Omslag: Grote parasolzwam, Macrolepiota procera. Foto: Ruth v. Crcvel.
De Nede.r landse Mycologische Ve.r enigi.ng
Opgericht in 1908, heeft de Vereniging als doel de beoefening van de mycologie in ruime zin te
bevorderen. In voor- en najaar worden wekelijks excursies georganiseerd, verder worden er werkweken
gehouden en in de winter verscheidene landel.ijke bijeenkomsten. Tevens is de NMV actief in de
natuurbescherming waar het paddestoelen betreft.
De bibliotheek van de NMV is gehuisvest in h.et Centraal Bureau voor Schimmelcultures, Uppsalalaan 8,
Postbus 85167, 3508 AD Utrecht. Inlichtingen bij de bibliothecaris, H.A. van der Aa (tel. 030- 5432320).
Het contactblad van de vereniging, Cool ia, 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 buisgenootleden f 375,--.
J.nformatle is verkrijgbaar bij de secretaris. Nieuwe leden en adres"ijzigingen dienen
gemeld te worden bij : Marjo Dam, Hooischelf 13, 6581 SL Malden (tel. 024-3582421).
website http://www.sci.kun.nl/mlf/nmv/
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ODE AAN DE ACHTERHOEK
DE WERKWEEK IN HET WOOLD, 6-13 OKTOBER 2000
Eef Arnolds 1 en Peter-Jan Keizer1
1
Holthe 21, 9411 TN Beilen
2
Kruisweg 23, 3513 CS Utrecht
Arnolds, E., Keizer, P.J. 2001. Ode to the Achterhoek. Netherlands field study week in Het
Woold. Coolia 44(2): 69-9 1.
The Netherlands Mycological Society's annual field study week was held from 6 to
13 October 2000 in Het Woold in the castem.most part of the province of Gelderland. It was
combined with a weekend devoted to Russula and Lactarius. This field study week was the
most successful ever, due to optima! weather conditions and the varied landscape with old
avenues, forests on acidic sand, calcareous Joam and peat, poor grasslands and raised bogs.
On I 02 species Iists a total of 870 taxa were recorded. The high proportion of mycorrhizal
species is remarkable. Among the 20 most recorded species 16 beloog to that group. 220
species are considered vulnerable or threatened according to the Red List, including 25
strongly threatened species. Four species were observed that were regarded as probably
extinct in The Netherlands: Clitocybe alexandri, Cortinarius anserïnus, Ciavaria ravida
and Claviceps wilsonii. Fourteen species were not (officially) recorded for the Netherlands
before, including five species of Cortinarius, Amanita argentea, Cantharellus
ferruginascens and Leucogyrophana pseudomollusca. In addition new localities of many
very rare species were discovered, e.g. of Amanita solitaria, Emoloma querquedula,
Hohenbuehelia auriscalpium, Hygrocybe lacmus, Mycenella mbropunctata, Squamanita
odorata, Boleropsis /eucomelaena and Sarcod.on joeides. Descriptions of seven new or
otherwise remarkable species, based on the authentic collections during this foray, are
given, viz. of Cortinarius dionysae, C. terpsichores, Cystolepiota adulterina, Ma rasmie/lus
omatissimus, Mycena leptophylla (from adjacent Germany), Russula carpini and
Volvariel/a reidii (from adjacent Germany).
Het Woold
Wat is een mooiere plaats voor een samenkomst van veertig enthousiaste mycologen dan
Het Woold? Die naam roept immers dadelijk associaties op met het magische, ongerepte
woud in het land van ooit. Een wildernis waar eeuwenoude eiken groeien, waar
dwaallichtjes de eenzame wandelaar van het rechte pad proberen te brengen. En naast dat
rechte pad groeien ze dus, in onze mycologendromen, duizenden paddestoelen in alle
kleuren en maten.
Het Woold, een buurtschap ten zuiden van Winterswijk, is al vele eeuwen geen
woud meer. Onder invloed van menselijk handelen is een besloten, kleinschalig
cultuurlandschap ontstaan dat zo karakteristiek is voor de hele Achterhoek: oude
boerderijen onder hoge eiken, graslanden en akkers omgeven door houtwallen, hier en daar
een veenpoel, veel bossen en bosjes. Daartussendoor de beken, hier meestal nog bochtig en
meanderend door bos en veld. En veel, heel veel lommerrijke wegen. Het was iedere
ochtend een genot om ons door dü pastorale landschap naar de excursiegebieden te
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begeven. Vooral op die ene morgen toen de zon stralenbundels
projecteerde door de herfstnevels.
En die duizenden paddestoelen dan? Ja, dat was geen
droom, die stonden er inderdaad! We hebben ze met eigen ogen
gezien. De euforie begon al op bet erf van onze kampeerboerderij waar onder een paar struiken Odeurzwammen (Squamanita odorata; zie figuur links) stonden te pronken en te geuren. De meeste deelnemers aan de werkweek hadden ze nog
nooit met eigen ogen aanschouwd. Dit markante paddestoeltie
is in 1918 uit Nederland beschreven als Lepiota odorata door
Catherina Cool, naar wie dit tijdschrift is genoemd. Ons land
vormt nog steeds de kem van haar bekende verspreidingsgebied, al is ze ook bij ons een
zeldzaamheid zonder vaste woon- of verblijfplaats. Uit de Achterboek was ze nog niet
bekend (Nederlandse Mycologische Vereniging, 2000). Oe Odeurzwam wordt dan bier dan
weer daar gevonden, vaak op nogal gestoorde plekken, bijvoorbeeld langs wegen en
parkeerterreinen (De Vries, 1985). Pas sinds kort is bekend dat de soorten van het geslacht
Squamanita parasiteren op de mycelia van andere paddestoelen (Redhead et al., 1994), in
het geval van bet Odeurzwammetje op de Tweekleurige vaalhoed (Hebeloma
mesophaeum). Er stonden inderdaad tientallen van die Vaalhoeden onder de recent
aangeplante berken. De Odeurzwam werd gedurende de werkweek zelfs op een tweede plek
gevonden, langs de Oude Bocholtse Baan. Maar we lopen in ons enthousiasme eigenlijk op
de zaken vooruit. Laten we eerst de omgeving nader aan u voorstellen.
Het land van de inken
Oe structuur van het landschap is rond Winterswijk veel beter bewaard gebleven dan in
aangrenzende delen van oostelijk Gelderland. De eertijds even fraaie omgeving van Aalten,
bijvoorbeeld, beeft door ruilverkaveling voorgoed haar karakter verloren. Eén blik op de
topografische kaart maakt dat duidelijk. Oe versebillende ootwikkelingen zijn voor een
belangrijk deel veroorzaakt door verschillen in eigendomsverhoudingen. Rond Aalten
waren de gronden voornamelijk in bezit van keuterboertjes, maar de omgeving van
Winterswijk werd beheerst door een beperkt aantal grootgrondbezitters, de scholtenboeren.
Die eigendomsverhoudingen bestaan nog steeds. De namen van scholtenboeren eindigen
vrijwel steeds op -ink. Deze namen zijn op de kaart bij veel oude boerderijen te vinden:
Aarnink, Beemink, Mensink, Hesselink, enzovoorts. Onze eigen kampeerboerderij in het
Woold behoort ook tot deze categorie, al heeft de familie Eelink de zorg voor vee ingeruild
voor het verzorgen van recreanten, zoekers naar rust en naruur. Wij hebben er genoten van
de uitstekende accommodatie en de met aandacht bereide maaltijden.
De bezittingen van de scholtenboeren omvatten, naast landbouwgrond, vrijwel
steeds kleinere of grotere bospercelen of relicten van de 'woeste gronden' van weleer:
Tenkinkbosch, Beerninkhoek, Willink Weust, Blekkinkveen. Oe bossen vormen van
oudsher onderdeel van het boerenbedrijf. Ze leveren geriefhout en wild. Opvallend veel
bossen zijn in deze streek nog particulier eigendom en beperkt of niet toegankelijk. Dankzij
de bemiddeling van Jan Schreurs, geboren en getogen in Winterswijk, kregen we
toestemming om verschillende landgoederen te bezoeken. Bovendien hadden we speciale
pem1issie vanBen W van Winterswijk om paddestoelen te verzamelen, want de gemeente
kent een plukverbod, en niet alleen op papier. Tijdens ons verblijf konden we in een
regionale krant lezen dat plukkers met kilo's eetbare paddestoelen waren aangehouden en
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een forse boete hadden gekregen. Mede door deze ontheffmg mochten onze activiteiten zich
uügebreid verheugen in de belangstelling van de pers. Een journalist verzuchtte in de krant:
'Ga in de herfst nooit met een mycoloog het bos in. Na enige uitleg zie je alleen nog maar
paddestoelen, in alle soorten en maten. Als je er een wilt bekijken sta je al weer boven op
een andere'. En dat was deze keer niet eens journalistieke overdrijving.
Ondanks het aangename landschap is ook aan deze streek de modernisering van de
landbouw niet onopgemerkt voorbijgegaan. De eertijds wijdverbreide heideveldjes en
schraallanden zijn vrijwel allemaal omgezet in bouw- en weiland of met bos ingeplant. De
Achterhoek staat bekend als één van de streken met een groot mestoverschot. Dat zagen we
in de drogere bossen aan een plaatselijk sterke verbrarning, terwijl in de beekdalbossen
meer brandnetels groeien dan wenseJjjk zou zijn. Het grondwaterpeil is ook hier sterk
gedaald, waardoor venen en van oorsprong vochtige bossen te lijde.n hebben van
verdroging. Toch valt er, ook voor mycologen, nog veel te genieten.
Een paar getallen
Gedurende de werkweek zijn gegevens verzameld op 102 excursielijsten in iets minder
kilometerbokken. Na afloop van de groepsexcursies werden vele kleinere terreinties en
lanen in de Achterboek bezocht door loslopende mycologen onder invloed van de dit jaar
erg virulente bermkoorts (Amolds, 2001). Het ernstigst was Rob Chrispijn besmet. Op z'n
eentie inspecteerde bij per fiets bermen en bosjes in 26 kilometerhokken. Een ander
slachtoffer, Emiel Brouwer, inventariseerde op één dag al fietsende zes kilometerhokken
langs de Oude Bocholtse Baan, de voormalige spoorlijn van Winterswijk naar het Duitse
Bocholt, nu een natuurgebied met fietspad. Op de resultaten van deze exercities komen wij
nog terug.
In totaal werden rujm 6200 verspreidingsgegevens aan het karteringsbestand
toegevoegd, dat wil zeggen 15% van de gemiddelde jaarlijkse aanwas in de laatste jaren.
Deze waarnemingen hadden betrekking op 952 verschmende taxa. Gecorrigeerd voor sensu
lato en sensu stricto soorten en aanverwante onzuiverheden (wat meestal niet gebeurt),
resteren er 870. Dit is het hoogste totaal van alle binnenlandse werkweken tot nu toe. Dat
ligt de laatste jaren zo tussen 600 en 700 soorten.
Als we de soortenlijst bekijken, is het grote aantal mycorrizavormers opvallend:
bijvoorbeeld 16 amanieten, 28 boleten (in wijde zin) en 54 gordijnzwammen. De rijkdom
aan melkzwammen (31 soorten) en russula's (54 soorten) kwam goed van pas omdat het
weekend speciaal aan de systematiek van deze groepen was gewijd. Een paar tafels lagen
vol kleurige collecties en allerlei verwante soorten konden rustig vergeleken worden.
Leerzaam voor beginners en gevorderden. De inbreng van de aanwezige specialisten, PeterJan Keizer, Chiel Noordeloos, Mirjam Veerkamp en uit België Annernieke Verbeken en
Ruben Walleyn werd daarbij zeer gewaardeerd.
Misschien nog opmerkelijker was het vóórkomen van dertien soorten
ridderzwammen en acht soorten stekelzwammen, aantallen die herinneringen oproepen aan
NMV-verslagen uit de jaren vijftig. Ook op de lijst van meest algemene soorten is het
aandeel van mycorrizasymbionten opvallend boog. Onder de 20 meest gemelde soorten
behoren er 16 tot deze functionele groep. We geven bieronder de toptien in volgorde van
het aantal malen dat een soort in de ingevulde lijsten voorkomt (in procenten). Ter
vergelijking is de positie weergegeven van dezelfde soorten in de toptien van de werkweek
in Dongen van 1998 (Douwes & Van Tweel, 1999). Bovendien waren toen een aantal
soorten in de toptien genoteerd, die in Winterswijk relatief minder frequent zijn
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Werkweek
Aantal streeplijsten

Winterswijk 2000
102

Dongen 1998
64

Gewone fopzwam (Laccaria laccata)
Gewone zwavelkop (Psilocybe fasciculare)
Amethistzwam (Laccaria amethystina)
Gele aardappelbovist (Scleroderma citrinum)
Rimpelende melkzwam (Lactarius theiogalus)
Gele knolamaniet (Amanita citrina)
Witgele russuJa (Russula ochroleuca)
Parelamaniet (Amanita rubescens)
KaneelkJeurige melkzwam (Lactarius quietus)
Melksteelmycena (Mycena ga/opus)

68%
61%
60%
59%
57%
56%
56%
54%
54%
54%

42% (5)
54% (l)
?% (>10)
?% (>10)
?% (>1 0)
?% (>10)
?% (>10)
47% (4)
39% (6)
?% (>10)

Helmmycena (Mycena galericu/ata)
Gewoon elfenbankje (Trametes versicolor)
Geweizwam (Xylaria hypoxylon)
Berijpte russuJa (Russula parazurea)
Krulzoom (Paxillus involutus)
Vliegenzwam (Amanita muscaria)

46% (15)
35% (31)
23% (62)
46% (16)
53% (11)
33% (32)

50% (2)
47% (3)
37% (7)
37% (8)
36% (9)
36% (10)

aangetroffen. Deze soorten worden na een open regel eveneens vermeld. Van de werkweek
in Aalden in 1999 is zo'n hitparade niet opgemaakt.
We zien opmerkelijk grote verschillen tussen beide werkweken, die deels op de
heersende weersomstandigheden, deels op verschillen in terreinen zijn terug te voeren.
Vrijwel alle mycorrizapaddestoelen staan in Winterswijk met stip genoteerd. De bodembewonende saprotrofen waren ook redelijk goed vertegenwoordigd. Na de Melksteelmycena werden Botercollybia (Collybia butyracea) (41%), Eikenbladzwammeije (Collybia
dryophila) (40%), Kleine bostrechterzwam (Clitocybe candicans) (39%) en Roodbruine
schijnridderzwam (Lepista jlaccida) (35%) het meest genoteerd. Opmerkelijk was de
rijkdom aan satijnzwammen (Entolorna) met 35 soorten.
Daarentegen presteerden de meeste boutzwammen wat onder de maat. Zo eindigde
bet Elfenbankje (Trametes versicolor) met 36 meldingen op een oneervolle 36° plaats en
werd de Geweizwam (Xylaria hypoylon), volgens de Verspreidingsatlas de algemeenste
paddestoel van Nederland (Nederlandse Mycologische Vereniging, 2000), slechts in 23%
van de lijsten gemeld. Ook soorten als Grijze buisjeszwam (Bjerkandera adusta, 23 keer),
Wit oorzwammeije (Crepidotus variabilis, 8 keer) en Stobbezwamme* (Pho/iota
mutabilis, 4 keer) waren opmerkelijk schaars.
Opvallend hoog scoren in Winterwijk soorten met een voorkeur voor min of meer
schrale wegbermen, zoals de Grofplaatrussula (Russula nigricans, 54 keer), Zwavelmelkzwam (Lactarius chrysorrheus, 43 keer), Zwarte kluifzwam (Helvella lacunosa, 33 keer),
Kruidige melkzwam (Lactarius camphoratus, 29 keer) en Roodbruine gordijnzwam ( Cartinarhts subba/austinus, 15 keer).
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Soorten uit het Rode Boekje
De Kruidige melkzwam is de meest gemelde soort die opgenomen is in de Rode Lijst van
bedreigde en kwetsbare paddestoelen (Amolds & Van Omroering, 1996). Sommige andere
als kwetsbaar geclassificeerde soorten werden ook opmerkelijk vaak genoteerd,
bijvoorbeeld de Narcisridderzwam (Tricho/oma sulphureum, 23 keer), Hanenkam
( Cantharellus cibarius, 13 keer), Schaapje (Lactarius vellereus, I 0 keer) en Gele
stekelzwam (Hydnum repandum , 9 keer). Datzelfde geldt voor een aantal zeldzaam
geworden soorten die als bedreigd te boek staan: Gezoneerde stekelzwam (Hydnellum
concrescens, 10 keer), Trechtercantharel ( Cantharellus tubaeformis , 9 keer) en de dit jaar
onvermijdelijke Roodschubbige gordijnzwam ( Cortinarius bolaris, 6 keer). Ook in de
Achterhoek sloeg het Bolruisjaar hard toe (Chrispijn, 200 1)!
In totaal werden tijdens de werkweek 220 soorten van de Rode Lijst
waargenomen, wederom een ongekend hoog aantal, dat meer zegt over de kwaliteit van
deze streek dan het totale aantal soorten. Ter vergelijking: in 1999 vonden we tijdens de
werkweek in Aalden 60 Rode-lijstso01ten (Van Bodegraven, 2000). Van de soorten van
Winterswijk zijn er 45 gevoelig, 83 kwetsbaar, 61 bedreigd en 25 ernstig bedreigd. Vier
soorten werden gemeld die na 1986 niet meer in ons land gevonden waren en als
vermoedelijk uitgestorven te boek stonden: Dikke trechterzwan1 (Clitocybe ale.xandri),
Geurende gordijnzwam (Cortinarius anserinus), Ciavaria ravida en Liesgrasmoederkoren
( Claviceps wilsonii). Het merendeel hiervan was overigens al eerder teruggevonden.
Klompvoeten en ander nieuws
Nederland is het land van de klompen, maar paradoxaal genoeg is er geen land in Europa
dat zo arm is aan klompvoeten. We hebben te weinig oude bomen op kalkrijke leem. Dat is
jammer voor mycologen want veel klompvoeten, gordijnzwammen van het ondergeslacht
Phlegmacium, behoren tot de meest spectaculaire en fotogenieke paddestoelen. De lanen op
kalkhoudende bodem rond Winterswijk leverden een paar mooie aanwinsten op. We hebben
onze gordijnzwammoloog Nico Dam nog nooit zo verbouwereerd zien kijken als op het
moment dat iemand een paar forse, violetblauwe klompvoeten op zijn tafeltie neerlegde,
gevonden onder beuken in een bem1 bij de kalksteengroeve ten zuiden van Ratum.
Cortinarius terpsichores stamelde hij, terwijl zijn verbazing plaats maakte voor een soort
verliefdheid (zie kader). Zelf had hij in dezelfde berm Cortinarius rufoolivaceus gevonden,
groot, koperrood en even spectaculair als terpsichores. En eveneens nieuw voor Nederland.
C. rufoo/ivaceus is overigens wel in naburig Duitsland i1l de omgeving van Münster
gevonden (Einhellinger, 1991). Nieuw is ook Cortinarius dionysae, alweer uit de omgeving
van de groeve, een grijsbruine Klompvoet met een kenmerkende meelgeur (zie kader). In
Duitsland is die soort beperkt tot het middelgebergte met de dichtstbijzijnde groeiplaatsen
in de Eifel (Einhellinger, 1991 ). De vierde noviteit was Cortinarius prasinus, een
schitterende, geelgroene soort, gevonden in een lindelaan bij Brinkbeuroe ten zuiden van
Winterswijk. Van al deze soorten zijn fraaie opnamen te vinden in Cortinarius Flora
Photografica van Branchud et al. (1992-1994).
Tijdens de werkweek werden maar liefst 15 soorten gevonden die volgens het
waarnemingenbestand en het Overzicht nog niet eerder uit Nederland waren vermeld.
Daarbij komen nog twee soorten die net over de grens in Duitsland zijn aangetroffen. De
meest spectaculaire vondst, buiten de genoemde Phlegmaciums, was wel Amanita argentea,
alweer uit de Willink Weust.Het is een mooi zilvergrijze amaniet die aanvankelijk voor de
Grijze slanke amaniet (Amanita vaginata) was aangezien en maar net uit de afvalemmer
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CORTI NARI US D / ONYSAE H ENRY
1

MELIGE KNOLGOROI.JNZWAM

1

Hoed 40-65 mm breed, bijna vlak met brede, stompe umbo en
iets opgewipte rand, niet hygrofaan, randzone en centrum bleek
grijzig tot geelachtig bruin (Munsell 2.5YR6/3), daartussen
donkerder bruin (Mu. lOYR5/4), in vochtige toestand kleverig,
fijn dicht ingegroeid vezelig, centrum met enkele onduidelijke
bleek bruingrijze velumvlekken. Lamellen [L (doorlopende
lamellen)= ca. 105, I (kleine lamellen)= 3] vrij dicht opeen,
uitgebocht aangehecht, niet buikig, tot 5 mm breed,
aanvankelijk zeer waarschijnlijk bleek violet, in bet jongste
exemplaar bleek grijsbruin met violet zweem bij de hoedrand,
dan vrij licht kaneelbruin met gelijkgekleurde, wat
ongelijkmatige snede. Steel 48-70 x 7-13 mm, cilindrisch,
massief, basis knolvormig, soms wat gerand, top aanvankelijk bleek violet, overigens
witachtig, droog, glanzend, met duidelijke kaneelbruine restjes van het gordijn, overigens
zonder velum, knol geel tot bruingeel, zonder duidelijk basaal mycelium. Vlees stevig,
gekleurd als bet oppervlak. Geur bij verse vruchtlichamen en direct na doorsnijden naar
meel, echter spoedig enigszins onaangenaam muf met zwakke meelcomponent
Leg. E. Brouwer en N. Dam, 8 okt. 2000, Winterswijk, Willink Weust, onder eik
aan bosrand op vochtige, kalkrijke leem.
Beschrijving door Nico Dam, materiaal in collectie Nico Dam.
Cortinarius dionysae behoort tot de sectie Coerulescentes, forse klompvoeten met
blauwe tot violette hoed eo/of Jamellen zonder sterke reactie met loog. Bij deze soort
beperkt de violette tint zich tot de zeer jonge lamellen en de steeltop. Kenmerkend is de
meelgeur, die verder nauwelijks voorkomt bij gordijnzwammen. De collectie is nog niet
uitvoerig microscopisch bestudeerd. Mooie kleurenfoto's zijn te vinden in Breitenbacb &
Kränzlin (2000) en in Brandrud el al., plaat BSO (1992). Volgens deze auteurs zijn de
sporen amandel- tot citroenvormig, 8,5- 11 x 5-6,2 Jlm.

kon worden gered. Aan deze soort word t in een volgende Coolia meer aandacht
geschonken. Wij zullen sommige zeer bijzondere soorten van deze werkweek in kadertjes,
verspreid in dit artikel, aan u voorstellen. We hebben daaraan gelijk vrijblijvende suggesties
voor Nederlandse namen aan toegevoegd.
Bermen blijven boeien...
Eén van de charmes van bet landschap van de Achterhoek is dat er zeer veel met
bomenrijen beplante bermen zijn. Zomereik, Amerikaanse eik en beuk zijn het vaakst
aangeplant. Zoals eerder vermeld, was bet afstruinen van de Winterswijkse bermen een
populaire en succesvolle bezigheid. Al met al zijn er dertig bermtrajecten onderzocht En, te
oordelen aan de grote hoeveelheid bijzondere paddestoelen, wordt bet beheer in deze
gemeente op een gunstige wijze uitgevoerd (zie kader bermbeheer).
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C D R TINAR /US

TERPSICHORES MELOT

1

B L AUWV IOLETTE KNOLGORDI.JNZW AM

1

Hoed 60-110 mm breed, gewelfd tot uitgespreid
met wat overstekende, ingebogen rand, niet
bygrofaan, geheel vrij licht blauwviolet (K&W
l8B5), ingegroeid radiair vezelig, naar het
centrum bruinachtig, oppervlak in verse toestand
kleverig. Lamellen [L = ca.l20, I= 3] matig dicht
opeen, uitgebocht aangehecht, soms wat buikig,
aanvankelijk blauwviolet, spoedig bleek grijzig
met gelijkgekleurde snede, geleidelijk plaatselijk
wat roestbruin door rijpe sporen. Steel 60-65 x
12-16 mm, aan de basis plotseling verdikt tot een
gerande knol, 25-30 mm breed, massief, top
witachtig, vezelig gestreept, naar onderen bleek lila tot blauwviolet als de hoed, met fijne
res~es van gordijn, bovenzijde van knol blauwviolet door velumresten, overigens bleek
geel, soms met enkele witte myceliumstrengen. Vlees stevig, witachtig, grijs gemarmerd
onder de steelhuid, bleek geel onder in de knol. KOH 5% op hoedhuid negatief, in vlees
bruingeel.
Leg. E. Arnolds, 9 okt. 2000, in de berm van de Steengroeveweg ten oosten van
Winterswijk op kalkrijke, lemige grond onder beuk en zomereik.
Beschrijving door Nico Dam, materiaal in collectie Ni co Dam.
Cortinarius terpsichores behoort tot de sectie Coerulescenres van het subgenus
Phlegmaciwn. De collectie is nog niet uitgebreid microscopisch onderzocht, zodat die
gegevens in de beschrijving ontbreken. Volgens de literatuur
zijn de sporen elliptisch en dicht wrattig, 9-12 x 6-7 f.!m. De
soort lijkt op de Blauwe knolgordijnzwam (C. caentlescens),
die een paar keer in ons land gevonden is, maar de laatste soort
beeft een meer grijzig violette, spoedig okergeel vlekkende
hoed, een sterk ontwikkeld velum en amandel- tot
citroenvormige sporen. Een andere violette Klompvoet, de
Bittere knolgordijnzwam (Cortinarius sodagnitus), verschilt
onder andere in de bittere smaak van bet vlees en een rode
reactie met KOH. Een mooie afbeelding staat in Brandrud er
al., 1992.

Hoe verschilt het milieu in met bomen beplante bermen van de leefomstandigheden in
bossen? Het aantal bomen per oppervlakte-eenheid in bermen en in bossen ligt in dezelfde
orde van grootte, maar de omstandigheden in de bodem zijn niet gelijk. Het belangrijkste
verschil is waarschijnlijk de netto afvoer van plantenvoedingsstoffen in bermen, waardoor
op den duur sterke verschraling optreedt. Een belangrijk deel van de bladeren die in de
herfst afvallen, belandt niet op de bodem van de berm, maar in de bermsloot of aangrenzend
cultuurland. De oorzaak hiervan is de grotere windwerking in de open bermen, ook
bevorderd door passerend verkeer. Hierdoor worden, anders dan in bossen, voedingsstoffen
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uit bladeren aiet temg in de
BERMBEHEER
bodem gebracht. Dit verschralende effect wordt versterkt
Het beheer van met bomen beplante bem1en dient er voor
als de kruidlaag wordt gepaddestoelen op gericht te z ijn om verschraling van de
maaid en afgevoerd. Bovenbodem te bevorderen. Voor optimaal bermbeheer
dien vindt in bermen waarbetekent dat:
schijnlijk een grotere aanvoer
• maaien plus afvoeren van het maaisel in de nazomer,
plaats van mineralen als kalk,
op erg vruchtbare bodem 2x per jaar;
afkomstig vanaf het wegop• verwijderen van struikopslag;
pervlak. Door deze processen
• geen slootbagger of andere materialen in de berm
is de bodem in bermen arm
achterlaten;
aan stikstof, maar ruet direct
•
geen houtsnippers van snoeibout in de berm
am1 aan overige nutriënten.
achterlaten;
Uit onderzoek in
• niet in de bodem graven nabij bomen voor kabels en
Drenthe is gebleken dat schraleidingen;
le bermen erg rijk aan padde• bij maaiwerkzaamheden geen schade aan de bomen
stoelen kunnen zijn (Keizer,
toebrengen;
1993). Hierbij valt het grote
• beschadiging van de bodem moet worden vermeden.
aandeel aan ectomycorrizavormende soorten op. Soorten
die we van bossen kennen,
zijn in bermen met dezelfde boomsoort vaak talrijker, maar er zijn ook vrij veel soorten die
vooral of uitsluitend in bermen gevonden worden. Een voorbeeld is de Panteramaniet
(Amanita pantherina), die in beuken- en eikenbermen veel talrijker is dan in bossen. Deze
soort is in de meeste streken niet algemeen, maar werd tijdens de werkweek in 18 terreinen

gevonden. Een goede thermometer voor de bermkoorts! De Lilasteligc gordijnzwam
(Cortinarius erythrinus), zes keer gemeld, is in ons land vrijwel beperkt tot bermen.
In de Achterhoek bestaat meer variatie in bodemtypen dan we gewoonlijk in
Nederland aantreffen. Vooral kalkhoudende bodemtypen komen elders weinig voor en dat
geldt o·ok voor de paddestoelen die aan dat milieu zijn gebonden. Een kenmerkende soort
voor deze omstandigheden is de Groene knolamaniet (Amanita phalloides), op de Drentse
zandgronden een grote zeldzaamheid, maar in de Achterboek vrij gewoon en gedurende deze werkweek 14 keer opgegeven. Bijzondere kalkindicerende soorten in Achterhoekse bermen zijn, behalve de hierboven genoemde nieuwe Klompvoeten, onder andere Stekelkopamaniet (Amanita solitaria), Geurende gordijnzwam (Cortinarius anserinus), Ivoorzwam (Hygrophorus eburneus), Fijngegordelde melkzwam (Lactarius insulsus) en Kleine
trompet zwam (Pseudocraterellus undulatus). Een Winterswijkse specialiteit voor dit
milieutype was eertijds de spectaculaire Roze slijmkop (Hygrophorus russula), die in 193 5
voor het laatst in Nederland gevonden is. Ondanks gericht speuren is deze soo11 door ons
niet teruggevonden. Zo blijft er gelukkig nog iets over om naar uit te zien.
Ook in de Achterhoek liggen de meeste bem1en op zure, zandige bodems. Een
kenmerkende soort voor dit type is de Zwavelmelkzwam (Lactarius cluysorrheus), met 43
meldingen een algemene verschijning rond Winterswijk. Minder gewone karakteristieke
soorten zijn onder andere E ikenboleet (Leccinum quercinum , 10 meldingen), Duifridderzwam (Tricholoma columbetta, 2 meldingen), Zeepzwam (T. saponaceum, 10 me ldingen) en Hanenkam ( Cantharellus cibarius, 13 meldingen). De Verborgen gordijnzwam
(Cortinarius valgus) was volgens de Verspreidingsarlas tot nu toe een Drentse specialiteit
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van dit milieu (Nederlandse Mycologische Vereniging, 2000), maar is in de Achterhoek op
vier plaatsen gevonden. Een heel bijzondere vondst op de laatste dag in een zeer schrale
berm ten zuiden van Winterswijk was de Grijze schijnboleet (Bo/etopsis /eucomelaena).
Deze forse, gesteelde, vermoedelijk mycorrizavonnende polypoor is overal in Europa een
zeldzaaamheid. Hij was tot in de jaren vijftig van enkele plaatsen in ons land bekend.
Nadien werd de Grijze schijnboleet in de jaren tachtig nog een keer in een eikenberm bij
Zwiggelte (Drenthe) waargenomen (Keizer, 1993). Die groeiplaats lijkt door gebrekkig
beheer echter niet meer geschikt, zodat voor het voortbestaan van deze soort in Nederland
werd gevreesd. We hopen dat de gemeente Winterswijk dit nieuw ontdekte refugium bij
haar bermbeheer zal koesteren!
Zoals eerder in Coolia is gemeld, werden stekelzwammen vorig jaar veel meer
gevonden dan we van andere jaren gewend waren (Chrispijn, 2000; Arnolds, 2000). Zo zijn
tijdens de werkweek tien vondsten van Gezoneerde stekelzwam (Hydne/lum concrescens)
gemeld, steeds in bermen. Verder is drie keer de Blauwvoetstekelzwam (Sarcodon
scabrosus) gevonden. Eén keer zijn de Fluwelige stekelzwam (Hydne/lum spongiosipes),
Tengere stekelzwam (Phellodon melaleucus) en Avondroodstekelzwam (S. joeides) genoteerd. Een waarneming van de Eikenstekelzwam (Sarcodon underwoodii) is niet geheel
zeker. Opvallend vaak werden deze soorten onder Amerikaanse eik gevonden. Navraag bij
de Noord-Amerikaanse mycoloog Thom Volk leerde dat stekelzwammen in de VS
eveneens onder Amerikaanse eik worden gevonden, maar ook onder andere eikensoorten en
naaldbomen. Men beschikt daar helaas niet over nauwkeurige waarnemingen ten aanzien
van de standplaatsvoorkeur van stekelzwammen. Onze voorlopige conclusie is dat de
meeste aan eiken gebonden mycorrizapaddestoelen even goed bij zomereik als bij
Amerikaanse eik kunnen groeien, maar dat bet verschralingsproces van de bodem onder
Amerikaanse eik sneller of intensiever verloopt omdat deze boom sneller groeit en mogelijk

ook meer bladmassa produceert. In bossen vormen deze bladeren moeilijk verteerbare
pakketten die ongunstig lijken voor de mycoflora, maar in bennen waaien ze weg, door hun
grootte gemakkelijker dan die van inlandse eiken. Stekelzwammen zijn kennelijk goed in
staat te overleven op deze zeer schrale standplaatsen. Opmerkelijk genoeg vinden we
dikwijls diverse soorten bij elkaar.

Natte bossen en veenmoerassen
Tijdens de werkweek hebben we een vijftal natte bosgebieden bezocht. Twee ervan zijn
gelegen in oude leemgroeven, namelijk de Leemputten, direct ten westen gelegen van bet
bekende Duitse natuurgebied Zwilbrocker Venn, en de Italiaanse Meertjes, zo'n zes km ten
zuidoosten van Winterswijk, bijna op de grens met Duitsland. De drie andere terreinen
waren het Wooldse Veen, Hei Meddose Veen en bet Korenburgerveen.
In de Leemputten bij Zwilbrock wisselen natte en droge delen, zure en meer
neutrale bodems elkaar af. Met 158 soorten was dit een zeer succesvolle moerasbosexcursie
met onder meer twaalf soorten melkzwammen en dertien soorten russula's. Uit de lijst blijkt
dat een belangrijk deel van soorten die in bossen op zure bodem te verwachten zijn, op deze
ene excursie gevonden is. Dankzij bet speurend oog van Emiel Brouwer zijn ook enkele
kleine, aan mossen gebonden ascomyceten gevonden, zoals Zilvermosschijfje (Octospora
leucoloma) en Wratsporig mosschijfje (0. melina).
Waar de leem aan bet oppervlak komt is de bodem wat rijker, hetgeen in de
paddestoelenflora wordt weerspiegeld in het voorkomen van Gele stekelzwam (Hydnum
repandum), Grote vaalhoed (Hebeloma sinapizans) en als grote bijzonderheid Zoete
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vaalhoed (Hebeloma senescens). Deze laatste soort is even fors als de Grote vaalhoed, maar
heeft een sterker bruine steel die vaak wortelvormig verlengd is. De geur is niet knollig of
als rauwe aardappel (sinapizans betekent: naar mosterd ruikend), maar wordt als zoetig,
fruitig of als cacao omschreven. De sporen van deze soort verschillen van die van andere
vaalhoeden doordat de buitenste sporenwand niet of nauwelijks loslaat van de spore.
Een Gordijnzwam uit de leemputten bij Zwilbrock die niet eerder in ons land werd
aangetroffen, is Cortinarius imbutus. Deze soort lijkt vrij sterk op de Violetsteelgordijnzwam (C. evernius), een vrij forse paddestoel met een donker roodbruine hoed en
een licht gekleurde steel met violette tint. Bij C. imbutus is het violet aUeen in de steeltop
aanwezig en niet over de gehele steel, zoals bij C. evernius. De geur is vrij sterk
'kelderachtig' muf en de sporen zijn kleiner dan bij C. evernius (Brandrud et al., I 994). Een
andere verwante soort is C. tortuosus. Deze heeft echter een slankere habitus en een
opvallende cederhoutgeur. Afbeeldingen van deze soorten zijn te vinden bij Brandrud et al.
(1990-1994).
De moerassige zone rond de Italiaanse meertjes is smal en ten dele nogal door
wandelaars 'overlopen'. Er staan wat berken, wilgen en enkele elzen. Elk van deze bomen
beeft in bet gebied wel een paar begeleiders. Bij berk waren dat bijvoorbeeld
Berkenridderzwam (Tricholoma fulvum), Gele berkenrussuJa (Russula clarojlava) en
Baardige melkzwam (Lactarius torminosus). Bij els was dat de vrijwel altijd bij die boom
aanwezige Bleke elzenzompzwam (Ainicola escharoides). In een klein strookje met wilgen
stonden vele geelbruine satijnzwammen, die na microscopische studie de Nitreuze
elzensatijnzwam (Entoloma politum) bleken te heten. De meertjes worden omgeven door
een dennenbosje. Hier werden enkele aardige vondsten gedaan: Pagemantel (Cortinarius
semisanguineus), PapilrussuJa (Russula coerulea) en Gewone tolzwam (Coltricia perennis).
Ook was er, zoals opvallend vaak in deze werkweek, de Gele stekelzwam (Hydnum
repandwn) aanwezig.
Het Korenburgerveen en het Wooldse Veen zijn ontstaan in laagtes in het
landschap met een slecht doorlatende bodem, waar water stagneert en zich een
veenvegetatie heeft ontwikkeld. De veenlaag is zo dik geworden dat, in elk geval in de
centrale delen, het grondwater de vegetatie niet meer bereikt. Onder invloed van het van
nature zwak zure regenwater is een door veenmossen gedomineerde hoogveenvegetatie
ontstaan. Veenmos is in staat om veel water vast te houden en zijn omgeving verder te
verzuren. Daardoor worden de omstandigheden zodanig gewijzigd dat er bijna alleen
veenmossen kunnen groeien. De afgestorven delen verteren niet en hebben in de loop van
vele jaren dikke turfpakketten gevormd. In het verleden is turf gewonnen, waardoor er nu
natte laagtes zijn die met Veenmos, Veenpluis en natte beide zijn begroeid.
De paddestoelen die kenmerkend zijn voor veenmosvegetaties, hebben hun
optimJ,~m gewoonlijk in juli en augustus. De centrale gedeelten van de venen waren dan ook
arm aan paddestoelen. In het Korenburgerveen groeiden Veenmosgrauwkop (Tephrocybe
palustris), Bleke moeraszwavelkop (Psilocybe elongata) en Veenmosklokje (Galerina
paludosa). In het Wooldse Veen kwamen daar nog de turfbewonende Yeenmycena
(Mycena megaspora) en Veenvlamhoed (Gymnopilusfolgens) bij.
Andere terreingedeelten zijn begroeid met vochtige heide. Op plekken waar door
ontwatering de grondwaterspiegel verlaagd is, kan de beide veranderen in een vegetatie die
volkomen gedomineerd is door Pijpenstrootje. Heel opmerkelijk was het voorkomen in
beide gebieden van het Pronkruitertje (Marasmiellus ornatissimus), een wit paddestoeltje
dat vooral op Pijpenstrootje groeide (zie kader).
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MARASMI ELLUS ORNA T I SSI MUS

PRONKRUITERT.JE

Vruchtlichamen vaak met vele bijeen. Hoed 1-3 mm
breed, rond of ovaal, wit, berijpt. Lamellen breed
aangehecht tot wat aflopend, wijd uiteen, de kleinste
hoedjes met slechts één of enkele lamellen, bleek
roze. Steel 2-5 x 0,3 mm, wit, bruinig naar de basis,
berijpt. Sporen 11-16,5 x 4,5-6,5 ~-tm, langwerpig
elliptisch tot smal traanvormig. Lamelsnede steriel;
cheilocystiden 22,5-50 x 5- I 1 j.tm, onregelmatig
cilindrisch, vaak met opgezwollen, capitate top of
met vingervonnige uitsteeksels tot koraalachtig
vertakt. Hoed- en steelhuid met soortgelijke,
onregelmatig gevormde cystiden. (Beschrijving naar
Antonin & Noordeloos, 1993).
Deze soort is in 1984 voor het eerst in
Drenthe gevonden en kort nadien beschreven door
Barkman & Noordeloos ( 1987). Hij dankt zijn
wetenschappelijke naam- ornatissimus betekent sterk versierd - aan de grillige cysriden, die
op alle delen van het vruchtlichaam te vinden zijn. In Drenthe stond hij in een open
berkenbos op kleine takjes van berk en struikheide. ln bet Wooldse Veen groeide het
Pronkruitertje op een plek van enkele decimeters diameter op dode blaadjes en bloeistengels
van Pijpenstrootje, en van daaruit ook op dode takjes van braam en balmen van Pitrus. Het
was een toevallige ontmoeting, want we probeerden op die plek Mycena bu/bosa
(Biezenrnycena) te vinden, hetgeen óók gelukt is. Dit soort dwergjes zjjn alleen te vinden
als je diep door de knieën gaat en onder in de vegetatie een zekere oppervlakte grondjg
doorzoekt. Het Pronkruitertje is tijdens de werkweek ook in het Korenburgerveen
gevonden.
De laatste jaren is het Pronkruitertje in Vlaanderen geregeld aangetroffen (mond.
meded. R. Walleyn). Misschien komt dat doordat er gericht naar gezocht is. Nu komen er
op gras en dergelijke wel meer bleke paddestoeltjes voor, bijvoorbeeld enkele Mycenasoorten; bet is dus zaak om goed op te letten. Het Pronkruitertje is uniek in de combinatie
van een bruinig steeltje, ver uiteenstaande, aflopende, roze lamellen en de berijpte steel en
hoed.

Het berkenbroekbos in de veengebieden kent enkele karakteristieke soorten
paddestoelen. Er is geen enkel Nederlands bostype waar Echte tonderzwant (Fomes
fomentarius ) zó algemeen voorkomt. Het lijkt erop dat deze houtzwam bier werkelijk een
aanzjenlijk aantal van de berken aantast en doodmaakt. Het berkenbos in het Wooldse Veen
was een van de plaatsen van waaruit deze zwam zijn grote opmars in Nederland begonnen
is, zo'n twintigjaar geleden. Voor die tijd was het een zeldzame soort van oude beuken. Bij
de nog levende berken in beide veengebieden staat veelvuldig de fraaje Gele berkenrussuJa
(Russula clarojlava), die hjer zijn optimale standplaats heeft. Verder zijn er verschillende
soorten van de moeilijke groep van de Berkenboleten gevonden, waaronder de Gewone
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berkenboleet (Leccinum scabrum s.s.), die volgens onze specialist Henk den Bakker
overigens helemaal niet zo gewoon schijnt te zijn, en de Bonte berkenboleet (L. variicolor).
Een bijzonder microhabitat in zulke vochtige bosgebieden wordt gevormd door
grote, oude koningsvarens. ln deze pollen ligt een grote hoeveelheid dode stengels en
bladeren. Een kwartiertje pluizen in een grote varen die precies op de grens met Duitsland
groeide, leverde twee soorten korstzwammen op en een piepklein geel bekerzwarnmetje. De
meeste korstzwammen bleken te behoren tot bet op varens gespecialiseerde Varenwasje
(Phlebiellafilicina). Deze soort staat als zeer zeldzaam te boek (Nederlandse Mycologische
Vereniging, 2000) en werd vroeger verward met het veel algemenere Naaldhoutwasje (P.
pseudotsugae). Die soort groeit op naaldhout en verschilt microscopisch door de
afwezigheid van gespen en slankere sporen. Het bekerzwammetje beet Varenkerrieklokje
(Phialina jlaveola), met dank aan Marijke Nauta voor controle van de determinatie. Dit
zwammetje was tot nu toe vermeld van één locatie op de Veluwe op Adelaarsvaren
(Nederlandse Mycologische Vereniging, 2000). Het heeft de vorm van een ondiep bakje
van 0,2-0,3 rnm breed; de buitenzijde is geelwitachtig harig, bet hymeniwn beldergeeL
Onder de microscoop valt op dat de haren een versmald uitlopende lange top hebben. De
sporen zijn smal elliptisch, vier per ascus. In Ellis & Ellis ( 1997) staat een tekening van
deze soort (als Hyaloscyphajlaveola) en wordt hij ook vermeld voor Adelaarsvaren.
Het is natuurljjk de vraag of deze varenspecialisten echt zo schaars zijn.
Vermoedelijk gewoon een kwestie van beter zoeken en veel geduld. Maar welke mycoloog
heeft dat als alom weelderige plaatjeszwammen uit de grond puilen?
Langs de randen van de veengebieden is de invloed van mineraalrijk grondwater
wel merkbaar. Daar zijn dan ook andere vegetatietypen aanwezig, onder andere
scbraallanden, bijvoorbeeld aan de oostzijde van het Korenburgerveen. Hier zijn enkele
karakteristieke graslandpaddestoelen gevonden: Elfenwasplaat (Hygrocybe ceracea),
Gewoon vuurzwammetje (H. miniata), Papilsatijnzwam (Entoloma papil/atum),
Adonismycena (Mycena adonis) en het zeldzame, aan zure natte plekken gebonden Slank
kaalkopje (Psilocybe turficola). Bij bet Wooldse Veen ligt een smalle zone waar eveneens
een hooilandbeheer wordt toegepast. llier is een enigszins vergelijkbare vegetatie met
graslandpaddestoelen, waaronder Sterspoorsatijnzwam (Entoloma conferendum),
Sneeuwvloksatijnzwam (E. serieel/urn) en Zwartwordende wasplaat (Hygrocybe conica).
De loofbossen en gemengde bossen aan de randen van de veengebieden zijn door
de variatie aan boomsoorten en de vochtige bodem rijk aan soorten. In de bosstrook langs
het Wooldse Veen werden maar liefst 14 soorten russula's gevonden, waaronder enkele
minder algemene soorten, zoals de dennenbegeleiders AppelrussuJa (Russula paludosa) en
Papilrussula (R. coerulea). Aan bijzondere mycorrizasoorten vonden we verder wéér
Trechtercantharel (Cantharellus ·tubaeformis), Gele stekelzwam (Hydnum repandum) en,
het Bolarisjaar indachtig, naruurlijk de bij beuken groeiende Roodschubbige gordijnzwam
(Cortinarius bolaris). Ook bij het Korenburgerveen werden 14 soorten russula's gevonden,
waaronder de zeldzame Waterige russuJa (Russula aquosa), een berkenbegeleider. Een
andere grote bijzonderheid was de sterk bedreigde Forse melkzwam (Lactarius trivia/is),
eveneens meestal onder berken groeiend. Bij bomen aan een bosrand langs het Wooldse
Veen stonden maar liefst zes soorten kleine bruine Gordijnzwarnrnen, een ideale situatie om
die eens met elkaar te vergelijken (zie kader).
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KLEINE BRUINE GCROI..JNZWAMMEN

Menigeen voelt de neiging om gauw een andere kant uit te kijken wanneer de zoveelste
kleine, bruine gordijnzwam zich aandient. Langs de graslandstrook in het Wooldse Veen
stonden zes soorten zo fraai in de etalage dat het de moeite loonde daar nauwkeuriger naar
te kijken. Alle genoemde soorten hebben een breed kegelvormige hoed van 1-3 cm breed en
een steel van ongeveer 4-8 cm hoog en 1-3 mm dik. Geur speelt een belangrijke rol bij de
determinatie.

Cortinarius hemitrichus (Witschubbige gorclijnzwam): geen geur, donker grijsbruin, geen
violet, hoed dicht bezet met witte harige vezelscbubjes, daardoor op afstand grijzig
lijkend, steel met dikke witte velumgordels, bij berk.
Cortinarilts paleaceus (Gewone pelargoniumgordijnzwam): pelargoniumgeur (sterke
fruitige geur, doet denken aan kamergeranium), donkerbruin met weinig grijstint,
vaak violet aan steeltop, hoed (jong) met dunne bedekking van witte
vezelschubjes, lamellen bruin, soms jong met roze tint, steel met witte
velumgordels, bij allerlei bomen.
Cortinarius paleifer (Paarse pelargoniumgordijnzwam): pelargoniumgeur, donkerbruin,
hoed (jong) met dunne bedekking van witte vezelschubjes, violet in jonge
lamellen, steeltop en vilt aan de steelbasis, steel met witte velumgordels, bij
allerlei bomen.
Cortinarius parvannulatus (Cederhoutgordijnzwam): geur als cederhout, hoed en steel
bleek oranjebruin, als een Mosklokje (Galerina), violet in steeltop, steel bovenin
met dunne ringvormige velumzone, bij diverse bomen, vaak wilg.
Cortinarius sertipes (Siersteelgordijnzwam): geen geur, forse donkerbruine soort, hoed
vrijwel zonder vezelschubjes, lamellen jong soms met violet, steel bruin met
rozeviolette tint en veel witte velum gordels, bij diverse bomen maar relatief vaak
bij wilg of populier.
Cortinarius umbrinolens (Bietengordijnzwam): sterke geur van gekookte bieten, donker
grijsbruin, geen vezelschubjes op de hoed, geen violet, steel met grijzige
velumgordels, bij diverse bomen, vooral berk.
De volgende soort is niet in één van de veengebieden gevonden, maar hoort wel in het rijtje
thuis:
Cortinarius flexipes s.s. Kühner (Sombere siersteelgordijnzwam): geen opvallende geur,
hoed donker chocoladekleurig, geen vezelschubjes maar vaak langs de hoedrand
een zone met velumresten, lamellen zonder violet, steel door een witte zijdeachtige
vezelige bedekking heen roze doorschijnend, bij eliverse bomen. Macroscopisch
sterk hierop gelijkend maar met grotere sporen (ongeveer 12 x 8 J..lm) is
Cortinarius casimiri (Grootsporige gordijnzwam).

Een kroonjuweel opgepoetst

In de lijst van de 200 mycologisch meest waardevolle kilometerhokken, in 1999 opgesteld
door Leo Jalink, staat slechts één hok in de Achterhoek vermeld (Jalink, 1999). Het betreft
hok 251-442 in de Willink Weust op een bescheiden 69e plaats met in de periode na 1986
39 Rode-lijstsoorten. Het terrein werd door ons twee maal bezocht. Gedurende de eerste
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excursie werd vooral aandacht besteed aan het westelijke gedeelte, Adamshoek (hok 250442), goed voor niet minder dan 222 soorten, waaronder 26 soorten van de Rode lijst. Als
noviteit stond er een wat grauwig, bepoederd parasolzwammetje, Cystolepiota adu/terina
(zie kader). De determinatie is inmiddels door Henk Huijser bevestigd. Het Latijnse
werkwoord adulterare betekent 'overspel bedrijven, verleiden'. De relatie tussen deze naam
en het paddestoeltje ontgaat ons want het zag er echt heel onschuldig uit. Een andere grote
zeldzaambeid was de Dikke trechterzwam (Clitocybe alexandri), recent verder alleen
bekend van Rijssen. Er werden ook wat bijzondere vondsten gedaan rond de
kalksteengroeve (bok 251-442), maar die omgeving kwam pas uitgebreid aan bod op de
tweede excursie.

CYSTOLEPI OTA AOUL TER/NA
1

'VALE POEDERPARASOL

Hoed 15-45 mm, eerst gewelfd met ingerolde
rand, dan uitspreidend tot bijna vlak, meestal
met stompe umbo, aanvankelijk vuilwit tot bleek
okerkleurig of licht vleeskleurig, geheel bedekt
met poederige oker vlokjes, rand behangen met
gelijksoortige vlokjes, geleidelijk kaal en wat
E •
donkerder wordend en dan vaak concentrisch
gebarsten rond het centrum. LamelJen vrij, dicht
opeen, zeer licht oker tot vleeskleurig, bij
ouderdom geelbruin gevlekt. Steel 35-65 x 2-4
mm, cilindrisch, hol, eerst verbonden met de hoedrand door witachtig, vlokkig velum, dan
met vergankelijke, vlokkige ring, onder de ring eveneens poederig-vlokkig, geleidelijk kaal
wordend, gekleurd als de hoed. Vlees in de hoed dun, vuilwit, in de steel vrij donker
roodbruin. Geur onopvallend.
Sporen 4,8-6,0(-6,5) x 2,0-2,5 J-LID, Q = 2.1 -3.0, cilindrisch of wat verbreed naar de
apiculus, meestal in tetraden, niet amyloïd of dextrinoïd. Basidiën 4-sporig. Cheilocystiden
24-65 x 6-1 I ).lm, brandnetelhaarvormig, vanuit opgezwollen basis plotseling versmald in
een lange cilindrische nek, 1,5-2,2 ).lm breed.
Leg. P.J. Keizer, 9 okt. 2000, WiJJink Weust,
in gemengd lootbos op kalkrijke leem boven
muschelkalk.
Beschrijving en figuren door Eef Arnolds,
materiaal in Nationaal Herbarium Leiden.
Cystolepiota adulterina is verwant aan de
Vlekkende poederparasol (C. hetieri), maar verschilt
in iets donkerder vruchtlichamen die niet rood
verkleuren bij aanraking, het ontbreken van
pleurocystiden en de vorm van de cheilocystiden. Een
goede afbeelding is te vinden in Courteellisse &
Duhem, plaat 663 (1994).

DQO

QOO
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De Willink Weust is de enige plaats in ons land waar op enige schaal rouschelkalk
uit het Trias aan de oppervlakte ligt. Een deel van het gebied is afgegraven voor de winning
van mergel. De twee groeves vonnen enom1e wonden in het landschap, maar zijn
desalniettemin vermaard bij natuurvorsers vanwege hun rijkdom aan fossielen. De
loodrechte wanden lieten ons overtuigend zie111 hoe de kalksteen vrijwel aan de oppervlakte
ligt. Aan de plantengroei direct boven de groeve is dat niet direct te merken, want daar staat
een tamelijk ordinair gemengd bos van eiken, grove den
en berk met in de ondergroei bijvoorbeeld blauwe
bosbes en zelfs struikhei. Sommige paddestoelen in de
bosrand wezen wel op een kalkrijke, lemige bodem,
bijvoorbeeld de Geurende vezelkop (Inocybe bongardii;
zie figuur links) en prachtexemplaren van de Grote
kleefparasol (Limacella guttata). Beide soorten staan als
bedreigd op de Rode lijst. In het bos zelf bracht de
emstig bedreigde Violette gordijnzwam (Cortinarius
violaceus) de excursiegangers in extase. De fotografen
verdrongen zich vervolgens om een grote groep van de
Forse melkzwan1 (Lactarius trivia/is), die haar
Nederlandse naam eer aandeed. Deze melkzwam leek
bijna uit ons land verdwenen en staat eveneens als ernstig bedreigd op de Rode lijst, maar
tijdens deze werkweek werd ze ook gevonden langs de oude spoorlijn naar Bocholt, in het
Notarisbos en in het Korenburgerveen. Wellicht is ze, zoals veel andere mycorrizapaddestoelen, weer uit haar zure-regen-slaap ontwaakt (Arnolds, 2001).
Veel bijzondere vondsten uit het verleden zijn afkomstig uit de fraaie heischrale
graslandjes met verspreide jeneverbessen iets verder van de groeverand. Daar was nu
weinig te vinden. Vermoedelijk was het er. voor de verandering, te nat, want bet was er
soppig tot zompig. Toch stonden er nog een paar zeldzame wasplaten. De Bleke weidewasplaat (Hygrocybe pratensis var. pallidus) wordt regelmatig van de Weust vermeld, maar
de emstig bedreigde Violetgrijze wasplaat (Hygrocybe lacmus) was nieuw voor dit gebied.
De anders zo talrijke Satijnzwammen lieten in het grasland vrijwel verstek gaan.
Dat gemis werd echter ruimschoots goedgemaakt door de vondsten in het zuidelijk
daarvan gelegen Heksenbos. Dit bos is beroemd om haar rijke voorjaarsflora met onder
andere Heelkruid en om het voorkomen van oude exemplaren van wilde taxus. Het ligt op
vochtige tot plaatselijk natte, kruimelige. kalkhoudende leem en heeft een gemengde
boomlaag met onder andere zwarte els. es. zomereik en haagbeuk. Bij laatstgenoemde
boom stonden twee groene russula's met donkergele lamellen en dito sporen.figuur. Onder
de microscoop vielen de sterk gestekelde sporen op. Het was de HaagbeukrussuJa (Russula
carpini), oorspronkelijk beschreven uit België, maar in Nederland nooit eerder gevonden
(zie kader)! Bij elzen stond te midden van kleiner grut een weelderige groep Elzenboleten
(Gyrodon lividus).
Het Heksenbos bleek een ware lusthof voor liefhebbers van satijnzwammen.
Daarbij ging het niet alleen om karakteristieke bossoorten, zoals de Nitreuze
elzensatijnzwam (Entoloma politum) en de Donkere bossatijnzwam (E. myrmecophilum),
maar vooral om een aantal soorten van het subgenus Leptonia die in ons land overwegend
in schrale graslanden gevonden worden. Algemene bewondering oogstten de staalsteeltjes
met hun ongebruikelijke blauwe tinten, bijvoorbeeld de Zwartsneesatijnzwam (E.
serrulatum), het Somber staalsteeltje (E. poliopus) en het Blauwplaatstaalsteeltje (E.
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chalybaeum). Langs een karrenspoor door de Weust werd de spectaculaire
Groensteelsatijnzwam (Entoloma incanum) gevonden, die overwegend van kalkgraslanden
bekend is. Zeer zeldzame soorten in het Heksenbos zijn verder het Tweesporig staalsteeltje
(E. huijsmanii) en de Olijfgroene zwartsneesatijnzwam (E. querquedula). In totaal werden
in de Willink Weust 25 satijnzwammen genoteerd, nog afgezien van dat vreemde geval dat
bijzonder krachtig naar gebraden vlees rook en wellicht een onbeschreven soort voorstelt.
Satijnzwammen vormen een vast bestanddeel van de mycoflora van Hygrocybegraslanden, samen met wasplaten, aardtongen en knotszwammen. Ook deze groepen waren
in de Willink Weust vertegenwoordigd met bet Sneeuwzwanunelje (Hygrocybe virginea),
de zeldzame Donkere wasplaat (Camarophyllopsis phaeophyl/a), de Kleverige aardtong
(Geoglossum glutinosum), Spitse knotszwam ( Ciavaria falcata), Strogele knotszwam (C.
straminea), Gele knotszwam (Clavulinopsis helveola), Bezemkoraaltje (Ramariopsis
tenuiramosa) en Oranjegeel koraaltie (R. crocea). Bijna allemaal soorten van de Rode lijst!
Wat veroorzaakt nu de concentratie van al deze 'grasland'-paddestoelen in een
donker, vochtig bos, ogenschijnlijk een geheel ander milieutype dan open grasland?
Daarover werd heel wat gespeculeerd. Het verschijnsel is niet nieuw. Er zijn andere
plaatsen in ons land bekend waar veel Staalsteelties en Wasplaten in bet bos groeien, onder
andere in het Coovelsboscb bij Helmond (Raaijmakers et al., 1997), bij het Quakjeswater
op Oostvooroe en in Natuurschoon bij Roden. Aangezien open graslanden in ons land pas
met de introductie van landbouwmethodes zijn ontstaan, vormen deze bossen vermoedelijk
het oorspronkelijke biotoop van onze zogenaamde graslandpaddestoelen. Het is in d it verband interessant dat nagenoeg alle wasplaten (Hygrocybe spp.) in Noord-Amerika als
bospaddestoelen bekend staan (Hesler & Srnith, 1963). De overeenkomst zit ongetwijfeld in
bodemeigenschappen. Essentieel lijkt een langdurige, ongestoorde bodemontwikkeling,
snelle strooiselafbraak, een zwak zure tot basische toestand en een grote beschikbaarheid

aan mineralen bij geringe hoeveelheden beschikbare stikstof. Wellicht leven deze saprotrofe
soorten van bepaalde bestanddelen van relatief stabiele humus. Of zou vroegere beweiding
van bossen door wilde of gedomesticeerde dieren toch een rol spelen? Het laatste woord
over deze kwestie is nog lang niet gezegd. Vooral de zeer lokale concentraties van deze
paddestoelen binnen relatief homogene bospercelen is opmerkelijk.
Een grote bijdrage aan de rijkdom van dit kilometerbok leverde ook de met oude
eiken en beuken begroeide berm van de Steengroeveweg. Hier werden de al eerder
genoemde, spectaculaire Klompvoeten Cortinarius terpsichores en C. rufoolivaceus
ontdekt, maar op de mossige greppelwand groeiden ook subtielere zeldzaamheden, zoals
Tweesporig taaisteeltje (Mycenella bryophila), Gestippeld taaisteeltje (M rubropunctata)
en Stinkende wasplaat (Camarophyllopsisfoetens). Al met al leverde dit hok van de Willink
Weust 65 soorten van de Rode lijst op, waarmee dit kroonjuweel beduidend aan glans heeft
gewonnen.
Na het verstrijken van de reguliere speeltijd waren tijdens deze excursie 270
soorten gevonden. Een paar fanatiekelingen opteerden voor een verlenging in een poging de
score tot bet magische getal 300 op te voeren. Toen zij door invallende duisternis niets meer
konden zien, telde de lijst 343 soorten, een stevige verbetering van het oude excursierecord.
Dit werd in Eelink uitbundig gevierd met taart en wijn.

Over de grens
Rond Winterswijk was genoeg te zien, maar mycologen zijn in sommige opzichten net
koeien: het malste gras lijkt altijd te groeien bij de buurman. Daarom vertrok één excursie
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RUSSULA CARPINI HEINEM . &
1

GIRARD

1

HAAGBEUKRUSSULA

Hoed 50-65 mm, eerst gewelfd, dan vrijwel vlak,
aanvankelijk overwegend olijfgroen met wat
donkerder centrum en geelgroene rand, later meer
olijfbruin, oppervlak glad en glanzend, droog.
Lamellen [L = 80-1 00, I = 0] tamelijk ver uiteen, bijna vrij, tot 4 mm breed, vrij licht geel
met gelijkgekleurde snede. Steel 45-53 x 12-13 mm, ongeveer cilindrisch, opgevuld, basis
afgerond of wat versmald, overlangs zwak gerimpeld, wit, later aan de basis gedeeltelijk
okergeel verkleurend. Vlees stevig, wit, ook onder de boedhuid. Geur zwak, niet
kenmerkend, smaak mild. Vlees met FeS0 4 vrijwel niet verkleurend. Sporenfiguur geel
(Romagnesi IV C-D).
Sporen 7,5-9,5 x 6,5-8 Jlm, Q = 1,15- 1,25, met grote, tot 2 Jlrn lange, geïsoleerde,
tamelijk spitse stekels. Hoedhuid uit dunne, vertakte, gladde hyfèn, 2-3 11m dik, gemengd
met cilindrische tot slank knotsvormige pileocystiden, tot I 00 x 5-8 mm.
Leg. E. Arnolds, 12 okt. 2000, Willink
Weust, Heksenbos, bij Haagbeuk langs greppel in
gemengd loofbos op vochtige, kalkrijke leem.
Beschrijving door Eef Arnolds, materiaal
in Nationaal Herbarium te Leiden.
Russula carpini behoort tot de subsectie
Jntegrinae, milde russula's zonder uitgesproken
rode of oranje kleuren, met een gele sporenfiguur
en een hoedhuid met dermatocystiden. Onze
exemplaren zijn overwegend groen, maar de
hoedkleur is veel variabeler, vaak met bruine en
wijnrode tinten. Goede beschrijvingen worden
gegeven door Romagnesi (1967) en Einhellinger
( 1985), de laatste vergezeld van een kleurenplaat.

onder leiding van Fred Bos, expert op het gebied van de regionale flora, naar aangrenzend
Duitsland. We bezochten daar twee oude eiken-haagbeukenbossen onder Ahaus, Wullen en
Söbbing, die bekend staan om hun rijke bosvegetatie met onder andere Schedegeelster,
Vogelnestje, Eenbes en Eenbloemig parelgras. De laatste drie soorten zijn in ons land
kenmerkend voor Zuid-Limburg en bereiken de Achterhoek net niet. Beide bossen liggen,
evenals de Willink Weust, op plekken waar kalkgesteente nagenoeg aan de oppervlakte
komt. Daarboven beeft zich een verweringsbodem van vette, kalkrijke klei gevormd die in
de zomer oppervlakkig uitdroogt, maar in herfst en winter doornat is. Zo ook tijdens onze
zompige expeditie, overgoten met verse regen.
De mycoflora van deze bossen vertoont sommige opvallende overeenkomsten met
die van het Hollandse rivierengebied. De Rode kleibosmelkzwam (Lactarius ichoratus) was
de talrijkste mycorrizapaddestoel. In beide bossen werden andere, voor ons rivierbegeleidende, soorten aangetroffen, zoals de Prachtamaniet (A manita ceci/iae), Gerimpelde russula
(Russu/a olivacea) en Verkleurende slijmkop (Hygrophorus discoxanthus). In Nederland
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groeien deze soorten vooral langs lanen, maar bjer waren ze te zien in bun oorspronkelijke
milieu, midden in het bos. In de Achterhoek hebben we deze paddestoelen niet gezien. Het
is opmerkelijk dat genoemde paddestoelen ook in ons andere kalkgebied, Zuid-Limburg,
ontbreken. De hellingbossen op krijt aldaar hebben evenwel een geheel andere waterbuishouding en worden of werden beheerd als hakhout. Bovendien zit in de Winterswijkse
kalk veel meer magnesium. Dat zou ook een rol kunnen spelen.
De Takjesstinktaailing (Micromphalefoetidum) heeft in ons land wél een optimum
in Limburgse hellingbossen. Deze paddestoel hebben wij rond Winterswijk niet gezien,
maar groeide in Wullen veelvuldig op hazelaartakken. In dat bos was ook een perceeltje
essenbakhout met een vergelijkbare 'graslandmycoflora' als in Willink Weust, zij het
minder rijk aan soorten. Als gemeenschappelijke soorten noemen we Zwartsneesatijnzwam
(Entoloma serrulatum), Bruine zwartsneesatijnzwam (E. caesiocinctum), Gele satijnzwam
(E. formosum) , Sneeuwvloksatijnzwam (E. sericellum) en Bezemkoraal~e (Ramariopsis
tenuiramosa). Voor Wullen kwamen daarbij onder andere Blauwzwarte satijnzwam
(Entoloma corvinum), Gewoon vuurzwammetje (Hygrocybe miniata) en Fraaie knotszwam
(Clavulinopsis laeticolor). In betzelfde hakhoutperceel werd de uiterst zeldzame K.Jeinsporige beurszwam (Volvariella reidii) gevonden, in Nederland slechts bekend van Geldrop
(Amolds et al., 1995), in Duitsland alleen van de omgeving van Kassei (Krieglsteiner,
1991) (zie kader). Missemen nog opmerkelijker was de vondst op een bemoste stronk van
Mycena leptophylla, een opvallende, abrikooskleurige verwant van de Adonismycena (M
adonis). Mycena leptophylla (zie kader) is kenmerkend voor rivierbegeleidende ooibossen
in Centraal-Europa en nog nooit in Nederland gevonden. In Duitsland liggen de bekende
vindplaatsen enkele honderden kilometers naar het oosten en zuiden (Krieglsteiner, 1991 ).
Aan de lijst van spectaculaire klompvoeten konden bier de Purperen gordijnzwam
(Cortinarius purpurascens) en de Fraaie gordijnzwam (Cortinarius calochrous) worden

toegevoegd. Bij de laatste soort is het contrast tussen de goudgele hoed en de violette
lamellen inderdaad erg mooi.
Het bezoek aan deze Duitse bossen was ook zinvol om beter inzicht te krijgen in
de mycogeografische positie van de omgeving van Winterswijk. De situatie is blijkbaar
vergelijkbaar met die van hogere planten . Sommige kalkminnende soorten met bun
hoofdverspreiding in het rivierengebied komen in de Achterhoek lokaal voor, bijvoorbeeld
Kleibosrussula (Russula pseudointegra) in vijf terreinen, Fijnschubbige gordijnzwam
(Cortinarius psammocephalus), Witte galgordijnzwam (C. emollitus), Geurende vezelkop
(Jnocybe bongardii) en Ivoorzwam (Hygrophorus eburneus), alle gevonden in één terrein.
Andere kalkminnende paddestoelen, waarvan bierboven enkele voorbeelden zijn genoemd,
schijnen vanuit Midden-Europa bet Duitse grensgebied te bereiken, maar net niet de
kalkeilanden van Winterswijk. Of de groeiplaatsen moeten nog worden ontdekt. Bovendien:
wat niet is, kan komen! Sporen verplaatsen zich nu eenmaal gemakkelijker dan zaden.
De omgeving van Winterswijk kent op korte afstand een bonte afwisseling van
kalkhoudende, vmchtbare gronden en van zeer voedselarme, zure omstandigheden. Dit is
karakteristiek voor het Subcentreurope floradistrict en geeft aanleiding tot de enorme
soortenrijkdom aan planten én paddestoelen.
Een kleibos in de Achterhoek?
Bij Doesburg stroomt de Oude IJssel in de lJssel. De Oude IJssel ontspringt in het
Münsterland en verzorgt de afwatering van een deel van dat gebied en van de gebieden ten
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M YCENA LEPTCIPHYLLA
1

ABRIKO Z ENMYCENA

1

Hoed I 0-12 mm breed, kegel-klokvormig met
kleine papil, hygrofaan, in vochtige toestand flets
oranje met okertint, centrum donkerder, bruinachtig
oranje, rand lichter, doorschijnend gestreept tot 2/3
van de straal, oppervlak glad, mat en droog, na
opdrogen bleek oranje, ongestreept. Lamellen [L =
20-22, I = 1-3] vrij dicht opeen, smal aangehecht,
zwak buikig, bleek vleeskleurig roze met
gelijkgekleurde snede. Steel 30-55 x 1,5 mm,
cilindrisch met nauwe holte, onderaan versmald in
een lange wortel, aanvankelijk roomkleurig, dan
vanaf de basis bruin wordend, glad tot iets berijpt,
wortel behaard. Vlees dun, gekleurd als het
oppervlak. Geur onopvallend.
Sporen 7,5-9,5(-10,5) x (5,8-)6,0-7,5 J..lm, Q = 1,2-1,35, breed elliptisch tot
eivormig met grote apiculus, niet amyloïd. Basidiën 24-28 x 7-8 J..IID, overwegend 2-sporig,
enkele 4-sporig. Lamelsnede overwegend fertiel met verspreide knotsvormige tot utriforme
cheilocystiden, 23-33 x 6,5-8 J..lm. Gespen niet gezien.
Leg. R. Chrispijn, 10 okt. 2000, Ahaus (Duitsland), Wullen, op sterk vermolmd
hout in loofbos op zware, kalkrijke klei.
Beschrijving door Bef Arnolds, materiaal in Nationaal Herbarium Leiden.
Mycena leptophylla is verwant aan de Adonismycena (M adonis), die soms ook op
rottend hout groeit. De soort is gemakkelijk te onderscheiden door de veel fletsere, oranje
hoedkleur en de wortelende, bruin verkleurende steel. Volgens Maas Geesteranus (1992) is
de lamelsnede bij M. leptophylla geheel steriel, in tegenstelling tot onze collectie. Een
redelijk goede afbeelding is te vinden in Courtecuisse & Duhem (1994).

westen daarvan. Gedurende de voorlaatste ijstijd, de Saaie-tijd, toen de gletsjers de stuwwal
van de Veluwe hebben gevormd, werd de Rijn gedwongen om een westelijke koers te
kiezen. Voordien stroomde de Rijn noordwaarts. Die westelijke loop is in de laatste ijstijd
(Weichsel-tijd) en daarna blijven bestaan. In de Weicbsel-tijd was de Rijn een verwilderde
rivier door een versterkte en onregelmatige wateraanvoer als gevolg van het vrijwel
ontbreken van vegetatie. De vallei van de Oude TJssel is gelegen in een stroomgeul van de
Rijn uit die tijd (Zonneveld, 1977). De gletsjer die de Veluwe heeft opgedrukt, heeft een
laagte achtergelaten waardoor het vervolg van de Oude Ussel naar het noorden stroomde.
Pas veel later is een tak van de Rijn door de opening in de stuwwallen naar het noorden
gaan stromen, of is een al bestaande tak in belang sterk toegenomen: de huidige IJssel. De
Oude IJssel is dus gevormd door bet Rijnsysteem en behoort tot bet rivierenlandschap, al
ligt d~ Rijn tegenwoordig op vrij grote afstand. De bijbehorende rivierkleibodem is ook
langs de Oude IJssel aanwezig.
In Coolia is al eens uiteengezet dat langs de grote rivieren op verschillende
plaatsen landgoederen zijn ontstaan. De aanleg van bossen en lanen schiep geschikte
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VOL VARI ELLA REI D il HEINEMANN
KLEINSPORIGE BEURSZW AM

Hoed 65 mm breed, bijna vlak met stompe wnbo en
gegolfde rand, niet hygrofaan, wit met roomkleurig
centrum en plaatselijk roze tint langs de rand, droog,
fijn radiair vezelig. Lamellen vrij, dicht opeen,
vleeskleurig roze. Steel 75 x 8 mm, cilindrisch met
nauwe holte, gebogen, wit, naar de basis roomkleurig,
overlangs fijn okergeel vezelig, niet bebaard,
onderaan met dunne vliezige, okergele volva. Vlees
wit, vrij zacht. Geur zwak, fungoïd.
Sporen 3,5-4,5 x 2,5-3,2 J..lm, Q = (1 ,3-)1,41,5(-1,7), elliptisch tot eivonnig, glad, bleek roze in
water. Basidiën 18-20 x 5,5-6 ~tm, 4-sporig. Cheilocystiden 23-47 x 7,5-13 J..lm, lageniform tot fusiform, geleidelijk versmald in een korte tot
lange, ongeveer cilindrische nek, vaak iets dikwandig, soms gesepteerd. Pleurocystiden
talrijk, 32-50 x 7,5-13 J.Lm, als de cheilocystiden. Gespen afwezig.
Leg. E. Amolds, 10 okt 2000, Ahaus (Duitsland), Wullen, in loofbos met veel Es
op vochtige, kalkrijke klei.
Beschrijving door Eef Amolds, materiaal in Nationaal Herbarium Leiden.
De Kleinsparige beurszwam lijkt op de Donzige beurszwam (Volvariella
hypopithys), maar die soort heeft een donzig behaarde steel en veel grotere sporen van 6-7,5
x 3,7-4,5 J..lm. Een beknopte beschrijving is te vinden bij Orten (1986) onder de naam
Volvariel/a parvispara D. Reid. Een kleurenafbeelding is ons niet bekend.

groeiplaatsen voor paddestoelsoorten die gebonden zijn aan kalkhoudende kleibodems
(Keizer et al., 1995; Veerkamp et al., 1994). Onze nieuwsgierigheid was dan ook groot toen
we op 11 oktober gelegenheid kregen het gebied rond Kasteel Wisch te bezoeken. Dit
kasteel ligt bij Terborg en grenst aan de Oude IJssel. Het gebied is particulier bezit en
gewoonlijk niet toegankelijk. Onder begeleiding van de boswachter en een in paddestoelen
geïnteresseerde kennis van hem hebben we de regen getrotseerd en het gebied verkend. ln
eerste instantie viel het wat tegen: veel jonge aanplant, veel brandnetels, stukken
sparrenaanplant met slechtS enkele triviale soorten. Een leuk vondstje was de Geurloze
collybia (Co/lybia inodora) die op een stukje dode bramenstengel groeide in een eikenbosje
waar de bramen waren verwijderd. Ook de bleekroze Adonistrechterzwam (Clitocybe
houghtonii) en de Stinkende kaaszwam (Tyromyces wynnei) zijn bijzondere soorten. De
laatste soort is een okergele, op de grond groeiende polypoor, die in Zuid-Limburg en
verder in de Belgische kalkstreken wat gewoner is. ln een vochtig stukje loofbos groeiden
witte knotsjes, heel onopvallend, maar toch talrijk. Ze werden in Eelink als Spitse
knotszwam (Clavariafalcata) gedetermineerd.
Het was een grote verrassing toen we ineens op een prachtige, oude beukenlaan
kwamen, gelegen op een dijkje met aan beide zijden een sloot. We zagen het direct: áls er
kleibessoorten te verwachten zijn, dan hier. En ja hoor, de Bleke amaniet (Amanita
lividopal/escens), Wortelende boleet (Boletus radicans) en Goudporieboleet (B. impolitus)
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werden al vlot gevonden. Het karakter als kleiboslaan werd nog versterkt door een oud
exemplaar van de Bruine kleibosgordijnzwam (Cortinarius nemorensis) met een hoed van
zo'n 25 cm doorsnede. Verder pasten Bleekgele russuJa (Russula farinipes) en Groene
knolamaniet (Amanita phalloides) goed bij dit biotoop. De Vliegenzwammen (Amanita
muscaria) en Parelamanieten (A. rubescens) gaven evenwel aan dat de bodem plaatselijk
wat ontkalkt is. Op de mossige slootkanten stonden ook enkele Schaapjes (Lactarius
vellereus). Rond Winterswijk deden de schapen dit jaar goed hun best, want deze grote,
witte melkzwam werd op negen excursies gevonden. Zo was het bezoek aan dit terrein een
goede greep. In totaal zijn 171 soorten aangetroffen. We willen er graag nog eens terug te
komen.
Maar ... behoort het gebied nu tot het Subcentreurope deel van de Achterhoek of
tot bet rivierengebied? De Heukels' Flora rekent de directe omgeving van de Oude IJssel tot
het Fluviatiele floradistrict (Weeda, 1990) en dat wordt door onze paddestoelenvondsten
keurig bevestigd.
De overige bossen
De meeste bossen in de Achterhoek liggen op vrij voedselarme bodem, veelal zand of leem.
De bodem is meestal toch wat vruchtbaarder, en ook ouder, dan die van de Veluwe of
Drenthe. Samen met de meer oostelijke ligging geeft dat aanleiding tot het voorkomen van
een aantal karakteristieke plantensoorten, onder andere Slanke sleutelbloem en Bosereprijs.
Op grond biervan wordt de Achterboek tot het Subcentreurope floradistrict gerekend
(Weeda, 1990).
Dankzij de aanwezigheid van wat voedselrijkere bodemtypen zijn sommige
soorten algemener dan in bossen in Midden-Nederland. Als voorbeelden noemen we Zwarte
kluifzwam (Helvella lacunosa, in 33 terreinen gevonden), Roodstelige fluweelboleet
(Boletus chrysemeron, 33), Narcisridderzwam, (Tricholoma sulphureum, 23), Amandelvezelkop (In ocybe hirtella, 20), Witte kluifzwam (Helve/la crispa, 15), Groezelige satijnzwam (E. sordidulum , 12) en Grauwe amaniet (Amanita exce/sa, 9). Een deel van die
soorten staar vaak langs bospaden, en lijkt zo toch een zekere affiniteit tot bermen te
hebben. De aantallen mycorrizapaddestoelen in deze bossen zijn overigens lager dan in de
bermen en kalk:bossen. Een bernestende en verzurende invloed van de intensieve landbouw
kan hierbij een negatieve rol spelen. In elk geval is bekend dat de fructificatie van
mycorrizavormende soorten onder invloed van stikstof afneemt.
De Achterhoek zou de Achterboek niet zijn als er niet de nodige bijzonderheden
zouden zijn gevonden. Het overwegend uit loofbos bestaande gebied 't Rot gaf een lijstje
van over de 140 soorten. Dankzij onze mycenologe Mirjam Veerkamp kon de zeldzame
Purperbruine mycena (Mycena purpureofusca) worden aangetoond. Deze lijkt nogal op een
wat fors uitgevallen Kleine bloedsteelmycena (Mycena sanguinolenta), maar scheidt geen
donkerrood 'melksap' uit. Een andere dubbelganger, de Roodsnedemycena (M rubromarginata; niet gevonden) is slechts door onderzoek aan de cheilocystiden te
onderscheiden. Verder werden hier de Eikenvuurzwam (Phellinus robustus), Tweekleurige
korstzwam (Laxitextum bico/or) en Vogelveerzwam (Onygena corvina) als bijzondere
soorten genoteerd. De bedreigde Trechtercantharel (Cantharellus tubaeformis) zou in
voorgaande jaren zeker tot een lichte euforie onder de excursiegangers hebben geleid, maar
werd nu tamelijk gelaten genoteerd. Gedurende deze werkweek was hij op negen excursies
present.
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Een bekend bosgebied, vlak bij Eelink: gelegen, is Bekendelle. Dit gebied is door
een excursie onder leiding van Roei Douwes onder de loep genomen. Door het prachtige
loofbos stroomt de Slinge, die hier enkele afgesnoerde, nu grotendeels verlande armen heeft
gevormd. Enkele kleine beekjes monden in de Slinge uit. Het bos nabij de beek bestaat uit
voedselrijk, beekbegeleidend loofbos, met in het voorjaar een fraaie flora. De vruchtbare
bodem zien we terug in de mycoflora. Er zijn wel tien soorten vezelkoppen (lnocybe)
gevonden. Andere soorten die duiden op een vruchtbare bodem zijn Dunsteelsatijnzwam
(Entoloma hebes), Oranjebruine parasolzwam (Lepiota boudieri), Zonnerussula (Russula
salaris) en Holsteelkluifzwam (Helvella elastica). De grootste bijzonderheid was de
Spatelharpoenzwam (Hohenbuehelia auriscalpium), een slanke, dunne, spatelvormige
zwam, die van verwante soorten onder meer verschilt door het ontbreken van dikwandige
cystiden op de hoed. Deze soort was één keer eerder in Nederland gezien, in Twenthe.
Voor het soortenspectrum van paddestoelen maakt het erg veel uit of er naaldbomen
aanwezig zijn of niet. De meeste bosgebieden in de
Achterhoek bestaan grotendeels uit loofbos, maar
vaak staan er enkele verspreide naaldbomen of is
een klein deel naaldbos. Zo blijkt de aan naaldbomen gebonden Levermelkzwam (Lactarius hepaticus) toch nog in 27 van de in totaal 43 bezochte
bossen voor te komen. De Koeienboleet (Suillus
bovinus) en Gele ringboleet (Suillus grevillei; zie
figuur links) waren met 13, respectievelijk 9 terreinen ook niet zeldzaam. De eerstgenoemde soort
werd in twee gevallen begeleid door zijn maa~e de Roze spijkerzwam (Gomphidius
roseus). Het was blijkbaar een gunstige periode voor russula's want de nom1aal gesproken
niet algemene dennenbegeleiders PapilrussuJa (Russula coerulea) en DuivelsbroodrussuJa
(R .. drimeia) zijn in 15, respectievelijk 18 terreinen gevonden. Maar ja, wat is in bet
paddestoelenseizoen van 2000 in de Achterhoek nog normaal. ...

Tot slot
Onze dank gaat uit naar Grieta Fransen voor bet vervaardigen van het overzicht van
waarnemingen gedurende deze werkweek, naar MiekeVerbeken voor het verzorgen van
een boeiende lezing over melkzwammen, naar Nico Dam voor het beschikbaar stellen van
zijn beschrijvingen van enkele gordijnzwarnn1en en naar Rob Chrispijn voor bet kritisch
doorlezen van een eerste opzet van deze lofzang op de Achterhoek.
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HETVERDEREVERLOOPVANDE
BRANDPLEKPADDESTOELEN IN KOOTWIJK
L. Bos
Koning Ladewijklaan 120, 7314 GJ Apeldoorn
Bos, L. 2001. The fire site fungi of Kootwijk four years later. Coolia 44(2): 92-10 I.
The succession of mycoflora following the forest fire at Kootwijk in the central Netherlands
in August 1995 is described and tabulated. In the years 1995 to 1998 the site was visited 8, 30, 19 and
9 times respectively, and twice in 1999. Results are compared with those of other fires in 1968 and
1970. Ascomycetes appear two months after the frre. New for The Netherlands in 1997 was
Gymnopilus pseudofulgens and oot reported since 1950 Hypoxylon mediterraneum (BiscognialiXia
mediterranea). [n the case of the early spring fire the greatest number of species was found in tbe
same year as the fue. ln the case of the August fire the peak continued into the following year. The
pattem of decline in the following years was similar.

Op 11 augustus 1995 heeft er bij Kootwijk een bosbrand gewoed waarbij ruim 40 ha
dennenbos is verbrand. Hier en daar zijn ook wat gemengd bos en stukjes van de
aangrenzende mosvlakte verbrand. Begin oktober verkleurde de zwartgeblakerde bosbodem
tot een mengeling van warm oranje met zwart door de massaal verschenen vruchtlichamen
van het Gewoon houtskoolbekertje (Anthracobia me/a/oma). Dat luidde het begin in van het
verschijnen van de brandplekpaddestoelen met als resultaat 13 specifieke brandpleksoorten
ih het eerste jaar na de brand (Bos, 1998).
Verandering in bet terrein
Door Staatsbosbeheer is het terrein aan zijn lot overgelaten om de natuurlijke
ontwikkelingen te kunnen volgen na een brand. Al snel ontwikkelden zich mossen waarbij
vooral het Purpersteeltje (Ceratodon pU!pureus) in 1996 prachtige mostapijten vormde.
Deze soort is typisch voor jonge brandvlakten en heeft nu al weer geheel plaats gemaakt
voor Ruig haarmos (Polytrichum piliferum) en grassen. AJ in de eerste winter waren
spechten bezig om de schors van de dennenbomen los te hakken om bij de keverlarven te
komen. Daardoor werden de cirkelvormige, door grasstrootjes omzoomde 'nesten' van
waarschijnlijk de Dennenboktor (Acanthocinus aedilis) zichtbaar. Later liet de schors van
nature verder los waarbij opviel dat deze bijna nergens door en door was verkoold.
Inmiddels is in 1999 een groot deel van de kale dennenstammen op halve
stamhoogte afgebroken door de stormen; slechts weinige zijn in z'n geheel omgewaaid. Er
is aJ weer veel opslag van berken te zien en ook lciemplanten van Grove den (Pinus
sylvestris).
Het onderzoek
In het eerste jaar na de brand bleek een deel van het verbrande terrein het meest gunstig
voor brandplekpaddestoelen te zijn, waarschijnlijk doordat de brand daar niet door de
brandweer is verstoord. Dit gebied is in de volgende jaren steeds bezocht om de successie
van de soorten te volgen en ook om de achteruitgang van de soorten waar te nemen waarvan
in de literatuur melding wordt gemaakt (o.a. Geesink, 1972). Uit de resultaten van de 19
inventarisaties in 1997 (zie Tabel 1) bleek dat het aantal bezoeken kon worden verminderd,
tot 9 keer in 1998 en slechts 2 maal in 1999.
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De resultaten
De gevonden soorten zijn bijeengebracht in Tabel 1. Daarin zijn ook de gegevens van 1995
en 1996 als jaartotalen opgenomen, waarbij echter 3 van de 4 vermelde niet-absoluut
specifieke brandpleksoorten zijn weggelaten. Het zijn Auriculariopsis ampla, Coltricia
perennis en Mycena galopus var. nigra. Voor deze soorten wordt in de Standaardlijst
(Arnolds et al. 1995) brandplek niet als substraat genoemd. Dat is wel het geval voor de
Bittere trechterzwam (Pseudoomphalina pachyphylla) en dus is deze soort wel in de tabel
opgenomen, ondanks dat de soort meestal op ander substraat voorkomt. Het aantal van 13
specifieke brandpleksoorten dat in de periode 1995-1996 werd gevonden is niet
toegenomen. Wel zijn er nog 2 niet-absoluut specifieke brandpleksoorten gevonden die het
vermelden waard zijn: de Splijtplaat (Myxomphalia maura) en de Zwarte korstkogelzwam
(Hypoxylon mediterranezon).
Informatie over de in 1997 nieuw gevonden soorten en enkele die al in 1996 waren
verschenen
Hypoxylon mediterraneum (Zwarte korstkogelzwam); Rode-lijstcode: Verdwenen.
(Amolds et al. 1996). In het veld doet deze zwam sterk denken aan Diatrype stigma
(Korstvomlig schorsschijfje). Hij werd voor het eerst waargenomen begin september
1997 en was toen al uitgegroeid tot stroken van 10-20 cm. Hij groeit op het kale hout
van stammen en takken van eikenbomen onder de openstaande schors en bedekt het
hout voor zover dat bloot ligt in zijn geheel. Het lijkt er op dat de schors door de zwam
omhoog wordt gedrukt. De plakkaten worden meerdere centimeters breed. Er werden
alleen enkele oude sporen aangetroffen, maar in maart 1998 waren er verse
uitbreidingen en was het op naam brengen goed mogelijk met Breitenbach deel I. De
determinatie is door H .A. van der Aa bevestigd, waarbij hij tevens de nieuwe naam
vermeldde: Biscogniauxia mediterranea. De soort verschijnt na brand of extreme
droogte en is na 1950 niet meer in ons land gemeld (Amolds et al. 1995). In 1999
waren er vruchtlichamen die tot meters lange stroken waren uitgegroeid tot hoog in de
nog fier overeind staande eiken.
Tabeli (rechterpagina). Chronologisch overzicht van de gevonden brandpleksoorten.
* = niet absoluut specifieke brandpleksoort.
1
Soorten: Am = Anthracobia melaloma, Ps = Peziza subviolacea, Pe = Peziza
endocarpoidea, Pb = Pholiota high/andensis, Ru = Rhizina undulata, Po = Pyronema
ompha/odes, Go= Gymnopilus odini, Ppe = Psathyrella pennata, Dv = Daldinia vernicosa,
Gp = Gymnopilus pseudofulgens, Ta = Tephrocybe anthracophila, Ca = Coprinus
angu/atus, Pt = Peziza trachycarpa, en de volgende soorten die niet absoluut specifiek zijn
voor brandplekken: Ppa = Pseudoomphalina pachyphylla, Mm = Myxomphalia ma ura, Hm
= Hypoxylon mediterraneum.
2
Tot 15 januari vorst; tot 7 februari vorst in de grond.
3
Na strenge nachtvorst.
4
Na hittegolf.
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Myxomphalia maura (Splijtplaat); Rode-lijstcode: Bedreigd. Deze soort wordt van
oudere brandplekken gemeld (o.a. Geesink, 1972); onze vondst van november 1997 is
daarmee goed in overeenstemming. Het betrof slechts één groepje van 5
vruchtlichamen en het is bij deze eenmalige vondst gebleven.
Da/dinia vernicosa (Glanzende houtskoolzwam); Rode-lijstcode: Emstig bedreigd.
Veel oude vruchtlichamen van 1996 waren in het daarop volgende jaar nog wel
aanwezig maar groenig geworden door algen; soms groeiden de nieuwe
vruchtlichamen stijf tegen de oude aan. Volgens Nauta & Veilinga (1995) is de soort
meerjarig, maar wij hebben geen voortzetting van de groei bij de overjarige
waargenomen. Er werden in 1997 ook vruchtlichamen gevonden op berken waar ze het
jaar daarvoor nog niet te zien waren. Ook verschenen de vruchtlichamen steeds hoger
in de bomen. Lang niet altijd werd een steel of truncate vorm geconstateerd maar waren
ze plat over de schors uitgegroeid vanuit het centrale punt waar ze door de schors
waren gedrongen. De ruimte tussen de concentrische ringen die op doorsnede goed te
zien is en waarin zich een dun witachtig weefsel bevindt, bleek na natte perioden
geheel gevuld met water.
Gymnopilus pseudofulgens (nieuw voor Nederland) werd op 9 juli weer gevonden op
dezelfde plek als in 1996 en ook nu weer met slechts een paar vruchtlichamen.
Pseudoomphalina pachyphylla (Bittere trechterzwam); Rode-lijstcode: Bedreigd. Deze
soort voelt zich blijkbaar goed thuis in het verbrande (verrijkte) stuifzandgebied want
we hebben hem regelmatig met meerdere vruchtlichamen vlak bij elkaar gevonden; iets
wat we elders op zulk schraal terrein nooit hebben waargenomen.
De achteruitgang
In 1998 is de achteruitgang van het gunstige substraat, die zich al in 1997 begon af te

tekenen, sterk doorgezet wat duidelijk blijkt uit de teruggang van het aantal specifieke
brandpleksoorten ten opzichte van het topjaar 1996. Zo lieten in 1997 de volgende soorten
verstek gaan: Anthracobia melaloma, Peziza subviolacea, P. endocarpoides, Pyronema
omphalodes en Peziza trachycmpa, zodat er maar 8 over waren van de 13 soorten die in
1996 werden gevonden. In 1998 werden er nog maar 5 van die 13 waargenomen;
verdwenen waren Rhizina undulata, Gymnopilus pseudofulgens en Coprinus angu/atus. De
pas vorig najaar verschenen Myxomphalia maura werd ook niet meer waargenomen. In het
laatste onderzoeksjaar 1999 waren er van de oorspronkelijke specifieke brandpleksoorten
nog slechts 2 over, want ook Pholiota highlandensis, Psathyre/la pennam en Tephrocybe
anthracophila werden niet meer gezten. Het aantal vruchtlichamen van de soorten die nog
in 1999 werden gevonden was echter verwaarloosbaar klein; dat gold vooral voor
Gymnopilus odini wat een geluksvondst was want het betrof maar 1 vruchtlichaam.
Hiermee wil niet gezegd zijn dat er niet meer zouden hebben gestaan, maar de trefkans om
er tegen aan te lopen is bij geringe aantallen wel erg klein. Voor de andere soort die nog in
1999 was te vinden, Daldinia vernicosa, lag dat minder moeilijk, want dat is een
houtsaprofyt en daardoor te vinden want je weet waar de berken staan. Toch werden er
slechts een paar nieuwe vruchtlichamen gevonden. Dit betekent dat 3 jaar na het topjaar de
specifieke brandplekpaddestoelen zijn verdwenen. De vruchtlichamen van de niet-absoluut
specifieke Hypoxylon mediterraneum groeiden alleen nog op de 2 dikste bomen verder uit;
het betrof zowel een Zomereik als een Amerikaanse eik. ln juli 2000 echter bleek ook voor
deze soort het doek gevallen.
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Organismen waarop sommige soorten zijn waargenomen

In de loop van het onderzoek is ook gelet op of bij welke boomsoorten sommige
brandplekpaddestoelen groeiden; deze bevindingen zijn bijeengebracht in Tabel 2. Op
vuilboom produceerde Daldinia vernicosa vruchtlichamen van hooguit 1 cm, wat
waarschijnlijk aan de dunne takken te wijten is. Ook het feit dat er na 1996 geen nieuwe
vruchtlichamen op deze boomsoort verschenen, duidt op de beperkte voedingsbodem voor
deze zwam. Op zowel de Amerikaanse- als de zomereik werden de vruchtlichamen zowel
op dikke als op dunne takken gezien. De grootste werden op berk waargenomen waarbij in
1996 uitschieters van 5 cm tot zelfs 8 cm voorkwamen.
Tabel 2. Boomsoorten en houtsaprofyten.
Daldinia
vemicosa

Berk
Vuilboom
Jeneverbes
Spar
Grove den
Zomereik
Amerikaanse eik
Wilde lijsterbes

Hypoxylon
mediterraneum

x

Pholiota
highlandensis

Psathyrella
pennata

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Van Psathyrella pennata viel op dat ze steeds dicht bij of zelfs tegen de stam
aangroeiden. Pholiota highlandensis bleek het minst kieskeurig wat substraat betreft en
groeide meer verspreid onder de bomen. Soms werden ook vruchtlichamen op de stam
waargenomen tot op een hoogte van 50 cm tot 1 m. De hoeden waren soms door herten of
reeën genuttigd. Wat Rhizina undulata en Gymnopilus odini betreft was het voorkomen
(bijna) uitsluitend onder dennen, waarbij in het topjaar 1996 de vruchtlichamen nogaJ eens
tegen elkaar aan of over elkaar heen groeiden. De laatstgenoemde soort is ook op de
verkoolde mosvlakte gevonden. Gymnopilus pseudofulgens is alleen gevonden onderaan
een met mos en enkele dennen begroeide noordhelling van een stuifduin.
Enkele 'andere' paddestoelen
Er zijn natuurlijk ook gewone soorten gevonden; een paar willen we voor het voetlicht
brengen.
Calocera pallidospathulata (Spatelhoorntje); Rode-lijstcode: Gevoelig. Deze zwam
werd half januari 1998 gevonden op een kale, liggende, dikke dennenstam die alleen
oppervlakkig was verkoold. Het betrof meerdere maar kleine vruchtlichamen van
hoogstens I cm en ze waren knotsvormig resp. spatelvormig. De soort blijkt nogal
goed tegen vorst bestand te zijn, want direct na de koude periode in februari (-12·q
waren er nog gave vruchtlichamen aanwezig.
Ciavaria jragilis (Wormvormige knotszwam); Rode-lijstcode: Kwetsbaar. In
november 1997 stond er in een laagte waar nogal wat verkoolde humus lag, een
groepje van bijna 2 cm lange, dunne vruchtlichamen.
Tremella foliacea (Bruine trilzwam). In december 1996 gevonden op een berkenstam
die alleen aan de voet verbrand was.
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Octospora humosa (Groot oranje mosschtijfje). Dit is een vrij algemeen zwammelje in
dit gebied. Het viel op dat soms op de weer bemoste brandvlakten er veel meer vruchtlichamen en ook grotere van meer dan I cm te zien waren dan in de aangrenzende niet
verbrande mosvlakten. Er werd meermalen een groep van ca. 25 vruchtlichamen
waargenomen, tegen meestal solitair groeiende in de ongeschonden omgeving.
Vergelijking met vroegere branden in ons Land
De resultaten van dit onderzoek doen de vraag rijzen of de gevonden soorten normaal
voorkomen na bosbranden in Nederland. Over een grote bosbrand bij 't Harde op de NoordVeluwe heeft Dien Tjallingii-Beukers (1972) verslag gedaan van de gevonden brandplekpaddestoelen tijdens een drietal bezoeken aan dat gebied. De brand woedde daar in juni
1970 in een dennencomplex van een stuifzandgebied.
Ongeveer in dezelfde tijd is door Geesink ( 1972) een uitgebreid onderzoek
uitgevoerd op 175 vuurplaatsen bij Diever in Drenthe. Het betreft ca. 7,5 ha heidegebied dat
dreigde dicht te groeien met vliegdennen (Pinus sylvestris) van inmiddels ongeveer 30 jaar
oud. De bomen zijn in het vroege voorjaar van 1968 gekapt; bet resthout is verspreid
verbrand op z.g. vuurplaatsen. Het gebied is gedurende 4 jaar regelmatig onderzocht.
De waarnemingen van deze twee gebieden zijn met die van Kootwijk
bijeengebracht in tabel 3. Direct valt op dat er in Diever en 't Harde soorten zijn gevonden
die niet in Kootwijk zijn waargenomen. Het zijn Coprinus gonoplzyllus (Brandplekvlokinktzwam), Peziza echinospora (Zemelige brandplekbekerzwam), Triclzoplzaea abundans
(Brandpelsbekertje), Geopyxis carbonaria (Gewoon brandplekkelkje) en Tarzetta rosefJ
(Roze brandbekerzwam) (nrs. 17 t/m 21). De soortenlijst van 't Harde is vrij kort, waarschijnlijk doordat het gebied slechts enkele malen is bezocht. Toch is er een redelijk overeenkomend beeld van de soortennummers 4, 5, 7, 8, 11 en 12 met dat van Kootwijk Bijzonder is de vondst van Tarzetta rosea in 't Harde; deze soort is nadien niet meer in ons
land waargenomen (Arnolds et al., 1995) en heeft de Rode-Hjstcode: Verdwenen.
Opvallend is dat er maar 2 soorten ascomyceten zijn gevonden.
Vergelijken we de resultaten van Diever met Kootwijk dan zien we een vrijwel
zelfde beeld van verschijnen en verdwijnen van de soortennummers I t/m 5, 11, 12, 13 en
15. Dat Pyronema omphalodes, Gymnopilus odini, Psathyrella pennata en Pseudoomphalina pachyphylla niet in Diever zijn waargenomen, is mogelijk veroorzaakt door het verschil in type brand. Het is bekend dat brandvlakten en vuurplaatsen verschillen in het voorkomen van brandplekpaddestoelen (Veerkamp, 1998). Vaak is op vuurplaatsen de aslaag
dikker wat mogelijk ook verklaart dat Tephrocybe anthracophila en Myxomphalia maura in
Diever veel langer werden waargenomen dan in Kootwijk. Het niet voorkomen in Diever
van Daldinia vernicosa en Hypoxylon mediterraneurn zal wel komen door het ontbreken
van loofhout in Diever; Geesink ( 1972) vermeldt alleen opslag van dennen en ook dat het
gebied werd omgeven door dennenbos. Het voorkomen daar van de soortennummers 17 t/m
20 kan naast de al genoemde oorzaken ook te maken hebben met het verschil in grondsoort
en de achteruitgang van de mycoflora in de ruim 25 jaar die tussen de waarnemingen ligt.
De invloed van zure regen zal vooral in Kootwijk voor versnelde verarming van het
gunstige, door as verrijkte substraat hebben gezorgd. Toch is ook hier Myxompha/ia maura
in het· tweede jaar na de brand verschenen evenals dat in Diever het geval was. Daar was
deze soort echter veel talrijker en ging zelfs 3 jaar door.
De informatie over de talrijkheid van bet aantal vruchtlichamen die van de soorten
werd vermeld is bijeengebracht in Tabel 4. Van Diever is daar uitgebreid over gerapporteerd, maar voor 't Harde was het niet mogeHjk om een goede schatting van de talrijkheid te
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Tabel 3. Vergelijking van de mycoflora bij dri e banden in dennenbos op zandgrond.

* = niet absoluut specifieke brandpleksoort
SOORT1
Am Ps Pe
soortnummer
I
2
3
Kootwijk\ 11 a u gustus 1995
okt.-dec. '95
x
x
x
voorjaar '96
x
x x
najaar '96
x
voorjaar '97
najaar '97
voorjaar '98
najaar '98
voorjaar '99
niet b ezocht
najaar '99
Diever\ voorjaar 1968
x
x
voorjaar '68
x
x
najaar '68
x
voorjaar '69
x
najaar '69
x
voorjaar '70
najaar '70
voorjaar '7 1
niet b ezocht
najaar '71

Ph Ru Po Go
4
5 6 7

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

Ppe Dv Gp Ta Ca Pt Ppa Mm Hm Cg Pee Tab Ge Tr
8
9
10 11 12 13 14* 15* 16* 17 18 19 20 21

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

't Harde\ juni 1970
najaar '70
x
x
x
x
voorjaar '71
x
x
x
x
x
najaar '7 1
x
x
x
x
datum onbekend
x
x
x
SOORT 1
Am Ps Pe Ph Ru Po Go Ppe Dv Gp Ta Ca Pt Ppa Mm Hm Cg Pee Tab Ge Tr
1
Voor afkortingen Am t/m Hm zie Tabel I ; Cg = Coprinus gonophyllus, Pc = Peziza echinospora, Tab = Trichophaea abzmdans, Ge = Geopyxis
carbonaria, Tr = Tar-zetta rosea.
2
Bosbrand te Kootwijk, 'De Bremmert' (Veluwe) in ca. 70 ha oude dennenplantage met plaatselijk loofbomen.
3
ln totaal 175 vuurplaatsen van resthout na het kappen van ca. 30 jaar oude bomen te Diever, 'De Hoeken brink'.
3
Stuifzandgebied met dennen, ca 300 ha, bosbrand te 't Harde, Veluwe.

maken want daarvoor is het terrein helaas te weinig bezocht. Om D iever met Kootwijk te
kunnen vergelijken is een grove graduele indeling gemaakt. Duidelijk blijkt dat in beide
terreinen sommige soorten in ongekend hoge aantallen zijn gezien; maar ook dat er soorten
zijn die slechts sporadisch werden waargenomen. Opvallend is het verschil in talrijkheid
van Anthracobia me/a/oma: voor Kootwijk 'zeer veel' en voor Diever 'flink wat'. Ook
Peziza subviolacea is in Diever veel minder waargenomen dan in Kootwijk. Trichophaea
abundans is in Diever echter 'zeer veel' gezien maar ontbreekt in Kootwijk. Verder zijn
Tephrocybe anthracophila en Myxomphalia maura in Diever in veel grotere aantallen
waargenomen dan in Kootwijk Van de overige gemeenschappelijk voorkomende soorten is
bet beeld van talrijkheid goed in overeenstemming met elkaar.
De conclusie van deze vergelijking is dat er een redelijke mate van overeenkomst
in soorten is en ook in de aantallen waarin ze voorkwamen. Ook het verschijnen en
verdwijnen van de gemeenschappelijk voorkomende soorten toonde een vrijwel zelfde
beeld. Dat sommige soorten alleen in één van de terreinen waren te vinden, hield de
spanning er in en gaf extra bevrediging.
Slotconclusie
Afhankelijk van de tijd van het jaar waarop de brand heeft plaatsgehad levert het jaar van de
brand (Diever) en/of het eerste jaar na de brand (Kootwijk) de meeste soorten op. De
achteruitgang na het topjaar leverde voor beide terreinen vrijwel hetzelfde beeld op. Al snel
na de brand (ca. 2 maanden) verschijnen er ascomyceten. Wil men van de overvloed aan
vrucht(jchamen genieten dan loont een bezoek onder gunstige omstandigheden in voor- en
najaar het meest. Zure neerslag heeft een negatieve invloed op het gunstige substraat voor
brandplekpaddestoelen, wat vooral in Kootwijk van invloed zal zijn geweest.
Nabeschouwing
Het was boeiend de invloed van een grote bosbrand op de mycoflora mee te maken. We
kijken nog steeds met verbazing en verwondering terug op de massaliteit waarmee het
Gewoon houtskoolbekertje (Anthracobia .me/a/oma) al ruim 7 weken na de brand de
zwartgeblakerde bodem onder de verbrande dennen deed verkleuren. Deze ongekende
overvloed aan vruchtlichamen zette zich in 1996 voort met andere soorten die toen
verschenen. In 1997 begon zich echter al een kentering in de paddestoelenweelde af te
tekenen en in 1998 werd liet overduidelijk dat deze boeiende periode snel ten einde liep.

Hierbij wil ik mijn dank betuigen aan Miejam Veerkamp voor het beoordelen van de eerste
versie van de tekst en de daarbij gedane suggesties.
Appendix
Door mycologen van het voormalige Biologisch Station te Wijster zijn in dit terrein nog
twee brandpleksoorten en in het Soortenbestand van de NMV brandplekpaddestoelen
opgenomen. Deze en een derde soort die in een afstudeerverslag staat venneld zijn door
mijn destijds helaas niet waargenomen. Het gaat om:
Galerina carbonicola (Brandplekmosklokje ); RL code: Gevoelig. 9 oktober 1996
Hebeloma anthracophi/um (Braodplekvaalhoed). 9 oktober 1996
Peziza petersii (Dadelbruine brandplekbekerzwarn); RL code: Bedreigd. Begin mei
1996 (Meijer zu Schlochtem 1996).
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Tabel4. Verloop van de talrijkbeid van de vruchtlichamen.
I = enkele, 2 = weinig, 3 = flink wat, 4 = veel, 5 = zeer veel vruchtlichamen.
* = niet absoluut specifieke brandpleksoort
Kootwijk
Soort

Rode-lijstcode

'95

'96

Anthracobia melaloma
Peziza subviolacea
Peziza endocarpoides
Pholiota highlandensis
Rhizina undulata
Pyronema ompbalodes
Gyrnnopilus odini
Psathyrella pennata
Daldinia vemicosa
Gyrnnopilus pseudofulgens
Tephrocybe anthracophila
Coprinus angulatus
Peziza trachycarpa
Pseudoompbalina pachypbylla *
Myxornphalia maura*
H.ypoxylon rnediterraneum*
Coprinus gonopbyllus
Peziza echinaspora
Trichophaea abundans
Geopyxis carbonaria

bedreigd
emstig bedreigd
emstig bedreigd
kwetsbaar
bedreigd
kwetsbaar
bedreigd
bedreigd
ernstig bedreigd
onbekend
kwetsbaar
kwetsbaar
emstig bedreigd
bedreigd
bedreigd
verdwenen
kwetsbaar
emstig bedreigd
emstig bedreigd
ernstig bedreigd

5
3
1

3

Aantal specifieke brandpleksoorten
Totaal aantal brandpleksoorten

1
3
4
5
3
5
4

Diever
'97

'98

3

2
2
2

]

3
4
4
I

3

3

]

I

1
2

'68

'69

'70

1
5
5

3
5
1

3

5
2
2

5

3

4

3

2
1
1
I
1

5
1

3
3

13
14

'71

3
5
2

3

'99

8
11

5
7

2
3

12
12

1

2

3
2

6
7

4
5

2
3
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NIEUWE OF VREEMDE ASCOMYCETEN VOOR NEDERLAND
UIT DE FAMILIE DER HYALOSCYPHACEAE
Stip Helleman
Sweelinck 78, 5831 KT Boxmeer
Helleman, S. 200 I. New aod rare ascomycetes oftheHyaloscyphaceaefamily in Tbe Netberlaods. Cool ia
44(2): I 02-1 05.
A description is given oftbree Hyaloscyphaceae (Ascomycetes) new to the mycoflora ofTbe
Netherlaods: Laclmum salicariae, Trichopezizel/a horridula and a very rare form ofLachnum pudicellum
(L. lenuissimum) which has not yet been descri bed.

Onbekend maakt onbemind: daarom leek het mij boog tijd om een paar nieuwe soorten aan u
voor te stellen uit de groep van het voormalige Dasyscyphus-complex die ik vond op de NMVexcursie in Arnhem op 20 mei 2000. De excursie zette er stevig de pas in waardoor bet voor
mij soms moeilijk was om bij te blijven, hoezeer de excursieleider ook zijn best deed om ons
bij elkaar te houden. Ik kwam er dus als bezemwagen achteraan met wat klein grut in mijn doos
dat niemand gezien had (te zeer op zoek naar 'Paddestoelen'), maar het bleken wel een paar
nieuwe soorten te zijn.
Toelichting bij de beschrijving van de vondsten
De aanduiding 'levend' bij de maten duidt op het feit dat de metingen verkregen zijn aan levend
materiaal. Dit in verband met krimp en vormverandering bij gedroogd of dood materiaal.
'Vacuole guttules', verder druppeltjes genoemd, lijken optisch op oliedruppels maar verdwijnen

geheel bij bet afstervingsproçes of in dodelijke reagentia zoals KOH, Melzer en katoenblauw
in melkzuur. Ik maak daarom gebruik van lugol i.p.v. Melzer Uoodoplossingen van
verschillende samenstelling) omdat dit geen effect heeft op de vormeigenschappen en een
breder scala aan verkleuringen van de apicaalporie van de asci te zien geeft (rood, grijzig en
blauw).

Laclmum salicariae Rehm
Macroscopische beschrijving: Vruchtlichamen groepsgewijs groeiend, langgesteeld,
schotelvormig, schijfje tot 2 mm diameter, wit tot licbtgelig. Steel tot 1,5 x 0,2 rnm, wit. Het
hele vruchtlichaam is aan de buitenkant kortbehaard (loep), het is wit en verkleurt niet bij
beschadiging maar is in gedroogde toestand oranje. Bij gedroogd materiaal wordt het
hymenium niet bedekt door de haren.
Microscopische beschrijving: Asci 45-52 x 3,5-41-!m (levend), cilindrisch met ronde
top waarvan de apicale porie blauw kleurt met lugol; de asci komen voort uit haken. Parafysen
lancetvormig met stompe top, 2,5 ~-tm breed en tot 5 11m boven de asci uitstekend, zonder
druppel~es. Sporen 6-9 x 1,5-2 !liD (levend), spoelvormig met afgeronde einden, met talrijke
druppeltjes (1-5 druppel~es aan iedere zijde). Hi~ren aan het apothecium tot 60 x 3 ~-tm,
cilindrisch met tot611mbrede gezwollen top die een grote vacuole bevat, ruwkorrelig, hyalien,
met 0-2 septen, dunwandig. Steelharen tot 50 x 2 11m, naar de top taps toelopend, met 0-2
septen, hyalien, fijnkorrelig, gemengd met het type dat op de wand van het apothecium
voorkomt.
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Figuur 1. Lachnum salicariae: baren, sporen, 2 asci met 1 parafyse (alle levend).
Lachnum salicariae is een soort die streng substraatgebonden is aan Ly thmm salicaria, de
Grote kattenstaart, een algemene plant aan oevers en slootkanten. Hij groeit op de dode
voorjarige stengelbasis. Qua vochtgehalte schijnt deze soort strenge eisen te stellen. Hij werd
namelijk alleen gevonden ongeveer een meter van de waterkant, hetgeen ongeveer gelijk staat
aan circa 10 cm boven de waterspiegel. Gezien de algemeenbeid van deze habitat in Nederland
is het zeer bevreemdend dat deze soort nog nooit gevonden was.
Tricltopezizella ltorridu/a (Desm.) Raitv.
Macroscopische beschrijving: Vruchtlichamen groepsgewijs groeiend, zittend, los aan substraat
aangehecht, schijfje tot 1,5 mm diameter, hymenium crèmekleurig, buitenkant geheel bedekt
met lange bruine haren welke het hymenium bij indroging bijna geheel bedekken.
Microscopische beschrijving: Asci 65-72 x 6,5-7 11m (levend), cilinder- tot
knotsvormig met afgeronde top, apicale porie blauwwordend in lugol, voortkomend uit haken.
Sporen 13-18(-21) x 1,5-21-lm (levend), spoelvormig met stompe uiteinden, bij rijpbeid met
1 septurn aan beide einden, in levende toestand met enige kleine druppeltjes aan de uiteinden.
Haren tot 300 x 4 1-1m, met tot 1 1-1m verdikte wand, met bruin wandpigment behalve aan de top
welke hyalien en dunwandig is, met talrijke dikwandige septen, soms meervoudig vertakt, vaak
voorzien van klompjes harsachtige afscheiding. Parafysen smal lancetvormig.
Trichopezizel/a horridula is een soort die volgens de literatuur gevonden wordt op
tarwestro, maar volgens recentere vondsten op versebillende grote grassen, in Arnhem op
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Figuur 2. Trichopezizella horridula: habitus, sporen, haren (vertakt), ascus met parafyse (alle
levend).
Arrhenatherum elatitts (Glansbaver) dat nog was overgebleven van bet vorige jaar en rechtop
stond tussen het nieuwe gras in een niet gemaaid gedeelte (maaien en afvoeren is niet voor alle
paddestoelen gunstig).

Laclmum pudicellum (Quél.) Schroeter (Gele vonn)
Macroscopische beschrijving: Vruchtlichaam gesteeld, groepsgewijs groeiend op voorjarige
grasstengels van Molinia (Pijpenstrootie) op braakliggend terrein, schijfje 0,3-0,4 mm diameter,
steel 0,15 mm lang, gehele vruchtlichaam helder citroengeel, geheel behaard, haren geel met
hyaliene top.
Microscopische beschrijving: Sporen 6,5-9(- 11) x 1,5-2 Jlm, spoelvormig met
afgeronde uiteinden. Asci 30-33 x 3,5-4!-lm, cilinder- tot knotsvormig voortkomend uit gewone
septen, apicale porie blauwwordend in lugol. Parafysen lancetvormig, 4 mm breed, circa 15
mm uitstekend boven de asci, met één septurn op Y4 vanaf de basis gezien, gevuld met gele
druppeltjes. Haren geheel fijnkorrelig, 50-70 x 4-6 Jlm met 1-2 septen, basaal gevuld met
dezelfde gele druppelties als de parafysen, aan de top vaak sterk gezwollen. Excipulum
bestaande uit 'textura prismatica' waarin verspreid dezelfde gele druppeltjes voorkomen.
L. pudicellum staat tegenwoordig in het Overzicht van de paddestoelen in Nederland
(Arnolds et al., 1995) genoemd alsL. tenuissimum (Quél.) Korf & Zhuang (Teer franjekelkje).
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Figuur 3. Lachnum pudice/lum: sporen (levend), onrijpe asci (in KOH, dood), haren (met

hyaliene topcel, levend), parafysen (linker parafyse in KOH, dood; rechter levend, met zichtbare pigmentdruppeltjes).
Beide taxa werden door Dennis (1963) synoniem gesteld, hoewel het materiaal van L.
tenuissimurn niet rood verkleurt bij ouderdom, wat duidt op het ontbreken van de vacuoledruppeltjes ('vacuole guttules') die tegenwoordig als van groter taxonomisch belang worden
gezien. Om deze reden kies ik voorL. pudicellum, waarbij de gele vorm gekenmerkt wordt
door het bezit van vacuolair pigment (kleurstof) welke in verse toestand het gehele vruchtlichaam citroengeel kleurt, met uitzondering van de toppen van de baren die hyalien blijven
door het ontbreken van de gele druppeltjes in de topcel.
Deze soort werd door mij in eerste instantie puur op microscopische kenmerken
zonder notitie van de kleur als L. pudicellum gedetermineerd, rna.a r zoekende achter deze
onbevredigende determinatie kwam ik bij L. winteri, welke hetzelfde gele vacuolair pigment
bezit maar verder microscopisch identiek is aan L. controversum. Hierop wist H.O. Baral mij
te melden dat zo'n gele vorm van L. pudicellum ook voorkwam in Duitsland. En zo kwam er
toch nog een bevredigende uitkomst voor zo een zeldzaam mooi paddestoeltje.
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Dat het leven veel onverwachte kanten kent, is een bewering die waarschijnlijk memand zal
bestrijden. Ook al proberen we vaak uit alle macht om die onvoorspelbaarheid zoveel mogelijk
in te perken. Kijk alleen maar naar de bloeiende verzekeringsindustrie die al maar uitgebreidere
polissen levert om ons in te dekken tegen bijna elk ongunstig aspect van ons bestaan.
Negatieve ontwikkelingen in de mycolog1e ondergaan we over het algemeen lijdzaam.
Net als in andere disciplines waar natuurbeleving een rol speelt, IS niemand nog op het idee
gekomen om de Staat der Nederlanden aan te klagen wegens gederfd natuurgenot door de
sterke achteruitgang van Hanenkam of Grutto. Behalve dat het de vraag IS of er een advocaaat
te vinden is die heli ziet in een dergelijke schadeclaim, zijn natuurliefhebbers waarschiJnlijk te
beschouwend van aard of te snel afgeleid door de vele onverwachte ontmoetingen met bijzondere soorten die zich in elk seizoen weer voordoen.
Voor onverwachte ontmoetingen hebben we in Cooliade rubriek 'Bijzondere waarnemingen en vondsten'. Terwijl de redactie natuurlijk ook graag ruimte maakt voor een verslag
van iets langere adem. Zie bijvoorbeeld bet artikel in de vorige Coolia over de verschijnmg van
de 'Zwarte amaniet' ofwel Amanita inopinata.
Er zijn echter op mycologisch gebied ook ontwikkelingen of onverwachte voorvallen d1e het signaleren waard ziJn en waarvoor in dit blad geen rubnek bestaat. Daarom kwam
Eef Amolds met het voorstel om een column te schrijven. Daarin kan gereageerd worden op
maatschappelijke ontwikkelingen die op emgerlei wijze de mycologie beïnvloeden of op
artikelen in de pers over paddestoelen.
Eef en ik hebben afgesproken dat we om beurten zo'n kolom zullen schrijven en ik
bijt nu de spits af. Daarbij heb ik mij met deze uitgebreide inleiding al meteen in de nesten
gewerkt, want een van de kenmerken van een column is dat hij beperkt van omvang is. Eén
bladzij is wel het maximum. Maar, zoals gezegd, in een stuk als dit kunnen ook maatschappelijke trends gesignaleerd worden en daar was tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van afgelopen
januari alle gelegenheid toe. Want in Wageningen bleek dat de moderne, digitale tijd niet
ongemerkt aan de mycologie voorbij is gegaan.
De ochtend begon met een lezing van Leon Raaymakers over de Helmondse methode
bij de inventarisatie van het Coovels bos. Niet met dia's, maar via een projector die aangesloten
op Leon's laptop digitale beelden projecteerde. En die beelden bewogen! Dus als een bepaald
gebied werd genoemd, werd er ingezoomd op een detail van de stafkaart van bet Coovelsbos.
En als er gepraat werd over de satijnzwammen die in dit gebied gevonden zijn, verschenen er
afwisselend van links en rechts de Latijnse namen van deze paddestoelen. De eerste tien
minuten riep dit wat giechelige reacties op en dat leidde enigszins af van het verhaal, maar saai
was het zeker niet. In de loop van die dag kregen we nog een ander voorbeeld van het Moderne
Leven, dat Koot & Bie vroeger zo perfect konden persifleren. Mirjam Veerkamp hield een
lezing over de voorlopige resultaten van het Meetnet. Daarin meldde zij terloops boe zij achter
baar buro een waarnemer in het veld via zijn mobiele telefoon naar de juiste plek van een aan te
leggen proefvlak had geloodst.
Ik weiger nog steeds om zo'n ding aan te schaffen, maar dit voorbeeld van een nuttige
toepassing ondermijnt toch enigszins mijn weerstand er tegen!
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VILTIG JUDASOOR OP WALCHEREN
Henk Remijn
Poolsterstraat 14, 4356 BT Oostkapelle
Remijn, H. 200 l. The Tripc Fungus; Auricularia mesenterica on Walcheren. Cool ia 44(2): I 07-109.
The felling of elms on roadsides due to Scolytus scolytus-bome elm discase (Ophiostoma
ulrm) bas led to a great increase in the occurrence of Tripe Fungus on the former is land of Walcheren.
Distribution in 1995 and 2000 is compared in two maps. lnteresting fmds made during this study are
mentioned, including the second record of Tubaria hololeuca for The Netherlands.

De afgelopen jaren beo ik in het winterseizoen steeds op zoek geweest naar het voorkomen
van het Viltig judasoor (Auricularia mesenterica) op Walcheren. Eén van de redenen hiervoor was het steeds massaler kappen van iepen langs de Walcherse wegen. De stobben blijven hierbij in de grond achter. Eén van de redenen om de iepen te kappen is de aantasting
door de .schimmel Ophiostoma u/mi. Deze schimmel wordt overgebracht door de iepenspintkever (Scolytus scolytus). Eenmaal aangetast door de schimmel, is de boom ten dode
opgeschreven.
Wie de bermen op Walcheren anno 2000 kent, zal begrijpen dat deze wat de
natuurwaarden betreft niet hoog staan aangeschreven. Ten eerste zijn ze over het algemeen
veel te smal, de wegbeplanting staat hierdoor te dicht tegen de rijweg. Het gevolg is dat de
bomen en struiken regelmatig met grof geweld worden gesnoeid (tijd is geld). Op de scheiding met het akkerland is in de regel een watervoerende sloot gesitueerd. Deze sloot wordt
jaarlijks uitgemaaid en eens in de zeven jaar uitgebaggerd. De wortels van de bomen en
struiken worden hierdoor vaak beschadigd. Verder is de berm een ondergrondse snelweg
van kabels en buizen e .d. Regelrnatig wordt voor reparatie/vernieuwing van deze kabels en
buizen een stuk berm opgegraven. Dit komt het wortelstelsel van de wegbeplanting ook al
niet ten goede. Daarnaast is er na de ruilverkaveling van de jaren '50 een grote hoeveelheid
plantmateriaal uit het buitenland (o.a. Italië) gehaald. Hiervan is gebleken dat dit materiaal
niet voldoende bestand is tegen het klimaat in onze streken. Op de essen komt massaal de
essenbastkanker voor. De wilgen staan ook al niet bekend om hun lange levensduur.
Al met al redenen genoeg voor het Waterschap Zeeuwse Eilanden om een
rigoureus nieuw beplantingsplan voor het werkgebied op te stellen. Uitgangspunt van het
nieuwe beplantingsplan is 'duurzaamheid'.
Aangezien deze hele operatie een periode van 20 jaar beslaat zijn we voorlopig
nog wel verzekerd van het veelvuldig voorkomen van het Viltig judasoor. Het is bekend dat
het Viltig judasoor voorkeur heeft voor iep en populier. Eén keer vond ik het Viltig
judasoor op es.
Eén van de eerste geregistreerde waarnemingen van het Viltig judasoor op
Walcheren stamt uit Middelburg (1936). In Cooliajaargang 16 m. 1/2 beschrijft P.B. Jansen
in 1973 het Viltig judasoor en geeft als vindplaatsen in Zeeland de plaatsen Goes en
Middelburg op. In 1995 is het rapport van Wim Kuijs uitgegeven. Hierin wordt het Viltig
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judasoor op Walcheren al uit 21
kilometerhokken gemeld. De meeste
meldingen zijn in dit rapport geregistreerd uit natuurterreinen. Op deze
gegevens (zie kaart 1) heb ik mij
gebaseerd om verder onderzoek te
doen naar het voorkomen van het
Viltigjudasoor op Walcheren.
Het Viltig judasoor is
makkelijk te herkennen en als het
eenmaal op een stobbe tevoorschijn
komt is het meestal massaal en
langdurig aanwezig. Vorst is geen
bezwaar, na dooi blijft het nog lang
aanwezig of het komt opnieuw te
voorschijn.
Kaart 1. Het voorkomen van Viltig judasoor op
De zoektocht geschiedde Walcheren 1995.
steeds op de fiets. Door snoeiwerkzaamheden van de overige wegbeplanting (o.a. meidoorn) behoort het bandenreparatiesetje
tot de basisuitrusting. Op geschikte plaatsen werd geregeld afgestapt en de stobben
onderzocht op paddestoelen. In verband met de verkeersveiligheid worden er naast de
aangetaste iepen ook diverse andere boomsoorten gerooid. Hierbij gaat het voornamelijk om
wilg en es. Ook deze stobben zijn in het onderzoek meegenomen.
De iepenstobben zijn favoriet bij zowel het Viltig judasoor, waar mijn belangstelling naar uitgaat, als bij de Rookzwam (Bjerkandera fumosa) en het Fluweelpootie (Flammulina velutipes s.l.). Als we de gegevens van de laatste twee in een verspreidingskaartje
zouden zetten, komen we met een vergelijkbaar beeld als van het Viltig judasoor. Iets
minder algemeen op de stobben zijn de Grijze buisjeszwam (Bjerkandera adusta),
Geweizwam (Xylaria hypoxylon) en Zadelzwam (Polyporus squamosus).
Zijn de stobben al in een gevorderd stadium van ontbinding dan kunnen soorten als
Mollisia cinerea (Gedrongen mollisia) en Bisporelia subpallida (Geelbruin schijfzwammetie) te voorschijn komen. Bij ophoping van plantaardig materiaal in de berm had de Knolparasolzwam (Macrolepiota rachodes) een uitstekende voedingsbodem om te fructificeren.
Verrassend zijn de soorten die als zeldzaam te boek staan. Een enkele keer
verscheen op wilgenstobben de Harslakzwam (Ganoderma resinaceum). Eén keer vond ik
de Kogelhoutskoolzwam (Daldinia concentrica) op een essenstobbe, terwijl de Paarssteelschijnridderzwam (Lepista saeva) geen zeldzaamheid is en zelfs tot in januari is te vinden
langs de Walcherse wegen.
Op paddestoelengebied profiteren we hier langs de Walcherse kust van het warme
Noordzeewater. Als het verderop in het land al enkele graden vriest dan bleijft de
temperatuur hier net boven o·c. De Kogelhoutskoolzwam en de Paarssteelschinridderzwam
staan in de Rode Lijst vermeld als kwetsbaar. De Harde voorjaarssatijnzwam (Entoloma
clypeatum), Witte kluifzwam (Helve/la crispa)en de Zilveren ridderzwam (Tricholoma
argyraceum) zijn weliswaar geen zeldzame paddestoelen maar geven toch kleur aan je
zoektocht.
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Regelmatig worden de takken versnipperd en de houtsnippers blijven in de berm
achter. Een ideale voedingsbodem voor o.a. Hazenpootje (Coprinus lagopus), Vroege
bekerzwam (Peziza vesiculosa) en het Gewoon donsvoetje (Tubariafurfuracea ss. Arnolds).
Bij het buurtschap Poppendamme stond ik in januari 1999 voor een aangename
verrassing. Op de houtsnippers groeide een donsvoetachtige paddestoel. De kleur (wit)
kwam evenwel totaal niet overeen met het Gewoon donsvoetje. Bij thuiskomst eerst maar
eens het Overzicht geraadpleegd. En jawel hoor, er schijnt een witte variant van het Gewoon
donsvoetje voor te komen, nl. Tubaria hololeuca (Wit donsvoetje), voor het eerst gemeld
van een houtsnipperpad in de Wassenaarse duinen in 1990. En nu voor de tweede keer op
Walcheren. (De heer C. Bas was zo vriendelijk de vondst voor mij te controleren).
In 2000 was er nog voldoende voedingsbodem over voor Tubaria hololeuca om opnieuw te
voorschijn te komen.
In het kader van het onderzoek heb ik ook nog een aantal marginale natuurterreinen
bezocht. Normaal gesproken geen terreinen waar ik op zoek zou gaan naar paddestoelen.
Dat het toch de moeite waard kan zijn, bewijzen de vondsten van de Rode kelkzwam
(Sarcoscypha coccinea s.l.). Zowel in de smalle bosrand langs het Veerse Meer ter hoogte
van Kleverskerke als in de smalle duinstrook tussen Vlissingen en het bungalowpark
Vabenabos vond ik enkele exemplaren van de Rode kelkzwam s.l. Op Walcheren komen we
voor wat betreft de Rode kelkzwam s.l. nu op 7 verschillende vindplaatsen.
Daarnaast vond ik in de smalle duinstrook langs het fietspad ter hoogte van
Westkapelle o.a. één exemplaar van de Baretaardster (Geastrum striatum) en honderden
exemplaren van de Gekraagde aardster ( Geastrum triplex).
In kaart 2 zien we de resultaten van het Viltig judasoor tot en met het jaar 2000. In
elk kilometerhok zijn diverse vindplaatsen van het Viltig judasoor. In de driehoek
Westkapelle, Meliskerke en Aagtekerke zijn bijna geen bomen te vinden i.v.m. zoute kwel
die hier optreedt. Dit geldt ook voor de witte vlek rechts van het
van Walcheren.
Dus ook geen Viltig judasoor. Het stedelijk
gebied is niet bezocht. Het gebied ten
zuidoosten van het Kanaal door Walcheren
is n.iet intensief onderzocht. Ongetwijfeld
zijn hier ook nog diverse vindplaatsen van
het Viltig judasoor. Zo blijft er ook voor de
toekomst nog wat te doen.
Literatuur
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Kaart 2. Het voorkomen van Viltig
judasoor op Walcheren 2000.
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MYCENA CECIDIOPHILA, EEN NIEUWE MYCENA OP
KNOPPERGALLEN
Ad van den Berg
Merellaan 192, 2902 JK Capelle a/d IJssel
Van den Berg, A.P. 2000. Mycena cecidiophila, a new Mycena on Knopper galls. Coolia 44(2): 110114.
A new species of Mycena was found on one-year old Knopper galls, which are formed on
acom cups of Quercus robur to support bi bemation of the agamie generation of the gall wasp Andricus quercuscalicis (Burgsd.). Knopper gall deve1opment requires the nearby presence of Quercus
eerris to allow the insect to complete its sexual 1ife cycle. The fust two occurrences of the new
fungus species recorded suggest a specificity for this rather uncommon type of substrate. Fruitbody
development seems criticaUy dependent on prolonged moist conditions, under which home culture is
relatively easy. Original description: A.P. van den Berg et al., Persoonia 17: 481-485 (2000).

Een Mycena vinden die niet in het boek van Maas Geesteranus ( 1993) staat, daar denk je als
eenvoudig amateur-mycoloog toch niet aan? Wij in ieder geval niet, toen we met een klein
groepje op een toevallig weer droge middag in de natte maand juli 1998 nog eens een
rondje 'Huys ten Donck' deden. Op dit bekende landgoed in Ridderkerk zijn tot nu toe ca.
500 soorten fungi geteld en Grieta Fransen doet er alles aan om dit aantal op te vijzelen. Bij
het doorzoeken van een fraaie eiken1aan kwam Joke Anema onder een paar druipende
struiken vandaan. met een vreemd vergroeide eikendop met zo te zien een klein wit
Mycenaatje erop. Een soort Suikermycena (Mycena adscendens) waarvan de suiker in de
regen was opgelost, dachten we eerst. En als het wat anders was, dan moest het met dit
aparte substraat toch wel makkelijk te vinden zijn. Met even speuren troffen we er oog
enkele aan, steeds op die rare eikeldoppen (1-3 per dop). Joke mompelde nog iets over een
ga] en een moseik, maar bier stonden alleen zomereiken. Thuis eerst gauw nog een dia
maken. Helaas, ze zagen er al tamelijk ingedut wt, nog maar nauwelijks presentabel voor
een foto.
Het geheim van de knoppergal
Dan snel bet gallenboek van Doeters van Leeuwen (1982) erbij gehaald. Nu werd het toch
echt interessant. De vergroeiing van de eikeldop is een knoppergal, veroorzaakt door de
galwesp Andricus quercuscalicis Burgsd., die zowel aan generatiewisseling als aan
gastheerwisseling doet. De gal wordt in de winter bewoond door zich ontwikkelende
geslachtloze vrouwtjes, die onbevruchte eitjes produceren. Ze komen in bet vroege voorjaar
naar buiten en leggen hun eitjes in de jonge mannelijke katjes van de moseik (Quercus
cerris). Uit de bierdoor ontstane kleine meeldraadgaiJetjes komt de seksuele generatie van
de wespjes. De vrouwties leggen na bevruchting vervolgens eitjes in de vrouwelijke
bloemen van de zomereik (Quercus robur). Als reactie daarop ontstaat de knoppergal op het
napje van de eikel, die vaak klein blijft en samen met het misvormde napje in de herfst
afvalt. In de gal ontwikkelt zich dan weer de aseksuele generatie. De knoppergal is in onze
streken nog niet zo lang bekend. De insectenpopulatie is vermoedelijk in de laatste ijstijd
teruggedrongen tot op de Balkan en herwint maar heellangzaam terrein. Pas in 1950 werd
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de knoppergal voor het eerst in het zuiden van Engeland gezien en inmiddels
heeft hij ook Ierland bereikt. De voor de
generatiewisseling dus noodzakelijke
moseiken worden alleen hier en daar
aangeplant in parken en plantsoenen (het
snelgroeiende hout is niet interessant
voor productie), zodat knoppergallen
niet op elke willekeurige zomereik
kunnen verschijnen. Op bekende
vindplaatsen worden ze echter wel
vrijwel elk jaar aangetroffen, zij het in
zeer variërende aantallen (Huub van der
Aa, pers. mededeling).

Knoppergallen (fig. 168
en 169 uit Ross &
Hedicke, 1927)

De kijk van Kees
Terug naar ons paddestoeltje. Een beetje vreemd was ie wel. De hoedrand was opvallend
gewimperd en de steel sterk pruïneus, maar het meest opvallend was het totaal ontbreken
van cystiden op de lamellen. Maas Geesteranus (1993) bood niet direct uitkomst, maar dat
schreven we toe aan onze nog beperkte ervaring met dit standaardwerk. Meenemen naar een
NMV-excursie wil nogal eens helpen. Grote ogen en geïnteresseerde blikken, maar geen
Aha-erlebnis. Kees Uljé was meteen heel erg enthousiast, het ding leek dan ook wel wat op
een kleine Coprinus. Tot mijn verrassing trof ik na korte tijd een microscopische tekening
in de brievenbus met een beschrijving en de mededeling dat de soort inderdaad niet thuis te
brengen was. Nieuw voor de wereld dus, en werk aan de winkel.

Beschrijving
De soort was zonder twijfel een Mycena, maar het vruchtlichaam vertoonde enkele
opvallende kenmerken die met geen enkele bestaande soort- en zelfs sectiebeschrijving in
overeenstemming te brengen waren. De combinatie van sterk wrattige elementen in de
hoedhuid, de amyloïde sporen, een totale afwezigheid van cystiden op de lamellen, 4sporige basidiën en een ontbrekende Melzer-reactie van het lameltrama vormden de basis
voor de definitie van een nieuwe sectie: Mycena sectie Cecidiophilae, met daarin als enige
soort Mycena cecidiophila (cecidiophila = galminnend) (v.d. Berg et al., 2000). Een
Nederlandse naam is nog niet toegekend, maar ik stel voor hem "K.noppergalmycena" te noemen.

Mycena cecidiophila v.d. Berg, v.d. Berg-Blok, NoordeL & Uljé, Persoonia 17: 481-485.
2000 (Figuur l ).
Hoed uitgespreid 4- 10 mm, eerst rond, ellipsvormig of ovaal, grijsbruin en witbehaard aan de zijden, uitspreidend tot klokvormig of convex, tenslotte afgeplat, de
aanvankeJjjk ingerolde rand enigszins naar boven opkrullend, wit tot vuilwit, met een
donkerder centrum (vaak iets bruinig), bij veroudering geel tot bruin wordend; oppervlak
naar de rand toe toenemend pruïneus, met getande tot gewimperde rand, die vooral opvalt
bij volledig opgeschennde exemplaren. Onder de loep zijn dan zeer fijne wimpers te
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Mycena cecidiophila. Sp. = sporen; Pp. = pileipellis (hoedhuid); M = hoedhuid aan de rand
van de hoed; Cau. = steelcystiden. Alle figuren van het holotype. Tekeningen del. C. Uljé.
onderscheiden, die uit overhangende hyfenuiteinden met cystide-achtige cellen bestaan.

Lamellen 20-30, met meestal 1 tussenlamcl, buikig, vrij ver uiteenstaand, smal aangehecht
en soms een pseudocollarium vonnend, zijden en snede wit, bij ouderdom vergelend. Steel
12-22 x 0,5-0, 75 mm, cilindrisch met een zwak knolvonnig voetje, wit of iets bruinig, iets
doorschijnend, over de gehele lengte pruïneus, harig aan de basis.
Sporen 5,0-8,5 x 3,0-4,5 J..l.rn, gemiddeld 5,8-7,0 x 3.4-3,8 J..l.m; Q = 1,55-2,05,
gemiddeld I, 70-1 ,80; in zijaanzicht ellipsvormig tot soms bijna cilindrisch, in vooraanzicht
afgerond rechthoekig tot ovaal, met een tamelijk opvallende apiculus, amyloïd,
doorschijnend, dunwanclig. Basidiën I 1-18 x 6,5-8,0 J..l.m, 4-sporig. Cheilo- en
pleurocystiden afwezig. De pileipeliis bestaat uit een cutis van cilindrische of zwak
opgeblazen elementen met bier en daar vingervonnige uitsteeksels, 15-50 x 2,0-6,0 J..l.m, aan
de hyfenuiteinden overgaand in knotsvormige cellen, soms ook cilindrisch, vrijwel rond of
spoel vormig, 20-70 x 8,0-25 J..I.ID, dicht bezet met tepelvormige tot cilindrische wratten tot
2(-2,5) x 1,0 J..l.m; de spoelvonnige elementen hebben vaak een geheel glad, uitgetrokken
uiteinde (rostrum). De subpellis bestaat uit straalsgewijs gerangschikte, cilindrische,
afgerond rechthoekige of spoelvormige elementen, ongeveer 20-100 x 5,0-30 J..l.m, met
gladde wanden of met verspreide vingervormige uitsteeksels. Caulocystiden 30-70 x 10-22
J..l.m, voornamelijk (breed) kegelvormig, met een spitse en soms uitgetrokken top, soms ook
met naaldvormig uitsteeksel, ook wel breed knotsvormig, elliptisch of ovaal, met dunne
gladde wanden. De lameltrama is niet amyloïd of dextrinoïd. Gespen aanwezig.
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Mycena-kwekerij
Na het oogsten van de eerste vruchtlichamen bedacht Anneke dat het wel slim zou zijn om
de gallen nog een tijdje in vochtige aarde te leggen om te zien of er nog meer uit zouden
komen. ln enkele doorzichtige plastic bakjes met enkele gaten in het deksel werden de
gallen op een reLatief koele plek in huis te ruste gelegd en dagelijks besproeid. Dit project
overtrof onze stoutste verwachtingen. Binnen enkele dagen begonnen er bruinige knopjes te
ontstaan, waarna snel vruchtlichamen verschenen en weer verdwenen. Na volledig
opscherrnen werden ze vaak binnen een dag bruinig en zakten dan weer in elkaar. De
aantallen per gal waren veel groter dan die we in het veld hadden gezien. Helaas waren we
aanvankelijk nog steeds niet zo alert op een heel bijzondere vondst, zodat we nogal wat van
dat eerste materiaal verspeeld hebben. Ook op de vindplaats troffen we daarna nog enkele
keren wat exempLaren aan. Een absolute voorwaarde leek echter een grote vochtigheid van
de bodem en ook van de lucht te zijn. Als het bakje te lang open staat verschrompelen de
vruchtlichamen snel. Tot in de winter bleven er na de eerste uitbraak nog regelmatig enkele
vruchtlichamen tevoorschijn komen. Het volgende jaar leek het substraat uitgeput en gingen
we op zoek naar nieuwe gallen.
Hoera, een tweede
In 1999 herhaalde zich het ritueel en konden we weer enkele exemplaren laten groeien.
Echter steeds van de type-locatie. Knoppergallen van andere plaatsen bleven akelig kaal.
Totdat Anneke op 11 september 2000 terugkwam met drie uitgedroogde gallen uit het
Kralingse Bos in Rotterdam, een van onze vaste inventarisatiestekjes. [n de kweekbakjes
gaf één daarvan binnen een week vruchtlichamen, te vlug om door infectie bij ons ontstaan
te zijn. En toen eindelijk, een maand later {14 oktober), na weer een zeer natte periode,
vonden we de Mycena ook echt in het Kralingse Bos. Eerst zagen we een boom met veel
knoppergallen eronder, in een deel van bet bos waar we tot dan toe weinig kwamen. Ze
lagen op het pad en in het geschoren gras, dus te droog volgens onze theorie. Aan de
overkant stond echter een eik temidden van een drijfnatte bladermassa. Al na heel even
zoeken zag ik een wit hoedje tussen de bladeren en eigenlijk wist ik al dat het niet kon
missen. Voorzichtig opgraven, en ja hoor, daar was de knoppergaL Toen pas verdween het
ongemakkelijke gevoel dat we misschien toch alleen een wat vreemde speling van de natuur
hadden bestudeerd .
...en een derde?
Je vraagt je zoals zo vaak dan af: is die Mycena nu zo zeldzaam, of wordt hij meestal niet
opgemerkt? Tot nu toe hebben we de paddestoel alleen op knoppergallen gezien en zat hij
niet op ertussen liggende takjes, waar dan bijvoorbeeld wel Mycena adscendens
(Suikermycena) op werd aangetroffen. Daarentegen hebben we in de kweek ook maar één
keer, na een aantal maanden, een ander soort Mycena op een gal gezien, Mycena galopus
(Melksteelmycena). Aannemend dat de Knoppergalmycena substraatspecifiek is, zal bij
nooit erg algemeen kunnen zijn. De mogelijke groeiplaatsen worden zoals gezegd beperkt
door de noodzaak van parallelle aanwezigheid van Zomereiken en de weinig algemene
Moseiken, en van de activiteit van bet galwespje. Maar als de gallen er eenmaal zijn, hoe
vaak zou hij er dan op kunnen worden aangetroffen? Niet alle gallen in onze kweek
produceerden vruchtlichamen. Van de genoemde drie droge exemplaren uit het Kralingse
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Bos doet die ene het nog steeds (februari 2001) en de andere twee helemaal niet. De
infectiegraad zou echter toch best hoog kunnen zijn, zonder dat er ooit een vruchtlichaam
wordt gevonden. Er bestaan zeer veel soorten endofytische schimmels (vooral
Ascomyceten) die in plantenweefsels groeien (o.a. in gallen), en soms alleen in
myceliumcultuur kunnen worden aangetoond (Aiexopoulos et al., 1996). Onder bepaalde
omstandigheden, zoals veroudering van bet- weefsel, kunnen echter toch zichtbare
vruchtlichamen worden gevormd. Onze ervàring zowel in het veld als met de kweek leert
dat het alleen zin heeft om naar (eenjarige) vruchtlichamen te zoeken op langdurig natte en
beschutte plaatsen, dus in humuslagen onder struiken. Een dagje drogende wind is al
desastreus. Bij die vochtigheid is een relatief hoge temperatuur waarschijnlijk ook
bevorderlijk, gezien onze vondsten in juli en de resultaten van de kweek. Waarom is hij dan
niet allang uit de zuidelijke landen bekend, waar het galwespje al veellanger actief is? Je
zou kunnen speculeren, dat juist de gematigde en meer gelijkmatige temperaturen in onze
streken in combinatie met langduriger vochtigheid, er toe hebben bijgedragen dat
fructificatie nu pas en juist hier voor het eerst is waargenomen.
Het blijkt dat diverse karteerders wel bekend zijn met de knoppergal en plaatsen
kennen waar ze steeds worden gevonden. Aangestoken door ons enthousiasme en zijn eigen
interesse in gallen heeft Huub van der Aa vorig jaar al flinke aantallen verzameld van
enkele rijke "groeiplaatsen" en aangekondigd de ontwikkelingen op een beschut en vochtig
plekje in zijn tuin te volgen. Ik hoop dat dit artikel ook anderen er toe kan zetten om uit te
kijken naar deze bijzondere Mycena, die een hoop hoofdbrekens heeft gekost en toch geen
voeten in de aarde heeft.
Literatuur
Alexopoulos, C.J., Mims, C.W., Blackwell, M. 1996. lntroducrory Mycology. 4th ed .. Johó Wiley &
Sons, New York.
Doeters van Leeuwen, W.M. 1982. Gallenboek. 3e druk. W.J. Thieme & Cie -Zutphen.
Maas Geesteranus, R.A.l993. Mycenas ofthe Narthem Hemisphere, I en II. KNAW.
Ross, H., Hedicke, H. 1927. DiePflanzengallen (Cecidien) Mittel- und Nordeuropas. Gustav Fischer,
Jen a.
Van den Berg, A.P., Van den Berg-Blok, A.E., Noordeloos, M.E., Uljé, C.B., 2000. A new species
and a new sectien of the genus Mycena from the Netherlands. Persoonia, 17(3), 481-485
(2000).

Frank Burghouwt
0 rukKerij
~ms.&~

•

Flevoweg 35 a 2318 BXlEIDEN Tel. 071-5213027 Fax. 071-5212630
114

TWEE SOORTEN HARSBEKERTJES IN NEDERLAND
Leo Spier1 en André Aptroof
Koning Arthorpad 8, 3813 HD Amersfoort
2
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Spier, L., Aptroot, A. 2000. Two species of Sarea in The Netherlands. Cool ia 44(2): 115-116.
Sarea resinae (Fr.: Fr.) Kuntze and S. diJJonnis (Fr.) Fr. are discussed, and the latter is reported
as new to The Netherlands. Both seem to be common, especially on galls on Pinus sylvestris caused by
caterpillars of the moth Evetria resinella, but they have been overlooked, and aften occur in their
anamorphic state.

Op zoek naar korstmossen (lichenes) en hun parasieten (lichenicole fungi) kijkje gewoonlijk op
allerlei substraten in allerlei milieus. Een deel daarvan valt samen met de mycologische habitats,
maar een deel niet Zo is het Hulshors terzand een topgebied voor beide groepen, evenals sommige
Drentse eikenlanen, maar de echte lichenologische hot spots in Nederland zijn oude kerken,
zeedijken en hunebedden.
Hars is echter een substraat waar lichenologen noch mycologen veel aandacht aan
besteden. Hetvoorkomen van hetHarsbekertje (Sarearesinae) was bekendsinds 1989,rnaar in het
Overzicht (Amolds et al., 1995) wordt nog steeds officieel alleen deze ene vondst uit Nederland
vermeld.
Waarom zoekt een lichenoloog naar niet-gelicheniseerde schimmels? Het antwoord is
betrekkelijk eenvouclig: deze soorten hebben altijd onder dezelfde geslachtsnamen in de
lichenologische handboeken gestaan. Ook nu nog geeft Wirth (1995) onder het geslachtBiatorella
twee harsbewenende soorten die op grond van de bouw van het apothecîum in deze (verder geheel
gelicheniseerde) groep worden opgenomen. Purvis et al. ( 1992) geven echter onder Biatorella aan,
dat het geslacht Sarea (met als extra synoniem Tromera) niet gelicheniseerd is en behandelen het
dan ook niet. In tegenstelling tot de overige soorten van hetgeslachtBiatore/la vormenB. resinae
en B. difformis overvloedig pycnicliën (Hawksworth & Sherwood, 1981 ). Dit was één van de
redenen hen gezamenlijk in het geslacht Sarea, de oudste beschikbare geslachtsnaam voor deze
groep, onder te brengen.
Op 17 april 1999 vond de eerste auteur op de Leusderheide bij Amersfoort zijn eerste
Sarea resinae, op hars van een takje vanPinus sy/veshis. Hetwas een mooi ontwikkeld exemplaar
compleet met apotheciën (teleomorf) en pycnidiën. Al spoedig vond hij er meer, nu eens de
teleomorf, dan de anamorf (alléén pycnicliën) Pycnidiel/a resinae (Fr.: Fr.) Höhnel. Nu werd het
een sport naar deze soort te zoeken en ook naar zijn verwantSarea diffomtis, clie op het hele
noordelijk halfrond even algemeen zou zijn, maar iets minder vaak gevonden wordt. Het
opvallendste verschil tussen de twee soorten is de kleur: S. dijJonnis heeftzwarte apotheciën (0,5-1
mm) en pycnicliën (0, l-0,4 mm), S. resinae heeft oranje apotheciën (0,5-1 ,5 mm) en pycnidiën
(O,l-0,5 mm) (Hawksworth& Sherwood 1981).
Op de Lemelerberg leek het geluk ons toe te lachen. Op hars, weer vanPinus sylvestris,
vonden we zwarte pycnicliën, helaas niet overtuigend genoeg om rut materiaal S. dijJonnis te
noemen. Bij De Zoom (Doomspijk) trof de eerste auteur weer zo'n geval, maar nu op een
harsmannetje, een gal-achtige harswoekering veroorzaakt door de rups van de Harsbuilvlinder
(Evetria resine/la). Dit moest toch wel de gezochte S. dijJonnis zijn. Op de Oldebroeksche Heide
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bij 't Harde een paar dagen later waren de grote zwarte pycnidiën op diverse harsmannetjes zo
overtuigend, dat hetniet anders kon: de anarnorf(Epithyrium resinae (Sacc. & Berl.) Sacc.) vanS.
dijJonnis was gevonden. Het wachten is nu nog op de teleomorf!
Er zijn nu twee verwante soorten van dit genus in Nederland bekend, die geen van beide
zeldzaam lijken te zijn, daar wij ben op het merendeel van de excursies vinden, wanneer we erop
letten. Daarom stellen we voor de naam Harsbekertje te gebruiken voor het genus Sarea, voorS.
resinae (inclusief de anarnorf) het Oranje harsbekertje en voorS. dijJonnis (inclusief de anarnorf)
het Zwart harsbekertje. Aangezien de anarnorf-teleomorf-relaties onomstreden zijn, kan met één
naam volstaan worden.
Het is interessant te zien hoeveel harsmannetjes met één of beide soorten begroeid zijn.
Als ze beide op één gal groeien, lijkthet erop dat S. dijJonnis de schaduwkant kiest, in tegenstelling
tot S. resinae die meer de lichtzijde koloniseert.
Een goede beschrijving van beide soorten en hun pycnidiën staat in Hawksworth &
Sherwood ( 1981 ), maar ook de beschrijving en afbeelding vanS. resinae en S. dijJonnis in Dennis
(alle uitgaven) is toereikend (Dennis, 1981). VanS. diffmmis zijnalle delen zwart, vanS. sarea
echter zijn ze oranje. Als alleen pycnidiën gevonden worden: de pycnosporen zijn kogelrond,
kleurloos in beide soorten en dunwandig en 2-3,5 I-liD in het Zwart harsbekertje en dikwandig en
gemiddeld iets kleiner, 2-3 f..IID, in bet Oranje barsbekertje.
We hebben lang getwijfeld over bet opnemen van verspreidingsgegevens, maar zien er
vanaf omdat het teveel een verspreiding van onze recente excursies zou zijn. In de recente
verspreidingsatlas (Chrispijn et al., 2000) staatS. resinae inmiddels van 7 uurhokken opgegeven
met in totaal 8 meldingen, de meeste in de omgeving van Nijmegen en afkomstig van één
waarnemer, Rob Go rissen uit Wijchen. Onze waarnemingen van het afgelopen jaar verdubbelen
dit al ruimschoots. Misschien is het een goed idee, om zowel bij mycologische als lichenologische
excursies naar dennenbossen en stuifzanden, eens op deze soorten te letten. Vooral harsmannetjes
worden bijzonder snel gekoloniseerd. Wie weet, hoe de verspreidingskaartjes er over een paarjaar
uitzien? Zou het Zwart harsbekertje dan zeldzamer ofalgemener zijn dan het Oranje harsbekertje?
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BIJZONDEREWAARNEMINGEN EN VONDSTEN
Het Moerasmosoortje
Berg, A. van den. 2001 . Arrhenia lobata . Coo1ia 44(2): 117-1 18.
Bij het voorbereiden van een NMV-excursie naar het Urkerbos op 27 oktober was ik. samen
met Yvonne en Oerrit van Duuren, in de gelegenheid om met de beheerder Douwe Walta ook
een bezoek te brengen aan hetVan der Lijn-reservaat. Dit geologisch reservaat wijkt af van zijn
omgeving door het ontbreken van een boom- en struiklaag. Naast een 25-tal min of meer
'gewone' soorten troffen we op lokaal in grote hoeveelheden voorkomende mossen een
zijdelings gesteeld paddestoeltje aan. In plaats van plaatjes aan de onderzijde van het hoedje,
zoals het een normale paddestoel betaamt, bevonden zich hier slechts enkele ribbel~ es.
De determinatie van het geslacht Arrhenia (Mosoortje) was in het veld niet zo
moeilijk aangezien we hierop gelijkende paddestoelges wel vaker hadden gezien, maar dan
vooral in de duinen, maar altijd op pure zandgron d. In dit geval groeide de paddestoeltjes
echter op mossen in een zeer natte omgeving op keileem.
Thuis werden met behulp van het derde deel van de Flora Agaricina Neerlandica (Bas
et al., 1995) de meegenomen exemplaren gedetermineerd als Arrhenia lobata, het
Moerasmosoortje. De beschrijving klopte volkomen behalve de groeitijd. Deze stond
aangegeven als april-mei en onze vondst was toch echt in oktober. Voor alle zekerheid zijn de
gedroogde exemplaren, via Ger van Zanen, voorgelegd aan Leo Jalink van bet Nationaal
Herbarium in Leiden, die bevestigde dat dit inderdaad Arrhenia /obata, het Moerasmosoortje,
was.
Het Overzicht van de paddestoelen in Nederlan d (Amolds et al., 1995) vermeldt dat
het Moerasmosoortje een zeer zeldzame necrotrofe parasiet is op slaapmossen in kalkrijke
moerassen. De soort was opgenomen in de Rode Lijst van 1989 als bedreigd met uitsterven
wegens de kwetsbaarheid van zijn milieu voor verdroging, verzuring en vermesting. In de Rode
Lijst van 1996 is hij opgenomen als Gevoelig (GE).
Tot 27 oktober 2000 was de soort slechts
uit 5 kilometerhokken bekend, alle gelegen buiten
de provincie Flevoland, zoals uit kaart 27-6 van
deel! van de Verspreidingsatlas blijkt. Het Van der
Lijn-reservaat bevestigt dus zijn faam, ook voor
paddestoelen.
Oorspronkelijk was dit artikel~e bedoeld
voor het mededelingenblad van Flevolandschap om
aan te geven dat er in het Urkerbos diverse bijzondere soorten voorkomen en om zo meer belangstelling te kweken voor paddestoelen in het algemeen en tevens voor de Werkgroep Mycologisch
Onderzoek IJsselmeerpolders. Op die manier
hopen we van de inwoners van Flevoland tips binnen krijgen over het voorkomen van al dan niet
bijzondere soorten, want bet gebied is te groot om
075030
het met alleen de leden van de werkgroep te onder5/ 6
Arrh.enia lobara
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zoeken.
Onze dank gaatuit naar Douwe Walta en Dr. L. Ja link voor resp. de toestellliD.Îl).g voor
het bezoek en de determinatie van de soort.
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Phleogena faginea (Fr.: Fr.) Link enEntoloma testaceum (Bres.) Noord el. nieuw voor
Nederland
Veerkamp, M.T. 2001. Phleogenafaginea (Fr.: Fr.) Link and Entofoma testaceum (Bres.) NoordeL
new for the Netherlands. Cool ia 44(2): 118-1 I 9.

In 1993 vond ik in mijn bosproefvlakken in het Bentheimerwald en bet Sarnerorot
Phleogena faginea en sindsdien kijk ik in Nederland naar deze soort uit. Beide bossen
Liggen net over de grens op de hoogte van Oldenzaal, en als er in Nederland geschikt
biotoop aanwezig is kan de afstand voor het bereiken van Nederland geen bezwaar zijn. In
oktober, de afgelopen herfst, was het dan zover. Voor onderzoeksinstituut Alterra ben ik
momenteel bezig met een onderzoek naar paddestoelen op groot dood beukenhout. We
hebben daarvoor in totaai 200 dode beukenstammen geselecteerd die verschillen in
diameter en verteringsgraad en op verschillende locaties liggen. Het was op de laatste
geselecteerde stam dat ik de soort vond. In de kroondomeinen ten westen van Apeldoorn
groeide ze in de spleten van de bast op een staande, afgebroken dode beukenstam ('snag') in
een Wintereiken-beukenbos dat sinds 1986 niet meer beheerd wordt en waar de beuken 240
jaar oud zijn. Ook in Bentheim en het Sarnerorot groeide de soort in spleten van de bast op
staande dode bomen, maar hier was het op haagbeuk. De soort is zeldzaam in heel Europa
(Krieglsteiner, 2000) en ik denk dat we hier een soort in handen hebben die indicatief is
voor min of meer natuurlijke oude bossen. Ook Heilrnaon-Clausen & Christensen (2000)
vermelden de soort als indicator voor waardevolle bossen met dood beukenhout in
Denemarken.
De soort is weinig opvé!llend en je zult er echt naar moeten zoeken. Het bestaat uit
een lichtbruin bolletje van 1-3 mmopeen witachtige steel. Ingedroogd ruiken ze sterk naar
maggi. Ze komen meestal in grote aantallen bij elkaar voor. En hoewel de vruchtlichamen
iets van een gesteeld bovistje weg hebben behoof1 de soort tot de Pbragrnobasidiomyceten,
ze hebben basidiën met dwarssepten. Fantastisch om te zien zijn ook de als een
kurkentrekker gedraaide hyfen in bet peridium. Er staat een goede afbeelding van deze soort
in het eerder genoemde boek van Krieglsteiner.
Phleogena faginea was niet de enige leuke soort die ik afgelopen herfst op de
beukenstammen tegenkwam. In Wulperhorst, een beukenbos op rivierklei bij Zeist liggen
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talrijke dikke en ver verteerde beukenstammen. Enkele jaren geleden is hier op een van
deze beuken door Peter-Jan Keizer de Kammetjesstekelzwam (Hericium coralloides)
gevonden. Het exemplaar is intussen jammer genoeg verdwenen; het substraat zal uitgeput
zijn. Ik vond hier wel, en zelfs op meer stammen, de Spatelharpoenzwam (Hohenbuehelia
auriscalpium) een soort die eerder alleen nog maar van Landgoed Twickel bekend was
(Arnolds et al. , 1995). Een week later is de soort tijdens de werkweek in Winterswijk ook in
Bekendelle gevonden. Gezien de nu bekende vindplaatsen lijkt het erop dat de soort een
voorkeur heeft voor loofhout op voedselrijke, basische groeiplaatsen. Ook de
Kammetjesstekelzwam en de Spatelharpoenzwam staan in de eerder genoemde Deense lijst
met indicatorsoorten (Heilmann-Clausen & Cbristensen, 2000).
Momenteel ben ik druk bezig de vele verzamelde korstzwammen te determineren, en ik ben
benieuwd wat dat nog allemaal oplevert. U hoort nog van mij .
Naast het werk aan de beukenstammen gingen ook de tellingen op de meetpunten
gewoon door. En ook hier strutte ik op een bijzondere soort. Op naaldenstrooisel van Grove
den in het Huisbarsterzand trof ik tijdens mijn tellingen in september, oktober en november
diverse exemplaren van een Entoloma die iets weg had van de Dennensatijnzwam
(Entoloma cerratum, een telsoort van het meetnet) maar de hoeden waren donkerder en
hadden een spitse umbo, en thuis bleken ze ook nog viersporige basidiën te hebben,
waardoor bet geen Dennensatijnzwam kon zijn. Het was Entoloma testaceurn var.
testaceurn en is nieuw voor ~ederland. De determinatie leverde aanvankelijk enkele
problemen op omdat ik bij het determineren de schaarse en weinig opvallende
cheilocystiden in eerste instantie gemist had, waardoor ik niet bevredigend in de buurt van
de Wolvoetsatijnzwam (E /anuginosipes) en de Geeltepelsatijnzwam (E. cuneatum)
uitkwam. Bij dit soort problemen kan ik gelukkig terecht bij Tbom Kuyper die op zijn beurt
iets meer geluk had btJ het maken van een preparaat en wel de cheilocystiden opmerkte en
dan is het een fluitje van een cent mits je de goede flora gebruikt, want de soort wordt nog
niet venneld in de Flora Agaricina Neerlandica. Er staat een afbeelding van de soort in het
Entoioma-deel van Fungi Europaei . (Noordeloos, 1992) en in het recent uitgekomen
nummer (nel tijdens het schrijven van dit artikeltje in mijn brievenbus!) van Rivista di
Micologta Consigho. 2000).
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UIT DE TIJDSCHRIFTEN
Huub van der Aa
Artikelen met meer dan twee auteurs worden gerefereerd als auteur et al. Een * achter een
naam betekent dat de betrokken soort in kleur is afgebeeld. De verschillende talen worden
tussen ( 1 met de volgende codes weergegeven: De = Deens; Du =Duits; E = Engels~ Fr =
Frans; It =Italiaans; Ne= Nederlands; Sp = Spaans; Zw =Zweeds. Talencode tussen ()
betekent: Een samenvatting in die taal. [De (E)] betekent dus: Deenstalig artikel met
Engelse samenvatting.
AMK MEDEDELINGEN
No. 2000, 3, september 2000. Hubert De
aandacht krijgt van plantenziektek:undigen.
Meulder [Ne (E en Ne)] vervolgt zijn Jos Volders [Ne] geeft aanwijzingen voor
''Het maken en onderhouden van een
"Onderzoek naar het voorkomen van
paddestoelen op mest van Gallowaypaddestoelenherbarium".
runderen (deel 2)" met de beschrijving van
No. 2000, 4, december 2000. Deel
de volgende 15 soorten: nr. 9. Sporormiella
3 van De Meulders' "Onderzoek naar het
intermedia, I 0. S. minima, 11. Coprotus auvoorkomen van paddestoelen op mest van
rosporus, 12. C. granuliformis (Besuikerd Galloway-runderen" [Ne (E en Ne)] brengt
mestdwergschijfje), 13. C. lacteus, 14. C.
ons bij 10 Mestinktzwanunen, die beschreochraceus (Oker mestdwergschijfje), 15. C.
ven en uitstekend geïllustreerd worden. Het
sexdecimsporus (Veelsporig mestdwerg- zijn nr. 24. Coprinus cordisporus (Korrelige
schijfje), 16. Lasiobo/us papillotus (Dwerg- mestinktzwam), die zeer veel werd aangeborstelbekertje), 17. Thelebolus crustaceus
troffen in het veld, 25. C. ephemeroides
(Geringde korrelinktzwam), 26. C. epheme(Oker sinterklaasschijfje), 18. T. microsporus (Armoedig sinterklaasschijfje), 19. T.
rus (Vluchtige inktzwam), 27. C. heterosenanus, 20. Cercophora coprophila, 21.
tulosus (Donker mestdwergje), 28. C. niveus (Witte mestinktzwam), 29. C. sterPodospora fimiseda, 22. P. setosa, 23.
Schizothecium conicum. Alle beschrijvin- coretlS (Kleine korrelinktzwam), 30. C.
gen zijn vergezeld van duidelijke tekenin- heptemerus (Bruine mestinktzwam), 31. C.
gen. Freddy Moorthamer [Ne] gebruikt de miser (Klein mestplooirokje), 32. C. radiajaarlijkse "Komkommertijd in myco-land"
tus (Pelsinktzwam) en 33. C. poliomallus
door een aantasting van een komkommer (Grijs mestdwergje).
door een Alternaria-soort in detail te
Jan Schavey [Ne (Ne,E)] beschrijft
"Een opmerkelijke vondst in het Vrieselhof
bestuderen en door uit de kleine paddestoeltjes in het gazon bij zijn huis de Lever- te Oelegem: Aleuria bicucullata Boud." (Otraanzwam, Macrocystidia cucumis, uit te
lijke oranje bekerzwam) en Sylvia De Pauw
kiezen voor een detailstudie. Ook Karel
[Ne] meldt "Een aangename verrassing,
Van de Put [Ne] zocht het dicht bij huis en Lycogala conicum Pers., Dwergboomwrat".
vond op de bladeren van zijn Notenboom "Battarrea pha/loides (Dicks.: Pers.) Pers.,
Microstromajuglandis, een algemeen vooreen opmerkelijke aanvulling voor de
komende parasitaire schimmel, die echter Belgische mycoflora" wordt beschreven
tot een groep behoort die meestal alleen
door Ruben Walleyn en Marc Leten [Ne
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(E)]. Van deze in Europa heel zeldzame
Gasteromyceet werd één solitajr exemplaar
aangetroffen in het zuidelijke deel van het

natuurreservaat De Westhoek (De Panne).

BEITRÄGE ZUR KENNTNlS DER PILZE MITTELEUROPAS
No. 13, 2000. Alle artikelen [Du (Du enE,
tingen over Collybia s.l. van Antonin &
soms ook Sp of It)]. Deze onder redactie Noordeloos (1997). Ook in bet "Hohenbuevan German J. Kriegelsteiner uitgegeven lzelia atrocaerulea-Komplex" toont hij zich
serie begint met een bijdrage van Heinz oneens met recente opvattingen van
Clémençon over de vraag "Collybia cookei anderen.
oder Col/y b ia tuberosa var. cookei?". Op
Harald Ostrow behandelt, aan de
grond van de morfologie van de sclerotiën
hand van twee recente Oostenrijkse
van beide taxa, ondersteund door 8 zwart- vondsten "Rigidoporus undatus (Persoon:
wit foto's , besluit de schrijver dat Co/lybia Fries) Pilat- ein lange verkanoter Porling".
cookei (Okerknolcollybia) en C. tuberosa Dezelfde auteur beschrijft samen met Hans
(Purperknolcollybia) twee verschillende D. Zehfuss "Antrodia malicola* und
soorten zijn. Manfred Enderle en Marco
Kavinia himantia*, zwei in der Pfalz neue
bzw. seltene Pilzarten". Van K. Siepe is het
Contu beschrijven "Lepista pseudoparilis* eine neue An aus der Sektion Gilva artikel "Beiträge zur Kenntnis der Gattung
Harrnaja", gebaseerd op materiaal uit
Typhu/a Fries: Typhula sclerofioides und T.
Duitsland en van Sardinië. L. Krieglsteiner unciales, zwei Arten der Untergattung Gliomeldt "Squamanita contortipes* neu flir cOiyne". Naast uitvoerige beschrijvingen en
gegevens over de ecologie en verspreiding
Deutschland" (Glad dikpootje). German L.
Krieglsteiner bestudeerde "Der Hygrocybeis er een sleuteltje naar de vijf soorten van
lacmus-Komplex in Baden-Württemberg"
het ondergeslacht Glioc01yne. Harry Regin
en concludeert dat H. cinerea, H. jlavipes en Willi Marchina berichten over: "Neu für
(Geelvoetwasplaat), H. lacmus (Violetgrijze Deutschland: Scleroderma polyrhizum - ein
wasplaat) en H. radiata (Brumgestreepte meditertaner Hartbovist".
wasplaat) op te vage gronden onderscheiden
Wemer Jurkeit en Fritz Krauch
worden en besluit daarom dat het om maar beschrijven uitvoerige "Erfahrungen bei der
één soort gaat me H. /acmus moet heten.
Bestimmung von Taublingen; Nützliche
Dezelfde auteur brengt in "Neues über Hinweise- Anregungen" (tevens met "ReGrosspilze in Baden-Württemberg und sumen" in het Spaans!). Ook Reinhold
Deutschland'' gegevens samen over een Kärcher houdt zich met Russula's bezig, m
"Beitrag zur Kenntnis der Taublinge. Rusaantal zeer verschillende genera. Merulicium fusisporum en Mycoacia nothofagi* su/a Studien, Teil 7: Vorschlag zur
zijn beide zeldzame Aphyllophorales die systematischen Gliederung von Täublingsrecent voor het eerst in Duitsland opdoken.
sporen", een titel die voor zich spreekt. Dezelfde schrijver vervolgt met "Beitrag zur
Agaricales rue behandeld worden zijn o.a.
een aantal taxa behorende tot Collybia en Kenntnis der Taublinge; Russula Studien,
Hygrocybe, waarbij de schrijver een aantal Teil 6: Zur Taxonomie und Nomenklatur
naamsveranderingen doorvoert en zich met der velutierten und velutiert-bereiften Laubname oneens toont met bepaalde opvatwald-Heringstäublinge (ruit Schüssel fiir die
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type ze voorkomen. Kleurenfoto's zijn er
europäischen Arten der Untergattung
Viridantinula (Melzer & Zvara) Kärcber in
van Hygrocybe glutinipes* (Kleverige wasKrieglsteiner (1999))", ook al een titel die plaat) en Entoloma xanthocau/on* (Geelstaat als een kathedraal en waar een referent steelsatijnzwam).
maar beter niet te veel meer aan toevoegt.
Wulfard Winterhof schrijft na 26
Het artikel is geïllustreerd met een aquarel jaar onderzoekservaring een samenvattend
van Russula amoenoides* (Vissige fluweel- · artikel met de alleszeggende titel "Zur Plarussula) en vier pagina's met tekeningen van
nung, Durchfuhrung und Auswertung von
microscopische kenmerken.
Untersuchungen der Pi1z-FruchtkörperL. Krieglsteiner behandelt in
Sukzessionen an toten Baurnstarnmen" en
German J. Krieglsteiner en Armin Kaiser
"Physalacria spec. * und andere Pilze im
NSG "Keilssteiner Hang bei Regensburg"
brengen verslag uit over het omvangrijke
134 soorten uü vrijwel alle hoofdgroepen
project "Die Grosspilze Baden-Würtvan het schirnmelrijk. In een tabel zijn voor
tembergs; Teil 4: Stand des Projekts Ende
alle soorten gecodeerde oecologische en
März 2000". De resultaten worden in boekverspreidingsgegevens opgenomen. P.
vorm gepubliceerd en de twee eerste dikke
Schi:rrner en L. Krieglsteiner beschrijven en delen in deze serie, met o.a. honderden
bediscussiëren "Ein interessanter Myxomykleurenfoto's en verspreidingskaarten, zijn
ceten-Fund aus einem Blumenmarkt in Hofinmiddels verschenen. German J. Krieglgeismar (Hessen, Deutschland)". Het betreft steiner vraagt vervolgens aandacht voor
"Die Pilzaquarelle des Oberforsters a. D.
Didenna platycarpum*. H. Waldner schrijft
Theodor Gottschick". Een verre nazaat van
"Über Cucurbitaria spartii und Hercospara
inaequalis, zwei häufige Kempilze in der Gottschick kwam verleden jaar plotseling
Rinde des Besenginsters". Hans D. Zehfuss
op de proppen met een kist waarin een dikonderzocht "Grassländer im südlichen Pfàlke 2300, tussen 1890 en 1906 gemaakte
zerwald und ihre Pilze" en stelt een indeling
aquarellen zaten. Als voorbeeld wordt hier
van graslanden voor op grond van "untereen prachtige plaat van Cortinarius armillatus (Armbandgordijnzwam) gereproduschiedlicher Nährstoff-Ausstattung". Enkele
vegetatietypen worden met kleurenfoto's
ceerd. Schrijver houdt een pleidooi voor
behoud en verdere bestudering van deze
geïllustreerd en van 65 paddestoelen wordt
in bet kort aangegeven in welk vegetatieook wetenschappelijk belangrijke collectie.

BOLLETTINO DEL GRUPPO MICOLOGICA G. BRESADOLA
No. 43, 1, januari-april 2000 heeft een
Brignoli beschrijven "Jnocybe rare o
mooie foto van Rhodotus palmatus* (Zalminteressanti dela zona del Pass del Sempione (Canton Vallese, Svizzera)" [It (E)].
zwam) met korte beschrijving op de voorVan Inocybe praetervisa (Gewone knolkant en een van Hapalopilus croceus* op de
vezelkop) beschrijven zij de nieuwe var.
achterkant. In "Tre notevoli specie di
Collybia dalla Sardegna" [It (E)] beschrijft fla.vofulvida* en voorts komen I. jacobi*
Marco Contu Collybia potassiovirescens*
(Vals poedersteeltje) en /. sambucina*
als nieuwe soort en vergelijkt hem met C.
(Witte heidevezelkop) uitvoerig aan de
graveolens* en C. impudica* (Stinkende
orde, alle drie van alpine vindplaatsen.
collybia). Errninio Ferrari en Elisabetta
In "Funghi di stagione" beschrijft
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Giancarlo Partacini [It) twee in de sneeuw
gevonden en gefotografeerde soorten:
Lentinus adhaerens* (Harsige taaiplaat) en
Cib01·ia ramentacea* (Elzen.katjesmurnrniekelkje). Giovanni Consiglio schrijft een
serie "Contributo alla conoscenza dei Macromiceti dell'Emilia-Romagna" en behandelt in deel 20 [It (E)] een 9-tal Psathyrella's, t.w. P. conopilus* (Langsteelfranjehoed), P. bipe/lis* (Purperrode franjehoed),
P. typhae• (Lisdoddefranjehoed), P. candolleana• (Bleke franjehoed), P. pilu/iformis* (Witsteelfranjehoed), P. lutensis* (Satijnsteelfranjehoed). P. elivensis • (Kalkfranjehoed), P. pseudocorrugis* (Roodsneefranjehoed) en P. spadiceogrisea•
(Vroege franjehoed). Antonio Ortega et al.
vervolgen een serie mededelingen onder de
titel "Contribuo allo srudio della micotlora
del!' Andalusia (Spagna). XJV. Agaricales
VII." [It (E en Sp)] met beschrijvingen van
Conocybe sabulico/a, Ento/oma cedretorum*, Hemimycena pithyophila, Omphalotus olearius var. illudens* (een nieuwe
combinatie van wat tor nu toe 0. i/ludens
heette, de Lantaarnzwam) en Pholiota gummosa (Bleekgele bundelzwam) var. obscurofusca* .
No. 43, 2, mei-augustus 2000 is
ee~ dikke pil van 287 pagina's die geheel
gewijd is aan AmtllliUJ en waarin in 26 bijdragen vele aspecten van het genus behandeld worden. Het boek is opgedragen aan
de nagedachtenis van Ernesto Rebaudengo
( 1931-2000) en begint met twee fraaie
platen van Amanita hongoi Bas en A. rubrovolvata Imai. Voor deze rubriek gaat het te
ver om alle artikelen te refereren, te meer
daar het veelal over Italiaanse soorten gaat.
Ik doe daarom een greep en beveel de leeruur van het hele boek graag aan aan alle
mycologen met speciale belangstelling voor
het genus, want het biedt een schat aan
deels nieuwe gegevens en een groot aantal

uitstekende illustraties. Voor specialisten is
het overigens een 'must', omdat er geheel
nieuwe taxa in worden besproken. Ook voor
degenen die graag verzamelen in mediterrane gebieden biedt dit nummer heel wat
aanknopingspunten, zoals een sleutel van
alle op Sardinië gevonden soorten.
De artikelenreeks begint met "Una
visione piu ampia sulle Amanita" van Cornelis Bas, een artikel dat in zijn geheel in
het Engels wordt herhaald onder de titel "A
broader view on Amanita". Schrijver wijst
op onze onvolledige kennis van het genus,
ook in Europa, geeft aanwijzingen om de
situatie te verbeteren en vraagt mycologen
te wachten met onderverdelingen van het
genus op basis van lokale flora's, omdat van
elders in de wereld nog vele tientallen
soorten op nadere bestudering en beschrijving wachten. Ook- nog incidenteel moleculair werk in dit genus heeft zijn
aandacht maar zal z.i. de morfologische
benadering, met alles wat daaraan vast zit
nooit overbodig maken. Het artikel "Note
sulla metodologia per lo studio del genere
Amanita (Agaricales)" geeft een uitvoerig
overzicht van de methoden van onderzoek.
Hoewel het geschreven is door de Amerikaanse mycoloog Rodham E. Tulloss ontbreekt aan deze belangrijke tekst een
Engelse samenvatting. Die is wel aanwezig
bij een vooraankondiging door Tulloss en
Mido Traverso, van de beschrijving elders
van een nieuwe soort, waarvan hier enkele
kleurenfoto's worden gepubliceerd, onder
de titel: "Illustrazione di una nuova specie
di Amanita dedicata al dott. Comelis Bas di
Leiden". Deze uit een dennenbos in Liguria
afkomstige soort wordt hier "Amanita di
Bas" genoemd, maar zal in de loop van
2001 als Amanita basiana, in Mycotaxon
worden beschreven. Marco Contu [It (E)]
publiceert een "Chiave per la determinazione delle specie europee del genere
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Amanita, sez. Vaginatae". Ook van dicht bij
huis is er een nieuwe soort: A. ochraceomaculata Neville et al.*, die o.a. ook in

België werd aangetroffen.

MYCOLOGIST
No. 14, 2, mei 2000 (alles E soms (E)] heeft
113. Omphalina wallacei* en 114. Omphaeen mooie foto van Panaeolus sphinctrinus liopsis parkensis*. In "Useful Fungi of the
(Franjevlekplaat) op de voorkant. M.K. World" behandelt D.N. Pegier "The MatsuSoto et al. beschrijven de "Suspected
take musbroom of Japan", Tricholoma matpoisoning of dornestic dogs by sulake. Een aantal artikelen over microfungi
Macrolepiota molybdites'', een paddestoel blijven hier buiten beschouwing. Op de
die bij ons onder de naam Groenspoorpara- achterkaft staan nog 4 kleurenfoto's, afkomsolzwam (Chlorophyllum molybdites) door stig uit de BMS-slide collection: Mitrohet leven gaat. In de serie "New British phora semilibera* (=Morchella s., Kapjesrecords" komen de nr. 174. Lactarius romorielje), Epieh/oe typhina *, Sarcoscypha
coccinea* (Rode kelkzwam) en Rhytisma
magnesii Bon, 175. Galzinia incrustans,
177. Sistotreme/la hauerslevii en 178. Pa- acerinum*.
No. 14, 3, augustus 2000. Een
naeolus atrobalteatus aan de orde. Meindert
D. de Jong vertelt "The BioChon story: aantal artikelen over technieken bij microdeptoyment of Chondrostereum purpureum fungi laat ik hier onbesproken, met
to suppress stump sprouting in hardwoods" uitzondering van Roesten, die door hun
(Paarse korstzwam). Het betreft een ook in massale voorkomen op levende planten
even opvallend kunnen zijn als macrofungi!
Nederland al toegepaste methode om ongewenste opslag van bv Prunus serotina
Op de voorkant een foto van een door
(Amerikaanse vogelkers) te bestrijden.
Exobasidium vaccin ii* (Vossenbesbladgast)
Een kort excursieverslag levert aangetaste Vaccinium viti-idaea, behorende
enkele foto's op van bijzondere soorten:
bij een korte notitie door R.T. Moore
"About Exobasidium", waarin de schrijver
Ca tinel/a olivacea * (Oiijfschijfzwam),
Chaenothecopsis caespitosa*, Plecrania wat zegt over de verwantschap van deze
melastoma* (Zwarte ma~esbekerzwam) en groep met andere Basidiomyceten. D.N.
Glyphium elatum*. Marijke M. Nauta en Pegier levert een bijdrage in de serie
Brian Spooner vervolgen hun bewerking
"Useful Fungi of the world", met als
van de "British Dermateaceae" met afleve- ondertitel "Stone Fungus and fungus
ring "4B. Dermateoideae Genera G - Z, stones". Het gaat over de sclerotium-vormende variëteit van Polyporus tuberaster
met genusbeschrijvingen en sleutels naar de
soorten van Graddonia, Hys.teronaevia, (Franjeporiezwam), die al in voorchristelijHysteropezizella, Hysterostegiella, Lepto- ke tijden een gewaardeerd voedsel leverde.
trochila, Micropeziza, Mollisia (sleutel In Azië, Australië, Afrika en Noord-Amerika komen andere soorten voor, waarvan
volgt in latere aflevering), Niptera, Pirotde vruchtlichamen ook met een ondertaea, Pseudonaevia, Pseudopeziza,
Pyrenopeziza, Schizothyrioma, Scutobelo- gronds of in rottend hout verborgen sclerotium zijn verbonden. T.F. Preece bespreekt
nium, Scutomollisia, Spilopadia en Trochila. In "Profiles of Fungi" vinden we nr. "The strange story of box rust, Puccinia
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buxi*, in Britain". Deze opvallende roestschimmel komt in Engeland alleen voor in
zeer oude Buxus-struiken en werd nooit gevonden op de massaal toegepaste Buxussen
in tuinen en parken. In Nederland wordt bij
de laatste jaren overigens wel gevonden op
gekweekte Buxusstruikjes. Een verslag van
de "BMS Autumn Foray: Blencatbra, Cunlbria - 28 August to 4 September I 999" levert o.a. enkele mooie kleurenfoto's op van
Psathyrella ammophila (Duinfranjehoed),
Coprinus ammophilae, Stropilaria rugosoannu/ata (Blauwplaatstrofaria) en Mycena
rubromarginata (Roodsnedemycena).
Als nr. l 79 uil de serie "New
British records" beschrijft R.J. Tofts Macrolepiota lzeimii en T.F. Preece beschrijft een
"Wbite Jew's Ear fungus in Shropshire".
Het betreft Hirneola auricula-judae (Echt
judasoor) var. lactea* , zeer zeldzaam
voorkomend in Engeland, en op de bier
beschreven nieuwe vindplaats groeiend op
een oude Vlierstruik, waarop ook normaal

gekleurde exemplaren van dezelfde so011
zaten. In de kookrubriek staat een recept
voor "Orange peel sauce", waarin Aleuria
aurantiaca (Grote oranje bekerzwam) is
venverkt. Het is een zoete saus, die wordt
aanbevolen op "luxury chocolate ice
cream'', want, zo luidt de redenering "for
the real mycophagist a meal needs to end
with a musbroom dessert". Marijke Nauta
en Brian Spooner sluiten hun bewerking in
afleveringen van de "Britisb Dermateaceae"
af met deel 5: een index met alle in eerdere
afleveringen behandelde soorten. In
"Profiles ofFungi" behandelen D.N. Pegier
en N.W. Legon de volgende drie soorten:
nr. 115: Panellus serotinus* (Groene
schelpzwam), 116: Pluteus aurantiorugosus* (Oranjerode hertenzwam) en Pholiota
gummosa* (Bleekgele bundelzwam). Roland Fox bespreekt in deel 46 van "Fungal
foes in your garden" de roestziekten op
Populier, met een afbeelding van "Melampsora larici-populina*".

NIEUWSBRIEF PADDESTOELENWERKGROEP DRENTHE (PWD)
No. l, juni 2000 is een nieuw periodiek dat
het lokale onderzoek naar de mycoflora
o.l.v. Eef Arnolds en Bernhard de Vries
voor haar rekening. De nieuwsbrief geeft
eenmaal per jaar verslag zal uitbrengen over informatie over de excursies, waaronder een
de activiteiten van de PWD. Na sluiting van
aantal publieksexcursies, de kartering in
het Biologisch Station Wijster neemt deze
Drenthe en brengt korte artikeltjes over
in 1999, als stichting opgerichte werkgroep bijzondere locaties.

ÖSTERRETCIDSCHE ZEITSCHRIFT FÜR PILZK UNDE
No. 9, 2000. Ook bier blijven enkele
leeties vergeleken met de holotype-colartikelen over microfungi en die over
lecties van R. pwnilionus en.R. pam1osus en
korstmossen onbesproken. Heidi Laduner concluderen dat ze allemaal R. pwnilionus
en Reinbold Pöder [E (E en Du)] ontdekten moeten heten. M. VillarreaJ beschrijft de
"A new hyphal type, found in Xerocomus
nieuwe "Mycena roseoquercina, a new
pruinatus" (= Boletus p., Purperbruine
folücolous species of Quercus i/ex". Anton
Rausknecht en lm1gard Krisai-Greilhuber
fluweelboleet). Meinhard Moser en Ursula
Peintner [E (E en Du)] hebben eerder als
[Du (Du en E)] geven een volledig overRhi2opogon pannosus gedetermineerde col- zicht van de "Rüblinge, Schwindlinge und
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(Südkärnten) im August/September 1998"
verwandte Taxa in Ostösterreich". Behandeld worden Collybia ( 4 taxa), Crinipellis
door Anton Hausknecht et al. [Du (Du en
(2), Gymnopus (22), Marasmie//us (7),
E)] is méér dan een kale excursielijst van
Marasmius (21), Rhodocollybia (6) en
677 taxa met gegevens over de vindSetulipes (2). Marasmiellus pachycraspeplaatsen. Aan het eind van de lijst volgen
dum (Dikrandruitertje) var. pseudorameaUs
"Bemerkungen zu interessanten Funden",
wordt omgedoopt in M. pseudorameaUs en · waarin een aantal soorten wordt beschreven, met tekeningen geïllustreerd en van
Rhodocollybia longisp01·a wordt als nieuwe
soort geïntroduceerd. Er zijn kleurenfoto's
commentaar voorzien. Het zijn Cortinarius
tophaceoides, Entoloma callichroum, E.
van Marasmius anomalus (Duintaailing)
var. microspo rus* en M. tenuiparietalis* .
fuscotomentosum (Fijnbehaarde satijnAnton Rausknecht [Du (Du en E)]
zwam), E. henrici, E. mutabilipes, E.
mynrzecophilwn (Donkere bossatijnzwam)
levert "Beiträge zur Kermtnis der Bolbitiaceae 6. Die Conocybe tenera Gruppe in
var. coalescens, E. aff. nigroviolaceum, E.
ochromicaceum en de pyrenomyceet PseuEuropa, Teil 1". Van alle Europese en sommige extra-Europese taxa werd typedovalsaria ferruginea. In "Corticioide Basimateriaal onderzocht, resulterend in bedienpilze Österreichs 3" bespreekt Wolfschrijvingen van alle erkende soorten en
gang Dämon [Du (E en Du)] zeer uitvoerig
variëteiten, tekeningen van de microsByssoporia terrestris *, Hyphoderma
copische kenmerken en kleurenfoto's van de
incrustatum, H. invo/utum, H. tibia, H.
volgende nieuwe taxa: Conocybe aurea
velatum (een nog niet beschreven soort
(Gouden breeksteeltie) var. hololeuca *. C.
waarvan de nieuw-beschrijving wordt aangekondigd),
Hyphodontia curvispora,
macrocephala (Parkbreeksteeltie) var. maHypochnicium
cymos um*, Phlebia
crospora* en C. macrocephala var. riedheigeorgica*,
P.
subulata
en Thujacorticium
mensis*. Van dezelfde auteur [E (Een Du)]
mirabi/e*.
Naast
enkele
kleurenfoto's
zijn er
is "The fust European record of Xeromphalina campanelloides* ( Tricholomataceae)
van alle soorten tekeningen van microsfrom Austria". Josef Christan [Du (Du en copische kenmerken. Het slotartikel is een
"Open letter to the scientific community of
E)] verdiepte zich in een groep moeilijke
koraalzwammen: "Vergleiche und K.lärung mycologists. Input of referees requested",
zu Verwechslungen von Ramaria jlava - R.
geschreven door 18 mycologen uit de hele
obtusissima - R. schi/dii". P.P.G. van den
wereld, met een pleidooi voor het volgens
Boom [E (E en Ou)] vermeldt in "Some
de regels doeurnenteren van nieuwe soorten
interesting records of lichens and
en een oproep aan de "referees" van
lichenicolous fungi from the Netherlands
wetenschappelijke tijdschriften om geen
artikelen meer toe te laten waarin nieuwe
IV" in het kort o.a. enkele korstmosbewonende ascomyceten, deuteromyceten en de
taxa voorkomen die niet volledig volgens
de regels zijn beschreven en gedocumentrilzwam Tremel/a phaeophysicae. Dezelfde
teerd met in openbare collecties gedeauteur behandelt samen met J. Etayo een
poneerde typen. Deze Open Brief verschijnt
lange lijst "lichenicolous fungi and tichens
in een aantal andere mycologische tijdfrom Portugal and Spain".
schriften, maar wordt alleen hier vermeld.
Het artikel "Ergebnisse des Mykologischen Arbeitstreffens in Jerischach
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PERSOONIA
No. 17, 3, 2000 (alle artikelen [E (E)]) ,
begint met "Type studies in Coprinus
subsection Lanatuli" door C.B. Uljé en
M.E. Noordeloos. Van 21 soorten worden
de typecollecties beschreven, uitvoerig
geïllustreerd en van commentaar voorzien.
Annemieke Verbeken vervolgt "Studies in
tropical african Lactarius species" met
aflevering 8. "A synopsis of the subgenus
Plinthogali", met beschrijvingen, sleutels,
tekeningen van microscopische kenmerken
en kleurenfoto's van Lactarius baliophaeus*, L. orientalis*, L. saponaceus*, L.
sulcatulus*, L. sulcatus*, L. atroolivinus*,
L. kabansus* en L. tenellus*. H. Clémençon
bestudeerde "Mycelial morphology, mitospores and primordium formation of Simocybe sumptuosa in Iabaratory cultures"
(Groot matkopje), een gedetailleerde studie
die geïUustreerd is met 57 zwart-wit foto's
van overzichten en details van de morfogenese.

H.A. van der Aa et al. leveren een
bijdrage aan de ? homa-monografie in
wording, door de beschrijving van de typesoort, Phoma exigua, van één van de vele
secties van dit omvangrijke geslacht van
pycnidiën-vormende schimmels. De

bewerking van dit genus, waarin duizenden
plant- en boderobewonende soorten zijn
beschreven, is het levenswerk van Oerhard
Boerema, die daar al tientallen jaren met
vele medewerkers aan werkt. Marijke Nauta
levert een bijdrage aan de serie "Notulae ad
Ploram Agaricinam Neerlandicam XXXVII. Notes on Agaricus section Arvenses" met o.a. sleutels naar de in Nederland
gevonden soorten en variëteiten. In dezelfde
serie- XXXVill behandelt Else C. Veilinga
"Leucoagaricus subgenus Sericeomyces".
C.B. Uljé et al. brengen "Additions to Coprinus subsection Lanatuli" met de
beschrijving van twee nieuwe taxa: Coprinus candidolanatus en C. lagopus (Hazenpoo~e) var. vacillans en een sleutel naar
alle taxa van deze subsectie. A.P. van den
Berg et al. beschrijven "A new species and
a new section of the genus Mycena from the
Netherlands". Deze soort, M. cecidiophila*
groeit op oude 'knoppergallen' die op hun
beurt ontstaan op de rand van eikeldop en
eikel van de zomereik (zie p. 110 van deze
Coolia). J. van Brommelen en M.J.
Richardson beschrijven "Ascozonus
monascus, a new species of Ascomycetes
from Great Britain".

PSL-NIEUWS (P ADDESTOELENWERKGROEP LIMBURG)
No. 8, 1, januari 2001. Het 25-jarig bestaan staan zulke afbeeldingen. Een daarvan, van
van de werkgroep werd o.a. met een de Vliegenzwam, wordt begeleid door een
symposium gevierd; een verslag. daarvan gedicht van Gerard Dings. En de 12-jarige
verschijnt elders. Wel is er een kort Carla van Rijt brengt verslag uit van "Een
historisch overzicht, gevolgd door een visie excursie in het Leudal, basisschool Meijel
op de toekomst. In dit nummer komt de
8b". RonBronekers vond "Het Moeraspelsjongste generatie Limburgse mycologen aan bekertje nu ook in Limburg!" Deze soort
(Trichophaea paludosa) geldt ook voor de
het woord. De omslag is - verrassend versierd met kleurige kindertekeningen van rest van ons land als zeldzaam. Piet Kelderpaddestoelen en ook elders in dit nummer man beschrijft van "De Gele violetrnelk-
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zwam, de eerste zekere vondst in Nederland". Lactarius jlavidus werd gevonden
onder Haagbeuk in het kalkrijke Schaelsbergboscb bij Valkenburg. Jo Bollen doet
een korte mededeling over "De Kleine
trompetzwam in het Bunderbosch" (=
Pseudocraterellus undulatus*) en Ron
Bronekers brengt "een kort verslag" uit van
"Een weekend Winnen in de Westerwald
(D)", met de vermelding van een aantal
bijzondere vondsten en een kleurenfoto van
Cotylidia pannosa* (Bundelkorsttrechtertje)
en dezelfde schrijver vond en beschrijft
"Peziza saniosa, een fraaie verschijning in
het Geuldal". Hans Crutzen schrijft over

"De vondst van de Stippelsteelslijmkop te
Vaals, een incidenteel gebeuren?" Deze
soort, Hygrophorus pustulatus, geldt in
Nederland als uitgestorven, maar komt .in
nabije Belgische en Duitse gebieden nog
algemeen voor. In zijn "Verslag van
vermeldenswaardige vondsten over het jaar
2000" somt Piet Kelderman een flink aantal
bijzondere soorten op die de conclusie
rechtvaardigen dat "2000 zeker geen slecht
jaar was, zeker wat betreft bijzondere
vondsten". En dat kunnen we ook voor de
rest van ons land beamen!

PoS1bus 9517 2300 RA Leiden
071 • 5687691
071 • 5687666
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MICROSCOPIEDAG OP ZATERDAG 19 MEI 2001 TE LEIDEN
Voor leden van de vereniging die zich verder willen verdiepen in bet determineren van
paddestoelen met gebruikmaking van microscopische kenmerken organiseert de
Wetenschappelijke Commissie een studiedag op bovengenoemde datum.
Kenmerken zoals de structuur en pigmentatie van de boedbuid, het herkennen van
gespen e.d. zal men aan de hand van zelfgemaakte preparaten kunnen bestuderen. Tevens
zal er gelegenheid zijn voor degenen die speciaal belangstelling hebben voor specifieke
kerunerken van de ApbyUopborales om daarmee te werken. Dit moet u bij uw opgave voor
deelname aan deze dag wel apart vermelden!
Het is noodzakelijk om een eigen microscoop mee te nemen. Mocht u daar niet
over kunnen beschikken geef dit dan op bij uw aanmelding. In noodgevallen zal getracht
worden om hiervoor iets te regelen.
Er kunnen maximaal twintig mensen aan deelnemen, dus geeft u snel op, in ieder
geval vóór 20 april bij Bernhard de Vries, Roerdomplaan 222, 7905 EL Hoogeveen, tel.
0528-265234, e-mail: bwldevries@betnet.nl. De deelnemers krijgen t.z.t. nader bericht.
Elisabeth Jansen, secretaris Wetenschappelijke Corrunissie

HET BOLARISJAAR: AANVULLING E N RECTIFICATIE
Mijn artikel over het Bolarisjaar in het vorige nummer van (Coolia 44(1): 38-47) behoeft
een aanvulling en twee rectificaties.
Van Zeeuws-Vlaanderen werd gezegd dat daar voor het eerst sinds lange tijd
enkele verfrommelde exemplaren van de Hanenkam (Cantharellus cibarius) werden
gevonden. Daarmee blijkt dit Vlaamse stukje Nederland ernstig tekort te zijn gedaan. Lucin
Meens meldde een groeiplaats in de gemeente Hulst waar op vrij kale bodem onder eiken
voor bet eerst sinds twintig jaar zeker honderd Hanenkammen groeiden!
Volgens het artikel werd de Roodschubbige gordijnzwam (Cortinarius bo/aris) op
11 November 2000 in het Mastbos aangetroffen, maar dit moet het Liesbos zijn, eveneens
bij Breda gelegen.
Storend was ook dat als Latijnse naam van de Houtboleet Pulveroboletus ignicolor
werd opgegeven; dat moest natuurlijk P. lignicola zijn. Maar dat hadden alle lezers in
gedachten al verbeterd!
Rob Chrispijn, Vledderveen
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BINNEN- EN BUITENLANDSE WERKWEKEN
De uitgebreide aankondiging voor de binnen- en buitenlandse werkweken staat in de
los bij dit nummer van Coolia gevoegde e~cursiebijlage.

STANDPUNT VAN DE NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE
VERENIGING TEN AANZIENVAN PLUKKEN EN
BESCHERMEN VAN PADDESTOELEN
Op verzoek van het bestuur heeft de Commissie Paddestoelen en Natuurbehoud

(CPN) het standpunt van de NMV, zoals dat verwoord is in de folder "Over plukken
en bescherming van paddestoelen" (Natura 80: 355-361, 1983), nog eens onder de
loep genomen. Hiervoor zijn een drietal redenen. Allereerst is de kennis over het
effect van pluk sinds het uitkomen van de folder (1983) toegenomen. Daarnaast is er
in de media de afgelopen jaren meer aandacht geweest voor paddestoelenpluk, zie
ook Coolia 43 (1 ). Een andere aanleiding is het verschijnen van recensies van
paddestoelenkookboeken in Coolia. De CPN heeft het standpunt enigszins herschreven en aangevuld, maar zag geen aanleiding het ingrijpend te wijzigen. De discussie
over het plukken van paddestoelen wordt nadrukkelijk beperkt tot macromyceten
met grote vruchtlichamen.
Publicatie van dit standpunt hier is ook bedoeld om de mening van de leden
nog eens te peilen. Reacties van de leden worden dan ook zeer op prijs gesteld, liefst
schriftelijk bij de secretaris van de CPN (Marijke Nauta, Nationaal Herbarium,
Postbus 9514, 2300 RA Leiden). Uiteraard kan het hier geformuleerde standpunt
gewijzigd worden indien blijkt dat er onder de leden in brede kring bezwaren leven.
Het is de bedoeling dat binnenkort de gehele folder wordt herschreven en meer upto-date wordt gemaakt.
Standpunt
De Nederlandse Mycologische Vereniging is een vereniging die de studie en het
behoud van paddestoelen wil bevorderen. Het plukken van paddestoelen voor
consumptie, op wat voor schaal dan ook, behoort niet tot de doelstellingen van de
vereniging. Tijdens activiteiten (excursies) van de NMV worden er dan ook geen
paddestoelen verzameld ten behoeve van consumptie. Het op beperkte schaal
plukken van paddestoelen t.b.v. serieuze studie en educatie is echter noodzakelijk en
niet schadelijk, maar in druk bezochte natuurgebieden dient ervoor gezorgd te
worden dat dit op voor publiek onopvallende wijze gebeurt, zonder visuele schade.
Dit houdt dus ook in dat geplukte maar niet meegenomen paddestoelen niet zichtbaar
beschadigd achterblijven en omgekeerde boomstammen weer worden teruggeplaatst.
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Over wegingen
• Voor natuurbehoud is kennis van de natuur onontbeerlijk, en daarbij hoort ook
de studie van paddestoelen. Bij natuurbeheer in en buiten beschermde gebieden
hoort rekening gehouden te worden met paddestoelen, net als met alle andere
organismen. Paddestoelen zijn belangrijk en onmisbaar in de levenscyclus als
opruimers van dood organisch materiaal, en als symbionten van bomen.
• De studie van paddestoelen dient te worden aangemoedigd in plaats van
ontmoedigd. Paddestoelen zijn fascinerend, en spelen in de natuurbeleving een
grote rol. Het houden van (niet te grootschalige) excursies voor leken waarbij
men van jong tot oud wordt ingewijd in de wereld van de paddestoelen dient te
worden bevorderd. Voor alle excursies dient vooraf toestemming verkregen te
worden van de eigenaar of beheerder van het gebied dat men wil bezoeken.
• De studie en inventarisatie van paddestoelen kan niet uitgevoerd worden zonder
op beperkte schaal van sommige soorten enige vruchtlichamen te plukken.
Betrouwbare determinaties kunnen niet altijd verricht worden in het veld. Ook
voor educatieve doeleinden is het noodzakelijk de vruchtlichamen in hun geheel
te kunnen laten zien. Aangezien het grootste deel van de fungus, het mycelium
of zwamvlok, zich onder de grond bevindt, zijn paddestoelen aan een mycelium
te vergelijken met appels aan een boom, en brengt het plukken van enkele
exemplaren meestal geen schade toe aan het mycelium.
• Er is geen relatie aangetoond tussen plukken en achteruitgang van paddestoelen.

Echter, massale pluk van paddestoelen leidt tot onaanvaardbare daling van de

•

recreatieve waarde van de groeiplaats (een bos zonder paddestoelen) en heeft
een nadelige invloed op van paddestoelen direct afhankelijke organismen als
insecten. De hiermee gepaard gaande veelvuldige verstoring en betreding leidt
op sommige bodems tot bodemverdichting wat schade kan toebrengen aan het
mycelium in de bodem.
Oorzaken van de opgetreden achteruitgang van veel paddestoelsoorten in
Nederland zijn verzuring, verdroging en vermesting en de daarmee gepaard
gaande vermiging, en een vernietiging van biotopen. Vaak kunnen met bepaalde
beheersmaatregelen (begrazing, afplaggen) de negatieve effecten van de drie
achteruitgangsthema's worden tegengegaan. De Nederlandse Mycologische
Vereniging stelt zich onder andere ten doel door middel van het geven van
gerichte beheersadviezen de paddestoelen beter te beschermen en te behouden,
in het bijzonder via de Commissie Paddestoelen en Natuurbehoud.

AANWIJZINGEN VOOR AUTEURS
De redactie ontvangt graag kopij voor Coolia. Ook leden die nog altijd twijfelen of
zij die bijzondere vondst eens op schrift zullen stellen willen wij uitdrukkelijk
aansporen! U kunt altijd eens bij één van de redactieleden aankloppen. Zij staan
vermeld op de achter-omslag van Coolia, evenals bet redactieadres. U hoeft geen
computer te hebben; desgewenst typen wij het artikel voor u in. Als u een artikel
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indient, dan betekent dat niet dat het altijd geplaatst kan worden in de volgende
Coolia; dit hangt samen met de hoeveelheid aangeboden kopij.
Contactpersoon voor alle zaken betreffende_Coolia is Steve Lomas. De eindredactie
beslist of een aangeboden artikel in Coolia past. Vervolgens becommentarieert een
redactielid het artikel in overleg met de auteur. De redactie behoudt zich het recht
voor teksten aan te passen of in te korten.
F iguren
Bij grote voorkeur met zwarte inkt ingetekend. Gebruik niet een te fijne pen, dit kan
onduidelijk overkomen.
Foto's
De redactie ziet graag zwartwitfoto's, niet alleen van paddestoelen, maar ook van het
landschap waar in het artikel sprake van is, of van een gezelschap, enz. Kleurenfoto's
worden slechts heel spaarzaam geplaatst. Hebt u hier een idee over, overleg dan
altijd eerst met de eindredactie.
Rode Lijst soorten
Als u naar paddestoelen refereen die op de Rode Lijst voorkomen, gebruik dan niet
het "Overzicht van de Paddestoelen in Nederland" uit 1995. De rode lijst categorieën
daarin zijn verouderd. Gebruik 'Supplement 2. Namenlijst, Rode Lijst' uit 1996. Dit
geldt uiteraard ook voor excursievers lagen.
Digitale aanlevering van tekst
Dit kan per e-mail naar Chiel Noordeloos of Steve Lomas, of op een diskette. U kunt
uw teksten aanleveren in Word of Wordperfect, lettertype Times New Roman, lettergrootte 10. Levert u de tekst in met zo weinig mogelijk toeters en bellen: gewoon de
tekst ingetypt, dat is voor de redactie het makkelijkst. De enige uitzondering zijn de
Latijnse soortnamen: die graag cursiveren. Het spaart de redactie veel werk als u een
eventuele literatuurlijst aan het einde van uw artikel op de juiste wijze opstelt:
auteursnaam, voorletters, jaarta~ titel, uitgever, plaats, uitgavenummer en paginanummers. U kunt zien hoe het moet door in de laatste Coolia te kijken.
Tabellen
Bij digitale aanlevering van ingewikkelde tabellen kolommen scheiden door "TAB",
één TAB per kolom. Het maakt dan niet uit of de kolommen daadwerkelijk recht onder elkaar komen te staan, daar zorgt de redactie verder voor. Gebruikt u s.v.p. in
ieder geval géén spaties. Let bij het maken van tabellen op dat ze op de breedte van
een pagina moeten passen. In noodgevallen worden tabellen dwars geplaatst.
Aad Termorshuizen en Steve Lomas

132

BESTUUR VAN DE NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING
Dr. Th.W. Kuyper, voorzitter, van Lidth de Jeudelaan 9, 6703 JA Wageningen (tel. 03 I 7-420386).
Dr. G.J.M. Verkley, secretaris, Ha verweerd 15, 3762 BA Soest (tel. 035-60 15056).
Secretariaatsadres: Centraalbureau voor Schimmelcultures, postbus 85167, 3508 AD Utrecht
(tel. direct 030-2122600), email nmv@cbs.knaw.nl
Dr. W.G. van der Sluis, penningmeester, Beatrixstraat 28, 410 I HK Culemborg, tel. 0345-513348,
gironummer 90902, e-mail w.g. vandersluis@pharm.uu.nl
Dr. J.A. Stal pers, vice-voorzitter, Torenlaan 43, 3742 CR Baarn (tel. 035-54174 75).
A. Gutter, commissaris excursies, Noorder Boerenvaart 36, 1601 SN Enkbuizen (tel. 0228-314657).
Dr. P.J. Keizer, commisaris publiciteit, Kruisweg 23, 3513 CS Utrecht (tel. 030-2343505).
R. Douwes, werkweekcoördinator, Surinamestraat I36, 9715 PZ Groningen (tel. 050-5718578).
Dr. M.E. Noordeloos, vertegenwoordiger van de Wetenschappelijke Commissie, adres zie onder.
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Mw. M.J.Dam, Hooischelf 13, 6581 SL Malden (tel. 024-3582421); e-mail: m.dam@paog-fmw.kun.nl
REDACTIE COOLIA
Adres: Redactie Cool ia, t.a.v. M.E. Noordeloos, postbus 95 14, 2300 RA Leiden.
Eindredactie
N. Dam, Hooischelf 13, 658 1 SL Malden, e-mail nicod@sci.kun.nl
S. Lomas, Akkerboombloem 7, 2317 KP Leiden (tel. 071-52ll972), e-maillomas.holt@planet.nl
M.E. Noordeloos, Sol ingenstraat 12, 2804 XT Gouda (tel. 0 182-538684), e-mail noordelcos @nhn.leidenuniv.nl
A.J. Termorsbuizen, Kabeljauwallee 11 , 6865 BL Doorwerth (tel. 0317-314306), e-mail
aad.termorshuizen@biob.dpw.wag-ur.nl
Buitenredactie
FA van den Bergh, Muiderwaard 313, 1824 XH Alkmaar (tel. 072-56 13303).
R. Chrispijn, Jodenweg I, 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)
Mw. W. de Ligny, van Bruchovenlaan 8, 2343 HD Oegstgeest (tel. 071-5895223).
OPROEP AAN AUTEURS
Kopij is van harte welkom, en dient te worden gezonden naar bet redactieadres. Wilt u de redactie van
Coolia wat werk uit banden nemen, neem dan vooraf contact op met de redactie. De redactie behoudt
zich het recht voor teksten aan te passen of in te korten. 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.

Zeissis
Zien

earl Zeiss microscoop, model Axiostar
De axiostar is een moderne microscoop met oneindig optiek
• Verbeterde optische beeldkwaliteit
• Ruime keuze aan objectieven en accessoires
• Ergonomische inkijk
• Gunstige prijs voor Coolia-leden (vanaf NLG.2999,- incl. BTW)
voor meer informatie: Leo Röok (0294 - 496701 )
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0294 - 496701 • info@Zeiss.nl • www.Zeiss-Microscopie.nl

