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Omslag: Psilocybe (Stropharia) squamulosa: nieuw voor Nederland. Illustratie 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 wekeUjks excursies georganiseerd, verder worden er
werkweken gehouden en in de winter verscheidene landelijke bijeenkomsten. Tevens is de NMV
actief in de natuurbescherming waar het paddestoelen betreft.
De bibliotheek van de NMV is gehuisvest in het Centraal Bureau voor Schimmelcultures,
Oasterstraat 1 te Baarn. Inlichtingen bij de bibliothecaris, H.A. van der Aa (035-5481233).
Het contactblad van de vereniging, Coolia, verschijnt viermaal per jaar en wordt aan de leden
toegestUurd.
De contributie voor de NMV bedraagt f 40,-- voor gewone leden, en f 20,- voor huisgenootleden (krijgen geen Coolia) en juniorleden (nog geen 25 jaar of student aan Universiteit of
HBO: krijgen Coolia). Lidmaatschap voor het leven: f 750,--; voor huisgenootledent 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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VAN DE REDACTIE
Met het verschijnen van het eerste nummer van deze jaargang is er een aantal wijzigingen
in de redactie opgetreden. Else Yellinga en John Lennie hebben met ingang van 1 januari
hun taken neergelegd in verband met hun vertrek naar Californië (zie ook hieronder,
'Mededelingen van het Rijksherbarium'). Else heeft zich jarenlang als eindredacteur en
buitenredacteur voor Coolia ingezet op de haar bekende zeer nauwgezette wijze. John
vervaardigde of corrigeerde de Engelstalige samenvattingen. Hij moderniseerde ook de
verzending van Coolia door een ingenieus ontworpen etikettensysteem. Gezamenlijk met
John verzorgde Else jaarlijks de productie van een up-to-date ledenlijst. We zijn hen
beiden heel dankbaar voor alles wat zij voor Coolia hebben gedaan en wensen hen alle
goeds voor de toekomst.
Emma verlaat na negen jaar de buitenredactie wegens drukke werkzaamheden
elders. Zij heeft tal van artikelen geredigeerd en verzorgde met grote inzet de rubriek
'Voetangels en klemmen'. Ook haar bedanken wij hartelijk voor alles wat zij de afgelopen
jaren voor Coolia heeft betekend.
Nieuw in de redactie zijn per 1 januari Steve Lomas, die de Engelse samenvattingen gaat redigeren en de eindredactie zal versterken. Joop Kortselius zal als
buitenredacteur voornamelijk alle teksten voor Coolia bekijken op correcte spelling en
juist gebruik van het Nederlands. We zijn beiden heel dankbaar voor hun bereidwilligheid
om deze taken op zich te nemen en wensen hen een goede tijd in de redactie toe.

MEDEDELINGEN VAN HET RIJKSHERBARIUM
Het Rijksherbarium zal met ingang van 1 januari 1999 een andere status krijgen in het
nieuw geformeerde Nationaal Herbarium, waarvan ook de herbaria van Utrecht en
Wageningen deel uit zullen maken. In de volgende Coolia zullen we u daarover meer
kunnen berichten.
Else Yellinga heeft met ingang van 1 november 1998 het Rijksherbarium verlaten
in verband met haar definitieve vertrek naar Berkeley, Californië. Zij heeft ruim 17 jaar
deel uitgemaakt van de mycologische afdeling van het instituut. Eerst als student waarbij
ze bij Kees Bas de Fopwammen bewerkte voor Nederland, later na haar afstuderen, heeft
zij haar krachten gegeven aan de Flora agaricina neerlandica, aanvankelijk als medewerker
in dienst van NWO, later onder auspiciën van het Kits van Waveren Fonds. Van haar
hand verschenen bewerkingen van Plureus (samen met Jan Schreurs), Laccaria en
verschillende kleinere genera. Heel belangrijk is haar werk aan de Parasolzwammen
(Lepiota s.l.) van Nederland, waarvan een bewerking zal verschijnen in één van de
komende delen van de Flora. Ze was betrokken bij de eindredactie van de Flora, waarbij
haar uiterst punctuele wijze van redigeren veel manuscripten wezenlijk hebben verbeterd.
Binnen de NMV was Else heel actief, onder andere als secretaris van de Wetenschappelijke commissie, lid van de (eind)redactie van Coolia en lid van de bibliotheekcommissie.
Ook was zij altijd bereid om de assisteren bij microscopiedagen en excursies.
We zullen Else missen, al blijft zij op afstand het wel en wee van het Rijksherbarium en de NMV zeker volgen. Wij wensen haar een goede toekomst samen met John in
Californië. Hun nieuwe adres luidt: 861 Keeler Avenue, Berkeley CA 94708-1323, USA.
E-mail: jlennie@acm.org
Chiel Noordeloos
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MOSSCHIJFJES (LAMPROSPORA EN OCTOSPORA):
VOORKOMEN EN VERSPREIDING IN NEDERLAND
Emiel Brouwer
Polderstraat 41, 6533 XM Nijmegen
Brouwer, E., 1999. Lamprospara and Octospora species in the Netherlands: occurrence and
distribution. Coolia 42(1): 2-20.
In the period 1995-1998, more than 400 growth sites in the Netherlands of bryoparasitic
pezizales of the genera Lamprospara and Octospora were visited, particularly in Nijmegen and the
surrounding area. A description of the ecology and phenology of 29 species is given, including
their relationship with host-mosses. An estimate of their rarity in the Netherlands and an
identification key are provided. Nine species that were considered rare throug~out the country
were more or less cornmon around Nijmegen. Lamprospara arvensis, L. dicranellae, L. dyctidiola,
L. hanjii, L . maireana, L . tortulae-ruralis, L. tuberculata, Octospora axillaris var. tetraspora, 0.
bridei, 0. bryi-argentei, 0 . coccinea, 0. crosslandii, 0 . lilacina, 0. phagospora, 0 . orthotricha,
0. rustica and 0. rnbens were not recorded befare in the Netherlands. It is suggested that many
species might be much cornmoner than previously believed if specific localities where host-rnosses
grow were to be searched systematically.

Inleiding
Veel kleine ascomyceten zijn in Nederland slechts van enkele toevallige vondsten bekend.
Zo kreeg ik bij een collectie de opmerking "ik vond dit omdat ik uitgleed op een duintop".
Vooral de soorten die specifieke eisen stellen aan substraat enlof biotoop blijken bij
gericht zoeken algemener dan gedacht, waardoor er in de standaardlijst vaak de opmerking
"waarschijnlijk algemener" wordt gebruikt (Arnolds & al., 1995). Ook worden er in
Nederland nog jaarlijks tientallen ascornyceten ontdekt die hier nog niet eerder waren
waargenomen. Dit geldt niet alleen voor Nederland. Een bewerking van de mosschijfjes
(s.l.) van België bijvoorbeeld, leverde 14 soorten op, waarvan er 10 nog niet eerder waren
waargenomen (de Meulder, 1994). Voor Nederland worden in de standaardlijst 15 soorten
vermeld, waarvan er 11 tot de mosschijfjes in enge zin behoren. Hiervan wordt alleen het
Groot oranje mosschijfje (Octospora humosa) rnatig algemeen geacht, de overige zeldzaam
tot uiterst zeldzaam. Interessant is dat nergens genoemd wordt dat sommige soorten wel
eens algemener zouden kunnen zijn. Wie goed bekend is met de verspreiding van de
waardmossen van mosschijfjes, kan over een vrij groot gebied het merendeel van de
mogelijke groeiplaatsen bezoeken. In het volgende staan de resultaten van een nader
onderzoek, met name in Nijmegen en omgeving.
Mosschijfjes
De naam mosschijfje wordt gebruikt voor soorten uit de geslachten Lamprospara en
Octospora. Dit zijn meest oranje of rode, schijfvormige ascomyceten uit de orde der Pezizales, in grootte variërend tussen 0,5 en 10 mm. De rand van de vruchtlichamen is
dikwijls enigszins pluizig of voorzien van een dun, bleek vliesje dat tijdens de groei van
het vruchtlichaam inscheurt, waardoor vliezige tanden of kartels ontstaan. Oerospora-soorten hebben meest langwerpige sporen en (bleek-)oranje vruchtlichamen, Lamprospora-2-

soorten hebben meest ronde, geornamenteerde sporen en donkerder oranje vruchtlichamen.
Echter, er zit nogal wat overlap in deze kenmerken en er zijn zelfs auteurs die beide
geslachten samenvoegen. De soorten leven parasitair op mossen, waarmee ze zijn verbonden door napvormige aanhechtingen op de rizoïden van het mos (Döbbeler, 1979). Enkele
niet aan mossen gebonden Lamprospara-soorten die vaak tot het genus Ramsbottomia
worden gerekend, zijn hier buiten beschouwing gelaten. In het 'Overzicht' staan genoemd:
Lamprospara asperior, het Stekelsparig mosschijfje (L. crechqueraultil) en het Stersporig
mosschijfje (L. macracantha).
Mosbekertjes (Neotiella spp.) hebben een gelijkende habitus en ecologie, maar
worden afgescheiden op grond van het aan de buitenkant behaarde receptaculum, iets dat
niet altijd makkelijk te zien is. Vooral het Gladsporig mosbekertje (Neotiella hetieri) kan
gemakkelijk voor een mosschijfje worden aangezien en komt in dezelfde biotopen voor.
Tenslotte is ook het Brandplekmosschijfje (Octospora ithacaensis) buiten beschouwing
gelaten. Deze op Parapluutjesmos (Marchantia polymorpha) groeiende soort wordt
vanwege het afwijkende uiterlijk en de groei op levermos vaak in andere geslachten
geplaatst. Het Brandplekmosschijfje is alleen in 1942 éénmaal gevonden nabij Mook.
De vruchtlichamen van mosschijfjes zijn te vinden op of onmiddellijk naast hun
gastheer. In de regel worden alleen topkapselmossen geparasiteerd. Pluisdraadmos
(Amblystegium serpens) vormt hierop de spreekwoordelijke uitzondering. Mosschijfjes zijn
opmerkelijk selectief in de keuze van hun gastheer, meestal worden slechts één of enkele
soorten geprefereerd. Of het hier een pure parasiet/gastheer-relatie betreft, is volgens mij
wel voor discussie vatbaar. Cailiet & Moyne (1987) melden dat bijvoorbeeld Muisjesmos
(Grimmia pulvinata) geen vruchtlichamen vormt na infectie met het Muurmosschijfje
(Octospora musci-muralis). In Nederland heb ik regelmatig polletjes met zowel kapsels als
mosschijfjes gezien. Ook andere soorten kapselen vrolijk verder na infectie. Alleen bij
massale vorming van vruchtlichamen is het waardmos ter plekke duidelijk verkommerd.
Wellicht is de relatie met mos niet alleen parasitair.

Waar?
De ecologie van mosschijfjes wordt voornamelijk bepaald door hun gastheer. Er is een
viertal geschikte biotopen te onderscheiden: recent verstoorde voedselrijke bodems, open
zandgrond, vochtige open leemplekken en steen.
Aan het eerste biotoop zijn we in Nederland het rijkst en hier vinden we dan ook
de meest algemene mossen (en mosschijfjes): Knikmos (Bryum spp.), Purpersteeltje (Ceratodon purpureus), Krulmos (Funaria hygrometrica), Smaragdsteeltje (Barbu/a spp.) en op
klei Kleimos (Pottia spp.) en Spits knopmos (Phascum cuspidatum). Geschikte groeiplaatsen voor deze soorten zijn met name braakliggende terreinen, parkeerplaatsen, wegranden,
akkerranden, plantsoenen, aardhopen, tuinen, ingangen van weilanden, enz. Soms zijn in
dergelijke terreinen wel vijf soorten mosschijfjes tegelijkertijd aanwezig. Open zandgronden zijn het meest te vinden in de kustduinen en in (meest voormalige) stuivende zandgronden in het binnenland. Hier zijn vooral Duinsterretje (Tortula calcicolens en T. ruralis
var. ruraliformis) en Haarmos (Polytrichum spp.) favoriet. Open, vochtige leem hebben
we in Nederland niet zo veel. Hier kan een aantal zeldzame soorten worden aangetroffen.
-3-

Ook met stenige biotopen is Nederland niet rijk bedeeld, maar oude stenen bouwsels zoals
muurtjes, stadswallen, grafzerken, electriciteitshuisjes, gemaaltjes en zelfs golfplaten
daken vormen een redelijk alternatief. Hier zijn vooral mosschijtjes te vinden met Muisjesmos (Grimmia pulvinata), Pluisdraadmos, Grijze haarmuts (Orthotrichum diaphanum)
en Sterretjes (Tortula spp.).
Evenals veel zeldzaam geworden mycorriza-paddestoelen laten mosschijtjes verstek
gaan op verzuurde droge zandgronden. Het op de droge zandgronden algemeen voorkomende Pluisjesmos (Dicranella heteromalla) wordt door verschillende soorten geparasiteerd, maar alleen op lernige of verrijkte plaatsen. Het Groot oranje mosschijfje
(Octospora humosa) lijkt hierop een uitzondering, maar ook deze heeft een sterke voorkeur voor Haarmos op verse, nog niet verzuurde bodems . Grijs kronkelsteeltje (Campylopus introjlexus) heeft zich in Nederland op (oppervlakkig) verzuurde arme bodems tot
een plaag ontwikkeld als gevolg van verzurende, stikstofrijke neerslag. Diverse soorten
mosschijtjes parasiteren op Kronkelsteeltjes, maar tot dusver zijn er geen Nederlandse
meldingen van mosschijfjes met dit mos. Andere mosrijke standplaatsen waar mosschijfjes
evenals mycorriza-paddestoelen afwezig zijn, zijn sterk humeuze bodems en bodems met
veel ammoniak-toevoer, bijvoorbeeld aan door honden bezochte boomvoeten.

Wanneer?
Mosschijfjes zijn echte opportunisten als het om de vorming van vruchtlichamen gaat. De
soorten van de minst uitdrogende standplaatsen sporuleren vooral in voor- en najaar en
niet te droge zomerperioden, bijvoorbeeld Octospora lilacina op beschaduwde leemwandjes en Lamprospara maireana op vochtige leemgrond. Ook flink aangestampte padranden
houden vrij goed vocht vast en enkele algemene soorten fructificeren hier in dezelfde
perioden. Naarmate het substraat droogtegevoeliger wordt verlegt de fructificatieperiode
zich meer naar de natte winterperiode. Op kleibodems kunnen het hele winterhaltjaar mosschijfjes worden gevonden. Droge zandgronden kunnen het beste worden bezocht in het
late najaar of de winter. Mosschijfjes op steen beperken hun fructificatie goeddeels tot
natte perioden van oktober tot maart, behalve op zeer vochtige, beschaduwde plaatsen. De
vruchtlichamen van veel soorten kunnen zelfs matige vorst overleven en gedurende vele
weken intact blijven. Eén vruchtlichaam van het Groot oranje mosschijfje (Octospora
humosa) in mijn voortuin is zelfs vanaf eind november tot begin februari 1998 aanwezig
geweest en heeft diverse korte vorstperioden doorgemaakt. Het is moeilijk uit te maken of
de fructificatieperiode direct wordt bepaald door de weersomstandigheden, of indirect door
een verminderde activiteit van de gastheer. De vele meldingen van strikt afgegrensde
fructificatieperioden zijn mijns inziens, behalve door het toevallig aanwezige microklimaat, vooral ingegeven door een te beperkt aantal waarnemingen.

Nijmegen: een buurtonderzoek
In een gebied rondom Nijmegen is vooral in de jaren 1995-1998 intensief naar mosschijfjes gezocht. Naar schatting de helft van de potentiële groeiplaatsen van de meeste soorten
is één of meerdere keren bezocht. Veel potentiële groeiplaatsen zijn ontoegankelijk,
bijvoorbeeld tuinen, daken en bedrijfsterreinen. Het onderzochte gebied wordt begrensd
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door de Waal in het noorden, Duitsland in het oosten, de Maas in het zuiden en enkele
grote wegen in het westen (Figuur 1). Het is onderverdeeld in vier deelgebieden: stedelijk
gebied, kleigrond, zandgrond en leemgrond. Het stedelijk gebied bestaat vooral uit Nijmegen en omliggende groeikernen als Beuningen en Malden en een tiental dorpskernen. De
kleigrond is vooral te vinden in de stroomdalen van Maas en Waal en aan de westkant van
Nijmegen. Aan deze westkant komen ook lokaal leemlagen aan de oppervlakte, bijvoorbeeld in het stadspark en paddestoelenreservaat Staddijk. Verder is löss afgezet langs de
steilranden van de stuwwal. De gronden in Nijmegen en ten oosten van de stad bestaan
vooral uit zand. In totaal liggen ongeveer 250 kilometerhokken geheel of gedeeltelijk in
het gebied, dat is ongeveer 0,6% van het Nederlandse totaal.
Verspreiding

Evenals in andere gebieden waar intensief naar mosschijfjes is gezocht, blijkt ook rond
Nijmegen een veel hoger aantal soorten voor te komen dan gedacht (Tabel 1). In totaal
zijn er rond Nijmegen 26 soorten mosbewenende mosschijfjes gevonden, ruim twee keer
zo veel als er tot nu toe uit heel Nederland bekend waren (Tabel 1). Benkert (1995) suggereerde dat het op lokale schaal niet moeilijk moet zijn om tien tot twintig soorten te vinden. Itzerot (1981) vond na tien jaar onderzoek ongeveer zeventien soorten Octospora in
de Pfalz, Cailiet & Moyne (1980) twaalf soorten Lamprospara in de Jura en Benkert
(1993) meldde er zestien voor Duitsland, elf voor de Verenigde Staten en ook nog drie
voor Nederland. De Meulder (1994) noemt ongeveer tien mosgebonden soorten voor
België. Hoge aantallen worden vooral bereikt als ook heuvel- en berggebieden bekeken
zijn. Het vrij hoge aantal soorten in het door mij onderzochte gebied wijst er op dat de
inventarisatie rondom Nijmegen redelijk compleet is. Verder komt een aantal soorten veel
algemener voor dan werd aangenomen, vooral soorten met ook voor mosschijfjes kleine
vruchtlichamen. Verder moet men bedenken dat een aantal soorten een zwervend bestaan
leidt en elk jaar weer op andere verstoorde plekken kan opduiken. Een verspreidingskaart
van deze soorten zou dan een optelsom zijn van alle plaatsen waar de soort even is opgedoken. Het onderzoek rond Nijmegen is veeleer een momentopname en geeft volgens mij
beter weer hoe algemeen een soort is.
De meeste mosschijfjes parasiteren op typische cultuurvolgers eri hebben daardoor
in de dichtbevolkte streek rond Nijmegen geen specifiek verspreidingspatroon. Anders is
dit wanneer de gastheer een voorkeur heeft voor klei, leem, zand of steen (Figuur 1).
Alleen het Groot oranje mosschijfje, dat regelmatig voorkomt in door mycologen relatief
goed bezochte biotopen en door zijn grootte meer opvalt, heeft rondom Nijmegen een verspreidingspatroon dat voldoet aan de omschrijving in de standaardlijst: matig algemeen op
zandgrond. Het Spoelsparig mosschijfje is vooral algemeen op kleigronden in het stroomdal van de Waal, maar komt elders ook in het Maasdal voor en zelfs op Texel. Van het
Muurmosschijfje zijn twintig groeiplaatsen ontdekt, vooral in Nijmegen en omliggende
kernen. Het voorkomen van Octospora lilacina is vrijwel beperkt tot die plaatsen in het
Rijk van Nijmegen waar leem aan de oppervlakte ligt: lössafzettingen op steilranden van
de stuwwal en oude Maasterrassen aan de westrand van Nijmegen. Opvallend is dat verder
maar liefst vier vermoedelijk zeldzame soorten op deze leemgronden zijn gevonden: Lam-
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Figuur 1. De verspreiding van vier soorten mosschijfjes rondom Nijmegen in relatie tot
het substraattype: klei (arcering), zand (stippeling) en stenen bebouwing (blanco). Nijm.
= Nijmegen. Boven: Groot oranje mosschijfje (Octospora humosa, rondjes) en Spoelsparig mosschijfje (Octospora axillaris, beide variëteiten, sterren) . Onder: Octospora lilacina
(rondjes) en het Muurmosschijfje (Octospora musci-muralis, sterren).
-6-

Tabel 1. Overzicht van het veronderstelde voorkomen van mosschijfjes in Nederland en
het waargenomen voorkomen rondom Nijmegen en elders in Nederland. Nijmegen =
aantal vindplaatsen in en rond Nijmegen; Nederland = aantal vindplaatsen bekend uit Nederland (incl. Nijmegen en waarnemingen standaardlijst); Duitsland = vermoedelijke verspreiding in Duitsland volgens Benkert (1995); Standaardlijst = voorkomen zoals vermeld
in het 'Overzicht' (Amolds & al., 1995), met tussen haakjes het aantal waarnemingen in
het NMV-bestand; Voorstel = geschat voorkomen in Nederland aan de hand van de hier
gepresenteerde gegevens: AA = algemeen, A = vrij algemeen, Z = vrij zeldzaam, ZZ
= (zeer) zeldzaam, - = niet gevonden; * = mogelijk algemener in de duinen; ** =
ongeveer twintig collecties van Octospora bryi-argentei of 0. rustica zijn niet nader
gedetermineerd; ? = determinatie onzeker.
Soort
Lamprospor a
arvensis
carbonicola
dicranellae
dictydiola
hanfii
maireana
miniata
retinosa
retispora
seaveri
tortulae-ruralis
tuberculata
Octospora
axillaris
bride i
bryi-argentei**
coccinea
crosslandii
humosa
Jeucoloma
lilacina
musci-muralis
orthotricha
phagospora
roxheimii
rubens
rustica**
similis
tetraspo ra
wrightii

Nijmegen

8
1
2
1
13
2
2
4

21
2
10
4
8
10
3~

10
20
2
1
4
1
12
5
28
8

Nederland

Duitsland

zz
zz
zz
zz
zz
A
zz
z
AA
zz
zz

2
21
1
2
2
1
23
2
5
25?
3
1

AA

34
2
21
8
17
228
81
18
35
3
1
9
2
24
14
47
22

A

Standaardlijst

Voorstel

ZZ(7)

zz
A
zz
zz

ZZ(4)

ZZ(12?)

ZZ(1)

A

z

A
AA
A

zz
z
z
zz
z
zz
A
z
A?
A
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A(215)
ZZ(ll)
ZZ(6)

ZZ(leem)
ZZ(leem)
A

zz

ZZ*
A*(zand)
ZZ*
ZZ(leem)

AA(klei)
ZZ(leem)
AA
Z*
A(klei)
A(zand)
AA
A (leem)
AA(stad)

zz
z
zz
AA
z

ZZ(leem)
ZZ(1)

ZZ(1)
ZZ(4)
ZZ(7)

AA
A

Tabel 2. Waardmos-specificiteit van de in Nederland aangetroffen mosschijfjes. Per soort
zijn de binnen deze inventarisatie waargenomen begeleidende mossen en, tussen haakjes,
het aantal waarnemingen weergegeven. Een binding tussen waardmos en parasiet is
verondersteld als rondom meerdere vruchtlichamen alléén het genoemde mos aanwezig
was. * = mogelijk een nog onbeschreven soort (pers. comm. D. Benkert).

Mosschijfje

Waardmos

Lamprospara
arvensis
carbonicola
dicranellae
dictydiola
hanfii
maireana
miniata
retinosa
retispora
seaveri
tortulae-ruralis
tubereutata

Ceratodon (1)
Funaria hygrometrica (14)
Dicranella heteromalla (1)
TortuJa muralis (2)
Dicranella cerviculata (2)
Archidium altemifolium (1)
Ceratodon (2), Bryum (4), Barbula (4*), Anisothecium (1),.Aloina (1)
Barbula convaluta (2)
TortuJa calcicolens (5)
Ceratodon (5), Bryum (4)
TortuJa ruralis var. ruraliformis (2)
Weissia contraversa of Hymenostomum microstomurn (1)

Octospora
axillaris
bridei
bryi-argentei
coccinea
crosslandii
humosa
Jeucoloma
lilacina
musci-muralis
orthotricha
phagospora
roxheirnii
rubens
rustica
simiBs
tetraspora
wrightii

Phascum cuspidatum (29), Pottia truncata (3)
Ephemerum serraturn (2)
Bryum argenteum (16), Bryum spec. (1)
Bryum capillare (3), B. cf. algovicum (1), B. klinggraeffii (1), B.
rubens (1), Pohlia (1)
Pottia truncata (6), Phascum cuspidatum (4), Bryum (2), Barbula (2)
Polytrichum piliferum (12), Polytrichum commune (2), Polytrichum
juniperurn (1)
Bryum argenteum (40), Bryum bicolor s.l. (10), Bryum overig (15),
Barbula (1)
Dicranella heteromalla (13), Ceratodon purpureus (2), Dicranella
cerviculata (1)
Grirnmia pulvinata (28)
Orthotrichum diaphanum (3)
Dicranella? (1)
Funaria hygrometrica (8)
Ceratodon purpureus (2)
Ceratodon purpureus (19), Barbula (6)
Bryum erythrocarpum s.l. (6), Bryum algovicum (1), Pohlia nutans (1)
Bryum argenteum (34), Bryum klinggraeffii (2), Bryum overig (2)
Amblystegium serpens (15)
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prospora maireana, L. tuberculata, Octospora phagospora en 0. bridei. Deels is dat het
gevolg van het optimaal voorkomen van enkele minder algemene of zeldzame mossoorten
in deze terreinen. Enkele mosschijfjes lijken echter een directe voorkeur voor leembodems
te hebben. Relatief weinig vondsten zijn gedaan in gesloten bos op droge zandgrond en
gebieden met veel weilanden.
Op grond van de verspreiding rondom Nijmegen is in Tabel 1 een schatting gemaakt
van de Nederlandse verspreiding van de tot nu toe gevonden soorten. Behalve de hier genoemde soorten zijn er in Nederland waarschijnlijk nog wel enkele andere soorten aanwezig. De meeste kans op het vinden van dergelijke zeldzaamheden is aanwezig op mossen
op oude muren en op kleine topkapselmossen op leembodems. Dergelijke plekken zijn met
name in Zuid-Limburg aanwezig. Verder kunnen mogelijk ook de duinen nog enkele
verrassingen opleveren.
Het waardmos kan een goede hulp zijn bij het op naam brengen van mosschijfjes.
Helaas is het vaststellen van een verbinding tussen beide alleen mogelijk na zorgvuldig uitpluizen van een stuk aarde met mos en schijfje en kleuring met katoenblauw. Ik heb mij
bij het aanwijzen van een waardmos beperkt tot die collecties waarbij het overgrote deel
van de vruchtlichamen omgeven werd door hetzelfde mos. Dit levert vrijwel dezelfde
waardmossen op als diegene die ook in de literatuur genoemd worden (Tabel 2).
Afwijkende waarnemingen worden bij de bespreking van de afzonderlijke soorten
vermeld. Overigens lijkt het er op dat de waardmos-specificiteit per regio kan verschillen,
bijvoorbeeld tussen Midden- en Noord-Europa (vgl. Benkert 1987, Schumacher 1993).

Sleutel tot de Nederlandse mosschijfjes
NB. Bekijk meerdere rijpe, losliggende sporen, vooral in het geslacht Lamprospara komt
vaak een klein percentage afwijkend geornamenteerde sporen voor. Voor afbeeldingen van
de sporen zie Figuren 2 en 3. Van de meeste soorten die niet in het overzicht zijn
opgenomen staat het soortsnummer genoemd bij de soortsbeschrijvingen na de sleutel.
la Sporen ± rond, gemiddeld minder dan 1,15 maal zo lang als breed . . . . . . . . . . 2
2a Sporen met geïsoleerde wratten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3a Wratten talrijk en niet veel breder of hoger dan 1 ~tm. sporen iets ovaal, vnl . op
steen en hout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Octospora wrightii
3b Wratten deels breder en hoger dan 2 ~tm, sporen rond, op de grond . . . . . . 4
4a Wratten niet het gehele oppervlak bedekkend, ongelijk van grootte, sporen
inclusief wratten 15-20 ~tm . . . . . . . . . . . . . . Lamprospara tubereulala
4b Wratten het gehele oppervlak bedekkend, gevuld met druppeltjes, sporen 2030 ~tm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lamprospara maireana
2b Sporen met een (soms moeilijk zichtbaar) netwerk of met grove lijsten . . . . . . 5
Sa Sporen met lijsten van 1-3 ~tm breed die een netwerk kunnen vormen; eventuele
mazen rond of onregelmatig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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6a Sporen (incl. lijsten) 16-22 J!m, mazen zonder of met onduidelijke wratten;
bij Purpersteeltje (Ceratodon purpureus) . . . . . . . Lamprospara arvensis
6b Sporen 14-1S J!m, met lijsten die al of niet een netwerk vormen en met
grove wratten; bij Pluisjesmos (Dicranella) . . . . Lamprospara dicranellae
Sb Sporen met netwerk dat uit dunnere lijsten bestaat, tot 1,5 p.m breed; mazen
hoekig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 7
7a Meeste sporen met S tot 20 mazen per diameter, mazen meest 1-2 J!m groot,
sporen niet geheel rond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S
Sa Met Muursterretje (Tortula muralis), sporen 14-16 J!m lang . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lamprospara dictydiola
Sb Met Krulmos (Funaria hygrometrica), sporen 13-15 J.'m lang, netwerk
soms zeer fijn en moeilijk zichtbaar . . . . . . Lamprospara carbonico/a
7b Sporen rond, met 3 tot 10 mazen per diameter, mazen meest 2-4 J!m groot 9
9a Diameter sporen 16-19 J.'m, netwerk vaak onregelmatig·; lijsten deels
sterk verbreed of complete mazen opvullend; vruchtlichamen tot 4 mm,
rood, met brede vliezige rand; met Groot duinsterretje (Tortula ruralis
var. ruraliformis) ... . .. . ........ Lamprospara tortulae-ruralis
9b Diameter sporen 13-17 J!m, indien 16-17 p.m dan met zeer regelmatig
net; vruchtlichamen met minder opvallende vliezige rand en meestal
kleiner; niet met Duinsterretje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
10a Vruchtlichamen dof- tot donkerrood, met zeer klein opstaand vliezig
randje; parafysen van verse vruchtlichamen met hoekige, tot 3 J.tm
grote, rode korreltjes; met Pluisjesmos (Dicranel/a) op vochtige
bodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lamprospara hanfii
lOb Vruchtlichamen oranje tot rood, meest met horizontaal afstaand vliezig randje; parafysen met kleine ( < 1 J!m) druppeltjes gevuld; met
andere mossen, op drogere bodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
lla Netwerk op de sporen minder regelmatig, een deel der mazen
vaak erg langwerpig, over een groot deel van de spore lopend .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lamprospara seaveri
llb Netwerk op de sporen met regelmatig gevormde mazen, hierdoor op een honingraat lijkend . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
12a 3 tot 6 mazen per sporendiameter; mazen 3-7 !km; lijsten
ongeveer 1 1-'m breed en hoog, tot 1,5 1-'m op de snijpunten

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lamprospara retinosa
12b 5 tot 10 mazen per sporendiameter; mazen 2-5 1-'m; lijsten
tot 0,8 1-'m breed en hoog . . . . . . Lamprospara miniata
1b Sporen ovaal of langwerpig, gemiddeld minstens 1,2 maal zo lang als breed . . . . 13
13a Sporen geornamenteerd (1000x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
14a Sporen kort eivormig, met een netwerk; met Tortula-soorten ... ..... . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lamprospara retispora
(tussen Tortula is in Nijmegen ook een soort met nog langwerpiger sporen en
een dun netwerk gevonden, mogelijk een nog onbeschreven soort)
14b Sporen met geïsoleerde wratten of stekels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
15a Sporen gestekeld en aan de uiteinden toegespitst . . . . . Octospora bridei
15b Sporen ovaal, met wratten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
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16a Asci 4-sporig, vruchtlichamen op voorkiemstadia van mossen . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Octospora phagospora
16b Asci 8-sporig (óp Parapluutjesmos: Octospora ithacaensis) . . . . . 17
17a Sporen aan één kant vaak iets afgeplat, vruchtlichamen oranje,
meest met duidelijk vliezige rand; met Grijze haarmuts (Orthotrichum diaphanum), op steen, mogelijk ook hout . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Octospora orthotricha
17b Sporen regelmatig ovaal, wratten soms slecht ontwikkeld (1000x!),
vruchtlichamen meest vuil oranje, vliezige rand onduidelijk; tussen
Knikmos (Bryum spp.) op vochtige zandgrond . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Octospora similis
13b Sporen schijnbaar glad (1000x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
18a Sporen gemiddeld langer dan 20 1-1m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
19a Vruchtlichamen meest 3-10 mm, tussen Haarmos (Polytrichum) op arme,
zure bodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Octospora humosa
19b Vruchtlichamen 0,5-3(-6) mm, niet tussen Haarmos . . . . . . . . . . . . 20
20a Sporen ovaal, meer dan 13 1-1m breed, vruchtlichamen met Krulmos .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Octospora roxheimii
20b Sporen smaller of langwerpiger, vruchtlichamen niet met Krulmos 21
21a Sporen cylindrisch, parafysen vaak gekromd als een wandelstok,
vruchtlichamen met Muisjesmos (Grimmia pulvinata) . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Octospora musci-muralis
21b Sporen ovaal tot spoelvormig, vaak tweerijig of onregelmatig in de
asci geplaatst bij vers materiaal, parafysen hooguit matig gekromd,
vruchtlichamen niet met Muisjesmos . . . . . . . . . . . . . . . . 22
22a Sporen gemiddeld smaller dan 10 J.tm, 20-33 1-1m lang en meest
met 3 of 4 oliedruppeltjes, asci 4- of 8-sporig . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Octospora coccinea
22b Sporen breder, meest met 1 tot 3 oliedruppeltjes . . . . . . 23
23a Asci 4-sporig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
24a Sporen 23-27 1-1m lang, onregelmatig lang eivormig,
met Knikmos . . . . . . . . . . . . Octospora tetraspora
24b Sporen 26-35 1-1m lang, kort spoelvormig, met Kleimos
(Pottia) en Knopmos (Phascum) . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . Octospora axillaris var. tetraspora
23b Asci 8-sporig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
25a Sporen 20-24 1-1m lang, onregelmatig lang eivormig,
meest met 1 oliedruppeltje, met Knikmos . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oerospara leucoloma
25b Sporen 21-26 JLm lang, meest met twee oliedruppeltjes,
kort spoelvormig, met Kleimos en Knopmos . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Octospora axillaris
18b Sporen gemiddeld korter dan 20 1-1m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
26a Sporen gemiddeld langer dan 18 J.tm, meest met Kleimos en Knopmos . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Octospora crosslandii
26b Sporen gemiddeld korter dan 18 J.tm, niet met Kleimos of Knopmos . . 27
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27a Vruchtlichamen schijf- tot bolvormig, roze-vleeskleurig, 0,3-1 ,0 mm,
op beschaduwde plekken op voorkiemstadia van mossen . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Octospora lilacina
27b Vruchtlichamen oranje tot rood, schijfvormig, 0,5-3 mm, met volgroeide topkapselmossen (indien buitenkant met haren: Neotiella
hetieri) . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 28
28a Vruchtlichamen met Zilvermos (Bryum argenteum), grotere
exemplaren met min of meer duidelijk vliezig randje . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Octospora bryi-argentei
28b Vruchtlichamen meest met Purpersteeltje (Ceratodon purpureus), soms met Smaragdsteeltje (Barbula spp .), rand hooguit
donzig (soortcomplex met moeilijk te onderscheiden soorten,
waar mogelijk nog onbeschreven taxa tussen zitten, bv. een
aanvankelijk ± harige soort die op Duinsterretje ·groeit) . . 29
29a Vruchtlichamen met oranje, zandkleurige of roze tinten ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Octospora rustica
29b Vruchtlichamen oranjerood, met Purpersteeltj<; op voedsel"
arme zandgrond . . . . . . . . . . . . . . . Octospora rubens
Enkele opmerkingen bij de afzonderlijke soorten:
Lamprospara arvensis (Velen.) Svrcek.: Schijfje ongeveer 2 mm, oranjerood, met
duidelijk vliezige rand. Dit mosschijfje is op enkele ver uiteen gelegen plaatsen in Europa
aangetroffen. Uit Leids herbariummateriaal blijkt dat de soort al in 1919 bij Vogelenzang
is verzameld, door A. van Luyk. Een tweede vondst, ook uit de duinen, werd mij toegestuurd door F. van den Bergh. Uit de door Benkert (1987) genoemde begeleidende planten
bij een Tsjechische vondst en de begeleidende mossen bij de Nederlandse vondst blijkt
eenzelfde groeiplaats: Purpersteeltje op oppervlakkig verzuurde, kalkhoudende bodem.
Lamprospara carbonicola Boud. ( = L. dictydiola Boud. ss. auct. = L. polytrichi
(Schum.: Fr.) Le Gal ss. Le Gal) : Schijfje 1-5 mm, oranjerood, met vliezige rand. Het
Krulmosschijfje wordt in ons land verondersteld zeldzaam en zelfs ernstig bedreigd te zijn.
Soms worden collecties verkeerd gedetermineerd omdat het zeer fijne net op de sporen
voor wratten wordt aangezien. Bovendien is vrijwel alleen op brandplekken naar deze
soort gezocht (o.a. Yao & Spooner, 1997; Veerkamp, 1998). Benkert (1985) noemt deze
soort de algemeenste Lamprospara van Duitsland. Het Krulmosschijfje heb ik één keer op
een brandplek aangetroffen, met vruchtlichamen tot 6 mm doorsnede. Echter, de overige
13 waarnemingen komen van kale, voedselrijke zand- en kleigrond. Mijns inziens bestaat
er geen enkele reden om deze soort als ernstig bedreigd te beschouwen (Amolds & van
Omroering, 1996) . Wel lijkt de soort strikt gebonden te zijn aan Krulmos (Tabel 2) .

Lamprospara dicranellae Benkert: Schijfje 0,8-1,5 mm, oranje, met duidelijk vliezige
rand. Dit mosschijfje is alleen gevonden in arctische en montane gebieden, terwijl de gastheer Gewoon pluisjesmos (Dicranella heteromalla) een veel wijdere verspreiding heeft
(Benkert, 1987; Schumacher, 1993). Mogelijk prefereert de soort een nat klimaat, ook de
enige Nederlandse vondst is gedaan na een lange, natte periode . Dat was aan de rand van
een breed bospad op de Nijmeegse stuwwal, waar door betreding en verstuiving en
inspeeling van stoffijne bodemdeeltjes een compact bovenste bodemlaagje was gevormd.
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Lamprospara dictydiola Boud.: Karteringsnummer: 633090. Schijfje 1-4 mm, lichtrood, met vliezige rand. Ondanks dat Muursterretje het meest algemene steenbewonende
mos van Nederland is, lijkt Lamprospara dictydiola hier zeldzaam te zijn. De enige mij
bekende vondsten van deze soort komen van Muursterretje op vestingmuren in Nijmegen.
Lamprospara hanfii Benkert: Schijfje 0,5-1,2 mm, karakteristiek dof- tot donkerrood,
met opstaand, vliezig randje. Lamprospara hanfii is een recent beschreven soort, die tot
nu toe enkele keren is gevonden in arctische en montane gebieden (Schumacher, 1993).
Dit mosschijfje is gevonden op twee plekken in Limburg, op natte, verse, lemige zandbodem gemengd met veen, tussen Krop-pluisjesmos (Dicranella cerviculata). Ook een Mid-

4

6

8

Figuur 2. Sporen van de tot nu toe uit Nederland bekende Lamprospora-soorten, gezien
bij 1000x vergroting. 1 = L. seaveri, 2= L. miniata, 3 = L. dictydiola, 4= L. carbonicola, 5= L. tortulae-mralis, 6= L. retispora, 7= L. maireana, 8= L. retinosa (=L.
feurichiana), 9= L. dicranellae (= L. ascoboloides), 10= L. hanfii, 11= L. arvensis,
12= L. tuberculata.
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den-Europese waarneming is van dit mos (Benkert, 1987).
Lamprospara maireana Seaver: Karteringsnummer: 633100. Schijfje 0,5-1 mm,
lichtrood, met onduidelijk vliezig randje. Kuilman (1997) geeft een verspreidingskaartje
weer van deze wereldwijd zeldzaam geachte soort, waarin zes stippen verspreid over de
wereld staan, waaronder Portugal en Finland. Inmiddels kunnen daar Frankrijk, Duitsland
en Nederland aan worden toegevoegd. De enige Nederlandse vindplaats betreft een sterk
lemige laagte aan de rand van Nijmegen, waar het schijfje gedurende de zomer van 1997
en 1998 is waargenomen met Oermos (Archidium alternifolium), een karakteristiek mos
(rodelijst-categorie 4) van zeldzame pioniervegetaties op niet te rijke, vochtige bodem.
Nog nooit eerder is een mosschijfje met dit mos waargenomen. In Frankrijk heb ik de
soort ook op sterk lemige, vochtige bodem gevonden, maar met een andere mossoort.
Verder worden als waard knikmossen, levermossen en zelfs algen opgegeven (Kullman,
1997)!
Lamprospara miniata De Not.: Schijfje 1-4 mm, oranje tot rood, met variabel vliezig
randje. Het Netsparig mosschijfje is een variabele soort die mogelijk nog verder is onder
te verdelen. Als begeleidende mossen heb ik onder andere Knikmos, Smaragdsteeltje,
Aloëmos (Aloina aloides), Klei-greppelmos (Anisothecium varium) en Purpersteeltje
gevonden. Hierdoor kan de soort ook in vele biotopen worden gevonden. In het onderzochte gebied is het Netsparig mosschijfje het meest aangetroffen op klei, gedurende het
hele jaar. Er zijn ook enkele Nederlandse collecties met grotere mazen op de sporen, die
mogelijk tot Lamprospara retinosa behoren.
Lamprospara retinosa (Velen.) T. Schumacher (= L. feurichiana (Kirchst.) Benkert,
= L. areolata Seaver): Schijfje 0,5-1 ,5 mm, oranje, met klein vliezig randje. Ook rondom
deze soort is het soortbegrip nog niet helemaal duidelijk. Volgens Benkert (1987) zijn de
sporen 14-16 J.tm, volgens Schumacher (1993) 15,6-18,8 J.tm, wat meer overeenkomt met
het Nederlandse materiaal. Als begeleidende mossen worden genoemd Knikmos en
Purpersteeltje. Dit was mogelijk ook het geval in één Nederlandse collectie. Echter, bij
een andere collectie en een collectie die net een kilometer over de grens verzameld is, was
Gewoon smaragdsteeltje (Barbula convoluta) het begeleidende mos.
Lamprospara retispora (Itzerott & Thate) T. Schumacher: Karteringsnummer: 633110.
Schijfje 1-3 mm, rood of soms oranje, met vliezige rand. Lamprospara retispora is enkele
jaren geleden voor het eerst in Nederland gevonden doorN. Dam, met Klein duinsterretje
(Tortula calcicolens) op het grind van een parkeerplaats op het universiteitsterrein in
Nijmegen. Later is de soort ook gevonden op een golfplaten dak, een betonnen restant van
een kas, op een vochtig betonrandje in de duinen (leg. E.C. Vellinga) en op kalkrijk zand
in de duinen. Het onderscheid tussen Klein en Groot duinsterretje (Tortula ruralis var.
"ruraliformis) is in Nederland pas vrij recent algemeen aanvaard (Touw & Rubers, 1989).
In de literatuur over mosschijfjes is dit onderscheid nergens terug te vinden. De vijf vondsten van Lamprospara retispora komen van Klein duinsterretje, twee vondsten van Lamprospara tortulae-ruralis van Groot duinsterretje. Mogelijk is hier sprake van waardspecificiteit.
Lamprospara seaveri Benkert: Schijfje 0,5-2 mm, oranje tot oranjerood, met klein
vliezig randje. Het Purpersteelmosschijfje kan zowel met Zilvermos als met Purpersteeltje
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groeien (Tabel 2). Deze soort is alleen op schrale, maar niet zure zandbodem gevonden,
zoals (rivier-)duinzand, jonge zandgronden in de Flevopolders en verrijkte zandgronden
langs paden. Het Purpersteelmosschijfje kan het hele jaar worden aangetroffen.
Lamprospara tortuhle-ruralis Benkert: Schijfje 1-3 mm, lichtrood, met sterk ontwikkelde vliezige rand. E.C. Yellinga heeft deze soort onlangs voor het eerst in Nederland
aangetroffen met Groot duinsterretje in de kalkrijke duinen. Een tweede vondst, ook met
Groot duinsterretje, betreft dezelfde betonnen constructie in Wageningen waar ook
Lamprospara retispora is aangetroffen. Ook elders in Europa groeit deze soort meest op
steen (Benkert, 1995). Verder heeft de mossenwerkgroep van Eindhoven deze soort
onlangs ontdekt op een eternieten dak (det. J. van Meurs). Op de stammetjes van Groot
duinsterretje heb ik in de Zeeuwse duinen ook een Oerospora-soort gevonden, die
aanvankelijk haarachtige hyfenbundels heeft. Deze heeft nog geen naam.
Lamprospara tubercuhlta Seaver: Karteringsnummer: 633120. Schijfje 0,5-1 mm,
oranjerood, met onduidelijk vliezig randje. Lamprospara tubercuhlta is in Nederland
aangetroffen op sterk lemige bodem, met vegetatieve plantjes van Gewoon paarlmos
(Weissia controversa) of Gewoon vliesjesmos (Hymenostomum microstomum), beide geen
algemene mossen. Van buitenlandse vondsten worden genoemd: Kortsteeltje (Pleuridium),
Pluisjesmos (Dicranella) en Smaltandmos (Ditrichum).
Octospora axilhlris (Nees:Fr.) Mos.: Schijfje 1-3 mm, oranje, vrijwel zonder vliezige
rand. Behalve met Spits knopmos (Phascum cuspidatum) heb ik het Spoelsparig mosschijfje evenals ltzerott (1981) ook aangetroffen met Kleimos, in dit geval Gewoon kleimos (Pottia truncata). Spits knopmos is een winterannuel, waardoor het Spoelsparig
mosschijfje voomarnelijk tussen september en april wordt gevonden. De enkele vondsten
in de zomer komen van Gewoon kleimos. Omdat beide waardmossen kleibewoners zijn, is
ook het Spoelsparig mosschijfje vrijwel uitsluitend te vinden in kleigebieden (Figuur 1).
Op enkele plaatsen waar Spits knopmos verspreid voorkwam tussen Knikmos en Smaragdsteeltje, zijn collecties gevonden waarvan de sporenvorm tussen die van het Spoelsparig
mosschijfje en het Zilvermosschijfje in lijken te staan. Verder is van het Spoelsparig mosschijfje een viersporige (karteringsnummer 654082) en een achtsporige variëteit (654081)
bekend, die beide dezelfde waardmosvoorkeur en verspreiding lijken te hebben. Ook de
melding van het Viersporig mosschijfje uit de Blauwe kamer (Tjallingii, 1995) bleek
betrekking te hebben op de viersporige variëteit van het Spoelsparig mosschijfje.
Octospora bridei Cailiet & Moyne: Karteringsnummer: 654090. Schijfje 0,5-1 mm,
vaaloranje, zonder vliezig randje. Octospora bridei is een vrij recent uit Frankrijk beschreven soort (Caillet & Moyne, 1987). Dit schijfje is in Nederland waarschijnlijk
zeldzaam, gezien de zeldzaamheid van het waardmos Eendagsmos (Ephemerum). Er
bestaat nog een soort met gestekelde, maar langere sporen: Octospora echinospora. De
Nederlandse vindplaatsen zijn twee beschaduwde, lemige greppelwanden in Stadspark
Staddijk, Nijmegen.
Octospora bryi-argentei Benkert: Karteringsnummer: 654100. Schijfje 0,5-2 mm, vaaltot helderoranje, met klein vliezig randje. Octospora bryi-argentei is strikter aan Zilvermos gebonden dan het Zilvermosschijfje en zijn viersporige dubbelganger. De soort is
recentelijk afgescheiden van het Octospora rustica-complex door Benkert (1997). In het
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Rijksherbarium bleek al een collectie uit 1971 aanwezig te zijn. Het bij grote exemplaren
(> 1,5 mm) duidelijk vliezige randje lijkt een tamelijk constant kenmerk. Het is mijns

inziens wel voor discussie vatbaar of dit taxon door dit verschil en het verschil in waardmos de rang van soort verdient. Octospora bryi-argentei kan het hele jaar worden aangetroffen.
Octospora coccinea (Crouan) Brumm.: Karteringsnummer: 654110. Schijfje 0,5-2
mm, oranje, vrijwel zonder vliezig randje. De eerste Nederlandse exemplaren van Octospora coccinea zijn gevonden door J. Limpens, in de Overasseltse en Hatertse vennen,
samen met Knikmos en Peermos (Pohlia). Exemplaren met typische sporen zijn gemakkelijk microscopisch herkenbaar, maar er zijn ook exemplaren gevonden met kortere, bredere sporen. Op Terschelling heb ik éénmaal de viersporige vorm aangetroffen, waarschijnlijk met Net-knikmos (Bryum algovicum) in een natte duinvalleL In tegenstelling tot
viersporige vormen van andere soorten waren de sporen hiervan nauwelijks ·groter dan van
de achtsporige variant. Alleen in de duinen van Texel en Vooroe is Oerospara coccinea
gevonden met het algemene Gedraaid knikmos (Bryum capillare). De twee Texelse
vondsten bezitten bredere sporen, mogelijk betreft het hier een breedsparige ondersoort.
Octospora crosslandii (Dennis & Itzerott) Benkert: Karteringsnummer: 654120.
Schijfje 1-3 mm, oranje, vrijwel zonder vliezig randje. Dit mosschijfje is in het onderzochte gebied alleen gevonden op kleibodems, met Gewoon kleimos, Spits knopmos, Smaragdsteeltje en Knikmos. In het onderzochte gebied is een opmerkelijke concentratie van
vindplaatsen aanwezig in en om Beuningen. Verder is Octospora crosslandii evenals het
Spoelsparig mosschijfje voomarnelijk gevonden in de winter en het vroege voorjaar.
Octospora humosa (Fr.: Fr.) Dennis: Schijfje 3-10 mm, oranje, zonder vliezige
rand. Het Groot oranje mosschijfje is het grootste en (landelijk) meest waargenomen mosschijfje. Dit zal mede worden veroorzaakt door zijn optimaal voorkomen langs heiden en
bosranden en doordat deze soort vooral in de herfst en vroege winter vruchtlichamen
vormt. De waarnemingen in het onderzochte gebied bevestigen de verspreiding volgens de
opgave in het 'Overzicht' (Amolds & al., 1995). In het buitenland groeit het Groot oranje
mosschijfje ook met Pluisjesmos en Viltmuts (Pogonatum) op leem. Ook bij twee
collecties in het Rijksherbarium is alleen Pluisjesmos aangetroffen. Echter, Haarmos
(Polytrichum) heeft een relatief groot rizoïdenstelsel waardoor de gastheer tot een
decimeter van de vruchtlichamen kan staan (eigen waarneming) en Haarmos groeit vaak
samen met Pluisjesmos.
Octospora leucoloma Hedw.: Fr.: Schijfje 0,5-3 mm, (vaal-)oranje, met vliezig randje. Het Zilvermosschijfje kan, in weerwil van zijn naam en het merendeel van de recente
literatuur, ook af en toe ook met andere Knikmossen worden gevonden, met name uit het
Bryum bicolor-complex (Tabel 2). Vaak zijn de schijfjes dan kleiner en is de vliezige rand
afwezig of minder duidelijk. Het is waarschijnlijk het meest algemene mosschijfje in ons
land en op het merendeel van de grotere groeiplaatsen van Zilvermos in principe het hele
jaar door te vinden. Ook in Knikmos in bloempotten en op steen kan deze soort worden
aangetroffen. Er bestaat geen enkele reden om deze soort als gevoelig voor uitsterven te
beschouwen, dit in tegenstelling tot de gangbare opvatting (Amolds & van Omroering,
1996).
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Figuur 3. Sporen van de tot nu toe uit Nederland bekende Octospora-soorten, gezien bij
1000x vergroting. 1 = 0. phagospora, 2= 0. similis, 3 = 0. orthotricha, 4= 0 . wrightii,
5= 0. crosslandii, 6= 0. rustica, 7= 0 . rubens, 8= 0. lilacina, 9= 0. bryi-argentei,
10= 0. musci-muralis, 11= 0 . humosa, 12= 0. tetraspora , 13= 0 . leucoloma, 14= 0 .
roxheimii, 15= 0. coccinea, 16= 0 . axillaris, 4-sporige variëteit, 17= 0 . axillaris, 8sporige variëteit, 18= 0. bridei.
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Octospora lilacina (Seaver) Svrcek & Kubicka: Karteringsnummer: 654130. Schijfje
0,3-1,0 mm, vleeskleurig roze, bol schijfvormig, zonder vliezig randje. Sporen geornamenteerd, maar dit alleen met electronenmicroscoop zichtbaar (Benkert, 1995). Octospora
lilacina groeit bij voorkeur op beschaduwde, lang vochtige, kale leem of zavel in bossen,
op het voorkiemstadium van met name Pluisjesmos. Dit voorkiemstadium kan ook op pure
klei of zuur zand groeien, maar daar heb ik dit kleinste mosschijfje ondanks intensief
zoeken niet kunnen vinden. Verder heb ik de soort aangetroffen op een zeer vast aangelopen zandpad en op een droogvallende rustplek voor vogels langs een venoever. Vorming
van vruchtlichamen lijkt beperkt tot het zomerhalfjaar, met een optimum in april en mei.
Octospora musci-muralis Graddon: Schijfje 1-6 mm, oranje, met vliezig randje. Het
Muurmosschijfje heb ik alleen aangetroffen met Gewoon muisjesmos en is in de winter in
de meeste grotere populaties te vinden. Het is verreweg de meest algemene soort op
muren en vaak ook makkelijk te vinden door de relatief grote vruchtlichamen. Vooral in
oude delen van grote steden kan de soort in de winter algemeen worden aangetroffen
(Figuur 1) . In landelijk gebied zijn vooral betonnen waterbouwconstructies goede groeiplaatsen. Octospora grimmiae, die ook met muisjesmossen groeit, is tot nu toe niet in
Nederland gevonden.
Octospora orthotricha (Cooke & Ellis) Khare & Tewari: Karteringsnummer: 654140.
Schijfje 1-2 mm, oranje, met klein vliezig randje. Dit mosschijfje vindt men op grotere
populaties Grijze haarmuts in vochtige, zachte winterperioden. De meeste vondsten zijn
gedaan op steen, maar uit het buitenland zijn ook enkele waarnemingen op bomen bekend.
De eerste Nederlandse waarneming is in 1983 in de omgeving van Oasterbeek gedaan
(leg. H.A. Kivit). Op wilgen en populieren in uiterwaarden kan Grijze haarmuts tamelijk
massaal voorkomen, maar ik heb daar nog geen Octospora orthotricha op kunnen ontdekken.
Octospora phagospora (Flageolet & Lorton) Dennis & Itzerott: Karteringsnummer:
654150. Schijfje 0,5-1,5 mm, vaaloranje tot oranje, vrijwel zonder vliezig randje. Octospora phagospora groeit op ongeveer dezelfde plaatsen als Octospora lilacina, maar is
zeldzamer. Door het geringe aantal vindplaatsen (één in Nederland, twee in het nabije
Teutoburger Wald) valt er weinig te zeggen over de ecologie van deze soort.
Octospora roxheimii Dennis & Itzerott: Schijfje 1-4 mm, oranje, zonder vliezig
randje. rulmos is het exclusieve waardmos voor twee mosschijfjes. Waar de rode schijfjes
van het Krulmosschijfje (Lamprospora carbonicola) opduiken zijn vrij vaak ook de oranje
schijfjes van het Breedsparig mosschijfje te vinden. Wel is verwisseling mogelijk met het
meestal behaarde Gladsporig mosbekertje (Neotiella hetien).
Octospora rubens Boud.: Schijfje 1-2 mm, lichtrood, vrijwel zonder vliezig randje.
Octospora rustica en Octospora rubens zijn in de Joop der tijd nogal verschillend geïnterpreteerd. Het verschil tussen deze en de volgende soort is, behalve een miniem verschil in
gemiddelde sporenmaat, eigenlijk alleen de kleur van de vruchtlichamen, wat de vraag
doet rijzen of het hier wel om verschillende soorten gaat. De twee Nederlandse vondsten
zijn gedaan met Purpersteeltje, op droge, schrale zandgrond, wat overeenkomt met de
door Benkert (1995) genoemde biotoopvoorkeur. In een zandige wegberm in NoordBrabant groeiden beide taxa op een tiental meters van elkaar.
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Octospora rustica (Velen.) J. Moravec: Schijfje 0,5-2 mrn, vaaloranje tot oranje,
vrijwel zonder vliezig randje. Octospora rustica is een algemene soort, maar wordt door
de geringe afmetingen (meest ongeveer 1 mrn) en de vaak vuiloranje kleur gemakkelijk
over het hoofd gezien. Benkert (1995) noemt een voorkeur voor brandplekken. Rondom
Nijmegen is de soort geen enkele maal op brandplekken gevonden.
Octospora similis (Kirchst.) Benkert (= 0. melina (Velen.) Dennis & Itzerott):
Schijfje 0,5-2 mrn, vleeskleurig tot oranje, vrijwel zonder vliezig randje. Het Wratsporig
mosschijfje lijkt een voorkeur te hebben voor knikmossen met broedkorrels op de
rizoïden. In de zomer is het schijfje te vinden langs kale venoevers en in jonge duinvalleien, in natte jaargetijden ook in drogere, verstoorde biotopen. Bij een aantal collecties
zijn de wratten op de sporen nauwelijks zichtbaar.
Octospora tetraspora (Fuckel) Korf: Schijfje 0,5-2 mrn, (vaal-)oranje, met vliezig
randje. Het Viersporig mosschijfje vertoont dezelfde verspreiding, fenologie en waardmosvoorkeur als het Zilvermosschijfje (Tabel 2). Ook zijn er verder vrijwel geen morfologische verschillen. Wellicht is het beter deze soort op te vatten als een viersporige variëteit
van het Zilverrnosschijfje, analoog aan het soortsbegrip binnen het Spoelsparig mosschijfje
en binnen Octospora coccinea (Itzerott, 1981; D. Benkert, pers. comrn.).
Octospora wrightii (Berk. & Curt.) J. Moravec: Schijfje 0,5-2,5 mrn, oranje, vrijwel
zonder vliezig randje. Opvallend is dat het Pluisdraadmosschijfje in Zeeland vooral op
bomen gevonden is, terwijl de soort in Midden-Europa een duidelijke voorkeur voor
Pluisdraadmos op stenige substraten heeft. In Nijmegen heb ik alleen vindplaatsen op steen
aangetroffen. Wel heb ik vruchtlichamen gevonden met Pluisdraadmos dat vanaf steen
verder gegroeid was over kale aarde. In Zuid-Limburg zijn ook vruchtlichamen te vinden
met Pluisdraadmos op krijtrotsen. Vooral op uitdrogingsgevoelige standplaatsen beperkt de
fructificatie zich tot het winterhalfjaar.
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PADDESTOELEN IN LEIDEN
J.P.H.M. Adema
Rijndijkstraat 63, 2313 NH Leiden
Adema, J.P.H.M. 1999. The fungi of Leiden. Coolia 42(1): 21-31.
The discovery of the extremely rare Geopora sumneriana in the Botanie Gardens of Leiden in
January 1998 gives rise to an update of a 1992 inventory of !he fungi that have been found in the
historica! center of the town. A list is given of 193 species that could be identified with certainty.
The real tata! will be higher as the author's knowledge of groups such as Conocybe, Cortinarius,
Entoloma, Galerina, Hebeloma, lnocybe, Panaeolus, Psathyrella and Tricholoma is insufficient to
determine all species found. Same species are discussed in detail, either because they are (very)
rare or grow on strange substrates ar in interesting localities.

In 1992 verscheen het speciale vliegenzwamnummer van Natura, het tijdschrift van de
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. In dit nummer is een opsomming
gegeven van de 148 verschillende soorten paddestoelen die ik tot dan toe in de binnenstad
van Leiden gevonden had (Adema, 1992). In de bespreking van dit themanummer in
Coolia werd deze lijst "opmerkelijk" genoemd (Van der Aa, 1993). Sinds 1992 zijn er
weer vele soorten aan toegevoegd en is het eindresultaat nog opmerkelijker! De vondst
van de uiterst zeldzame Cedergrondbekerzwam (Geopora sumneriana) in de Leidse Hortus
Botanicus op 29 januari 1998 is voor mij aanleiding om de aangevulde lijst in Coolia te
publiceren.
De stad
Leiden is een oude vestingstad. De stad was nooit echt ommuurd maar er was wel een
grachtengordel met aarden stadswallen. Deze laatste zijn in de loop van de 18" eeuw
geslecht en op een enkele waltoren op de Jan van Houtkade na is er nu weinig van terug
te vinden. Aan de zuid- en oostkant van de singels legde men plantsoenen, kerkhoven en
tuinen aan. Heel bekend zijn de Hortus Botanicus aan de zuidkant en Het Plantsoen aan de
zuidoostkant van de singelgordel; dit is eigenlijk het enige grote en mooie stadspark. Aan
de noord- en noordoostzijde vestigde men zware industrie. De industrie is thans vrijwel
geheel verdwenen; slechts het energiebedrijf en de buiten werking zijnde meelfabriek
bevinden zich nog aan de singels. Zodra er bij het verdwijnen van de industrie grondgebied vrijkwam, werd dit ook ingericht als park; deze parken zijn echter nog erg jong en
weinig interessant, reden waarom ik ze (vermoedelijk ten onrechte) zelden bezoek om er
naar planten, paddestoelen en vogels te kijken.
Volgens de indeling van Nederland in floradistricten ligt Leiden in een uitloper van het
Fluviatiel district (de Oude Rijn), omringd door het Laagveendistrict (Van der Meyden,
1996). De invloed van de Rijn is duidelijk, gezien de vele kleihossoorten en andere
liefhebbers van kleibodems als Agaricus vaporarius (Gordelchampignon), Boletus luridus
(Netste!ige heksenboleet), Clitopilus prunulus (Grote molenaar), Russula delica (Witte
russula) en Russula maculata (Gevlekte russula).
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Figuur 1. Overzichtskaart van Leiden: Lokaties vindplaatsen in het gebied binnen de
singels. 1 Witte Singel, 2 Zoeterwoudse Singel, 3 Nieuwe Rijn, 4 Hortus Botanicus, 5
Plantsoen, 6. Rapenburg, 7 Ketelboetersteeg, 8 Raamsteeg, 9 Breestraat, 10 Se
Binnenvestgracht, 11 Doezastraat, 12 Garenmarkt, 13 Van der Werfpark, 14 Kaiserstraat.

De grenzen
In deze samenvatting van mijn jarenlange speurtochten naar Leidse paddestoelen beperk ik
mij tot het gebied dat begrensd wordt door de singels, met inbegrip van de walkant aan de
buitenzijde (Figuur 1). Als ik alle soorten die ik in de hele gemeente Leiden heb gevonden
er bij zou betrekken dan zou onderstaande lijst minstens twee keer zo lang worden. Dit is
overigens niet de reden van deze beperking, het leek me leuk om slechts die paddestoelen
te vermelden die in de binnenstad zijn gevonden. Al met al is dit een respectabele lijst,
om precies te zijn heb ik 193 soorten met zekerheid op naam kunnen brengen. Opvallend
is dat er een groot aantal zeldzam.e tot zeer zeldzame soorten bij zijn. De opsomming is
natuurlijk niet compleet, mijn kennis van Breeksteeltjes (Conocybe), Gordijnzwammen
(Cortinarius),
Satijnzwammen (Entoloma), Mosklokjes (Galerina), Vaalhoeden
(Hebeloma), Vezelkoppen (lnocybe), Vlekplaten (Panaeolus), Franjehoeden (Psathyrella)
en Ridderzwammen (Tricholoma) is ontoereikend om alle vertegenwoordigers hiervan op
naam te brengen.
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H. Kleijn heeft in 1948 een boekje geschreven over paddestoelen in Amsterdam. Van
de 32 soorten die hij vermeldt zijn er 29 door mij in Leiden gevonden. Waarschijnlijk
verschilt de mycoflora van de verschillende binnensteden niet al te sterk. Misschien is het
een goed idee om eens in andere plaatsen rond te kijken. Eén van de soorten die hij noemt
maar die door mij in de binnenstad nooit is waargenomen is de Iepenzwam, Hypsizygus
ulmarius. De kans deze te vinden wordt ook steeds kleiner, daar er vrijwel geen iepen
meer in de binnenstad staan, vanwege de iepziekte. Het verschijnen van twee andere door
K.leijn genoemde soorten, de Grote en Kleine stinkzwam, Phallus impudicus en Mutinus
caninus is vermoedelijk alleen nog een kwestie van tijd. In ieder geval reken ik in de
toekomst wel op de Roze stinkzwam, Mutinus ravenelii, daar er in de Hortus en de parken
steeds meer gebruik gemaakt wordt van houtsnippers, en de soort in Leidse buitenwijken
reeds is aangetroffen (Adema, 1995).
Een probleem bij het inventariseren van paddestoelen langs de singels is het vinden
van het juiste tijdstip, daar de gemeente bijzonder frequent het gras Iaat maaien. Wat de
diepere achtergrond van het strenge maairegime is, weet ik niet. Plantsoenendienst is een
sluitpost op de begroting van de gemeente, maar hieraan is dat niet te merken. Overigens
vinden de medewerkers van de plantsoenendienst het maaien ook geen pretje, daar de
hondenpoep hen daarbij letterlijk om de oren vliegt. Op maandag 27 april 1998 wilde ik
met een medewerker van de Hortus de Voorjaarspronkridder, Calocybe gambosa, en
andere voorjaarspaddestoelen fotograferen langs de Witte Singel, helaas was de maaier
van de gemeente ons nog geen minuut voor, terwijl het door het koude natte voorjaar het
helemaal niet nodig was om te maaien; maar in de agenda staat maaien, dus maait men ...
De grote hoeveelheid ganzen die in de stad zijn komen leven, vormen een andere
bedreiging voor het paddestoelenbestand. Ze zijn ooit door iemand losgelaten en vermeerderen zich ongebreideld. Ze grazen de walkanten kaal en trappen met hun grote gummi-voeten de grond helemaal plat. De gemeente heeft ooit geprobeerd om ze weg te
vangen, maar toen kwamen de binnenstadbewoners in opstand; de ganzen zijn de Leidse
'Heilige Koeien'. Enkele stukken walkant zijn echter te steil voor de ganzen en die zijn
nog steeds rijk aan paddestoelen. Gelukkig is dat ook het geval met het lindelaantje aan
het begin van de Zoeterwoudse Singel, waar de bijzondere kleibassoorten staan.
Te groot voor de R4
Mijn eerste kennismaking met paddestoelen in de binnenstad was al meteen bijzonder
spectaculair. In 1976 vond ik als student met veel moeite en na het uitloven van een fikse
beloning een nieuwe kamer in de stad en wel aan de Nieuwe Rijn direct achter de Burcht,
de op een opgeworpen verhoging gelegen ringmuur uit de 12• en 13.. eeuw. Die kamer
was in een gigantisch groot grachtenpand met een achterhuis dat aan vier studenten
verhuurd werd. Wij konden met zijn vieren beschikken over een (zeker voor stadsbegrippen) heel grote tuin die aan de Burcht grensde. In die tuin stond een dode Treur-es
(Fraxinus excelsior), een slachtoffer van verkeerd snoeien in de verkeerde tijd van het jaar
door winkelpersoneel dat vond dat de boom te veel zon wegnam. Rondom de voet van
deze boom groeide het vruchtlichaam van een grote houtzwam, de Essenzwam (Perenniporia fraxinea). Op een gegeven moment waaide de boom om en heb ik het vruchtlichaam
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verwijderd. Vervolgens is het in vijf fragmenten gezaagd en naar het Rijksherbarium
gebracht. Dit klinkt eenvoudiger dan het was. Het vruchtlichaam had een breedte van
meer dan 40 cm en vormde (althans in mijn verbeelding) een cirkel van meer dan twee
meter. In ieder geval kon de achterklep van de Renault 4 waarmee een collega van mij en
ik het gevaarte naar het Rijksherbarium gebracht hebben niet meer dicht, zelfs niet nadat
we de achterbank hadden verwijderd. Ook wogen de natte stukken paddestoel zwaar als
lood, ik overdrijf niet als ik vertel dat we ze ternauwernood konden tillen. Zelfs na het
drogen zijn ze bijzonder zwaar. Een deel van dit vruchtlichaam kan men nog altijd
bewonderen: het is tentoongesteld in het nieuwe natuurhistorisch museum 'Naturalis' te
Leiden. Vermoedelijk is dit het allergrootste vruchtlichaam van een schimmel ooit in
Nederland verzameld en dat midden in het centrum van Leiden.
Hoewel overal in de binnenstad, zelfs in de kleinste stegen, paddestoelen gevonden
worden, zijn de Hortus Botanicus, de taluds van de singels en Het Plantsoen het soortenrijkst. Helaas kan ik natuurlijk niet in de achtertuinen kijken. Soms krijg ik wel tips van
geïnteresseerde liefhebbers die mijn passie voor de stadsnatuur kennen, zoals over de
Gesteelde lakzwam, Ganoderma lucidum, die in een achtertuin aan het Rapenburg groeit.
Van Straatchampignon tot Sponzige kaaszwam
Het is omnogelijk alle 193 soorten te becommentariëren; enkele bijzonderheden, hetzij wat
betreft soort hetzij wat betreft vindplaats, worden hieronder toegelicht. De volledige
soortenlijst is opgenomen in Tabel 1.
Dat de Straatchampignon, Agaricus bitorquis, op veel plaatsen in de stad te vinden is,
zal niemand verbazen. Hij staat in de hele binnenstad, zelfs in de kleinste stegen als de
Ketelboetersteeg, een zeer druk belopen doorgang naar het winkelgebied. De vondst van
de Gordelchampignon, Agaricus vaporarius, was echter spectaculairder, hoewel deze soort
de laatste jaren explosief toegenomen is (Nauta, 1998). Volgens Marijke Nauta komt de
soort voor op verstoorde, voedselrijke grond. In Leiden groeit hij onder een bankje in een
park waar veel junks en alcoholisten zitten. De twee andere vindplaatsen die ik van deze
soort ken, in Zwolle en Heerlen, betreffen hetzelfde biotoop.
De Knolloze boschampignon, Agaricus langei, staat langs het eerder genoemde
lindelaantje, rijk aan kleibossoorten, aan het begin van de Zoeterwoudse singel. De sterke
roodverkleuring en de sporen met een grootte van 9 x 5 J.Lm gaven de doorslag bij de
determinatie, maar ik heb er lang over getwijfeld. Het was een soort die ik nu niet direct
in de stad verwachtte, maar ja, dat gold voor meerdere.
De Fluweelleemhoed, Agrocybe putaminum, groeit al enkele jaren in de Hortus op de
houtsnipperpaden. Door het ontbreken van een ring kon ik hem maar niet" determineren,
zodat ik er mee naar Machiel Noordelaas gegaan ben. Deze zei enthousiast: "Zeker op
houtsnippers, daarop wordt hij algemener, ik ben in eerste instantie ook op het ontbreken
van een ring vastgelopen".
De Panteramaniet, Amanita pantherina, komt al jaren voor op de Zoeterwoudse singel.
Hij vormt hier ectomycorriza met Linde (Tilia), die niet als de voornaamste partnerboom
vermeld staat in het 'Overzicht' (Arnolds & al., 1995).
Het Echte moederkoren, Claviceps purpurea, stond tot twee jaar geleden op een
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Gordelchampignon (Agaricus vaporarius), Van der Werfpark, Leiden. September 1989.
Foto: Hans Adema.

Rondsparige helminktzwam (Coprinus kimurae) tussen piepschuim op een kokosmat, binnenplaats
Natuurhistorisch Museum, Raamsteeg, Leiden. Mei I 990. Foto: Hans Adema.
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Cedergrondbekerzwam (Geopora sumneriana) onder Libanonceder in de Hortus Botanicus, Leiden.
Februari 1998. Foto: Hans Adema.

Zijdeachtige beurszwam ( Volvariel/a bombycina) op Canadese suikeresdoorn langs de Kaiserstraat,
Leiden. Augustus 1985. Foto: Hans Adema.
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Zwenkgrassoort, Festuca sp. in de systeemtuin van de Hortus Botanicus. Het betrof een
bewuste introductie door een bezoeker vanuit de Cultuurtuin van de T.U. Delft. Na de
herinrichting van de systeemtuin is het verdwenen. De betrokken bezoeker, een gepensioneerde biochemicus, heb ik al twee jaar niet meer in de Hortus gezien, zodat een herintroductie door hem wel niet meer plaats zal vinden.
Over de vondst van de Rondsparige halminktzwam, Coprinus kimurae, heb ik reeds
eerder bericht in Coolia (Adema, 1996). Hij groeide in mei 1990 op een oude kokosmat
op de binnenplaats van het Natuurhistorisch Museum aan de Raamsteeg.
Het Bleek nestzwammetje, Cyathus ol/a, is geen opzienbarende vondst. Wel bijzonder
is de vindplaats: houtsnippers in een plantenbak in de Breestraat, één van de drukste
winkelstraten van de stad. De plantenbakken vormen hier aan het eind van de straat een
bussluis, midden op de rijbaan.
In de Hortus Botanicus zijn de bomen door een professioneel bomenonderhoudsbedrijf
aan een onderzoek onderworpen. Hierbij bleek dat enkele exemplaren dusdanig aangetast
waren door houtzwammen dat ze direct gevaar voor de tuin, de omliggende huizen en de
bezoekers opleveren. Een van deze bomen is een Eik aan de 5e Binnenvestgracht, deze is
aangetast door de Biefstukzwam, Fistulina hepatica. De zwam zit verborgen aan de
achterzijde van de boom en is door een haagbeukenhaag vrijwel niet te zien, zodat hij al
jaren aan mijn oog ontsnapt is.
De Cedergrondbekerzwam, Geopora sumneriana, die de aanleiding vormde van dit
artikel, verscheen half januari 1998. Het is een saprotrofe soort op strooisel van ceders en
soms Taxus (Arnolds & al., 1995). Op 29 januari 1998 werd ik door een bezoeker van de
Hortus op het voorkomen ervan attent gemaakt. Hij groeide onder de in 1990 geplante
Libanonceder op het voorplein, zowel in het verhoogde perkje rondom de stam als in de
spleten tussen de stenen van het voorplein zelf. Dankzij het relatief zachte en erg natte
voorjaar zijn er tot 20 april honderden vruchtlichamen te bewonderen geweest. Ongetwijfeld is dit de meest gefotografeerde paddestoel uit Leiden, in ieder geval heb ik binnen de
NMV, het IVN en de KNNV de vondst luid rondgebazuind. Waarschijnlijk is het de
vijfde gerapporteerde vondst in Nederland. In het 'Overzicht' (Arnolds & al., 1995)
worden als andere vindplaatsen Wassenaar, 's-Graveland, Maasland en Eindhoven
genoemd. (Nog een nieuwe vondst uit voorjaar 1998 is op pagina 39-40 van deze Coolia
beschreven -red.) Het is een tot 5 cm grote bekerzwam die net als het Zandputje, Geopora
arenicola, uit de grond te voorschijn komt. De buitenzijde is fraai fluwelig donkerbruin,
de binnenzijde vuilwit. Bij de groei splijt hij vaak stervormig open, hetgeen veel bezoekers van de tuin deed opmerken dat er aardsterren groeiden ...
Tijdens mijn dagelijkse bezoeken aan de Hortus werd ik op 30 oktober jl. aangeschoten door één van de tuinlieden die me vertelde dat er bij één van de eerder genoemde
eiken langs de gracht kleine witte paddestoeltjes groeiden. Op zoek hiernaar viel mijn oog
op bruine bolletjes, tussen de trechtertjes van een niet verder gedetermineerde Clitocybe.
Bij doorsnijden bleken ze zwart gemarmerd te zijn. Bij nader onderzoek thuis bleek dat
mijn eerste gedachte juist was: het was de Welriekende inkttruffel, Melanogaster broomeianus. Op grond van de grootte en de vorm van de sporen (ovaal, dikwandig, met een
duidelijke hyaliene sterigma-rest, 6-9 x 3,5-4 J.Lm) was determinatie met de Vries (1971)
heel eenvoudig .
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Tabel 1. Lijst van in de Leidse binnenstad waargenomen soorten.
H = Hortus, S =Talud van de singels, P = Het Plantsoen, B = overige binnenstad.

Agaricus arvensis, Grootsparige anijschampignon (S,P)
Agaricus augustus, Reuzenchampignon (H,S)
Agaricus bisporus, Gekweekte champignon (wilde

Coprinus plicatilis s.l., Plooirokje (B)
Creopus gelatinosus, Weke kussentjeszwam (H)
Cyathus ol/a, Bleek nestzwammetje (B)
Cylindrobasidium evolvens, Donzige korstzwam (S)
Dacrymyces stillatus, Oranje druppelzwam (B,H,S)
Daedaleopsis confragosa, Roodporiehoutzwam (H)
Diatrype disciformis, Hoekig schorsschijfje (H,S)
Eneoe/ia furfuracea, Hazelaarschijfzwam (H)
Entoloma clypeatum, Harde voorjaarssatijnzwam (B)
Exidia thuretiana, Stijfselzwam (H,S)
Fistulina hepatica, Biefstukzwam (H)
Flammulinafennae, Zomerfluweelpootje (H)
Flammulina velutipes, Gewoon fluweelpootje (B,S,H,P)
Galerina hypnorum, Geelbruin mosklokje (H,S)
Ganoderma australe, Dikrandtonderzwam (B,H,P,S)
Ganoderma lipsiense, Platte tonderzwam (P,B)
Ganoderma lucidum, Gesteelde lakzwam (B)
Ganoderma resinaceum, Harslakzwam (B)
Geopora sumneriana, Cedergrondbekerzwam (H)
Geastrum triplex, Gekraagde aardster (H)
Gloeophyllum sepiarium, Geelbruine plaatjeshoutzwam

vorm) (B,S)

Agaricus bitorquis, Straatchampignon (B)
Agaricus campester, Weidechampignon (S,B)
Agaricus langei, Knolloze boschampignon (S)
Agaricus nivescens, Sneeuwwitte anijschampignon (S,B)
Agaricus vaporarius, Gordelchampignon (B)
Agaricus xanthoderma, Karbolchampignon (H)
Agrocybe dura, Barstende leemhoed (B)
Agrocybe praecox, Vroege leemhoed (B)
Agrocybe putaminum, Fluweelleemhoed (H)
Aleuria aurantia, Grote oranje bekerzwam (B,H)
Amanita pantherina, Panteramaniet (S)
Amanita phalloides, Groene knolamaniet (H)
Amanita rtlbeseens, Parelamaniet (S)
Armi/laria lutea, Knolhoningzwam (H)
Armi/laria mellea s.l., Honingzwam (H,B,S)
Ascocoryne sarcoldes, Paarse knoopzwam (H)
Basidioradulum radula, Foptandzwam (H)
Bjerkandera adusta, Grijze buisjeszwam (H,S,B)
Bjerkanderafumosa, Rookzwam (H,S)
Bolbitlus vitellinus, Dooiergele mestzwam (H)
Boletus chrysenteron, Roodsteelfluweelboleet (S,H)
Boletus erythropus, Gewone heksenboleet (S)
Boletus luridus, Netstelige heksenboleet (S)
Boletus rubellus, Rode boleet (H)
Boletus subtomentosus, Fluweelboleet (H)
Bovista plumbea, Loodgrijze bovist (B)
Calocera cornea, Geel hoorntje (H,B)
Calocybe carnea, Roze pronkridderzwam (H)
Calocybe gambosa, Voorjaarspronkridder (S)
Calycina herbarum, Gewoon poederkelkje (H)
Chondrostereum purpureum, Paarse korstzwam (B)
C/avariafragilis, Wormvormige knotszwam (H)
Claviceps purpurea, Echt moederkoren (H)
Clitocybe metachroa, Tweekleurige trechterzwam (B)
Clitocybe nebularis, Nevelzwam (S,B)
Clitocybe rivulosa, Giftige weidetrechterwam (B,H)
Clitopilus prunu/us, Grote molenaar (S)
Coniophora puteana, Dikke kelderzwam (H)
Conocybe tenera, Kaneelkleurig breeksteeltje (P,S,H)
Coprinus atramentarius, Kale inktzwam (B,P,S,H)
Coprinus comatus, Geschubde inktzwam (B,S,H)
Coprinus disseminatus, Zwerminktzwam (P,S,H,B)
Coprinus dornesficus s.l., Grote viltinktzwam (H)
Coprinus kimurae, Rondsparige halminktzwam (B)
Coprinus lagopus, Hazenpootje (B,H)
Coprinus micaceus, Gewone glimmerinktzwam (S)

(S)

Hebeloma crustuliniforme, Radijsvaalhoed (S)
Hebeloma mesophaeum, Tweekleurige vaalhoed (S)
Hebeloma sacchariolens, Oranjebloesemzwam (S)
Hebeloma sinapizans, Grote vaalhoed (S)
Helvella crispa, Witte kluifzwam (H)
Hirneola auricula-judae, Echtjudasoor (B,H)
Humaria hemisphaerica, Kleine bruine bekerzwam (H)
Hymenoscyphus fructigenus, Eikeldopzwam (H)
Hypomyces chrysospermus, Goudgele zwameter (H
Hypoxylonferrugineum, Roestbruine kogelzwam (H)
lnocybe geophylla, Satijnvezelkop (S, H)
lnocybe geophylla var. Iilacina, Lila satijnvezelkop (S)
lnocybe adaequata, Wijnrode vezelkop (S, H)
lnonotus hispidus, Ruige weerschijnzwam (H)
Laccaria bicolor, Tweekleurige fopzwam (H)
Laccaria /accata s. str., Gewone fopzwam (H)
Laccaria laccata s.l., Fopzwam (H)
Laccaria proxima, Schubbige fopzwam (H)
· Lacrymaria lacrymabunda, Tranende franjehoed (H,S)
Lactarius necator, Zwartgroene melkzwam (H)
Lactarius pubescens, Donzige melkzwam (H,S)
Lactarius torminosus, Baardige melkzwam (H)
Laetiporus sulphureus, Zwavelzwam (B,P,S)
Langermannia gigantea, Reuzenbovist (B)
Lentinus adhaerens, Harsige taaiplaat (H)
Lentinus lepideus, Schubbige taaiplaat, Dwarsliggerzwam (B,H)

Lenzites betulinus, Fopelfenbankje (H)
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Lepiota aspera, Spitsschubbige parasolzwam (B,H)
Lepiota cristata, Stinkparasolzwam (P,H,S)
Lepiota oreadiformis, Gladde wolsteelparasolzwam (S)
Lepista panaeolus, Vale schijnridderzwam (P)
Lepista nufkl, Paarse schijnridderzwam (B,S)
Lepista saeva, Paarssteelschijnridderzwam (B,S)
Lepista sordida, Vaalpaarse schijnridderzwam (B,S)
Leucocoprinus birnbaumii, Goudgele plooiparasol (H,

(H)

kassen)

Leucocoprinus brebissonii, Spikkelploqiparasol (B)
Lycoperdon malle, Zachtstekelige stuifzwam (B)
Lyophyllum connatum, Witte bundelridderzwam (S)
Lyophyllum decastes, Bruine bundelridderzwam (B,H,S)
Macrolepiota rachodes, Knolparasolzwam (B,S)
Marasmius androsaceus, Paardenhaartaailing (H)
Marasmius oreades, Weidekringzwam (S,H)
Marasmius rotula, Wieltje (H,P)
Melanogaster broomeianus, Welriekende inkttruffel (H)
Melanoleuca brevipes, Kortstelige veldridderzwam (S)
Melanoleuca polioleuca, Zwartwitte veldridderzwam
(H)

Melanoleuca rasilis, Tengere veldridderzwam (H)
Melanophyllum haematospermum, Verkleurzwanunetje
(H)

Melastiza chateri, Gewoon korthaarschijfje (H)
Meripilus giganteus, Reuzenzwam (H,S)
Moreheila esculenta, Gewone morielje (H)
Moreheila semilibera, Kapjesmorielje (H)
Mycena adscendens, Suikermycena (H)
Mycena alcalina s.l., 'Chloormycena' (H,B)
Mycena epipterygia, Graskleefsteelmycena (P)
Mycena galericulata, Helrnrnycena (B,H,S,P)
Mycena arcangeliana, Bundelmycena (H)
Mycena polygramma, Streepsteelmycena (P)
Mycena viti/is, Papilmycena (H)
Neetria cinnabarina, Gewoon meniezwanunetje (H,B,S,

Pleuralus dryinus, Schubbige oesterzwam (B,S,H)
Pleurotus ostreatus, Gewone oesterzwam (S,B)
Pluteus cervinus, Gewone hertenzwam (B,H)
Polyporus badius, Peksteel (B)
Polyporus brumalis, Winterhoutzwam (H)
Polyporus squamosus, Zadelzwam (B,S)
Psathyrella candolleana, Bleke franjehoed (H)
Psathyrella multipedata, Bundelfranjehoed (P)
Psathyrella piluliformis, Witsteelfranjehoed (S,H)
Psathyrella spadicea, Dadelfranjehoed (S)
Psathyrella typhae, Lisdoddefranjehoed (H)
Psilocybe aurantiaca, Oranjerode strafaria (H)
Psilocybefascicularis, Gewone zwavelkop (H,P,S,B)
Rhytisma acerinum, Inktvlekkenziekte van de Esdoorn
(B)

Russula delica, Witte russuJa (S)
Russula exalbicans, Verblekende russuJa (S)
Russula maculata, Gevlekte russuJa (S)
Russu/a nigricans. Grofplaatrussula (S)
Russula parazurea, Berijpte russuJa (S)
Russula pectinatoides, Onsmakelijke kamrussuJa (H,S)
Schizophyllum commune, Waaiertje (H)
Scleroderma areolatum, Kleine aardappelbovist (H)
Scleroderma bovista, Kale aardappelbovist (B)
Scleroderma citrinum, Gele aardappelbovist (S)
Sc/eroderma verrucosum, Wortelende aardappelbovist
(H,S,B)

Scutellinia scutellata, Gewone wimperzwam (H)
Sepedonium (Apiocrea) chrysosperma, Goudschimmel
(H)

Serpula lacrymans, Echte huiszwam (H,B)
Spongipellus spumeus, Sponzige kaaszwam (B)
Stereum hirsutum, Gele korstzwam (H,B)
Strobilurus tenacellus, Bittere dennenkegelzwam (H)
Tarzetta catinus, Gekarteld leemkelkje (H)
Thelephora terrestris, Gewone franjezwam (B)
Trametes gibbosa, Witte bultzwam (B)
Trametes versicolor, Gewoon elfenbankje (H,B,P,S)
Tricholoma album, Witte ridderzwam (S)
Tricholoma argyraceum, Zilveren ridderzwam (H,S)
Tricholomopsis rutilans, Koningsmantel (B)
Tubariafurfuracea, Gewoon donsvoetje (H)
Ustulina deusta, Korsthoutskoolzwam (H)
Vascellum pratense, Afgeplatte stuifzwam (B)
Volvariel/a bombycina, Zijdeachtige beurszwam (B,H)
Volvariel/a gloiocephala, Gewone beurszwam (B)
Volvariel/a pus i/la, Kleine beurszwam (B)
Vuilleminia comedens, Schorsbreker (H,S)
Xylaria carpophila, Beukendopgeweizwam (B,H)
Xylaria hypoxylon, Geweizwam (B,S,P,H)
Xylaria polymorpha, Houtknotszwam (H)

P)

Omphalina marchantiae, Levermostrechtertje (H)
Panaeolus foenisecii, Gazonvlekplaat (B,H,S,P)
Paxillus involutus, Gewone krulzoom (H,B)
Paxillus panuoides, Ongesteelde krulzoom (B)
Peniophora quercina, Paarse eikenschorszwam (H)
Peniophora rufomarginata, Lindeschorszwam (S)
Perenniporiafraxinea, Essenzwam (B,S)
Peziza badia, Bruine bekerzwam (H,S)
Peziza cerea, Wasgele bekerzwam (B)
Peziza repanda, Bleekbruine bekerzwam (H)
Peziza vesiculosa, Vroege bekerzwam (B,H)
Phel/inus tuberculosus, Boomgaardvuurzwam (H)
Phlebia radiata, Oranje aderzwam (H,S)
Pholiota aurivella, Goudvliesbundelzwam (B)
Pholiota squarrosa, Schubbige bundelzwam (H,P)
Physisporinus sanguinolentus, Bloedende buisjeszwam
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De Reuzenzwam, Meripilus giganteus, heeft in de jaren '80 en '90 twee monumentale
rode beuken in de Hortus gedood. Langs de Witte Singel wordt deze soort al jaren
merkwaardig genoeg regelmatig op paardenkastanjes aangetroffen. De kastanjes worden
hier overigens door diverse andere houtparasieten belaagd: Zadelzwam, Polyporus
squamosus, Essenzwam, Perenniporia fraxinea en Dikrandtonderzwam, Ganoderma
australe. De gemeente verwijdert regelmatig aangetaste bomen en plaatst dan op de
vrijgekomen plekken kastanjes terug! Toegegeven, het is een fraai gezicht, zo'n aaneengesloten rij paardenkastanjes, zeker als ze in bloei staan, maar het is niet verstandig om
dezelfde boomsoort terug te plaatsen tussen bomen die bijna allemaal wel door een of
andere parasiet zijn aangetast.
Door de onlangs aangelegde varentuin in de Hortus Botanicus stroomt een kunstmatig
beekje. De oevers hiervan zijn gemaakt van blokken turf. Op dit turf is massaal het
Parapluutjesmos, Marchantia polymorpha, opgekomen. In mei 1997 stonden hier opeens
grote hoeveelheden Levermostrechtertjes, Omphalina marchantiae. De determinatie ervan
is bevestigd door Marijke Nauta en materiaal is opgenomen in de collectie van het
Rijksherbarium.
Een jaar of twintig geleden liet een jaargenoot van mij een paddestoel zien die hij bij
een verbouwing onder zijn douchecel gevonden had. Hij maakte zich zorgen of het de
Huiszwam betrof. Ik kon er op dat moment niets van maken en dacht helemaal niet aan de
soort die het later bleek te zijn, aangezien het een vondst binnenshuis betrof. Kees Bas
determineerde de vondst als de Ongesteelde krulzoom, Paxillus panuoides. Hoewel ik
mijn jaargenoot gerust kon stellen dat het geen huiszwam was, moest hij wel een groot
deel van de houten vloer vervangen.
De meldingen van de Wasgele bekerzwam, Peziza cerea, (als Muurbekerzwam) in
Coolia (ten Cate, 1994; Keizer, 1995) deden mij denken aan een opmerkelijk voorval, nu
een jaar of 15 geleden. In de Doezastraat was in een groot pand een apotheek gevestigd.
De kamers van dit pand zijn meer dan drie meter hoog, iets dat niet ongebruikelijk is in
oude Leidse huizen. Omdat het pand te groot was, besloot de apotheek te verhuizen naar
een kleiner en moderner gebouw. Bij de verhuizing werd het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie (thans Naturalis geheten) gealarmeerd: op één van de zolderkamers zouden
vleermuizen overwinteren. Nieuwsgierig geworden togen de conservator van de zoogdieren (Ch. Smeenk) en ik erop uit om de dieren te determineren. Inderdaad: helemaal tegen
het plafond zat een bruin vleermuisachtig geval. We hadden aan de telefoon al gezegd dat
het wel de Dwergvleermuis, Pipistrellus pipistrellus, zou zijn. Op een ladder geklommen
zagen we dat het geen slapende vleermuis was, maar aan elkaar vastzittende vruchtlichamen van ingedroogde Peziza' s, die bij nader onderzoek P. cerea (Wasgele bekerzwam)
bleken te zijn. Door de hoogte van de kamer was de gelijkenis met een vleermuis
inderdaad erg bedrieglijk. Enkele jaren later stonden er ook Wasgele bekerzwammen op
een lekkend plafond van het gebouw Garenmarkt van het Natuurhistorisch museum zelf!
De Boomgaardvuurzwam, Phellinus tuberculosus, ontdekte ik in het najaar van 1997
op een kuipplant in de Hortus. Toen ik het vruchtlichaam zag, was ik er direct van
overtuigd dat het deze soort moest zijn, maar ik kende die alleen van vruchtbomen. De
gastheer was een Von Sieboldplant uit Japan, Raphiolepis umbellata. Pas toen ik de
paddestoel determineerde kwam ik erachter dat Raphiolepis tot de Rosaceae behoort. Deze
kan dus in de lijst van gastheren van de Boomgaardvuurzwam worden bijgeschreven.
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Ooit was ik op de Vliet Kale aardappelbovisten, Scleroderma bovista, aan het fotograferen. Ik lag plat op mijn buik achter mijn statief, toen er een voorbijganger verbaasd
achter me bleef stilstaan. Opeens vroeg hij: "Neem me niet kwalijk dat ik u stoor, maar
waar maakt u in hemelsnaam foto's van?" Ik maakte hem attent op de voor de stad
bijzondere paddestoelen, waarop zijn reactie was: "Ik loop hier al tien jaar dagelijks twee
keer langs, maar ik heb nog nooit iets dergelijks hier gezien!" Helaas is de groeiplaats
dankzij renovatie van de walkant eind vorig jaar vernietigd.
De Echte huiszwam, Serpula lacrymans, werd in 1987 door een medewerker van de
Hortus aangetroffen op de muur van de Oranjerie aldaar. Ik heb hem de raad gegeven om
direct de Rijksgebouwendienst te bellen, nadat we er foto's van hadden gemaakt. Er
groeiden ongeveer tien grote vruchtlichamen. De Oranjerie moest grondig gerenoveerd
worden, waarbij een groot deel van de achter- en de zijmuur is vervangen! Het zal niet
goedkoop geweest zijn, maar de zwammen boden wel een spectaculair aanzicht.
De Sponzige kaaszwam, Spongipellus spumeus, groeide in september 1989 in het Van
der Werfpark in de kruin van een inmiddels omgewaaide en dus verwijderde Rode
kastanje (Aesculus pavia). Nadat ik er met een telelens foto's van gemaakt had, heb ik
Walter Jülich erbij gehaald. Op afstand kon ik de paddestoel niet determineren, Jülich ook
niet. Besloten werd om bij het naast het park gelegen Natuurhistorisch Museum een grote
schuifladder te halen en het vruchtlichaam te verzamelen. Zo gezegd, zo gedaan. Het was
heel druk in het park, want het was een warme zonnige nazomerdag. Tot onze stomme
verbazing heeft er niemand aandacht aan onze actie geschonken. Overigens groeide er op
hetzelfde moment op deze kastanje de Geschubde oesterzwam, Pleurarus dryinus, en de
Goudvliesbundelzwam, Pholiota aurivella. Dankzij het vernietigende werk van deze drie
parasitaire paddestoelen heeft de boom enkele jaren later tijdens een zware voorjaarsstorm
het loodje gelegd.
Tot zover de paddestoelen in de binnenstad. Van de meeste bijzondere vondsten heb ik
materiaal naar het Rijksherbarium gebracht. Vermoedelijk zijn er als u dit leest weer
nieuwe soorten bij gekomen. Ik heb Marijke Nauta beloofd om in ieder geval vanaf 1992
lijsten in te vullen met de juiste vindplaats en datum.
Met dank aan mijn broer Frits, Marijke Nauta en Leo Jalink vöor het kritisch nalezen
van het manuscript.
Literatuur
Aa, H.A. van der. 1993. Uit de tijdschriften. Coolia 36: 33-36.
Adema, H. 1992. Paddestoelen in Leiden. Natura 89: 195-199.
Adema, H. 1995. Een sterk stinkzwamstaaltje. Coolia 38: 194-195.
Adema, H. 1996. Een 'oude' vondst van Coprinus kimurae. Coolia 39: 99-100.
Amolds, E., Kuyper, Th.W., Noordeloos, M.E. (red.). 1995. Overzicht van de paddestoelen in
Nederland. Uitgave Nederlandse Mycologische Vereniging, Wijster.
Cate, R. ten. 1994. Paddestoelen slopen de badkamer. Coolia 37: 159
Keizer, G. 1995. Nogmaals de muur(beker)zwam. Coolia 38: 43.
Kleijn, H. 1948. Paddenstoelen in en om Amsterdam. Heemkennis Amsterdam VI: 3-37.
Meyden, R. van der (red.). 1996. Reukels Flora van Nederland. Walters Noordhof.
Nauta, M.M., 1998. In Coolia van toen- Agaricus vaporarius na 25 jaar. Coolia 41: 90-93.
Vries, G.A. de, 1971. De fungi van Nederland lil. Hypogea. Truffels en schijntruffels. Wetenschappelijke Mededelingen KNNV 88: 1-64.

-31-

IN

VANTOEN

LANGS DE AMSTERDAMSE GRACHTEN - NA 40 JAAR
Rob Chrispijn
Jodenweg 1, 8385 GP Vledderveen
Chrispijn, R. 1999. Through Arnsterdam's Canals- 40 Years On. Coolia 42(1): 32-35.
An inventory of the fungi found along Arnsterdam's brick-lined canals was publisbed in Coolia
in 1958. In 1998 the excercise was repeated. The replacement of soft mortar by hard cement
during renovation of the briekwark seems to have reduced plant life in genera!, and fungi have
been similarly affected. Omphalina marchantiae and Cyathicula marchantiae have disappeared,
along with other interesting species such as Entoloma strigosissimum. Rebeloma mesophaeum,
Agaricus bitorquis and Armillaria species now predominate, but lnocybe dulcamara was found
for the first time, near lime trees.

Veertig jaar geleden schreef Willy Reijnders in Coolia een interessant artikel over
paddestoelen op de Amsterdamse grachtenkanten naar aanleiding van een inventarisatie
van de Amsterdamse wallenkanten uitgevoerd door de NJN (Nederlandse jeugdbond van
natuurstudie) begin jaren '50 (Reijnders, 1958). Vanaf 1994 wordt er in Groot-Amsterdam
intensief naar paddestoelen gekeken. Daarbij zijn de wallenkanten er bekaaid afgekomen.
Dit stukje voor de rubriek '40 jaar later' was een goede reden voor enige extra aandacht.
Oktober '98 was zeer regenrijk. Sommige delen van Nederland stonden blank. Maar
voor het droge stenen milieu van een stad leek zoveel regen niet ongunstig. Op een
zondag toen het zowaar even droog was, voeren wij in een motorbootje van een bevriende
neef door de grachten. Wij waren begonnen in de Leidsegracht De op het noorden
gelegen wallenkant van deze gracht is altijd vochtig en daarom bijna helemaal groen uitgeslagen. Dat groen bestaat voornamelijk uit mos. Reijnders vond hier liet Levermostrechtertje (Omphalina marchantiae) en het Levermoskelkje (Cyathicula marchantiae).
Levermos zagen we nu amper en al helemaal geen paddestoelen er op. Maar dat laatste
lag ook aan onze snelheid. Want de boot had een handicap. Gingen we te zacht dan begon
de motor te sputteren en gaf hij na enige tijd de geest. Daardoor lag onze gemiddelde
snelheid boven de 6 km per uur. Te hard voor Levermoskelkjes. Deze minuscule witte
asco hadden we wel een paar jaar geleden in het Alnstelpark gevonden, in een sloottalud
dat geheel begroeid was met levermos. Door regelmatig door de knieën te gaan en dan
met macro-ogen rond te kijken, konden we op den duur enige kelkjes ontdekken.
Tijdens de NJN-inventarisatie die liep van 1947 tot 1955 bleken de 17de eeuwse
grachten het meest interessant te zijn, zowel voor planten als voor paddestoelen. Daarom
beschreven wij door dit deel van Amsterdam een wijde acht door de Herengracht,
Keizersgracht en Prinsengracht Bij signalering van een paddestoel ging de motor af en
legden wij aan ter inspectie. Vrij omslachtig, vooral omdat we zelden een rechte koers
vlak langs de wallenkant konden varen. De hoeveelheid aangemeerde boten is zeer groot.
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Bij veel open bootjes stond het regenwater tot aan hun boorden. Er waren er ook die al
gezonken waren en hulpeloos aan hun touwen of kettingen hingen. De interessantste
waarneming was die van een dichtgetimmerd bootje dat alleen aan de waterzijde open
was. Deze opening was met zwaar gaas bespannen en hier verdrongen zich grote marihuanaplanten om iets van licht op te vangen. U ziet, we hebben ons niet verveeld. Maar
goed, nu de paddestoelen. De meeste paddestoelen zagen we op het deel van de Keizersgracht waar lindes staan. Hier was de Tweekleurige vaalhoed (Hebeloma mesophaeum)
zeer algemeen. Eenmaal vonden we hier de Sombere siersteelgordijnzwam ( Cortinarius
jlexipes). Verder zagen we nog Stinkparasolzwam (Lepiota cristata) en Glimmerinktzwam
(Coprinus micaceus s.l.), steeds groeiend in een voeg, meestal in de bovenste, die tussen
de granieten sluitsteen en de eerste rij bakstenen. Alleen de vooral bij iepen algemeen
voorkomende Knolhoningzwam (Armillaria lutea s.I.) groeide ook lager, soms tot vlak
boven de waterspiegel in de opening van daar aanwezige drainagebuizen.
De Sombere honingzwam (A. ostoyae) zijn we, gelukkig voor de iepen, maar een paar
keer tegen gekomen. Groeit eerstgenoemde saprotroof op dood hout, de Sombere honingzwam is net als de Echte honingzwam (A. mellea s.s.) een parasiet die ook levend hout
kan binnendringen. In de tijd dat Reijnders dit artikel schreef werd nog geen onderscheid
gemaakt tussen de verschillende soorten. Alles was Honingzwam, punt uit. Wel heeft hij
het over honingzwammen die ogenschijnlijk groeien zonder hout(resten) in de buurt.
Waarschijnlijk zal hij dan de Knolhoningzwam gezien hebben. Op andere plekken vindt hij
dikke rizomorfen als zwarte schoenveters tussen de stenen. Volgens sommige publicateies
zouden rizomorfen alleen geproduceerd worden door de Sombere honingzwam en door de
Echte honingzwam. Maar er zijn mycologen die dit betwisten en menen dat ook de
Knolhoningzwam deze rizomorfen maakt. Misschien interessant om hier bet komend jaar
eens op te letten. De Echte honingzwam hebben wij zelf in de binnenstad nooit gevonden.
Maar hij is hier in 1997 wel aangetroffen door Gerrit Keizer toen hij in opdracht van de
Gemeente Amsterdam alle bomen inspecteerde binnen de grachtengordel.
Zoals gezegd lag de vaarsnelheid vrij hoog. Daarom heb ik de zondag erop min of
meer dezelfde route nog eens te voet afgelegd. In wandeltempo en met nu meer aandacht
voor het horizontale vlak leverde dit nog enkele andere soorten op . Bij linde groeide de
Gewone viltkop (lnocybe dulcamara s.s.), een soort die ik in de binnenstad niet eerder
had gevonden. Misschien is het Gooizand waannee Amsterdam in de 17de eeuw is
opgehoogd, plaatselijk verrijkt met kalk. Andere vondsten waren Gewone krulzoom
(Paxillus involutus), Zwartwitte veldridderzwam (Me/ano/euca polioleuca) en natuurlijk de
hier algemene Straatchampignon (Agaricus bitorquis) . Geen spoor van de bijzondere
Vondsten die Reijnders in zijn artikel noemt. Op maar liefst vijf plekken werd toen de
Rode vloksteelsatijnzwam (Entoloma strigosissimum) gevonden. Een soort die als enige
binnen het geslachtEntoloma geheel met 1 mm lange, dikwandige haren bedekt is. Begin
oktober vond ik deze donkerrode satijnzwam in het talud van de Coentunnelweg, vooral
bekend van zijn dagelijkse files. Heel graag had ik hem ook aan de Amsterdamse grachten
(terug)gevonden. Maar misschien is de situatie hier te veel veranderd.
De aanleiding voor het NJN-onderzoek was het voornemen van de gemeente Amsterdam om de wallenkanten te restaureren, waarbij de zachte kalkmortel van vroeger
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vervangen werd door keiharde portlandcement. De grachtenkanten zijn daardoor stukken
plantonvriendelijker geworden. Ook voor paddestoelen zal deze ontwikkeling niet gunstig
zijn geweest. Misschien dat er daarom nu alleen nog maar algemene soorten staan.
Graag was ik even terug in de tijd gegaan om te zien hoe de wallenkanten er vroeger
uitzagen. Gek, pas bij het herlezen van het bewuste artikel valt het adres van de schrijver
mij op, Willibrordusstraat 89. Een sombere straat in De Pijp, dichtbij de Amstel. Begin
50-er jaren woonde ik als kind in dezelfde straat op nr. 23. In de Amstel ving ik stekeltjes. Het water was toen zo helder dat je langs de kant de bodem zag. Je kon de glasaaltjes zien zwemmen. Op mijn zevende ging ik postzegels sparen en liep ik van de Willibrordusstraat dwars door de stad naar de postzegelmarkt. Er was toen nog zo weinig
verkeer dat mijn moeder daar geen bezwaar tegen had. Misschien wist ze ook wel niet
waar de postzegelmarkt lag. Op zo'n tocht passeerde ik alle grachten. Maar ik kan me niet
herinneren er ooit acht op geslagen te hebben. Mijn wereld was die van de Amstel en de
Galerij op het oude Frederiksplein. Dus heb ik nooit een jongeman gezien die op de
grachten speurde naar paddestoelen. Misschien had het dan niet 35 jaar hoeven duren voor
ik opeens geboeid raakte door paddestoelen!
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Sombere siersteelgordijnzwam (Cortinariusflexipes) langs de Keizersgracht, Amsterdam.
Oktober 1998 Foto: Rob Chrispijn

Straatchampignon ( Aga1·icus bitorquis) op de Egelantiersgracht, Jordaan, Amsterdam.
November 1997. Foto: Rob Chrispijn.
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Ramariafennica, de Paarsbruine koraalzwam, in 1998 met
opvallend veel vruchtlichamen. Foto: Bert Tolsma.

Lycoperdon mammiforme, de Vlokkige stuifzwam, tot
7 exemplaren sierden de Notenlaan in de herfst van 1998.
Foto: Bert Tolsma.

BIJZONDERE WAARNEMINGEN EN VONDSTEN
Een kwartet bijzonderheden bij Zeist
Tolsma, L.P. 1999. A quartet of rarities in Zeist. Coolia 42 (1): 36-38.

Toen Theo Reijnders herfst 1996 met een bruin koraalzwammetje kwam aanzetten in onze
werkgroep in Nijenrode, wist Peter-Jan Keizer vrijwel direct de naam te noemen: Ramaria
fennica, de Paarsbruine koraalzwam. Volgens het overzicht in het kleibosnummer van
Coolia (van den Dool & al., 1997) gaat het hier om de variëteit cinnamomeoviolacea.
Je bekijkt zo'n onopvallend paddestoeltje en realiseert je pas later, met de boeken
erbij, hoe bijzonder zo'n vondst toch eigenlijk is. Een soort van de Notenlaan in Zeist en
maximaal 1 km van mijn microscoop en camera verwijderd. In 1975 voor het laatst bij
Colmschate waargenomen, mogelijk uitgestorven. Zoiets geeft mij altijd een ongelooflijk
zeldzaam gevoel en ik heb hem dan ook uitgebreid gefotografeerd (Foto links). En tot
mijn verrassing stond hij herfst 1997 ook aan de Blikkenburgerlaan, eveneens in Zeist,
nog dichter bij mijn huis.
Diezelfde herfst stond, vlak bij de vorige soort, een andere ~eldzaamheid te bloeien:
Ramaria botrytis, de Bloemkoolzwam. Laatste vondst bij Bunnik (= Notenlaan) in 1972.
Afgelopen herfst stond hij er in nog grotere aantallen. Een foto' van een ietwat ouder
exemplaar stond in Coolia 40: 122. Ik heb nu dia's van exemplaren in volle heerlijkheid.
Na alle negatieve geluiden over de achteruitgang van die Notenlaan (vooral verdroging
en ook invloed van de maïsakker ernaast) geven dit soort vondsten het gevoel of die oude
laan nog even en hopelijk niet voor het laatst haar schoonheden wil laten zien. De beuken
die er staan worden nu toch wel echt oud en de gevolgen van de oorlog(!) (de afgeschoten
kruinen) doen zich steeds duidelijker voelen. Plannen om een (schelpen)pad door de laan
aan te leggen gaan hoogstwaarschijnlijk niet door, gelukkig maar, want dan valt aan
verloedering niet te ontkomen. De laan heeft het vanaf de Tiendweg toch al te verduren
met de rijkdom (aan afval) van de tot landhuis omgebouwde boerderij van Pentener van
Vlissingen. Ook aan het andere eind is de kap van de populieren, waarbij het gehakselde
hout een laag van enkele decimeters vormt tussen de nieuw aangeplante beuken, een
ingreep die voorlopig alleen interessant is voor paddestoelen op hout(snippers). Dit hout
leverde vorig jaar een Plureus cervinus, de Gewone hertenzwam, met een doorsnede van
meer dan 20 cm op.
De derde vondst die mij verraste was toen ik op de laatste werkgroepavond in 1996
een dia liet zien waarop een paddestoel stond die ik niet kende, niet geplukt had: ik vond
hem zo mooi dat ik hem liet staan (er stond er maar één). Dit IVN-trekje ben ik nog niet
helemaal kwijt. Het was Lycoperdon mammifonne, de Vlokkige stuifzwam, alleen bekend
van de Notenlaan in Zeist. Ik weet dat hij daar voorkomt, want Gerard de Vries gaat, ik
dacht speciaal voor deze soort, daar nog wel eens kijken. Ik kan hem bijna vanuit mijn
raam zien en de dia is mij zeer dierbaar geworden (Foto rechts). Het exemplaar op mijn
dia is veel witter en vlokkiger dan de afbeelding in Breitenbach & Kränzlin (1986, deel 2,
pl. 515).
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Opvallend bij deze drie vondsten is, en dat geldt voor meer bijzonderheden op de
Notenlaan, dat het meest interessante gedeelte van de Notenlaan maar uit enkele tientallen
meters bestaat.
De vierde vondst komt niet van de Notenlaan maar uit de Wulperhorst, vlak ernaast.
Ik belde Peter-Jan in november '97 over bermbeheer (in dit geval van de Blikkenburgerlaan) en toen vertelde hij mij dat hij op een liggende beuk verscheidene exemplaren van
Hericium eoralloides, de Kammetjesstekelzwam had gevonden. De volgende dag na mijn
werk met de camera erheen en inderdaad, zeer fotogeniek lag daar een wegrottende beuk
met zeker vijf bundels Kammetjesstekelzwammen te bloeien. Werkelijk een uniek gezicht:
die oude beuk als vergane glorie met verschillende witte plukken zwammen erop. Vroeger
zeldzaam, sinds 1980 slechts vermeld van Emmen en Goes.
Hoewel pessimistisch over de achteruitgang van soorten (de Rode lijst is zo lang) zijn
zulke vondsten evenzovele lichtpuntjes, waarbij je het gevoel hebt dat gelukkig nog niet
alle bijzonderheden definitief uitgestorven zijn.
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Voorjaarspaddestoelen in tuinen
Bergh, F.A. van den. 1999. Two rarely found fungi, Morehel/a elata and Geopora sumneriana, in
village gardens in the province of North Holland. Coolia 42(1): 38-41

Het paddestoelenseizoen 1998 begon al vroeg met een tweetal bijzondere paddestoelen die
de moeite waard zijn om hier voor het voetlicht gebracht te worden.
De eerste meldde zich al op 18 maart onder de naam Morehel/a elata Fr.: Fr., de
Kegelmorielje. De Kegelmorieljes groeiden in de tuin van de familie Bleyenga te Groet in
een groep van wel 15 exemplaren. Zij stonden met hun kegelvormige donkere hoeden
rond een vijvertje in enigszins humeus zand, deels tegen een houten beschoeiing. De heer
Bleyenga vertelde mij dat hij deze opvallende morielje voor het eerst zag. Dat zegt wel
wat omdat hij elk jaar naar paddestoelen zoekt en bovendien natuurgids is, o.a. bij het
IVN. Daar hij reeds jaren in dit huis woont maar de Kegelmorielje hier niet eerder zag,
vraag je je af waarom deze soort ineens zo massaal fructificeert. Zou verstoring van de
groeiplaats de aanzet tot de vorming van deze paddestoelen kunnen zijn? Vast staat dat de
vijver nog dit jaar zal worden uitgebreid met een moerasgedeelte. Bij deze uitbreiding zal
nu rekening worden gehouden met de aanwezigheid van dit mycelium.
Voor een beschrijving van deze soort wordt verwezen naar de onvolprezen publicatie
van R.A. Maas Geesteranus (1967). Deze beschrijving en afgrenzing van de soorten en
vormen binnen het geslacht Morehel/a is duidelijk en eenduidig. De auteur onderscheidt in
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dit geslacht slechts twee soorten:
- M. e/ata, de Kegelmorielje, waarbij de alveolen in verticale rijen zijn gerangschikt en
gescheiden door (lange) lengteribben die onderling door korte dwarsverbindingen
verbonden zijn;
- M. escu/enta, de Gewone morielje, met onregelmatig gerangschikte alveolen, gescheiden
door ribben die zelden verticaal verlopen.
Beide soorten zijn, zoals we uit de praktijk en de literatuur weten, omringd door
een aantal 'vazallen' met afwijkende vormen en kleuren. Zo behandelt Maas Geesteranus
(1967) bij de beschrijving van de Kegelmorielje ook M. hortensis (= M. vaporaria, de
Tuinmorielje, in het 'Overzicht' (Amolds & al., 1995)) als een verwante vorm, met als
verschil de aan- of afwezigheid van een groeve bij de overgang van de hoed naar de steel.
De vondst in de tuin van de familie Bleyenga vertoonde duidelijk een groeve bij de
verse exemplaren en bij gedroogd materiaal is deze nog duidelijker te zien. Bovendien
bleken deze groeven steriel te zijn: onder het microscoop zag ik een palissade van
langgerekte al of niet gesepteerde knotsvormige elementen van circa 90-200 x 10-14 J.tm.
Ze leken op de parafysen, die tot taak hebben in het hymenium de asci uit elkaar te
houden.
Opmerkelijk is dat Maas Geesteranus (1967) bij de behandeling van de Gewone
morielje uitvoerig ingaat op diverse afwijkende vormen, daarbij opmerkend dat 'normale'
en afwijkende vormen soms op hetzelfde mycelium worden gevonden. In dit verband
noemt hij ook M. conica, een vorm met langgerekte conische hoeden, zonder systematische betekenis.
Hét belangrijkste onderscheid tussen M. elata en M. esculenta blijft toch de
rangschikking van de alveolen al dan niet in verticale lijnen. Ik ga zo uitgebreid op deze
eigenschap in gezien de verwarring die gesticht wordt door o.a. Marchand (1971: afb. 86
& 88; 1973: afb. 185 & 186), waar onder de naam M. conica sensu lato (diverse
variëteiten) verschillende vormen worden afgebeeld met de alveolen in verticale rijen, zo
kenmerkend voorM. elata. Terecht wordt mijns inziens in het 'Overzicht' (Amolds & al.,
1995) dan ook niet verwezen naar genoemde illustraties. Deze afbeeldingen zullen
vermoedelijk betrekking hebben op M. elata. Ook de afbeeldingen in Breitenbach &
Kränzlin (1981: afb. 1), onder de naam M. conica Pers. var. deliciosa Fr., alsmede die in
Dähncke & Dähncke (1993: 1098) en Dennis (1968: fig. 3 B), komen het meest overeen
met M. elata. Deze afbeeldingen gelijken overigens allemaal op het materiaal uit Groet.
Ook de afbeeldingen in Phillips (1981 : 266) en Ryman (1992: 608) geven een goede
indruk van de in Groet gevonden exemplaren. De verwarring neemt weer wat toe door de
opmerking van Courtecuisse· (1994) bij afb. 12 van M. costata (Vent.) Pers., dat deze
soort vaak verward wordt met M. elata (= M. conica volgens Courtecuisse) maar dat
deze laatste minder ontwikkelde, parallel verlopende ribben zou hebben. Wat wij daar mee
aan moeten weet ik niet, moderne Franse inzichten kun je toch niet geheel negeren. Maas
Geesteranus (1967) geeft M. costata gelukkig op als een synoniem van M. elata, waardoor
je toch weer een beetje gerustgesteld wordt, maar het blijft knagen.
De tweede bijzondere vondst meldde zich op 27 maart, en betrof Geopora
sumneriana (Cooke) De la Torre, de Cedergrondbekerzwam, die groeide in de tuin van de
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familie Lamers te Hoorn. De buurvrouw, mevrouw Kieft, wilde wel wat meer weten van
deze forse bekerzwam, die met tientallen exemplaren in het gazon onder een nog maar 25
jaar oude Atlasceder groeide. Op advies van een tuincentrum moesten de bekerzwammen
snel worden uitgestoken teneinde een gesloten grasmat te behouden! Dit veroorzaakt dus
juist grote gaten in de mat, want de bekers werden wel 7 cm breed.
Via een kennis van mevrouw Kieft kwam een exemplaar van deze bekerzwam ter
determinatie bij mij terecht. Geen twijfel mogelijk: gladde, kleurloze, met twee druppels
gevulde, grote sporen van 30-35 x 15-16 JLm en in jodium-houdende oplossingen negatieve
asci (ascustop wordt niet blauw in Melzer of Lugol). Het receptaculum was dichtbezet met
lange bruine haren die onder het microscoop vertakt bleken en bekleed met heldere kleine
kristalletjes. Het hymenium was bleek grijsbeige (Munsell 10 YR 6/3-6/4-7/3), soms met
een lichtere zweem (ca. Munsell 2.5 Y 7/2-7/4). Het vlees in het centrum was ±3 mm
dik, terwijl het hymenium daar wat stomp gerimpeld was. Het is interessant te weten dat
de jonge vruchtlichamen zich als gesloten bolletjes ondergronds bevinden en pas bij
rijpheid boven de grond uitkomen en zich daar stervormig uitspreiden. Een steel of
myceliumstreng, zoals bij het uit de duinen bekende Zandtulpje (Peziza ammophila Dur.
& Lév.), dat later ook stervormig opensplijt, was niet aanwezig. Het Zandtulpje mag dan
oppervlakkig gezien wel wat op een kleine Cedergrondbekerzwam lijken, maar het komt
in een heel ander milieu voor, zonder ceders, en is microscopisch totaal verschillend; bij
een Peziza worden de ascustoppen prachtig blauw in de genoemde jodiumpreparaten. Van
het Zandtulpje zijn in de gangbare paddestoelboeken niet veel afbeeldingen gegeven. Ik
vond in Dennis (1968) een beschrijving met een afbeelding op Plaat lilA. Van de
Cedergrondbekerzwam zijn duidelijke afbeeldingen te vinden in Breitenbach & Kränzlin
(1981: afb. 68) en in Phillips (1981: 272), beide onder de naam Sepultaria sumneriana.
Voor een beschrijving zie Maas Geesteranus (1969).
Over de ecologie van deze bekerzwam valt nog heel wat te mijmeren. De grasmat
waarin hij stond, groeit op zware kleiige aarde. De Atlasceder is een van de vele tuinvariëteiten met enigszins blauwe naalden. Zou het mycelium van deze paddestoel alleen
genoegen nemen met het verteren van deze naalden, die zich dan vooral onder de grasmat
in de grond zouden moeten bevinden? Zouden die paar naalden (je moet ze maar niet
willen gaan tellen) voldoende voedsel kunnen geven voor de productie van zoveel vlezige
bekers? Er was geen sprake van een naaldendek op dit groene gazon. Het is dus verleidelijk om te denken aan een ander mechanisme, en wat is er dan meer voor de hand liggend
dan een mycorriza-verhouding. Maar als dit zo is, hoe maakt deze zwam die (vooral) in
Noord-Afrika voorkomt, dan contact met een in Nederland gekweekte Ceder? Waarom
worden de vruchtlichamen zo weinig gezien, terwijl er zoveel tuinen zijn waar de blauwe
vormen van de Atlasceder staan te pronken? Misschien worden zij wel gezien, maar niet
gemeld. Zowel Kuyper (in: Arnolds & al., 1995) als Courtecuisse (1994) vermelden naast
de ceder ook de Taxus, een oude Europese boomsoort, als begeleidende boomsoort. Zo
zijn er bij de uitoefening van onze liefhebberij nog veel vragen te verzinnen, als het niet
over taxonomie gaat dan wel over de ecologische levensvoorwaarden en verspreiding der
zwammen.
Bij het ter perse gaan van deze tekst maakte Else Veilinga mij attent op een
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mededeling van wijlen Jasper Daams (1952) waarin hij het voorkomen signaleert van de
Cedergrondbekerzwam in het voorjaar van 1951 onder een grote Atlasceder op landgoed
'De Wielewaal' in Eindhoven. De gevormde vruchtlichamen bereikten een diameter van
75 mm. Tevens wees de redactie mij op een vondst in Leiden, vermeld in het artikel van
Hans Adema elders in dit nummer.
Mijn dank aan alle paddestoelenhelpers die mij attent maakten op bijzondere
zwammen, mogen zij daar tot in lengte van dagen mee doorgaan.
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De Zijdeachtige beurszwam, Volvarie/la bombycina op een
Fijnspar (Picea abies)
Vries, G.A. de. 1999. Volvariel/a bombycina is recorded growing on the root of a living Picea
abies, a host not previously reported in the Netherlands. Coolia 42(1): 41-42.

Op 13 augustus 1998 vond ik in de boswachterij 'De Vuursche' te Baarn een pas uit de
vol va gekomen Volvariel/a bombycina (Schaeff.: Fr.) Sing. aan de voet van een nog
levende, ±80 jaar oude Picea abies. Bij nader onderzoek bleek deze fraaie zwam te
groeien op een met zwartbruin vermolmd hout gevulde plek aan de bovenkant van een
ruim 20 cm dikke wortel, die onder een vlak er langs lopend, smal ruiterpad doorliep.
Waarschijnlijk hadden passerende paarden met hun hoeven vroeger eens een beschadiging
veroorzaakt, die was gaan rotten en vervolgens door de als saprotroof bekend staande V.
bombycina was geïnfecteerd.
Daar ik meende te weten dat V: bombycina een echte loofhoutbewoner was
(volgens de literatuur voorkomend op Acer, Aesculus, Alnus, Fagus, Juglans, Populus,
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Salix, Ti/ia en U/mus) vermoedde ik, dat hier sprake zou kunnen zijn van een bijzondere
substraatkeuze . Naspeuringen in de literatuur bevestigden mijn vermoeden althans in
zoverre, dat ik coniferen nergens met name als substraat vermeld kon vinden. Van de in
totaal 29 door mij geraadpleegde literatuurbronnen, die hier, met één uitzondering, om
ruimte te sparen niet zullen worden genoemd, vermelden er 20 uitsluitend loofhout. De
overige geven geen nadere omschrijving van het type hout. Behalve levende en dode
bomen worden ook nog houtproducten zoals plinten, mijnpalen, zaagsel- en papierhopen
als substraat opgegeven. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat zich in de bovengenoemde
houtproducten ook coniferenhout heeft bevonden. Verder blijft het ook nog de vraag of de
negen auteurs die alleen van 'bomen' spreken zonder deze nader aan te duiden, daaronder
eventueel ook naaldbomen hebben bedoeld.
Was V. bombycina algemener geweest, dan zou hij bij ons wellicht al eerder op
naaldbomen gevonden zijn. Het is echter volgens het 'Overzicht van de paddestoelen in
Nederland' (Arnolds & al., 1995) een vrij zeldzame soort, die ook elders in Europa
bepaald niet algemeen genoemd kan worden.
De Baarnse vondst vormt in ieder geval een bevestiging van het feit dat loofhoutspecialisten soms ook wel eens een enkele keer op naaldbomen kunnen gaan fructificeren,
zoals Jahn (1979) indertijd al opmerkte.
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PADDESTOEL VAN HET SEIZOEN
DE RODE KELKZWAM
Ad van den Berg
Merellaan 192, 2902 JK Capelle a/d lisse!
Berg, A.P. van den, 1999. The mushroom of the season: Sarcoscypha coccinea, the Scarlet Elf
Cup or the Fairy's Bath. Coolia 42(1): 43-44.

Mijn eerste nadrukkelijke kennismaking met de Rode kelkzwam
(Sarcoscypha coccinea), nu 17 jaar geleden, was de foto in het
bekende boek van Roger ·Phillips (1981). Van de NMV had ik
toen nog nooit gehoord. Als ik die paddestoel toch eens zou
mogen tegenkomen! "Vroege winter-vroege voorjaar. In ons
land slechts een enkele maal gevonden". Dat zou voor mij wel
niet weggelegd zijn, dacht ik. Tot vorige winter, op een donkere, gure avond. Zo'n avond waarop heer Bommel aan Joost
placht te vragen de haard nog eens op te stoken en een voorvaderlijke port uit de kelder te halen, en er vervolgens steevast
plotseling op de deur werd geklopt door een duistere figuur die ongezien het slot
Bommelstein was genaderd. Op zo'n avond stond er ineens een diep in de kraag gedoken
bezoeker in de kamer met een geheimzinnig doosje in de hand geklemd. Onder het deksel
een fonkelrood juweel: de Rode kelkzwam. Een grote schat zou volgens de late gast
(Gerard Claassen) te vinden zijn in het Loetbos in de Krimpenerwaard. Op 30 december
stond ik oog in oog met tientallen Rode kelkzwammen, verstopt tussen takken en bladstrooisel.
De Rode kelkzwam is een ascomyceet die groeit in de vorm van een beker op een
meer of minder lange steel die verbonden is met vaak begraven rottend hout. De binnenkant is vlammend rood, terwijl de buitenkant dun witvlokkig behaard is. Bij regen valt
deze wittige tint tijdelijk grotendeels weg. Ondanks de signaalkleur vallen de vruchtlichamen vaak niet zo op als bijvoorbeeld die van de Grote oranje bekerzwam (Aleuria
aurantia). De kelken blijven soms lang samengevouwen en gedeeltelijk verborgen onder
het bladstrooiseL Maar ook dan hebben ze een onweerstaanbare aantrekkingskracht op
fototoestellen en naamgevers. De Engelsen laten daarbij hun verbeelding voluit spreken:
Scarlet Elf Cup of Fairy's Bath! Natuurlijk, waar anders zouden elfen in moeten baden?
Sinds enige tijd kunnen we de Rode kelkzwam niet meer klakkeloos op het
karteringsformulier zetten. Het 'Overzicht' (Amolds & al., 1995) onderscheidt nu drie
soorten Sarcoscypha. De Rode kelkzwam zelf (S. coccinea), de Krulhaarkelkzwam (S.
austriaca) en de Slijmspoorkelkzwam (S. jurana). Uiterlijk precies hetzelfde, zodat je
zonder microscopisch onderzoek de vondst alleen als S. coccinea sensu lato kunt opgeven.
De verschillen zijn subtiel. De haren zijn bij S. austriaca sterk gekronkeld en min of meer
recht bij de beide andere soorten. S. jurana onderscheidt zich doordat de ascosporen in
verse toestand vaak een slijmlaagje hebben, en bovendien twee grote oliedruppels (20-40
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kleine bij de andere). Hij zou specifiek op Linde (Tilia) worden gevonden. S. coccinea
wordt het meest afgebeeld, b.v.in Breitenbach & Kränzlin (1984: afb. 120) en Keizer
(1997, p. 55). Gerhardt (1997, p. 638) en Jordan (1995, p. 45) geven een foto van S.
austriaca, en bij de laatste is ook de steel goed te zien.
De kelkzwammen zijn zeldzaam in ons land, maar het aantal vindplaatsen neemt
gestaag toe, momenteel 29 uurhokken in het NMV-bestand en minstens twee andere nog
niet opgenomen. Dit houdt vermoedelijk in de eerste plaats verband met de toegenomen
inventarisatie-activiteit. Het biotoop lijkt niet bedreigd, daar de paddestoelen groeien op
verteerd hout in vochtige loofbossen op rijke grond. Bij de huidige neiging van beheerders
om hout te laten liggen zou je een verdere toename kunnen verwachten. Veruit de meeste
meldingen stammen uit de (natste?) provincies in het westen en noorden van ons land.
Expliciet genoemde substraten zijn Esdoorn, Els, Populier, Wilg, Linde en Vlier. Het
aantal meldingen van S. austriaca en S. coccinea is vrijwel gelijk, maar er wordt
verondersteld dat een deel van de oudere opgaven van S. coccinea vermoedelijk S.
austriaca betreft (opgaven vanaf 1995 lijken dat te bevestigen). Het voorkomen van S.
juraTUl is onduidelijk: in het databestand zijn geen waarnemingen te vinden, hoewel in de
aanvulling op de oude standaardlijst een vondst in de Flevopolders is vermeld.
De Rode kelkzwam wordt in de Duitstalige literatuur veelal beschreven als
paddestoel van de late winter en het voorjaar. Hij zou snel na het optreden van het eerste
smeltwater te voorschijn komen. In ons land zijn echter waarnemingen bekend uit
november en december waarbij er nog geen sneeuw of ijs te bespeuren was . Een korte
koudeprikkel is daarom kennelijk al voldoende voor fructificatie. De vroegst bekende
vondst in het bestand is 8 november (1997) en de laatst gemelde waarneming dateert van
22 april (1995). In 1998 werd de eerst bij mij gemelde vondst al gedaan op 26 oktober, op
een meegenomen tak in de tuin van de duistere bezoeker die mij in dit avontuur heeft
gestort, en op 11 november werd de paddestoel wederom op dezelfde locatie in het
Loetbos gezien.
Wanneer dit artikel verschijnt kan de Rode kelkzwam dus al 'volop' te vinden zijn.
Sla geen acht op de boeken die zeggen dat ze pas na sneeuw en ijs te voorschijn komen.
Elfjes, in hun vorstelijke kuipjes, baden toch niet in smeltwater?
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BOEKBESPREKINGEN
J. Heilrnann-Clausen, Annemieke Verbeken & Jan Vesterholt. The genus Lactarius.
Fungi of Nartbern Europe. 2. Svampetryk. Kornblomstvej 6, DK 8381, Tilst, Mundelstrup, Denemarken. Prijs: DKK 250.--; verzending: DKK 50.-- (bij betaling per Eurochecque; bij betaling per Postgiro naar Postal account nr. 8489335 DKK 30.-- extra).
Lang heb ik met spanning uitgezien naar dit tweede deeltje in de reeks Fungi of Narthem
Europe. Immers, het eerste deel over wasplaten (Boertmann, 1995) had hoge verwachtingen gewekt en aangezien ik zelf al enkele jaren met melkzwammen bezig ben in het kader
van de Flora Agaricina Neerlandica, was ik heel benieuwd naar de inhoud van dit tweede
deel. Het is een heel aantrekkelijk boek geworden met kleurenfoto's van goede tot
uitstekende kwaliteit. De opzet is als het vorige deel. In de inleidende hoofdstukken wordt
een overzicht gegeven van de macro- en microscopische kenmerken, duidelijk geïllustreerd
met instructieve lijntekeningen en een aantal zeer verhelderende kleurenfoto's. Er wordt
een overzicht gepresenteerd van de indeling van het genus, waarbij het opvalt dat het
ondergeslacht Lactarius geheel aan het eind pas wordt genoemd. Dientengevolge wordt de
type-soort van het geslacht, Lactarius piperatus, de Pepermelkzwam, geheel aan het eind
van het boek pas behandeld. De inleiding wordt besloten met korte hoofdstukken over
ecologie en eetbaarheid. Vervolgens worden de soorten uitgesleuteld. Het grootste deel
van het boek bestaat uit uitgebreide beschrijvingen van de soorten, met minimaal één en
soms meer kleurenfoto's per soort en lijntekeningen van sporen, hoedhuid en cystiden van
goede kwaliteit. Bij elke beschrijving wordt ook iets gezegd over de ecologie en
geografische verspreiding. Het boek wordt besloten met een verantwoording van het
afgebeelde materiaal, kleurenterminologie, informatie over geografische verspreiding en
een uitgebreide literatuurlijst.
Ondanks de algehele positieve indruk die het boek op me heeft gemaakt, zijn er
toch ook een aantal minpunten. De sleutels zijn zeer beknopt en kennen veel gewicht toe
aan ecologische kenmerken. De keuze bij welke waardboom de soort voorkomt zal in veel
gevallen in gemengde bossen tamelijk moeilijk zo niet onmogelijk zijn, hetgeen determinatie, vooral bij sterk op elkaar lijkende soorten, bemoeilijkt. Ook stemt de sleutel niet altijd
overeen met de beschrijving van de soort en wordt weinig rekening gehouden met de
variabiliteit. Zo zijn er soorten waarbij de hoed nu eens glad, dan weer duidelijk bobbeliggeribbeld is (bijvoorbeeld in de groep van L. tabidus, de Rimpelende melkzwam, L.
theiogalus, in het 'Overzicht') en L. subdulcis, de Bitterzoete melkzwam). Deze worden
dan niet, wat logischer zou zijn, op twee plaatsen uitgesleuteld. Erg jammer is het feit dat
de auteurs zonder duidelijke uitleg een heel afwijkende terminologie van hoedhuidstructuren invoeren, die zeker niet zal worden overgenomen in de Flora Agaricina Neerlandica.
Dat dit op het laatste moment gebeurd is, blijkt o.a. uit het feit dat in de sleutel de
hoedhuid van L. subdutcis een trichopalissade wordt genoemd, maar in de beschrijving
een oedotrichoderm. Ronduit verwarrend zijn termen als hypho-, tricho- en hymenoepithelium. Het ware te wensen dat mycologen onderling meer overeenstemming zouden
krijgen over deze terminologie.
Zoals uit de inleiding blijkt, hebben de drie auteurs onderling de te bewerken
soorten verdeeld. Daarbij hebben ze wat betreft hun opvattingen over wat een soort
genoemd moet worden, weinig overeenstemming proberen te bereiken. Zo vind je in dit
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boek naast elkaar voorbeelden van een hele nauwe soortopvatting, zoals in het geval van
L. trivialis (Forse melkzwam) versus L. utilis en L. vietus (Roodgrijze melkzwam) versus
L. syringinus en voorbeelden van wel een hele ruime soortopvatting, zoals bij J. Heilmann-Clausen, die het complex van de Rode kleibosmelkzwam tot één soort heeft
gereduceerd die hij L. fulvissimus noemt. Wij hebben de stellige indruk dat hier in elk
geval twee, zo niet meer soorten onder vallen. Hetzelfde geldt voor zijn opvatting van L.
rubrocinctus. Binnen het complex van L. tabidus, waaraan Sonja Idzerda recent heeft
gewerkt, kiest Heilmann-Clausen ook voor een heel ruim soortbegrip waarbij onze nieuwe
L. oedohyphosus Idzerda & NoordeL ten onrechte als synoniem van L. lacunarum, de
Greppelmelkzwam, wordt opgevat. Overigens geeft Heilmann-Clausen bij L. tabidus
afbeeldingen van sporen met ornamentatie van het type dat eerder bij L. oedohyphosus
past.
In de groep van de kleine melkzwammen die met Els zijn geassocieerd, wordt L.
obscurarus, de Groenige elzemelkzwam, nu wel heel vreemd opgevat als een soort die
nooit olijftinten in de hoed mag hebben, geheel strijdig met de gangbare interpretatie van
die naam. De auteur geeft echter toe dat de problemen in dit soortcomplex nog niet geheel
zijn opgelost.. . Ook wordt in sommige gevallen vreemd omgesprongen met de nomenclatuur. Zo wordt de naam van de Zwartgroene melkzwam, L. necator, om twijfelachtige
redenen verworpen en vervangen door L. plumbeus. Lactarius eremor in de zin van
Neuhoff, Marchand en Bon, waar geen twijfel bestaat over de identiteit, wordt vervangen
door de nieuwe naam L. rostrarus omdat de oorspronkelijke beschrijving van Fries niet
duidelijk te interpreteren valt. Dit terwijl ook voor behoud van de naam L. eremor
gekozen had kunnen worden door middel van het aanwijzen van een neotype. Om
volstrekt vergelijkbare redenen hebben ldzerda & Noordeloos (1997) er voor gekozen een
neotype voor Lactarius tabidus aan te wijzen, om daarmee de gangbare interpretatie van
deze naam te behouden. Het is een bekend feit dat in Noord-Amerika en Europa dezelfde
soorten voor kunnen komen, die echter op elk der beide continenten onder eigen namen
beschreven zijn. Om echter louter op grond van een type-studie, zonder de soort van eigen
waarneming te kennen en de variatie te hebben bestudeerd, tamelijk gevestigde namen te
vervangen zoals in het geval van L. lapponicus Harmaja, die nuL. duplicatus A.H. Smith
moet heten, is een ronduit hachelijke zaak.
Ondanks deze tamelijk uitvoerige kritiek, wil ik positief besluiten. Dit boek over
melkzwarnrnen is het eerste degelijke werk over dit geslacht na de monografie van
Neuhoff (1956) en de Finse bewerking van Korhonen (1984) . Het bevat een schat aan
gegevens over dit mooie en moeilijke geslacht. Zeer waardevol zijn de talrijke kleurenfoto's en goede illustraties. En voor de prijs hoeft u het zeker niet te laten dit boek aan te
schaffen.
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A. Bidaud, P. Moënne-Loccoz & P. Reumaux, 1997. Les Cortinaires hinnuloides.
Éditions Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie. Besteladres: Mme E. Bidaud, 70 rue
Edison, F-69330 Meyzieu, Frankrijk. Prijs: FF 350. ISBN 2-9508248-8-9.
Dit is het eerste supplement bij de 'Atlas des Cortinaires' van dezelfde auteurs, en geheel
gewijd aan de gordijnzwammen uit de groep van de Muffe gordijnzwam (Cortinarius
hinnuleus s.l.). Voor wie gewend is aan Mosers Kleine Kryptogamenflora, waarin deze
groep vier soorten telt, is dit boek wel even schrikken: Het bevat afbeeldingen en meestal
ook beschrijvingen van 86 taxa (soorten, variëteiten en vormen), waarvan er maar liefst
40 als nieuwe soort en 7 als nieuwe variëteit of vorm gepresenteerd worden. Een sleutel
tot alle afgebeelde taxa (uitgezonderd de alpiene C. hinnuleus var. favreanus f. graveolens) is ook opgenomen. Gezien de afsluitende passages van het tekstgedeelte menen de
auteurs met deze uitgave nog niet de hele vormenrijkdom van de Muffe gordijnzwammen
te hebben gedocumenteerd.
Hoewel het grote aantal nieuw geïntroduceerde taxa uitnodigt tot een discussie over
het door de auteurs gehanteerde soortconcept, wil ik me hier eigenlijk beperken tot de
vraag wat je als mycoloog aan dit boek hebt om een collectie Muffe gordijnzwammen op
naam te brengen. Weliswaar zijn de afbeeldingen (van de hand van P. Moënne-Loccoz)
uitstekend, maar helaas bieden ze geen duidelijkheid over de criteria die de auteurs
gebruiken om de soorten van elkaar te onderscheiden. En aangezien het boek 34 platen
bevat, met ieder een stuk of tien bruin-oranje gordijnzwammen, ben je bij het bladeren al
snel de kluts kwijt. De beschrijvingen voegen hier niet veel aan toe. Hierbij zij opgemerkt
dat het er op lijkt dat vrijwel alle nieuwe soorten op één enkele collectie gebaseerd zijn,
en dat werpt de vraag op in hoeverre de auteurs zelf voldoende inzicht in de variabiliteit
van hun soorten hebben.
Voor determinatie ben je in ieder geval aangewezen op de sleutels. Deze zijn strikt
dichotoom, en leiden via secties, subsecties, series en stirps uiteindelijk naar de soorten,
variëteiten en vormen. leder taxon wordt precies éénmaal uitgesleuteld; er zijn geen
kruisverwijzingen. Dit laatste suggereert dat de auteurs de taxa scherp van elkaar kunnen
onderscheiden, en dat de betreffende kenmerken in de sleutel ook gebruikt worden. Helaas
lijkt het er niet op dat dat hier het geval is: in veel gevallen worden (1) onbetrouwbare of
onduidelijke kenmerken gebruikt, (2) sluiten de alternatieven elkaar niet uit, of zijn (3)
opeenvolgende stappen van de sleutel met elkaar in tegenspraak. Enkele voorbeelden:
1 Ecologische kenmerken (met name loofbos versus naaldbos) worden op zeven plaatsen
in de sleutel gebruikt, vaak al vrij in het begin (erg vervelend voor bijvoorbeeld
collecties uit gemengd bos). De eerste stap in de sleutel tot de Stirps van Sectie hinnuleus scheidt 'kleinsparige taxa' van 'middel- tot grootsparige taxa', zonder verdere
maataanduiding. De Stirps tortipes is op niets meer gebaseerd dan een iets kronkelige
steel.
2 In de hoofdsleutel zijn de Series hinnuleus en alutaceofulvus niet scherp gescheiden;
ook bevat de Serie helvolus (gekarakteriseerd door geel velum) enkele soorten met wit
velum, die dan ook niet uit te sleutelen zijn. C. tigris en C. hinnuleovelatus zijn niet
onderscheidbaar (het in de sleutel aangegeven verschil in sporengrootte is niet in
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overeenstemming met de beschrijvingen).
3 C. acutocephalus en C. basililaceus hebben een roze steelbasis, maar worden niettemin
bij de soorten met een witte steelbasis uitgesleuteld. De Series helvolus en lacustris
worden op grond van sporengrootte en -vorm onderscheiden, maar in de daaropvolgende sleutels tot de soorten blijken de sporenmaten compleet te overlappen; gezien de
individuele beschrijvingen onderscheiden ook de sporenvormen zich niet.
Samenvattend denk ik dat dit boek een mooi beeld geeft van de vormenrijkdom van
het C. hinnuleus-complex, maar dat je voor determinatie voorlopig beter aan Maser vast
kunt houden. Het boek is aanwezig in de verenigingsbibliotheek.
Nico Dam, Malden

Keiler, J. 1997. Atlas des Basidiomycètes vus aux microscopes electroniques. Union
des Sociétés Suisses de Mycologie. 497 pp., waarvan 324 platen met in totaal 1658 foto's.
Prijs: ca. SFR. 80,--.
Het boek is het resultaat van een tientallen jaren durend onderzoek van de auteur aan de
sporen van basidiomyceten met de nadruk op de Aphyllophorales, waarbij in eerste
instantie met een transmissie-electtonenmicroscoop (TEM) naar de wandsamenstelling
werd gekeken, en later ook met een raster- of scanning-electronenmicroscoop (SEM) naar
de oppervlaktestructuren. Ook werd gekeken naar de structuur van de pore in de septen
tussen de hyfen; deze structuur wordt voor de classificatie van groot belang geacht. In
totaal behandelt het boek 350 soorten, verdeeld over de Auriculariales (5), Tremeliales
(23), Dacrymycetales (6), Exobasidiales (4), Aphyllophorales (196), Boletales (16),
Agaricales (74) en Russulales (10).
Het boek is in principe franstalig, met uitzondering van de conclusies (ca. 20
pagina's), die ook in het Duits en Engels vertaald zijn. Het tekstgedeelte is in tweeërlei
opzicht ruim opgezet: er is veel wit en ook veel herhaling. Het bestaat uit een inleiding op
de sporenvorming en de bouw van de sporenwand en een overzicht van de situatie per
groep. De gebruikte terminologie is die van Clémençon (1997), en dus niet die van
Kühner die in principe gebaseerd is op lichtmicroscopische waarnemingen. Het is voor het
gebruik van het boek wel handig als je wat namen kent, want in de tekst wordt zelden een
geslachtsnaam voluit geschreven.
De foto's die het grootste deel van het boek in beslag nemen, zijn sterk wisselend
van kwaliteit: naast een aantal uitstekende afbeeldingen, zijn er veel TEM-foto's met erg
weinig detail, heeft een aantal SEM-foto's te veel contrast of is te licht afgedrukt,
sommige foto's zijn zelfs uit focus! Ook is er niet voor elke soort zowel een TEM- en een
SEM-plaatje, als een septum. De samenstelling is vrij willekeurig, soms aangevuld met
cystiden of kristallen. Het geheel maakt sterk de indruk dat de auteur zoveel mogelijk van
zijn foto's heeft willen publiceren. De lay-out van de platen is eveneens verre van
optimaal.
De interpretatie van de foto's is ook niet altijd eenduidig, zoals de auteur zelf al
aangeeft: "het is moeilijk om de lagen accuraat te identificeren vanwege het geringe aantal
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beschikbare criteria: dichtheid (opacity), structuur, plaats .. . ". Acht typen sporenwand
worden onderscheiden; de classificatie van de soorten volgens deze typen is vaak niet
parallel aan de geaccepteerde indeling. Zo vindt men een toch homogene groep als de
Thelephorales hier in drie verschillende groepen terug. Bij de Parasolzwammen blijkt de
sporenwand in sommige gevallen geornamenteerd te zijn, wat niet altijd overeenkomt met
andere (eigen) waarnemingen. Wel is het zo, dat de ornamentatie in sommige soorten
tamelijk variabel is, en dat de preparatiemethoden niet gelijk hoeven te zijn. Enige
voorzichtigheid bij de interpretatie van de platen blijft dus geboden.
Informatief is dat een bepaald type pore, namelijk doliporen met ongeperforeerde
parenthesomen, niet alleen voorkomt in de Hymenochaetales en de genera rond Hyphodontia en Trichaptum, maar ook bij Radulomyces (Cerocorticium), Phanerochaete, Subulicystidium en Typhula.
Dit boek geeft een aardig overzicht van de ornamentatiestructuren van sporen en is
als zodanig een goede bron van informatie. De essentie zou echter gemakkelijk in een
fractie van de huidige omvang kunnen worden gegeven. Voor de echte liefhebber is het de
moeite waard, maar waarschijnlijk is het na een keertje inzien voor velen wel genoeg.
Wie wil weten hoe die ongeperforeerde parenthesomen er uit mogen zien: het boek is in te
zien in de bibliotheek.
Literatuur
Clémençon, H. 1997. Anatomie der Hymenomyceten. F. Flück-Wirth, Teufen.
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Watling, R., Turnbull, E. 1998. British Fungus Flora Agarics and Boleti, vol. 8.
Cantharellaceae, Gomphaceae and amyloid spored and xeruloid memhers of Tricholomataceae (excl. Mycena). Royal Botanie Gardens Edinburgh, Print & Publications
Section, 20A Inverleith Row, Edinburgh EH3 5LR, United Kingdom. Prijs: !12.50 exc.
porti.
Zoals de titel al aangeeft, omvat dit achtste deel van de bekende British Fungus Flora een
wat merkwaardige aandoende selectie van uiteenlopende groepen paddestoelen. De opzet is
dezelfde als die der vorige delen. Na inleidende hoofdstukken met een nuttig overzicht van
belangrijke literatuur over de behandelde groepen, volgen de bewerkingen van de
Cantharellaceae en Gomphaceae in sectie I en een aantal genera van de Tricholomataceae
in sectie 11. Van elk geslacht wordt een beknopte karakteristiek gevolgd door een overzicht van de systematische indeling, een sleutel tot de soorten en vervolgens soortbeschrijvingen met beknopte verwijzingen naar synoniemen en representatieve kleurenatbeeldingen. Het boek wordt besloten met een ecologische lijst van soorten en een index van
synoniemen en misidentificaties . Achterin tenslotte worden lijntekeningen gegeven van de
vruchtlichamen en microscopische kenmerken van een selectie van de behandelde soorten.
Sectie I met de Cantharellaceae en Gomphaceae, omvat de genera Cantharellus,
Craterellus, Pseudocraterellus en Gomphus.
Sectie II omvat ten eerste de genera van de Tricholomataceae met amyloïde sporen
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(Cystodenna, Squamanita, Cantharellula, Clitocybula, Leucopaxillus, Melanoleuca,
Porpoloma, Pseudoclitocybe, Pseudoomphalina, Baeospora, Delicatula, Dermolorna,
Fayodia, Gamundia, Myxomphalia, Xeromphalina en Panellus). Een groot deel van deze
genera zijn ook behandeld in deel 3 van de Flora Agaricina Neerlandica en in het
binnenkort te verschijnen deel 4. In vergelijking daarmee zijn de beschrijvingen in dit
boekje beknopter. Voor sommige geslachten geldt dat de bewerking nog heel voorlopig is.
Soms zijn beschrijvingen zelfs geheel uit de literatuur overgenomen. De auteurs geven dat
soms dan ook aan, zoals bijvoorbeeld bij Melanoleuca, waar wordt gesteld dat soorten van
dit geslacht zelden kritisch bekeken zijn en dat onze kennis daarvan dus beperkt is. De
sleutel is dan ook experimenteel.
De tweede groep genera uit de Tricholomataceae die in dit boek worden behandeld,
behoren alle tot de zgn. xeruloïde genera (Baeospora, Clitocybula, Delicatula, Gerronema, Gymnopus, Hemimycena, Hydropus, Megacollybia, Mycenella, Oudemansiella,
Resinomycena, Strobilurus, Xeromphalina en Xerula). Dit zijn genera die worden
samengenomen op grond van het feit dat het trama van de steel di- of trimitisch is, d.w.z.
bestaat uit generatieve en skelethyfen. Voor sommige van de behandelde genera is het
buiten kijf dat ze dit kenmerk bezitten. Van andere genera is dat niet of niet volledig
bekend. Het is nog maar de vraag of dit trama-kenmerk een reden is om de groep op deze
wijze zo apart van de andere Tricholomataceae te plaatsen. Het kan soms zelfs tot
merkwaardige situaties leiden. Zo wordt Mycena acicula, de Oranje dwergmycena, op
grond van dit trama-type wel in het tropische geslacht Trogia geplaatst. Ook voor de hier·
behandelde groep genera geldt dat ze voor een belangrijk deel in onze Flora deel 3 en 4
uitvoerig worden behandeld. De bewerking van Hemimycena is op zijn minst zeer
experimenteel, en het is de vraag of je met dit boek tot een zekere determinatie kunt
komen.
Naast de al genoemde vaak betrekkelijk onvolledige bewerkingen van de behandelde genera, kent ook dit deel van de British Fungus Flora het euvel dat de sleutels ofwel
niet-compatibele coupletten hebben (er worden appels met peren vergeleken) en er dus
geen goede vergelijking kan worden gemaakt·, en tevens dat sleutelkenmerken niet altijd
geheel overeenstemmen met de kenmerken in de beschrijvingen. De illustraties zijn zo te
zien vrij grof gescand van niet-bijgewerkte potlood- of inkttekeningen en van tamelijk
slechte kwaliteit. Voor diegenen die er aan hechten de serie compleet te hebben, is het
boekje zeker de moeite waard aangeschaft te worden. In andere gevallen biedt onze Flora
uitkomst.
Chiel Noordeloos, Leiden
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UIT DE TIJDSCHRIFTEN
Artikelen met meer dan twee auteurs worden gerefereerd als 'Auteur & al.' Als een
besproken soort in kleur is afgebeeld wordt dit aangegeven met een •.
Bollettino dell' Associazione Micalogica ed Ecologica Romana
Nrs. 41-42, 1997 kregen wij ter kennismaking toegestuurd. Het tijdschrift heeft naast
artikelen die alleen van lokaal belang zijn een aantal bijdragen over paddestoelen en
'lagere' schimmels. Alle artikelen zijn in het Italiaans; de meeste hebben een (korte)
Engelse samenvatting. De illustraties, deels in kleur, zijn van goede kwaliteit.
Amleto Cherubini en Alessandro Giaon besluiten op grond van nieuwe vondsten
dat Battarraea stevenii een synoniem moet zijn van B. phalloides•. Alfredo Riva bekritiseert een recente opsplitsing van Tricholoma caligatum*. Ook T. nauseosum* wordt bij de
discussie betrokken. Andrea Brunori schrijft een lang verhaal vol historische feiten over
"La Societé Mycologique de France e Bresadola". Over de vroegste geschiedenis van de
mycologie gaat Andrea Ubrizsy's vervolgartikel over "La micologia attraverso i secoli
dalle origini alla fme del 1600". In "Funghi raro o poco cocosciuti" beschrijft Giuliano
Lonati Coprinus phlyctidosporus* (Tandsporig hazepootje) en C. sclerocystidiosus*
(Bruindonzige inktzwam) en Marco Contu en Paolo Dessi beschrijven de gasteromyceet
Descomyces albus, afkomstig uit Australië of Zuidoost-Azië, maar recent herhaaldelijk
gevonden op Sardinië. Voorts is er een rubriek over "Micofilia e fll.atelia".
Micologia italiana
Nr. 27(2), augustus 1998. Ornella Comandini heeft in "Ricerche sulle ectomicorrize
dell'abete bianco nell'Appennino abruzzese: risultati e problematiche" 25 typen mycorriza
onderscheiden in relatie tot Abies alba. Acht daarvan konden tot op de soort worden
gedetermineerd en tien tot op het genus. Nicola Luisi & al. bestudeerden biologie en
epidemiologie van Phellinus torulosus• in Zuid-Italië. Deze soort, die in ons land Viltige
vuurzwam heet en alleen uit Zuid-Limburg bekend is, speelt in zuidelijker streken
waarschijnlijk een belangrijke rol bij sterfte onder eiken. G. Zecchin en V. Migliozzi
beschrijven Sericeomyces sardous* uit Sardinië.
Mycologia
Nr. 12(4), juli 1998 bevat weer een groot aantal artikelen met belangrijke ontwikkelingen
op het gebied van de ecologie, genetica en moleculaire evolutie van schimmels en
paddestoelen, maar alleen aan te bevelen voor 'gevorderden'. Strikt taxonomische
artikelen gaan over Noord-Amerikaanse en vooral tropische soorten en worden hier niet
gerefereerd. Roy Watling en J. Ginns schrijven een uitgebreid "In Memoriam" voor
E.J.H. Corner, 1906-1996, één van de belangrijkste Amerikaanse mycologen van deze
eeuw. Onder de vele publicaties die hij op zijn naam heeft staan, is de wereldmonografie
van Ciavaria en verwanten, uit 1950, zijn belangrijkste werk. Zijn laatste boek verscheen
in 1996, en gaat over een aarital "agaric genera" uit Malesië.
Nr. 12(3), augustus 1998 heeft weer een prachtige foto op de voorkant: Amanita
regalis*, van een Noorse vindplaats. Veel artikelen betreffen microfungi of schimmels en
paddestoelen uit verre landen. Hier refereren we in principe alleen macrofungi die ook
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voor ons floragebied van belang zijn. Bepaald kosmopolitisch is een fraai gei11ustreerd
artikel door M.O. Moss over "Gasteroid Basidiomycetes on postage stamps". Er zijn korte
mededelingen over "Hymenoscyphus infarciens, from the West Highlands of Scatland",
door Peter Wilberforce, en "The first record of Astraeus hygrometricus* (Weerhuisje)
from Argentina", door Eduardo R. Nouhra & al. Als "New British Records" komen aan
de orde: Hygrocybe salicis-herbaceae, door M.A. Wright, en H. glutinipes (Kleverige
wasplaat), door D. Boertmannen A.C. Leonard.
In de rubriek "Profiles of Fungi" behandelen D.N. Pegier & N.W. Legon Volvariella caesiotincta* (Onwelriekende beurszwam) en V. gloiocephala* (Gewone beurszwam). L. Vincent Fleming & al. bespreken de "Current status and phenology of fruiting
in Scatland of the endangered fungus Tulastoma niveum*". Deze zeldzame stuifbal is pas
sinds 1978 als soort geaccepteerd en alleen bekend van enkele vindplaatsen in Scandinavië
en een enkele plek in Schotland en groeit op moskussens op grote kalkstenen. Hij geldt
zowel wereldwijd als lokaal als een "priority species for conservation". Gordon Ramel &
al. beschrijven een "Abnormal basidiocarp of Laccaria laccata* (Gewone fopzwam)
hearing an inverted pileus".

Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde
Nr. 7, 1998. Bij dikke pillen als deze moet ik mij beperken tot het refereren van artikelen
die een zekere relevantie voor onze leden hebben, hoewel relevantie hier uiteraard een
relatief begrip is.
Marco Contu heeft in "Further notes on Lepista ameliae*" Clitocybe spinulosa var.
ameliae tot soort verheven. Gabriel Moreno & Michel Heykoop beschrijven de nieuwe
soort "Mycena cistophila*, a new mediterranean species from Spain". Heidi Ladurner en
Reinhold Pöder beschrijven in "Litmus cystidia: on the strange chemica! behaviour of
cystidial contents in some Suillis species" een nieuwe kleurmethode voor cystiden die op
soortniveau bruikbaar blijkt te zijn. Het artikel is geïllustreerd met kleurenfoto's. Dieter
Benkert heeft de viersporige, mosbewonende Octospora-soorten uitvoerig beschreven en in
een sleutel toegankelijk gemaakt. Het betreft de nieuwe soorten Octospora gemmicola en
0. itzerottii, de nieuwe variëteiten 0. axillaris (Spoelvormig mosschijfje) var. tetraspora,
0. coccinea var. tetraspora en 0. gemmicola var. tetraspora en de nieuwe combinatie 0.
leucoloma (Zilvermosschijfje) var. tetraspora. In deze studie is ook Nederlands materiaal
verwerkt. Dat is ook het geval bij "Beiträge zur Kenntnis der Bolbitiaceae 4. Die Sektion
Candidae und andere hellhütige Arten der Gattung Conocybe", door Anton Hausknecht.
Uitvoerige, met tekeningen geïllustreerde beschrijvingen zijn o.a. gemaakt naar typecollecties en er is een sleuteltje naar de Europese soorten.
Ha~ Kreisel en Anton Rausknecht beschrijven "Lycoperdon jrigidum* und
Calvatia arctica*, neu für Ostösterreich". In "Corticioide Basidienpilze Österreichs 2",
door Wolfgang Dämon, komen de volgende soorten uitvoerig aan de orde: Bysomerulius
albostramineus*, Cerinomyces canadensis*, Flavophlebia sulfureoisabellina, Odonticium
romellii, Phlebia ardosiaca, Ramaricium alboochraceum*, Scytinostroma praestans,
Steccherinum subcrinale, Suillosporium cystidiatum*, Thanatephorus orchidicola en
Tubulicrinis inomatus. Hans Kreisel geeft in "Die Gattungen Calvaria und Handkea in
Europa und der Arktis" een taxonomisch overzicht en een sleutel naar resp. 14 en 2
soorten die in het gebied voorkomen. Machiel Noordelaas en Anton Rausknecht behande-52-

!en in "Rezente Rötlingsfunde aus Österreich und Italien" 35 soorten Entoloma. 23
daarvan worden uitvoeriger beschreven, waaronder de nieuwe soorten Entoloma phlebodennum*, E. pseudoserceoides*, E. sanvitalense* en E. vezzenaense*, de nieuwe variëteit
E. incamatofuscescens var. cystidiatum* en de nieuwe combinatie E. conferendurn var.
incrnstatum. Buiten de hier genoemde zijn ook E. chelone*, E. lilacinoroseum* (Lilaroze
satijnzwam) en E. sarcitum* (Navelsatijnzwam) in kleur afgebeeld. lrmgard KrisaiGreilhuber en Machiel Noordelaas beschrijven tenslotte "Rhodocybe tillii*, a conchate
new species found in Austria".

PSL-Nieuws (Paddestoelen Studiegroep Limburg)
Nr. 5(2), 1998. Op de voorkant van deze aflevering staan tekeningen van macroscopische
en microscopische kenmerken van lnocybe calospora (Stekelspoorvezelkop), behorende bij
een oproep door Piet Kelderman om naar deze rodelijstsoort uit te kijken, en een korte
beschrijving op de achterkaft. Jo Bollen en Piet Kelderman behandelen de variatie in
sporenmaten bij enkele recente vondsten van Peziza lividula (Loodgrijze bosbekerzwam).
P.H. Kelderman beschrijft "Conocybe anthracophila, een nieuw Breeksteeltje voor
Nederland". Voorts zijn er mededelingen over "De Goudplaatzwam, Phylloporus pelletieri
(Lev.) Quél. * in het bos Elsloo", en "De Nonnekapkluifzwam (Helvella spadicea
Schaeff. *), een bijzondere vondst voor Limburg", beide door Jo Bollen. G.M. Gatzen
meldt een rijke vindplaats van Cystodenna terrei* (Rode korrelhoed), op de Grote Heide
bij Venlo. Paul Jennen bediscussieert het gebruik van chemicaliën in de mycologie, en met
name de gevaren die daarmee verbonden zijn.
Svampe
Nr. 38, 1998. Ook dit nummer munt weer uit door bijzonder fraaie kleurenfoto's. Dat
begint al bij de omslag, met een opname van de sterk vergrote hymenofoor van Cantharellus pallens*, behorende bij een artikel van Christian Lange: "Ametyst-Kantarel og andre
kantarellee i Danmark". Ook Cantharellus cibarius* (Hanekam), C. amethysteus* en C.
melanoxeros* komen aan bod bij een vergelijking van morfologische en ecologische
kenmerken van de Deense soorten. In de rubriek met bijzondere vondsten onder redactie
van Jan Yesterholt worden de volgende soorten behandeld: Biscogniauxia nummularia*
(Ruwe korstkogelzwam), Hypoxylon macrocarpum, Hypoxylon julianii, Lopadostoma
pouzarii, Geopora sumneriana* (Cedergrondbekerzwam), Sarcoscypha austriaca (*Krulhaarkelkzwam) en Verpa conica* (Vingerhoedje). Christian Lange beschrijft Russula
innocua*, naar drie Deense en een Zweedse vondst. Christian Lange en Jens H. Petersen
behandelen de grasparasiet Epichloë typhina* en Mogens Halm haalt herinneringen op aan
Jacob E. Lange (met portret). Korte .mededelingen zijn er verder over Arachnocrea
stipata* door Thomas Laessae, en Mycena tintinnabulum (Wintermycena), Entoloma
chalybeum* (Blauwplaatstaalsteeltje), Psathyrella corrngis* (Sierlijke franjehoed) en
Gyromitra anci/is door Fiernming Rune.

Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde
Nr. 76(4), augustus 1998. Omdat het tijdschrift 75 jaar bestaat zijn enkele oude artikelen
uit 1923 opnieuw afgedrukt, één daarvan met een recente foto van Entoloma sinuatum*
(Giftige satijnzwam). In de rubriek "Der Pilz des Monats" krijgen twee soorten extra
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aandacht: nr. 7 Xerocomus porosporus* ( = Boletus porospoms, Sombere fluweel boleet)
en nr. 8 Podostroma alutaceum*, laatstgenoemde overigens met een slechte, onscherpe
foto, wat voor deze rubriek een uitzondering mag heten. Hans-Peter Neukom beschrijft in
"Exotische Sonderlinge im Reich der Pilze" Clathms archeri* (Inktviszwam), Phallus
impudicus (Grote stinkzwam) en Geastmm sessile, met tekeningen van de illustratrice
Margrith Montalta-Graf, van wie tevens een korte levensbeschrijving is toegevoegd. Naast
een aantal korte bijdragen van zeer lokaal belang verdient een artikel door Daniel Fischer
& Beatrice Senn-Iriet over "Koordination Pilzschutz Schweiz" zeker onze aandacht. Uit dit
artikel: "Am 27. August 1998 wird die SKEP/CSSC, die Schweizerische Kommission für
die Erhaltung der Pilze, in Bern offlziell gegründet und eingesetzt." Schrijvers gaan in op
de voorhistorie, doelstellingen en werkwijze van deze organisatie.
Nr. 76(5), oktober 1998. Ook nu weer een artikel uit de oude doos: dit keer een
aardig verhaaltje uit 1923, door A. Knapp, "Ueber Wachstum und Ernte des echten
Ziegenbartes (Sparassis crispa; Grote sponszwam). De "Pilz des Monats" nr. 9 is
Gamundia striatula* (Kleverig trechtertje), nr. 10 is Archangeliella boniana*. Afredo
Riva beschrijft een vondst van Boletus edulis (Eekhoorntjesbrood) subsp. trisporos Ducan
& Watling* met basidiën die maar drie sterigmen met basidiosporen vormen, zoals zijn
duidelijke tekeningen tonen. De schrijver vraagt zich af of deze ondersoort wel recht van
bestaan heeft en voegt er een oproep aan de lezer aan toe: "Es liegt jetzt an Euch, liebe
Freunde, meine Beobachtungen zu widerlegen und zu zeigen dass auch viersporige Boletus
edulis existieren". Ik voelde me aangesproken en omdat we van de overvloedige oogst van
september l.I. een flinke hoeveelheid Eekhoorntjesbrood hadden gedroogd, was een greep
in de keukenkast voldoende om aan dit vriendelijke verzoek te voldoen: En jawel, alle
basidiën die ik onder ogen kreeg hadden 1, 2 of 3 sterigmen en niet één had er 4! Dat ik
niet de eerste ben die deze "subspecies" voor ons land vaststelt, blijkt overigens uit een
andere mededeling in dit artikel: "1996 kam mir eine Geschichte über Prof. T. Kuyper zu
Ohren. In einem seiner Kurse war den Studenten ein Steinpilz als Untersuchungsobjekt
ausgehändigt worden. In ihren Präparaten konnten sie nur Basictien mit zwei, oder
maximal drei Sterigmen finden". Waarom de professor ons deze ondersoort in ons eigen
"Overzicht" heeft onthouden vertelt de historie niet, maar gezien mijn ervaringen in ons
keukenkastje geloof ik dat we het hem niet mogen verwijten!
Branislav en Olgica Peric beschrijven kort vier "Seltene und interessante Pilze aus
dem Nationalpark "Durmitor" in Montenegro", t.w. Gomphus c/avatus*, Hericium
coralloides* (Kammetjesstekelzwam), Hydnellum ferrugineum* (Roodbruine stekelzwam)
en H. caemleum* (Blauwgestreepte stekelzwam). H.P. Neukom doet verslag van "Die
Knollenblätterpilzvergiftungen in der Schweiz, und die enormen Gesundheitskosten die sie
verursachen können". Het artikel bevat enige statistiek, enkele tragjsche geschiedenissen
en de nodige waarschuwingen. Bovendien een aquarel van de boosdoener, Amanita
phalloides* (Groene knolamaniet) en een aardige spotprent. Tevens meldt dit nummer het
overlijdensbericht van Josef Breitenbach, die op 13 september 1998 een operatie niet
overleefde. Breitenbach was bij ons vooral bekend als mede-auteur van de reeks "Pilze der
Schweiz" die hij samen met Fred Kränzlin schreef. "Mitten in seiner geliebten Arbeit am
Band 5 dieses Werkes hat ihn das Schicksal ereilt".
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VERSLAG NIEUWE-LEDENDAG
Op 12 september heeft de vereniging in Baarn een Nieuwe Ledendag georganiseerd. De
brief met uitnodigingen was wat laat de deur uit, maar toch kwamen tien belangstellenden
om zich te verdiepen in de beginselen van de paddestoelenstudie. We begonnen met een
kopje koffie en een korte kennismaking. Daarna is een serie dia's vertoond waarin de
enorme vormenrijkdom van de paddestoelen werd getoond. In het Paardenbosch tussen
Baarn en Soestdijk hebben we vervolgens zelf diverse soorten verzameld. Het bos bestaat
grotendeels uit een aanplant van douglassparren, maar er groeien ook wat loofbomen. De
verzamelde paddestoelen konden in de practicumruimte van het gebouw Madoera nader
bekeken worden. We hebben geleerd hoe een beschrijving van de uitwendige kenmerken
gemaakt wordt. Het voordeel is dat je dan gedwongen bent om nauwkeurig alle kenmerken te registreren. Aan de hand van die kenmerken kun je, gebruikmakend van determinatieliteratuur, proberen de naam op te zoeken, wat niet altijd even gemakkelijk gaat.
Het voorbeeld waarmee we werkten was de Melksteelmycena (Mycena galopoda),
waarvan er in het bos vele honderden groeiden. Omstreeks vier uur zijn we, hoewel nog
lang niet 'klaar', gestopt, weer wat ervaring rijker. Hartelijk dank aan het Centraalbureau
voor Schimmelcultures voor het beschikbaar stellen van de ruimte.
Peter-Jan Keizer

GEZOCHT: ÉÉN OF MEER ENTHOUSIASTE NMV-LEDEN
DIE TIJD HEBBEN OM DE CPN TE VERSTERKEN
De Commissie Paddestoelen en Natuurbeheer is een onderdeel van de NMV. De leden
houden zich bezig met allerlei zaken die betrekking hebben op het beheer en behoud van
paddestoelen, zoals inspraak in herinrichtingsplannen, adviezen aan terreineigenaren,
ongewenste, grootschalige pluk van paddestoelen, inventarisaties en bermbeheer. Momenteel zijn er vijf leden: Emiel Brouwer, Nico Dam, Roe! Douwes, Leo Jalink en Marijke
Nauta . Peter-Jan Keizer verlaat de CPN. Recent is op basis van het NMV-bestand ook een
overzicht gemaakt van de meest paddestoelenrijke terreinen in Nederland, de zogenaamde
kroonjuwelen. Eén van de bedoelingen van dit overzicht is dat voor deze terreinen een
goed beheer en een regelmatige inventarisatie wordt veilig gesteld.
Nieuwe en huidige commissieleden zullen zich komend jaar concentreren op het
verzamelen van gegevens over mycologisch waardevolle terreinen (wie is de beheerder,
wat zijn de bedreigingen, waar bevinden zich waardevolle terreindelen etc.). Het leggen
van contact met beheerders en terreineigenaren en met locale mycologen (aanvullende
inventarisaties) is hiervan een essentieel onderdeel. Een inbreng wordt verwacht van
gemiddeld één dag per maand, meer is welkom.
Vereist: tijd . Soortenkennis is handig, maar niet noodzakelijk. Beloning: prima
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eten voorafgaand aan de commissievergaderingen en een gezellige sfeer binnen de
commissie.
Reacties graag richten aan de secretaris van de CPN, E. Brouwer, Polderstraat 41,
6533 XM Nijmegen, tel: 024-3562228, e-mail: emielb@sci.kun.nl

KARTERING
In verband met de sluiting van het Biologisch Station is het adres van Bernhard de Vries
veranderd: Roerdomplaan 222, 7905 EL Hoogeveen, tel. 0528-265234. Met de auto te
bereiken via de weg naar Emmen: afslag Hoogeveen-Oost, bij rotonde rechtuit, na
stoplichten links en direkt weer links, parkeren bij de 'scheve' kerk.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST OP 16 JANUARI 1999
De Nieuwjaarbijeenkomst zal ook in 1999 plaatsvinden in het Internationaal Agrarisch
Centrum (JAC), Lawickse Allee 11 te Wageningen (tel. 0317-490133).
Het JAC is met het openbaar vervoer te bereiken vanaf NS-station Ede-Wageningen met bus 83 of
84, en vanaf NS-station Arnhem met bus 50, 80 en 81. Uitstappen bij het busstation Wageningen.
Het JAC ligt op vijf minuten lopen vanaf het busstation, iets westwaards. Vanaf NS-station EdeWageningen gaan ook treintaxi's. Voor diegenen die per auto komen: het JAC ligt in het centrum
van Wageningen, aan de ventweg van de doorgaande weg van Arnhem naar Rhenen; er is ruime
parkeergelegenheid.

Vanaf ongeveer 10.00 uur is er in de kantine van het JAC koffie te verkrijgen. Het is niet
toegestaan om in de kantine uw zelf meegebrachte lunch te nuttigen, wel kunt u er allerlei
lunchgerechten kopen.
Leden die een bijdrage aan het programma willen leveren kunnen dit uiterlijk
donderdagavond 14 januari melden bij Gerard Verkley. Bijdragen over bijzondere
vondsten en waarnemingen, liefst vergezeld van dia's, en met name die uit de binnen- en
buitenlandse werkweken zijn bijzonder welkom. Leden die mycologische zaken willen
tentoonstellen, verkopen, ruilen of weggeven dienen dit eveneens voor zaterdag 16 januari
te melden. Er kan dan voor een geschikte plaats worden gezorgd.
Chemicaliënverkoop. Uitsluitend na schriftelijke of telefonische bestelling vóór 10
januari bij het secretariaat NMV kunnen chemicaliën tegen contante betaling worden
afgehaald tijdens de lunchpauze. Om technische redenen zijn alleen te verkrijgen:
Melzer's, Katoenblauw in melkzuur, Congorood in ammonia, ammonia, KOH, immersieolie.
NMV artikelen. Er is een standje met t-shirts, tasjes, en kaarten van de NMV.
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Voorlopig programma
10.00-10.30
10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-11.45
11.45-12.30

Koffie
Welkomstwoord en mededelingen
Peter Oei: Paddestoelen kweken
Mededelingen van de leden
Bernhard de Vries: Paddestoelenkarteringsproject
Eef Amolds en Mirjam Veerkamp: Meetnet Paddestoelen i.h.k.v. Netwerk
Ecologische Monitoring
12.30-14.15 Lunchpauze
14.15-14.45 Amold van der Ark: Paddestoelenvriendelijk groenbeheer:
van
gebruikswaarde naar belevingswaarde en diversiteit
14.45-15.15 Chiel Noordeloos: kaalkopjes zijn toch te determineren?
15 .15-16.00 Mededelingen van de leden
Graag tot ziens op 16 januari!
Gerard Verkley, tel. 035-5481233 (overdag), 035-6015056 (s' avonds)

FLORADAG
op zaterdag 6 maart 1999 te leiden
De floradag zal dit jaar weer worden gehouden in de collegezaal van het Rijksherbarium
te Leiden. Het adres is: Collegezaal Rijksherbarium, Einstemweg 2, Leiden. De
collegezaal bevindt zich aan de rechter achterkant van het gebouw (in het felgekleurde
deel) .
Het herbarium ligt op ongeveer 15 minuten loopafstand van het NS-station Leiden
Centraal. Het herbarium ligt in het 'Bio-Sciencepark'. De Einstemweg is een zijweg van
de Plesmanlaan, die een zijweg is van de A44 (afslag Leiden). Er is ruim parkeergelegenheid. Koffie, thee en frisdranken zijn te verkrijgen, een lunch dient u zelf mee te
nemen.

PROGRAMMA
10 uur koffie
10.30-11 .15: Eef Amolds, Paddestoelen als signalen voor de toestand van natuur en
milieu.
11.15-11.45: Peter-Jan Keizer: Indicatiewaarden van paddestoelen voor lanen en bermen.
11.45-12.15: Sonja Idzerda: De mycologische waarde van dennenbossen in de duinen in
relatie tot factoren als leeftijd, vergrassing en bedekking van de moslaag.
12.15-13 .30: Lunchpauze
13.30-14.00: Gerard Verkley: Wat zijn endofyten?
14.00-14.30: Duur Aanen: Verschillende soortconcepten toegepast op het Hebeloma
crustulinifonne complex : wat willen we en wat kunnen we.
14.30-15 .15: Bart Buyck (Museum Natuurlijke Historie, Parijs): Het genera(tie) conflict
in Russulales.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
op zaterdag 10 april1999 te amersfoort
Het bestuur nodigt alle leden uit de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op zaterdag
10 april in het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie op het Landgoed Schothorst,
Schothorsterlaan 21 te Amersfoort (tel. 033-4803797).
Het Landgoed Schothorst is als volgt te bereiken:
Met de trein
- naar NS hoofdstation Amersfoort, vervolgens met buslijn 10 of 11 naar halte Nijenrode en dan
te voet via Moersbergen en Schorhorsterlaan naar hoofdingang Landgoed Schothorst. Dit is ca.
15 minuten Jopen.
- naar NS station Arnersfoort/Schothorst, aan de westzijde de Albert Schweitzersingel op, aan het
eind daarvan linksaf de Schothorsterlaan in. De hoofdingang Landgoed Schothorst bevindt zich
halverwege aan de rechterzijde.
Met de auto:
1. Komende uit de richting Amsterdam-Hilversum:
- Volg de Al tot afslag Bunschoten, rechtsafslaan in de richting Amersfoort/Hoogland
(Bunschoterstraat).
- Bij tweede stoplicht linksaf (Zevenhuizerstraat).
- Na ca. 75 meter rechtsaf en door het dorp Hoogland (Hamseweg).
- Aan het einde van het dorp aan de linkerkant een oprijlaan met aan weerszijde gemetselde zuilen
met daarop de woorden 'Schot' en 'Horst'.
- Schothorsterlaan volgen tot links de hoofdingang komt van Landgoed Schothorst (bord).
2. Komende vanuit de richting Zwolle-Apeldoorn:
- Bij knooppunt Hoevelaken de richting Amsterdam nemen (dus niet Amersfoort).
- Doorrijden tot de afslag Bunschoten, links afslaan in de richting Amersfoort/Hoogland.
- zie verder onder 1.
3. Komende uit de richting Den Haag-Rotterdam:
- Ga via Utrecht in de richting Hilversum-Amersfoort. Iets voor Baarn komt men op de Al.
- Volg de Al tot de afslag Bunschoten.
- Zie verder onder 1.
Vanaf 10.00 uur is er koffie. In de middagpauze is er geen lunch verkrijgbaar, maar wel
koffie en thee. U dient dus zelf uw lunch mee te nemen.
10.30 uur: aanvang ochtendprogramma
Agenda huishoudelijke vergadering

1. Opening en jaarrede van de voorzitter.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 4 april 1998. Deze notulen zullen ter
vergadering beschikbaar zijn.
4. Jaarverslagen van:
a. Secretaris;
b. Penningmeester;
c. Kascommissie; aansluitend benoeming nieuw lid in deze commissie;
d. Redactie Coolia;
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e.
f.
g.
h.

Bibliothecaris;
Wetenschappelijke commissie;
Werkgroep Paddestoelenkartering Nederland;
Commissie paddestoelen en natuurbehoud; R. Douwes treedt reglementair af en is
voor een tweede termijn beschikbaar. Tevens stelt dè commissie voor M. van Twee!
te benoemen, hetgeen wordt gesteund door het bestuur.
5. Bestuurswisseling: N.J. Dam treedt reglementair af en is niet herkiesbaar. Het bestuur
stelt voor R. Douwes te benoemen als werkwee~coördinator. Eventuele tegenkandidaten
dienen volgens artikel 13 van het huishoudelijk reglement uiterlijk acht dagen voor de
vergadering bekend te zijn bij de secretaris. De voordracht dient te zijn voorzien van
tenminste vijf handtekeningen van leden.
6. Begroting 1999 en 2000.
7. Bespreking van het excursieprogramma 1999 en de werkweken in 1999 en 2000.
8. Uitreiking Cool- en Van der Lek Prijs 1999.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
Lunchpauze van ca. 12.30 tot 14.00
Middagprogramma
14.00-14.30 Cool- en Van der Leklezing.
De resterende tijd is beschikbaar voor presentaties van lokale werkgroepen.
Geïnteresseerde werkgroepen kunnen zich voor zaterdag 10 april wenden tot de secretaris.
Van ongeveer 15 .00-15.30 uur zal er een theepauze worden gehouden. Het programma
sluit om ongeveer 16.00 uur.
Het bestuur hoopt vele leden op deze dag te begroeten.
Gerard J. M. Verkley, secretaris

TEGEMOETKOMING ONKOSTEN VAN LOKALE
WERKGROEPEN VAN DE NMV
De vereniging kent een groeiend aantal lokale werkgroepen, die met tal van activiteiten
een wezenlijke bijdragen leveren aan de verbreiding van mycologische kennis tot in de
uithoeken van ons land. Om deze ontwikkelingen verder te stimuleren heeft het bestuur
besloten tot verstrekking van een bescheiden fmanciële tegemoetkoming in de kosten voor
druk- en kopieerwerk van de werkgroepen.
Daarom zullen met ingang van het jaar 1999 alle NMV-werkgroepen in de gelegenheid
worden gesteld de gemaakte druk- en kopiëerkosten voor convocaten t.b.v.
werkgroepaktiviteiten bij de penningmeester te declareren. De vergoeding kan maximaal
f 50,-- per jaar per werkgroep bedragen.
De penningmeester ontvangt deze declaraties graag voor 1 november 1999. De secretaris
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MYCOLOGISCHE KALENDER
In dit rubriekje worden binnen- en buitenlandse congressen, symposia, werkweken en
andere bijeenkomsten opgenomen die ook voor niet-beroeps mycologen interessant kunnen
zijn of juist voor of door hen georganiseerd worden. Deelname staat open, maar veelal is
inschrijving gewenst en is er een deelname prijs. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen via
Thomas W. Kuyper, Weverstraat 4, 9411 NC Beilen, tel. 0593-524617, tenzij anders
vermeld.
16 januari 99
Nieuwjaarsbijeenkomst NMV, Wageningen (details zie p. 56).
26 februari 99
Themadag over mycorriza, Wageningen (zie hieronder).
6 maart99
Floradag NMV, Leiden (details zie p. 57). ·
10 april 99
Algemene ledenvergadering NMV, Amersfoort (details zie p. 58).
21-25 september 99 XIIIth Congress of European Mycologists, Madrid, Spanje.

"Mycorrhiza: impact on plant competition, diversity and ecosystem processes
Op 26 februari 1999 wordt door het Centrum voor Oecologie Wageningen een themadag
georganiseerd onder bovenstaande titel. Plaats: WICC (voormalig IAC), Wageningen.
Kosten: f 25,--, incl. lunch; studenten f 20,--. Betaling contant op de dag van het
symposium. Details over programma en aanmelding bij het secretariaat van de
leerstoelgroep Terrestrische Oecologie en Natuurbeheer, Landbouwuniversiteit, tel.
0317-483174, of via e-mail, cow@staf. ton. wau.nl.
ADRESWIJZIGINGEN BIOLOGISCH STATION WIJSTER
Zoals wellicht reeds bekend is, wordt het Biologisch Station, Centrum voor
bodemoecologie, te Wijster per 31 december 1998 gesloten. Hierbij wordt het
loopkeveronderzoek (Dr. Th.S. van Dijk) beëindigd en het onderzoek aan schimmels (Dr.
Th.W. Kuyper, Ir. M.T. Veerkamp) en aan nematoden (Dr. R. de Goede) in afgeslankte
vorm naar Wageningen overgeplaatst.
Het nieuwe adres te Wageningen luidt:
Landbouwuniversiteit
Leerstoelgroep Bodembiologie
Dreijenplein 10
6703 HB Wageningen
Thom Kuyper, tel. 0317-482352,
Mirjam Veerkamp, tel. 0317-485510
De overige (voormalige) stafleden zijn vanaf 1 januari 1999 alleen nog thuis te bereiken.
N.B.: De paddestoelenkartering wordt nog steeds gecoördineerd door Bernhard de Vries,
nu vanaf zijn huisadres (Zie ook Coolia 41(3): 127).
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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.I .M. Verkley, secretaris, Haverweerd 15, 3762 BA Soest (tel. 035-6015056).
Secretariaatsadres: Centraalbureau voor Schirnmelcultures, Postbus 273, 3740 AG
Baarn (tel. direct 035-5481233, receptie: 035-5481211), email: nmv@cbs.knaw.nl
W.G. Ligterink, penningmeester, Ragslagen 89, 7462 KC Rijssen (tel. 0548-513771),
gironummer 90902; bankrekening: ABN-AMRO Rijssen, 494.632.909.
Dr. J.A. Stalpers, vice-voorzitter en vertegenwoordiger van de Wetenschappelijke
commissie, Torenlaan 43, 3742 CR Baarn (tel. 035-5417475).
A. Gutter, commissaris excursies, Noorder Boerenvaart 36, 1601 SN Enkhuizen (tel.
0228-314657).
Dr. P.J. Keizer, commisaris publiciteit, Kruisweg 23, 3513 CS Utrecht (tel. 0302343505).
Dr. N.l . 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) .
S. Lomas, Akkerhoornbloem 7, 2317 KP Leiden (tel. 071-5211972).
M.E. Noordeloos, Solingenstraat 12, 2804 XT Gouda (tel. 0182-538684).
A.I. Termorshuizen, Kabeljauwallee 11, 6865 BL Doorwerth (tel. 0317-314306) .
Buitenredactie
F .A. van den Bergh, Muiderwaard 313, 1824 XH Alkmaar (tel. 072-5613303).
R. Chrispijn, Jodenweg 1, 8385 GP Vledderveen (tel. 0521-381934).
M.M. Groenendaal, De Ruyterstraat 91, 1792 AM Oudeschild (tel. 0222-322321).
P.J. Keizer, Kruisweg 23, 3513 CS Utrecht (tel. 030-2343505).
M.J.H. Kortselius, Morsebellaan 88, 2343 BN Oegstgeest (tel. 071-5172966).
OPROEP AAN AUTEURS
Kopij is van harte welkom, en dient te worden gezonden naar het redactieadres . Wilt u de
redactie van Coolia wat werk uit handen nemen, vraag dan vooraf een exemplaar van 'tips
voor auteurs'. De redactie behoudt zich het recht voor teksten aan te passen of in te
korten. Voor determinatiesleutels wordt in grote lijnen de lay-out van 'Flora Agaricina
Neerlandica' gevolgd.
Verenigingsmededelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en de
inhoud van de rubrieken onder die van de samensteller.
COPYRIGHT
Het copyright voor de tekst en illustraties van de artikelen berust bij de Nederlandse
Mycologische Vereniging. Auteurs behouden 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.
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