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Omslag: Mtlanoleuca cognata (Okerkleurige veldridderzwam). Tekening: T. Boekhout & R. van Crevel.
11lustratie uit Flora Agaricina Neerlandica 4 (in voorbereiding)
De Nederlandse Mycologische Vereniging

Opgericht in 1908, heeft de Vereniging als doel de beoefening van de mycologie in ruime zin te bevorderen .
In voor- en najaar worden wekelijks excursies georganiseerd, verder worden er werkweken gehouden en in
de winter verscheidene landelijke bijeenkomsten. Tevens is de NMV actief in de natuurbescherming waar
het paddestoelen betreft.
De bibliotheek van de NMV is gehuisvest in het Centraal Bureau voor Schimmelcultures, Dosterstraat I
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 I 40,-- voor gewone leden, en I 20,-- voor hu isgenootleden
(krijgen geen Coolia) en juniorleden (nog geen 25 jaar of student aan Universiteit of HBO: krijgen Coolia).
Lidmaatschap voor het leven: I 150,--; voor huisgenootleden I 375,--.
Informatie is verkrijgbaar bij de secretaris. Nieuwe leden en adreswijzigingen dienen gemeld te worden
bij: Marjo Dam, Hooischelf 13, 6581 SL Malden (tel. 024-3582421).
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NIEUWSBRIEF WERKGROEP PADDESTOELENKARTERING
STAND VAN ZAKEN 1998
Onverstoord gaat de kartering door. Er zit nog steeds groei in het hele gebeuren. We
zitten nu, 15 mei, op 908.358 waarnemingen, we zijn dus mooi op weg naar het miljoen.
Ook nu nog worden waarnemingen uit voorbije jaren aan het bestand toegevoegd; om die
reden (een getal dat niet meer verandert) ging ik in vorige jaren uit van het jaar waarin de
gegevens werden verwerkt. Voor de volledigheid geef ik deze keer enkele getallen die
gebaseerd zijn op het jaar van waarneming (Tabel 1). Bij het getal onder 1997 moet u
denken aan het weer dat ons parten speelde.
Tabel 1. Aantallen waarnemingen x 1000 per jaar gebaseerd op vondstdata.
jaar:
waarn. :

1988
37

1989
49

1990
54

1991
55

1992
67

1993
61

1994
62

1995
49

1996
59

1997
30

Met het aantal coördinatoren is ook het aantal waarnemers sterk toegenomen; het totaal
staat nu op 316. In 1997 kwamen er 25 beginnende karteerders bij. Dat is de oogst van
lokale voorlichting en begeleiding. Langzaam vindt er vervanging plaats van waarnemers
die er mee gestopt zijn en van hen die helaas zijn overleden. Het aantal actieve karteerders
schommelt het laatste decennium jaarlijks tussen de 100 en 140. Ik denk dat het laatste
jaar wat dat betreft vrij hoog zal scoren.
Er zijn verder na het verschijnen van het "Overzicht" 205 soorten bijgekomen. Het
einde van deze groeiende reeks is nog lang niet in zicht. De districtscoördinatoren
ontvangen regelmatig een "update" en als u ook zo'n (voorlopige) lijst wilt hebben dan is
één telefoontje genoeg. Denkt u er wel om: als u een soort nieuw voor Nederland vindt,
dan moet daar een bewijscollectie bij die gecontroleerd is door iemand die goed thuis is in
de betreffende paddestoelengroep.
Er zijn nu, inclusief de restgroepen, ongeveer 4110 soorten opgenomen in het
karteringsbestand en er wordt gewerkt aan het invoeren van een groep, 240 soorten, meest
ascomyceten, die bij het Centraal Bureau Schimmelcultures te Baarn aanwezig is.
Bovendien is er een hele serie nieuwe Mosschijfjes gevonden door E. Brouwer.
Van onze "macromyceten" komt 16% slechts voor in één uurhok en 42% komt
voor in minder dan 7 uurhokken. Ongeveer de helft van alle gekarteerde soorten is dus
zeldzaam of weinig gemeld. Daar tegenover staat dat van onze waarnemingen 18% wordt
ingenomen door meldingen van 23 zeer algemene soorten (>5000 meldingen per soort).
Bij bewerking van karteringsgegevens ontdekken we steeds meer hoe belangrijk de
oecocodes zijn. U bent niet verplicht om habitat, substraat en organisme in te vullen maar
als het enigszins mogelijk is zou het fijn zijn als u het wel doet. Naast extra informatie
geeft het ons ook mogelijkheden voor controle. Als u bijvoorbeeld per ongeluk Lachnum
sulphurellum (Gagelfranjekelkje) in plaats van Trichopeziza sulphurea (Zwavelgeel franjekelkje) invult en bij organisme "brandnetel" dan weten we vrijwel zeker dat U zich vergist
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Figuur 1. Aantal gevonden soorten fungi per uurhok (mei 1998).
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220

~60

heeft. Deze vergissing komt veel voor!!
Een ander soort vergissing wordt ook talrijker: er zijn mensen die denken dat
bijvoorbeeld een Franjekelkje of een Mollisia met uitsluitend een plaatje en zonder
microscoop te determineren is. 't Is voor u misschien tragisch, maar het kan niet! Lees
voor het determineren altijd de inleiding bij de genera in het "Overzicht".
Het volgende idee verdient zeker navolging: Plaats achter elke soort die
microscopisch gecontroleerd is het teken "M!" naast de kantlijn (niet in de hokjes!). Dit
vergemakkelijkt de controle door de districtscoördinator en geeft bij latere raadpleging van
het archief duidelijkheid. Ook in het nieuwe invoerprogramma en in ons gegevensbestand
is daar ruimte voor gemaakt. Tevens willen we terreinnamen daarin gaan opnemen. Als u
die invult hebben we graag de namen uit de "Grote Topografische Atlas".
We hopen dat dit jaar nog het nieuwe invoerprogramma voor verspreiding geschikt
is. Dan kan het invoeren van gegevens niet alleen gemakkelijker voor u, maar ook vele
malen goedkoper en sneller. Het zal ook betekenen dat vóor de districtscoördinatoren
meer tijd vrij komt voor de begeleiding van karteerders. Daarnaast krijgen de
districtscoördinatoren ook de beschikking over de gegevens in hun gebied; tenminste
voorzover daarvoor computerapparatuur aanwezig is (zie E. Jansen, deze Coolia, p. 142).
Vanaf de komende jaarwisseling zal de centrale coördinatie plaatsvinden vanaf mijn
privé-adres. Op dinsdag, woensdag en donderdag hoop ik dan telefonisch bereikbaar te
zijn. Vragen betreffende het karteringsarchief kosten dan wat meer tijd omdat de oude
formulieren dan niet meer binnen handbereik staan. Ook de determinatie-hulp van E.
Amolds en Th. Kuyper is dan niet meer zo dichtbij. Ik reken wat dat betreft ook op hulp
van onze specialisten. Het e-mail adres is straks: bwldevries@hetnet.nl. Het
antwoordnummer komt dan te vervallen; dat werd toch al weinig gebruikt.
B.W.L. de Vries
UIT DE REGIO
met mededelingen van de districtscoördinatoren
en verslagen van de NMV-excursies
Zoals boeren en buitenlui betaamt zijn wij afhankelijk van het weer. Dat bleek dit jaar
overduidelijk. Landelijk gemiddeld viel er 648 mm neerslag tegen 792 mm normaal. De
jaarsommen liepen sterk uiteen: Volkei ving 535 mm en De Bilt 744 mm. De verdeling
over het jaar was voor ons niet gunstig; mei en juni waren nat terwijl augustus (hittegolf),
september en november droog waren. Oktober begon warm, maar gaf toch normale
neerslag; op 16 oktober was plaatselijk in het oosten de eerste vorstdag van het seizoen.
De laatste week van oktober was zeer koud; november was droog en zacht. Alleen ter
hoogte van Vlissingen ontving men in november een normale portie regen. De drie
herfstmaanden waren zeer zonnig; 370 zonne-uren tegen 292 normaal (jaaroverzicht De
Bilt).
In Limburg viel de eerste regen pas in juni en vervolgens moest men wachten tot
oktober voordat enige regen van betekenis viel (meded. P. Kelderman). Door de korte
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periodes in de herfst met koud weer ontstonden er in ons land grote mycologische
verschillen.
In Drenthe was de mycoflora al in winterslaap toen in Zeeland, na de regen in
november, de pret pas goed begon; daar, in Hulst, duurde het seizoen wel vier keer zo
lang . Toch was daar de kans op vroege mycorrhizasoorten en champignons voorbij . Des
te meer saprotieten sierden daar, met grote aantallen mooie vruchtlichamen, tot ver in de
winter de bossen. In het grasland stonden daar op 4 december nog wasplaten en gele
knotszwammen (meded. L. Noens).
Samenvattend was het seizoen toch voor velen niet wat men ervan verwachtte. Ook
het totaal aantal waarnemingen bleef beneden het gemiddelde. Van enkele NMV-excursies
zijn de gegevens verdwaald in de maalstroom der formulieren en dus niet hier vermeld.
Als u duidelijk rechtsbovenaan "NMV-exc. " schrijft dan kunnen we die in komende jaren
gemakkelijker terugvinden. Veel excursies vielen uit of werden verplaatst naar "natter"
oorden. Daar staat tegenover dat mensen die weinig verwachtten zich juist verwonderden
over dat wat men ondanks het droge weer nog vond. Als grote paddestoelen ontbreken
verzamelt men vaker "klein grut". Het aantal nieuwe (kleine) ascomyceten zegt wat dat
betreft genoeg over "alternatief zoekgedrag".
B.W.L. de Vries

FRIESLAND (Sj. Greydanus). In Friesland is naast de Paddestoelenwerkgroep Friesland
(PWF) sinds 1997 de KNNV-paddestoelenwerkgroep Drachten e.o. actief. Het aantal
actieve karteerders breidt zich mede hierdoor geleidelijk uit. In 1997 hebben 19 (groepen
van) waarnemers 386 formulieren ingeleverd. Het totaal aantal waarnemingen bedroeg
2745, van in totaal 519 taxa. Er zijn 195 kilometerhokken bezocht, verspreid over geheel
Friesland. Alleen de noordwesthoek van Friesland blijft, wat het inventariseren betreft,
nog steeds enigszins achter.
In 1997 heeft de PWF een excursie in de Stoekherne bij Hindeloopen gehouden.
De schrale graslanden leverden vooral mestpaddestoelen op zoals Cheilymenia granulata
(Oranje mestzwammetje), Panaeolus acuminatus (Spitse vlekplaat) en in grote getale
Panaeolus sphinctrinus (Franjevlekplaat). In het Elzen/Wilgen-broekbosje werden
ondermeer Alnicola scolecina (Donkere elzezompzwam) en Stereum subtomentosum
(W aaierkorstzwam) aangetroffen.
In 1998 staat een ander grasland op het programma, namelijk het Hegewiersterfjild
nabij Harlingen.
De KNNV-paddestoelenwerkgroep Drachten heeft zich in 1997 beziggehouden met
de inventarisatie van de forten ten zuidwesten van Drachten. Langs de houtwallen die
sterk onder druk staan van stikstofverrijking en verstoring werden enkele leuke vondsten
gedaan zoals Collybia ocior (Donker eikebladzwammetje) en Pluteus petasatus
(Zaagselhertezwam).
De paddestoelenwerkgroep zal zich voornamelijk richten op parken en plantsoenen
in Drachten. Verder zal op verzoek van de beheerder waarschijnlijk de komende jaren het
Reigerb<;~s nabij Beetsterzwaag worden geïnventariseerd.
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NMV-excursie Friesland
De Zwettepoel (25 oktober 1997; S. Greydanus). Er kwamen 8 deelnemers opdagen en
met elkaar vonden we 69 soorten. De Zwettepoel bij Joure is een voormalige zandwinput,
die door Staatsbosbeheer tot een recreatieterrein is gemaakt. Rondom de poel zijn bosjes
van ondermeer Els, Berk en Eik aangeplant. De ondergroei van de bosjes wordt
geleidelijk overwoekerd door Braam. Op de dikke strooisellaag met veel dood hout
werden vooral strooisel- en houtsaprofieten aangetroffen. Enkele daarvan komen niet vaak
op de Friese karteringslijsten voor, zoals Daldinia concentrica (Kogelhoutskoolzwam),
Datronia mollis (Wijdporiekurk:zwam) en Mycoacia uda (Gele stekelkorstzwam). In het
gebied bevinden zich hier en daar kleine grasperkjes. Op deze plekjes kwamen enkele
leuke soorten voor zoals Hygrocybe miniata (Gewoon vuurzwammetje), Clavulinopsis
helveola (Gele knotszwam) en Calocybe carnea (Roze pronkridder). Langs de dijk van het
kanaal, de Oudeweg, werd bovendien Hygrocybe psittacina (Papegaaizwammetje)
gevonden.
GRONINGEN (R. Sulloek Enzlin). Vier jaren van intensief inventariseren in Groningen
zitten er op. De grootste klus, het verwerken van de 41.000 gegevens en het schrijven van
het verslag, ligt nu op ons te wachten. Van de 1600 taxa die in Groningen zijn
aangetroffen is een selectie van 300 soorten gemaakt die besproken zullen worden.
Een tip van de sluier: Het Geweizwammetje is de meest algemene paddestoel in
Groningen en komt in 113 van de 126 uurhokken voor. Ook het aantal waarnemingen is
bij deze soort het hoogst, namelijk 675 maal opgegeven. Op kilometerhokbasis liggen de
verhoudingen anders. We troffen het in 386 van de ± 1700 bezochte kilometerhokken aan
(totaal kent Groningen zo'n 2500 kilometerhokken). Je komt het Geweizwammetje
eigenlijk overal wel tegen, mits er maar oud en enigszins verweerd lootbout ligt. Jonge
bosjes die je tegenwoordig overal vindt bleken een belangrijke groeiplaats te zijn. Een
stronk, een stam en soms een tak is al voldoende.
Maar ook bijzonderheden komt men genoeg tegen; bijvoorbeeld op de Bernsvlakte
een nieuw korstje: Hypochnicium lundelii (Bourd.) J. Erikss.; en op 15 november (!) in
landgoed Ekenstein bij Appingedam: Tricholoma album (Witte ridderzwam), Vararia
gallica (Grootsporig toverkorstje) en Dendrothele acerina (Esdoompuzzelkorstje).
Redenen genoeg om Groningen nog eens te bezoeken.
DRENTHE (B. de Vries). Vanuit Drenthe kwamen hoofdzakelijk formulieren van individuele excursies, of excursies georganiseerd door andere instanties. Soms brengt een uitnodiging in het blad van het Drents Landschap grote horden belangstellenden in actie; reden
om in het vervolg niet meer alleen de leiding te nemen.
Naast onze natuurgebieden wordt ook steeds meer aan tuinen en parken gedacht.
Een korte excursie, georganiseerd door Natuurmonumenten, bij Ruinen in een
bungalowpark, leverde nog 77 soorten op, waaronder Lyophyllum gangraenosum (Blauwvlekkende rouwridder).
Door gericht zoeken naar begraven dennekegels op een voorheen licht bekalkte
plek, werd in boswachterij Dwingeloo op 4 november Ascocorticiellum vermisporum
(Wormsporige zakjeswaaszwam) gevonden. Dit is tot nu toe de derde plek in Nederland.
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Van oude herbariumgegevens
uit onze provincie werd een
deel, zeldzame soorten, ingevoerd. Daarbij zaten ook een
paar nog niet goed bekeken
collecties van Xenolachne
longicornis Hauerslev. Dit is
een phragmobasidiomyceet die
op Cudoniella parasiteert (Figuur 2). I. Antonissen en
K.v.d. Put geven hiervan een
goede beschrijving in Sterbeeckia 16 (pagina 48 en 51).
Met de loupe gezien lijkt deze
soort op een imperfecte
schimmel; vandaar misschien
dat deze zo weinig bekend is.
Beschrijving: vruchtlichaam
dun; behaard. Sporen hyalien
spoelvormig, 9,5-11,5 x 3-3,4
!Lm . Basidiën 2-delig, 7-9 x
6-9 !Lm. Epibasidiën stijf
afstaand 25-37 llm lang. Hyfen
met gespen, 2-5 llm breed.
Ook het komende
seizoen zijn we, gezien de
reorganisatiedrukte op het
Biologisch Station, atbankelijk
van individuele acties. Tussen
alle bedrijvigheden door
maken we plannen voor de
jaren na dezen.

I

Figuur 2. Xenolachne longicornis Hauerslev. s = sporen, b=basidiën, h=hyfen, streepje=10 llm. Col!. M.
Creveld 1771, Witteveen 27-09-1982. Op oude discomyceet, op dode bast (binnenzijde) van Els.

NMV-excursie
Boekweitveentje (2 augustus 1997; H. Pras). Omdat in 1996 de excursie door droogte
werd afgelast, bezocht ik enige dagen voor de excursie met lood in de schoenen en
bezweet lijf wederom ons roemruchte paddestoelenparadijsje. Door de grote droogte vond
ik niets dan enige triviale soorten, maar toch meer dan in 1996. Ik had niet het lef om de
excursie opnieuw af te gelasten, maar toen enige lieden, die een lange reis moesten
maken, mij belden, adviseerde ik hun om lekker thuis te blijven. Echter, een paar
vochtige dagen en tien deskundige speurders brachten de oogst op 107 soorten. Enkele
bijzondere vondsten zijn: Inocybe amethystina (Paarssteelvezelkop) die voornamelijk in
Flevoland gevonden is, Entoloma griseocyaneum (Grijsblauwe satijnzwam) een soort van
kalkhoudend zand of leem, en Entoloma inusitatum (Cystidesatijnzwam) die uiterst
zeldzaam is. Met het schaamrood op de kaken bied ik de bellers mijn excuses aan.
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OVERIJSSEL (W. Ligterink). In Overijssel werd de NMV-werkweek gehouden van 4
tot 10 oktober vanuit Nieuw Heeten; we verwachten daarvan een verslag in de volgende
Coolia.
Daarnaast kreeg ik uit de provincie van zes NMV-leden karteringslijsten toegestuurd. Enkele interessante vondsten wil ik graag vermelden. S. Koning uit Hardenberg
vond in de boswachterij van het Staatsbosbeheer ten zuidwesten van zijn woonplaats o.a.
Geastrum striatum (Baretaardster), Ganoderma lucidum (Gesteelde lakzwam) en Helvel/a
acetabu/urn (Bokaalkluifzwam). A. van den Berg vond in landgoed De Gelder bij Wijhe
Disciotis venosa (Grote aderbekerzwam), Ganoderma lucidum (Gesteelde lakzwam),
Boletus fechtneri (Bleke boleet), Boletus appendiculatus (Geelnetboleet), Lactarius
acerrimus (Gekroesde melkzwam) en Sclerotinia sclerotiorum (Gewoon knolkelkje).
NMV-excursies
Hardenberg (11 oktober; B. de Vries). In de uitnodiging stond vermeld dat deze excursie
vooral geschikt was voor beginners. Er kwamen 18 deelnemers op af en, om elkaar niet te
zeer te belasten hebben we ons best gedaan geen moeilijke dingen te vinden. Toch kwam
het aantal soorten, mede dankzij onze gids S. Koning en een uitstekende notuliste, op 114.
Het was een prachtige wandeling en onze gids wist van geen ophouden. De soortenlijst
bleef maar groeien. Leuke vondsten waren eigenlijk vooral de direct herkenbare gewone
dingen, maar voor de gevorderden geef ik hier even wat minder algemene soorten:
Russula paludosa (Appelrussula) in een stukje zandig dennenbos, Tephrocybe palustris
(Veenmosgrauwkop) bij een vennetje, half onder een dennestam Tyromyces ptychogaster,
inclusief het perfecte stadium, en Amylostereum chailletii (Sparrekorstzwam) op
Douglasspar. In een verruigde berm vonden we een heldergeel Franjekelkje en uit ons
blote hoofd schreven we op "Lachnum sulphureum". Dat ging dus mooi fout want de
enige naam die daar op lijkt is die van Lachnum sulphurellum (Gagelfranjekelkje), en die
houdt niet van brandnetels. Het moest dus Trichopeziza suphurea (Zwavelgeel franjekelkje) zijn. En ik ben niet de enige die zich hiermee heeft vergist.
Diepenheim (18 oktober; W. Ligterink). Op 18 oktober werd een geslaagde NMVexcursie gehouden in de bossen bij Diepenheim (landgoed Het Nijenhuis). Het was
schitterend herfstweer, zodat alleen al de wandeling in dit fraaie Twentse landschap de dag
zeer de moeite deed zijn voor de mensen uit het verre westen. Als dan ook nog zeer
bijzondere paddestoelen gevonden worden zoals Sarcodon scabrosus (Biauwvoetstekelzwam) en Cortinarius glaucopus (Schaeff. : Fr.) Fr. var. glaucopus (nieuw voor Nederland), dan is het geluk bijna volmaakt. Beide paddestoelen stonden in een beukenlaan.
Andere mooie vondsten waren: Plureus luctuosus (Bruinsnedehertezwam), Tricholoma
ustale (Beukenridderzwam), Helvella latispora (Witstelige zadelkluifzwam) en Hydnum
repandum (Gele stekelzwam). Heel mooi waren ook de dichte bundels Mycena inclinata
(Fraaisteelmycena) op dode houtstronken. Naar goed Twents gebruik werd de dag besloten
met koffie en krentewegge op de deel van een oude Twentse boerderij. Het aantal
deelnemers was 20, en er werden 168 soorten gevonden.
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GELDERLAND (E. Brouwer). In Gelderland zijn grofweg drie soorten landschappen
aanwezig voor paddestoelen: de hogere zandgronden (Gelders district) met als meest
sprekende voorbeeld de Veluwe, het rivierengebied (fluviatiel district) en het beekdalenlandschap in Oost-Gelderland (subcentreuroop district), met name de Achterhoek.
Het Gelders district,vooral de Veluwe, wordt goed geïnventariseerd door actieve
groepen uit Apeldoorn, Arnhem en Wageningen. Rond Apeldoorn is dit jaar het sprengengebied bij Niersen geïnventariseerd. L. Bos heeft ook een NMV -excursie geleid naar dit
terrein. Verder is na een bosbrand de gelegenheid aangegrepen om op zoek te gaan naar
brandplekpaddestoelen (zie het artikel in Coolia 41(1) van L. Bos). De KNNV-Arnhem is
in 1996 gestart met een drie jaar durende inventarisatie voor Natuurmonumenten van het
Deelerwoud (20 km2). Plaatselijk komen hier nog bedreigde soorten van schrale, strooiselarme bossen en heiden voor, zoals Denneslijmkop (Hygrophorus hypothejus) en veel
Heideknotszwam (Clavaria argillacea). Zie ook het verslag van de NMV-excursie en het
stuk dat J. Dieker over het Deelerwoud heeft geschreven in Coolia 41(2). Verder worden
in Wageningen regelmatig bijeenkomsten gehouden.
Uit het Gelderse rivierengebied komen veel minder waarnemingen binnen. De
meeste waarnemingen komen nog van de overgangen naar de hogere zandgronden.
Rondom Zutphen heeft J. Dieker een aantal van dergelijke plaatsen bezocht. Door de
werkgroep uit Nijmegen wordt het stadspark "Staddijk", deels een oude rivierbedding,
geïnventariseerd, waarover meer bij de excursieverslagen.
Het slechtst bezocht is het subcentreuroop district, wat erg jammer is omdat juist
daar een grote soortenrijkdom te verwachten is. Uit het gegevensbestand van de NMV
komt duidelijk naar voren dat de gebieden met de meeste bijzondere paddestoelsoorten,
evenals voor hogere planten, gelegen zijn in Zuid-Limburg, de duinen én de rijkere
gronden in de beekdalen en overgangen naar rivierdalen van met name Noord-Brabant,
Gelderland en Utrecht. Ten oosten van Nijmegen wordt het broekbos- en natte schraallandencomplex "De Bruuk" bij Groesbeek regelmatig bezocht. In dit laatste terrein worden
ook permanente proefvlakken in·.verschillende typen graslanden en broekbossen bekeken.
Onder de aansprekende soorten bevinden zich diverse wasplaten, knotszwammen en
staalsteeltjes, Cantharel (Cantharellus cibarius), Gele stekelzwam (Hydnum repandum) en
Goudgele hertezwam (Pluteus leoninus). In de uitgestrekte delen van het subcentreuroop
district ten oosten van de IJsset zijn de laatste twee jaar vrijwel geen gegevens verzameld.
Op 20 september 1997 is een gezamenlijke excursie georganiseerd voor de
Gelderse NMV-leden. Ondanks het droge weer kwamen hier meer dan dertig leden op af.
Vanwege de enthousiaste respons is het de bedoeling om ook in 1998 een Gelderse
excursie te organiseren.
NMV -excursies
Landgoed Loenen (28 juni; N. Dam). Landgoed Loenen, met onder andere loofbos op
kalkrijk zand en op klei en enkele lanen, ligt aan de noordzijde van de Waal ter hoogte
van Ewijk. De veertien deelnemers zagen hier meer dan 60 soorten paddestoelen en veel
regen. Nieuwe soorten voor het gebied waren enkele ascomyceten, slijmzwammen en
korsten, waaronder een zeldzame paddestoel met de bijzonder onaantrekkelijke naam
"Rondsporige stinkkorstzwam" (Scytinostroma hemidichophyticum). Morieljes werden hier
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pas een maand later gevonden.
Bronbeken Niersen, Veluwe (19 juli; L. Bos). Dankzij de inventarisatie-activiteiten van
de werkgroep uit Apeldoorn hoort dit terrein tot één van de beste van Gelderland. De
plaatselijk vochtige grond leverde de veertien deelnemers 116 soorten op. In dit terrein
van Kroondomeinen mogen omgewaaide bomen blijven liggen, waarop onder andere het
Geelgerand elfenbankje (Antrodiella hoehnelil) werd gevonden. In het brongebied werden
ook bijzondere mycorrhiza-soorten als Bittere boleet (Tylopilus fe/leus) en Pronksteelboleet
(Boletus calopus) en enkele bijzondere vezelkoppen gevonden.
Lochem (20 september; E. Brouwer). In een zeer droog Landgoed Ampsen vond een
vijftiental deelnemers ruim 120 soorten. Met name de russula's waren goed vertegenwoordigd met negen soorten. Opvallend talrijk in de normaal vochtige dennenbossen was de
PapilrussuJa (Russula caerulea). Leuke vondsten waren een Dennevoetzwam (Phaeolus
schweinitzii) in een beukenlaan, met de dichtstbijzijnde den of dennestronk op twintig
meter afstand en een Zijdeachtige beursjeszwam (Volvariella bombycina) weggekropen in
een gekapte beukestam. Het toch nog hoge aantal soorten doet vermoeden dat er in nattere
tijden veel leuke vondsten gedaan kunnen worden in dit terrein.
Stadspark Staddijk, Nijmegen (25 oktober; N. Dam). In het pas 25 jaar oude stadspark
Staddijk wordt bewust een paddestoelvriendelijk beheer toegepast. De bodem bestaat
afwisselend uit zand, leem en klei. Er zijn schrale graslanden en bosschages van diverse
ouderdom aanwezig. Een bezoek met, alweer, 14 deelnemers en met gunstig weer leverde
211 soorten op, waardoor het totaal aantal uit dit gebied gemelde soorten na enkele jaren
vrij intensief inventariseren al tegen de vijfhonderd loopt! Met name op grazige en
strooiselarme plekken onder bomen op vochtige leem- en zandgrond zijn veel mycorrhiza-soorten gevonden. Zo waren er bijvoorbeeld 19 soorten gordijnzwammen te melden.
Tenslotte zijn er zeer waarschijnlijk ook twee nieuwkomers voor Nederland waargenomen:
Daldinia occidentalis, een Houtskoolzwam met een steel, en Lamprospara tuberculata,
een klein oranje Mosschijfje.
Schovenhorst, Veluwe (8 november; W. Gams). Schovenhorst is bij de meesten
inmiddels een bekende excursielocatie. Tijdens de excursie werden twee proeftuinen met
veel soorten oude bomen en dus bijzondere substraten bezocht: het Klein Pinetum en
Groot Schovenhorst Rode borstelzwam (Hymenochaete cruenta), op Zilverspar, is hier al
aanwezig vanaf 1958. Een andere zeer zeldzame houtbewoner die gevonden werd is de
Rozetkaaszwam (Oligoporus jloriformis). Verder was het de tijd voor mycena's, zoals
Varenmycena (Mycena pterigena), Kleine beukebladmycena (Mycena capillaris) en zelfs
Goudrandmycena (Mycena aurantiomarginata). In totaal kregen 124 soorten een naam.
Deelerwoud, Veluwe (15 november; J. Dieker; wegens verhindering C.van der Wilde).
Het Deelerwoud is gelegen op een snijpunt van twee stuwwalcomplexen op de
zuidoostelijke Veluwe. Grote open golvende vergraste heidevelden wisselen af met diverse
bostypen en kleine schrale heideterreintjes. Met Herefordrunderen wordt ernaar gestreefd
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het terrein open te houden. De wandelroute ging door 4 kilometerhokken. Flink wat
nattigheid en het ontbreken van nachtvorsten in de periode voor de excursie zorgden voor
een kleine opbloei van heel wat soorten paddestoelen. Het weer tijdens de excursie is te
omschrijven als een sombere druilerige herfstdag met af en toe een beetje motregen. Er
zijn 28 nieuwe soorten voor dit terrein vastgesteld. Vermeldenswaard is een tiental Rode
Lijst soorten zoals Grijze vorkplaat (Cantharellula umbonata), Zandpadgordijnzwam
(Cortinarius jusisporus), Okervoetsatijnzwam (Entoloma vinaceum), Denneslijmkop
(Hygrophorus hypothejus), Heidezwavelkop (Psilocybe ericea), Grauwroze dennezwam
(Skeletocutis cameogrisea), Gele ridderzwam (Tricholoma equestre) en Heideknotszwam
(Clavaria argillacea). Deze laatste soort is inmiddels in zes kilometerhokken in flinke
aantallen gezien. Geleidelijk ontstaat er een beeld dat het Deelerwoud op mycologisch
gebied nog heel wat verrassingen te bieden heeft, vooral wat betreft de korstzwammen op
dood hout en de soorten van schrale standplaatsen.
NOORD-HOLLAND (M. Groenendaal). In Noord-Holland ontbrak het tot voor kort aan
gegevens uit twee gebiedstypen:
1. Het stedelijk gebied beslaat een groot deel van het oppervlak en in de toekomst zullen
nog meer waarnemingen van dit milieutype afkomstig zijn. Toch was het aantal
waarnemingen relatief gering. Gelukkig voorziet R. Chrispijn in deze leemte. Alleen al
over 1996 kreeg ik ruim 250 formulieren van hem; allemaal uit Amsterdam. Over 1997
een dergelijk pakket!
2. Het overwegend agrarische gebied in het noord-oosten van de provincie. Het lijkt er
een onaantrekkelijk excursiegebied en bovendien wonen er weinig mycologen. Gelukkig
wordt er vanuit Schagen (D. Wolfskeel) en sinds kort vanuit Enkhuizen (A. Gutter)
actie ondernomen.
Wat betreft het Texel-weekend dat van 31 oktober tot 2 november gehouden is: het was
een geslaagd weekend ondanks de voorafgaande vorst. Het totaal aantal nieuwe soorten
voor dit eiland bedroeg ongeveer .40. Er volgt nog een verslagje in Coolia.
NMV-excursie
Amsterdam Gaasperplaspark (25 oktober; R. Chrispijn). Dit jonge park ligt dicht bij
Weesp in Amsterdam-Zuidoost; verdeeld over twee kilometerhokken. De twee
soortenlijsten met respectievelijk 77 en 61 soorten bestaan voor het grootste deel uit echte
"macromyceten" waar onder drie Ridderzwammen, vijf Agaricus soorten (ook A.
geesterani, de Toverchampignon) en Lepiota carinii (Bruingele stekelparasolzwam). Ook
jonge parken zijn dus de moeite waard.
FLEVOLAND (G.C.N. van Zanen). In 1997 zijn 121 excursies gehouden, waarbij 73
kilometerhokken bezocht zijn, gelegen in 40 verschillende terreinen (bossen, stranden en
graslanden). Dit heeft geresulteerd in 225 excursielijsten. Een groot deel van deze lijsten
is afkomstig van kleine privé-bezoeken aan terreinen in en om de eigen woonplaats.
De grote excursies, geconvoceerd in de nieuwsbrief van de werkgroep enlof in
Coolia, zijn georganiseerd door de Werkgroep Mycologisch Onderzoek IJsselmeerpolders,
waarvan de leden overwegend niet in Flevoland maar in de omringende provincies wonen.
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Verder zijn er nog twee veremgmgsexcursies gehouden en drie excursies voor andere
"groene" verenigingen. Alle wel geleid, om de beurt, door een lid van de werkgroep.
Onze proefvakken in Roggebotzand, Abbertbos en Oostvaardersplassen hebben we
resp. vier, vier en drie keren bezocht. We hopen dit werk in afzienbare tijd een keer te
kunnen evalueren.
Aangezien het aantal werkgroepleden gering is in verhouding tot het enorme
bosareaal, plus de belangrijke strandstroken, is er geen of nauwelijks tijd beschikbaar om
kilometerhokken in de agrarische sector of langs wegen te inspecteren. Er zijn nog geen
lokale werkgroepjes actief in de grotere plaatsen van Flevoland. Dat is dus nog verre
toekomstmuziek.
Het SBB-rapport "Paddestoelen en GIS", uitgekomen in december 1996, is in de
loop van 1997 uitvoerig bestudeerd. Op de Algemene Ledenvergadering op 4 april dit jaar
zijn de aanwezigen in korte trekken op de hoogte gebracht van de inhoud van dat rapport.
NMV-excursie
Horsterwold (3 mei; F.J. Stokman). Er stond voor deze dag een bezoek aan het
Horsterwold "De Banken" gepland. Gekozen werd voor zowel loof- als naaldhoutpercelen.
Vijf dagen voor de excursie viel er, na langdurige droogte, toch nog wat regen. Er
meldden zich negen deelnemers, die met elkaar toch nog in twee percelen respectievelijk
33 en 39 soorten wisten te vinden, waaronder veel korstjes en asco's. Bijzonder was de
vondst van de zelden gemelde Mollisia lividofusca.
UTRECHT (E. v.d. Dool). In 1997 is wat extra aandacht besteed aan lang niet bezochte
en nog onbekende kleibossen. Dit naar aanleiding van het kleibossen-overzichtsartikel uit
de Coolia van april van dat jaar.
Het inmiddels weer opengestelde landgoed Sterkenburg was zo'n landgoed dat
sinds 1967, dus 30 jaar lang, niet bezocht was. Groot was onze verbazing dat we er
prompt enkele zeer zeldzame soorten terugvonden waaraan destijds dit landgoed ook zijn
vermaardheid ontleende, namelijk Boletus appendiculatus (Geelnetboleet) en Russula

alutacea.
Twee nieuw bezochte kleibossen betroffen de landgoederen Middenhoek en
Vreedenhoff ten noorden van Nieuwersluis aan de Vecht. Met name de laatste van de twee
bleek het neusje van de zalm met een groot aantal mycorrhiza-soorten waaronder nogal
wat specifieke kleibossoorten, zoals Amanita ceciliae (Prachtamaniet), Amanita lividopallescens (Bleke amaniet), Boletus impolitus (Goudporieboleet), Boletus parasporus
(Sombere fluweelboleet), Lactarius ichoratus (Rode kleibosmelkzwam), Russula grisea
(Duifrussula), Russula odorata (Geurige russula), Russula pseudointegra (Kleibosrussula).
En de wasplaten: Hygrocybe aurantioviscida (Hooilandwasplaat) en Hygrocybe unguinosa
(Grauwe wasplaat).
Fort Hoofddijk is een enkele jaren geleden 'nieuw ontdekte' kleiboslocatie welke
voorlopig nog veel kleihossoorten oplevert. Dit jaar waren dat onder andere Tricholoma
columbetta (Witte duifridderzwam) en Russula olivacea (Gerimpelde russula).
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Dat het stedelijk gebied van de gemeente Utrecht zelf ook aardige vondsten kan
opleveren toonde P.J. Keizer enkele jaren geleden aan met een spectaculaire vondst van
Chalciporus rubinus (Robijnboleet) in het Beatrixpark. Dit jaar trof hij de wasplaten
Hygrocybe psittacina (Papegaaiz~ammetje), Hygrocybe obrussea (Wantsenwasplaat) en
Hygrocybe unguinosa (Grauwe wasplaat) aan op een dijkje langs de Zilveren Schaats en
binnen de bebouwde kom van de stad.
Ook in reeds vaak bezochte kleiboslanen werden dit jaar, na lange tijd, weer wat
oude bekenden teruggemeld, zoals Lyophyllum deliberatum (Taaie rouwridderzwam) van
de Notenlaan bij Zeist, waarvan de laatste waarneming dateerde van 1974, evenals
Cortinarius turgidus (Witte zijdegordijnzwam), laatste waarneming 1981 en Cortinarius
diosmus (Welriekende gordijnzwam).
Voor 1998 staan eveneens bezoeken aan nog onbekende dan wel alleen van vroeger
bekende en sindsdien slecht bezochte terreinen op het programma. In dat kader is dit jaar
ook wat meer aandacht voor de paddestoelen van de diverse nog onbekende forten, mede
vanwege de plan-ontwikkeling met het oog op de te wijzigen bestemming.
Verder wordt 1998 het jaar van de duizendste paddestoelensoort voor Nijenrode,
zeker als we daar met eem districtsexcursie nog even extra aandacht aan besteden. Voor
de inventarisatie van de forten kunnen geïnteresseerden zich nu al bij mij aanmelden.
NMV-excursies
Landgoed Rijnwijk en Heidestein (24 mei; P.J. Keizer). De weersomstandigheden voor
deze dag waren zeer goed; het was zonnig en vrij warm, na een regenrijke periode. Er
kwamen dan ook 23 deelnemers naar deze excursie. De opzichter van het terrein was wat
overdonderd door dit aantal; hij had gerekend op ongeveer tien personen. Wellicht was de
regen te kort geleden want het aantal fungi kwam met hulp van korstjes en klein grut op
59 soorten. Hoe vochtig het loofbos was blijkt uit de vondst van Steccherinum jimbriatum
(Geveerde raspzwam) en Coronicium alboglaucum (Ongekroond kroonkorstje). Het bezoek
aan Heidestein was goed voor 48 .soorten.
Fort Hoofddijk (9 augustus; W.G. van der Sluis). Het fort waarop de botanische tuin van
de Rijksuniversiteit Utrecht gevestigd is, is pas sinds enkele jaren bekend als een rijke
"kleiboslaan". De paddestoelenrijke locatie betreft het buitenfort waar verspreid eiken en
populieren staan. De excursie viel net met een russula-gunstige periode samen. Negen
russulasoorten werden aangetroffen waaronder R. farinipes (Bleelgele russula) en R.
pseudointegra (Kleibosrussula).
ZUID-HOLLAND (M. Nauta). Ook in 1997 werd in deze regio ijverig geïnventariseerd
en formulieren ingevuld, waarbij de nadruk weer lag op de duingebieden en de
landgoederen aan de binnenduinrand. Er werden weer een paar honderd lijsten ontvangen
van de diverse werkgroepen en apart opererende inventariseerders. De nieuwe werkgroep
uit Zoetermeer bezoekt vooral terreinen in het binnenland, hopelijk worden daardoor de
nog immer lege kilometerhokken in dit gebied daarmee opgevuld.
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NMV-excursies

Duingebied Meijendel-Meeuwenhoek (31 mei; M. Nauta en L. Jalink) en in het najaar
de Ganzenhoek (6 september; R.S. ten Cate), een naaldbos grenzend aan het duingebied
MeijendeL De excursie in het voorjaar leverde door de aanzienlijke droogte vrijwel alleen
interessante kleinere ascomyceten op. De door misverstanden niet doorgegane excursie
naar de Amsterdamse Waterleidingduinen (22 november) leverde toch nog een aantal
soorten op doordat de deelnemers op eigen houtje er op uit zijn getrokken.
Samenvattend kan gesteld worden dat de lege plekken op de kaart van deze regio
dringend dienen te worden opgevuld. Helaas zijn dit doorgaans gebieden met minder
soorten, hoewel er vaak verrassende vondsten gedaan worden.

RIJNMOND (A. v.d.Berg). In het district Rijnmond breidt het aantal karteringsprojecten
zich langzaam uit. Het verzamelen van gegevens uit de stadsparken in en om Rotterdam
gaat gestaag voort, mede in contact met lokale KNNV-afdelingen.
In het vorige bericht heb ik verzuimd de Werkgroep Oostvooroe te vermelden. Ik
werd onlangs aangenaam verrast door een pak formulieren met opnames van verschillende
plekken in het vermaarde duingebied. Hoewel de activiteiten wat verminderd zijn wordt
dit gebied nog regelmatig bezocht door een groepje van vier mensen.
De belangrijkste recente ontwikkeling was echter de oprichting van de Werkgroep
Oud-Beijerland die sinds augustus 1997 elke tweede en vierde woensdag van de maand bij
elkaar komt, op initiatief van Grieta Fransen. Deze werkgroep wordt geleid door John en
Ellen Bakker en heeft daardoor toegang tot een schitterende locatie: het
Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt van het Hoeksche Waardse Landschap. Naast de
microscopen en boeken die door de deelnemers worden meegesjouwd, zijn er ook reeds
vele spullen "van de zaak" beschikbaar. Momenteel hebben we een vaste kern van
ongeveer tien personen, in paddestoelrijke tijden komen er zo nu en dan nog enkele
anderen. De formule blijkt succesvol: 's middags is er een excursie en 's avonds wordt er
gedetermineerd. Om het overzichtelijk te houden is gekozen voor twee vaste locaties die
afwisselend worden bezocht: de Zeehondenplaat, een moeilijk toegankelijk gebied naast de
bekende Esscheplaat, en het Zomerlandse Gorzenbos nabij de ReinenoordtunneL De
mycologische ervaringen tot nu toe vallen duidelijk in het voordeel van het bos uit.
De activiteiten van de werkgroep werden voor het eerst gepresenteerd op de
Zuid-Hollandse Zwamdag (28 maart 1998). Reeds bij de tweede editie heeft dit goed
bezochte evenement zich bewezen als o.a. een contactdag voor al onze karteerders. We
hadden de indruk dat er nogal wat mensen waren die kennelijk de drempel wat lager
vonden dan van de landelijke bijeenkomsten. De kwaliteit van het door Grieta Fransen
opgestelde programma was echter zeker niet lager.
Ik zou hierbij nog eens alle actieve of potentiële individuele karteerders willen
oproepen uit hun eigen "hokje" te komen en zich, in welk verband dan ook, bij anderen
aan te sluiten. Het is buitengewoon stimulerend en leerzaam. Het voorkomt dat je
ongemerkt overtuigd raakt van je eigen kennis. De werkgroep Oud-Beijerland heeft aan
ruimte voorlopig geen gebrek. Voor adressen van contactpersonen in ons district zie de
Lijst van Paddestoelenwerkgroepen in Coolia 41(2).
We streven er naar alle gegevens vanuit dit district op diskette in te leveren. Dat
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houdt in dat we met vereende krachten zelf de nog op formulieren binnenkomende
gegevens na controle met de computer verwerken. Daar willen we natuurlijk vanaf.
Vandaar ook hier nog eens de oproep om gebruik te maken van het invoerprogramma
(informatie bij de districtscoördinator).
ZEELAND (A. Jacobs). Het jaar 1997 werd voor de Zeeuwse Paddestoelenwerkgroep
overschaduwd door het overlijden van Wim Kuijs. We waren ineens onze
werkgroepleider, raadsman en vriend kwijt!
Iedereen is er echter van overtuigd dat we dóór moeten gaan met het paddestoelenonderzoek in Zeeland, dat zou Wim immers ook gewild hebben. Het was dan ook
onze bedoeling om de geplande excursies gewoon door te laten gaan, maar helaas gooide
het weer behoorlijk roet in 't eten. Lange tijd was het erg droog en er waren
dientengevolge een poos vrijwel geen paddestoelen te vinden. Daardoor zijn er slechts
twee van de vijf excursies doorgegaan.
Op 30 augustus was er een excursie op Goeree in het natuurgebied "De Punt" bij
Ouddorp. Het had de week ervoor wat geregend, waardoor zich aarzelend enkele
plaatjeszwammen vertoonden, maar het merendeel moest toch komen van korstzwammen,
Pyrenomyceten e.d. Tussen de meestal vrij algemene tot zeer algemene soorten staat ook
Exidia saccharina (Bruinesuikerzwam) genoteerd, een zeldzame trilzwam die op een
elzetak groeide. In totaal werden 33 soorten op naam gebracht.
Negen leden van de werkgroep gingen op 18 oktober in Oranjezon op Walcheren
op zoek naar paddestoelen. Al had het pas geregend, het was nog steeds niet bepaald nat
te noemen. Men kwam tot een totaallijst van 35, veelal algemene soorten. Vooral in de
laatste drie maanden van het jaar zijn er, dankzij het zachte en vochtige weer, nog
regelmatig werkgroepleden met z'n tweeën of drieën op uit getrokken en hebben daarbij
heel wat leuke vondsten gedaan.
Op de najaarsbijeenkomst van 12 november moest allereerst een nieuwe
werkgroepleider gekozen worden-. Thijs Franse was gelukkig bereid deze taak op zich te
nemen. Ondergetekende blijft secretaresse. Tevens werd bekeken welke "lege hokken"
ieder werkgroeplid in zijnihaar omgeving heeft, zodat men hopelijk de komende jaren
doelgericht witte plekken gaat opvullen.
NOORD-BRABANT (F. Benjaminsen). Het jaar 1997 was goed voor de kartering van
Brabant. Op floppy en via formulieren kwamen er 323 lijsten binnen. Daarvan waren er
77 met gegevens uit nieuwe kilometerhokken. Er werden ook weer heel wat nieuwe
soorten voor Nederland gemeld (12), voornamelijk Ascomyceten. Figuur 3 toont het totaal
aantal tot mei 1998 ingevoerde vondsten. Belangrijk is dat er in Tilburg nu ook een
actieve groep met karteren aan de gang is gegaan. Een gebied, "Kaaistoep" geheten wordt
nu constant geïnventariseerd; het is van de Waterleidingmaatschappij en ongeveer acht
kilometerhokken groot.
NMV-excursies
De Appelzak (14 juni; J. Gelderblom). In het programma stond voor deze dag
aangekondigd: "De Appelzak bij Moerdijk", met jong loofbos op kalkhoudende grond. Er
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Figuur 3. Aantal gevonden soorten fungi in Noord-Brabant
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kwamen acht deelnemers op af, waarvan zeven uit regio Breda! Gelukkig was het weer
redelijk tot goed voor voorjaarsfungi. We vonden dan ook 66 soorten waaronder Coprinus
plagioporus CPaarsbruine donsinktzwam), C. sclerocystidiosus (Bruindonzige inktzwam) en
C. pseudofriesii op houtsnipperpaden. De laatste soort staat niet in het "Overzicht", maar
is volgens C. Uljé toch vrij algemeen. Verder ook Conocybe crispa
(Kroesplaatbreeksteeltje) in grasland en een fors Breeksteeltje langs een houtsnipperpad .
Deze werd gedetermineerd als C. bulbiJera (nieuw voor Nederland). Later vond E.
Arnolds dat deze toch, ondanks het bezit van viersporige basidiën, tot de zeer verwante C.
inocybeoides behoort. Deze naam was al eerder in enkele karteringslijsten genoemd.
Verder moet ook genoemd worden: Psilocybe halophila (Helmstropharia), die tussen Helm
op het strandje stond en tot nu toe slechts bekend was van de Wadden.
De Geelders bij Boxtel (5 juli; M.C. Broekema-Bruinsma). Deze excursie telde 13
deelnemers en het aantal gevonden soorten bedroeg 112; dat is voor een zomerexcursie op
zandgrond behoorlijk veel. Er werden schitterende exemplaren van Suillus grevillei (Gele
ringboleet) aangetroffen en ook van de bedreigde Gymnopilus fulgens (Veenvlamhoed) .
Verder werd een Bekerzwam gevonden, die gedetermineerd werd als Aleuria luteonitens
(Berk. & Br.) Gillet.
HELMOND (L. Raaymakers). De werkgroep Helmond is nog steeds bezig met het
inventariseren van De Weijer (thans 660 soorten) en het Coovels bos (ca. 1025 soorten).
Daarnaast wordt af en toe in het rayon een ander gebied bezocht. De droogte in 1997
heeft hierbij geen spectaculaire ontdekkingen opgeleverd qua gebieden en soorten. Er
wordt gewerkt aan een tussentijds verslag over het onderzoek in De Weijer.
NMV-excursie
Vlierden "De Bikkels" (6 september; L. Raaymakers). Op deze stralend zonnige dag
werd door vijf personen een jeneverbesstruweel bezocht dat bekend is als "De Bikkels" in
de Vlierdense bossen te Deurne (N.Br.). Dit struweel is tevens begroeid met Struikhei en
Berken, en wordt omgeven door een Grove-dennenbos gemengd met loofhout. Behalve
warm was het ook erg droog, waardoor het totaal aantal van 56 soorten dan ook absoluut

De Jeneverbes
Daar staan de stekelig' en stijve staken
die 't heideveld bewaken
als schimmen uit een grijs verleden,
zo krom en moe-gestreden;
stuurs in zichzelf gekeerd en onbemind
te schouderschurken in de wind.
B. de Vries
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een meevaller was. Met 13 soorten vormden de Myxomyceten een belangrijk aandeel van
de vondsten. Het gebied werd bezocht om eventueel enkele bijzondere soorten voor dit
biotoop te vinden. Op Jeneverbes groeiden de volgende fungi: Amylostereum laevigatum
(Jeneverbeskorstzwam), Hypochniciellum malle (Bleekgeel plooivlies), beide bedreigde
soorten, en Lophodermium juniperinum, die massaal op dode naalden voorkwam. Enkele
exemplaren van Entoloma fernandae (Heidesatijnzwam) behoorden tot de spaarzame
plaatjeszwammen die met deze droogte nog te vinden waren. Bij zulke omstandigheden
krijgt het kleine spul uiteraard meer aandacht waarbij o.a. Nidularia dejormis (Eierzakje)
en Lachnum ciliare (Langharig franjekelkje) werden ontdekt. Het was geen overweldigend
succesvolle excursie, maar de deelnemers gingen wel met een tevreden gevoel naar huis.
LIMBURG (P. Jennen). De karteringsactiviteiten in Limburg wil ik voor het gemak hier
even opsplitsen in drie groepen: (1) de regionale werkgroepen PSL en Mycolo-groep van
het IVN-Weert, (2) privé-personen die in Limburg wonen en (3) privé-personen van
buiten Limburg.

1. Met de werkgroep houden we jaarlijks een vijftien- tot twintigtal excursies. (Het
verslag van P. Kelderman in het contactorgaan illustreert duidelijk dat de leden zeer
betrokken en actief zijn; B.d. V.) Het programma wordt vanaf dit jaar ook in de Coolia
opgenomen. De laatste twee jaar wordt het karteringswerk wat gerichter. Zo werden het
afgelopen jaar, en worden nog steeds, wat intensiever bezocht: de terreinen Hochter
Bampd en Ingendaei/Meerssenderbroek, beide naar aanleiding van een verzoek van de
Stichting Ark, die natuurterreinen in beek- en rivierdalen beheert, de Schinveldse Bossen,
naar aanleiding van een (mondeling) verzoek van de terreinbeheerder, en De Rolle, een
met jong loofbos omgroeide kleiput Al deze terreinen zullen zeker nog enkele jaren
intensief onderzocht worden.
Naar aanleiding van de lezing van Leo Jalink op de nieuwjaarsbijeenkomst zullen
we kijken of we van oudsher goede gebieden die de laatste tijd niet meer bezocht zijn, via
inpassing in het excursieprogramma opnieuw kunnen onderzoeken. Dit betreft dan o.a.
kasteel Neubourg/Gulpdal, en het Heersdal ten noorden van Heerlen. We wachten hier af
of er nog meer terreinen zijn.
2. Naast de gezamenlijk excursies wordt er natuurlijk vrij veel geïnventariseerd
door individuele personen, vooral in het Elsloo- en Bunderbos, de Groote Heide en
omgeving te Venlo, en de omgeving van Valkenburg. Er zal getracht worden de
gegevensstroom hier wat te stroomlijnen.
3. Voor mycologen van buiten Limburg geldt dat ze ofwel de bekende toppers
bezoeken, zoals het genoemde Bunderbos, de Schinveldse Bossen en de wasplatenweitjes
in Zuid-Limburg, ofwel gericht witte vlekken. Dit is op zich een positieve ontwikkeling.
Het aantal lijsten dat naar de districtscoördinator gestuurd wordt, geeft echter aan
dat Limburg minder vaak wordt bezocht dan gedacht, iets nauwkeuriger gezegd: door
minder verschillende personen dan gedacht. U wordt dus van harte uitgenodigd.

-141-

NMV-excursies
De NMV-excursie van 26 april naar het Meinweg-gebied ging niet door vanwege de
droogte. Ook van de regionale excursies vielen er uit of ze werden gehouden (4 oktober)
op plaatsen waar wèl een bui gevallen was.
Putberg (12 juli; W. Simons en P. Keldennan). Op 12 juli was er een PSL-NMV
excursie naar de Putberg. De verwachtingen waren hooggespannen. Toch werd het niet
echt "je van het". Het was er broeierig wann. Desondanks haalden zo'n 70 soorten de
lijst, waaronder massaal het Bosstaalsteeltje (Entoloma incamatojuscescens), en voorts
o.a. de Grijsvezelige beurszwam (Volvariella murinella) en de Bruine modderbekerzwam

(Peziza limnaea).
Berger Heide (29 november; R. Gorissen). Op 29 november organiseerde de
Paddestoelenwerkgroep Rijk van Nijmegen een NMV-excursie naar een natuurgebied
tussen Nieuw-Bergen en de Duitse grens. Ondanks het late tijdstip werden maar liefst 114
soorten gevonden. Onder de zeer tot uiterst zeldzame waren het Bramemeelschijfje
(Aleurodiscus aurantius), de Kleine oranje bekerzwam (Aleuria exigua), en (wederom!)
het Slijmrandkaalkopje (Psilocybe linifonnans). Ook heel fraai was een vondst van de
bedreigde Grijze vorkplaat (Cantharel/u/a umbonata).

KARTERINGS-GEGEVENS VAN PADDESTOELEN AANVRAGEN;
DOOR WIE EN WAAR? (E. Jansen)
Via een "Nieuwsbrief" wordt u jaarlijks op de hoogte gehouden over de stand van zaken
van het paddestoelenkarteringsproject. Ondenneer hoeveel gegevens er bij gekomen zijn,
hoeveel meer soorten er gevonden zijn en in hoeveel uurhokken er nog nooit een
paddestoel gevonden is. Dit is uiteraard leuk om te weten, maar het is vooral belangrijk
dat deze gegevens gebruikt worden, bijvoorbeeld voor het geven van beheersadviezen of
door de individuele karteerder om te weten of er in een voor haar/hem interessant gebied
al eerder gegevens verzameld zijn. Onder bepaalde voorwaarden kan iedereen gebruik
maken van het paddestoelenbestand.
Tot nu toe kon elke waarnemer haar/zijn eigen gegevens rechtstreeks aanvragen bij
de landelijke coördinator van het karteringsproject. Wilde men deze eigen gegevens
uitbreiden met waarnemingen van anderen die in een bepaald gebied geïnventariseerd
hadden, dan kon men deze aanvragen bij de secretaris van de Wetenschappelijke
Commissie. Hierin komt met ingang van komende herfst verandering.
De meeste districtscoördinatoren krijgen de beschikking over alle gegevens uit hun
district. Het voordeel hiervan kan ondenneer zijn, dat zij daannee overzicht hebben over
"witte" en "grijze" hokken in hun district en karteerders hierop kunnen attenderen. Voor
zover ze dat kunnen behandelen de districtscoördinatoren de aanvragen voor gegevens
van leden uit hun district. De regels die hiervoor gelden zijn:
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1.

2.

3.

4.

Het aanvragen van eigen gegevens blijft zondenneer mogelijk. Binnen het
eigen district via de districtscoördinator en buiten het eigen district bij de
landelijke coördinator.
Waarnemers kunnen gegevens van derden binnen hun district, bijvoorbeeld van een
te inventariseren gebied, aanvragen bij hun districtscoördinator. Als ergens nog
middelen ontbreken probeert de centrale coördinator daar in te voorzien. Hieraan
zijn de volgende voorwaarden verbonden:
- de verstrekte gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het gevraagde
doel en niet aan derden worden doorgegeven.
- de districtscoördinatoren houden bij aan wie, welke gegevens en voor
welk doel ze zijn verstrekt en geven dit, voor 1 januari, door aan de secretaris van
de Wetenschappelijke Commissie.
Gegevens buiten het eigen district kunnen waarnemers aanvragen bij de secretaris
van de Wetenschappelijke Commissie. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als
genoemd bij punt 2.
Aan het verstrekken van gegevens aan waarnemers zijn geen kosten
verbonden. Rapportage van het gebruik daarvan wordt zeer op prijs gesteld;
bijvoorbeeld in de Nieuwsbrief of in de rubriek "Bijzondere waarnemingen en
vondsten" van Coolia.
Instanties (natuurbeheerders, adviesbureaus, gemeenten) kunnen gegevens
aanvragen bij de secretaris van de Wetenschappelijke Commissie. Deze gegevens
worden eerst bekeken en geïnterpreteerd en daarna aangeleverd, tenzij de
betreffende instantie zelf voldoende mycologische kennis in huis heeft. Dit laatste
ter beoordeling van de Wetenschappelijke Commissie. Voor de interpretatie van de
gegevens wordt een vergoeding gevraagd.

Het adres van de secretaris van de Wetenschappelijke Commissie is vanaf 4 april 1998:
Elisabeth Jansen
Goedenregenlaan 8
6862 WT Oasterbeek
tel.: 026-3337312
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ALEURODISCUS CANADENSIS, NIEUW VOOR EUROPA
Herman Mervielde, Frans de Potterstraat 8, 9840 De Pinte, België
Joost A. Stalpers, Torenlaan 43 3740 AG Baarn
Aphyllophorales-werkgroep Cristella
Mervielde, H., Stalpers, J.A. 1998. Aleurodiscus canadensis, new for Europe. Coolia 41(3): 144147.

Aleurodiscus canadensis (syn. Acanthophysium canadense), hitherto known from North
America, was found in Luxembourg. This species is characterized by a corticioid fruitbody, large,
smooth, ellipsoid-ovoid, amyloid spores, the preserree of acanthohyphidia, clamped hyphae, 1- or
2-spored basidia, and moniliform gloeocystidia.
Met korstzwammen beleeft men vaak leuke verrassingen. Op 30 juni 1996 werd door
Herman Mervielde op een op de grond liggende tak (ongeveer 6 mm in doorsnede) van
Picea abies in de buurt van Mersch, Hunnebur (Eischtal) in het Groothertogdom
Luxemburg (coördinaten: IFBL: L.8.34.44, kaart 16 Mersch, X74, Y88) een bleke,
resupinate basidiomyceet gevonden. Het bleek te zijn: Aleurodiscus canadensis Skolko
(= Acanthophysium canadense (Skolko) Parm.).
Het witte korstje deed macroscopisch gezien denken aan Hyphoderma of iets
dergelijks. Microscopie zorgde vlug voor de blijde verrassing: de korst was beslist een
Aleurodiscus, een niet alledaagse verschijning. Maar.. . welke soort? Sleutelen met
Jülich (1984), Eriksson & Ryvarden (1973) bracht geen oplossing. Deze sleutels voeren
tot A. norvegicus en A. laponicus. Maar de sporenmaten, het uiterlijk van de
acanthohyfidiën en de basidiën klopten niet. Ook met het Aleurodiscus-werk van Nufiez
& Ryvarden (1997) liep het fout. Immers op een bepaald ogenblik moet men in de
sleutel kiezen tussen "North American species" en "species of the other parts of the
world". Dat lukte dan ook niet, want kiest men voor Europa dan komt men niet goed
uit. Meer houvast heeft men met Jülich & Stalpers (1980) en Lernke (1964). Hier komt
men tot A. canadensis.
Jülich & Stalpers (1980) vermelden de soort echter niet voor Europa en Lernke
(1964) beschrijft enkel Amerikaanse soorten. De waarnemingen stemden nochtans zo
perfect overeen met de beschrijvingen, dat het niet anders kon, het moest A. canadensis
zijn.
Beschrijving
Het vruchtlichaam is ongeveer 6 cm lang en bedekt de onderste helft van de tak. Het is
volkomen resupinaat, stevig aangehecht en 120 ~-tm dik. Het hymenium is volkomen
glad, iets berijpt, wasachtig en wit. Na drogen werd de kleur iets donkerder, crème of
heel licht oker. De rand is niet scherp of abrupt.
Het hyphensysteem is monomitisch. De basale hyfen zijn dun- tot iets
dikwandig, 2-4 ~-tm breed, met gespen aan alle primaire septen. De hyfen van het
subhymenium zijn hyalien, dunwandig en ook 2-4 ~-tm breed, met gespen.
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3

Figuur 1-5. Aleurodiscus canadensis- 1. hyfen; 2. basidiën; 3. gloeocystiden;
4. sporen; 5. acanthohyfidiën. Maatstreepje geeft steeds 10 JLffi weer.
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Het hymenium bevat veel acanthohyfidiën, met apicaal 10-40 korte, soms vertakte
uitsteeksels. De vorm varieert van duidelijk cylindrisch-hyfeus tot knotsvormig of met
een zwelling onder het vertakte deel. Het onderste deel is dunwandig, maar het apicale
deel met de uitsteeksels kan iets dikwandig zijn. Gloeocystiden zijn duidelijk aanwezig,
variërend van cylindrisch of golvend-cylindrisch tot iets spoelvormig, soms met een
apicale papil, 45-80 x 6-9 llm. Vaak zijn er enkele zwellingen of insnoeringen
(moniliform), en de inhoud is iets gelig in KOH. De basidiën zijn breed knotsvormig
met soms duidelijk versmalde steelvormige basis, 45-55 x 10-12 /Lffi, aan de basis 3-5
llm breed, met (1-)2 grote sterigmen (tot 12 llffi lang) en een basale gesp. De sporen
zijn hyalien, glad, dunwandig, ellipsoïd tot zelden ovoïd of subcylindrisch, 13-18 x 813 llm (Q=1,4), amyloïd.
Het materiaal is gedeponeerd in het herbarium GENT, onder nummer HM 96 .76.

De determinatie leverde verrassend weinig moeilijkheden op. De combinatie van grote,
gladde, amyloïde sporen, acanthohyfidiën, gespen en tweesporige basidiën laat geen
andere keuze. De soort was tot nu toe alleen bekend uit Noord-Amerika, waar deze niet
zelden voorkomt op verschillende soorten naaldhout, vooral op Picea glauca. Nufiez &
Ryvarden (1997) vermelden een vondst uit Oost-Rusland (Sakhalin, Azië), maar deze
vondst is dubieus vanwege de viersporige basidiën. Alle Noord-Amerikaanse collecties
hebben, net als de Luxemburgse, voomarnelijk tweesporige basidiën. In zijn monografie
van Aleurodiscus vermeldt Lernke (1964) alleen naaldhoutsoorten als substraat, maar
Nufiez & Ryvarden (1997) noemen ook loofhout, met name berk, kers en eik.
In navolging van de huidige trend is de soort opgevat als behorend tot het
geslacht Aleurodiscus in de brede zin, dat gekenmerkt is door amyloïde sporen,
monomitisch hyfensysteem en de aanwezigheid van dendro- en/of acanthohyfidiën. Het
wordt wel eens opgesplitst in meerdere geslachten, bijvoorbeeld op basis van
sporenomamentatie, waarbij de gladsporige soorten in Acanthophysellum worden
geplaatst. Momenteel prefereert men een ruimere omgrenzing, vooral omdat de
afgrenzing met een aantal verwante geslachten nogal arbitrair is. Gloeocystidiellum
bijvoorbeeld bevat soorten, die naadloos aansluiten op Stereum en Aleurodiscus, met
name soorten uit de groep Gloeocystidiopsis (geornamenteerde sporen) en Gliothele
(gladde sporen). De soorten Stereum magellanicum, S. antarcticum en Aleurodiscus
fuegianus zijn nauwer aan elkaar verwant dan welke groep ook, maar er zijn geen
argumenten om te kiezen voor Aleurodiscus of Stereum. Dat komt met name omdat er
grote twijfel bestaat aan de waarde van het kenmerk 'skelethyfen' in Stereum. Deze
dikwandige hyfen hebben geen gespen; gespen komen in vruchtlichamen van Stereum
nooit voor. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Trametes-soorten worden in cultuur geen
skelethyfen gevormd. Ook de experts hebben er problemen mee. Zo beschrijven
Eriksson & al. (1984) Stereum hirsutum (Gele korstzwam) als monomitisch, maar
Hjortstam & Ryvarden (1990), die vrijwel letterlijk dezelfde beschrijving gebruiken,
noemen de soort dimitisch. Er bestaat in feite een continuüm van hyfevormen, die het
verschil tussen monomitisch en dimitisch volledig doet vervagen. Eenzelfde lot is het
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kenmerk 'acanthohyfidiën' beschoren. Aleurodiscus bevat soorten met en zonder
acanthohyfidiën, alsmede een aantal, waarbij het verschil tussen dendrohyfidiën en
acanthohyfidiën nauwelijks te maken is. In Stereum bestaan soorten zonder steriele,
geornamenteerde hyfen in het mycelium, zoals S. hirsutum, sommige hebben
zogenaamde pseudoacanthohyfidiën, dunwandige structuren met 1-6 aculeï (dit zijn
kleine puntige uitsteeksels; zie figuur 5) aan de top (bv. S. rugosum, Gerimpelde
korstzwam) en sommige hebben dikwandige acanthohyfidiën, zoals S. spectabilis, die
ook wel in Xylobolus wordt geplaatst.
In ieder geval is weer eens aangetoond, dat de bekende geografie van een soort
maar beter niet als kenmerk kan worden gehanteerd. De risico's zijn eenvoudig te
groot.
Literatuur
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NECTRIA COSMARIOSPORA
EEN NIEUWE PYRENOMYCEET VOOR NEDERLAND
H. A. van der Aa
Eemnesserweg 90, 3741 GC Baarn
Aa, H.A van der, 1998. Neetria cosmariospora, a new Pyrenomycete for the Netherlands. Coolia
41(3): 148-150.
Neetria cosmariospora bas been recorded in the Netherlands for the first time. This species
grows on old fruitbocties of Inonotus species, and appears to be not uncommon in Central Europe.
However, it bas not yet been recorded from Great Britain, and is presumed to have a more
continental distribution. The teleomorph and anamorph are both described.

Materiaal van een Neetria soort werd mij ter determinatie toegestuurd door L. Bos, die
het verzameld had op 1 mei 1997 op oude vruchtlichamen van lnonotus radiatus
(Elzeweerschijnzwam), waarschijnlijk op Beuk, in het brongebied van De Sprengen,
bij Niersen, nabij Apeldoorn (Amersfoort-coördinaten 190-477). Hans-Josef Schroers,
die zich op het CBS sinds enkele jaren geheel toelegt op de taxonomie van Neetriaachtige schimmels en hun ongeslachtelijke vormen herkende de schimmel meteen aan
de karakteristieke ascosporen, die door hun relatieve breedte en grove wandstructuur
met de ascosporen van geen andere Europese soort verward kunnen worden. Aan deze
sporen dankt de soort zijn naam want de 19de eeuwse auteurs zagen er treffende
gelijkenis in met het Desmidiaceae-(Sieralgen-)geslacht Cosmarium. Dit leidde ooit tot
de aparte genusnaam Cosmospora en later tot het nu nog gebruikte epitheton eosmari-

ospora.
Beschrijving (Figuur 1)
Neetria eosmariospora Ces. & De Not. - Classif. Sferiac. ital. Comment. Soc. Crittog.
Ital. 1(4): 195. 1863.
Synonymen: Dia/oneetria eosmariospora (Ces. & de Not.) Morave~ in è':eská Mykol.
8: 92. 1954; Cosmospora eoecinea Rabenh. in Fungi europaei 459. 1862 non Neetria
eoecinea (Pers.: Fr.) Fr.
Peritheciën geheel oppervlakkig, alleenstaand, zelden in dichte groepjes en ook dan
steeds vrij van elkaar, op de binnenzijde van poriën (het hymenium) van oude
lnonotus-carpoforen, soms temidden van een witachtig tot bleekroze mycelium, met
daarop de conidiënvorm, maar ook op substraat zonder een spoor van mycelium. De
peritheciën zijn glad (onder de loupe) of iets ruw, door buiten de wand uitstekende
cellen (bij sterke vergroting), helder oranjerood, ei- of peervormig, droog soms
ingeklapt en wat donkerder rond de top, vochtig min of meer doorschijnend, 350-450
J.l.m hoog, 250-300(-360) J.l.m in doorsnede. De wand is 15-25(-30) J.l.m dik en bestaat
voornamelijk uit dikwandige cellen, tot 8 J.l.m in diameter, met oranje gekleurde wand
en inhoud, lokaal aan de buitenkant met wat grotere, ronde cellen die buiten de wand
uitsteken en tot 12 J.l.m in diameter zijn.
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Figuur 1. Neetria cosmariospora; a: conidioforen van Verticillium olivaceum (1000 x);
b: conidiën (1000 x); c: perithecium (100 x); d: ascus; e: ascosporen (1000 x); a, b, c
ene, uit Gams(1971).
De asci zijn unitunicaat, jong knotsvormig, rijp min of meer cylindrisch met
afgeronde top en een korte steel die aan de onderzijde is afgeknot, 120-175(-200) x
(10-)12-15(-17) J.tm, met 8 ascosporen in één rij, de ascosporen vaak dwars liggend.
Ascosporen tweecellig, ingesnoerd bij het septum, breed-ellipsoïd, sterk
afgerond aan de uiteinden, aanvankelijk hyalien, daarna okerkleurig tot bleek roodbruin, grof-wrattig, (12-)14-17(-18,5) x (8,5-)10,5-12,5(-14.3) J.tm.
Anamorf (conidiënvorm): Verticillium olivaceum W. Gams - Cephalosporium-artige
Schimmelpilze: 129. 1971.
De conidiënvorm kan overvloedig op het substraat aanwezig zijn en wordt
gevormd op een eerst witachtig, daarna wat roze of geel-olijfkleurig mycelium, waarop
de conidioforen groeien. Deze zijn tot 200 J.tm lang, 2,5-4,0 J.tm breed, aan de basis
soms wat ruw, met op verschillende hoogten en aan het einde kransen of bundels
conidiën-dragende (conidiogene) cellen (phialiden). Deze zijn 15-40 J.tm lang, 1,8-2,5
J.tm breed, naar de top versmallend tot 1,0-1,5 J.tm en daar vaak met een bekervormige
structuur (collarette) waaruit de conidiën te voorschijn komen. Deze collarette is aan
de basis vaak ingesnoerd, kan overigens ontbreken maar is meestal duidelijk te zien.
De conidiën zijn kleurloos, kort cylindrisch, recht of iets gebogen, en meten 4,5-6,6 x
1,3-1,8 J.tm.
-149-

Voor de beschrijving heb ik uiteraard het Nederlandse specimen gebruikt,
aangevuld met gegevens uit de literatuur. Beschrijvingen zijn o.a. te vinden bij Munk
(1957), Gams (1971), waaraan bijgaande tekening is ontleend (met dank aan Walter
Gams), I. & H. Schmid (1990) en Samuels & al. (1991). Naar laatstgenoemde auteurs
wordt hier verwezen voor uitleg van de moderne oplossing voor de kwestie rond de
positie van de vroeger gebruikte genusnamen Cosrrwspora en Dialoneetria, waarin
onze soort in het verleden ooit terecht kwam. De huidige opvatting is dat N. eosmariospora behoort tot Neetria subgenus Dialoneetria, dat de genusnaam Cosmospara en
Neetria subgenus Cosrrwspora als synoniemen heeft. Het subgenus Dialoneetria, met
als type soort Neetria episphaeria (Tode: Fr.) Fr., heeft in zijn huidige omvang 40
soorten, waarvan een groot aantal alleen in de tropen voorkomt.
Het is opmerkelijk dat deze soort in Nederland nog niet eerder gevonden is. Op
de eerste plaats is het substraat, oude vruchtlichamen van Inonotus, algemeen voorhanden. Voorts lijkt de soort in buurland Duitsland, van de Eifel tot in Beieren, heel
gewoon te zijn. In de List of Cultures van het CBS (1996) zijn zes stammen opgenomen, vijf uit Duitsland en één uit Polen, steeds van Inonotus radiatus. Helfer (1991)
beschrijft een aantal vondsten in Beieren en vermeldt naast /. radiatus ook /. hastifer
(Korstweerschijnzwam) en /. nodulosus (Beukeweerschijnzwam) als substraten. Munk
(1957) noemt de soort voor Denemarken "apparently not rare". Breitenbach &
Kränzlin (1984) vermelden de soort in hun Ascomycetenboek voor Zwitserland in een
lijst van "Weiter festgestellte und belegte Arten". Aan de andere kant is de soort in
Engeland kennelijk nog niet gevonden want bij Dennis (1981), Cannon et al. (1985) en
Ellis & Ellis (1988) is de soort niet opgenomen. Of hier sprake is van een echte
continentale soort, die in de landen rond de Noordzee niet voorkomt, of dat de kleine,
vaak schaars aanwezige peritheciën op dit onaantrekkelijke substraat hier tot nu toe aan
de aandacht zijn ontsnapt valt voorlopig moeilijk te zeggen. Onze Nederlandse vondst
stamt uit het midden des lands.
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HOE RAAK IK THUIS IN RUSSULA'S
Mirjam Veerkamp, Biologisch Station, Karnpsweg 27, 9418 PD Wijster
Emma van den Dool, Achter Ciarenburg 2, 3511 JJ Utrecht
Mededeling 614 van het Biologisch Station Wijster
Veerkamp, M.T., van den Dool, E. 1998. An introduetion to the genus Russu/a. Coolia 41(3):
151-171.
The attractive colours found in the genus Russu/a appeal to many mycologists. However,
they soon find that identification of the taxa can be difficult. The difficulty arises, in part, on
account of the enormous variability in the colour of the pileus, but also because it is essential to
evaluate the colour of the spore print carefully, and to examine the spore ornamentation and
structure of the pileipellis with a good microscope equipped with an oil immersion lens. The value
of additional macroscopical, macrochemical, ecological, and microscopical characters is considered
and practical suggestions are made for the simple observation of several characters. The most
important publications dealing with Russula identification are Iisted.

Russula's genieten een grote populariteit. Ze zijn dan ook als geslacht makkelijk te
herkennen, hebben grote vruchtlichamen, vaak prachtig gekleurde hoeden en komen
voor in allerlei bostypen. In platenboeken worden doorgaans veel soorten afgebeeld.
Deze populariteit genieten ze misschien meer onder niet- en pas beginnende mycologen; op beginnersdagen wordt dan ook geregeld aandacht voor dit geslacht gevraagd.
Maar ondanks het feit dat het een veel bekeken groep is neemt de populariteit van de
groep bij mensen die wat langer naar paddestoelen kijken al snel af.
Deze afnemende populariteit heeft alles te maken met de problemen die het op
naam brengen van soorten oplevert. Verschillende soorten kunnen sterk op elkaar
lijken en eenzelfde soort kan er nogal eens verschillend uitzien. Zo is de hoedkleur van
sommige soorten erg variabel. Het doorwerken van determinatietabellen, meestal in
een buitenlandse taal, is een bewerkelijke zaak. Je hebt een sporee nodig, je moet
chemische reacties uitvoeren, en met een microscoop de hoedhuid en sporen bekijken
en voor dat laatste heb je zelfs een olie-immersie nodig.
Met deze bijdrage hopen we u verder op weg te helpen met deze mooie en
interessante groep soorten.
Het geslacht russuJa kent vele soorten, waarvan er in Nederland 118 met zekerheid zijn waargenomen. Hiervan zijn er 45 uiterst tot zeer zeldzaam (UFK 1 & 2,
Arnolds & al., 1995). In de aantekenlijst voor zwammen en slijmzwammen van België
(KAMK 1996) staan 151 soorten vermeld. Romagnesi (1967 en suppl. 1985) en Bon
(1988) vermelden respectievelijk 199 en 324 soorten, waarbij er rekening mee
gehouden moet worden dat de laatste auteur een eng soortsbegrip hanteert. Maar ook
in de Nordie Macromycetes (Hansen & Knudsen, 1992) staan 137 soorten. Nederland
is dus relatief arm aan russula's.
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Hoe herkennen we russula's?
Russula's zijn als geslacht niet moeilijk te herkennen. In een enkel geval zou je ze op
het eerste gezicht kunnen verwarren met melkzwammen waarmee russula's verwant
zijn. Vergelijk maar eens Lactarius vellereus (Schaapje) en R. delica (Witte russula),
vroeger Lactarius exsuccus genoemd, hetgeen 'melkzwam zonder sap' betekent. Beide
geslachten worden gerekend tot een aparte familie, de Russulaceae, op grond van de
voor deze groep kenmerkende structuur van het vlees. Dit vlees bestaat naast langwerpige elementen, de hyfen, uit ronde cellen, de sphaerocyten. Deze ronde cellen die
vaak in groepen bijeen liggen zijn de oorzaak van de brokkelige (i.p.v. vezelige)
structuur van het vlees en de lamellen.
Een tweede bijzonderheid van deze familie is de ornamentatie van de sporen,
die in Melzers reagens donkerblauw kleurt. Verder bezitten Russulaceae kronkelende
vaathyfen (lactiferen) met een korrelige inhoud die met SV (sulfovanilline) reageren.
Bij melkzwammen zijn deze vaathyfen met melksap gevuld. Behalve het ontbreken van
melksap hebben russula's in tegenstelling tot melkzwammen meestal geen aflopende
plaatjes en geen talrijke tussenlamellen.
Binnen het geslacht russula worden onderverdelingen gemaakt in secties en
subsecties. In de loop der tijd is dat door verschillende bewerkers van russula op een
verschillende manier gedaan; in de vorige eeuw door Fries en Quélet, en in deze eeuw
door o.a. Maire (1910), Singer (1932-1935), Schaeffer (1933-1935), Konrad & Josserand (1934) en Lange (1940), allen vermeld in Romagnesi (1967). De meest recente
indelingen van Europese soorten zijn die van Romagnesi (1967) en Bon (1988). De
onderscheiden systematische groepen berusten deels op microscopische kenmerken en
het leren herkennen van deze groepen in het veld is vaak nauwelijks mogelijk en biedt
daarom weinig houvast om sneller een naam van een russula te vinden.
Eén groep is wel duidelijk herkenbaar en dat is een groep soorten die enigszins
los staat van alle andere russula's en als groep het meest verwant is met de melkzwammen: de Compactae. Hiertoe behoren soorten als R. nigricans (Grofplaatrussula)
met zwart verkleurend vlees, wel of niet na een korte roodverkleuring en de soorten R.
delica (Witte russula) en R. chloroides (Smalplaatrussula) waarvan het vlees na langere
tijd slechts licht grijsbruin verkleurt. Soorten van deze groep hebben grote vruchtlichamen, stevig vlees en een weinig gedifferentieerde hoedhuid met witte, bruine of
zwarte tinten, een lang ingerolde scherpe hoedrand, zoals bij de melkzwammen en vele
tussenlamellen. Dit laatste is bij russula's uitzonderlijk.
We zullen ons hier niet verdiepen in de indelingen binnen het geslacht russula,
maar ons richten op kenmerken die van belang zijn bij het leren onderscheiden van
soorten. Deze kenmerken kunnen we verdelen in een viertal groepen: macroscopische
inclusief de kleur van de sporee, macrochemische, oecologische en microscopische
kenmerken.
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Macroscopische kenmerken
Grootte van het vruchtlichaam. Er bestaan soorten met grote en met kleine vruchtlichamen en alhoewel er binnen een soort variatie in grootte optreedt zijn de soorten
duidelijk in grootte-klassen onder te verdelen. Zo heeft R. delica (Witte russula) grote
vruchtlichamen en R. odorata (Geurige russula) kleine.
Hoed. De vorm van de hoed verschilt weinig per soort en varieert van haltbolvormig
bij jonge exemplaren tot vlak en verdiept bij oudere vruchtlichamen. Russula coerulea
(Papilrussula) heeft meestal een kenmerkende papil in het hoedcentrum. Wel een
belangrijk kenmerk is de vorm van de hoedrand. Deze kan glad zijn (groep van de
Compactae) of licht gevoord (knobbelig), vooral bij oudere exemplaren, maar bij
enkele soorten als R. pectinatoides (Onsmakelijke kamrussula) en R. foetens (Stinkende
russula) komen al jong sterk radiaal gevoorde hoedranden voor.
De meeste russula's (uitgezonderd de Compactae) hebben een duidelijke gedifferentieerde hoedhuid, die bij de verschillende soorten in meer of mindere mate van
het vlees aftrekbaar is. Het makkelijk of juist niet aftrekbaar zijn van de hoedhuid verschilt per soort. Zo verschilt R. mairei (Stevige braakrussula) niet alleen van R. emetica (Braakrussula) door een meer gladde hoedrand (tegenover een gestreepte bij R.
emetica) maar ook is de hoedhuid bij R. mairei (Stevige braakrussula) minder goed
aftrekbaar.
De hoedhuid kan mat, berijpt, of zelfs fluwelig zijn, maar ook glanzend tot
zelfs gelatineus. Russula insignis (Verkleurende kamrussula) heeft gele vlokjes op de
gestreepte hoedrand. Bij droogte kan een hoedhuid barsten gaan vertonen, maar van
nature komt een gebarsten hoedhuid bij R. virescens (Ruwe russula) en soms bij R.
anatina (Gazonrussula) voor.
Binnen het geslacht russula komt een heel scala van hoedkleuren voor. Er zijn
soorten met een constante hoedkleur zoals die van R. salaris (Zonnerussula) geel is of
die van R. mairei (Stevige braakrussula) rood, maar bij andere soorten kan die kleur
sterk variëren, hoewel dat dan meestal binnen een bepaald deel van het spectrum is.
Zo kan R. fragilis (Broze russula) violet, karmijmood of roze zijn en in het midden
vaak groen, grauwgroen, olijfgroen of bijna zwart; ook bestaat er een gele variëteit.
Voor een juiste determinatie moet je de soort in zoveel mogelijk kleurvarianten
kennen.
Naast de variatie in kleur kan het ontkleuren van de hoed problemen geven bij
de determinatie. Een hoed kan op de ene plek egaal rood zijn, terwijl de soort elders
slechts een zweem rood in de hoed heeft, bijvoorbeeld R. decipiens (Roze geelplaatrussula) of R. persicina (Kruipwilgrussula). Dit maakt een determinatie lastig omdat je in
dit geval bij de determinatie toch moet kiezen voor rode soorten.
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Steel. De vorm van de steel is geen belangrijk discriminerend kenmerk, wel zijn er
soorten met opvallend korte stelen als R. delica (Witte russula), en ook R. curtipes
(Kortsteelrussula) heeft vaak een korte steel. Russula violeipes (Paarsstelige pastelrussula) heeft een steel die naar beneden taps toeloopt.
De kleur van de steel die meestal wit is, kan bij verouderen bij enkele soorten
kenmerkend veranderen naar grijs door het opnemen van water, bijvoorbeeld bij R.
undulata (Zwartpurperen russula) en R. ochroleuca (Geelwitte russula). R. pectinatoides (Onsmakelijke kamrussula) en R. insignis (Verkleurende kamrussula) hebben een
opvallend roestbruine steelbasis. Ook zijn er soorten met een meer of minder sterke
rode of violette zweem op de steel zoals R. nitida (Kleine berkerussula), R. persicina
(Kruipwilgrussula), R. rosea (Potloodrussula), R. sanguinaria (Bloedrode russula), R.
queletii (Purperrode russula), R. drimeia (Duivelsbroodrussula) en R. violeipes (Paarsstelige pastelrussula).
Vlees. De consistentie van het steelvlees (evenals het hoedvlees) is verschillend per
soort en hoewel elke soort bij ouderdom zachtvleziger wordt zijn sommige soorten
opvallend stevig, zoals R. vesca (Smakelijke russula) en soorten uit de Compactae
groep terwijl andere soorten juist heel breekbaar zijn en al jong een holle steel hebben
zoals R. nitida (Kleine berkerussula).
Het vlees kan typische soortspecifieke verkleuringen vertonen. De verkleuringen
moeten bij verse en niet bij verdroogde exemplaren geconstateerd worden. Zwartverkleuring van het vlees na beschadigen treedt op bij R. etaraflava (Gele berkerussula)
en R. decoiorans (Grauwstelige russula), maar ook bij R. nigricans (Grofplaatrussula)
en aanverwante soorten. Aan de zwarte verkleuring gaat hier vaak eerst een kenmerkende roodverkleuring vooraf. Geelverkleuringen van het vlees komen voor bij R. versico/ar (Bonte berkerussula), lichtgeel en bij R. puellaris (Vergelende russula), donkergeel. Bij beschadigen van het vlees en de lamellen van R. luteotacta (Geelvlekkende
russula) verschijnt na verloop van tijd een intens gele kleur waardoor de soort makkeIijk te onderscheiden is van bijvoorbeeld R. emetica (Braakrussula), R. persicina
(Kruipwilgrussula), R. mairei (Stevige braakrussula) en R. sanguinaria (Bloedrode
russula). Het vlees van de groep vissige russula's (R. xerampelina s.i.) wordt na verloop van tijd bruin.
Smaak en geur. Qua smaak worden russula's ingedeeld in scherpe en zachte (nietscherpe) soorten. Voor het proeven kun je een klein stukje vlees van de hoed met
enkele stukjes lamel in de mond nemen, hierop kauwen en daarna weer uitspugen. Je
hebt hele scherpe soorten, zoals R. emetica (Braakrussula), R. fragilis (Broze russula)
en R. drimeia (Duivelsbroodrussula) waarvoor je slechts met je tong even de lamel
hoeft aan te raken om te weten hoe scherp de soort is, en minder scherpe soorten.
Sommige soorten zijn een klein beetje scherp zoals R. parazurea (Berijpte russula) en
R. grisea (Duifrussula). We noemen echter alleen die soorten scherp waarvan na het
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proeven het branderige gevoel nog lang aanhoudt. Bij zachte of matig scherpe russula's
is de scherpe smaak vlug verdwenen. Moeilijkheden kunnen soorten als R. undulata
(Zwartpurpuren russula) geven die als scherp te boek staan maar soms zwak scherp
zijn. Weersomstandigheden en de ouderdom van de vruchtlichamen schijnen ook
invloed op de scherpte te hebben. Russula pseudointegra (Kieibosrussula), R. rosea
(Potloodrussula) en de hoedhuid van R. coerulea (Papilrussula) smaken bitter; deze
smaak kan je alleen achterop de tong waarnemen.
Ook geuren kunnen een betrouwbaar kenmerk zijn voor het herkennen van
soorten, al is enige ervaring nodig voor het herkennen en benoemen ervan. Voor de
geur kan men het beste aan de onderzijde van de hoed ruiken daar waar de plaatjes de
steel bereiken. Soms is de geur in de steelbasis geconcentreerd zoals bij R. turci
(Jodoformrussula) de jodoformgeur en een visgeur bij R. xerampelina s.l. Enkele
typische geuren en de soorten waarbij ze worden waargenomen zijn weergegeven in
Tabel!.
TABEL 1
Geuren bij enkele soorten russula
geur
menthol
olie-achtig
bittere amandelen
gummie-achtig
camembert
zuurtjes, amylacetaat
zwak fruitig
sterk fruitig
abrikozen
appelmoes in blik (met Pelargonium
component)
vissig
jodoform

soorten
rosea, albonigra
foetens
laurocerasi, illota
pectinatoides
amoenolens
fragilis, olivaceoviolascens, emetica,
mairei (later honingachtig)
ochroleuca, farinipes, nitida, persicina,
undulata, versicolor, drimeia
coerulea, insignis, odorata
risigallina
clariana, fellea, pseudointegra, solaris,
veternosa
xerampelina s .I., violeipes
turci

Soms verandert de geur ook met het ontwikkelingsstadium. Jonge vruchtlichamen van
R. clariana (Tweegeurrussula) ruiken naar appel, later komt daar een pelargonium
component bij en tenslotte ruiken ze naar vis. De honinggeur van R. melliolens (Honingrussula) komt pas tot uiting nadat de paddestoelen iets zijn ingedroogd. Ook de
oudere vruchtlichamen van R. veternosa (Tweekleurige russula) en R. nitida (Kleine
berkerussula) gaan honingachtig als Amanita phalloides (Groene knolamaniet) geuren.
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Lamellen. De lamellen zijn aangehecht tot kort aflopend. Tussenlamellen zijn behalve
bij de Compactae schaars. Soms is de afstand tussen de plaatjes van belang. Bij R.
nigricans (Grofplaatrussula) staan de lamellen zeer wijd uiteen, bij R. chloroides
(Smalplaatrussula) en R. densifolia (Fijnplaatrussula) staan ze daarentegen dicht bijeen.
Ook is de vorm van de lamel van belang. Is deze breed en afgerond naar de rand zoals
bij R. xerampelina (Roodvoetrussula) of juist smal en scherp zoals bij R. delica (Witte
russula) (Figuur 1).

b

a
Figuur 1. Lamelvormen. a. breed en afgerond. b. smal en scherp.

Russula fragilis (Broze russula) heeft meestal een fijn gezaagde lamelrand en bij R.
illota (Spikkelsneeuwrussula) is die rand gespikkeld. De kleur van de lamelfen hangt af
van de rijpheid van de sporen. Als in een sleutel naar de kleur van de plaatjes gevraagd wordt dan kan dat alleen beoordeeld worden aan rijpe volwassen exemplaren.
Sommige soorten hebben witte lamellen maar toch een creme (R. emetica), een blauwgrijze (R. mairez) of blauwgroene reflex (R. chloroides, R. delica). Om dat vast te stellen kan men het beste de paddestoel omdraaien en in de lamellen kijken waarbij men
de hoed licht heen en weer beweegt.
Bijna alle russula's hebben makkelijk verbrokkelende lamellen behalve R. cyanoxantha (Regenboogrussula) waar de lamellen vettig aanvoelen en niet breken als je
eroverheen wrijft.
Kleur van de sporee. De kleur van de sporee is een belangrijk kenmerk, dat al in een
vroeg stadium van de sleutels gebruikt wordt. De kleur varieert van wit tot bijna
oranje en is binnen zekere grenzen een constant soortskenmerk. Om een goede sporee
te krijgen kun je tijdens het sporuleren het vruchtlichaam het beste of met de steel in
een klein laagje water zetten, of een vochtige tissue over de hoed leggen, en de gehele
opstelling met een kap tegen uitdrogen afsluiten. De ervaring leert dat als je de vruchtlichamen eerst in de koelkast legt het sporuleren daarna bijna altijd slecht gaat (onverklaarbaar als je weet dat het 's nachts buiten ook atlcoelt).
Voordat een sporeekleur wordt vaststeld moeten eerst de sporen (met een dekglaasje) bijeen geveegd worden. Voor het vaststellen van de kleur gebruikt men meestal de 14 delige kleurenschaal van Romagnesi (1967). Maar ook andere kleurencodes
zijn bruikbaar. Er zijn vertaalsleutels beschikbaar. Het bepalen van de kleur blijft een
moeilijke zaak, de dikte van de laag sporen is deels ook bepalend voor de kleur.
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Daarom mag deze laag niet te dun maar ook niet te dik zijn. Ook moet men niet te
lang wachten met het vaststellen van de kleur omdat de kleur in de loop van de tijd
donkerder wordt. Verder heeft het vochtgehalte invloed op de kleur.
Tenslotte willen we erop wijzen dat heruitgaven van de kleurencode van Romagnesi, ook de herdruk van de monografie van Romagnesi van 1985 zelf, afwijken
van die van de oorspronkelijke druk. We raden dan ook aan om bij het determineren
altijd te kijken waar je uitkomt als je een sporeekleur lichter of donkerder benoemt.
Voor degenen die niet beschikken over kleurencodes wordt in Tabel 2 ter vergelijking
een overzicht gegeven van de sporeekleuren volgens Romagnesi van enkele in Nederland algemeen voorkomende soorten.
TABEL2
De sporeekleuren volgens Romagnesi (1967)
van enkele (vrij) algemeen voorkomende soorten
Wit tot bijna wit
Ia
la-b
Ib

cyanoxantha, heterophylla, vesca, mairei, undulata
emetica, ochroleuca
delica, fragilis

Creme
Ila
Ila-b

Ilb
Ilb-c
Ilc
Ilc-d
Ild-IIIa

ionochlora
parazurea
amoenolens
aeruginea
grisea
persicina
sardonia, queletii

Oker
Illa-b
III(a)b(c)

IIlb-e

megacantha, nitida
velenovskyi
ciarotlava

Gele

IVa
IVb
IVc

IVd
IVe

turci
coerulea, vetemosa, pseudointegra
odorata
risigallina
decipiens
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Macrochemische kenmerken
Chemische reacties kunnen zeer handige hulpmiddelen zijn bij het herkennen van
soorten en soortengroepen; het werkt echter alleen bij vers materiaal.
Inwrijven met ijzersulfaat op de steel geeft bij de meeste soorten een lichtroze
reactie, bij de groep rond de vissige russula's (R. xerampelina s.l.) echter een groene
reactie. Russula cyanoxantha (Regenboogrussula) reageert in eerste instantie helemaal
niet, maar na verloop van tijd verkleurt de beschadigde plek grijsgroen. Russula vesca
(Smakelijke russula) en R. heterophylla (Vorkplaatrussula) geven daarentegen een
sterke zalmroze reactie te zien.
Guajac kristallen opgelost in 70% alcohol laten bij sommige soorten een blauwe
reactie zien. De snelheid van verkleuren en de intensiteit van de kleuring is per soort
verschillend. Op deze manier is R. fragilis (Broze russula), met zwakke en langzame
reactie te onderscheiden van de erop gelijkende R. olivaceoviolascens (Zwartrode
russula}, met sterke reactie en de minder bekende gele variëteit van R. fragilis (var.
gilva) te onderscheiden van R. raoultii (Citroengele russula). Fenol veroorzaakt bij R.
olivacea (Gerimpelde russula) een purperrode reactie in plaats van de algemene bruinrode verkleuring. Met ammonia verkleurt de steelbasis van R. insignis (Verkleurende
kamrussula), die normaal roestkleurig is, oranjerood.

Oecologische kenmerken
Russula's zijn ectomycorrhizasymbionten, dit wil zeggen dat ze samenleven met bomen
of struiken (in de Alpen ook met Dryas octopetala en Polygonum viviparum en in het
Middellandse zeegebied ook met Cistus) in een situatie die voor beide voordeel oplevert. Sommige soorten komen alleen bij één boomsoort voor, zoals R. nitida (Kleine
berkerussula) bij berk, andere zijn minder kieskeurig, bijvoorbeeld R. ochroleuca
(Geelwitte russula) bij diverse naald- en loofbomen. Het 'Overzicht' van Arnolds & al.
(1995) geeft per soort de bomen aan waarbij de soort in Nederland is waargenomen.
Veel boeken zijn vaak te beperkt in het vermelden van de partnerbomen. De Beukerussula (R. fellea) komt zoals de naam suggereert niet alleen bij beuken voor (Phillips,
1981) maar wordt ook bij spar waargenomen.
Soorten hebben ook een verschillende voorkeur voor biotopen. Zo zal je R.
olivacea (Gerimpelde russula) nooit op zure zandgrond tegenkomen en R. ochroleuca
(Geelwitte russula) zelden op de klei. Gegevens over de standplaats kunnen dus een
handig hulpmiddel zijn bij het op naam brengen van soorten. Maar voorkeuren van
soorten voor biotopen en waardplanten kunnen per streek en land verschillen en in gemengde opstanden is het vaak moeilijk te bepalen, met welke boom een soort een verbinding is aangegaan. Dit geeft aan dat dergelijke kenmerken minder geschikt zijn als
sleutelkenmerken.

-158-

1. Russula soloris-De Zonneru ss ula, een soort met een cadmiumgele hoedkleur, die vaak sterk
uitbleekt naar de rand. Volgroei de vruchtlichamen hebben een gestreepte rand.
Ruikt naar appelmoes in blik.

2. Russula fe llea- De Beukeruss ula met een hoedkleur van licht okergeel tot honingklellii g.
De hoedrand is hooguit heellicht ges treept. Rnikt ook naar appelm oes in blik.
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3. Rus su/a pa/udosa-De Appelru ssu Ja met een fraaie appelrode hoed en verdiept centrum .
Bij ons in naaldbossen, ook in oudere bossen.

4. R11.<.w/a sc111guinaria-De Bloedrode russuJa met ruwe, matte, bloedrode hoed, rood op de
stee l en aflopende lamellen. Mycouhizasoort van den.
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5. Russula undulata-De Zwartpurperen russuJa heet een scherpe soort te zijn, maar is ook wel
eens zwak tot nauwelijks scherp. De steel verkleurt sterk grijs.

6. Russula xermnpelina sensu Jat.- Een groep van soorten met een duidelijke visgeur, waarvan de
taxonomische problemen nog niet opgelost zijn.
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7. Russula decoiorans-De Grauwstelige russula heeft een grauwwordende steel welke bovendien
zwart verkleurt bU beschadiging van het vlees.

8. Russula nigricans-De GrafplaatrussuJa met dikke uiteen staande lamellen en vele
tussen lamellen.
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Door Keizer (1993) is vastgesteld dat op het zand in Nederland de wegbermen
momenteel rijker aan russuJasoorten zijn dan de er aanwezige bossen. Dit is het gevolg
van een ophoping van stikstofrijk strooisel in het bos welke desastreus is voor mycorrhizasoorten. RussuJasoorten zijn de laatste decennia dan ook sterk achteruitgegaan;
meer dan 50% van de soorten staan vermeld op de Rode Lijst (Arnolds & Van Ommering, 1996)
Microscopische kenmerken
Er zijn twee manieren om russula's te leren herkennen. Je kunt er een aantal in het
veld leren met duidelijke kenmerken, zeker als je met iemand meeloopt die je erop
wijst. Je kunt ook leren determineren waarbij je gebruik maakt van microscopische
kenmerken. In het begin vergt dit weliswaar een tijdsinvestering zonder dat je veel
soorten leert, maar op den duur kun je de meeste russula's op naam brengen.
Er bestaan sleutels voor russula's die geheel gebaseerd zijn op macroscopische
en macrochemische kenmerken aangevuld met ecologische kenmerken (Buyck, 1990).
De praktijk leert dat je in dat geval lang niet altijd tot een definitieve delenninatie kunt
komen (Verbeken & Walleyn, 1997). Voor een zekere delenninatie zul je vaak microscopische kenmerken nodig hebben, in elk geval om je macroscopische determinatie te
controleren.
De belangrijkste microscopische kenmerken zitten in de hoedhuid en de
sporenornamentatie. De basidiën en de cystiden op de lamellen zijn betrekkelijk eenvormig en van weinig belang voor het op naam brengen van de soorten. Wel is er een
positief verband tussen de scherpte van een soort en het aantal cystiden en de mate
waarmee de cystiden op SV (sulfovanilline) reageren. Bij R. albonigra (Zwartwitte
russula) zijn de cystiden gevuld met gele oliedruppels (in een vers preparaat in water
bekijken).
Om snel vertrouwd te raken met de microscopische begrippen en kenmerken
kun je van bekende soorten de hoedhuid en de sporen bestuderen zodat je leert wat je
moet zien. Daarom worden hierna steeds zoveel mogelijk voorbeelden gegeven van
soorten die makkelijk te vinden zijn.
De eenvoudigste manier om de hoedhuid te bestuderen is om een stukje hoedhuid van het midden. van de hoed af te nemen en in water te leggen; in congorood
kunnen bepaalde kenmerken verdwijnen (zie verder). Je kunt natuurlijk ook een radiaire coupe door de hoedhuid maken. Dat is lastiger, maar je kunt wel meteen de
lactiferen in de subcutis, het onderste deel van de hoedhuid, zien (Figuur 2).
In de epicutis, het bovenste gedeelte van de hoedhuid, kunnen we naast de
gewone hoedhuidhyfen, dennatocystiden en/ of primordiaalhyfen aantreffen.
Dermatocystiden vallen direct op door de grootte en de inhoud van de cellen.
Ze zijn gevuld met een gelige korrelige inhoud die meer of minder sterk violet tot
bijna zwart verkleurt in SV. Soms treedt verkleuring alleen op na behandeling met het
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Figuur 2. Radiale doorsnede van de hoedhuid. 1: sphaerocyten, 2: lactifeer, 3:
epicutishyfe, 4: dermatocystide. Tekening M. van Vuure.
sterkere sulfobenzaldehyde, SBA. De vorm, breedte, mate van gesepteerdheid en het
aantal dermatocystiden is soortsspecifiek. In Figuur 3 worden de meest voorkomende
vormen weergegeven Het meest komen de enkelvoudige cylindrische vorm met afgeronde top en de clavate vorm voor. Bij enkele soorten zijn er incrustaties op de
dermatocystiden waar te nemen: R. velenovskyi (Schotelrussula), R. paludosa
(Appelrussula) en R. aurantiaca (Oranje russula).
Primordiaalhyfen zijn lange, dwarsgesepteerde hyfen die zich onderscheiden
van de dermatocystiden doordat ze smaller zijn en geen korrelige inhoud hebben, die
met SV kleurt en van de hoedhuidhyfen doordat ze lang zijn en er kristallen tegen de
celwand aan zitten. Deze kristallen, die bovendien zuurbestendig zijn, zijn zichtbaar in
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water (in congorood lossen ze op), maar het best zijn ze te zien door ze te kleuren in
carbolfuchsine, CF. Hiervoor het preparaat gedurende vijf minuten in carbolfuchsine
leggen en het vervolgens in 3% HCl enkele minuten ontkleuren. De rode korrels zijn
nu duidelijk waar te nemen. Primordiaalhyfen kunnen breed zijn of juist smal. Ook de
grootte en de plaats van de korrels is van belang (Figuur 4). Zo kunnen ze vooral aan
de top zitten of juist aan de basis.
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e

C2

C1

D

E1

E2

Figuur 3. Diverse vormen van dermatocystiden. A: cylindrisch met afgeronde top (R.
undulata, R. vesca), B: ciavaat (R. decipiens), C: toegespitst (R. amoenolens (1), R.
grisea (2)), D: vertakte top (R. adusta, R. densifolia), E: gesepteerd (R. emetica (1),
R. nitida (2)).

3

2

4

Figuur 4. Geïncrusteerde dermatocystiden en primordiaalhyfen. 1: R. velenovskyi, 2:
R. aurantiaca, 3: R. coerulea, 4: R. clarojlava.
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Het onderscheid tussen dermatocystiden en primordiaalhyfen is niet altijd even duidelijk. Van sommige elementen kunnen we op grond van de vorm niet uitmakenwaartoe
ze gerekend moeten worden. In zulke gevallen zijn de chemische reacties doorslaggevend bij het benoemen. De dermatocystiden van R. velenovskyi (Schotelrussula) zijn
lang, slank engesepteerden bovendien geïncrusteerd (CF+). Wel verkleuren ze grijs
in SV, hetgeen in dit geval de doorslag geeft. Russula risigallina (Abrikozenrussula)
heeft primordiaalhyfen die lang, slank en geïncrusteerd zijn, maar Romagnesi (1967)
constateert dat ze heel zelden ook zwart verkleuren met SBA.
De vorm van de overige epicutishyphen, in het Duits 'Haare' en in het Frans
'poils' genoemd, kan ook van belang zijn voor het determineren (Figuur 5). Deze
hyfen zijn meestal cylindrisch, gesepteerd en met een stomp uiteinde. Bij R. cyanoxantha (Regenboogrussula) zijn ze opvallend smal en langcellig. Soms zijn ze ook opvallend vertakt zoals bij R. heterophylla (Vorkplaatrussula) en de soorten die verwant zijn
met R. grisea (Duifrussula). De eindcellen kunnen kort en stomp zijn of juist lang en
spits toelopen zoals bij R. virescens (Ruwe russula) en R. violeipes (Paarsstelige
pastelrussula). Korte opgeblazen (tonvormige) cellen vinden we bij R. ionochtora
(Violetgroene russula).
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Figuur 5. Verschillende vormen van epicutishyfen.
a: R. salaris, b: R. cyanoxantha, c: R. heterophylla, d: R. ionochlora, e: R. parazurea, f: R. olivacea, g: R. cuprea, h: R. vesca IR. heterophylla.

Russula cuprea (Donkere geelplaatrussula) heeft kenmerkende uitstulpingen in
de hyfen en R. olivacea (Gerimpelde russula) heeft ampullenvormige verwijdingen.
Tenslotte vinden we bij R. vesca (Smakelijke russula) en R. heterophylla (Vorkplaatrussula) opvallend dikwandige spits toelopende hyfen. Tabel 3 geeft een overzicht van
de belangrijkste verschillen tussen de drie hoedhuidelementen.
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TABEL 3
Belangrijkste verschillen tussen dermatocystiden, primordiaalhyfen en epicutishyfen
korrelige inhoud SBA + incrustaties CF+

+

Dermatocystiden
Primordiaalhyfen
Epicutishyfen

breed

lang

+

-(+)

+

+

Bij de meeste soorten treffen we tussen de epicutishyfen Of dermatocystiden Of
primordiaalhyfen aan. Enkele soorten bezitten geen van beide elementen zoals R.
anthracina (Antracietrussula) en R. nigricans (Grofplaatrussula) uit de Compactae. In
het geval dermatocystiden in deze groep wel aanwezig zijn, zijn ze schaars, eenvoudig
van vorm, nooit ciavaat of spoelvormig, en reageren ze alleen met SBA, terwijl de
reactie met SV meestal zwak of afwezig is.
Ook bij R. virescens (Ruwe russula), de soorten rond R. amoena (Pastelrussula), zoals R. violeipes (Paarsstelige pastelrussula) en de verwante soorten van R.
olivacea (Gerimpelde russula), ontbreken dermatocystiden. Bij enkele soorten zijn
naast dermatocystiden ook primordiaalhyfen aanwezig. Er kunnen dus vier typen
TABEL 4
Soorten met een verschillend hoedhuidtype
d: dermatocystiden, p: primordiaalhyfen, +: aanwezig, -: afwezig
-d/-p

+d/-p

-d/+p

+d/+p

nigricans
anthracina

delica
densifolia
cyanoxantha
vesca
parazurea
amoenolens
salaris
emetica
fragilis
drimeia
nitida
odorata
xerampelina
cuprea
veternosa

pseudointegra
risigallina
turci
ciarotlava
ochroleuca
coerulea

carminipes
laeta
rosea ( = lepida)

virescens
violeipes
olivacea
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hoedhuiden onderscheiden worden: zonder dermatocystiden (en zonder primordiaalhyfen), met dermatocystiden (SV + of SBA +), met primordiaalhyfen, en met beide
elementen. In Tabel 4 worden voorbeelden gegeven van soorten waar de vier typen
kunnen worden aangetroffen. De meeste soorten hebben alleen dermatocystiden.
De sporen van russula variëren van elliptisch tot rond. Om de sporen goed te
kunnen bestuderen bekijken we ze met een vergroting van tenminste 1000x in Melzers
reagens, waarin de ornamentatie dan blauwzwart wordt. Sommigen vinden het
makkelijk om met een vrij open diafragma te kijken (Keizer, 1990).
Het interpreteren van de ornamentatie van de sporen en omgekeerd het vertalen
van de beschrijvingen naar wat je ziet is een kunst op zich. Allereerst kun je kijken
wat de basisvorm van de uitsteeksels is: zijn dat puntjes, wratjes of stekels (Figuur 6a).
Daarbij is de hoogte en de vorm van de uitsteeksels van belang. Staan deze uitsteeksels
geïsoleerd of vormen ze bijvoorbeeld kettinkjes of zijn ze verbonden met dunne lijntjes, vormen ze meer een berglandschap of gaan ze op in kammen (Figuur 6b). We
kijken naar de ligging van de kettinkjes en de kammen ten opzichte van elkaar; is dat
parallel of anastomoseren ze?
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a

c

b

Figuur 6a, b en c. Sporenornamentatie.
a. 1: puntjes, punktiert, ponctuées, 2: wrattig, warzig, verrugueuses, 3: pukkels,
pustelvormig, pustulées, 4: kegelvormig, kegelig, coniques, 5: stekelig, stachelig,
échinulées.
b. 1: geïsoleerd, isoliert, isolées, 2: kettinkjes, schnurartig, caténulées, 3: dunne
lijntjes, fein liniert, connexées, 4: dikke lijnen, kristuliert, cristulées, 5: met kammen,
gratig, cretées, 6: gevleugeld, getlügelt, ailées .
c. 1: gestreept, zebriert, zébrées, 2: incompleet netwerk, partie11 netzig/partiel1 retikuliert, subréticulées, 3: geheel netwerk, netzig/retikuliert, réticulées.
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En tenslotte bekijken we of de ornamentatie in zijn geheel een onvollledig of
volledig netwerk vormt (Figuur 6c) en of dat netwerk open of dicht is. Omdat we voor
de beschrijving van de sporen op niet-Nederlandse beschrijvingen moeten terugvallen
zijn in figuren 6 a t/m c ook de Franse en Duitse begrippen vermeld. In de praktijk zal
de ornamentatie een combinatie van de genoemde 'vormen' zijn.
De plek boven de apiculus, de plage, is bij enkele groepen (o.a. Compactae en
Ingratae) slecht of niet zichtbaar doordat deze niet of heel weinig amyloid is.
Tenslottemoet opgemerkt worden dat de maat van de sporen altijd exclusief de
ornamentatie wordt opgegeven (uitgezonderd Schaeffer, 1952).

Belangrijkste determinatiesleutels
Het is mogelijk russula's met algemene determinatiewerken als Moser (1983) en
Hansen & Knudsen (1992) te determineren, maar er bestaat veel gespecialiseerde
literatuur, ook van aparte systematische groepjes (o.a. Kärcher & Seibt, 1991, Keizer,
1990, Schwöbel, 1974a,b en 1975). De meest bruikbare worden hierna genoemd.
Jammer genoeg bestaat er geen sleutel voor Nederlandse soorten; wel is er een Nederlandstalige sleutel van onze zuiderburen (Buyck, 1990). De sleutel gaat tot op soortsniveau en is geheel gebaseerd op veldkenmerken.
Nog altijd het belangrijkste werk voor russula's is de Monografie van Romagnesi (1967, inclusief de supplementen van 1985 en 1987). Een compacte sleutel met
uitgebreide beschrijvingen per soort en schitterende microscopische tekeningen. De
sporeekleur en de scherpte van het vlees zijn de hoofdingangen van de sleutel. Maar
daarna wordt al snel naar microscopische kenmerken gevraagd. De nomenclatuur is
enigszins verouderd. Oorspronkelijk in het Frans, maar de herdrukken van 1985 en
1996 bezitten een Engelse vertaling van de sleutel van de hand van Dennis. In 1990 is
de tabel door Einhellinger in het Duits vertaald en hierin zijn ook de gegevens van de
later uitgegeven supplementen verwerkt. In 1985 is van Einhellinger een boekje over
Zuidbeierse soorten verschenen. De kritische opmerkingen bij de soorten zijn erg verhelderend. De eraan gekoppelde sleutel van Bresinsky is opgebouwd op de wijze van
Romagnesi, alleen worden de gele en okerkleurige sporeekleuren in de tabel
samengenomen, wat erg praktisch is.
De sleutel van Bon dateert uit 1988. Ook hierin wordt naar de sporeekleur en
de microscopische kenmerken gevraagd. De indeling is zeer praktisch, maar soms zo
sterk doorgevoerd dat forma's in aparte subsecties terecht zijn gekomen. Door het
hanteren van een eng soortsconcept is het aantal onderscheiden taxa waarschijnlijk te
hoog.
Rayner ( 1968-1970) heeft tabellen voor Engeland gemaakt. Twee analytische
tabellen waarvan er één geheel gebaseerd is op macroscopische kenmerken (hoed kleur,
lamelkleur en scherpte) en één op sporeekleur en microscopische kenmerken van de
hoedhuid en de sporen. Daarnaast zijn synoptische tabellen opgenomen en schematische overzichten van kenmerken gegeven. Ook is per soort een korte beschrijving
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opgenomen. De nomenclatuur is verouderd en het aantal opgenomen soorten is voor
Nederland te klein.
Binnenkort verschijnt het eerste deel van de monografie van Sarnari in het
Italiaans met kleurenplaten.
Plaatwerken
In de gangbare plaatjesboeken staan in het algemeen veel goed herkenbare soorten
afgebeeld. In de bekende serie fotoboeken van Marchand (1977) is een heel deel (5)
aan RussuJa gewijd. Galli (1996) geeft naast microscopische tekeningen en een Italiaanse tekst goede foto's en aquarellen. In het recent verschenen (en dure) boek van
Reumaux (1996) staan kwalitatief goede kleurentekeningen, maar er zijn waarschijnlijk
te veel variëteiten onderscheiden. Ook in het klassieke werk van Schaeffer (1952, in
herdruk nog steeds verkrijgbaar) staan vele soorten afgebeeld. Voor verwijzingen naar
de beste afbeeldingen van soorten wordt verwezen naar Van Vuure (1992) en Van
Vuure & Veerkamp (1995).
Met dank aan Thomas Kuyper voor de discussies en het commentaar op een eerdere
versie van het manuscript en aan Lenie Bakker voor het ter beschikking stellen van de
dia's afgedrukt opp. 159-162. De kleuren kunnen bij reproductie iets zijn gewijzigd.
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Een voordeel van karteren is dat je op plekken komt, waar je
anders niet over zou peinzen om er een voet te zetten. Geen
persoonlijke voorkeur maar de witte-plekken-kaart bepaalt
waar je rondkijkt. Op zich een interessante manier om de
overheersing van het ego te verminderen. Na 10.000
kilometerhokken word je of verlicht of opgenomen in een
gekkenhuis. Gelukkig telt Amsterdam en omstreken maar 400
kilometerhokken. Tijdens onze activiteiten daar in de laatste
vier jaar leerden we een voor ons nieuw biotoop kennen. We bedoelen de reusachtige
composthopen waar de afdeling groenvoorziening van de gemeente haar snoeihout en
ander organisch materiaal dumpt. Op een aantal plekken rond de stad wordt dit
materiaal met bulldozers tot vier meter hoog opgeschoven. De zo ontstane hopen zijn
zo'n zes meter breed en vaak tientallen meters lang. Wanneer ze met rust worden
gelaten, begint het verteringsproces. Hierbij treedt broei op waardoor de temperatuur
in de hoop sterk oploopt. Als je even graaft slaat de damp er van af. De hitte wordt
veroorzaakt door de activiteiten van allerlei schimmels . Om hier als paddestoelen te
kunnen gedijen, moet je tegen onverwachte schokken kunnen. Om de zoveel tijd
wordt zo'n composthoop opnieuw opgezet en de daarin levende zwamvlokken
grondig door elkaar geschud. Inktzwammen zijn van die opportunisten die zich in een
dergelijk milieu wel thuis voelen. De Geelbruine donsinktzwam (Coprinus cal/inus) is
hier heel algemeen; ook de Valse viltinktzwam (C. flocculosus) kom je hier
regelmatig tegen. Verder soorten als de Gezoneerde vlekplaat (Panaeolus
subbalteatus) en het Moerasbreeksteeltje (Conocybe subpubescens) .
Als het hierbij zou blijven was er geen aanleiding voor dit stukje. Maar al
meteen de eerste keer troffen we op zo'n hoop tientallen exemplaren aan van de
Compostchampignonparasol (Leucoagaricus meleagris). Dit was langs de Amstel op
begraafplaats Zorgvliet Want ook begraafplaatsen composteren hun organische afval
vaak zelf. In Zorgvliet liggen de hopen half in de schaduw. Juli is hier de top maand.
Dan verschijnen de liefhebbers van subtropische temperaturen zoals L. meleagris.
Een prachtige paddestoel die nu in Amsterdam van vier dergelijke locaties bekend is.
Deze soort is al uitgebreid in Coolia beschreven (Van den Berg & Vellinga, 1998).
Daarom kiezen we als 'Paddestoel van het Seizoen' een andere uit het rijtje
compostbewoners, namelijk Volvariella volvacea, de Tropische beurszwam. Want op
deze zelfde composthoop stonden ook enkele donkerbruine beurszwammen. Met hun
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begonnen ze al snel een beetje te stinken. Tot mijn verbazing stond deze soort in
onze eigen Flora Agaricina door een vindplaats bij Arnhem (Boekhout, 1990). Maar
volgens het 'Overzicht' zijn ze inmiddels van vier plaatsen bekend. Hier volgt een
beschrijving gebaseerd op het materiaal van Zorgvliet Waar deze te summier is of
sterk afwijkt van de beschrijving in de Flora staat de laatste er tussen haakjes achter.
Hoed: tot 90 mm; convex met brede umbo; centrum egaal sepiabruin,
geleidelijk bleker naar de rand toe doordat de hoedhuid fijnvezelig opbreekt en het
crèmewitte hoedoppervlak er doorheen schemert. Lamellen: dicht opeen, duidelijk
vrij, buikig tot 16 mm breed (tot 7 mm breed); jong bleekcrème, later vleeskleurig
rose met fijn gewimperde witte snede. Steel: 85 mm lang, aan de basis tot 36 mm
breed, versmallend naar de top toe tot 12 mm; wittig tot bleekbeige, vezelig gestreept
(wit tot bleek leerkleurig met waterig grijsbruine longitudinale streping). Volva:
zakvormig tot 25 mm hoog, ingescheurd; vuilwit maar plaatselijk bruinachtig tot
donkerbruin (soms met rosegelige zweem); min of meer fluwelig oppervlak.
Vlees: wit, na doorsnijden iets gelig aanlopend, vooral in steelbasis (niet
vermeld in de Flora). Geur: sterk, onaangenaam, als aardappelen die een winter in de
kelder hebben gelegen.
Sporen: onder microscoop licht geelbruin (sporee: rosebruin), 4-sporig, 7-8 x
5 p.m (6,5-8,5 x 4,0-5,5 Jlm). Cheilocystiden: onregelmatig lageniform tot ciavaat en
dan vaak met een lange snavel, soms tot 75 llm lang, sommige gevuld met kleine
druppeltjes (niet genoemd in de Flora). Pleurocystiden lageniform. Pilleipellis een
cutis van liggende hyfen waarbij de clavate eindelementen zich soms iets oprichten
(met intracellulair, bleekbruin pigment).
De hoofdverspreiding van deze paddestoel ligt in de tropen waar hij ook veel
wordt gekweekt, want het schijnt een zeer smakelijke paddestoel te zijn. Misschien
wordt de geur op de koop toe genomen. Het kan ook zijn dat ze in ons land sneller
beginnen te stinken. Want ze zijn hier natuurlijk niet op hun plaats. Alleen de
extreme omstandigheden van de organische afvalhopen bieden de mogelijkheid tot
groei en fructificeren. In Amsterdam kennen we de Tropische beurszwam nu van
twee groeiplaatsen maar misschien is hij in Zorgvliet alweer verdwenen. Na de
rigoureuze omzetting van de broeihoop in het voorjaar van '97 hebben wij hem daar
nog niet teruggezien. Maar dat past wel bij het karakter van deze bijzondere
zomerpaddestoel: opduiken daar waar de omstandigheden plotseling even gunstig zijn
om dan weer (ogenschijnlijk) van de aardbodem te verdwijnen.
Literatuur
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NOTITIES UIT DE IJSSELMEERPOLDERS (4)
DISCINA ANCILIS IN FLEVOLAND
Atte van den Berg
Wittemerslag 17, 8131 WH Wijhe
Berg, T.A. van den, 1998. Discina anci/is found in the province of Flevoland. Coolia 41(3): 174175.
Discina ancilis (synonym D. perlata) has been recorded for the fourth time in the
Netherlands. A newly observed feature is that the appendages of the spores and the spore
ornamentation appear quite late in the spores' development.

Op de eerste voorjaarsexcursie van de Werkgroep Mycologisch Onderzoek lisseimeerpolders werd op 18 maart 1998 een bezoek gebracht aan kavel 47 in de
boswachterij Roggebotzand, waar een proefvak ligt, dat we sedert 1988 viermaal per
jaar bezoeken. Dit proefvak ligt in een Picea-opstand, die in 1960 is aangeplant. Bij
het teruglopen naar het pad vonden Gerrit van Duuren en schrijver dezes een vijftal
exemplaren van een vrij grote bekerzwam. Geen van de excursiegangers wist welke
soort dit zou kunnen zijn. Een tweetal exemplaren werd door mij meegenomen voor
nader onderzoek.
's Avonds bleek dat deze exemplaren bijna geen sporen produceerden. Ook in
de asci waren nog geen sporen te vinden. In acht preparaten werden in totaal vijf
sporen gevonden van 20-27 x 10-13 ,urn, glad, hyalien, ellipsvormig met één of drie
oliedruppels. De ascustoppen kleurden niet blauw in Melzers reagens. De sleutel van
Breitenbach & Kränzlin (1981) volgend kwam ik uit op Disciotis venosa (Grote
aderbekerzwam), maar aangezien ik deze soort vrij goed ken van het landgoed 'De
Gelder' in Wijhe waar ik hem ieder jaar aantref in een perceel met Juglans, nam ik dit
niet zo maar aan.
Gelukkig schrijven Breitenbach & Kränzlin (1981, bij afb. 10) dat er
verwisselingsmogelijkheden zijn met Discina melaleuca en D. perlata. De macroscopie
van onze vondst kwam goed overeen met de beschrijving van D. pertata in Breitenbach &
Kränzlin (1981, afb. 31). Alleen de afbeelding is hier veel lichter van kleur dan die van
onze vondst. In 'Pilze' van Ryman & Holmàsen (1992, p. 614) staat een foto die erg op
onze exemplaren lijkt.
Op 25 maart ben ik op weg naar de volgende excursie van de werkgroep langs het
Roggebotzand gereden en heb een tweetal stukjes van twee exemplaren gehaald. Er bleken
nu meer vrije sporen te zijn, zodat de determinatie zonder problemen verliep. Het
resultaat was Discina pertata (Grote voorjaarsbekerzwam), die volgens het 'Overzicht'
(Arnolds & al., 1995) nu D. anci/is (Pers .) Sacc. heet en slechts driemaal eerder in
Nederland aangetroffen is.
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Beschrijving
De meegenomen vruchtlichamen waren resp. 54 x 52 en 90 x 70 mm; enigszins afgeplat
bolvormig tot scheef bekervormig. Het hymenium roodbruin tot donkerroodbruin, zeer
onregelmatig van oppervlakte door bulten, groeven en richels. De rand is onregelmatig
gegolfd. Bij beschadiging komt weinig, kleurloos vocht te voorschijn. Het receptaculum is
bleek lichtroze, glad, iets berijpt en voorzien van afgeronde ribben, die vanuit de crèmewitte steel komen. De steel is in het substraat verzonken en krachtig geribd (doorsnede
respectievelijk 23 en 24 mm).
De rijpe sporen meten met inbegrip van de aanhangsels 27-39 x 13-15 ~-tm. zij zijn
hyalien, ellipsvormig met aan de uiteinden twee aanhangsels van 2-4 ~-tm lengte en
voorzien van één grote en twee kleinere oliedruppels. De asci kleuren niet blauw in
Melzers reagens. De parafysen zijn recht, soms vertakt, gesepteerd met een bruine, fijn
korrelige inhoud; de topcel is tot 8 JLm breed.
Volgens Breitenbach & Kränzlin (1981), Kuyper (1995), Marchand (1971),
McKnight (1969), Moser (1963) en Ryman & Holmàsen (1992) is de soort vermoedelijk
saprotroof en komt hij voor in naaldbossen.
De sporen krijgen klaarblijkelijk pas bij rijping de aanhangsels aan de polen.
Waarschijnlijk is het dus dat de fijne wratjes en het fijne netwerk, waar Breitenbach &
& Kränzlin (1981) en Ryman & Holmàsen (1992) over spreken, in een nog later stadium
optreden. Dit geldt misschien ook voor de kleur en vorm van de aanhangsels, welke bij
Breitenbach & Kränzlin (1981, afb. 31) donkerder en puntiger zijn weergegeven dan bij
Marchand (1971, sporen afb. 99).
De exsicaten bevinden zich thans in het Rijksherbarium te Leiden.
Door de goede verstandhouding, die de leden van de werkgroep in de loop van de
tijd met de terreinopzichters van het Staatsbosbeheer hebben gekregen, bestaat er een
grote kans dat de vindplaats bescherming zal krijgen.
Met dank aan Ger van Zanen voor het beschikbaar stellen van het werk van
McKnight, de controle van de exsicaten en het kritisch doorlezen van het concept van dit
artikeltje.
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BIJZONDERE WAARNEMINGEN EN VONDSTEN
Een bijzondere korstzwam op een muur
Aptroot, A., Stalpers, J. 1998. A rare corticioid fungus growing on a wal!. Coolia 41(3): 176.

Bij de restauratie van oude monumenten wordt de laatste tijd gelukkig in toenemende mate
gelet op het voorkomen van bijzondere planten en dieren. Vooral bij grachtenmuren,
stadsmuren en forten is het vaak mogelijk rekening te houden met de flora en fauna, door
bijvoorbeeld de restauratie gefaseerd uit te voeren, of gebruik te maken van oude, niet
schoongemaakte stenen en 'ouderwets' zacht cement.
Bij een inventarisatie met het oog op restauratie van de forten aan de zuidrand van 'sHertogenbosch werd een wit korstzwammetje aangetroffen op een wel heel onverwacht
substraat: deels direct op cement en deels op, en hangend onder een bruin, geleiachtig
korstmos (Geleimos, Coltema crispum). Het materiaal was goed ontwikkeld. De vruchtlichamen zijn resupinaat en klein, 0,5-5 mm, gemakkelijk van het substraat loslatend, met iets
wasachtig wit, in het midden crèmekleurig, hymenium. De hyfen zijn hyalien, dunwandig,
3,5-5 1-1m breed en hebben geen gespen. Er is vrij veel kristallijn materiaal aanwezig tussen
de hyfen. Het hymenium is aaneengesloten en bevat alleen basidiën, geen steriele elementen.
De basidiën zijn cylindrisch tot subclavaat, recht en met 2-4 sterigmen, 30-40 x 4,5-6,5 1-1m.
De sporen zijn subgloboos tot breed traanvormig met een grote en iets schuine apiculus en
met opvallende oliedruppels, 6,5-8 x 5-6 1-1m.
Bij determinatie bleek het om Membranomyces delectabilis (H.S. Jackson) Kotiranta
& Saarenoksa te gaan. Deze soort was voor zover bekend nog niet eerder in Nederland
aangetroffen. Hij is beschreven uit Canada, en is in Scandinavië (inclusief Denemarken) vaak
te vinden op rottend coniferenhout Een uitvoerige beschrijving en afbeelding is te vinden in
Eriksson & Ryvarden (1973), onder de naam Clavulicium delectabile (H.S. Jackson)
Hjortstam. Er zijn enige verschillen, die misschien op het substraat en de leeftijd van het
vruchtlichaam terug te voeren zijn. Zowel Jackson (1948) als Eriksson & Ryvarden (1973)
beschrijven de hymeniurnkleur als crèmekleurig tot duidelijk geel en de basidiën als groot,
50-80 x 7-9 1-1m. Ook de sporen zijn iets groter, 7-9 x 6-7 1-1m. De soort wordt door zijn
microscopische kenmerken als verwant beschouwd aan het clavarioïde genus Clavulinopsis.
Details van de vondst: Provincie Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, Bastion Vught, coördinaten
148,7/410,5, kilometerblok 45-32-54, op cement en op Collema crispum, leg . A. Aptroot no. 41854,
18 Dec. 1997, det. J.A. Stalpers 1997, herbarium CBS.

Dit is weer een voorbeeld hoe het zoeken op weinig voor de hand liggende plaatsen
tot interessante vondsten kan leiden, in dit geval een nieuwe soort voor Nederland die
bovendien ook in het buitenland nog nooit van dit substraat is opgegeven. Door het contact
met de gemeente 's-Hertogenbosch is bovendien de beheerder direct op de hoogte van het
voorkomen van deze zeldzaamheid, en is er goede kans op het voortbestaan in Nederland.
Literatuur
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André Aptroot & Joost Stalpers (werkgroep Cristella)
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UIT DE WERKGROEPEN
Paddestoelenwerkgroep Wassenaarse Parken:
de Ganzenhoek, een nieuw excursieterrein voor de PWWP
Cate, R.S. ten, 1998. An impression of the mycoflora of a coniferous woodland in the dunes north
ofThe Hague. Coolia 41(3): 177-178.

De Ganzenhoek is een duingebied waarvan de ingang bij de kruising van het Wassenaarse
slag met het fietspad van Scheveningen naar Katwijk ligt (kilometerhok 30-35-25). In de
beschrijving van dit gebied geeft de beheerder, Staatsbosbeheer (SBB), aan dat het in zijn
bedoeling ligt om de huidige opstand van hoofdzakelijk Oostenrijkse en Corsicaanse dennen
om te vormen tot een "meer natuurlijk" bos. Deze plannen hebben in Wassenaar een storm
van protest ontketend omdat veel recreanten, vooral de joggers, al snel de eerste kaalslag
zagen aankomen.
Het resultaat van de protesten was, dat SBB nu een lange-termijnplanning heeft
gemaakt en onze werkgroep bood aan om, nu het nog kan, in dit gebied een inventarisatie
te houden teneinde het belang van een dergelijk duinbos voor de paddestoelenflora aan te
tonen.
Uiteraard zijn wij niet de eersten die aandacht schenken aan de mycologische waarde
van naaldbossen in de duinen. Jalink & Nauta (1996) beschrijven een inventarisatie van
naaldbossen in het Noord-Hollandse deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen waar
in het beschreven gebied een twintigtal zeldzame, aan naaldbomen gebonden soorten zijn
aangetroffen en 16 (deels andere soorten) die op de Rode Lijst staan. Dezelfde auteurs
bezochten samen met Roeland Sulloek Enzlin (1997) een nabij de Ganzenhoek gelegen (voor
het publiek niet toegankelijk) dennenbos en vonden daar, naast de Koperrode spijkerzwam
(Chroogomphus rutilus), Lactarius sanguijluus, een eerste exemplaar voor Nederland!
Amolds (1995) geeft een overzicht van de kenmerkende paddestoelsoorten van de
duindistricten. Hierbij noemt hij ook de aangeplante dennenbossen met soorten zoals o.a.
Kegelmycena (Mycena seynil) op kegels van Zeeden, Bittere dennekegelzwam (Strobilurus
tenacellus), Valse melkboleet (Suillus collinitis) en Muisgrijze ridderzwam (Tricholoma
myomyces). Van deze door Arnolds gegeven voorbeelden hadden we inderdaad de Bittere
dennekegelzwam en de Muisgrijze ridderzwam ook eerder in een vergelijkbaar duingebied
in 'onze' parken aangetroffen, maar we werden verrast door de voor deze terreinen 'nieuwe
vondsten' in het Ganzenhoekbos.
De Duinparasolzwam (Lepiota alba), een niet algemene soort, hadden wij al eerder
in de Wassenaarse duinen aangetroffen maar Lepiota echinella, een zeldzame en bedreigde
soort, die alleen in de kalkrijke Renodunale en Zuidlimburgse districten voorkomt, was
nieuw.
Van de aan naaldbomen gebonden soorten vonden we hier de Muizestaartzwam
(Baeospora myosura), op dennenkegels, de Koperrode spijkerzwam, een tweede vondst voor
ons (zie Ten Cate, 1998), de Spieringtrechterzwam (Clitocybe phaeophthalma) die voor-177-

namelijk in de duinen en in Zuid-Limburg voorkomt en ook wel bij lootbomen kan worden
aangetroffen en de Eikelkleurige gordijnzwam (Cortinarius brunneus var. glandicolor), een
vrij zeldzame soort die ook voornamelijk in kalkrijke districten wordt gevonden. Verder
de Dennesatijnzwam (Entoloma cetratum) en de Dennevlamhoed (Gymnopilus sapineus),
waarvan de Nederlandse namen al aangeven, dat we ze in dit bos konden verwachten, en
de Levermelkzwam (Lactarius hepaticus), een algemene aan naaldbomen gebonden soort,
die ook in andere Wassenaarse parken te vinden is.
Ditzelfde geldt ook voor de Echte kopergroenzwam (Psilocybe aeruginosa) die vrij
algemeen was, maar nu bijvoorbeeld in de Horsten aan het verdwijnen is omdat daar het
naaldbos wordt gekapt. Ook de Duinbosrussula (Russula cessans) is een soort die typisch
in deze naaldbossen thuis hoort, terwijl de Koningsmantel (Tricholomopsis rutilans) het
tiental typische aan naaldbomen gebonden soorten in dit duinbos vol maakt.
Daar dit 13% van de totale tot heden door ons gevonden soortenrijkdom van dit bos
betreft hebben wij reeds in dit stadium aan SBB geadviseerd om het belang van dit naaldbos
niet uit het oog te verliezen.
Andere soorten die we niet eerder in ons gebied aantroffen waren de Opaalvaalhoed
(Hebeloma velutipes), de Okerkleurige veldridderzwam (Melanoleuca cognata) en de
Tengere veldridderzwam (Melanoleuca rasilis).
Marijke Nauta maakte ons na lezing van bovenstaand stukje attent op de resultaten
van een NMV-excursie op 1 november 1987 waarbij in de Ganzenhoek 96 soorten werden
waargenomen, waaronder 65 Agaricales (Jansen & al., 1988). Vier van de zeven aan
naaldbomen gebonden soorten werden ook in 1997 door ons gevonden. De Oranje melkzwam (Lactarius mitissimus), de Dennemycena (Mycena metata) en de Muisgrijze ridderzwam, die in 1987 in dit gebied werden gesignaleerd, vonden wij wel elders in de door
ons bezochte gebieden, maar in 1997 niet in de Ganzenhoek. Ook in 1989 heeft een NMVexcursie het gebied bezocht, dit keer eind november (zie Benjaminsen, 1990). Ook wij
houden het op ons programma; zodat te zijner tijd een meer compleet beeld van de
mycoflora in dit dennenduinbos zal kunnen worden verkregen.
Wij zijn veel dank verschuldigd aan Joop Kortselius die een aantal determinaties van
bovengenoemde soorten heeft verricht.
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Reitze ten Cate, Wassenaar
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Paddestoelenwerkgroep Arnhem
De KNNV-paddestoelenwerkgroep Arnhem heeft het tweede jaar van haar driejarig
inventarisatieproject van het Deel er Woud afgesloten met het uitbrengen van een verslag
van haar werkzaamheden in 1997. In dit verslag zijn opgenomen een soortenlijst, een
kwantitatieve interpretatie van de waargenomen soorten en daarmee samenhangend een
aantal beheersadviezen voor de terreineigenaar, de Vereniging Natuurmonumenten.
Het Deeler Woud is een uitgestrekt heide- en bosgebied gelegen op een kruising
van twee stuwwalcomplexen ten noorden van Arnhem op de Veluwe.
Belangstellenden kunnen dit rapport bestellen door overmaking van f 11,90 op
bankrekeningnummer 35.17.35.607 t.n.v. J.F.M. Dieker te Zutphen onder vermelding
van 'Deeler Woud verslag 1997'

Paddestoelenwerkgroep Oud-Beijerland
Correctie van de vermelding in Coolia 41 (2), p.122: bijeenkomsten elke tweede en
vierde woensdag van de maand ('s middags excursie, 's avonds determineren).

'WAT U MOET WETENVAN TEKENBETEN EN VAN L YME-ZIEKTE'
De Stichting Samenwerkende Artsen- en Adviesorganisaties in de Gezondheidszorg
(SAAG) heeft onder deze titel een compacte brochure uitgegeven van 24 pagina's over
de ziekte van Lyme en twee andere door teken overgebrachte ziekten die buiten
Nederland zijn geconstateerd, een virale encephalitis die in centraal Europa voorkomt
en een 'Fièvre boutonneuse' die in het Mediterrane gebied kan optreden. Het boekje is
een praktische aanvulling op het artikeltje van Marijke Nauta en Else Veilinga in Coolia
36(3), 1993, en brengt de informatie up-ta-date.
Het bevat een kort overzicht van de ziekteverschijnselen, duidelijke aanwijzingen
voor het verwijderen van een teek, goede foto's van het erythema migrans (de rode ring
rond een tekenbeet die het eerste waarschuwingssignaal is van de ziekte van Lyme) en
de behandelingsmethode met antibiotica. Ook het (beperkte) nut van anti-insecten
middelen wordt besproken, en de mogelijkheid van vaccinatie tegen de encephalitis
infectie.
Het boekje is op aanvraag verkrijgbaar bij SAAG, Postbus 160, 1540 AD Koog
aan de Zaan, tel. 075-6125598. Het is gratis, maar een bijdrage van f 5.- voor
verzending wordt op prijs gesteld. Op hetzelfde telefoonnummer is tevens een
tekenverwijderset te bestellen. Hiervan wordt de prijs niet genoemd. Ook het adres van
de Lyme-patiënten vereniging wordt in de brochure vermeld.
Mien de Ligny, Leiden
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BOEKBESPREKINGEN
Martin B. Ellis & J. Pamela Ellis, 1997. Microfungi on landplants. An identification
handbook. New enlarged edition. The Richmond Publishing Co. Ltd. 868 pp. ISBN 0
85546 246 9 (hardback, ca. f 180,--) en ISBN 0-85546-245-0 (paperback, ca. f 125,--).
De eerste druk van dit boek uit 1985 was al in 1992 uitverkocht. Martin B. Ellis heeft
lang weerstand geboden aan de aandrang vanuit de mycologische wereld om mee te
werken aan een herdruk, want het boek had in brede kring weliswaar een grote naam
opgebouwd, maar niemand wist beter dan hijzelf hoeveel er bij een herdruk aan de tekst
gesleuteld zou moeten worden. Pas na zijn overlijden, in 1996, zette echtgenote Pamela
Ellis door en verzorgde deze nieuwe, uitgebreide editie. In het voorwoord geeft David
Hawskworth een levensbeschrijving van het "remarkable couple" Ellis & Ellis en de
voorgeschiedenis van deze herdruk, die een combinatie is van een ongewijzigde herdruk
en een supplement met 143 nieuwe soorten, waarvan er 83 geïllustreerd worden.
Het boek behandelt microfungi uit vrijwel alle groepen van schimmels die op
planten voorkomen. De waardplanten zijn gerangschikt in grote groepen. Naast sleutels
en beschrijvingen voor waardplant-specifieke schimmels worden ook sleutels en
beschrijvingen gegeven voor soorten die binnen de groep niet aan bepaalde waardplanten
gebonden zijn ( "plurivorous fungi"). Er zijn sleutels naar de "plurivorous fungi" op
respectievelijk "wood and bark", "herbaceous plants" en "grasses". De
waardplantspecifieke soorten worden gerangschikt in hoofdstukken voor bomen, struiken
en houtige klimplanten; kruiden; grassen; russen, zeggen, egelskoppen en lisdodden;
varens, paardestaarten en wolfsklauwen. Tenslotte is er nog een categorie schimmels die
parasiteren op andere plantparasitaire schimmels: roesten en meeldauwen.
Men zoekt het beste via de index op de waardplanten; lukt dat niet, dan kan men
het via de sleutels naar de "plurivorous" soorten van de betreffende groep proberen. Bij
waardplanten waarvan maar weinig schimmels bekend zijn worden deze eenvoudigweg
opgesomd. Bijvoorbeeld, bij Thymus wordt alleen de roest Puccinia thymi genoemd. Bij
waardplanten waar veel schimmels van bekend zijn worden ze per schimmelgroep
gerangschikt. Bijvoorbeeld bij Thalictrum komt eerst een kopje "Uredinales", waaronder
enkele soorten, dan een kopje "Ustilaginales", met één soort en tenslotte een kopje "Other
fungi" met vier soorten uit diverse schimmel groepen. Bij genera die onoverzichtelijk veel
schimmels herbergen worden per groep extra sleutels ingevoegd. Dit gebeurt overigens
niet overal op dezelfde manier. Bijvoorbeeld bij Carex worden de Uredinales (roesten)
en Ustilaginales (branden) alleen maar opgesomd, maar worden de "Discomycetes" eerst
naar de genera uitgesleuteld en daarna per genus naar de soort. Eenzelfde behandeling
vallen de "other Ascomycetes" ten deel.
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Bij de Hyphomyceten en Coelomyceten (twee groepen van Fungi imperfecti) zijn
weer géén sleutels naar de genera, maar binnen de genera soms wel sleutels naar de
soorten. Vooral voor gebruikers met weinig ervaring levert dat soms onoverkomelijke
problemen op. Bij het voorbeeld Carex vindt men een sleutel naar zeven Stagonosporasoorten maar de zeer korte genusbeschrijving kan een beginner behoorlijk op het
verkeerde been zetten.
De soortbeschrijvingen geven in zeer kort bestek kenmerken van de schimmel
(bijvoorbeeld sporematen) naast symptomen van de waardplant (zoals de kleur van
bladvlekken). Vooral deze laatste kenmerken zijn zonder ervaring moeilijk te gebruiken
of niet relevant, omdat ze vaak niet schimmel- maar waardplantspecifiek zijn.
Een belangrijke rol bij de determinatie zullen ongetwijfeld de 2208 uitstekende
tekeningen, samengebracht op 213 pagina's, vervullen. Zij visualiseren veel van wat in
de beschrijvingen te summier beschreven is. Wel is het jammer dat nergens de
vergratingsfactor is aangegeven.
Uit deze opmerkingen moge blijken dat ik determinaties via dit boek niet altijd
zal vertrouwen. Voor de echt waardplantspecifieke schimmelgroepen zoals roesten,
branden, meeldauwen en valse meeldauwen en enkele genera van de Fungi imperfeed
hebben de schrijvers kunnen compileren uit prima monografieën. Bij de ascomyceten
is dat al veel minder het geval en zijn de behandelde groepen zeer verschillend van
volledigheid. Bij de Fungi imperfecti is het probleem dat de schrijvers - zelf wereldspecialisten op het gebied van de Dematiaceae - voor bepaalde genera konden putten uit
up-to-date informatie, maar voor andere waren aangewezen op geheel verouderde
handboeken. Dat leidt er onder meer toe dat bepaalde genera steeds goed vertegenwoordigd zijn en andere niet, of zelfs ontbreken, zonder dat daar een rechtvaardiging
voor kan worden gevonden in het méér of minder voorkomen.
Soms was er eenvoudig niets te compileren omdat moderne bewerkingen nog
ontbreken maar soms ook, en dat is wel een ernstige zaak, kenden de schrijvers kennelijk
de beschikbare literatuur ter zake niet. Voor genera van de zeer soortenrijke groep van
de Coelomyceten varen zij meestal blind op de twee delen "British Stem and Leaf-fungi"
van W.B. Groves, boeken die al vele decennia volstrekt verouderd zijn. Belangrijke
monografieën die sindsdien verschenen zijn laten zij geheel buiten beschouwing. Het
"hoofdstuk" "Some recommended books and useful addresses" is dan ook beneden de
maat. Beter ware het als bij de verschillende genera meteen was aangegeven waar men
voor verdere studie terecht kan. Voor een dergelijke benadering waren in Engeland vast
wel voldoende goed ingevoerde vakgenoten te vinden en anders had de literatuurlijst bij,
bijvoorbeeld, onze eigen KNNV-mededeling 136 "Het Systeem van de Fungi", door
Walter Gams, tot voorbeeld kunnen dienen.
Samengevat kan worden gezegd dat dit boek voor determinatie van bepaalde
groepen microfungi beslist tot goede resultaten kan leiden maar dat bij bepaalde
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ascomyceten en veel groepen fungi imperfecti succes atbankelijk zal zijn van de ervaring
van de gebruiker en zijn bereidheid om verder te spitten in de literatuur. De schrijvers
hebben een geweldig monnikenwerk verricht en veel van de tekortkomingen van het boek
zijn een gevolg van het feit dat er voor heel wat groepen microfungi nog geen
toegankelijke monografieën bestaan. Dat is bepaald niet hun fout. Als dit boek er toe
kan bijdragen dat de belangstelling voor schimmels op planten toeneemt, dan zal onze
kennis zodanig kunnen toenemen dat het over bijvoorbeeld 25 jaar wél mogelijk is om
een boek te schrijven waarmee alle bekende soorten gedetermineerd kunnen worden. Het
boek is aanwezig in de NMV-bibliotheek.
Huub van der Aa, Baarn

H. Clémençon, 1997. Anatomie der Hymenomyceten. Kommissionsverlag: F. FlückWirth, Internationale Buchhandlung für Botanik und Naturwissenschaften. CH-9053
Teufen, Zwitserland. ISBN 3-7150-0040-6. 996 pp., 842 fig. Prijs ca. f 130,-- (inclusief
verzendkosten). Taal: Duits.
Boeken als dit verschijnen er (gelukkig?) maar heel weinig in een mensenleven; bijna
1000 pagina's over de morfologie en de anatomie van de hymenomyceten, zo grondig
behandeld en zo uitgebreid en voortreffelijk geïllustreerd dat het verschijnen ervan een
mijlpaal in de mycologie is. Een boek als dit is nauwelijks te recenseren; bladzijde na
bladzijde wordt zoveel informatie over je uitgestort dat vermoeidheid al snel toeslaat.
Maar als naslagwerk kent het zijn gelijke niet.
Er zijn tien hoofdstukken:
1.
(10 pp.) Algemene biologie van de Hymenomycetes (plaats van de hymenomyceten in het systeem; levenscycli).
2.
(99 pp.) De hyfen van de hymenomyceten (cytologie; gespecialiseerde hyfen).
3.
(115 pp.) Het mycelium (o.a. ontwikkeling van het mycelium; hyfenfusies;
differentiaties van het volwassen mycelium; rhizomorfen; mycorrhiza, enz.).
4.
(65 pp.) Bulbillen, sclerotiën en pseudosclerotiën.
5.
(69 pp.) Over mitosporen (ongeslachtelijke sporen).
6.
(149 pp.) Basidiën en basidiosporen (uiteraard met veel aandacht voor de
sporenwandbouw).
7.
(83 pp.) Cystiden, pseudocystiden en hyfidiën.
8.
(128 pp.) Het basidioom (het vruchtlichaam van de basidiomyceten; hier o.a.
weefseltypes, hymenium- en subhymeniumtypes, hoedhuidstructuren, pigmentlocatie).
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9.

10.

(174 pp.). Een boek op zichzelf. De ontwikkeling van het vruchtlichaam (een
grotendeels nieuwe terminologie wordt ingevoerd, uitgebreid besproken en
geïllustreerd).
(20 pp.) Basidiolichenen en op algen parasiterende hymenomyceten.

Het is haast onbegrijpelijk dat een boek, dat van zo'n groot belang is voor mycologen
over de gehele wereld, in het Duits is geschreven, terwijl Engels toch verreweg de
belangrijkste taal in de natuurwetenschappen is. Gelukkig bevat het een lange Engelse
samenvatting en worden de onderschriften van de figuren in het Duits en het Engels
gegeven.
Voor veelleden van de NMV die het liefst paddestoelen verzamelen, determineren, fotograferen of aquarelleren en over hun vondsten op een of andere wijze
rapporteren, gaat dit boek te diep op de zaken in. Maar zodra men meer wil weten over
de bouw en het functioneren van mycelium en vruchtlichamen van hymenomyceten is
dit boek haast onmisbaar.
Van grote praktische betekenis lijkt mij hoofdstuk 7 over cystiden. Clémençon
geeft een overzicht van alle tot nu toe gebruikte termen daarvoor (en dat zijn er nogal
wat!) en maakt daaruit een overzichtelijke keuze; helaas moet hij daarbij toch ook weer
wat nieuwe termen invoeren.
Hij onderscheidt drie hoofdgroepen, nl. (echte) cystiden, pseudocystiden en
hyfidiën.
De echte cystiden worden weer onderverdeeld in deuterocystiden (cystiden met
een afwijkende inhoud, zoals chrysocystiden en gloeocystiden) en alethocystiden (zonder
afwijkende inhoud); hierin vele typen, o.a. leptocystiden (met dunne wand),
lamprocystiden (met dikke wand), paracystiden (de dunwandige clavate randcellen bijv.
in lnocybe), scopulocystiden (de bezemachtige cellen, bijv. in Mycena en Marasmius),
en trabeculaire cystiden (de cystiden die in Coprinus de lamellen uit elkaar houden.
De pseudocystiden zijn de uiteinden van speciale hyfen die in het hymenium
doordringen, zoals bijvoorbeeld de uiteinden van skelethyfen (skeletocystiden).
Hyfidiën zijn een soort cystiden die bij sommige korstzwammen aanvankelijk de
jonge basidiën beschermend inpakken.
Ronduit verbijsterend is het aantal typen secretorische hyfen (wij noemen dat
meestal vaathyfen, d.w.z. hyfen met een afwijkende inhoud) dat Clémençon onderscheidt,
allereerst op de aard van de inhoud (bijv. waterig bij hydropleren, melkachtig bij
lactiferen, gelatineus-vast bij trombopleren) en het al of niet uittreden van de inhoud
van deze hyfen bij beschadiging van de paddestoel. Maar daarnaast is er een aantal
kleurreacties die leiden tot het onderscheiden van een groot aantal typen, zelfs binnen
één genus (bijv. in Lactarius).
Nu behoren verschillende reagentia die Clémençon op de secretorische hyfen heeft
-183-

losgelaten (zoals goudchloride, zilveramine, rhuteniumrood) bepaald niet tot het
dagelijkse arsenaal van de gemiddelde mycoloog. Maar zulke kleurreacties kunnen
aanwijzingen geven voor verwantschappen. De meer professionele mycologen zullen er
daarom wel mee aan de gang moeten.
Tenslotte nog iets over (hoed)huidstructuren. In deel 1 van de Flora Agaricina
Neerlandica is een zorgvuldig doordachte indeling in types schematisch geïllustreerd.
Helaas blijkt Clémençons indeling daarvan vrij sterk af te wijken en wordt de indeling
in de Flora zelfs niet genoemd. Wel voert de auteur enige mijns inziens bruikbare
begrippen in, bijvoorbeeld plagiotrichoderm voor een trichoderm dat bestaat uit schuin
oplopende hyfen, en paraderm voor een parenchymatische hoedhuid.
Ik hoop dat dit stukje niet de indruk wekt dat het in dit boek vooral om
terminologieën gaat. Die spelen wel een grote rol , maar het belangrijkste van deze
monsterpublikatie is dat de gehele morfologie en anatomie van de hymenomyceten op
grondige en overzichtelijke wijze de revue passeert. Het is hét naslagwerk op dit gebied
voor de komende decennia. Het boek is in de verenigingsbibliotheek aanwezig.
Kees Bas, Leiden

---------------·
M. Candusso, 1997. Hygrophorus s.l. Fungi europaei 6. Libreria Basso, I-17021
Alassio. 784 pp., 80 kleurenplaten en 102 kleurenfoto's. Prijs via de uitgever ca.
f 155,--.
Deel zes in deze inmiddels bekende serie behandelt de geslachten Hygrophorus Fries en
Hygrocybe (Fries) Kummer. De wel eens tot de Hygrophoraceae gerekende geslachten
Camarophyllopsis Herink (= Hygrotrama Singer) en Dermoloma (J. Lange) Herink
blijven buiten beschouwing.
Na bijna 70 pagina's inleiding over morfologie, taxonomie, systematiek enz.
worden er voor het geslacht Hygrophorus verdeeld over zes secties 43 soorten, 5
variëteitenen 2 forma's uitgesleuteld en uitvoerig beschreven. Voor het genus Hygrocybe
zijn dit 59 soorten, 6 variëteiten en 1 forma verdeeld over drie subgenera met negen
secties .
Het boek is gedeeltelijk tweetalig, Italiaans en Engels, alle sleutels (tot de soorten)
en opmerkingen bij de secties zijn in beide genoemde talen, de beschrijvingen van de
soorten echter uitsluitend in het Italiaans. Dit laatste is nauwelijks bezwaarlijk gezien de
gemakkelijk leesbare beschrijving van de microscopie met voldoende illustraties. De
geboden beschrijvingen berusten uitsluitend op eigen waarnemingen van de auteur en
laten terecht een niet al te nauwe soortopvatting zien. Elke soort wordt hierbij
voorafgegaan door de oorspronkelijke beschrijving ervan; kritische soorten en gevonden
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tegenstrijdigheden in de literatuur zijn steeds voorzien van voldoende commentaar.
De uitvoerige iconografie bestaat uit tachtig redelijk goede platen, voor het
grootste deel van Ernesto Rebaudengo. Deze laten van de afgebeelde soorten meer dan
voldoende verschillende vruchtlichamen zien, waarbij helaas iets te weinig aandacht is
besteed aan de kleurvariabiliteitdie de meeste wasplaten nu eenmaal vertonen. Zo hebben
bijvoorbeeld de meer dan veertig(!) afgebeelde vruchtlichamen van Hygrocybe ceracea,
de Elfenwasplaat, praktisch alle dezelfde kleur. Nieuw in deze serie en zeker van
toegevoegde waarde is het bij iedere soort opnemen van een kleurenfoto. De meeste
hiervan zijn van redelijke kwaliteit. Vergelijking van foto's van dezelfde fotograaf
(Flemming Rune), die zowel in dit werk als in 'The genus Hygrocybe' van D. Boertmann
(1995) zijn opgenomen, laat zien dat bij het afdrukken soms te veel ongewenste
kleurzwemen zijn ingeslopen (bijvoorbeeld in de foto's van H. cinerella en H. lacmus,
de Violetgrijze wasplaat).
Genoemde kleine minpuntjes nemen echter niet weg dat dit boekwerk volledig
recht doet aan wat Eef Arnolds in zijn voorwoord over soorten uit de behandelde
geslachten opmerkt: 'Hygrophores belang to the most striking and colourful agarics'.
Zeker aan te raden voor leden van de NMV die zich ook buiten eigen landsgrenzen
bewegen. Zelfs voor bezitters van deel 2 van de Flora Agaricina Neerlandica en het
boekje over Hygrocybe van D. Boertmann biedt dit standaardwerk nog voldoende extra's
om aanschaf ervan te overwegen. Het boek is aanwezig in de bibliotheek van de NMV.
Henk A. Huijser, Nuenen

Paul Stamets, 1997. Growing gourmet and medicinal mushrooms- A companion
guide to 'The mmhroom cultivator'. 2< editie. Ten Speed Press. Berkeley, California,
USA. ISBN 0-89815-608-4, 586 pag. Meer dan 400 zwart-wit en 59 kleurenfoto's. Prijs
ca. f 80,-- (samen met 'The musbroom cultivator' ca. f 130,--. plus verzendkosten).
Paul Stamets is in Amerikaanse mycologische kringen bekend als de jonge, enthousiaste
directeur van het snelgroeiende postorderbedrij fin cultuurbenodigdheden 'Fungi perfecti' ,
gevestigd te Olympia (Washington, VS). Hij publiceerde zijn eerste boek 'Psilocybe
mushrooms and their allies' in 1978, in 1996 gevolgd door 'Psilocybin mushrooms of
the World: An identification guide', die besproken werden in Coolia 40: 65-66 (1997).
In 1983 verraste hij specialisten in de VS en daarbuiten door samen met J.S.
Chilton 'The musbroom cultivator', een uiterst praktische handleiding tot de cultuur van
eetbare en hallucinogene paddestoelen, te publiceren. In 1993 verscheen een uitgebreid
vervolg hierop, dat vorig jaar al toe was aan zijn tweede druk. De toon van dit nieuwe
boek is veel idealistischer dan die van 'The musbroom cultivator', zoals blijkt uit de
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hoofdstukken met titels als 'Creating Mycological Landscapes', 'The Stametsian Model:
Perma(nent agri)culture with a Mycological Twist' en 'bioremediation': het gebruik van
paddestoelen om giftig industrieel afval op te ruimen. Stamets' idealisme blijkt ook uit
de grote plaats die nu ingenomen wordt door richtlijnen voor het kweken van medicinale
zwammen, zoals Ganoderma lucidum (Gesteelde lakzwam). Soms gaat hij wel wat ver,
zoals in zijn advies aan mensen met een deficiënt immuno-systeem om hun eigen
'medicinal mushroom garden' aan te leggen. Verder wijst hij terecht op de noodzaak van
paddestoelenbescherming in de mycologisch rijke bossen van de staten Oregon en
Washington, vanwege hun potentieel voor de ontwikkeling van nieuwe farmacologische
produkten.
Een vergelijking van Stamets' nieuwe boek met het oude Iaat zien hoe in ruim
tien jaren de kennis van het paddestoelenkweken is toegenomen. Gedeelten zoals het
beheren van 'stockcultures', die nauwelijks drie pagina's besloegen zijn nu uitgegroeid
tot een heel hoofdstuk, waarbij een handleiding tot het testen en selecteren van geschikte
'rassen' is gegeven. Ook de richtlijnen tot het maken van broed, zowel op basis van
graan als zaagsel zijn sterk uitgebreid. Dit betekent echter niet dat de uitgave uit 1983
obsoleet zou zijn geworden. De 'troubleshooting guide' is nog steeds actueel, maar is
in de nieuwe uitgave verrijkt met hoofdstuk 10: 'The six veetors of contamination', waar
zowel beginners als ervaren kwekers hun voordeel mee kunnen doen. Verwezen wordt
echter steeds naar het omvangrijke hoofdstuk in de oude uitgave over het identificeren
en beheersen van belagers van paddestoelen (schimmels, bacteriën, virussen en insekten).
Een belangrijk verschil is dat in de nieuwe editie veel meer kweekbare soorten
zijn opgenomen. Met uitzondering van de Rijststrovolvaria (Volvariella volvacea) en een
zestal hallucinogene soorten, vond men in 'The musbroom cultivator' enkel die eetbare
paddestoelen, die nu sinds jaar en dag op de Europese markten worden aangeboden, zoals
Gekweekte champignon (Agaricus brunnescens = A. bisporus), oesterzwammen
(Pleurotus ostreatus en andere Pleurotus-soorten), Geschubde inktzwam (Coprinus
comatus), Shiitake (Lentinula edodes), Fluweelpootje (Flammulina velutipes), Paarse
schijnridder (Lepista nuda) en Blauwplaatstropharia (Psilocybe rugosoannulata volgens
'Overzicht'). Richtlijnen voor het kweken van laatstgenoemde soorten, merkwaardig
genoeg zonder de smakelijke Lepista nuda, bevinden zich ook in het huidige boek en
zijn vaak belangrijk uitgebreid. Zo telt het hoofdstuk over Shiitake nu 17 pagina's tegen
nauwelijks vief in de oude uitgave. Over sommige van de nieuw gekozen eetbare
paddestoelen, zoals Hypholoma capnoides ( = Psilocybe capnoides), de Dennezwavelkop,
en H. sublateritium (= P. sublateritia), de Rode zwavelkop, kan men zich slechts
verbazen, want deze worden in Europa niet gegeten of ontbreken althans op de wettelijke
Duitse en Zwitserse lijsten van op de markt toegelaten soorten. Dit is ook het geval met
Hypsizygus tessulatus (Bull.: Fr.) Sing. en H. ulmarius (Iepezwam). Hypsizygus
tessulatus is een smakelijke paddestoel met stevig vlees, die mogelijk een geduchte
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concurrent zal worden van de nu populaire oesterzwammen. Zoals bekend is de kweek
van de laatste niet zonder risico voor het personeel vanwege het overvloedige sporenstof,
dat tijdens de groei wordt geproduceerd. Beide Hypsizygus-soorten verspreiden veel
minder sporen.
Hericium erinaceus, de bij ons zeldzame Pruikzwam, blijkt gemakkelijk te kweken
te zijn. Het mycelium vormt vaak al vruchtlichamen op moutextract-agar! Stamets kweekt
hem op zaagsel in plastic zakken met zijdelingse gaten, waardoor de paddestoelen naar
buiten groeien als min of meer ronde, 100-300 g wegende vruchtlichamen. De firma
'Gourmet Mushrooms' in Californië verkoopt pruikzwammen, individueel verpakt in
doorzichtige dozen onder de naam 'Pom Poms'.
Ondanks bestaande Amerikaanse e.a. patenten wordt de cultuur van morieljes nog
steeds niet beheerst. Stamets wijdt er een uitvoerig hoofdstuk aan, maar kan nog geen
betrouwbare richtlijnen geven voor 'indoor cultivation'. Wel is hij optimistisch over het
buiten creëren van een 'morel patch', waarbij de aanwezigheid van houtas of een
brandplek (resten van een kampvuur) essentieel zouden zijn. Op zo'n, liefst
beschaduwde, plek moet dan broed van de zwarte morielje, Moreheila angusticeps
(verkrijgbaar bij 'Fungi perfecti'), worden ondergespit. Na begieten laat men de plek
met rust tot de volgende lente en heeft dan 25% kans op een oogst.
Het bevreemdt enigszins dat Sparassis crispa (Grote sponszwam) niet wordt
genoemd, hoewel deze soort al minstens tien jaar wordt gekweekt en in Zwitserland op
de markt gebracht wordt (vaak tezamen met S. laminata ( = S. spathulata, de
Breedbladige sponszwam). Soms belooft de auteur meer dan hij geeft. Zo vermeldt hij
op pagina 18 Agaricus augustus, de Reuzenchampignon, als een kweekbare soort, maar
men zoekt vergeefs naar een voorschrift en dat terwijl de gastronomische reputatie van
deze paddestoel die van vele in het boek genoemde soorten overtreft!
Het boek is uitstekend geïllustreerd: goede foto's en tekeningen begeleiden de
tekst. De bruikbaarheid van het boek wordt verhoogd door een 'Resource Directory',
waarin men niet alleen adressen vindt van cultuurcollecties en broedver kopers, maar ook
lange lijsten van mycologische verenigingen, publikaties, informatiebronnen op Internet
en nog veel meer. Ook zijn er tabellen met de samenstelling van de kweeksubstraten,
alsmede een korte, verklarende woordenlijst. Stamets besluit zijn boek met 16 pagina's
referenties, voornamelijk van literatuur over het kweken, maar ook van medische en
farmacologische publikaties die de genezende eigenschappen van een aantal paddestoelen
behandelen. Dit boek wordt van harte aan alle paddestoelenliefhebbers aanbevolen. De
prijs is laag.
Tjakko Stijve, St. Légier, Zwitserland
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W.D.J. Kuijs, 1998. De paddestoelen van Zeeuws-Vlaanderen. Privé uitgave: P.J.
Kuijs-Casteleijn, Bongerd 58, 4462 TC Goes (tel. 0113-213543). 465 pp. Te bestellen
door storting vanf 28,-- op postbankrekening 5719596 t.n.v. P.J. Kuijs-Casteleijn te
Goes {dit bedrag is inclusief verzendkosten). Afgehaald f 20,--.
Dit is het vijfde rapport van Wim Kuijs c.s. over de paddestoelen van Zeeland en bevat
de inventarisatiegegevens van Zeeuws-Vlaanderen over de jaren 1984-1996, aangevuld
met oudere gegevens van André de Meijer en enkele anderen.
Het rapport is zo dik geworden, omdat de natuur in Zeeuws-Vlaanderen zeer
versnipperd is en Wim zoveel mogelijk terreinen (86!) bij zijn inventarisatie betrokken
heeft. In totaal werden 1089 soorten paddestoelen en slijmzwammen in ZeeuwsVlaanderen aangetroffen en dat is meer dan op Zuid-Beveland (646), SchouwenDuiveland (781), Noord-Beveland (629) en Walcheren (1002). De oorzaak hiervan is
dat in Zeeuws-Vlaanderen bossen op pleistocene zandgrond voorkomen, waaronder tien
ruilverkavelingsbossen, dat in de Braakmanpolder 200 ha bos op wisselende gronden
werd aangelegd en dat bij Axel een bos op klei en zavel werd aangeplant. Daar staat
tegenover dat de Noordzeeduinen van het gebied niet veel voorstellen en dat er geen
binnenduinrandbossen zijn. Ongetwijfeld echter heeft de toenemende mycologische
vaàrdigheid van Wim en medewerkers bijgedragen aan de lengte van de totaallijst
Het rapport bestaat hoofdzakelijk uit korte besprekingen van de bezochte terreinen,
gevolgd door soortenlijsten, en is verlevendigd door geslaagde paddestoelentekeningen
van Nel Kuijs. Voorin staat een aardige foto van Wim in actie.
Overigens zijnook de rapporten van Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland, NoordBeveland en Walcheren nog steeds verkrijgbaar. Ze kunnen op dezelfde wijze als
bovengenoemd besteld worden à f 17,-- per stuk en worden dan per post opgestuurd.
Afgehaald is de prijs f 10,--.
Alle vijf rapporten van Wim Kuijs zijn in de verenigingsbibliotheek aanwezig.
Kees Bas, Leiden

A.V. Mercado Sierra, V. Holubová-Jechová & J. Mena Portales.1997. Hifomicetes
demaciáceos de Cuba Enteroblásticos. Monografie XXIII, Musea Regionale di Scienze
Naturali; Torino, Italië. 388 pp. Prijs: ca. f 160,--.
Dit mooi uitgegeven boek ontvingen wij ter bespreking in Coolia. Het betreft een
Spaanstalig boek over een groep schimmels waar in onze vereniging nauwelijks
belangstelling voor bestaat, verzameld op een eiland waar onze leden maar hoogst zelden
op excursie zullen gaan. De groep in kwestie betreft hyfomyceten {imperfecte schimmels
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zonder vruchtlichamen) met gepigmenteerde conidiën of conidiogene cellen. Uitsluitend
genera met een bepaald type conidiogenese (enteroblastisch) worden behandeld. Tot deze
groep behoren een groot aantal van de fraaiste Fungi imperfecti, met vaak grote,
meercellige conidiën, soms met sierlijke aanhangsels of met typisch gevormde
conidiogene structuren. Ze zijn overal algemeen aanwezig, hoewel in onze streken andere
genera sterker vertegenwoordigd zijn dan op het tropische Cuba. Zoals gezegd hebben
onze leden tot nu toe nauwelijks belangstelling voor "Dematiaceeën", wat op zichjammer
is want het zijn schimmels die met enige moeite vaak goed te determineren zijn. En er
is een hele reeks goede publikaties met sleutels en beschrijvingen beschikbaar, veelal met
veel goede illustraties want de Dematiaceae lenen zich bij uitstek voor het maken van
mooie tekeningen. In Engeland is wèl een aantal amateurs dat zich met deze groep inlaat
en onze Engelse zustervereniging organiseert soms zelfs cursussen of weekenden met
"Dematiaceous Fungi" als onderwerp. Maar daar hebben enkele enthousiaste specialisten
van grote reputatie dan ook als "trekpaarden" gefungeerd. Overigens gaan ook onze
Belgische vrienden de Dematiaceae niet uit de weg, getuige een aantal beschrijvingen
met uitstekende tekeningen in de laatste jaargangen van de KAMK-mededelingen.
Voor beginners is dit boek over een beperkt aantal Cubaanse soorten overigens
niet aan te bevelen, want veel verder dan zich verbazen over de vele mooie vormen zal
men niet komen. Voor ingewijden betekent het boek een welkome compilatie van
beschrijvingen van voornamelijk tropische soorten, die ook wel elders, maar toch zeer
verspreid in de literatuur, te vinden zijn. Specialisten zullen het boek echter alleen
kunnen gebruiken in combinatie met andere boeken en monografieën omdat de
behandelde taxonomische groep buitengewoon soortenrijk en de beperking tot Cuba
uiteraard een onnatuurlijke is. Het gaat immers om schimmels die meestal een zeer ruime
verspreiding over het hele tropische gebied hebben.
Kortom, een mooi uitgegeven boek, over een fraaie schimmel groep, niet al te duur
en geschikt als kijkboek voor een eerste kennismaking met de Dematiaceae. Het boek
is opgenomen in de NMV-bibliotheek.
Huub van der Aa

BOEKAANKONDIGINGEN
De volgende publikatie is nieuw en wordt in een volgende Coolia besproken:
E. Gerhardt, Der gro8e BLV Pilzführer für unterwegs. 1997.
Een echte veldgids met ca 1000 kleurenfoto's. Geschreven voor Duitsland met meer
aandacht voor Amanieten, Boleten en Ridderzwammen dan voor kleine bruine
zwammetjes. Toch in Nederland goed bruikbaar, maar het gewicht van 700 gram kan
een reden zijn om het boek thuis te laten.
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MYCOLOGISCHE KALENDER
In dit rubriekje zullen in .het vervolg voomarnelijk buitenlandse congressen, sympoisa,
werkweken en andere bijeenkomsten worden opgenomen die ook voor niet-beroeps mycologen
interessant kunnen zijn of juist voor of door hen georganiseerd worden. Deelname staat open,
uiteraard geldt veelal een deelname prijs. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen via Thomas
W. Kuyper, Weverstraat 4, 9411 NC Beilen, tel. 0593-524617, tenzij anders vermeld.
1998
23 - 28 augustus
30 aug.- 5 sept.
19 - 26 september
26 sept.- 2 okt.
3 - 11 oktober
13 - 14 november

1999
21-25 september

Sixth International Mycological Congress, Jerusalem, lsrael.
Mykologische Dreiländertagung, Rotholz bei Jenbach, Oostenrijk.
Werkweek van de British Mycological Society (zie hieronder).
XVI Joumées Européennes du Cortinaire, Arbois, Franche-Comté,
Frankrijk.
Jaarlijkse bijeenkomst van de Société Mycologique de France, Belfort,
Frankrijk.
Symposium British Mycological Society: Recent Actvances in Basidiomycete Taxonomy, Kew, Engeland.

XIIIth Congress of European Mycologists, Madrid, Spanje.

Werkweek van de British Mycological Society in Bergen, Noord-Holland
19-26 september 1998
De Britse Mycologische Vereniging zal ditjaar haar overzeese werkweek houden in Bergen,
Noord-Holland. De werkweek wordt gehouden van zaterdag 19 september tot zaterdag 26
september. Huisvesting is gevonden in Hotel Marijke in Bergen, waar ook een goede
gemeenschappelijke werkruimte is.
Tijdens deze werkweek zullen gebieden bezocht worden in de duinstreek van Noorden Zuid-Holland, zoals de duinen bij Castricum, Meijendel en de Amsterdamse
Waterleidingduinen, Texel, en de Flevopolders.
De kosten voor het onderdak bedragen/ 105,-- voor volledige verzorging, dus inclusief
lunchpakket, per persoon per dag; toeslag I-persoons kamerf 15,-- per dag.
Leden van de NMV zijn van harte welkom op deze werkweek, zowel voor deelname
aan de dagelijkse excursies als voor deelname aan de gehele (of een gedeelte van de)
werkweek.
Geïnteresseerden kunnen contact op te nemen met Marijke Nauta, p/a Rijksherbarium,
Postbus 9514, 2300 RA Leiden, tel. werk 071-5274731, tel. thuis 071-5156768.
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DE PRESENTATIE VAN HET INVENTARISATIERAPPORT
"DE PADDESTOELEN VAN ZEEUWS-VLAANDEREN" VAN
WIMKIDJS
Op 25 maart j .I., een prachtige dag, kwam een groot aantal genodigden, waaronder een
flinke afvaardiging van de Antwerpse Mycologische Kring, in Hulst bijeen om de
officiële presentatie bij te wonen van het vijfde (en dikste) deel in de serie Zeeuwse
mycologische inventarisatierapporten van Wim Kuijs, die helaas in mei 1997 overleed.
Na de welkomstkoffie sprak eerst Bernhard de Vries, namens de Nederlandse
Mycologische Vereniging, en belichtte het inventarisatiewerk van Wim en het grote
belang daarvan voor de landelijke paddestoelenkartering. Wim en consorten waren in
de loop der jaren goed voor ±79.000 gerapporteerde waarnemingen, dat is ongeveer 9%
van het landelijke totaal! Daarnaast werden zeer veel oecologische gegevens verzameld,
en werden heel wat onverwachte vondsten gedaan.
Daarna vertelde Wims dochter Ria over haar vaders toewijding aan de mycologie
en zijn vermogen anderen enthousiast te maken, maar ook over het vele werk dat familie
en vrienden hebben moeten verzetten om dit verslag van 465 pagina's publikatieklaar
te maken. Maar nu was het dus zover dat Nel Kuijs het eerste exemplaar kon
overhandigen aan G. de Kok, gedeputeerde van de provincie Zeeland (en zowaar de
broer van onze Macrolepiota-Rogier die nu in Australië zit).
Hierna ging het gezelschap naar het SBB-reservaat "De Zoete Vaart", even ten
zuiden van Hulst. Bij de toegang tot dit gebied werd door Nel Kuijs en de heer G. de
Kok een groot bord onthuld met een tekst (en een paar paddestoelentekeningen van Nel)
waarin de aandacht wordt gevestigd op de grote paddestoelenrijkdom van het gebied (277
soorten!), en waarin Wim Kuijs wordt geëerd voor zijn intensieve inventarisatie van
Zeeuws-Vlaanderen en zijn inspanningen voor een betere kennis van en grotere
waardering voor de natuur.
Daarna bezochten we een merkwaardige weide in dit gebied, die voorheen een
populierenbos was en waar veel hout in de bodem is achtergebleven. Het is er nu mosrijk
en er grazen koeien. Wim c.s. vonden alleen hier al 88 soorten paddestoelen. Ondanks
de nachtvorst kort tevoren, was een aantal daarvan al aanwezig.
Een koffietafel besloot deze gedenkwaardige dag; er is veel over Wim gepraat.
Kees Bas, Leiden
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NIEUWS VAN HET DR. E. KITS VAN WAVERENFONDS

Het gaat niet zo goed met de wetenschappelijke mycologie in Nederland, althans wat de
studie van de hogere fungi betreft. De mycologische staf van het Rijksherbarium is in
de loop van de jaren gereduceerd van vier vaste wetenschappelijke medewerkers tot één
vaste medewerker en een wisselende promotieplaats. Nu zal bovendien het Biologisch
Station in Wijster worden opgeheven en hoewel de activiteiten daarvan zullen worden
voortgezet in Wageningen, zullen ze minder worden en mogelijk van aard veranderen.
Gelukkig dus dat tegenwoordig de Stichting Rijksherbariumfonds Dr. E. Kits van
Waveren bestaat, die als doelstelling heeft de bevordering van de studie van de
taxonomie, morfologie, oecologie, geografie en floristiek van de Agaricales s.l.
(plaatjeszwammen en boleten dus) aan of onder verantwoordelijkheid van het
Rijksherbarium te Leiden. Dit fonds heeft een kapitaal dat het mogelijk maakt van de
rente de aanstelling van één full-time of twee deeltijdonderzoekers te subsidiëren. Het
afgelopen en het lopende jaar waren, resp. zijn, Else Veilinga en Marijke Nauta
aangesteld als Kits van Waveren-fellows.
Er heeft zich nu een nieuwe, verheugende ontwikkeling voorgedaan, doordat een
lid van de NMV besloten heeft de Stichting over een periode van vijf jaar maandelijks
een niet onaanzienlijk bedrag te schenken. Deze bijdragen zullen niet aan het kapitaal
van de Stichting worden toegevoegd, maar op korte termijn besteed worden aan
versterking van het onderzoekspotentieel van het Rijksherbarium, uiteraard binnen de
doelstellingen van de Stichting. Het bestuur is hierover zeer verheugd en zal zich
binnenkort beraden over de besteding van deze schenkingen, maar nu reeds kan gezegd
worden dat inzet van extra-mankracht voor het Flora Agaricina project de hoogste
prioriteit krijgt.
Kees Bas, secretaris van de Stichting

BINNENLANDSE WERKWEEK 1998
25 september - 2 oktober
Er is nog wat ruimte in 't Volderkei
Zie Coolia 41(2) - 'Yellow Pages'
Nico Dam
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 1997
In 1997 telde de Nederlandse Mycologische Vereniging 606 leden (dit is exclusief de
ruilabonnementen). Door overlijden ontvielen ons de leden J. Tromp en W. Kuijs .
Honderdzevenenvijftig leden tekenden op 18 januari de presentielijst tijdens de
Nieuwjaarsbijeenkomst in Leiden. Dit hoge aantal maakt het noodzakelijk volgend jaar naar
een grotere zaal om te zien. Op deze dag werden voordrachten verzorgd door C. Bas, M.E.
Noordeloos, R. Chrispijn, B. de Vries, E. Weeda, mw. M. de Haan, W. Ligterink, mw. L.
Bakker, K. Kimstra, J. Wisman en R. Knol. In de pauze waren vier nieuwe publicaties van
de NMV te koop. De supplementen 1 en 2 van het 'Overzicht', het Basisrapport van de Rode
Lijst Paddestoelen en het rapport 'Flora en Fauna 2030'. In dezelfde tijd hebben alle leden
het boekje 'Bedreigde en kwetsbare paddestoelen in Nederland' van Amolds & Van Omroering
thuis ontvangen.
De Floradag op 8 maart te Wageningen, ter nagedachtenis van E. Kits van Waveren,
werd bezocht door 90 leden. Voordrachten werden gehouden door C. Bas, R. Watling, C.
Uljé, M.E. Noordeloos, mw. M. Nauta, D. Aanenen mw. E.C. Vellinga.
Op 19 april vond in Amersfoort de Algemene Ledenvergadering plaats, waar 54 leden
de presentielijst tekenden. Mw. E. Jansen heeft het bestuur verlaten en is vervangen door J.
Stalpers, die de wetenschappelijke commissie gaat vertegenwoordigen en A. Gutter, die de
organisatie van de excursies op zich neemt. Het gevoerde beleid t.a.v. extern gefinancierde
projecten van de afgelopen twee jaar is door het bestuur geëvalueerd en bijgesteld. De
bijgestelde richtlijnen zijn door de vergadering goedgekeurd. De Cool- en Van der Lekprijs
is toegekend aan W. Kuijs. H. van der Aa werd tijdens de vergadering tot erelid van de
vereniging benoemd. In het middagprogramma werden lezingen gehouden door R. Sulloek
Enzlin, R. Chrispijn en P. Jennen. De open dag van de bibliotheek vond plaats op 20
december en werd bezocht door 50 leden.
Een verheugend groot aantalleden (34) bezocht de microscopiedag voor beginners,
georganiseerd door de wetenschappelijke commissie.
Het excursieprogramma omvatte 12 voorjaarsexcursies en 28 zomer- en herfstexcursies.
Voor het verenigingsweekend, van 31 oktober t/m 2 november, had het helaas op Texel al
stevig gevroren. Desondanks zijn er 40 nieuwe soorten voor het eiland gevonden. De
buitenlandse werkweek van 13-20 september in Denemarken (Jutland) werd bezocht door 25
leden. Helaas was het ook daar net als bij ons erg droog geweest. De binnenlandse werkweek
vond plaats van 4-11 oktober in Nieuw-Heeten (Ov.); naast de 35 leden die er voor langere
of kortere tijd aan deelnamen werd de lokatie ook door een tiental dagjesmensen bezocht. Dit
was waarschijnlijk de beste week voor paddestoelen van het gehele seizoen. Zelfs in de
werkkamer had men een paraplu nodig. Tijdens deze werkweek zijn de opnamen voor een
video over paddestoelen en de vereniging gemaakt door H. Wittgen onder regie van R. Chrispijn.
Het tijdschrift Coolia verscheen in 1997 vier keer met in totaal 284 pagina's. In drie
afleveringen is geëxperimenteerd met het opnemen van kleurenfoto's. Met de laatste atlevering
is een bijgewerkte ledenlijst meegestuurd.
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Dit jaar zijn er T-shirts en tasjes met een nieuwe opdruk gemaakt; de verkoop verloopt
goed. De NMV is op diverse natuurmarkten vertegenwoordigd geweest o .a. van SBB, IVN,
KNNV, MEC-Eindhoven en gemeente Westerbork. De kraam trekt veel publiek, vooral de
jeugd is geïnteresserd en er is veel vraag naar "spullen" voor scholen en werkstukken. Ook
wordt de brochure over paddestoelen nog steeds gretig afgenomen. De tentoonstelling "De
laatste der Hanekammen" loopt nog steeds erg goed en is reeds besproken tot oktober 1999.
Dit jaar is ze uitgeleend aan een natuurmuseum, een bezoekerscentrum van SBB en aan een
IVN-afdeling.
De werkgroep kartering is dit jaar voor het eerst in de nieuwe samenstelling
bijeengeweest in Baarn. Dankzij het werk van de districtscoördinatoren, de hoofdcoördinator
en de hulp, ook financieel, van het IKC heeft de kartering goed gedraaid. Aan het eind van
het jaar is de nieuwe handleiding uitgekomen en aan alle karteerders toegestuurd. Ook kon
een nieuwe versie van het invoerprogramma worden uitgetest.
Het 'Overzicht van de paddestoelen in Nederland' is in de loop van hetjaar uitverkocht
geraakt. Er is een subsidie voor een heruitgave bij het IKC aangevraagd.
Op 22 november te Helmond is op initiatief van H. Lamroers de werkgroep Cristella
opgericht met als doel de studie van de Aphyllophorales te bevorderen . Het is de eerste
werkgroep samen met de Vlaamse mycologen.
Op 27 oktober is het 'Jaarboek Natuur' uitgekomen. In deze gezamenlijke uitgave van
de PGO's, waaronder ook de NMV, wordt een actueel beeld van de toestand van de
Nederlandse natuur geschetst. Gelijktijdig met het uitkomen van het jaarboek is een nieuwe
op acquisitie gerichte kleurenfolder van de VOFF (Vereniging Onderzoek Flora en Fauna)
uitgekomen. Hierin wordt aangegeven wat de verschillende PGO's aan expertise in huis
hebben en beschikbaar willen stellen aan derden op het gebied van databanken, inventarisatie,
monitoring, adviezen, voorlichting en educatie.
De vereniging heeft dit jaar enkele kleinere extern gefinancierde projecten mogen
uitvoeren. Voor het IKC zijn voor de 'Natuurverkenning 97' de paddestoelengegevens, die
gebruikt zijn voor het Jaarboek Natuur, opnieuw bewerkt. Dit is uitgevoerd door mw. M.T.
Veerkamp. Door E. Arnolds is in opdracht van het Centraal Bureau voor de Statistiek een
voorstel geschreven voor een monitoringproject in het kader van het NEM (Netwerk
Ecologische Monitoring). De beslissing over deelname van de NMV aan het NEM wordt in
1998 genomen.
Het bestuur vergaderde in 1997 op 25 februari, 13 augustus en 20 november.
In dit laatste jaarverslag dat deze secretaris heeft samengesteld wil ik even stilstaan
bij de hulp die ik de afgelopen vijf jaar gekregen heb van het secretariaat van het Biologisch
Station in Wijster. Gerda en Marjan bedankt voor het wegbrengen en sorteren van de kilo's
post en het aannemen en doorgeven van de vele telefonische boodschappen bij mijn
afwezigheid. Omdat de NMV steeds professioneler is gaan opereren is de infrastructuur van
een instituut bijna onmisbaar geworden, al was het alleen maar omdat we permanent
bereikbaar moeten zijn.
Mirjam Veerkamp, secretaris
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OPROEP
voor gegadigden voor het uitvoeren van extern gefinancierde NMV -projecten.
Het bestuur nodigt opnieuw personen uit zich aan te melden als kandidaat voor de
uitvoering van extern gefinancierde projecten. In het algemeen zullen deze projecten
betrekking hebben op de verwerking en interpretatie van inventarisatiegegevens. In de meeste
gevallen zal de NMV betaalde opdrachten verstrekken en niet als werkgever kunnen optreden.
Iedere gegadigde wordt verzocht een kort curriculum vitae bij te sluiten waarin met
name ervaring op mycologisch gebied en eventuele beperkingen ten aanzien van werktijden
zijn aangegeven (bijvoorbeeld max. x dagen per week of een bepaald deel van het jaar). De
verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijk worden behandeld en in een speciaal archief bij
de secretaris van de vereniging worden ondergebracht. Alleen op verzoek van de kandidaat
zullen de gegevens tevens worden doorgegeven aan het Biologisch Station te Wijster.
De richtlijnen voor het beleid van de NMV ten aanzien van extern gefinancierde
projecten zijn door het bestuur in maart 1997 geëvalueerd in een notitie. De in deze notitie
gedane aanbevelingen zijn door de algemene ledenvergadering van april1997 aanvaard. Aan
iedere kandidaat zullen de teksten aangaande het NMV -standpunt worden toegezonden.
Kandidaten wordt verzocht hun reactie te sturen naar het secretariaatsadres:
Dr. G.J.M. Verkley, Centraalbureau voor Schimmelcultures, Postbus 273, 3740 AG Baarn.
Gegadigden die zich n.a.v. de oproep in Coolia 39(1) hebben aangemeld hoeven niet
opnieuw te reageren.

ZATERDAG 12 SEPTEMBER: NIEUWE LEDENDAG
Ook na de drukbezochte Nieuwe Ledendag van 1996 is het aantalleden sterk blijven groeien.
Vandaar dat het bestuur heeft besloten opnieuw een dergelijke dag te organiseren, ditmaal in
het gebouw Madoera van het Centraalbureau voor Schimmelcultures, Javalaan 24 te Baarn.
Bij het ter perse gaan van deze Coolia was nog geen precies programma bekend. Duidelijk
is wel dat in de ochtend een gezamenlijke excursie wordt gemaakt in de bossen rondom Baarn,
waarna 's middags algemene informatie over de vereniging en haar activiteiten en paddestoelen
zal worden gegeven. Tevens is er gelegenheid het verzamelde materiaal onder andere met een
microscoop te bestuderen. Nieuwe leden krijgen hierover persoonlijk nader bericht. Bovendien
kunt u voor eventuele vragen terecht bij: P.J. Keizer, Kruisweg 23, 3513 CS Utrecht, tel.
030-2343505.
Vanaf het NS-station Baarn rechts aanhouden, lopen naar de weg die de spoorbaan
kruist (Stationsweg). Op de Stationsweg naar het noordoosten lopen (dus niet spoorweg
kruisen) en na ca. 600 m rechts de Javalaan in. Bij de kruising met de Gosterstraat rechtdoor;
Madeera ligt na ongeveer 150 m aan de rechterzijde. Komend vanaf Al Baarn-Centrum
aanhouden, bij de kerk (Brink) richting Soest aanhouden, bij het kruispunt met de Gosterstraat
linksaf richting Bunschoten (Soest is rechtsaf), Madoera na 150 m aan de rechterzijde.
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VIDEO "EEN DAG MEE MET DE NMV"
Op initiatief van de commissie publiciteit van de NMV is er tijdens de werkweek van 1997
in Salland een video gemaakt over paddestoelen met de titel "Een dag mee met de NMV".
In deze video wordt een excursie op de voet gevolgd. Daarbij komen onderwerpen aan bod
als: wat zijn paddestoelen en wat is hun functie in de natuur; strooiselafbraak en
mycorrhizavorming; achteruitgang van sommige paddestoelen; het belang van bermen; eetbare
en giftige paddestoelen. Tegelijkertijd krijgt de kijker een indruk hoe het op een NMVexcursie toegaat. De tijdsduur is 24 minuten. Deze video is bedoeld voor scholen,
natuurhistorische verenigingen, bezoekerscentra en andere belangstellenden en is te bestellen
door overmaking vanf 25,-- op girorekening 3707047 t.n.v. P.J. Keizer te Utrecht onder
vermelding van "Een dag mee met de NMV".
De video is vertoond op de Algemene Ledenvergadering in Amersfoort. Mensen die
toen al een bestelling op de intekenlijst geplaatst hebben, wordt vriendelijk verzocht hun
bestelling opnieuw te plaatsen op bovenbeschreven wijze.

TENTOONSTELLING "DE LAATSTE DER HANEKAMMEN"
Stichting Onderwijs en Milieu (SOM) te Nijmegen heeft enkele jaren geleden de
tentoonstelling "De laatste der Hanekammen" gehouden in de paddestoelentoren "Het Rondeel"
in die stad. Een groot deel van de foto's is door leden van de NMV beschikbaar gesteld. Deze
tentoonstelling is voor uitlening beschikbaar.
De tentoonstelling bestaat uit:
- 21 panelen maat ca. 70 x 95 x 2cm, bestaande uit foto's met bijbehorende teksten. Thema:
veranderingen, achteruitgang van paddestoelen;
- Diaserie (48 dia's) met bijbehorende tekst. Het eerste deel bevat een inleiding over de
biologie van paddestoelen, het tweede deel gaat in op de invloed van milieuveranderingen
op paddestoelen. Het niveau van deze diaserie is ongeveer 3• klas HAVO. Met enkele
aanpassingen kan de serie gemakkelijk voor andere leeftijdsgroepen gebruikt worden.
Mocht u, of via u een school of vereniging in de buurt deze tentoonstelling willen lenen, dan
kunt u contact opnemen met onderstaand adres. Tegen een redelijke borgsom kunt u deze
werkelijk schitterende tentoonstelling lenen.
Peter-Jan Keizer, Kruisweg 23, 3513 CS Utrecht (tel. 030-2343505)
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BESTUUR VAN DE NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING
Dr. Th. W. Kuyper, voorzitter, Weversstraat 4, 9411 NC Beilen (tel. 0593-524617)
Dr. G.J.M. Verkley, secretaris, Haverweerd 15, 3762 BA Soest (tel. 035-6015056)
Secretariaatsadres: Centraalbureau voor Schimmelcultures, Postbus 273, 3740 AG Baarn
(tel. direct 035-5481243, receptie: 035-5481211)
W.G. Ligterink, penningmeester, Hagslagen 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) .
Dr. P.J. Keizer, comm. publiciteit, Kruisweg 23, 3513 CS Utrecht (tel. 030-2343505)
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 (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.
COPYRIGIIT
Het copyright voor de tekst en illustraties van de artikelen berust bij de Nederlandse Mycologische
Vereniging. Auteurs behouden te allen 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.

