou interessant zijn om te experimenteren
met het in cultuur brengen van C. pallens. Het is onlangs weliswaar gelukt om de eerste
hanekammetjes in het laboratorium te kweken (Danell & Camacho, 1997), een wapenfeit dat de landelijke pers haalde, maar commerciële teelt lijkt nog tamelijk ver weg.
Misschien is C. pallens met haar andere milieuvoorwaarden wel gemakkelijker te
hanteren. Maar laat ik deze paddestoel vóór het zover is eerst wat uitgebreider aan u
voorstellen op grond van het materiaal uit Gunterstein.

Cantharellus pallens Pilát
Hoed 45-100 mm breed, in jonge toestand onregelmatig vlak met convexe, gelobde
rand, later centrum iets ingedrukt tot duidelijk trechtervormig, room- tot zeemkleurig of
zeer bleek isabelkleurig (K&W ±4A2-5A2), langs de rand soms met bleek abrikooskleurige vlekken, geleidelijk donkerder wordend en in oude toestand vuil abrikooskleurig of oranjegeel (±5B6), oppervlak dof, aanvankelijk viltig, geeloranje vlekkend bij
druk, later kaal wordend. Hymenium aflopend, bestaande uit lamelachtige, vrij dikke,
gegaffelde en onderling verbonden richels met afgeronde snede, fel oranjegeel (4A7/5A7), tenslotte oranjebruin wordend. Steel 25-40 x 14-27 mm, opvallend kort en compact,
massief, naar de basis versmald, gekleurd als de hoed, aanvankelijk zeer bleek geel en
iets viltig, later oranjegeel en kaal, tenslotte oranjebruin. Vlees stevig, in de hoed tot 30
mm dik, wit, aan de lucht bleek oranjegeel verkleurend; geur aangenaam, zwak, zoetigfruitig. Smaak mild, later iets scherp tot bitter. Gewicht van zwaarste vruchtlichaam 53
gram; niet meegenomen exemplaren tot ±80 gram.
Sporen (6,5-)7,0-8,5(-9,0) x 4,0-4,5(-5,0) ~m. Q=(1,5-)1,6-2,0, langwerpig
elliptisch tot omgekeerd eivormig, soms wat gekromd of ingesnoerd. Basidiën 65-85 x
7-8 Jlm, zeer slank knotsvormig, 4-6-sporig. Hoedhuid een trichoderm van ongeveer
300-400 Jlm dik, bestaande uit een onderste laag van opstijgende tot rechtopstaande,
compacte hyfen met bleek geel pigment, daarboven een laag met losse, kleurloze
hyfenuiteinden, tot 150 ~m uitstekend, 3,5-8 Jlm breed. Gespen overal talrijk.
Taxonomische positie en naamgeving
De vraag rijst hoe de reuzencantharel van Gunterstein taxonomisch moet worden
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gewaardeerd. Is het een zelfstandige soort, zoals Jahn suggereert, een variëteit van de
gewone Hanekam of een onbetekenende standplaatsmodificatie? Cantharellus cibarius
staat bekend als een uiterst variabele soort. Naar aanleiding van mijn vondst zond Kees
Bas mij een ongepubliceerde sleutel tot de Europese taxa van C. cibarius, in de jaren
zestig opgesteld door C. Venverlo, een student van de overleden Leidse mycoloog M.
Donk. Hierin worden maar liefst elf variëteiten en forma's van de gewone Hanekam
onderscheiden. Door de zeer beknopte beschrijvingen is het niet geheel duidelijk welke
variëteiten in deze sleutel corresponderen met onze vondst, maar vermoedelijk betreft
het zowel var. pallidus R. Schulz. (in de interpretatie door Haas) als var. bicolor Maire.
Een definitief oordeel over de status van deze taxa kan pas gegeven worden na kruisingsproeven en/of onderzoek van moleculaire kenmerken. Hiermee is al een begin
gemaakt (Danell, 1994). Daneli vond geen verschil bij een oriënterende DNA-analyse
(op basis van zogenaamde RFL-patronen), waaruit geconcludeerd kan worden dat C.
pallens en C. cibarius nauw verwant zijn. Verdergaande conclusies over de verwantschap kunnen echter niet worden getrokken.
Op grond van de morfologische en oecologische verschillen ben ik geneigd om
de Guntersteinse Hanekam als een aparte soort te beschouwen. Ze verschilt van de
typische Hanekam in (1) bleke kleur van hoed en steel; (2) gemiddeld grotere vruchtlichamen met dikker hoedvlees en forsere steel; en (3) sterkere neiging om te verkleuren
na aanraken en doorsnijden. Uit beschrijvingen in de literatuur kan worden geconcludeerd dat de kleur van het hymenium variabel is, dooiergeel zoals in het door mij
bestudeerde materiaal of bleker tot bijna dezelfde kleur als de hoed . In microscopische
kenmerken zijn er geen grote verschillen te ontdekken. Wellicht zijn bij C. pallens de
uitstekende hyfen in de hoedhuid langer, hetgeen verband houdt met de bleke, viltige
bekleding. In de door mij onderzochte collectie staken ze tot 150 JLm uit, terwijl ze bij
een vergelijkingscollectie van C. cibarius weinig opvallend waren en slechts tot 40 JLm
lang. Dit kenmerk behoeft nog nadere studie. Zoals reeds eerder aangeduid is ook de
standplaats op basische, kleiïge, voedselrijke grond afwijkend, hetgeen een belangrijk
additioneel argument vormt voor de eigen status van deze Hanekam.
·D e nomenclatuur van dit taxon is vrij gecompliceerd, zoals reeds door Jahn &
Jahn (1986) aangegeven. Op soortsniveau is ze voor het eerst beschreven door VelenovslcY (1920) als C. pallidus. Dit is echter een later homonym van C. pallidus Yasuda
(1917), die volgens Petersen (1979) tot een andere soort behoort. In 1959 werd de soort
opnieuw beschreven door Pilát, in een zeer obscure publikatie (door mijzelf niet
gezien), als C. pallens.
Daarnaast heeft Orton in 1969 C. ferruginascens beschreven uit Engeland. Deze
Hanekam komt overeen met C. pallens in de kleuren van het vruchtlichaam, de forse
steel en het vóórkomen op vruchtbare, basische grond. De beschrijving wijkt enigszins
af door de aanmerkelijk kleinere afmetingen van de vruchtlichamen (hoed 18-58 mm;
steel 20-40 x 4-11(-15) mm en de sterke roestkleurige verkleuring van het oppervlak bij
beschadiging. C. ferruginascens is goed afgebeeld in de bekende paddestoelengids van
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Phillips (1981). In een gloednieuw, fraai boekje over Britse cantharelloïde fungi en
stekelzwammen wordt C. jerrugirwscens als een later synoniem beschouwd van C.
pallens (Pegler & al., 1997). De hoed wordt, ook voor Britse exemplaren, nu beschreven als tot 15 cm groot. Ik ben het met deze zienswijze eens. Blijkbaar is ook de
intensiteit van verkleuring van het oppervlak enigszins variabel en vaak sterker dan bij
de Guntersteinse exemplaren.
Over de positie van C. ferrugirwscens ten opzicht van C. cibarius maakte Orton
(l.c.) zich geen zorgen. Hij schrijft hierover: "None of the descriptions of the numerous
forms and varieties of C. cibarius in the literature seems to fit, and since I do not
believe in farms and varieties anyway, I am therefore descrihing this as a new species
Voor degenen die wèl het geloof in vormen en variëteiten aanhangen zijn er
diverse namen beschikbaar. De paddestoel is herhaaldelijk in de literatuur aangeduid als
C. cibarius var. pallidus Schulz., onder meer door de Duitse mycoloog Haas (1964) .
De oorspronkelijke beschrijving is echter zo vaag dat hiermee evengoed andere bleke
varianten van de Hanekam kunnen worden aangeduid (zie hieronder). Waarschijnlijk is
de geldige naam op variëteitsniveau C. cibarius var. bicolor Maire, beschreven als
groeiend bij Quercus lanuginosa in Spanje (Maire, 1937), of anders C. cibarius var.
pallens Pilát (in Pilát & Usak, 1954), de voorloper van C. pallens Pilát. Ook C.
jerruginascens is reeds tot een variëteit van C. cibarius gereduceerd (Courtecuisse,
1993).
De opvattingen van Jahn en Pilát hebben tot voor kort in Midden- en WestEuropa weinig weerklank gevonden. Men beschouwt C. pallens in het algemeen als een
onbetekenende variant van de gewone Hanekam of hooguit als een variëteit. In boeken
als 'Nichtblätterpilze' van Jülich (1984) en het 'Handbuch für Pilzfreunde' van Michael
& al. (1983) zal men deze paddestoel vergeefs zoeken. Cetto (1979) geeft een redelijk
geslaagde foto van karakteristiek materiaal onder de naam C. cibarius var. bico/or. Op
deze afbeelding is de geelverkleuring van het oppervlak goed te zien. Dähncke (1993)
publiceerde op pagina 1009 een foto van een bleke vorm van de Hanekam, die waarschijnlijk ook op C. pallens betrekking heeft. In Scandinavië heeft het onderscheid van
C. pallens meer opgang gemaakt. Nilsson & al. (1977) en Ryman & Holrnasen (1984)
geven goede afbeeldingen onder deze naam. De fraaiste afbeeldingen staan wel in het
prachtig geïllustreerde Zweedse boekje dat Persson & Mossberg (1994) aan cantharellen
wijdden. In het recent verschenen deel van Nordie Macromycetes over Aphyllophorales
(Hansen & Knudsen, 1997) is de paddestoel evenwel opgenomen als C. cibarius var.
pa/lens. Zoals hierboven reeds aangegeven, wordt C. pallens ook in Groot-Brittannië als
soort beschouwd. Ze is ook (onder de naam C. jerrugirwscens) opgenomen in de
Belgische checklist van fungi (Vandeven & al., 1996). Hierin is tevens de Nederlandse
naam Roestvlekkencantharel geïntroduceerd.
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Verspreiding en standplaats van C. pallens
In Nederland zou deze soort (als C. cibarius var. bicolor) alleen in 1912 op de Veluwe
gevonden zijn (Nauta & Vellinga, 1995; Jansen, 1995). Van deze vondst is geen
materiaal bewaard gebleven. De vindplaats op arme, zure zandgrond is verdacht en
mijns inziens betreft deze waarneming hoogstwaarschijnlijk een bleke variant van de
echte Hanekam (zie verderop).
De Harrekam is allang van Gunterstein bekend. In het waarnemingenbestand van
de Nederlandse Mycologische Vereniging bevinden zich 28 waarnemingen van dit
terrein, de eerste op 14 september 1958 door onze kleibosspecialist A. Reijnders,
waarvan nog 14 andere meldingen afkomstig zijn. Ook G. de Vries en J. Frencken
hebben C. cibarius daar herhaaldelijk gemeld. In de Atlas (Nauta & Vellinga, 1995) is
Gunterstein op het kaartje van de Hanekam zelfs met twee aansluitende blokjes vertegenwoordigd doordat het landgoed net wordt doorsneden door een uurhokgrens. Het is
mijns inziens waarschijnlijk dat alle waarnemingen in dit gebied betrekking hebben op
C. pallens. In het Rijksherbarium bevindt zich onder exsiccaten van C. cibarius één
collectie verzameld in Gunterstein op 16 juni 1974 door J. Daams (nr. 7842). Er is geen
beschrijving van dit materiaal, maar de forse vruchtlichamen maken het zeer waarschijnlijk dat het hier om C. pallens gaat. Alle vondsten zijn gedaan tussen 10 juni en 22
september met een maximum in augustus. Blijkbaar is de Roestvlekkencantharel een
vroege soort.
De vondsten op Gunterstein werpen de vraag op of C. pallens wellicht ook elders
in Nederland voorkomt, en dan met name in lanen en bossen in het rivierengebied. In
het overzicht van Utrechtse kleiboslanen wordt C. cibarius vermeld van de Blikkenburgerlaan, Groenesteyn, Wuiperhorst en omgeving, en de laan van Beverweerd (Van den
Dool & al., 1997). De eerste drie locaties liggen op de overgang van rivierklei naar
pleistocene zandgronden en hier zou ook de gewone Harrekam zich thuis kunnen voelen.
Gerben Straatsma (Horst) zond mij drie dia's van een bleke cantharel, in de jaren
tachtig waargenomen onder Beuk in Blikkenburg. Dit betreft welhaast zeker C. pallens.
De bleke kleur, gedrongen vorm en geelverkleuring van de vruchtlichamen zijn
opvalle.nd. Het Proefstation voor Schimmelcultures in Horst heeft van deze collectie nog
levende cultures, maar herbariummateriaal was niet te achterhalen. Een andere 'verdachte' vondst van cantharellen in het waarnemingenarchief van de vereniging betreft de
omgeving van Waddinxveen (kilometerhok 104/450), alwaar C. cibarius tijdens het
cantharellenonderzoek van Lies Jansen zou zijn aangetroffen. Van geen van de genoemde plaatsen is herbariummateriaal bewaard gebleven. De heer A.F.M. Reijnders deelde
me desgevraagd mee dat hem de forse vorm van de Hanekam op Gunterstein ook was
opgevallen. Hij kon zich geen vondsten van dergelijk materiaal uit andere kleibossen
herinneren. Ook E. van den Dool en P.J. Keizer konden geen concrete aanwijzingen
over andere vindplaatsen verschaffen.
Recent vestigde Walleyn (1996) de aandacht op het vóórkomen van deze soort
(onder de naam C. ferruginascens) in België. De Roestvlekkencantharel is daar aange-
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troffen in het domein van Bouchout op kalkhoudende leem onder Zomereik, bij Nismes
in het kalkrijke Maasdistrict en op één plaats in Lotharingen. In Groot-Brittannië staat
de soort als zeldzaam te boek in Zuid-Engeland (Pegler & al., 1997). In Zweden geldt
C. pallens als vrij algemeen in het midden en zuiden (Ryman & Holmàsen, 1984). De
soort groeit daar hoofdzakelijk onder Hazelaar, ook onder Berk en Beuk. Meer naar het
zuiden is de Beuk de belangrijkste waardboom (Jahn & al., 1967), maar blijkbaar komt
de soort ook onder Zomereik voor. Cetto (1979) vermeldt deze paddestoel (als C.
cibarius var. bicolor) onder Fijnspar in Italië.
Blijkbaar is de Roestvlekkencantharel wat waardplant betreft niet erg kieskeurig,
net als de gewone Hanekam. Ogenschijnlijk bestaat een voorkeur voor loofbomen, maar
wellicht wordt dit slechts veroorzaakt door het schaarse optreden van naaldbomen op
kalkrijke grond binnen het verspreidingsgebied.
Andere hanekammen
Behoort nu iedere bleke Hanekam automatisch tot Cantharellus pal!ens? Het antwoord
luidt duidelijk ontkennend. De dooiergele vruchtlichamen van C. cibarius kunnen onder
invloed van droogte soms vrij sterk opbleken en af en toe vindt men tamelijk bleke
exemplaren in de nabijheid van typisch gekleurde cantharellen. Deze verdienen mijns
inziens geen aparte status. Anders ligt het wellicht met vrijwel geheel witte vormen.
Rob Chrispijn bracht de afgelopen herfst een dergelijk extreem bleek vruchtlichaam mee
naar een bijeenkomst van de Werkgroep Wijster. Alleen de lamellen vertoonden een
oranje zweem. De hoed was 45 mm breed en dunvlezig (in het centrum tot 4 mm), de
steel 35 x 6 mm. Een opvallend verschil met C. pallens was ook dat de oppervlakte
nauwelijks verkleurde na beschadiging. Het materiaal was gevonden onder Zomereik op
arme, zure zandgrond in Boschoord bij Vledder, een normaal hanekammenbiotoop.
Deze witte cantharel kan worden geïdentificeerd als C. cibarius var. albus Gillet.
In feite verdient ze mijns inziens eerder de status van forma, maar deze combinatie is
vermoedelijk nog niet gemaakt. Deze variëteit is door Donk (1933) vermeld als C.
cibarius f. pallida en zou volgens hem niet zeldzaam zijn tezamen met typische
exempiaren. Opgaven in het waarnemingenbestand van de NMV ontbreken, vermoedelijk omdat niemand zich de moeite heeft getroost om dit taxon apart te vermelden. In het
Rijksherbarium bevinden zich twee collecties van de witte vorm, verzameld in juli 1961
bij Dorst onder Pinus sylvestris (P.B. Jansen 61-185) en op 12 september 1968 in
Spanderswoud bij 's-Graveland in gemengd bos (J. Daams 494). Inmiddels is f. a/bus,
de 'Bleke hanekam', vermoedelijk wèl zeldzaam geworden.
Een andere kleurafwijking, die overigens geheel op de gewone Hanekam lijkt, is
beschreven als f. neglectus. Hierbij zijn de lamellen in rijpe vruchtlichamen grijsviolet
getint. Het is de vraag of deze vorm de moeite van het onderscheiden waard is. Wellicht
betreft het slechts oude, wat ingedroogde exemplaren. In het Rijksherbarium bevinden
zich drie collecties onder die naam, merkwaardigerwijs alle verzameld in 1954, bij
Beetsterzwaag (Kijlstra-Quarré), Wageningen (Boetje-Van Ruyven) en Dorst (P.B.Jansen).
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Tenslotte wil ik de aandacht vestigen op een vijfde variatie van de Hanekam, var.
amethysteus Quél., onderscheiden op grond van de aanwezigheid van violette schubjes
op de hoed, tenminste in de randzone. Hiervan is één collectie uit Nederland bekend,
verzameld in 1977 door Annelies Jansen in een arm eikenbos aan de Benderse Weg
onder Dwingeloo. Deze vondst is ook vermeld door Nauta & Veilinga (1995) en
opgenomen in het Overzicht (Jansen, 1995). Afgelopen herfst vond ik in Noord-Italië
een collectie van deze paddestoel. Behalve door de paarse berijping en schubjes op de
hoed onderscheidt ze zich van de gewone Hanekam door een bleke, vaal okergele kleur
van het vruchtlichaam. De Italiaanse mycoloog Franceso Bellu heeft dit taxon al vele
malen gezien en wees me erop dat de karakteristieke, fruitige geur van de echte
Hanekam te enen male ontbrak. Volgens hem is de 'Amethisthanekam' ook veel minder
smakelijk, liever gezegd: bijna smakeloos. Helaas kunnen deze kenmerken aan de
Nederlandse coJiectie niet worden geverifieerd omdat het enige gedroogde vruchtlichaam
niet vergezeld gaat van aantekeningen over de verse toestand. De identiteit kan daardoor
niet meer met zekerheid worden vastgesteld. Bellu beschouwt deze paddestoel als een
afzonderlijke soort die dan C. amethysteus (Quél.) Sacc. moet heten. Ik ben sterk
geneigd om hem daarin te volgen. Ook Pegier & al. (1997) en WaJieyn (1996) beschouwen C. amethysteus als een goede soort. De meeste moderne auteurs, waaronder Jülich
(1984) en Hansen & Knudsen (1997) houden het evenwel op een variëteit.
Zo blijkt zelfs een populaire paddestoel als de Hanekam nog tal van verrassingen
en raadsels te bieden.

Sleutel tot de Nederlandse hanekammen
Tot slot van deze canthareJiigheden een sleutel voor het determineren van de thans uit
Nederland bekende taxa rondom C. cibarius. Voorgestelde nieuwe Nederlandse namen
zijn tussen aanhalingstekens vermeld.
la. Vruchtlichamen egaal dooiergeel tot citroengeel. Hoed 15-70(-100) mm breed,
relatief dunvlezig, in het centrum tot ± 10 mm dik. Steel 10-60 x 3-10 mm . . . . .
.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cantharellus cibarius Fr. :Fr. f. cibarius
'Gewone hanekam'
lb . Vruchtlichamen geheel of gedeeltelijk bleek geel tot wit of met violette tinten op de
hoed of lameJien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2a. Hoed of lamellen met (grijs-)violette tot purperen tint . . . . . . . . . . . . . . 3
3a. Lamellen in volwassen exemplaren grijsviolet. Hoed en steel dooier- tot
citroengeel. Geur aangenaam, fruitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cantharellus cibarius f. negleerus Souché
'Violetplaathanekam'
3b. Hoed tenminste in de randzone violet tot purper berijpt tot fijn beschubd.
Rest van vruchtlichamen flets (oker)geel. Geur onopvallend, neutraal . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cantharellus amethysteus (Quél.) Sacc.
(= C. cibarius var. amethysteus Quél.), 'Amethisthanekam'
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2b. Vruchtlichamen zonder (grijs-)violette tint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4a. Vruchtlichamen krachtig; hoed 30-100 mm breed, roomkleurig tot bleek
(oker)geel, dikvlezig, in het centrum 10 tot 30 mm dik. Steel 25-60 x 1025 mm, gekleurd als de hoed. Hymenium gewoonlijk dooiergeel (soms
lichter). Oppervlakte bij beschadiging oranjegeel tot roestbruin verkleurend. In bossen op rijke, basische grond ...... .. ... .. .... .... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cantharellus pallens Pilát
(= C. cibarius var. bicolor R. Maire = C. cibarius var. pallens Pilát
= C. ferrugiiUlScens P.D. Orton)
= C. cibarius var. ferrugiiUlScens (P.D. Orton) Courtec.)
Roestvlekkencantharel
4b. Vruchtlichamen als van C. cibarius var. cibarius; hoed 15-70(-100) mm
breed, relatief dunvlezig, in het centrum tot ± 10 mm dik. Steel 10-60 x 310 mm. Gehele vruchtlichaam witachtig tot zeer bleekgeel. Bij beschadiging niet of bleek geel verkleurend. In bossen op arme, zure grond ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cantharellus cibarius f. albus (Gillet)
( = C. cibarius var. albus Gillet = C. cibarius f. pallidus sens u auct.)
'Bleke hanekam'
Met een woord van dank aan E. Jansen (Oosterbeek), P.J. Keizer (Utrecht), Th.W.
Kuyper (Beilen) en G. Straatsma (Horst) voor het kritisch doorlezen van het manuscript
en aan C. Bas (Leiden), E. van den Dool (Utrecht), A.F.M. Reijnders (Amersfoort) en
E.C. Yellinga (Haarlem) voor het verstrekken van aanvullende informatie.
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IN COOLIA VAN TOEN
MYCENA PURA EN VERWANTEN - 40 JAAR LATER
C. Bas, Rijlesherbarium/Hortus botanicus, Postbus 9514, 2300 RA Leiden
Bas, C. 1998. Mycena pura and its relatives- 40 years later. Coolia 41(2): 88-89.
Mycena pura, as compared with the toxic M. rosea, cbaracterized by its conical pileus
and with the dark-coloured M. diosma, bas a sweet and raphanoid smeU.

De redactie van Coolia herinnerde mij eraan dat ik 40 jaar geleden (help!) een artikeltje
voor Coolia schreef over de variabiliteit van het Gewone elfenschermpje
(Mycena pura) en vroeg mij dat nog eens over te doen.
Ondertussen behoort, dankzij het voortreffelijke
werk van Dr. Maas Geesteranus (1992) het geslacht
Mycena tot de best bekende plaatjeszwammengeslachten
van Europa, hetgeen ook zijn neerslag vond in onze
onvolprezen 'Gele bijbel' (Arnolds & al., 1995).
In 1958 noemde ik de verschillende kleurvarianten
van M. pura variëteiten; het zijn nu vormen (formae)
geworden: forma pura met roze hoed en witte tot roze
steel, f. alba met een geheel wit vruchtlichaam, de
spectaculaire f. lutea met gele hoed en violette steel, en
nog zo'n stelletje- die ook vandaag nog in de gele bijbel
te vinden zijn. Maar wat ik toen var. rosea noemde (maar
nog nooit was tegengekomen), is inmiddels gebleken wel
degelijk te verschillen van de eveneens roze f. pura.
Op 29 oktober 1987 doken Else Yellinga en ik,
na een.bezoek aan Castricum, nog even wat bosjes aan
de binnenduinrand in en liepen daar prompt tegen een
prachtige collectie van de ware M. rosea aan. Grote, eerst
kegelvormige, later uitgespreide hoeden met een conische
umbo, tot 6 cm in diameter (veel groter dan ik ooit voor
M. pura zag) en tot 14 cm lange stelen maakten dat we
in eerste instantie zelfs niet aan M. pura dachten. Nu
is wel gebleken dat er ook kleine exemplaren van M.
rosea voorkomen en dat de kegelvormige hoed het
voornaamste veldkenmerk is; op zichzelfniet zo'n sterk
Mycena rosea
argument om er een soort van te maken.
29/10/1987 Castricum
Later is echter gebleken (Kubicka & Veselsky,
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1978) dat M. rosea zich ook van M. pura onderscheidt door zijn giftigheid. Vandaar de
naam Heksenschermpje. De soort bevat vrij veel muscarine en heeft elders al een aantal
vergiftigingen op zijn geweten. Het verschil in uiterlijk van M. pura f. pura en M. rosea
wordt mooi gedemonstreerd in Breitenbach & Kränzlin, deel3 (1991, respectievelijk pl.
358 en pl. 361).
In 1982 verdichtte zich de plot doordat Krieglsteiner & Schwöbel uit Duitsland
een zeer donkere M. pura-achtige paddestoel als een nieuwe soort, M. diosma, beschreven.
De Latijnse naam slaat op de twee geuren van deze soort, namelijk spontaan met een zoetige
fruitachtige geur met een cederhout component (sigarenkistjes!), maar bij doorsnijden
met een raphanoïde (knolletjes of radijsachtige) geur. M. pura heeft alleen de laatste geur,
zowel direkt als bij doorsnijden.
Roeland Sulloek Enzlin (1995) schreefover de eerste vondst in Nederland van deze
soort met somber violette hoed, steel en lamellen. De naam Donker elfenschermpje is
zeer goed gekozen. Goede kleurenfoto's van M. diosma staan in Breitenbach & Kränzlin,
deel 3 (1991, pl. 328) en in het Zeitschrift für Mykologie (48: 32, 1982).
Gezien de enorme variatie in kleur van het Gewone elfenschermpje, lijkt het mij
wel heel belangrijk dat bij vondsten van donker gekleurde elfenschermpjes bijzonder goed
op de karakteristieke geur van M. diosma gelet wordt. De microscoop helpt hier niet.
Gedroogd materiaal zonder notities over de geur kan achteraf niet met zekerheid
gedetermineerd worden.
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IN COOLIA VAN TOEN
AGARICUS VAPORARIUS - NA 25 JAAR
Marijke M. Nauta, Rijksherbarium/Hortus botanicus, Postbus 9514, 2300 RA
Leiden
Nauta, M.M. 1998. 25 Years ago in Coolia: Agaricus vaporarius. Coolia 41(2): 90-93.
The present distribution of Agaricus vaporarius in the Netherlands is compared with the distribution
25 years ago. The species has become more widespread ~ince 1980, especially in the clay regions. The
characters and nomendature of the species are briefly discussed.

In het voorjaarsnummer van de Coolia in 1973, 25 jaar geleden, stond een artikel van
Huub van der Aa getiteld 'Over enkele interessantepaddestoelen op eendijkje bij Utrecht'
(Van der Aa, 1973). Eén van die interessante vondsten was Agaricus vaporarius, de destijds
nog zeer zeldzame Gordelchampignon. Hoe het deze champignon en het bewuste dijkje
zijn vergaan kunt u hieronder lezen.

Kenmerken
De Gordelchampignon, Agaricus vaporarius (Pers.) Mos., is te herkennen aan de forse,
vlezige vruchtlichamen, met een opvallend dikke en vlezige ring en een doorgaans grof
bruin aanliggend geschubde hoed (Figuur 1). De doorsnede van de hoed is tot 22 cm,
de steel reikt tot 16 x 3,5 cm. De soort behoort tot de groep van de roodverkleurders,
Rubescentes, en dit uit zich doordat het vlees na blootstelling aan de lucht (doorsnijden)
enigszins roodachtig verkleurt. Microscopisch gezien heeft de soort breed ellipsoïde sporen,
en niet zo boeiende cheilocystiden. Het Nederlandse materiaal heeft sporenmaten van 5,6-7, 7
x 4,6-6,4 t-tm (gemiddeld 6,6-7,0 x 5,2-5,6 t-tm). De lengte-breedteverhouding van de
sporen bedraagt gemiddeld 1,21-1,29. De cylindrische tot clavate cystiden die niet altijd
evenveel aanwezig zijn, meten 18-28 x 5,5-10,5 t-tm (Figuur 2).
Deze soort is eventueel te verwarren met de Spoelvoetchampignon, Agaricus bohusii
Bon, die verschilt door de gebundelde vruchtlichamen met langere, slankere stelen, de
meer afstaand-schubbige hoed, en de iets rondere, subglobose sporen. De cheilocystiden
zijn van vergelijkbare vorm en grootte.
Uitbreiding?
In 1973 was deze soort van circa vijfvindplaatsen bekend (Van der Aa, 1973). Sindsdien
is er wel het nodige veranderd in het verspreidingspatroon, de verspreidingskaart is behoorlijk
gevuld met stippen (Figuur 3). De soort lijkt te ontbreken in zandgebieden als Drenthe,
de Veluwe, de Achterhoek en Twente, en is eveneens opvallend afwezig in de duinen.
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Figuur 1. Habitus van Agaricus vaporarius. Collectie Nauta 7326. Maatstreepje = 1 cm.
Figuur 2. A. vaporarius. a. Cheilocystiden. b. Sporen. Maatstreepje = 10 J.tiD.
Figuur 3. Hedendaagse verspreiding van A. vaporarius in Nederland.
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De stip half in zee in Noord-Holland weerspiegelt vermoedelijk een vondst op de Hondsbossche
Zeewering. Het lijkt niet erg waarschijnlijk, gezien de forse vruchtlichamen, dat deze
soort vroeger over het hoofd werd gezien, hoewel met een zekere toename in
'inventarisatiegraad' van Nederland, en met name in de voorheen niet zo interessant geachte
gebieden zoals het 'Laagveendistrict', sinds de startvanhet karteringsprojectwel rekening
moet worden gehouden. Feit is dat de soort sinds de jaren zeventig op steeds meer plaatsen
in Nederland is gevonden, en een voorkeur lijkt te hebben voor verstoorde plaatsen op
zwaardere, klei-achtige en vooral voedselrijke grond. De oudste vondst in het
karteringsbestand dateert van 1914, van een plaats in het IJsseldaL Waar dit precies was
heb ik zo snel niet kunnen achterhalen.
Een reden voor de vermoedelijke uitbreiding valt moeilijk te geven, misschien is
het aantal voedselrijke plaatsen toegenomen, allijkt het me een wat goedkope bewering.
Hoewel de soort in vrijwel heel Europa voorkomt- noordwaarts tot in Zuid-Zweden,
Zuid-Finland en Zuid-Noorwegen (Hansen & Knudsen, 1992) -is ze weinig alge.meen.
In Engeland lijkt ze alleen uit het zuidoosten bekend te zijn. Van een soortgelijke uitbreiding
als in Nederland is uit andere landen niets bekend.

Het dijlge
Maar wat is er nu geworden van het dijkje, waar behalve de Gordelchampignon nog diverse
andere champignons en vooral veel reuzenbovisten gevonden werden? Het dijkje bevond
zich onder de rook van Utrecht, aan de westzijde van de Johannapolder, en evenwijdig
aan de Rijksweg 22. Aangezien ik ter plaatse niet bekend ben heb ik Huub van der Aa
benaderd, die mij wist te vertellen dat van het betreffende dijkje twee restanten zijn
overgebleven nadat een van de grotere uitvalswegen aan de oostzijde van Utrecht er doorheen
gelegd is. Nadat hij zijn artikel in Coolia had geschreven zijn de gordelchampignons nog
vele jaren blijven opduiken. Hoe het er nu bijstaat weet ook hij niet.

Naamgeving en afgrenzing
Er zijn twee namen in omloop voor vermoedelijk hetzelfde ding, namelijk Agaricus
vaporarius en A. subperonatus (J. Lange) Singer. De laatste voert terug op Psalliota hortensis
subperonata J. Lange, een naam die in 1926 werd gepubliceerd (Lange, 1926), terwijl
A. vaporarius terugvoert naar Persoon die in 1801 A. campestris (jA. vaporarius publiceerde
(Persoon, 1801). Het verschil zou eruit bestaan dat A. subperonatus een wat kleinere,
lichtere hoed en smallere ring heeft, en wat grotere sporen (Bon, 1985). Uit de
oorspronkelijke beschrijvingen is dit verschil overigens niet op te maken, Persoon vermeldt
geen microscopische kenmerken, noch maten van de vruchtlichamen. Lange geeft dan
wel de microscopische kenmerken van A. subperonatus, maar vermeldt A. vaporarius
niet. De sporenmaten die hij vermeldt zijn 7-7,5 x 5-5,5 ttm, de cystiden 35 x 8 ttm.
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Het is Molier die als een van de eersten beide soorten opneemt (Mol! er, 1950),
echter met als sporenmaten 5-7 x 4-5 JLm voor A. subperonatus, en 6-7 x 4,5-6 JLffi voor
A. vaporarius. Het Nederlandse materiaal zou dan meer met het laatste overeenkomen.
Of A. subperonatus nu echt een synoniem is van A. vaporarius of een andere, niet in
Nederland voorkomende soort, moet toekomstig onderzoek aan onder andere het typemateriaal
uitwijzen. Voorlopig reken ik het Nederlandse materiaal tot A. vaporarius, indien de namen
hetzelfde betreffen is dit ook de juiste naam.

Dank
De verspreidingsgegevens van deze soort zijn afkomstig uit het karteringsbestand van
de Nederlandse Mycologische Vereniging, en bijeengebracht door de deelnemers aan het
karteringsproject, waarvoor mijn dank. Verder wil ik Huub van der Aa (Baarn) bedanken
voor het verstrekken van de informatie over 'het dijkje', en Brian Spooner (RBG Kew,
Engeland) voor informatie over de verspreiding van de soort in Groot-Brittannië.
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illT DE WERKGROEPEN
Paddestoelenwerkgroep Arnhem: Bijzondere vondsten in het Deeler Woud
Dieker, J.F.M. 1998. Unusual rnushrooms near Arnhem. Coolia 41(2): 94-95.
Three unusual collections are reported from Deeler Woud, situated in the Pleistocene area
in the central part of the country; (1) an atypical specimen of Hygrophoropsis aurantiaca with
scarcely developed cap and gills, (2) Pseudomerulius aureus in a wood of Pinus sylvestris, (3)
hundreds of the Red Data list species Ciavaria argillacea.

Tijdens de inventarisatie-excursies in het Deeler Woud door de paddestoelenstudiegroep van
de KNNV -afdeling Arnhem zijn recent enkele bijzondere vondsten gedaan.
1. Op 17 september is er in een bos met Grove
dennen een afwijkend exemplaar van de Valse
hanekam (Hygrophoropsis aurantiaca) gevonden.
Narmale hoed en lamellen ontbraken; de hoed bleek
nauwelijks ontwikkeld te zijn en in plaats van
aflopende lamellen was er een geplooide structuur
(morchelloïd) onder de hoed aanwezig (zie bijgaande
tekening). Bij navraag bij Huub van der Aa bleek
dat deze groeistoornis wel vaker voorkomt, maar
nog niet eerder bij de Valse hanekam is gesignaleerd.
Over de oorzaak is weinig te zeggen. In
sommige gevallen is aangetoond dat de groeiafwijking samengaat met aantasting door een schimmel, virus of bacterie, maar in vele andere gevallen
kon zo'n parasiet niet worden aangetoond.
'2. Op 5 november vond één van de leden een prachtige oranjebruine korstzwam op
een stuk hout zonder schors van de Grove den. Bij nader onderzoek bleek het te gaan om
de uiterst zeldzame soort Pseudomerulius aureus, met de treffendeNederlandsenaam Gulden
plooivlies. Deze soort is in Nederland voor het eerst in 1990 in Noord-Brabant gevonden.
Nu, zeven jaar later is de tweede vondst gedaan in het Deeler Woud!
De vondst spoorde met het oecologische gegeven, dat de soort groeit op dood ontschorst
naaldhout dat gemakkelijk door de zon wordt opgewarmd. Het stuk hout was afkomstig uit
een sterk gedund en dus zeer open ongeveer honderd jaar oud grove-dennenbos zonder struiklaag
met een ligging op het zuidoosten en grenzend aan een boomloze vergraste heide. De kruidlaag
bestond bijna geheel uit het gras Bochtige smele. Kortom, warmte-instraling was optimaal
aanwezig.
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3. Op 5 november waren er honderden exemplaren van de Heideknotszwam ( Ciavaria
argillacea) te bewonderen in een smalle strook met schrale vegetatie, ongeveer 200 meter
lang en enkele meters breed, langs het wandelpad dat aan de andere zijde grensde aan het
onder 2. beschreven bos. Deze smalle strook ging over in sterk vergraste open heide, waarbij
de scherpe grens tussen beide vegetatietypen opviel. In deze schrale strook groeide tussen
de open zandige plekjes relatief veel struikheide en ruig haarmos.
Bij navraag bij de terreinbeheerder bleek dat deze strook een oude brandbaan was
geweest tussen bos en heide, waarbij een strook heide langs het wandelpad jaarlijks werd
gefreesd. Ongeveer tienjaar geleden is men met ditjaarlijks frezen gestopt, omdat het niet
meer functioneel was in het kader van de brandpreventie. Bijzonder is dat het verschralend
effect van zo'n brandbeheersingsmaatregel na ongeveer tienjaar nog zo duidelijk zichtbaar
is in de vegetatie, waarmee onbedoeld een gunstig biotoop voor de Heideknotszwam werd
geschapen.
Inmiddels zijn in zes kilometerhokken met schrale begroeiing heideknotszwammen
gevonden, in flinke aantallen. Daarmee is het Deeler Woud een belangrijke vindplaats voor
deze in de Rode lijst als bedreigd vermelde soort
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Paddestoelenwerkgroep Zeeland: De Buitenplaats lpenoord
Remijn, H . 1998. Theestate Ipenoord. Coolia 41(2): 95-96.
Some interesting mushrooms found at Ipenoord, a country estate on Walcheren, province of
Zeeland.

Het eiland Walcheren is onder natuurliefhebbers en natuurkenners bekend om zijn duinen
die zich vrijwel ononderbroken uitstrekken van Vlissingen tot Vrouwenpolder. Minder bekend
zijn de kleine parels, meestal buitenplaatsen maar ook kreekbossen, welke zich in het achterland
bevinden.
Ouderen onder ons zullen zich nog herinneren dat Walcheren 'de Tuin van Zeeland'
werd genoemd. Helaas is ten gevolge van de inundatie in 1944-45, met uitzondering van
de binnenduinrand, de flora en fauna van het eiland grotendeels te gronde gegaan. De
buitenplaats Ipenoord ligt weliswaar op een kreekrug, maar heeft toch ook onder water gestaan.
Ook hier is geen boom of plant gespaard gebleven voor het zoute water. In 1947 is er door
de Heidemaatschappij weer opnieuw ingeplant. De opbouw van de bosbodem is nog jong
te noemen. Dit blijkt ook uit de opbouw van de kruidlaag, waarin we nogal wat ruigtekruiden
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terugvinden. Dit neemt niet weg dat we tijdens onze excursies toch een aantalleuke vondsten
hebben gedaan.
In de jaren 1992 tot en met 1994 heeft W.D.J. (Wim) Kuijs hier een aantal keren
geïnventariseerd. In zijn rapport 'De paddestoelen van Walcheren' (1994) geefthij voor Ipenoord
78 verschillende soorten paddestoelen. Wij kwamen in 1997 op een totaal van 107. Van dit
aantal zijn 55 soorten nieuw voor Ipenoord, terwijl we er drie als nieuw voor Walcheren
kunnen bijschrijven. Het terrein hoort weliswaar nog niet tot de 'kroonjuwelen', die op de
Nieuwjaarsdag door Leo Jalink genoemd zijn, maar vondsten als Kogelhoutskoolzwam (Daldinia
concentrica), Rondsparig pekzwammetje (Tephrocybe antracophila) en de Sterspoorsatijnzwam
(Entoloma conferendum), die alle als kwetsbaar vermeld zijn in de Rode lijst van 1996, geven
toch een aanzet in die richting. De vondst van de Gele wortelbekerzwam (Sowerbyella
radiculata), in de Rode lijst vermeld als gevoelig, is interessant te noemen (Plaat 1). De
enige melding van Walcheren dateert uit 1936. De toen in Middelburg wonende oogarts en
amateurmycoloog drs. H.C.S. Huijsman deed deze vondst in het Oranjebosch, eveneens
in Oostkapelle gelegen.
In het beukenbosje stonden in de maandjuli 15 à 20 stuks van de Veelkleurige bosbekerzwam (Peziza emileia) (Plaat 2). Deze soort is nieuw voor Walcheren. In november vonden
we eveneens in het beukenbosje één exemplaar van de Beukwortelzwam (Xerula radicata).
Opvallend was het droge hoedoppervlak, veroorzaakt door het ontbreken van de gelatineuze
substantie in de hoedhuid. De Zilveren ridderzwam (Tricholoma argyraceum var. scalpturatum)
was in november eveneens present met ruim 30 exemplaren.
Op een takje van vermoedelijk Els stond het Verkleurend vlieskelkje (Hymenoscyphus
imberbis). De heer E. Batten vond deze soort al eerder op het terrein van kasteel Ter Hooge
in Middelburg. Ook deze kunnen we als nieuw voor Walcheren noteren. De leukste vondst
was echter het Violet wasviltje (Helicobasidium brebissonii), een verwant van het Judasoor.
Het groeit resupinaat en is zo niet direct als een familielid te herkennen. Het Violet wasviltje
ligt inmiddels in het herbarium van het Biologisch Station. Bernhard de Vries meldde mij
dat het de tweede geregistreerde vondst van Nederland was.
Al met al is het een leuk terrein dat nog volop in ontwikkeling is. Aan de eigenaren
van de buitenplaats is een aantal aanbevelingen gedaan om de mycologische variatie te verhogen.
Met name het aanplanten van dennen en berken zal de soortenrijkdom ten goede komen.
Mocht dit gebeuren dan biedt dit zeker perspectief voor meer leuke vondsten in de toekomst.
Henk Remijn, Oostkapelle
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Plaat 1. Gele wortelbekerzwam (Sowerbyella radiculata), Buitenplaats lpenoord, Oostkapelle,
26 november 1997. Foto: Henk Remijn

Plaat 2. Veelkleurige bosbekerzwam (Peziza emileia), Buitenplaats Ipenoord, Oostkapelle,
6 juli 1997. Foto: Henk Remijn.
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Plaat 1. Badhimia utriculuris, plasmodium stadium op stam. Foto: Lenie Bakker

Plaat 2. Badhimia utricularis, begin van fructificatie. Foto: Lenie Bakke l'
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BIJZONDERE WAARNEMINGEN EN VONDSTEN
Probeer het eens met havermout!
Bakker, L. 1998. Try with rolled oats - myxo's love it! Coolia 41(2): 99 .

In de Wassenaarse parken vinden we het hele jaar door myxomyceten, meestal oude
vruchtlichamen op dood hout en blad. Maar soms wordt een plasmodiumstadium aangetroffen,
en dan is het leuk om dat mee te nemen en thuis te laten fructificeren.
Zo vonden we begin december een berkenstam met een uitgebreid waaiervormig
uitgegroeid geel plasmodium erop (Plaat 1). Ik nam een stuk hiervan mee naar huis, waar
ik het legde in een plastic doos op vochtig keukenpapier. De volgende dag was het plasmodium
tegen alle wanden van de doos opgekropen, op zoek naar voedsel.
Van Frans Ligtenberg had ik geleerd om dan havermout te geven als voedingsbodem.
Dus dat deed ik: aan één kant van 't stukje hout wat havermout, met de bloemenspuit
bevochtigd, en afwachten maar.
De volgende dag had het hele plasmodium zich teruggetrokken van de wanden en
zat op de havermout. Daar heeft het twee dagen gezeten, toen begon het terug te kruipen
op het hout. De volgende morgen was het hele gele laagje opgedeeld in groepjes kleine gele
bolletjes (Plaat 2). Tegen de avond had het wonder zich voltrokken: de gele bolletjes waren
blauwgrijs geworden met een netwerkje erover van het doorschemerende kalkrijke capillitium.
Het was toen aan de hand van Mevr. Nannenga eenvoudig te determineren als Badhimia

utricularis!
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Paddestoelen op de Noordwestveluwe in 1997
Bonhof, L. 1998. Mushrooms in the north western Veluwe in 1997. Coolia 41(2): 99-100.

Helaas was 1997 geen best paddestoelenjaar, zelfs gewone soorten lieten verstek gaan. Toch
was niet alles kommer en kwel. In het Zandenbos, iets ten zuiden van Nunspeet, zag ik voor
het eerst sinds 1992 weer de Denneslijmkop, Hygrophorus hypothejus, een paddestoel die
meestal pas na de eerste nachtvorst te voorschijn komt. Deze soort was hier vroeger algemeen,
nu stond hij er weer in drie recreatieweitjes langs de toeristische weg die door dit bos loopt.
Deze weitjes zijn omzoomd door grove dennen en in het mos en het gras hieronder stonden
verscheidene groepjes van deze zwam die vooral met Grove den mycorrhiza vormt. In weitje
I stonden twee groepjes met in totaal 28 exemplaren; weitje II herbergde op negen plaatsen
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76 vruchtlichamen, en weitje lli spande de kroon met 133 paddestoelen op elf plaatsen, waarbij
ook twee kleine groepjes, van twee en zes exemplaren, met een lichtere bruinoranjekleurige
hoed, waarschijnlijk var. aureus.
Ook in de zandverstuiving bij Hulshorst was er, ondanks de extreme droogte, nog
wel wat te beleven. Het verwondert me steeds weer dat in zo'n droog gebied de meeste jaren
massaal paddestoelen staan, echter praktisch alleen in de jonge vliegdennenbosjes waar nog
geen humus ligt. Het aantal soorten is niet groot, daar er alleen maar vliegdennen met enkele
berken staan, doch het zijn meestal wel zeldzame soorten. Ook hier weer voor het eerst in
vier jaar twee groepjes met in totaal28 exemplaren van Hygrophorus hypothejus. Ook zag
ik voor het eerst sinds 1989 weer Suillus variegatus (Fijnschubbige boleet) en wel 44 stuks,
in juli, later in hetjaar niet meer. Verder vooral veel Suillus bovinus (Koeieboleet). Sommige
jaren staan ze er met honderden, nu echter enkele tientallen, op drie plaatsen vergezeld van
Gomphidius roseus (Roze spijkerzwam). Suillus luteus (Bruine ringboleet) en Boletus edulis
(Eekhoorntjesbrood) waren er ook, de laatste met veel misvormde exemplaren, waarbij de
steel dikker was dan de hoed. Toch waren er ook enkele zeer grote bij, met hoeden van 24
tot 26 cm!
Ridderzwammen (Tricholoma) zijn hier ook altijd: Tricholoma equestre (Gele ridderzwam)
is hier meestal algemeen en Tricholoma portentosurn (Glanzende ridderzwam) is hier vaak
aanwezig, zij het veel zeldzamer dan de Gele ridderzwam. Ook Tricholoma albobrunneum
(Witbruine ridderzwam), Tricholoma imbricatum (Fijnschubbige ridderzwam) enTricholoma
fulvum (Berkeridderzwam) zijn hier te vinden. Deze laatste soort staat bij de enkele berken
die tussen de vliegdennen groeien. Sommige jaren zijn nog zeldzamere soorten aanwezig,
zoals Tricholoma focale, de Halsdoekridderzwam en Tricholoma virgatum, de Scherpe
ridderzwm. Er staan hier nog meer echte zeldzaamheden, zoals bijvoorbeeld Sarcodon imbricatus
(Geschubde stekelzwam), die in het begin van de zeventiger jaren hier nog elkjaar met tientallen
exemplaren stond, doch die ik tot 1992 niet meer aantrof. Daarna zag ik deze weer ieder
jaar, veelal maar enkele stuks, zoals vier in 1997. Rhizopogon luteolus (Okerkleurige
vezeltruffel) is de meeste jaren met enkele honderden vruchtlichamen aanwezig, maar in
1997 slechts met enkele tientallen.
'verder komt hier in een strook heide ten westen van het zand onder andere ook nog
Ciavaria argillacea (Heideknotszwam) voor. Sommige jaren met honderden, in 1996 met
duizenden! In 1997 kon ik maar vier exemplaren ontdekken, ondanks mijn herhaalde
zoekpogingen.
L. Bonhof, Nunspeet
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Een Witte bultzwam met een gele sporee
Hoogschagen, J. 1998. Trametes gibbosa with a yellow spore print. Coolia 41(2) : 101.

Al enige maanden in de afgelopen herfst had ik een begerige blik geslagen op een tweetal
hoeden aan een boom in de tuin van mijn buurman. De boom stond er niet zo best bij, wegens
taksterfte was de top er al uitgezaagd, maar daarna had hij nog wat gebloeid. Het was een
bekende herfstbloeier, genaamd Prunus subhirtella autumnalis, en de hoeden waren op de
stam op ooghoogte uitgegroeid, blijkbaar een zwakteparasiet
Begin dit jaar had buurman zijn vonnis geveld, en de boom werd gerooid, en ik mocht
de hoeden in ontvangst nemen. De grootste met een hoeddiameter van 14 cm, een scherpe
rand, 4 cm dik, wit met groene algenaanslag, kwam bij mij enige dagen op mijn witte schrijftafel
liggen, alvorens ik tijd vond on hem eens nader te onderzoeken. Het bleek onweerlegbaar
de Witte bultzwam, Trametes gibbosa , te moeten zijn; heel eenvoudig dus, compleet met
bult, cylindrische, hyaliene sporen van 5 x 2 J.tm, negatief met Melzers reagens; ook de
langgerekte poriën klopten, niets bijzonders dus.
Maar wèl bijzonder was de lichtgele grote vlek op mijn schrijftafel, een duidelijke
lichtgele sporee! Volgens Methuen kleur 1A4. Nergens kon ik deze kleur terugvinden, niet
in Bon (1988), Jahn (1979), Jülich (1984) en Breitenbach & Kränzlin (1986); hoogstens:
sporen hyalien, en meer niet.
Het lijkt mij interessant om bij bijzondere polyporen eens in de tijd van sporuleren,
op de kleur van de sporee te gaan letten. Wie weet welke verrassingen ons nog te wachten
staan!
Literatuur
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Een impressie van enige aparte Ascomyceten (en 'instinkers') in het Brestbosch
Helleman, S .B.R. 1998. Some interesting Ascomycetes (and 'look-alikes') in Brabant. Coolia 41(2):
101-103 .

Laat me eerst even het Brestbosch introduceren: een in percelen aangelegd gemengd bos
aan de Noordwestrand van Boxmeer, op de hoger gelegen zandgronden langs de Maas vallei,
waarin bij hoge waterstanden van de Maas op verscheidene plaatsen kwel optreedt. Voomarnelijk
een 'gebruiksbos' voor joggers en hondenbezitters, met als mycologische topper het voorkomen
van Cortinarius violaceus, de Violette gordijnzwam.
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Het voorjaar van 1997 was, zoals we ons allen nog kunnen herinneren, nogal vochtig
en als het dan een paar dagen aaneengesloten heeft geregend begint het te jeuken om weer
paddestoelen te gaan zoeken. Na het 'Overzicht' grondig bestudeerd te hebben, en wetende
dat er in het Brestbosch veel Lijsterbes groeit, had ik besloten om naar Monilinia aucupariae
(het Lijsterbesrotkelkje), dat sinds 1967 niet meer in Nederland was gevonden, te gaan zoeken.
Mijn loep en een doos en de hond gepakt, en toen naar het bos.
De goden waren mij gunstig gezind, want reeds in het eerste struweel waar ik indook
was het raak: gemummificeerde lijsterbessen met daarop gesteelde bruine bekertjes. Druk
tussen het strooisel wroetend om een mooie bewijscollectie te verzamelen viel mijn oog echter
op iets geheel anders: dennennaalden met daarop enige prachtige geelbruine schijfjes van
±5 mm doorsnede, met een zwarte stijve beharing van een lengte bijna gelijk aan de doorsnede
van het vruchtlichaam, die niet alleen de rand versiert maar zich zelfs door het hymenium
omhoog boort. Hoewel ik de naam ervan niet kende, doemde wel direct voor mijn geestesoog
het beeld op van een foto (Ryman & Holmäsen, 1984) zodat er, thuisgekomen, meteen een
naam aan gegeven kon worden: het was Desmazierella acicola (Harige knoopzwam).
Ondertussen door deze gebeurtenissen behoorlijk opgewonden geraakt en verder gewandeld
om nog meer van dit moois te zoeken, kwam ik in een gedeelte met voornamelijk Grove
den. Hier aangeland en opnieuw mijn geluk beproevend, ijverig verder gezocht om te kijken
of deze soort algemeen zou blijken onder gunstige weersomstandigheden. Ik zag dat vermoeden
bevestigd, maar vond bij het verzamelen ook een paar naalden met daarop wittige schijfjes
met een duidelijke witte randbeharing. Mijn hart sloeg over, zou ik dan eindelijk in het
Brestbosch Cistella acuum (Dennerijpkelkje), gevonden hebben? Het werd inmiddels dus
wel tijd om naar mijn microscoop te gaan.
Thuis aangeland direct naar boven en een coupje gemaakt van het witte schijfje. Turend
door mijn oculair zag ik een schitterende massa gladde dooreengevlochten haren en een totaal
ontbreken van asci. Verder kijkend, en een lichte paniek onderdrukkend, kwam ik enige
basidiën tegen. Dit leek mij nu echt iets voor Nico Dam, dus snel gebeld. Al meteen kreeg
ik van hem een suggestie die na verder uitsleutelen, met zijn voorlopige sleutel (pers. comm.),
natuurlijk klopte. Het was een Cyphella, te weten Pellidiscus pallidus, het Medusaschijfje,
alleen Óp een wat ongewoon substraat (Maser, 1983). Latere zoektochten naar dit zwammetje
wezen uit dat het op zwart geworden dennennaalden, die nog vastzitten aan op de bodem
liggende afgewaaide takken, beslist geen zeldzaam verschijnsel is, maar zelfs het meest
voorkomende paddestoeltje op dit substraat in deze initiële fase van ontbinding. De soort
is bij een gunstige vochtigheidsgraad zelfs het hele jaar door te vinden. Het zou aardig zijn
als dit ook elders in Nederland aangetoond kon worden.
Inmiddels was het voorjaar weer verstreken en werd het juli, met nog steeds
regenperioden, zodat de hoop op een zich herstellend grondwaterpeil steeds groter werd.
Dus ging ik op zoeknaar mijn favoriete paddestoeltjes uit het voormalige Dasyscyphus-genus,
op kruidenstengels en grassen langs de kant van een zandpad aan de rand van het Brestbosch.
In het voorbijgaan nog enige nieuwkomers voor het gebied noterend, zoals Marasmius curreyi
(Oranje grastaailing) en Psilocybe phil/ipsii (Schelpkaalkopje), zag mijn oog aan de basis
en op de half verrotte bladschedes van het Kweekgras langs het pad enige witte
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'schimmelplukjes'. Nieuwsgierig als ik ben, plukte ik toch maar een grasstengel om nader
te bekijken, en tot mijn grote verbazing bleken het onder de loep behaarde schijfjes te zijn
van amper 0,2 mm groot. Rap een collectie verzameld en, weer thuis, een paar paddestoeltjes
onder een glaasje geplet om te zien wat er nu weer voor verrassing uit zou komen rollen.
Het bleek al gauw dat het hier ging om een basidiomyceet, waarvan de uitermate ruwe
randbeharing, met gladde hakige spitse punten, mij direct vertelde tot welke familie het schijfje
behoorde (Breitenbach & Kränzlin, 1986) en met Nico's sleutel erbij was er al gauw een
naam aan te geven. Dit was weer een Cyphella en wel Flagelloscypha pilatii (Zeggezweephaarschijfje), tot nu toe slechts bekend uit Nederland van een vondst uit Lelystad, zo bleek uit
het 'Overzicht'. Dus weer een mooie aanwinst voor het Brestbosch.
Bij verdere naspeuringen werd langs dit zandpad over de lengte van 1 km op verschillende
plaatsen dit zwamme~e gevonden en steeds op pas afgestorven of zelfs op gedeeltelijk nog
levende delen van gras, zodat ik veronderstel dat het met de zeldzaamheid wel losloopt, maar
door zijn minuscule en, oppervlakkig gezien, 'schimmelachtige' uiterlijk over het hoofd gezien
wordt. Ik hoop dan ook dat dit verhaal de aanzet mag zijn om eens meer naar microfungi
uit te zien.
En dan de moraal van dit verhaal: wie aan Cyphella's wil gaan doen kan maar beter
naar Ascomyceten gaan zoeken!
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Discisedfl, nu ook bij Katwijk
Jalink, L.M. 1998. Disciseda, now also found near Katwijk. Coolia 41(2) 103-104.

Sinds enige tijd kamt Arie van de Plas de duinen ten zuiden van Katwijk uit op zoek naar
aardsterren en andere fungi. Afgelopen herfst, 15 november om precies te zijn, zijnMarijke
Nauta en ik een keer met hem meegegaan. In een paar uur tijd liet Arie ons vele tientallen
vindplaatsen van maar liefst zes soorten aardsterren zien. Maar op de terugweg had hij
nog een verrassing voor ons in petto. Hij liet een collectie zien en had al een idee wat
het was. Het was inderdaad een Kop-op-schotel en wel de Kleine kop-op-schotel Disciseda
candida. Arie had hem gevonden in de Vriezewei, een voormalige duinakker net ten zuiden
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van Katwijk (kilometerhok 86/467).
Het bijzondere van deze vondst is dat hij ruim buiten het bekende zeer beperkte
recente verspreidingsgebied van deze soort ligt. Dat bestaat namelijk uit de kilometerhokken
met de x-coördinaten 83 en 84 en dey-coördinaten 460 en 461 (Jalink 1989, 1992, 1993).
In dat gebied is hij op diverse plekken gevonden. Een recente vindplaats van de Kleine
kop-op-schotel is parkeerplaats De Kuil in Meijendel (hok 84/460). Daar was de soort
de laatste jaren te vinden tussen Duinsterretje (Tortula ruralis) onder een hellinkje met
abelen.
Op vrijdag 13 februari hebben Arie en ik de vindplaats bij Katwijk samen bezocht.
Hij ligt aan de zuidrand van een duindoornstruweel in een gemaaide voormalige akker.
Het terrein is openbaar en er worden veel honden uitgelaten en het is ook een geliefde
plek om te picknicken. De begroeiing ter plekke is heel kort en bestaat uit Duinsterretje.
Verspreid staan enkele plantjes Zandmuur (Arenaria serpyllifolia), Rood zwenkgras (Festuca
rubra) en Kleverige reigersbek (Erodium glutinosum) en wat kleine rozetjes van
Jacabskruiskruid (Senecio jacobaea). Kortom het bekende beeld vanDisciseda-vindplaatsen.
Het jaar 1997 was ook een goed jaar voor de Grote kop-op-schotel (Disciseda bovista).
Het bekende mycelium in de oude meeuwenkolonie van Meijendel (kil ometerhok 83/462)
produceerde drie grote vruchtlichamen en in januari ontdektenMarijke en ik met Roeland
Sulloek Enzlin een nieuw zeer productief mycelium, enige honderden meters verderop.
Er stonden acht uit de kluiten gewassen vruchtlichamen. Een mooi begin van 1998.
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BOEKBESPREKINGEN

C. Lado & F. Pando, 1997. Flora Mycologica Iberica 2. Myxomycetes 1.
J. Cramer, in der Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung, BerEn-Stuttgart. ISBN
3-443-65007-4. 323 pp., 95 fig. Prijs: ±DM 100.
Dit deel behandeld de orden Ceratiomyxales, Echinosteliales, Liceales en Triebiales die
op het Iberisch schiereiland (Spanje, Portugal, Andorra en de Balearische eilanden) zijn
gevonden. Er worden 117 soorten beschreven waarvan 95 geïllustreerd zijn met mooie
pentekeningen.
Het boek begint met een korte inleiding en beschrijving over de bouw van
slijmzwammen. Er is een hoofdsleutel naar de orden. Elke orde bezit een sleutel tot de
familie. Van elke familie worden uitvoerig de eigenschappen en de kenmerken beschreven
waarna een sleutel volgt tot de soort.
Alvorens een soort uitvoerig wordt behandeld zijn synoniemen opgenomen en
verwijzingen naar andere werken. Bijzonderheden bij de soortbeschrijving zijn dat de
kenmerken van de steel, indien aanwezig, in opvallend en doorvallend licht worden genoemd.
Kleuren worden ook met een kleurcode aangegeven en waar nodig vermeldt men
dubbelbreking in gepolariseerd licht van het capillitium. Van elke soort wordt de vindplaats,
het voor komen op het Iberisch schiereiland en het substraat aangegeven. Ook de bijzondere
kenmerken en de eventuele dubbelgangers ontbreken niet.
Enkele kleine minpuntjes zijn het ontbreken van de levenscyclus van myxomyceten
(er wordt wel verwezen naar andere werken) en het ontbreken van een trefwoordenregister.
Persoonlijk had ik graag geziendat in de soortbeschrijvingende kenmerkende terminologie
van myxomyceten zoals bijvoorbeeld peridium, capillitium, sporen en dergelijke vet of
cursief waren gedrukt. De index staat in alfabetische volgorde en niet per familie.
De meeste soorten in dit boek zijn ook in Nederland aangetroffen zodat het goed
bruikbaar is. Het bijzondere van het boek is dat het tweetalig is, Spaans en Engels,
geschreven in twee kolommen langs elkaar. Dat maakt het voor velen toegankelijk. Ik
kan dit boek van harte aanbevelen en kijk dan ook uit naar het volgende deel dat de
Physarales zal omvatten.
Hans van Hooff, Geldrop
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L. Hansen & H. Knmisen (eds.), 1997. Nordie Macromycetes vol. 3. Heterobasidioid,
aphyllophoroid and gastromycetoid Basidiomycetes. Nordsvamp, Copenhagen. 444
pp., 775 fig. Prijs: DK350.- (plus verzendkosten). Taal: Engels. Bestellenvia boekhandel
of bij Norctsvamp (E-mail: henningk@bot.ku.dk). ISBN 87 983961 1 0.

Dit is het derde deel van de serie, waarvan deel 1 (Ascomyceten, 900 soorten, waarvan
800 Discomyceten) dit jaar zal verschijnen. Het is qua opzet, indeling en inhoud volledig
te vergelijken met Band IIb/1 (Jülich) van de bekende Kleine Kryptogamenflora. Het boek
is opgezet in sleutelvorm (de beschrijvingen zijn ingebouwd in de sleutels) en omvat ongeveer
1200 soorten. Het boek kent een groot aantal auteurs, die elk voor een of meerdere families
verantwoordelijk zijn. Dit resulteert in een wat heterogeen genusconcept, waarin bijvoorbeeld
Phellinus is opgesplitst en Hyphodontia zowel Chaetoporellus als Schizopara omvat. Dat
laatste houdt trouwens in, dat ofwel het geslacht Schizopara moet heten, ofwel Hyphodontia
ook tegen Schizopara geconserveerd moet worden.
Het gehanteerde systeem is ongeveer dat van Jülich, en het is dus niet verwonderlijk,
dat het boek 37 ordes, 86 families en 307 genera omvat, met de bekende consequenties.
Zo behoren bijvoorbeeld de generaAleurodiscus en Stereum, die slechts door kwantitatieve
kenmerken gescheiden kunnen worden, tot twee verschillende families, en vinden we de
nauw verwante genera Cylindrobasidium en Chondrostereum zelfs in verschillende ordes
terug. Voor de opzet van dit boek, dat voornamelijk tot doel heeft het op naam brengen
van onbekend materiaal is dat echter geen groot bezwaar. Belangrijker is, of de sleutels
aan dit doel beantwoorden.
Het antwoord op deze vraag luidt in grote lijnen bevestigend; met name de sleutels
tot de soorten lopen beter dan die van Jülich. Ik heb uiteraard alleen een paar steekproeven
kunnen nemen, maar ook de sleutels tot de families en genera geven relatief weinig
problemen. Toch bleek het niet mogelijk Aleurodiscus-soorten zonder acanthohyphidiën,
zoals A . disciformis (Eikemeelschijfje), op naam te brengen als ze ook gloeocystidia hebben.
Verder" zijn er een paar slordigheden, zoals het synoniemiseren van de spooknaam S. rameale
Pers.: Fr. met Stereum complicatum. Er bestaat eenS. rameale Schw., inderdaad een
synoniem vanS. complicatum en eenS. rameale (Berk.) Massee, die in werkelijkheid
een synoniem van het insektenpathogeen Septobasidium aligerum Petch is, maar in de
praktijk gebruikt is voor een kleine, harige Stereum-soort, S. ochraceoflavum (Schw.)
Sacc. (Twijgkorstzwam), die niet in Scandinavië schijnt voor te komen, maar wel in
Nederland. De oorspronkelijke auteur van Pilodermafallax is de BelgLiberten niet Liberta.
De slotconclusie: beslist een nuttig determinatiewerk voor een uiterst redelijke prijs,
waarmee verreweg de meeste Nederlandse vondsten op naam kunnen worden gebracht.
Het boek is in de bibliotheek van de NMV aanwezig.
Joost Stalpers, Aphyllophorales-werkgroep Cristella
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M. Nóiiez & L. Ryvarden 1997, The genus Aleurodiscus. Synopsis Fungorum 12, Fungi flora, Oslo, 164 pp., 73 fig. Prijs: NK 220 (plus NK 25 verzendkosten) bij betaling
met VISA of postgiro. Taal; Engels. ISBN 82 90724 19 5. Bestellen via E-mail:
leif. ryvarden@bio. uio. no.
Dit is nummer 12 in de serie Synopsis Fungorum. Het bevat beschrijvingen van alle soorten
van Aleurodiscus s.l. (inclusief Acanthophysellum, Acanthophysium, Gloeosoma,
Acanthobasidium, Aleurobotrys en Aleurocystidiellum). Het kan geen monografie genoemd
worden, aangezien er relatiefweinig materiaal bestudeerd is (voornamelijk types), maar
is met name door de illustraties een waardevolle aanvulling op de bestaande literatuur.
Een paar kanttekeningen zijn echter wel op hun plaats.
De sleutels kennen een paar basale problemen. Zo is de verspreiding een aantal
malen voorin de sleutel gebruikt. Dit houdt in, dat bijvoorbeeld enkele soorten uit Australië
en Nieuw-Zeeland maar beter niet buiten dat gebied kunnen opduiken, maar ook, datA/eurodiscus mirabilis, die wel in dat gebied voorkomt, daarmee buiten dit boekje gaat. Ook
A. canadensis, die recent in België is ontdekt, is puur om dat feit niet op naam te brengen.
Indirect lost dit nog een probleem voor de auteurs op. In de toch al schaarse discussies
hoeft een aantal nauwverwante soorten niet vergeleken te worden, omdat ze ver van elkaar
uitsleutelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor A. propinquum versus A. canadensis (en A. dendroideus), en voor de koppels A. australiensis en A. wakejieldiae, A. zealandicus en A. mirabilis,
en A. sparsus en A. oakesii.
Een ander probleem is het onderscheid tussen acanthohyphidiën en dendrohyphidiën.
In feite staan A. ilexicola en A. exasperatus dicht bijelkaar, maar de eerste zou geen
acanthohyphidiën hebben en de ander wel. Een vergelijking van de tekeningen echter maakt
duidelijk, dat de verschillen niet te omschrijven zijn. Het soortconcept van A. gabonicus
wijkt af van dat van de oorspronkelijke auteurs Boictin & al. Deze laatsten beschrijven
de soort zonder gespen, gesteund door de cultuurkenmerken, terwijl Nufiez en Ryvarden
constant gespen constateren en tekenen. Dat kan eenvoudig niet van het typemateriaal
zijn, en dat terwijl de soort maar eenmaal verzameld is. Verder zijn enkele beschrijvingen
wel heel erg letterlijk overgenomen, met name een aantal van Cunningham (1963), die
in het algemeen niet uitblonk door zijn exacte metingen.
Tenslotte zijn er een aantal slordigheden: zo zijn de tekeningen van A. farlowii
en A. abietis verwisseld en hebben de acanthohyphidiën van A. bisporum volgens de beschrijving tot maximaal12 uitsteeksels, terwijl de tekening verschillende exemplaren toont met
minstens 12 uitsteeksels, alleen al in het blikveld.
Al met al een aardig boekje, dat met enige voorzichtigheid gehanteerd moet worden.
Het is aanwezig in de verenigingsbibliotheek.
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D.N. Pegler, P.J. Roberts & B.M. Spooner. 1997. British chanterelles and tooth fungi.
An account of the British Cantharelloid and stipitate Hydnoid fungi. Royal Botanie
Gardens, Kew. 114pp., 40kleurenfoto's

+ 39zwart-witatbeeldingen. PrijscaHfl.130.

Het boek geeft een beschrijving van de 35 soorten van de genoemde groepen die uit GrootBrittannië bekend zijn. Daarvan komen er tien voor rekening van de 'cantharelachtigen',
metvier geslachten: Craterellus, Pseudocraterellus, Cantharellus en- waarschijnlijkvoor
velen van ons hier op een vreemde plaats- Hydnum. De andere 25 behoren tot de 'Gesteelde
stekelzwammen', met zeven geslachten Auriscalpium, Mucronella, Hericium (inclusief
Creolophus), Bankera, Phellodon, Hydnellum en Sarcodon. Taxonomisch dus een wat
onverwachte verzameling.
Van de 35 soorten zijn er acht niet bekend uit Nederland volgens het 'Overzicht
van de paddestoelen in Nederland' (1995) namelijk Cantharellus vier (intussen is C. 'pallens'
in Nederland ontdekt (Arnolds, 1998), Bankera één en Sarcodon drie soorten. Wat de
voorkomensfrequentie betreft, is het volgende overzichtje leerzaam:

Groot-Brittannië
Nederland

totaal

vrij tot zeer
zeldzaam

vrij tot redelijk
algemeen

34
27

24
24

6*
3

* + 2 uitsluitend in Schotland + 2 uitsluitend in Zuid-Engeland
Je zult het boekje dus niet zo vaak uit de kast hoeven te halen.
De kleurfoto's zijn voor een groot deel niet van de auteurs maar van andere fotografen.
In elke soortbeschrijving wordt aan het eind ook verwezen naar (volgens hun oordeel)
geslaagde kleurfoto's in andere algemene en ook bij ons veel gebruikte paddestoelboeken
(Phillips e.d.). In enkele gevallen wordt ook verwezen naar andere werken, zoals de bekende
monografie over stekelzwammen van Maas Geesteranus (1975). Dat is bepaald niet overbodig,
want op de kleurfoto's in het besproken boek zijn belangrijke soortkenmerken nogal eens
niet of niet duidelijk zichtbaar. Zo zijn Craterellus comucopioides, de Hoorn-van-overvloed
(pag. 17) en ook Pseudocraterellus cinereus ( (pag. 19) te donker. Van vijf soorten
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stekelzwammen is op de foto alleen de bovenzijde van de paddestoelen te zien en zijn
dus de stekels en de stelen onzichtbaar: Bankera fuligineoalba (pag. 61, Blozende
stekelzwam), Phellodon niger (pag. 71, Blauwzwarte stekelzwam), Hydnellum peckii,
(pag. 79, Bloeddruppelstekelzwam), H. concrescens (pag. 83) en Sarcodon imbricatus
(pag. 93, Geschubde stekelzwam). Bij enkele andere soorten zijn de stelen wel
meegefotografeerd, maar is hun kleur of hun oppervlak onduidelijk: Phellodon melaleucus
(pag. 67, Tengere stekelzwam), P. conjluens (pag. 73, Wollige stekelzwam) en Hydnum
ferrugineum (pag. 87, Roodbruine stekelzwam).
De kleurfoto's zijn praktisch alle op de groeiplaatsen opgenomen. Hierbij is gelukkig
meestal wel meer of minder 'getuinierd': enkele exemplaren zijn horizontaal neergelegd
of omgekeerd gezet om de kenmerken van hoedonderzijde en steel goed te laten uitkomen
(met uitzonderingen: zie hierboven) . Een aantal is bijgeflitst, doorgaans juist genoeg, maar
in enkele gevallen (iets) te veel: Cantherellusfriesii (pag. 35), Hydnellum scrobiculatum
(pag. 85). Deze methode (ter plaatse opnemen) legt ook de habitat vast, die ook een
belangrijk soortkenmerk kan zijn.
In de soortsbeschrijvingen vinden we niets over de (voor- of) achteruitgang van
de soorten. Wel wordt dit onderwerp kort behandeld in het hoofdstukje over 'Oecologie,
verspreiding en bescherming'. Maar wie benieuwd is naar de mate van achteruitgang van
de gewone Hanekam en van enkele van de behandelde stekelzwammen (allemaal
mycorrhizavormers!) in de verschillende delen van Groot-Brittannië, zal teleurgesteld
worden. Een systematische paddestoelenkartering, zoals we die sinds jaren in Nederland
hebben, is in Engeland onbekend. We moeten het doen met wat algemeenheden en losse
waarnemingen. Verspreidingskaartjes vinden we dan ook niet in het boekje.
Bij de vermelding van 'de aanzienlijke achteruitgang in vele delen van Europa
in de laatste 20-30 jaar' lezen we 'dat op de Britse eilanden een dergelijke situatie bestaat',
maar precieze gegevens zijn blijkbaar niet beschikbaar. Expliciet wordt naar publikaties
van Nederlandse(!) mycologen verwezen en hieruit over de oorzaken van de achteruitgang
geciteerd. Het is bijzonder jammer dat van de Britse eilanden nauwkeurige gegevens
ontbreken. Door het overheersende zeeklimaat zou de situatie daar mogelijk op een aantal
punten aanzienlijk kunnen verschillen van die op het Europese vasteland.
Een 'Voorlopige rode lijst' van bedreigde soorten blijkt overigens wèl gepubliceerd
te zijn en wordt ook door de schrijvers vermeld (lng, 1992).
Literatuur
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BOEKAANKONDIGINGEN
De volgende publikaties zijn nieuw en worden in een volgende Coolia besproken:

J. Keiler, Atlas des basidiomycètes. 1997. USSM. Een dik plaatwerk, met foto's van
sporen van Aphyllophorales en Agaricales. Raster- en in mindere mate transmissieelectronenmicroscopische foto's vormen de hoofdmoot van dit boek.
Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate desctipti aut definite picti.
Mykoflora in Alassio - I. Drie deeltjes zijn verschenen in deze serie, waarin aandacht
wordt geschonken aan zeldzame soorten: Pars I. M. Sarnari, 1997. Russule rare or
interessanti. Pars II. A. Rausknecht & I. Krisai-Greilhuber, 1997. Some rare Agaricales
with brown or darker spores. Pars lil. C.L. Alessio, 1998. Boletus e Inocybe.

MYCOLOGISCHE PUBLICATIES
VERKRIJGBAAR OP OF VIA HET RIJKSliERBARIUM
1. E. Kits van Waveren (1985). The Dutch, French and British species of Psathyrella,
300 pp., 448 fig., gebrocheerd (Persoonia Suppl. 2): f 85,--. Ledenprijs f 70,--.
2. E. Kits van Waveren (1987). Additions to our monograph on Psathyrella, 42 pp.,
80 fig., geniet (overdruk uit Persoonia 13(3)): f 10,--.
3. M.M. Nauta (1987). Revisie van de in Nederland voorkomende soorten van het geslacht
Agrocybe (Leemhoeden), 168 pp., 52 fig., 13 verspreidingskaartjes,gebrocheerd: f15,--.
4. C. Bas & al. (1988). Flora agaricina neerlandica 1, 182 pp., 201 fig., gebonden! 120,--,
gebrocheerd is uitverkocht. Ledenprijs f 96,--. (Niet-leden dienen dit boek te bestellen
bij uitgeverij A.A. Balkema, Postbus 1675, 3000 BR Rotterdam) .
5. C. Bas & al. (1990). FloraAgaricinaNeerlandica2. Gebonden! 120,--, gebrocheerd
f 70,--. Ledenprijs resp. f 96,-- en f 56,--.
6. C. Bas & al. (1995). Flora agaricina neerlandica 3. Prijzen als voor deel 2.
7. M.M. Nauta & E.C. Yellinga (1995). Atlas van Nederlandse paddestoelen. Balkema,
Rotterdam/Brookfield. NMV-Ieden: f 65,--; niet-leden: f 85,--.

De publikaties waarvoor een ledenprijs geldt worden alleen uit de hand (op het Rijksherbarium of op bijeenkomsten van de NMV) tegen die prijs verkocht, op voorwaarde dat
contant of met een girobetaalkaart betaald wordt, zodat het Rijksherbarium geen
administratiekosten heeft. Te bevragen bij Marijke Nauta (voor nr . 7) of bij Kees Bas
& Machiel Noordeloos (voor nrs. 1 t/m 6), Rijksherbarium, Einsreinweg 2, Leiden (tel.
071-5273500) .
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UIT DE TIJDSCHRIFTEN
Huub van der Aa
Artikelen met meer dan twee auteurs worden gerefereerd als 'auteur & al.'. Als soorten
in kleur zijn afgebeeld wordt dit aangegeven met een *.
AMK MededeUngen
Mededelingen van de Koninklijke Antwerpse Mycologische Kring.
Nr. 97, 4, december 1997. André de Haan & al. brengen het 'Vierde verslag van de
werkgroep Cortinarius' uit, met genummerde beschrijvingen van de volgende soorten: 21:
Cortinarius comptulus (Pluizige gordijnzwam); 22: C. sertipes (Siersteelgordijnzwam); 23:
C.fulvostriatulus; 24: C. renidens; 25: C. ovatosporus; 26: C. brunneus var. glandicolor
en 27: C. helobius (Kleine moerasgordijnzwam). Van alle soorten een uitvoerige beschrijving,
tekeningen van de microscopische kenmerken en een discussie. Voorts worden vondsten
van Cotylidia undulata (Franjekorsttrechtertje) en Collybia luxurians (Compostcollybia)
besproken. Drie pagina's met kleurenfoto's geven een fraai overzicht van mensen, paddestoelen
en sfeer tijdens een werkweek in Oostduinkerke, najaar 1997.
Australasian Mycological Newsletter
Nr. 16, 3, september 1997. Dit tijdschrift is een publikatie van 'The Australasian Mycological
Society' en wij ontvingen deze aflevering omdat er een artikel in staat van A.R. Byrne
& al. over 'ldentification of arsenic compoundsin mushrooms, and evidence for mycelial
methylation'. Interessant is ook het artikel van N.L. Beugher over de 'Hypogeous and semihypogeous macrofungi associated with Antarctic beech (Nothofagus moorel)'. In enkele
delen van Australië werden soorten uit 19 genera van truffels en schijntruffels aangetroffen,
naast maar twee plaatjeszwammen (Cortinarius- en Laccaria-soorten). De schrijver meent
dat de omstandigheden voor bovengrondse fructificatie in de onderzochte Nothofagus-gebieden
zeer slecht zijn en dat de boom voor zijn mycorrhiza voornamelijk is aangewezen op
ondergronds fructificerende soorten. Het tekent de moeilijkheden waarvoor de Australische
mycoloog staat, want in geen enkel geval kon de soort worden gedetermineerd.
Beiträge zur Kenntois der Pilze Mitteleuropas
Uitgegeven door Arbeitsgemeinschaft Mykologie Ostwürtenburg (AMO) der Deutschen
Geselischaft für Mykologie, Nummer 11, 1997, van dit jaarlijks verschijnende periodiek,
is 'Herrn German J. Krieglsteiner zum 60. Gebmtstag am 8. September 1997 gewidmet'.
In 'Studien in der Gattung Psathyrella VI' beschrijft M. Enderle uitvoerig de variabiliteit
van Psathyrella ocellata* (Vale franjehoed). R. Kärcher beschrijft in 'Beitrag zur Kenntnis
der Täublinge, Russula Studien, Teil4' de gele en naar geel neigende 'Heringstäublinge'.
E. Schild beschrijft de nieuwe soort Ramaria krieglsteineri*, gevonden in een beukenbos
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in Zwitserland en E. Gerhardt beschrijft van Tremelia mesenterica (Gele trilzwarn) de nieuwe
forma crystallina.
In 'Beiträge zur Kenntnis bryophiler Pezizales-Arten 5' beschrijft D. Benleert drie nieuwe
Octospora-soorten. K. Siepe neemt drie 'seltene oder neue Askomyzeten in Baden Württemberg
II' op de korrel: Berlesiella nigerrima, Thyridaria rubronotata en Trochila laurocerasi
(Laurierkersdekselbekertje). W. Beyer inventariseerde 'Askomyceten und einige Basidiomyceten
an Typha latifolia (Grote lisdodde) und Phragmites australis (Riet)'. Uit de lijsten met soorten
zijn de volgende 'bemerkenswerter Funde' uitgekozen voor een nadere beschrijving: Bisporelia

scolochoae, Clavidisculum granulosellum, Orbilia septispora, Perrotia distincta, Scutomollisia
punctum, Pyrenophora typhicola, Hohenbuehelia cyphelliformis (Schelpharpoenzwam) en
Pterula gracilis* (Kruidveertje).
R. Galan & H. 0. Baralbeschrijven de nieuwe soort Hymenoscyphus tamaricis* uit
Midden- en Zuid-Spanje en H. Waldner beschrijft 'Apiorhynchostoma curreyi, ein offenbar
seltener Kernpilz im Holz von Nadelbäumen'. Claviceps purpurea (Echt moederkoren) is
het onderwerp van een studie door J. Häffner. S. Müller onderzocht de invloed van systernische
fungiciden op 16 basidiomyceten en vond verschillen in gevoeligheid, waarbij er samenhang
bleek te bestaan tussen de 'Fungizidtoleranz' en de levenswijze: 'Potentiell parasitische
Arten scheinen weniger empfindlich zu sein als reine Saprophyten, Arten mit weitem
Substratspektrum weniger empfindlich als spezialisierte Arten'.
H.D. Zehfuss & al. hebben de oecologie van de paddestoelenflora 'arn Himbeerberg
im westlichen Hunsrück' bestudeerd. H. Clémençon heeft het verschijnsel
'Sporenpolymorphismus' statistisch benaderd. Gerrnan H. Krieglsteiner bestudeerde uitvoerig
morfologie, nomenclatuur en oecologie van Co rio/opsis gallica (Bruine borstelkurkzwam)
en C. trogii (Bleke borstelkurkzwam) en concludeert onder meer dat het genus Co rio/opsis
nauwelijks recht van bestaan heeft en beter weer met Trametes kan worden verenigd.
Krieglsteiner zelf schrijft twee lange artikelen over de stand van zaken bij de bestudering
van de paddestoelenflora van Baden-Württenberg. Een dankwoord van de jubilaris, die
herstellende is van een ernstige ziekte, eindigt met de volgende oproep: "Also rufe ich Sie
emeut auf, nachzudenken, Strategien zu entwickeln, Methoden zu erproben, die das Überleben
unsere Mitgeschöpfe in dieservonder menschlichen Profitgier vergifteten Welt wenigstens
so lange gewährleisten, bis eine hoffentlich sensiblere, eine vemünftiger Menschengeneration
die unsere ablöst".
Cryptogamie Mycologie
Nr. 18, 3, 1997. Régis Courtecuisse presenteert de 'Lis te rouge des champignons menacés
de la région Nord-Pas-de-Calais (France)'. Dit is de eerste rode lijst van Franse paddestoelen
en die geeft een alarmerend beeld van de situatie, vooral met betrekking tot de ectomycorrhizasoorten. A. Ortega & al. beschrijven in 'Contribucion al estudio del genero Cortinarius
en Espana Peninsular, II Parte' de soorten Cortinarius barbatus en C. croceocaeruleus (Paarse
galgordijnzwam). Van laatstgenoemde soort wordt de nieuwe var. meridionalis beschreven.
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C. Illana & al. beschrijven 11 soorten 'Myxomycetes de Espana', met onder andere een
groot aantal SEM-foto's van sporen.
Czech Mycology
Nr. 50, 2, november 1997. Ji1i Moravec heeft drie Scutellinia-soorten met grove wratten
samengebracht in het nieuwe subgenus Geneosperma. De soorten zijn uitvoerig beschreven
en gei1lustreerd. Kamila Bacigálová beschrijft 'Species of Taphrina on Betu/a in Slowakia'.
Frantisec Kotlaba bestudeerde'Some uncommon or rare polypores (Polyporales s.l.) colleeled
on uncommon hosts'. Hij geeft verspreidings- en waardplantgegevens van zeventien soorten.
Doeurneuts Mycologiques
Nr. 27, 107, oktober 1997. R. Pacaud beschrijft een aantal 'Agaricomycètes rares ou
interessantes de Vendée': Amanita singeri*, Floccularia subcaligata, Melanoleuca atripes
(Donkere veldridderzwam) var. nigripes*, Neolentinus porulerosus* en Resupinatus leightonii*.
Gérard Trichies meldt de eerste vondst van Spiculogloea occulta in Frankrijk. Dit pas recent
op Mallorca ontdekt lid van de Auriculariaceae parasiteert op korstzwammen, en is ook
al in Engeland gevonden. De auteur breekt een lans voor het regelmatig grondig bekijken
van zoveel mogelijk algemene korstjes en polyporen omdat dat de eruge methode is om
meer soorten van deze verwaarloosde groep te vinden. Hij zelf vond op deze manier, naast
deze noviteit, nog acht andere soorten op dergelijke substraten.
Philippe Clowez en Darnel Wipe trachten in een uitgebreide studie aan te tonen welke
relaties Morehel/a esculenta (Gewone morielje) en M. elata (Kegelmorielje) onderhouden
met hogere planten en dat hun voorkeuren voor bepaalde planten een chemische basis hebben.
Régis Courtecuisse en Nicolas de Munrllk geven een tussentijds overzicht van de vorderingen
van het Franse inventarisatie- en atlasproject Vooruitlopend op een 'Clé monographique'
van het geslacht Inocybe maakt M. Bon alvast een aantal subsecties in de secties Tardae
en Splendens, twee nieuwe soorten, twee nieuwe variëteiten en een nieuwe forma geldig,
door korte Latijnse beschrijvingen. Marcel Bon wordt door Maria Teresa Basso en Massimo
Candusso geëerd met de nieuwe soort Tricholoma bonii*. Tevens beschrijven zij een door
hen aangewezen neotype voor Tricholoma inocybeoides. In 'La Mycophotothèque de Jacques
Vast (2- Agaricus)' worden op één pagina de volgende vier soorten afgebeeld: Agaricus
cupreobrunneus* (Bruine weidechampignon), A. bernardii* (Kwelderchampignon), A.
variegans* en A. spissicaulis (Plompe champignon).
Nr. 27, 108, Décembre 1997 is geheel gewijd aan de in het vorige nummer aangekondigde
'Cié monographique du genre Inocybe (Fr.)Fr.; 2ème partie: sous-genre Inocybe = Inocybium
(Earle) Sing.)'. Deel1 was al verschenen in nr. 105 van dit tijdschrift. Van 12 taxa is een
kleurenfoto opgenomen; van 9 andere zijn op één plaat aquarellen gemaakt.

-113-

J ordstj ärnan
Nr. 18, 3, 1997. Raul Keskkula bespreektuitvoerig twee vormen van Panaeolus acuminatus*
(incl. P. rickenii*) (Spitse vlekplaat), die door Hora (1957) nog als twee afzonderlijke soorten
werden beschouwd. Johan Allmér en Áke Strid beschrijven Protomerulius caryae* van
drie recente Zweedse vindplaatsen. Lennart Halm geeft een beschrijving (met portret) van
leven en werken van de Zweedse mycoloog Jens Vleugel (1854-1927). Leif Anderson &
al. beschrijven Inocybe fibrosa* en Arne Ryberg doet hetzelfde met Coprinus spilosporus*.
Beide soorten zijn nieuw voor de Zweedse mycoflora. Deze artikelen zijn allemaal in het
Zweeds, maar met korte Engelse samenvattingen.
Karstenia
Nr. 37, 1, 1997. Francisco D. Calone & al. behandelen in 'Tanzanian mushrooms and their
uses 5' een aantal Gasteromyceten. Aan de orde komen: Cyathus montagnei, C. rudis*,
Geastrum corollinum* (Tepelaardster), G. drummondii, G. hariotii, G. saccatum (Viltige
aardster), Phallus impudicus* (Grote stinkzwam), P. tenuis*, Scleroderma cepa* (Uiige
aardappelbovist) en S. verrucosum (Wortelende aardappelbovist). De enige praktische
toepassing van Gasteromyceten, vooral 'puffballs', die de schrijvers op verschillende plaatsen
op het platteland van Tanzania tegenkwamen was het gebruik als verdovingsmiddel voor
bijen. Een stuifzwam wordt aan een stok geprikt, aangestoken en in of nabij een bijennest
gehouden. De bijen raken versuft en de 'honingdief kan zijn gang gaan.
Carl-Adam Haeggström geeft een geannoteerde checklist van 'The Gasteramycetes of
the Äland Islands, SW Finland' met voor ons vooral veel interessante oecologische gegevens.
Bellis Kullman beschrijft en illustreert Octospora maireana, een bekerzwam die uiterst
zeldzaam, maar wereldwijd verspreid lijkt, want de vijf tot nu toe bekende vindplaatsen
liggen in Noord-Amerika (tweemaal), Australië, Noord-Afrika en Spanje, waar de schrijfster
nu het eiland Äland, in Zuid-Finland aan toevoegt.
Nr. 37, 2, 1997. Het nummer is opgedragen aan Dr. Mauri Korhanen, een vooraanstaand
Fins mycoloog, bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. Jukka Vaura beschrijft
twee nieuwe Inocybe-soorten uit Finland: Inocybe argenteolutea* en I. pargasensis*. Inocybe
decemgibbosa*, vroeger slechts een forma van I. oblectabilis (Forse vezelkop), wordt tot
soort verheven en ook I. grammata (Stinkvezelkop) wordt uitgebreid onder de loupe genomen,
mede gebaseerd op enkele Nederlandse collecties. Microscopische kenmerken (tekeningen),
typische vindplaatsen (foto's) en de verspreiding in Fennoscandinavië (kaartjes) komen uitvoerig
in beeld.
Mycologia Bavarica
Nr. 2, 1997. Op de kaft bevindt zich een kleurenfoto van Inonotus dryadeus
(Eikeweerschijnzwam). Jürgen Schreiner bespreekt in 'Boletus luteocupreus* Bertéa & Estadès,
Gelbhütiger Purpurröhrling, Erstnachweis für Deutschland' het voorkomen in 'einem
warmeliebenden Laubmischwald bei Karburg (Unterfranken)', de taxonomie, morfologie
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en oecologie van deze voornamelijk mediterrane boleet. Andreas Bresinsky behandelt in
'Pilze von besonderen Standorten ( 1): Er ico-Pinetea und einige ihrer Kontaktgesellschaften'
in het kort een aantal paddestoelsoorten in relatie tot hun voorkomen in bepaalde vegetatietypen. Russula torulosa (Appelgeurrussula) var.fuscorubra* wordt uitvoeriger besproken.
Christoph Hahn dokumenteert de eerste vondst in Beieren sinds 1886, van Hydnellum
geogenium. Till R. Lohmeyer bespreekt in 'Eine Zwischenbilanz nach dreissig Jahren; Teil
ll' een aantal 'Porlinge zwischen Inn und Salzach'. Aan de orde komen Ga!wderma adspersum,
G. carnosum, G. lipsiense (Platte tonderzwam), G. lucidum (Gesteelde lakzwam), G.
resinaceum* (Harslakzwam) en negen Polyporus-soorten waaronder de warmteminnende
P. mori*, die ter plaatse algemeen voorkomt op afgevallen Fraxinus-takken. Wolfgang Dämon
en Roman Türk bespreken 13 soorten van het geslacht Tubulicrinus (Oploskorstje) die
voorkomen in het gebied rond Salzburg. Van alle soorten zijn tekeningen gemaakt van sporen
en lyocystiden.
Ludwig Beenken heeft een uitvoerige studie gemaakt van Neetria decora*, met zijn anamorf
stadium Fusarium ciliatum*. Deze soort groeit volgens deze schrijver op de (grote) sporen
van de pyrenomyceet Massaria inquinans*, iets wat tot nu toe niet bekend was. In een korte
mededeling melden Friedl Rettich en Ludwig Beenken dat Xylaria oxyacanthae
(Meidoornbesgeweizwam) voor het eerst in Beieren is aangetroffen.
Mycologist
The international Joumal of general mycology.
Nr. 11, 4, november 1997. Op de voorkaft staat een grote foto van Ileodictyon cibarium*
als illustratie bij een artikel van Graham W. Gooday en John Zerning. De opmerkelijke
vorm van deze tot de Clathraceae behorende soort wordt vergeleken met die van de
'buckminsterfullerenes' en met de (ruimtelijke) structuurformule van een chemische verbinding
met 28 C-atomen. Roland Weber & al. bespreken in 'Teaching techniques for mycology
2' hoe het algemene sla-pathogeen Bremia lactucae* gemakkelijk in leven kan worden gehouden
en geactiveerd kan worden voor onderwijsdoeleinden. Ook de 'New British records' betreffen
een microfungus: Puccinia mariana, een roest op de MariadisteL Alick Henrici en Leif
Ryvarden beschrijvenAntrodia pseudosinuosa*, een nieuwe soort van een Britse vindplaats,
voorkomend op dood iepenhout. De soort onderscheidt zich van de nauwverwante A. sinuosa
(Witte plakkaatstrookzwam) onder andere door de pileate vruchtlichamen en grotere en
duidelijker allantoïde basidiosporen.
Lloyd J. Watson introduceert een door hem zelf gemaakt gecomputeriseerd systeem
om alle Britse macrofungi mee te determineren. Het is gebaseerd op zowel macro- als
microscopische kenmerken. Vooral de niet-computer-freaks moeten hun boeken voorlopig
nog maar niet weggooien want: 'Sadly the system is not simple, since to utilise the programme
effectively the user needs to be conversant with Access, which would need at least a half
day training'. Ook F. Pando gebruikt zijn computer en wel om er sporen 'fast and acurately'
mee te meten. Nodig zijn: een goede PC met muis, een microscoop met tekentubus, een
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spiegel en natuurlijk het computerprogramma 'Midespo.exe'.
Alan Hills vergelijkt in 'Notes on British species of the Boletus torasus complex' de
ook in Engeland zeldzame boletenBoZerus rhodopupureus*, B. torosus*, B. xanthocyaneus*
en B. xanthopurpureus*. Microscopische kenmerken zijn weergegeven in tekeningen en
de chemische reacties in een tabel. David Langley doet verslag van een zoektocht in het
rijk der fungi naar 'the generation ofnew medicines'. Jean Meunter doet verslag van haar
ervaringen met 'Dying with Fungi'. Kleurrijkeresulaten zijn afgebeeld op de achterkant
van deze aflevering: Een kleurenwaaier bestaande uit stukjes wol en verschillende
kledingstukken die met paddestoelkleurstoffen geverfd zijn. De schrijfster is lid van het
'Lincolnshire Guild of Weavers, Spinners and Dyers', en dat lijkt mij een garantie voor
succes.
K.D. Hyde stelt de vraag: "Can we rapidly measure fungal diversity?" In dit artikel
komen nieuwe methoden van, met name tropisch, biodiversiteitsonderzoek, aan de orde.
De fungi bieden, als model organismen, betere mogelijkheden dan bijvoorbeeld vogels of
zoogdieren, maar het voor mij geheel nieuwe begrip 'Rapid Biodiversity Assessment' (RBA)
roept nog heel wat vragen op, te meer daar toepassing van deze methode 'practically eliminates
the need for a forma! taxonomie content in the classification and identifications of organisms'.
In 'Profiles of fungi' worden Melanophyllum haematospermum* (Verkleurzwammetje)
enAsterostroma laxum* (Gladsporig sterrenkorstje) beschreven. In 'Mycological answers'
wordt door Susan Isaac de vraag beantwoord waarom schimmels in de natuur biochemische
produkten maken, die bovendien soms economisch van belang blijken te zijn. Op de achterkaft
staat nog een foto van Volvariella surrecta* (Parasietbeurszwam), behorende bij een korte
mededeling door John Wood.

Natuurhistorisch maandblad
Uitgegeven door het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.
Nr. 87, januari 1998, is geheel gewijd aan 'De Groote Heide' bij Venlo. In dit nummer
behandelt L.D.H. Spoormakers de 'Paddestoelen van de Groote Heide'. In totaal zijn 286
macrofungi aangetroffen, waarvan er 44 min of meer bedreigd of kwetsbaar zijn. Een
belangrijk deel van de mycologische waarde van het gebied is te herleiden tot paddestoelen
van (schrale) graslanden. Russula torulosa, R. sanguinaria, Cystodenna terrei* enEntoloma
acidophilum zijn serieus bedreigde soorten en Spoormakers doet enkele aanbevelingen voor
toekomstig beheer. Ook van Hygrocybe virginea* (Gewoon sneeuwzwammetje), Ciavaria
argillacea* (Heideknotszwam), Hygrocybe autoconica* (Puntrnutswasplaat) enEntoloma
chalybaeum* (Blauwplaatstaalsteeltje) zijn kleurenfoto's opgenomen.

Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde
Nr. 6, 1997. Seppo Huhtinen beschrijft Cistel/a spicicola, een nieuwe soort, gevonden op
dode sporophyllen van Diphasiastrum complanatum in Finland. De waardplant behoort
weliswaar tot de Lycopodiaceae, maar de nieuwe soort wordt in de titel van het artikel
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verwarrenderwijs aangekondigd als 'a new species on Lycopodium'. James Terenee Palmer
geeft beschrijvingen en tekeningen van 'Some rare fungi from the Attergau, Upper Austria':
Nidularia dejormis (Eierzakje), Geoglossum vleugeliGJUim, Notlwmitra cinnanwmea, Mycocalia
denudata (Bleke dwergnestzwam) en Glomus radiatus.
Ursula Peinner en Reinhold Pöder geven een beschrijving van Cordyceps michiganensis*,
gevonden op dode keverlarven in Tirol. Deze soort was tot nu toe alleen bekend uit de
Verenigde Staten. Oerhard Wölfel en Machiel E. Noordeloos geven uitvoerige beschrijvingen
vanEntoloma triste* (Sombere satijnzwam), E. undulatosporum* (Knobbelspoorsatijnzwam),
E. inutile* (Donkere kegelsatijnzwam) en de nieuwe soort E. winterhoffii*. Tevens geven
zij een sleutel naar deze vier soorten. Anton Rausknecht en Uwe Passauer beantwoorden
de vraag 'Was ist Agaricus siligineus im Sinne von Fries?' met uitvoerige beschrijvingen
van Conocybe siliginea (Vaal breeksteeltje) en C. rickenii (Bleek breeksteeltje). Van beide
soorten wordt een neotype aangewezen. Walter M. Jaklitsch en Margaret E. Barr geven
een sleutel naar de vijf soorten van het genus Dictyoporthe, dat behoort tot de DiaportbaJes
(Ascomycetes).
Thomas W. Kuyper en Anton Rausknecht beschrijven 'Omphalina luteopallida*, eine
neue Art aus Österreich' en Roy Watling en Anton Rausknecht beschrijven 'Conocybe
anthuriae, a new volvate species from Mauritius (Africa)', gevolgd door een sleutel naar
de vijf tot nu toe bekende Conocybe-soorten met een volva, waarvan er overigens maar
één (C. hornana) ook in Europa (Duitsland, Spanje) voorkomt. Herman Voglmayr geeft
een beschrijving met afbeeldingen van Akenomyces costatus, waarvan de sclerotiën in
Oostenrijk werden aangetroffen op bladeren van Cladium mariscus in zwak stromend water.
Dat deze schimmel tot de Basidiomyceten behoort blijkt onder andere uit het voorkomen
van gespen in het mycelium. Nieuwe soorten die beschreven worden zijn Mycena quercophila*,
op bladeren van Quercus ilex in Spanje (door F. Esteve-Raventos en M. Villarreal ) en
Omphalina praticola*, 'eine neue Art aus den Niederlanden' (door Thomas W. Kuyper,
Eef Arnolds en Peter Jan Keizer).
Sonja ldzerda en Machiel E. Noordelcos komen in 'Studies in Lactarius sect. Tabidi'
tot de conclusie dat in de groep rond Lactarius theiogalus (Rimpelende melkzwam) sensu
Neuhoff een nieuwe soort, L. oedohyphosus, moet worden onderscheiden. De nomenclatorische
verwarring in deze groep wordt ontward met onder andere als resultaat dat L. theiogalus
sensu Neuhoff voortaan L. tabidus moet heten. Schrijvers geven een sleutel naar de zes
Europese soorten in de sectie Tabidi en uitvoerige beschrijvingen met afbeeldingen (tekeningen
van microscopische kenmerken en enkele kleurenfoto's) van: L. badiosanguineus, L. hepaticus
(Levermelkzwam), L. lacunarum* (Greppelmelkzwam), L. brunneohepaticus, L. tabidus*
en L. oedohyphosus*.
In 'Corticioide Basidienpilze Österreichs 1' komen de volgende soorten aan de orde:

Basidiodendronrimulentum, Candelabrochaeteverruculosa, Gloeocystidiellumporosellum,
Hyphodontia nudiseta, Lindtneria chordulata, Lobulicium occultum, Membranomyces spurius,
Paullicorticium ansatum, Pseudoxenasma verrucisporum, Sistotrema alni en Tulasnella
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deliquescens. De beschrijvingen, ook van de oecologie, zijn uitvoerig en van alle soorten
zijn de microcopische kenmerken in tekeningen weergegeven.
Christoph Hahn vergelijkt heel uitvoerig Leccinum oxydabile (Blozende berkeboleet)
met L. variicolor (Bonte berkeboleet) en maakt onder andere duidelijk dat beide soorten
goed herkenbaar zijn aan de hoedhuidstructuur. Irmgard Krisai-Greilhuber & al. geven
een lijst met niet minder dan 586 soorten, gevonden tijdens een werkweek van Weense
mycologen in Vorarlberg, najaar 1995. Bij een aantal soorten wordt commentaar geleverd,
soms vergezeld van tekeningen. Anton Rausknecht & al. geven een overzicht van de tien
tot nu toe bekende soorten van het geslacht Hydropus (Sapsteel) in Oostenrijk. Daaronder
zijn Hydropus montis-rosae, eerder als variëteit van H. jloccipes beschreven maar nu tot
soort verheven, en de nieuwe variëteit H. trichodenna var. lobauensis. Van alle tien behandelde
taxa zijn er uitvoerige beschrijvingen en tekeningen van habitus en microscopische kenmerken.
J. Christan & al. vergelijken nauwkeurig Ramaria bataillei* en R. testaceojlava*.

Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde
Nr. 75, 11, november 1997. Ruedi Winkier gaat in op 'Methoden der PilzbestimmungProbleme und neue Wege'. Zijn schets van de moeilijkheden bij het determineren gaat
vergezeld van een tekening van mycologen, die zich verzameld hebben rond paddestoelen,
boeken, microscoop en wijn en elkaar desondanks naar het leven lijken te staan. In deel
29 van een 'Leitfaden der Mykologie' gaat het dit keer over Ridderzwammen. 'Der Pilz
des Monats' is Dendrophora erumpens*, een uit Amerika overgewaaide nieuwkomer in
Europa. Hanspeter Keilerhans doet een korte mededeling over Lyophyllum favrei, een
opvallende soort die zich in Zwitserland lijkt uit te breiden.
Nr. 95, 12, november 1997. Hans-PeterNeukomschrijft over een aantal aspecten van
'Die Trüffel: eine Köstlichkeit der exklusiven Küche', gei1lustreerd met foto's van Tuber
melanosporum* en T. magnatum*, een brave hond die een truffel vond en een cartoon van
een hond die een schat heeft opgegraven en daarvoor van de baas op zijn kop krijgt omdat
die nu eenmaal liever een truffel had gevonden. Agrocybe putaminum* fungeert als 'Der
Pilz de's Monats' .
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WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT!
Wat voor mensen geldt, gaat, mutatis mutandis, ook voor paddestoelen op. Een uitgebreid
beschreven paddestoel, voorzien van een keurig etiket heeft grotere waarde voor het
nageslacht dan een onbeschreven frommeltje in een groezelig zakje, waarvan de erven
maar moeten raden wat het is en waar het vandaan komt!
Vandaar: een beschrijvingendag op 13 juni 1998 in Madoera, Javalaan 24, Baarn;
aanvang 10.30 uur (zaal open vanaf 10.00 uur). Voor koffie en thee wordt gezorgd, een
boterhammetje voor tussen de middag moet u zelf meenemen.
Hoe te verzamelen, waar moet je absoluut in het veld al op letten, het beschrijven
van paddestoelen, de verschillende kleurencodes, het drogen en bewaren, en het aanleggen
van een herbarium. Dit komt allemaal aan de orde. Natuurlijk is er genoeg ruimte in het
programma om zelf aan de slag te gaan met het maken van beschrijvingen en dergelijke.
Er is ruimte voor 24 deelnemers; u kunt zich voor 1 juni opgeven bij Joost Stalpers,
CBS, Postbus 273, 3740 AG Baarn; email stalpers@cbs.knaw.nl.

LIJST VAN PADDESTOELENWERKGROEPEN
Onderstaande lijst is opgesteld op basis van gegevens verkregen van de provinciale consuls.
Als zodanig zijn de werkgroepen gerangschikt per provincie, en daarbinnen alfabetisch
op plaatsnaam. Vele groepen bestaan, behalve uit NMV-leden, ook uit KNNV-leden of
zijn op~ericht als KNNV-werkgroepen, met medewerking van NMV-Ieden. Voor zover
bekend is dit vermeld. Deelname aan de werkgroepen staat in het algemeen open voor
NMV- of KNNV-leden, maar toegangsbepalingen van terreinen of beperkte ruimte voor
het determineren kan tot restricties leiden. De vermelde contactpersonen kunnen nadere
inlichtingen hierover geven. Volledige adressen zijn te vinden in de laatste NMV-ledenlijst
(september 1997).
Informatie over excursie frequentie, determineerbijeenkomsten etc. was niet altijd
beschikbaar. Ook de vermelde gegevens zijn aan verandering onderhevig. De contactpersonen
kunnen hierover de laatste informatie geven.
In gebieden waarvoor geen werkgroep is vermeld, kunnen mogelijk toch NMV-leden
geïnteresseerd zijn in gemeenschappelijke activiteiten. De provinciale consuls kunnen
behulpzaam zijn om contacten te leggen. Namen van de consuls zijn vermeld in de ledenlijst.
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Wijzigingen in of aanvullingen op de vermelde gegevens kunnen worden doorgegeven
aan het secretariaat van de NMV. Zij zullen dan in Coolia worden opgenomen onder
Verenigingsmededelingen.

GRONINGEN
Momenteel is er geen werkgroep in deze provincie.

FRIESLAND
Drachten - KNNV Paddestoelenwerkgroep
Contactpersoon: Sjoerd Greydanus (tel. 0512-342485) .
Excursies en bijeenkomsten in het herfstseizoen, 1x per 2-3 weken.
Leeuwarden - Paddestoelenwerkgroep Fries Natuurmuseum
Contactpersoon: Sjoerd Greydanus (tel. 0512-342485).
Bijeenkomsten in het seizoen in het Fries Natuurmuseum.

DRENTHE
Wijster - Paddestoelenwerkgroep
Contactpersonen: Biologisch Station Wijster (tel. 0593-562441) ,
Eef Arnolds (tel. 0593-523645), Bernhard de Vries (tel. 0528-265234).
Bijeenkomsten 1x per 2 weken op dinsdagavond.

OVERIJSSEL
Hengelo-Oldenzaal - Paddestoelenwerkgroep
Contactpersoon: Mw. H. van den Berg (tel. 074-2912681).
Excursies en bijeenkomsten in nazomer en herfst.

GELDERLAND
Apeldoorn - KNNV Paddestoelenwerkgroep
Contactpersoon: Leen Bos (tel. 055-5332382).
Excursies en bijeenkomsten lx per 2 weken, op donderdagmiddag resp. dinsdagavond.
Arnhem - KNNV Paddestoelenwerkgroep
Contactpersoon: Chris de Wilde, Arnhem (tel. 026-4433182) .
Excursies lx per 2 weken op woensdag, bijeenkomsten ad hoc .
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Nijmegen - Paddestoelenwerkgroep 'Het Rijk van Nijmegen'
Contactpersonen: Rob Gorissen (tel. 024-6414716), Nico Dam (tel. 024-3582421).
Excursies lx per week op zaterdag (buiten het seizoen onregelmatig).
Bijeenkomsten lx per 2 weken op maandagavond (buiten het seizoen onregelmatig) .
Wageningen e.o. - NMV en KNNV Paddestoelenwerkgroep 'Hygrophorus laetus'
Contactpersoon: Frans Tjallingii (tel. 0317-413801).
Bijeenkomsten lx per 2 weken/maand op maandagavond (afhankelijk van het seizoen).

UTRECHT
Breukelen - Paddestoelenwerkgroep "Nijenrode"
Contactpersoon: Gert Immerzeel (tel. 0346-264546).
Deelname beperkt in verband met beschikbare ruimte.

FLEVOLAND
Werkgroep Mycologisch Onderzoek IJsselmeerpolders
Contactpersonen: Ger van Zanen (tel. 020-6369996), Frans Stokman (tel. 0320-254790).
Excursies 1-2x per week, afhankelijk van het seizoen, op woensdag.
Details worden gepubliceerd in Coolia en de Nieuwsbrief van de werkgroep.

NOORD-HOLLAND
Amstelveen - IVN Paddestoelenwerkgroep
Contactpersoon: Joho Reijnders (tel. 020-6010729).
Excursies en aansluitende avond bijeenkomsten ad hoc.
Amsterdam - KNNV Paddestoelen- en Plantenwerkgroep
Contactpersoon: Ger van Zanen (tel. 020-6369996).
Bijeenkomsten 1x per maand/3 weken, eigen microscoop noodzakelijk.
Deelname beperkt in verband met beschikbare ruimte.
Haarlem- onderstaande KNNV-groepen werken in de Amsterdamse Waterleidingduinen
-Werkgroep Ecologie van Aardsterren en stuifballen
Contactpersoon: Joop Maurik (tel. 023-5285502).
Excursies ad hoc in het seizoen.
- Houtzwammenwerkgroep
Contactpersoon: Tom Puts (tel. 023- 5718371).
Excursie 1x per week op dinsdagochtend.

-121-

VERENIGINGSMEDEDELINGEN

- Wasplatenwerkgroep
Contactpersoon: Agnes Becker (tel. 023-5284022) .
Excursies ad hoc in het seizoen.

ZUID-HOLLAND
(zie ook Haarlem voor werkgroepen in de Amsterdamse Waterleidingduinen)
Leiden - KNNV Paddestoelenwerkgroep
Contactpersoon: Hans Adema (tel. 071-5128377) .
Excursies op zondag, Park Cronesteyn.
Noordwijk- NMV-KNNV-Vereniging voor Vogelbescherming werkgroep
Contactpersoon: Kees Verwey (tel. 071-3612219).
Excursies in het weekend.
Oostvoorne - NMV-KNNV Paddestoelenwerkgroep
Contactpersoon: Jan den Exter (tel. 0181-213034).
Bijeenkomsten onregelmatig op donderdagavond.
Oud-Beijerland- Paddestoelenwerkgroep in samenwerking met Hoekse Waardse Landschap
Contactpersoon: Ellen Bakker (tel. 0186-649933).
Bijeenkomsten onregelmatig op donderdagavond.
Rotterdam - KNNV Paddestoelenwerkgroep
Contactpersoon: Ad van den Berg (tel. 010-4505436).
Bijeenkomsten en determineren op donderdagavonden.
Rijswijk - Paddestoelenwerkgroep 'Te Werve'
Contactpersoon: Kees Uljé (tel. 0172-476130).
Deelname na overleg i.v.m. restricties van de terreinbeheerder.
Schiedam - KNNV Paddestoelenwerkgroep
Contactpersoon: Grieta Fransen (tel. 010-5913948).
Excursies in het weekend, determineren op dinsdagavond.
Wassenaar e.o. - NMV-KNNV Paddestoelenwerkgroep Wassenaarse Parken
Contactpersoon: Kees Fokkens (tel. 070-3280386).
Excursies lx per 2 weken op dinsdagmorgen, determineren op woensdagmiddag.
Zoetermeer - Paddestoelenwerkgroep
Contactpersoon: Thea VeeJenturf (tel. 079-3167574).
Excursies 1x per 2 weken op dinsdagmorgen, determineren op dinsdagmiddag .
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ZEELAND
Zeeuwse Paddestoelenwerkgroep - NMV en KNNV
Contactpersonen: Thijs Franse (tel. 0113-228247)- werkgroepleider;
Albertine Jacobs (tel/fax: 0113-343925)- secretaris.
Excursies ca. 6x per jaar, in voorjaar en herfst, meestal op zaterdag.

NOORD-BRABANT
Eindhoven - Paddestoelenwerkgroep
Contactpersoon: Frits Benjaminsen (tel. 040-2446288).
Bijeenkomsten elke woensdagavond, microscoop gewenst.
Helmond - Paddestoelenwerkgroep
Contactpersoon: Leon Raaijmakers (tel. 0492-522851).
Bijeenkomsten elke maandagavond, hele jaar door.
Roosendaal - KNNV Paddestoelenwerkgroep
Contactpersoon: C.J.W. Hendrikse (tel. 0165-537306) .
Inventarisatie natuurmonument.
Tilburg - KNNV Paddestoelenwerkgroep
Contactpersoon: L. Rommelaars (tel. 013-4634978).
Regelmatige excursies en inventarisaties.

LIMBURG

Paddestoelenstudiegroep Limburg
Contactpersoon: Paul Jennen - secretaris (tel. 046-4585503).
Bijeenkomsten 1x per week of 2 weken (seizoensafhankelijk).
In het winterseizoen microscopie-avonden voor beginners.
Details worden gepubliceerd in Coolia.

LANDELIJKE WERKGROEP
Aphyllophorales-werkgroep 'Cristella' - NMV en AMK
Contactpersonen: H. Larruners (tel. 0492-532100),
K. van der Put (vanuit België: 03-3663726).
Voor activiteiten zie ook Coolia 41: 55, 1998.
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BESTUUR VAN DE NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING
· Dr. E.J.M. Arnolds, voorzitter, Holthe 21, 9411 TN Holthe (tel. 0593-523645).
Mw.lr. M.T. Veerkamp, secretaris, Pelikaanweg 54, 3985 RZ Werkhoven (tel. 0343-551905).
Secretariaatsadres: Biologisch Station Wijster, Karnpsweg 27, 9418 PD Wijster (tel. 0593-562441).
W.G. Ligterink, penningmeester, Ragslagen 89, 7462 KC Rijssen (tel. 0548-513771),
gironummer 90902; bankrekening: ABN-AMRO Rijssen, 494.632.909.
Dr. J.A. Stalpers, vice-voorzitter en vertegenwoordiger van de Wetenschappelijke commissie,
Torenlaan 43, 3742 CR Baarn (tel. 035-5417475).
A. Gutter, comm. excursies, Noorder Boerenvaart 36, 1601 SN Enkhuizen (tel. 0228-314657).
Mw. N .R. Bulthuis-Hanenburg, comm. publiciteit, Fontanalaan 3, 5624 KN Eindhoven (tel. 040-2467405).
Dr. N.J. Dam, werkweekcoördinator, Hooischelf 13, 6581 SL Malden (tel. 024-3582421).

LEDENADMINISTRATIE
Mw. M.J.Dam, Hooischelf 13, 6581 SL Malden (tel. 024-3582421) .

REDACTIE COOLIA
Adres: Redactie Coolia, t.a.v. M.E. Noordeloos, Postbus 9514, 2300 RA Leiden.
Eindredactie
Mw. W. de Ligny, Oxfordiaan 48, 2314 EB Leiden (tel. 071-5895223).
M.E. Noordeloos, Solingenstraat 12, 2804 XT Gouda (tel. 0182-538684).
A.J. Termorshuizen, Kabeljauwallee 11, 6865 BL Doorwerth (tel. 0317-314306).
Buitenredactie
F.A. van de Bergh, Muiderwaard 313, 1824 XH Alkmaar (tel. 072-5613303).
R. Chrispijn, Jodenweg 1, 8385 GP Vledderveen (tel. 0521-381934).
Mw. E. van den Dool, Achter Ciarenburg 2, 3511 JJ Utrecht (tel. 030-2310916).
M.M. Groenendaal, De Ruyterstraat 91, 1792 AM Oudeschild (tel. 0222-322321).
P.J. Keizer, Kruisweg 23, 3513 CS Utrecht (tel. 030-2343505).
J. Lennie en Mw. E.C. Vellinga, Saenredamstraat 67, 2021 ZP Haarlem (tel. 023-5252011) .

OPROEP AAN AUTEURS
Kopij is van harte welkom, en dient te worden gezonden naar het redactieadres. Wilt u de redactie van
Coolia wat werk uit handen nemen, vraag dan vooraf een exemplaar van 'tips voor auteurs'. De redactie
behoudt zich het recht voor teksten aan te passen of in te korten. Voor determinatiesleutels wordt in
grote lijnen de lay-out van 'Flora Agaricina Neerlandica' gevolgd.
Verenigingsmededelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en de inhoud van
de rubrieken onder die van de samensteller.

COPYRIGHT
Het copyright voor de tekst en illustraties van de artikelen berust bij de Nederlandse Mycologische
Vereniging. Auteurs behouden ten alle tijde het recht om onderdelen van de tekst en de illustraties voor
andere doeleinden te gebruiken. Voor overname van hele artikelen is toestemming van de redactie vereist.
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