Moreheila esculema - Gewone morielje. Foto: Ruth van Crevel.
De Nederlandse Mycologische Verenjging
Opgericht in 1908, heeft de Vereniging als doel de beoefening van de mycologie in ruime zin
te bevorderen. In voor- en najaar woroen wekelijks excursies georganiseerd, verder worden..er
werkweken gehouden en in de winter verscheidene landelijke bijeenkomsten. Tevens is de
NMV actief in de natuurbescherming waar het paddestoelen betreft.
De bibliotheek van de NMV is gehuisvest in het Centraal Bureau voor
Schimmelcultures, Uppsalalaan 8, Postbus 85167, 3508 AD Utrecht. Inlichtingen bij de
bibliothecaris, H.A. van der Aa (tel. 030-5432320).
Het contactblad van de vereniging, Coolia, verschijnt viermaal per jaar en wordt aan
de leden toegestuurd.
De contributie voor de NMV bedraagt Euro 18,- voor gewone leden (Euro 20,indien adres in het buitenland), en Euro 8,-- voor huisgenootleden (krijgen geen Coolia) en
juniorleden (nog geen 25 jaar of student aan Universiteit of HBO; krijgen Coolia).
Lidmaatschap voor het leven: Euro 340,-; voor huisgenootleden Euro 170,--.
Informatie is verkrijgbaar bij de secretaris (adres achterin).
Nieuwe leden en adreswijzigingen dienen gemeld te worden bij: Marjo Dam,
Hooischelf 13,6581 SL Malden (tel. 024-358242 1), e-mail: m.dam@paog.umcn.nl.
website: www-mlf.sci.~.nllnmv/main_n.btm
index Coolia (1983-1998) op www-mlf.sci.kun.nl/nmv/meuws.htm
Veremgingsmededelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur,
de inhoud van de rubrieken onder rue van de samensteUer.

INLEVERDATA KOPU
Door toenemende complexiteit in het gereedmaken van Coolia wordt auteurs, ook rue van
de vaste rubrieken, vriendelijk verzocht zich st'rikt aan de volgende inleverdata te houden:
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coolia aflevering

artikelen

'vaste' auteurs•

45(4)
46(1)
46(2)
46(3)

14juli
14 september
14januari
14 april

I augustus
I november
I februari
I mei

uit de tijdschriften, excursie-aankondigingen, verenigingsmededelingen.
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EEN NlEU~' E LEEiVfHOED O P HOUTSN IPPERS
i\larij k e ~a ul a
Nationaal llerbnnum • edcrland. Uni\'eTS1Ic1t L~tdcn branch.
Postbus 951 -l. 1300 RA Lc1dcn
N:nua, f!.l 2002. A ncw species ur Agmt l'h t• on \\ ood chtps. Coo!la -l5( :?). 57-6 I·
i\ laterial of a.n umkscnbcd !!pee ie:; of Agroc.1 be occumng on wood chips IS dcscnbcd and
d..:pu.:tl'd. 11 ts rccogntzabk by an annulatc stem and a '' rink led cap. M~c:oscopical l y 11 ~ ~
ch:mn; tcn·fl.•d by a heterogenCI)US latnclta edgc w ilh large ctuvate to g lobosc cystulia and sporcs w11h

a gcrmpor..: up to 1.5 pm '' idc.
Sinus cn1ge tijd heb ik mijn oude hobby. de Leen1hocdcn, weer opgepakt. Aanle iding hiervoor
was da t hd resultaat van mijn vroegere studentenonderzoek o mgewerkt moet worden lo l een
manuscript voor de plaatjeszwammenflora van Nederland, de Flora agaricina neerlandica.
D<~arv~lor heb ik nog wat matenaal nader onder de loep g~.:no mcn. waaronder een collectie von
..:en vreemde Leemhoed met een gerimpeld-geaderde hoed die door Oerrit Ke izer m 1999
werd verzameld van een houtsnipperhoop in Rotterdam. Deze Leemhoed kon ik destijds met
geen mogelijkheid op naam brengen. Inmiddels zijn er meer \Ondsten von en blijkt het een
nog onbcschre\ en soort te Lijn.
Leem hoeden
Leemhocden (AgroÇ,~·be) behoren tot de familie van de llo lbruaceae, \Yaartoe ook d e
Brccks tt."eltjes (Conocyhe) en Kke lhoedJes (BolbiTius) behoren. De leden \'an deze familie
hebben a lk een hoedhuid die rn o ppervlak'1caanzicht rondcellig is. en m zijaanztcht uit rmn of
m~.-er knOts\'orrnige elementen blijkt te besraan. Verder zijn de paren wam1brum zonde r
p:larstinten De sporen zijn meestal glad en hebben vaak een kiempore. Hoe\\'el de mees te
mensen een Leemhoed zonder mt!Cr herkennen. heb ik zei f soms moeite met de afgrenzing ten
opzichte van sommige van de Breeksteeltjes. Voorlopig doen wc het zo: een Leemlmed hcell
doorgaan, een roodbruine sporenfiguur, een Breeksteeltje mooi ruestbruin: de plaatjes z ijn bij
Leemhocden niet opstijgend, bij een Breeksteeltje wel: Bree ksteeltjes hebben vaak
llesvom1ige cystiden, Leemhocden nooit.
O nd e rv~rd el in g

In het verslag van het onderzoek naar de Leemhoeden in Nederland (Nauta. l 987) z ijn I I
soorten opgenomen die voorkomen in Nederland. Niet a lle collecties konden echter toen op
naam gebracht worden. en ik had don ook niet de illus ie dat het laatste woord over de
Lcl.lmhocdcn daarmee gezegd zou zijn. Nu ik weer wat co llec t i~s heb bekeken. ben ik tOl de
s lo tsom gekomen dat er een tweede nog onbeschreven soort 111 Nederland voorkomt. Die soort
hoort in de groep van de Grasleemhoed (Agrocy be pediades) Lhuis. Maar daarover een andere
keer meer. Ook elders in Europa zijn mmiddels nieuwe leemhoedsoorten beschreven. maar die
7ijn in Nederland gelukkig {?) nog niet gevonden.
In de Leemboeden worden twee ondergeslachten onderscheiden, het subgenus
Agmcyb(• (deze naam is verphcht wa nt de geslachtsnaam moet ook tenH!komen in de
onderverdeling) en het subgenus Aporus. De laarste naam doet al vem1;eden dat het

57

onderscheid te maken beeft met de kiempare van de sporen. Die kiempare is een dunne plek
in de voor de rest vcrdikte buitenste wand van de spore (zie liguur I). Bij de leden van het
ondergcslacht Agrocybe is deze kiempare meestal zeer duidelijk, bij de andere groep behorend
tol het ondergeslacht Aporus is de kiempare onduidelijk tot afwezig. Nu is het vcrschi l tlJssen
duidelijk en onduidelijk niet altijd .zo eenvoudig: na mijn bemoeienis met Champignons waar
de groep van de Weidechampignons een minieme kiempare vc11oont vind ik bijna alk
kiempores bij de Leemhoeden zeer duidelijk! Ook maten bicden niet de troost die er van
vcrwacht wordt: bij subgenus Agrocybe is de kiempare I -2 pm breed, bij het subgenus Aporu.1·
tol 0.7 pm. Ook hier weer uitzonderingen, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Een
verdere indeling in secties is zo mogelijk nog moeizamer en berust op kenmerken van de
cystiden op de hoed (pileocystiden), cystiden op de snede en het vlak van de plaatjes (cheiloresp. pleurocystiden) en de aanwezigheid van duidelijk velum zoals een ring.
Een nieuwe soort
De door Gerrit Keizer verzamelde Leemhoeden hadden een bijzonder gerimpeld-geaderde
hoed in de welbekende Leemhoedkleur geelbruin, een prachtige en grote, maar vergankdijkc
ring, een opvallend gestreepte steel en een dikke bos mycelium aan de voet. Vcrder was
bijzonder dat de paddestoel op een hoop met rottende houtsnippers stond. De collectie deed op
het eerste gezicht enigszins aan de Fluwelige leemhoed (Agrocybe pulwninum) denken
vanwege de sterk gestreepte steel, maar dan anders: de hoed was volstrekt niet Ouwelig, en de
Fluwelige leemhoed heeft geen ring. Ook de microscopische kenmerken bleken tamelijk
anders: hoewel de sporenmaten wel enigszins overeenkwamen leken de cystiden volstrekt
niet. De collectie werd weggelegd met de bij de herbarianen overbekende met potlood
geschreven aanduiding "nov. spec.?". Dit was allemmll in 1999. ln heljaar 2000 zat ik tot over
mijn oren in de Champif:,'110ns: vaag herinner ik me dat iemand me zei dat "hij er weer stond",
maar wellicht vergis ik me. In ieder geval maakte Kees Bas me oktober van het afgelopenjaar
(200 I) weer wakker met de mededeling dat "hij nu ook in Leiden stond". En wie schetst mijn
verbazing toen bleek dat het om dezelfde onbekende ging. Kennelijk is de onbekende bezig
aan een verspreidingstoer, want hij werd tevens gevonden in november en december in Den
Haag door Lenie Bakker en compagnons, en in oktober door Aldert Guttcr.
Hoog tijd nu om de onbekende aan u voor te stellen en toe te lichten waarom het hier
iets nieuws betreft. Vanwege de nomenclatorisehe regels voor het publiceren van nieuwe
soorten kan ik u de Latijnse naam die ik er voor verzonnen heb nog niet verklélppcn. de
af.c;praak is dat er geen nieuwe soorten in Coolia worden gepubliceerd. Maar binnenkon zal de
soort volgens de regels met een Latijnse beschrijving gepubliceerd worden in Persoonia
(Nauta, in prep.). De naam zal overigens niets met de toekomstige koninklijke làmilic van
doen hebben. Als Nederlandse naam stel ik voor Geaderde leemhoed.
Beschrijving van de Geaderde leemhoed (figuur I)
Vruchtlichamen in !:,'TOepen of gebundeld. Hoed (30-)40- 100 llllll in diameter, jong afgeplat
kegelvom1ig, later bol tot afgeplat, meestal met een duidelijke umbo, in natte toestand jong
wannbruin, later geelbruin in centrum (Munsell I0 YR 7/6: 718: 8/4), bleker naar de rand.
meeslal verblekend bij opdrogen (hygrofaan), dunvlezig: oppervlak jong kleverig en glad,
later meestal droog, radiair geaderd-rimpelig: jong mel vuilwitte tot grijze velumvlokken,
deze later verdwijnend en velum aan rand van hoed hangend. Plaatjes lamelijk dicht opeen.
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uitg ra nd aangchc ht , 4- mm
breed, eer t bleek gee l- lot
grijsbrui n tot brui ngrij . later
d nkcrder t t rui n. met bleke,
get, ndc n de. t I 5 -I I - ;.
(3 - -.5- I- - I ' mm. met ring,
cilindn eh, vaak verbreed naar
de basi en daar t t 16 mm in
di ameter, som met knol v nn ige
bas is, wi t bovenaa n, bleek gcelbmin meer naar onderen. naa r
ba. i meer bruin . hol. b en de
ring glad. nder de ring sterk
g trt.:ept en vezelig. meestal aan
de ba, is wit- iltig en met c n
klont wirte myceliumdr::tden.
Rin • op ca. 611 0 t t ~ van de
hoogte
an de steel, vaa k
gedccltdijk aan hoedrand. dun.
nel ge heurd, -1-(- - 0) mm
breed, a!hangend. \'an b ven
aangehecht. glnd tot lichtgetr cpt , an b vcnzijde, som aan
onderzijde veze lig. Geur onduidelij k. aangenaam , soms zoeti g;
' maak sterk meli g.
paren 10.0-14.
~n.n-6.5· . (-,.- ~un.gemtddcldiJ. - -12.0
.0-.: . JJJn , Q =l.~5-t. 0. mt= (l5.,-)l, .:. . 1. '· . dllptt h. aan ~én 11jclc enig zin. afgeplat. geelbruin. dik\\ ndig. met een mccstaJ
tlutd ·ltJI.c ).,·- 1.5 ~m brede ktemporc. 8 tdiën + s rig. Rand van plaatje niet terieL
bé~".taaml uit b. sidti:n en y tiden. Cln:il< c tiden kn t. onnig t l ge te ld bol onnig, . n I
meengek lapt, ( I K- 35-60 · ( 11 - -1-35 -45) ~1111. dum andi g. Pleurocy tiden schaars. an
dett:l ftlc ,.~ m1 en grm t1e uls ~.: hc.: il cy tidcn, som gr ter en dan tot 130 60 ~tm. Hoedhuid
hc-.t~l:ln h: uit opg ric htc kn 1svom1igc tot ge teelde bol om1igc elementen hymenidem1) van
_I O< -":l • ( 1-t- _fk' (- : 1J111. bedekt met een t I :0 ~tm dikke Jaag lijm vrijwel zond r
lotructuur. daarop ..:en(\ dumllaag \'an kri:.l.ra verlopende smalle h) en van 3-- ~tm in diameter
met ' pgc.:bhvcn clcm ·men 'an a. ( - -+- ~m met tall ze eesp n en vacuolair en
111 ·nhh.: ·nd gcdbnnn pigment. ·_ tid nop h ed zeer s haars tot af'.vczig, za onnig. tot 0
I: Jlln. · mmi~.:c di.!mcntcn ' an h edhutd mei vi ngc om1 igc uil6'1' cisel.. y tiden op stc I
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p hout:-nippcrh pen of houtsni ppers langs paden in parken. Tot nu toe alleen uit
'ki.!nd, \'311 cptcmber tot de ember.
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Discussie
De cornbinnuc van kenmerken van deze nieuwe soort heb tk niet terug J",-unncn 'mden bq
reeds beschreven soonen, vandaar mijn conclusie dat het iets nieuws betreft. In mtjn
speunoeht hel:> ik uiteraard eerst de Europese soonen betrokken, maar duama ook th: NoordAmerikaanse en soorten van elders op deze wereld. Mijn belangstelling ging dnn vooral uit
naar soorten dtc op hout of houtsnippers voorkomen Maar telkens klopte er iet~ niet Zo
stuiuc tk op de Noord-Amerikaanse soon ..Jg rou•be ucericola. die op esdoorn (Acer)
voorkomt. \'an deze soon wordt een waarschiJnlijke ' ondst beschrc\·~n door Watling
( 1988). maar helaas: de sporenmaten en de vom1 van de cysuden komen niet O\ ereen met
het bm en beschreven materiaal. Ook de eveneens u11 Noord-Amerika ofkomsttge. eetbare.
op stro voorkomende AgroG:I•be hol'lense was het niet Onder meer vanwege de afwc.:zighettl
van een ring. Deze soon lijkt verder ovcrigens sprekend Clp de Fluwccllccmhoc.:dl Ik zal u
een verdere opsomming en vcrgelijktng met de in totaal ca. 115 bekende soonen Jgr ocybc
besparen.
Alles overwegende lijkt mtJ dat de Geaderde leemhoed hel meest ,·crwant tS met
de Popuherleemhoed. De overeenkomsten berusten op de aanweztghetd van de ring,
breedte van de ktempore, de schaarse aanwezigheid van de cystidcn op het vlok en de
afweztgheid van cau loeysttdcn, en bovendien de stnaak. Vcn;chi llentl zijn de spon!nmatcn.
vonn van de eystidcn op de snede. en de hoedhuitlopbouw. Dit is weergegeven in tabel I .
Tabel l. Overeenkomsten en verschtllcn met Populterlecmhoed.

Smaak
Steel
Steeloppervlak

Pop u lierleem hoed
vaak gebarsten
vettig indien na!
paddestoelachtig
meestal gebogen
glad tot ve7elig gestreept

Geaderde lremhoed
radiatr geaderd
klcvt:rig indien nat
sterk meiig
recht
sterk vezeltg gestreept

Sporenmaten
Sporenmaten gcmtddeld
Kiemporebreedte
Snede van piaatjes
Chcilocystidenvonn

S.0-11,0 , 5.0-7.0 !J.m
9.0-10.5 " 5,0-6,0 Jllll
tot 0.7 ~tm
steriel
knotsvonnig co zakvormig

Cheilocysüdcnmaten
Cystiden op hoed

10-40 x 7-15
'erspreid

10.0-14.0 ,; 6.5·8,0 f..1111
I I.S-12.0 x 7,0-8.0 ~~m
0,8-1 ,5 Jll11
heterogeen
knotsvonnig en gesteeld
bolvormig
35-60 x 20-35 Jlm
zeer schaars, mcestalnllccn wat
vingervonnigc uiLgroeisels

Hoedhuid
Hoedhuidopbouw

elementen 12-20 f..lHl
geen gelali neuze Laag

Kenmerk
Hocdoppervlak

~m
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elementen 20-30 pm
gelatineuze lang van 50 pm,
daarbovenop velum

Van de Populierleemhoed is merkwanrdigerwUs een variëteit beschreven uit ZuidAmerika met een sterk 1impelige hoed, Agro(yhe c:rlindmcea var. rugosovenosa S inger
( 1953). De beschrijv ing van het uiterlijk van deze variëteit is wat summier: van de
Populierleemhoed verschi llend door de rimpelig-geaderde hoed. Hiervan heb ik bij toeval
indertijd het type1i1ateriaal bestudeerd, en mijn aantekeningen geven wat grotere sporen dan
nonnaa i voor een Populierleemhoed (ca. 9,5- 11 ,7 x 6-6,5 J.un), maar verder komen de
cystiden wel redelijk overeen met die van de Populierleemhocd. 'Ik concludeerde dan ook in
1987 dat deze variëteit niet te onderscheiden va lt. Ik denk daar tegenwoordig iets
genuanceerder over, maar het materiaal van deze variëteit komt in ieder geva l niet overeen
met de Geaderde leemhoecl. Maar de rimpelige hoed is dus nièt uniek!
In mijn enthousiasme dacht ik op een gegeven moment in elke geringde Leemhoed
op houtsnippers de nieuwe soo1t te zien. Echter, ook de Populierleemhoed komt weleens op
l1<>ulsn ippcrs voor. Deze beeft wat kleinere sporen en andere cystiden. Jn onderstaande
sleutel heb ik aangegeven welke soorten u kunt verwachten op houtsnippers en hoe deze
van elkaar te onderscheiden zijn.
Sleutel tot de op houtsnippers voorkomende Leemhoeden in Nederland

1. Stcel n1ctring ............. ........... .. ... .... .. ... .................... .... .. .................................................. 2
2. Hoed meestal gebarsten. Cystiden op snede van plaatj es (cheilocystiden) behalve
knotsvom1ig ook zakvom1ig; sporen gemiddeld 9-1 0,5 x 5-6 1-un ............................. .
..... ............ .... ............ ... ......... ............. ..... Populierleemhoed (Agrocybe c.JI!iudracea)
2. Hoed opvallend radiair geaderd-rimpelig. Cheilocystiden uitsluitend k:notsvom1ig en
gesteeld bolvormig; sporen gemiddeld ll ,5- 12 x 7-8 1-1111 ....•••••••.• .•..•••••• •.•.••••.•..• •••••.
... ..... ............ .. .. ... ....... .. ... ........... ........... ...... .... Geaderde leemhoed (Agrocy be spec.)
1. Steel 7.0nder ring ....................... .............. .......... ........................................... .. ... ...... ......... 3
3. Hoed fluwelig aandoend, donker geelbruin tot donkerbruin, soms met olij ftinten ... 4
4. Hoed zonder olijftinten, 20-70 mm in diameter; steel 4-8 mm dik. Sporen met
kiempore, gemiddeld l 0,5- lJ ,5 x 6-7 1-llll ............................................................ .
......... ...... ........... ................ ....... ......... Fluweelleemhoed (Agroc.:vbeputaminum)
4. Hoed meestal met olijftinten, I 0-30 mm in diameter; steel tol 3 mm dik. Sporen
vrijwel zonder kiempore. gemiddeld 6,5-7,5 x 4-5 ~tm ........................................ .
............ ............ .......... .. ............. ....... ......... . Donkere leemhoed (Agrocybefirma)
3 . Hoed glad, geelbruin. Cystiden op snede en vlak van plaatjes slank, met lange
vingervom1ige uitsteeksels ..... ............. ....... KnoUetjesleemhoed (Agrocybe arvalis)
Dank

Rest mij nog die mensen te bedanken die bet materiaal voor mij verzameld hebben en in
~ommige gevallen beschreven. Het Rijksherbariumfonds Dr. E. Kits van Waveren heeft mij
m staat gesteld de leemhoeden weer te bestuderen voor de Flora ngaricina neerlandica.
Lill.'ratuur
Nauta, M.M. 1987. Revisi~. vru1 de in Nederland voorkomende soorten van het geslacht AgrocPbc>
(Leernhoeden). Rtjkshcrbarium, Leiden.
·
Sing~r. R. 1953. Quclqucs ~garics nouveaux de I'Argentine. Revue de Mycologie 18: 3-23.
Wathng, R. 1988. Obscrvaltons on !he Bolbitiaccae- 28. Nordie records. Agarica 9: 39-59.
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Dam. N .. Dam. I. -00-. pc 1;1 ular fungi in Zuid-L1mburg oolia 4512): _-66.
Thi paper prc~cnt ~ me h n notc on lïvc pc ta ular fung1 found during _(JOl in t11c
. outh,·m pan of lhc provin c ,,f unburo, thc eLhe rland\. Lec·cm11111 rm tpodillm i rep ned mm a
. ccond site in the ethcrland~ ( chac lshcrob . near Valkenburg). w h ~rcas Ltccruri11s glallcesccn.l. from
the samc forest. was con. idercd c 1111Ct. Furthem10re. three s pec ie~ 1 ere found fo r the lïrst time in thc
Ncthcrland . . viz. P.,·e"dolmeospom spcc. (to be publisbed . oon by . Bas), Mycena lepiOJJhyllo nnd
Nt·tnrmia rlzesrersii.

De hellingbossen va n Z uid-Limburg zij n befaamd. en niet in de l<~ a L. Le plaat v<~mvcgc d'
padde. t elen die je er kunt vinden . Dat wil niet zeggen dat die bo .. en altijd vol . taan met
p dde ·toelen. m:1ar wat je er indl i. 1 el vaak bijz nder. c la:n. tc jaren zijn er. chiliend ·
merkwaardige p:tddcstoel ond1>h.:n al gemeld in P L-Nicu1 s. het coma tblad van de
P ddc loeienStudiegroep Limburg CP L. I 9+-heden). en on lang heeft Pcter-J:lll Kei1.ern g
ren in ooi ia bes hreven ( ei1er. 1 I ). \ ij willen hter op on te
een drietal panneode P I
beurt een vijftal spekta.kel -pJdd' toeJen voorstellen d1e we het a gelopen Jaar in Zuid-Limburg
ge\onden hebben. Het merendeel ervan i vnj Hoeg tn ht:t Jaar gc1onden, en drie ooncn
k men uit het on1• lpre1en
h el. bergbo . bij alkenbur~.
r \\te er bekend 1 : het paû
dire t lang de noordkant v n h t poor, waarlang, ook een paar gr tplaa en van Auuullltt
nliwria Stekelk pamaniet) tÏJn .)
ccinum ccodpodium L et.) \! all. (Gelige ruig teelbolect) ( •guur I
eLe Ruig teelboleet i. een paar jaar geleden voor het eer. t in ederland gevonden d r
Gerard de Vrie Lieden 8. kker. _QOO). en blijkt in het hitel s rgb . een tweede groei plaat.
te hebben. We vonden er p augu tu ver hiliende fraaie exemplaren van. onder een grote
w nu.:rcik direct lang het be1 u. te
pad . Hoc ze de mountainbikcrs
overleefd hebbe n (het moeten er
heel wat geweest zijn. gezien de
sp re n op het pad) is ons een gr ot
raadsel.
Le ci1111111 crocipotlium i.
de enige 1 ederland e RuigMeelboleet met een gelige bui ije. loag en
een rn . terdgele. craquell!-a htig
geb . ten hoedhuid. Dit laa te 1
goed te zien op de recente afbeelding in M r
lülich (plaat 11
Le
inum 9. onder). Daamrul.M
Figuur 1. Leccinum cro rpodiwn. H dhuid en poren
ven nt oo het vle . vooral in de
(maau treepj = JO~ .
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,teel. een heel opvallende crklc.!uring: direc t na doorsnijden is het bleek gelig, wordt dan
hn1inmnJ. en vcrvolgcns. in de loop van een kwartiertje, via bruin en grij. min-of- meer zwart.
vcri!!cns is o( k in Lecc illlllll het éé n-e n-ander gaa nde op het gebied van DNAllltder/:c ..:1. (lil.!- bij . een recl.!nt artikel van Manfred Binder (Binder & Besl. 2000), waarin
nH k~ul:ure. chemische en morfologische eigenschappen van ee n groot aantal Leccinum:-uurten lil ·t elkaar en met de eil!c nsc happen van andere Bol ten verge leken worden). Maar
ua;~r /Uilen \ c te 1ijncr tijd nog wel meer over horen.
Lactarius ~laucescC' n s rossl. (Groen lekkende melkzwam)
it ~ ~éé n van de ge heel wi lle Mclk z\ ammen. Volgens h ~o:t Ovendcht va n de Paddestoelen in
cd ·rland (OP : (A rnolds er (/I .. 1995)) ~::n de Rode Lijst (A rn olds & van Ommering. 1996)
i-; 1. • voor het l<t<t tst in 1957 in ons land aangetroffen en wordt (werd) ze als in Nederland
uit g c ~to r en bcsdllluwu . Optie Schaelsberg stond één enkel vruchtli chaam in gemengd loofbos
!tomcrdk. hazc la<tr. h:mgbeuk ). Het is een soort die erg op L. piperarus (Gepeperd e
melkt wam) lijkt , maar 1.ich daarva n onderscheidt door de groeni g opdrogende melk (mooi te
1ien op de kleurenfoto in Heilmann- lausen et al .. 199R). die bovendien oranje wordt in KOH.
\erigcn), helpt dit u' aarschijnlijk ni et vee l verder. omd at L. piperalus in ons land al net zo
t.cld;raam i-; als L. glau re.,·cens. De bij ons meest algemene wille Melkzwam is het Schaapje
(/•. l'l'llc·re lls). die zich va n beide voorgaande soorten onder ·cheitl t door de aangedrukt wollige
huedhuid. die microscopisch is opgebouwd uit langccllige. dikwand ige hyfen. Bij L.
glt ttlt't'.\C'('/1.1' en L. pipemrtts is de hoed vrijwel glad. en opgebouwd uil relatief kortcellige.
dunwam.lige h fen . (Di l alles vu lgen · Hei lmarm-Ciausen et al. ( 1998 .) Een Nederlandstalige
),le ute I nt~rdc wille Mdk7.\ ammen is gepubliceerd door Sullock-Enzlin & oordeloos ( 1995).
P.sC'uduba<'ospora spec. (nog niet gepub li ceerd) (lïguur 2)
r nor. tel oor Nederland. e naam : Wit porlïerzwammetje.)
Een klein. \ it pruL paddestoeltje. dat voora l in de vcrza meldoos
Ierecht kwam omdat er verder nog ni et zoveel in zat. Je ziet er.
k~1rtom. het hijzondere niet aan af. Maar het bleek we l om de eerste
vondst va n deze, nog ni et offici el beschreven. soort buiten
Enge land te gaan . en belangrijk kenmerk van deze paddesto I is
dut je met de bestaande determineersleut eL voortdurend vas tloopt.
\\'an l to hoort het ook voor een nog onbeschre en soort. Vanwege
de 1.1 ·i ne spilren en. vooral. de los geweven hoedhuid tlie is
npg-.:bllllwd uit rij brede. li ggende hyfen. strandden onze
dctcrnunuticp )gingen steeds bij P.,·e~~tlnbtwo.l'fWra . Dat ges lac ht
h '\ .11. d:tc ht ik. ech ter all een maar soorten met volledig paarse
1 11.1 ·htllchamen (zie bij . Bas. I 95 ). Na ~e n nacht met te \ ei nig
,!:tap t r h ma::~r Cl.!n e-mail gestuurd naar Kee. Ba.. die met een
re1 i),Îl' Yan P.~cudohaeo.1pom bezig is. Die herkende onze collecti e
.tl heh1 rende te t de s ort die hij binnenkort za l be. eh rij en. op
l!r md \ an een handje ( I colle ·tie. uit Engeland. De vond. t uit het
·hacbhl·rgh s lij kt daam1cc de eerste gcdo umentecrde colleclic

Figuur 2. Pseudnbaeopee. Vruch tli chaatn (maatstreep = I0
mm) en sp ren (maatstreep = I 0 11111).

spora

van het vasteland te zijn. Hieronde r vu lgt een konc böchrijvinl! , an de Zui d-Limhurg,l'
collectie.
Hoed 7 m111 diameter. stomp coni ~c h. nic:t hekma;d glad maar w;tt l o~ wolhg/\ iltt g:
wit. met ee n bleekgelig waa .. Lamellen vrij er uiteen . Jicpuitgcbocht. rri:mc nf heel hkd
wasgeel. Steel ongeveer 14 111111 lang. I 111111 Jik ; aaJl de top een hcctjl· schilferig. vcrder
spaat-wam o erlang!> vezelig: heel bleek wasgeel. Sporen ellipti~ch of biJna hlllronJ.nngeve ·
3,5-4 3-3.5 pm. kleurloos. dikwandig (imlien rijp! Kijk naar sporen die p Jl· hoed gc '' a:uJ
zij n.l. Geen cystiden. (Microscopische gegevens overgenomen an Kcc!> Bas.)
Nemania chestersii ~J.D . Roger. & Whallcy) PouLar (fi guur 3)
(Voorstel voor ederlandse
naam : Gestreept. porige
korsLkogelzwam.)
Dit beu·eft een z ~ arte. ta
meiijk onaanzienlijke hout kool-achtige korst op Jood
ont. chorst looll10ut. die we
vonden op de Örenberg bij
Cadier en Keer. De eerste
m<wnden van het jaar zijn
een goede Lijd om naar Pyre- Figuur 3. Nemonia c/1('.1'/crsii. ruchtli c h ~Htm up ~en !>lUl-. dt~nd
nomyceten (Kcmzwammen) h wt . in hovenaan zicht ..:n in tluorsncde (maat str..:cp = 10 mm )
te kijken : er is niet veel <111- ..:n sporen (maat. Lrccp = 10 pm\.
dcrs te beleven (okee. dit is wat subjectief). en ze .1..ijn vaak tijp. Op enl-...:le uit1.om.lcrincen na i ~
de detem1inatie ervan niet zo eenvoudig en va<t k aanleiding lOl gepun. ·1. Er t:> de laat:.tc Jaren
echter behoorlijk wat nieuwe literatuur o er Hypo.1:vfrm-achtige ;\scumycetl!n vcr~clw n e n !in dit
verbanJ vooral Gmnmo et af. ( 19\)9). L;cssoc ct af. (-000) en Whalh!y et af. (2000) }. en dat was
er de reden voor om het afgelopen voorjaar weer eens wat van die dingen mee te nemen. liet
geluk is met de dommen . Eén van de weinige houtskoolkorstje. die wc tijdens h1:1 ZutJ Limburgse Cristella-weekend (meer hierover in Keizer. 2001 ) vcrzameltJen bleek mwcl goed
herkenbaar als nieuw voor Nederland, nl. Nemania chestasii . (Het ge. lach t Nt•!mlllifl i:. een
afsplitsing van het beter bekende Hypo.\:vfrm ; zie bijv. Whulley et af. (2000) voor Je crschtllcn .
Deze zwam maakt. zoals gezegd. pikzwarte. korstvorm ige. ietwat hohh ·ligc
vruchtlichamen. Die korst is in feite een samengc ·telt! vrucht Ii haam: het grnot!>h.! d ·d i ~
steunweefsel. een sLroma. waarde klcinc, um vom1igc feitelijke ruchtlichaampjcs. Je 1ctithl~l:Î i:! n.
in ingebed zijn. Binnenin die umtjes zitten de voor deze soon karakteristieke :.p ren: ·Iank. aak
wat <tsymmetri. eh elliptisch, donker olijfgrijs, met fijne. o erlangse. donkerder : trcpcn. Die
strepen zijn alleen goed zichtbaar bij rijpe ·poren. en in het algemeen niet bij sporen die nog in
een ascu . zi tten . L::csss»e er af. beschouwen N. cltester.vii als een indicatorsoort voor 'high quality
(wal dat dan ook wezen moge; ongestoord ?) ancient woodland'; ze geven ok een k.lcurenfot 1.
die in ieder geval goed met het Limburgse matcriaal overeenkomt. lnmiddcl. hccft Mirjam
Veerkamp deze soort ook op een aantal plaatsen op de Veluwe a:mgctroffen.
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\1 ccna lcptoph_ Ua
Abrik ?enmycenal fi guur 4
I et ...• I-km·. maar pvallcmJ gckl.:urdc 1_ ena \\3!
m land :.~1 di ht eenad~C"ru : t.c ll. \'tmg jaar in C lia
~ hl\.' en \:meen\ nu I biJ hau '" DuiL'\Iand. n I
•l\CI Lk grt:n biJ \\'intl'~" 1jl.. 1i\m1liJ.
· Kd zer.
_()(J 11
liJ hl'bben ook J.: 1 \:dcrlan~ e naam
, pnrgc,tl'ld. Blijkbaar w;u diteen omtre kkende beweglllg en 1 te de gren \ at tUIUclijkcr d:wdwerkelijk
\1\l' l!:!l''tokcn. nzcc llcctk v:111hcgin kt bcr)k: mt
utt het n ortldijke dct: l v·1n h ·t Bundcrb . , vlakbij
hlll hlil. I kt hctrof ~ l cclns twc ruchtlichnmen.
g r!lckml np de bodem langs ee n h~: kjl; onder een
e 'lllanu.: lijnspar in lon lhos. Die gmdplaats koml
gu·d 1 ·rl.!cn met wat lllgcm: de liLeraLUur ( Maa ·
)
;l.!l.!~lcranu,, 199_: Kric.:glstcincr. _(}() I ) gc bnJikelijk
i. 'n 1r dctl' ,o 111.
,\J ,·cctw lt·ptr~phrlla l ijkt . vo ral qua
Figuur 4. Mycenu lepwphylla.
ht~~:dl..lcur. '"~I wat op de dnni.,myccna ( /. adonis .
heil cy:aiden en por n maat Lrcep
m.mn er eh llt da:lf\ an in de wunelëndc. vanaf de bas i
= 10 pml.
d1111k.:r~nJ' tot (mce,tal bruinworuenc.k skd. 1 ie
h to' l' .m tiJn _e publicc:crd door . R br h 1997) en l\ 1 . er • Jüli ·h Cpl at rrr M ena ( _,
und rl . de pillOlt m C une ui I! '· uhem I -1- ) i wat mindcr g d. mdat de lam Jlen hier niet
rPh' n~..tar he1gc Lijn a gebl"eld (l ndanks de Franse naam. M) ~ne à lame · ro
!J.

1 cn,luttc. Het 1· 111 ht:t hcU\ lu.!c Zu1u-L1mburg ook goed ko 1e-met-\ laai nuttigen. Hee t u n g
1111..:cr n:ûcnen n ig m k ct:n. een dagje in Zuid-Lim urg p ddl.;! t ~ten te gaan zoeken'?
\ c \\ rll •n Kcö B !.. graal!. bedanken v r z'n . nelle rca tic 1 p de opge tuurde coUe tic vnn \ t
een no• 1 nböchreven P.l"t!udob(leosporo bi ek re zij n. Bemhard de ries voor in~ m1atie uit het
1-:tncring~hcstand van de NMV. en Mirjam Veerkamp v or her-en -der c mmentaar.
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HOE RAA K I K TH UIS IN DE SATIJNZWAMMEN?
~ l ac hi el

olmgenstram

E. Noordeloo
1~. ~8~ XT Goudn

""l<ltlrûeluos. I\ IE ~00::! . An ullrodurtJOn 10 Enw/oma. Coolia 45(21 (17-93.
Smcc thc pubhcauon of p:ut I of thc Flora agaricina nccrlnndtca m 1981{ scwral new speetes
ut" Emoloma have been n:cordcd rn Tht: Netherlands. As a pn..-cun;or 10 future amcles on these nC\\
spe.: te~ and ncw dctennination kcys thc author her.:- givcs general htnts on thc study of Emu/oma m thc
fi eld :md undcr the microscupe. tncluding ecological charactcnsiics and phcnology. A taxonomtc
<Wen icw anu brief dcscnptiuns ol the \arious subgenera. sccttons amJ subsccuons are presentcd. Many
I!Xplunawry figures. eight ct1lour photogmphs. stmlc rcmarks on thc literature and reference to hi~
wchJ>tic are mcluded.

Hel gcslacht van de Satijnzwammen, in hel Latijn Emolonw gcheletl, behoorl lot de grootste
van de plaatjeszwammen. Ze komt over de hele wereld voor en teiL naar schatting
minstens 2.000 soorten. In Europa komen ongeveer JOOsoorten voor.
Al ruim 25 jaar houd ik me bezig met Satijnzwammen. Voor mij is het een
~mullput telijke bron van plezier. I lel begon allemaal in 1975 toen ik was aJgestudeerd en de
mogelijkheid kreeg om aan h~t Rijksherbarium een proclschrift over een mycologisch
ondcn,crp te gnan bewerken. Kees Bas. mijn begeleider hierbij, liet me de keus en ik besloot
om atijnzwammen re kiezen. ~o1mda t die de reputatie badden moeilijk te zijn_ Ik wilde iets doen
waar ik mijn landen in kon zenen en was lamelijk ambitieus. Spoedig bleek dat de
moeilijkheden met SalljnZ\,arnmen voor een belangrijk deel door twee factoren werden
bt:paald: het grote aantal nog onbc chre\'en oonen. en het' mden \'an goede kenmerken om dtc
!>OOncn van elkaar te onderscheiden. Natuurlijk was er vóór mij al veel aan het geslacht gedaan.
voo~l door de Franse mycoloog llcnn Romagnesi. bij'' 1e ik dan ook een paar jaar in successic
telkens een paar weken in de leer ging. Zijn indeling van het geslacht (Romagnesi, 197c) was
d::mrbij een grote inspira1iebron. In 1981 promoveerde ik op een proefschrift met de mooie.
lange titel: "Systematiek en verspreidtng van Satijnzwammen (Entolnnw subgenus Enrolomo.
Nolanca, Po11zaromyces en Allocybe in Nederland met een verkenning van de overige Europese
l<i X3". lloewel ik daarmee een goede aanzet had gegeven. was een revisie van het hele gcslacht
nog een heel eind weg.
In 1987 verscheen het eerste min of meer complete ovcr.dchl van de Europese soorten
(Noordeloos, 1987) waarin 200 soorten waren opgenomen. Een jaar later (Noordeloos, 1988)
werd dit gevolgd door het eerste deel van de Flora agaricina neerlandica met een bewerking van
de S:llijnzwammen van Nederland, waarin 144 soorten werden beschreven. Nu, bijna 15 jaar en
een !link aantal publicaties later. ligt het totaal aantal uit Europa bekende soorten rond de 290.
Een deel daarvan is inmiddels ook uit Nederland bekend. Deel I van de Flora is dus tamelUk
onvolledig geworden! Het is daarom Lijd \'OOr aanvullingen en mcuwe sleutels. De voor
ederland nieuwe soorten 1.al ik in de vorm van een aantal artikelen in Cool ia voorstellen. Maar
alvorens dat te doen wil ik in de serie "Hoe raak ik Lhuis in . .. '' u een handreiking bieden 0 111
serieus met Satijnzwammen aan de gang te gaan.
-

g~.:s lach tcn
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Wnt 7Jjn atijnzwammen'!
Satijnzwammen \Omlen samen met de geslachten Zalmplaat (Riuxll/cl'ht•) ~:n Muleuaar
(Ciiropilus) d~: fhmilie Emolomataceac (Satijnzwamfamilie). du: wordt !!d.enmerJ..t unor de
combinatie \'all d..: \olgcnde etgeoschappen:
- De.: sporen zijn ro7e tot rozebruin meen sporcnliguur. Meestul wordt dat 0\>k UUIUCIÏ)J.. rum de
kleur van de plaatjes van volwassen c.:.,xemplaren. die in de regel t>tlk c.:c.:n roze lint hebbc:n.
- De sporen hebben c.'Cn bijzondere waodstruclUur van (mcomplete) ribben en knobbd · OnJcr
het microscoop wordt dit zichtbaar als hoekige sporen ( Emolomu). sporen met lrngtcnbben
( Cluopilrtt ) of sporen met onregelmatige wratvom1tgc uitstulpmgen (R/ux lun he).
EleJ.."tronenmtcroscoptsch onderzoek heeft aangetoond dat de wand van de sporen t'èn \oor
dac familie SIJ\.'Ctncke gelangdbeid bezit. Een dergelijke wandstructuur IS ook aang.:LroiTen
bij de Lc\crtranrvwam. Jlacrocysridia cllcumis. J\ange7Jen ook d..:zc Z\\am t'Cn ro:1c
sporenliguur heeft. ligt het dus 'oor de hand om dit gcslacht ook m de SattJnzwamfnmiltc op
te nemen.
Andere gcslachten met een roze sporce. zoals bijvoorbeeld Hcrtenzwammcn tPlwnl\ l
en Beurszwammen ( l'olmril.:llu) hebben gladde sporen d1e niet de gdaagdhcttl bczmcn als dtc
\ ::m de Emolomatnceac. r.taar ook in ander opzicht zijn deze genem hcèl 'crschtllenJ c.:n
worden in de familie Pluteaceae ondergebmchL
Sommtge Lepista·soonen hebben ook een rozeachtigc sporcnliguur. I IOC\\ cl de sporen
van de-1.e Schi.Jnriddewvammen soms ook fijn pukkelig zijn. missen ze toch de \OOr
Entolomataccac typische wandstntcruur. Overigens zijn er wel annwijzingen dat in de loop ''<tn
de cvoluLie de Satijnzwamfamilie haar oorsprong zou kunnen hebben 111 c.'\.'n Lq1i,çru-nd1tigc
voorouder.
Hoe hestuderen wc Snfijnzwammcn?
Hocwel de studie van Satljnzwanunen geen speciliek andere annpak bcho..:n dun van andere
plamjesz.wammen, tS ervaring met bet microscoop meestal wd een vcreiste om tut een
betrouwbare dciCmlinatie te geraken. Veel soorten laten zich pns na kritische vcrgelijking van
mitroscoptschc kenmerken onderscheiden. waarbij het werken met olieimml!rsic eerder n.:gcl
duu uitzondering is. Laat u daar echter niet door weerhouden.
f11 her Pe/11. Goed matcriaal vergemakkelijkt de detem1inatic. Dnarent ?tJn de volgcnuc
aanbevelingen vnn belang:
- Vcrzamel alleen verse exemplaren, bij voorkeur zowel jonge nis oude vn•chtlichamcn.
- Vcrzamel z.c voorLichtig zodat de oppervlaktestructuur van hoed en steel niet bcsdwdigd
raakt. Gebruik een mes om kleine soonen inclusief de steelbasis te vcrt.amdcn.
- Wees erop bedacht dat veel soorten op een klein oppervlak bij elkaar voor kunnen komen.
Dit geldt in het bijzonder voor de graslandsoonen. Vem1enging van sooncn in één collectie
is dan licht mogelijk.
- Kleuren zijn belangrijk en veranderen soms snel na het verzamelen en tijdens het Lrllnspon.
Veel soorten zijn hygrofnan en veranderen soms dramatisch van kleur bij opdrogen. Noteer
dus al in het veld de kleur. let er vooral op of er blauwe of violette tinten zichtbaar ZiJn. Een
foto gemaakt in het veld ka11 heel waardevol zijn.
- Noteer de eventueel aanwezige geur: spontaan en na kneuzing van een klein stukje wcclscl.
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- Notet!r ecologische kenmerken van de vindplaats: vegetatie. bodem, mate van vochtigheid
van de bodem, etc.
- Transporteer de collecties apart in goed afgesloten doosjes, voorzichtig verpakt met wat
vochtig mos of gras om te voorkomen dat ze in het doosje heen en weer schudden en
bcsc had igen.
Thuis. Vaak is er niet direct tijd om hel materiaal le dctem1ineren en zal hel moeten worden
gedroogd voor later onderzoek. Maak dan eerst een beschrijving van de kerm1erken die bij hel
drogen verdwijnen. Om er zeker van te zijn dat je mooie materiaal goed bestudeerd kan
worden in droge staat, is het be langrijk om snel en effectief te drogen, bij voorkeur bij een
tempera111ur van rond de 40"C en bij goede ventilatie. Voor dit doel zijn speciale
droogapparaten in de handel. Berg het materiaal op in een envelop met een etiket. Bros
materiaal kan het beste eerst in een (lucitèr)doosje worden gedaan voordat het in de envelop
gaal , om te voorkomen dat er alleen maar wat gruis over blijft. De etiketten, beschreven met
niet vervagende inkt, moeten de volgende gegevens bevatlen: (voorlopige) naam van de
soort, naam van de verzamelaar, naam van degene die de soort hèeft gedetennineerd,
datum. exacte vindplaats, liefst vergezeld van de coördinaten en ecologische gegevens:
vegetatie. begel.eidende planten. grondsoort. vochtigheid, etc.
Beschrijven. Er zijn verschillende manieren om een beschrijving te m aken. Belangrijk is om het
altijd op dezelfde manier te doen zodat de verschillende collecties goed vergeleken kunnen
worden. Handig is een voorgedrukt fom1ulier dal je kunt invullen, of een vooraf gefom1atteerd
fonnulier op de computer. Voor Satijnzwammen is essentieel om tenminste de volgende
kenmerken te noteren: hoed (afinetingen; vonn; aard van de rand; hygrofaan of niet:
doorschijnend gestreept of niet; kleur: vochtig en na opdrogen; aard oppervlak: glad, vezelig,
schubbig etc.). Plaatjes (aantal; aanhechting; vorm; kleur; aard en kleur van de rand). S teel
(afmetingen; vom1: ci lindrisch, naar voet verbreed. afgeplat, etc.; vom1 van de basis; kleur:
oppervlakte structuur: glad. vezelig, schubbig, etc.). Geur en smaak.

Microscopische technieken. Hoewel een flink aantal soorten in het veld op grond van
macroscopische kenmerken kan worden gedetennineerd, zul je bij de studie van
Satijnzwammen er meestal niet onderuit kwmen om ze uitvoerig microscopisch te onderzoeken.
Veel sleutels gaan ook van die kenmerken uit. ln de praktijk blijken vooral kenmerken van de
hoedhuid, vooral de pigmentatie, én het vaststellen of er gespen aan de bas idiën te vinden zijn,
de grootste problemen op te leveren.
L Sporen, basidiën. cysriden en gespen. Het beste bestudeer je deze kenmerken aan
een preparaat geklemd met congorood. De procedure is als volgt: neem met een puntig geknipt
scheennesje (figuur 5) een zo klein mogelijk stukje van de snede van de lamel en leg dit direct
in een dmppel congorood op het objectglas. Laat bet een paar minuten kleuren, zuig dan zoveel
mogelijk van de kleurstof met absorberend papier weg en breng het fragment over in een 5%
KOl-I-oplossing. Leg er dan een dekglaasje op, waarbij je moet proberen zo weinig mogelijk
dntk uit te oefenen. Bekijk het preparaat bij een vergl-oting van 400x om vast te ste llen aan
":'elke kant de lan1elsnede zit. Als het goed is zijn eventue le cystiden op de snede dan al goed te
zrcn. Om de cys~iden en ook d.: basidiën beter te zien te krijgen moet je vervolgens voorzichtig
op het dekglaasJe drukken, biJVOOrbeeld met een potlood. Door de aanwezigbeid van KOH
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Figuren 1-33. I. Sporcnmaten; 2-4. basidiën: 2. met basale gesp, 3. zonder gesp, 4. met litteken v:~n een
gesp; 5. puntig geknipt schecnncsjc voor het prepareren; 6. geïncrusteerd pigment; 7. inrraccllulair
pigment; 8-12. habitustypcn: 8. crepidotoïd. 9. omphalioïd I0. collybioïd, 11. mycenoïd. 12.
trieholomatoïd; 13-18 sporentypen: 13 isodiametrisch. 14. subisodiametrisch, 15. heterodiametrisch. 16.
stervonnig, 17. kubusvom1ig. 18. knobbelig-veelhoekig: 19-32. cystidevom1en: 19. cilindrisch. 20.
knotsvonnig (clavaat), 21 . gestceld-bolvonnig (sphaeropedunculaat), 22. blaasvonnig (vcsiculoo ), 23.
spoelvonnig (fusifonn), 24. nesvonnig (lagenifonn), 25. umvom1ig, 26. pionvonnig met korte hals
(lecithifonnJ, 27. pionvonnig met lange hal (tibiifonn), 28 ingesnoerd (molinifonn). 29. bochtig, 30.
knotsvonnig met puntje (mucronaat). 31 . knotsvonnig met vingervonnig uitgetrokken top; gesnaveld
(rostraat), 32. geknopt (capitaat); 33. gesepieerde haar.
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glijden de elementen van het hymenium gemakkel ijk uil elkaar, en kun je de afz~nderlijke
basidii:n en cystidcn te zien krijgen. Het is natuurlijk vooral van belang om de bas1s van de
bnsk(ji.:n en cystidcn te zien le krijgen. zodat je de eventuele aan- of afwezigheid van gespen
1-.'llnt vaststellen. En dan komt voor velen het moeilijkste moment: wel of geen gespen aan de
basidiën? Er zijn twee mogelijkheden:
lk zie duidelijke en talrijke gcspen (figuur 2). Geen probleem dus.
Ik zie geen gespen. Wel een probleem'? Om zekerheid te krijgen moet je goed en lang
zoeken. Bij veel soorten zijD volledige gespen alleen zichtbaar aan de voet van jonge
basidiën. Bij volwassen basidiën zijn ze gedegenereerd of uitgegroeid tot een nieuw
basidium. Een hulpmiddel kan zijn om naar de basis van het basidium te kijken. Gesploze
soorten hebben een mooi afgerond basis ( liguur 3 ). Soorten met gespen vertonen vaak een
lilteken van c.le gesp in de vom1 van een knik in de voeL van het basidium (figuur 4). Met
enige oefening en geduld lukt het op die manier in de meeste gevallen wel om zekerheid
omlTcnt tk gcspen te krijgen, hoewel ik moet toegeven dat ik soms ook meer dan één
preparaat moet maken om echt zeker te zijn! Soms. vooral bij ouder herbariummateriaal is
het èrg moeilijk om het hyme11ium weer goed op te weken zodat je intacte basidiën en
cystiden te zien kunt krijgen. Het helpt dan vaak als je het fragment eerst een mjnuut of 15
Inat weken in 5 of I0% ammonia, alvorens je het met congorood kleurt. Gebruik 2 of 5%
KOH: in sterkere oplossingen is het risico op afwijkingen in maten en vom1en groter.
11. Hoedhuid en pigmemen. De hoedhuid kan bet beste worden bestudeerd aan de
hand van een radiaire coupe. Hiervoor snijdt men de hoed eerst in de lengte doonnidden en
maakt vcrvolgens mcl een fijn puntig geknipt scheem1esje een zo dun mogelijk coupe langs de
straal van de hoed. liefst ergens in hel midden. Als het vem1oeden bestaat dat de hoedhuid in het
ccntnm1 anders is dan de rand, bijvoorbeeld omdat je met de loupe fijne schubjes in het centrum
hebt gezien, dan is het handig om op verschillende plaatsen coupes te maken en die te
vl:!rgelijken. Leg hel stukje hoedhllid in water (vers materiaal) of in een zwakke ammoniaoplossing (hcrbariummateriaal) en leg er voorzichtig een dekglaasje op.
Pigmenten zijn een verhaal apart. Om bleek intracellulair pigment te bekijken is
het raadzaam bet preparaatje in een geconcentreerde oplossing van suiker of keukenzout te
leggen. Door de hoge osmotische waarde van de oplossing trekt de inhoud van de hyfe zich
s:.lmen en raakt los van de wand. Dit verschij nsel heet plasmolyse. Hierdoor wordt het
eventuele pigment beter zichtbaar (figuur 7).
l'e/tlkenmerken van SarijiiZ\1'(11111//en. Zoals hierboven al is aangegeven zijn er niet aiJeeo veel
soorten Satijnzwammen, maar is de variatie in uiterlijk ook zeer groot. Je vindt in dit geslaehl
minuscule schelpjes op rottend hout, die niet groter zijn dan een paar millimeter en doen denken
aan een kleine oorzwammetje (Crepidollts) tol forse soOJten met een ridderzwamachtig uiterlijk
en hoeden tot 25 cm doorsnee, die mycorriza vormen met loof- en naaldbomen. Om je weg te
vinden in het gcslacht en in het overzicht van de soorten dat verderop in dit artikel wordt
gegeven, is het goed om de vcrschijningsvom1en en belangrijke kenmerken op een rijtje te
hebben. Dit vergemakkel ijkt ook het maken van een beschrijving.
I. De: uiterlijke vorm (habitus) van het vmchtlichaam. De uiterlijke vom1 van het
vmchtlichnam, samen met de aard van het hoed- en steeloppervlak, vom1en het gereedschap
waam1cc je groepen van verwante soorten binnen het geslacht kunt herkennen. De volgende
typen worden onderscheiden:
71

coll ybioïd ( collybia-achtig). Paddestoelen met een gewei fd~;: hoed met een iets naar binnen
gebogen rand, die bij volwassen exemplaren recht kan zijn. vaak met een algeplat tot iets
iugedmkt centrum: met aangehechte tot uilgebocht-aangehechte plaatjes en een centrale
s lanke steel.
crepidotoïd (schelp- of oorzwam-achtig). Paddestoelen met een zijdelings geplaatste s teel.
of zonder steel zittend op het substraat.
inocyboïd (vezclkop-achtig). Als mycenoïd. mMr met een vezelige tot schubbige hoed.
mycenoïd (mycena-achtig). Paddestoelen met het uiterlijk van een myccna: een kegel- tot
kJokvonnige, min of meer gladde hoed, die bij uit~;:roeien tol gewei fd llitspreidt, met rechte
rand, met opstijgende, smal aangehechte tot bijna vrije plaatjes. en een ccnLraal
aangehechte, relatief lange, slanke steel.
omphalioïd, incl. omphalinoïd en clilocyboïd (lrcchterzwam-achtig). Paddestoelen met het
uiterlijk van een trechterzwam met een geweltäe hoed die in het midden ingedeukt tot
genavelel is; met plaatjes die (sterk.) a Hopen op de steel, en een centrale slanke steel.
pluteoïd (hertenzwam-achtig). Paddestoelen met het uiterlijk van een hertenzwam. soms
met een aderige hoed; met plaatjes vrij van de steel, en een centrale slanke steel.
tncholomatoïd (ridderzwam-achtig). Paddestoelen met een min of meer vlezige. gewdfde
hoed die vaak voorzien is van een bultje iJl het midden; de plaatjes zijn uitgebocht
aangehecht, en de steel is centraal, vaak stevig.
TT. De aard van hel hoed- en sreeloppenJ/ak. "Glad of niet?" Van groot belang bij het
detem1ineren is het vaststellen van de aard v<m het oppervlak van de hoed, en in mindere mate
ook dat van de steel. Is het glad of niet, en zo nee. wat kun je er dan met het blote oog of de
loep aan zien? Het is belanbrrijk om het cemrum van de hoed met de randzone te vergelijken.
Vaak zijn er verschillen: bij veel Staalsteeltjes is de hoedrand glad, maar 7jjn in het centrum
duidelijk fijne schubjes te zien. Bedenk dat veel van deze klei.ne paddestoelen kwetsbaar zij n en
gevoelig voor weer en wind. Probeer, zeker in het begin, alleen mooi ontwikkelde. verse
exemplaren te dctem1incren. Bij het beoordelen van het steeloppervlak is het van belang met de
loep naar de steeltop te kijken: bij soorten met een ogenschijnlijk gladde steel is daar vaak een
fijne poederige of harige bekleding te zien. die onder het microscoop als caulocystidcn te
herkeimen zijn. Bij de meeste soorten is het steeloppervlak aangedrukt vezelig. Soms echter
liggen de vczc.l~jes los en doet het oppervlak zilverig aan omdat er lucht tussen de vczcl~jcs zit.
Dit noem je mmgedrukt vezelig. Bij andere soorten is het oppervlak écht glad, alsofhet gepolijst
IS.

"Hygrofaan of niet?" Hygrofaan noem je een oppe1vlak dat bij uitdroging van kleur
verandert. Bij veel Satijnzwanunen. vooral bij die met een gladde hoed, verandert de kleur
duidelijk bij het opdrogen, meestal volgens een karakteristiek patroon. Bij de meeste soorten
gebeurt dat straalsgewijs vanuit het centrum, bij andere soorten daarentegen zie je dat de hoed
bij uitdroging vanaf de rand verbleekt. Ook hier geldt dat je bU het verzamelen al rekening moet
houden met dit verschijnsel: het kan belangrijk zijn om in het veld al de klelll· van de hoed te
noteren, omdat die bij thuiskomst aanzienlijk vcrbleekt kan zijn. Je klmt dit een beetje proberen
te voorkomen door de paddestoelen in gesloten doosjes te vervoeren. Zorg dat kJcinc
paddestoelen niet kunnen schudden in het doosje door er vochtig mos of blad bij te doen.
Kleur en kleurveranderingen. Kleur. en de verandering van klem door ouderdom of vcrdroging
moet goed worden genoteerd. Bij veel soorten uit het ondergeslacht Leplonia speelt de aan- of
afwezigheid van blauwe en of violette tinten een grote rol. Daarbij kan het verschijnsel optreden
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dut JOng.:. \Cf'St: exemplaren blauwe linten in hoed en soms ook de plaatjes h:bben. terwijl die
m , olw:L'>. I.!O m:n (bijnu) ontbreken. Let ook goed op eventuele vcrandenngen russen het
moment 'a11 'crzamelcn en het moment ,·an determineren!
111. Eculogtsclle kenmt!rken Veel Satijnzwammen vcrtonen een grore mate .van
c:cnklt.:IM.:he $pccialisatie. Veel soorten le\'en saprotroof als atbrekers van dood organ1sch
mat~·~aal. toals gra~m:. ten, Jood blad, kleine takje~ etc. Andere 'om1cn mycorriza met loof- en
naald~lmcn. V~d soortt:n tÎJn 1-cnmcrkend voor bepaalde vcgetatietypen. Een paar
'\)Urbc:dJcn t ijn:
- !!mslandsoortcn: veel soorten uit de ondergeslachten L!!fUOIIia en Noltmea vind je. vaak in
;ssoc1a11c met Wasplatcn. m de zgn. Hygroplrum s-wciden: graslanden die niet worden
bemest. maar extensief beweid met vee of regelmatig gemaaid als hooiland, waardoor het
:Mooisd regelmatig wordt afgevoerd. Je vindt ze op zure, . ::andigc tot venige bodem, maar
ook op de kalk in bijvoorbeeld Zuid-Limbw·g. Onder optimale omstandigbeden kun je in
;ulkl.! ten·einen lientallcn soorten bij elkaar vinden, soms zelfs op enkele vierkante meters!
Dat betekent dat je bij hel vcrt.amclcn goed moet opletten of jc niet verschillende soorten op
ëén hoop gooit.
hosbewlmers zijn vooral de soorten uit het ondergeslacht Emoloma. Vertegenwoordigers
van 1.k sectic Ritmlopo/ia I reil je vooral in loofbossen aan. in het strooisel. maar vaak ook op
kak bodem. De soorten uit sectic Poliw vind je op mocrasstge plaatsen. zoals elzen- en
wil gen broekbossen.
l>e\\oncrs van 'eengebieden zijn bijvoorbeeld Emnloma splwg11eti en E. elodes naast
'Cl':)chillende ,Volanea- en Lep/oma-soorten.
alfliOé en arctische soorten. De boomloze alpme zone en de arctische toendra kennen een
heel c1gcn Emolomn- no~1. V1.>cl \an deze soorten behoren tot de sectie Pseudo11ola11ea tn
het undcrgcslacht Entoloma, dte naar alle waarschiJnlijkheld mycorriza vormen met
d" crgwilgen. maar je !ren er ook enkele Lepionia-soorten aan, zoals bijvoorbeeld Duo/oma
n aa!twmc11m. Bij uitzondenog worden deze soorten soms oot- in het laagland gevonden.
Vrrschijningstijd (fenologie)
lltll·wcl het hoofdseizoen voor Satijnzwanm1en naruurlijk de herfst is, zijn er een paar
llll 7o nd~:ringen. Het me~.:s t opvallend is de g roep van de zogenaamde
Von~jnurssat ijnzwammcn , die, zon ls de naam al zegt, alleen in het vootjaar verschijnen onder
ronsuchtigcn, zoals vmchtbomen, meidoom en slecdoom, or juisl in associatie met iep. Ze
bchoren alle tot de sectic Nola11ide(l van het ondergcslacht E111uloma. De eerste die verschijnt is
de Zilverige atijnzwam (E. scu11ule nii), die al in de winter verschijm onder iep, bij voorkeur op
;ware klei. Ik vond deze soort ooit op nieuwjaarsdag op de stadswallen van het kleine
vc~tingstadJe Nicmvpoon langs de Lek. 13ij grote uitzondering wordt deze soort soms in de late
herfst al aangetroiTen. De andere soorten uit de sectie. zoals de Harde voOijaarssaLijnzwam (E.
tltpealttm) vcrschijnen rond eind april tot begin met en verdwijnen in de maand juni. Er zijn
echter ook een paar soonen u1t het ondergeslacht Nolanea die typisch zijn voor het VOOIJaar.
toa!. d~ Vroege dennensaLiJn7wam (Emolomu \'l•rnw11). een soort utt naaldbossen op zand1gc
gnmd, Je \'roege satijnzwam ( E. protentm). die pas recent bekend 1s geworden. en de Vissige
..:lllJrv.wam (E hirtipcs). dtc soms in de late herfst ook weer tevoo~chijn komt. Veel
tnnbtcd iJCS en verwante sooncn, tenslotte, zijn typische zomcrpadde toel.en. Deze soorten, in
hl!t biJtonder dJe \an graslanden, kunnen massaal verschijnen na zomerregens in één of meer
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vluchten. die een paar dagen aanhouden. waarna ze weer van de aardbodem verdwenen zijn. De
voor deze soorten gunstige omstandigheden komen maar eens in de paar jaar voor. Dit is vooral
kem11erkend voor de wam1teminncnde kalkgraslandcn. zoal:; je die in Zuid-Limburg vindt. Zijn
de omstandigheden gunstig, dan kun je op zulke terreinen ticmallen zeldzaamheden bij dkaar
vinden en moet je overwerk maken om ze allemaal goed te kunnen besruderen!
Microscopische kenmerken
Sporen. De sporen van Satijnzwammen zijn hoekig onder het microscoop, van welke kant je ze
ook bekijkt. Het is erg gemakkelijk om een preparaat te maken. want de sporen worden vrijwel
altijd in grote aantallen gevonnd. Bij de meeste soorten zijn de sporen tamelijk dikwandig en
een beetje strokleurig onder het microscoop.
H er meren. Kies altijd sporen die keurig in zijaanzicht liggen met de apiculus (= het
puntige uiteinde) duidelijk zichtbaar aan de zijkant. Fi~:,ruur I laat zien hoe de lengte en de
breedte worden gemeten. Voor delenninatie is het meten van I0 sporen per colleetic voldoende.
I-let is nuttig om van deze I0 metingen de verhouding russen lengte en breedte te bepalen (0 =
lengte I breedte).
De vorm. De omtrek en het aantal hoeken vom1en belan&'lijke kenmerken. De omtrek
heel isodiametrisch als de Q-waarde ligt tussen I,0 en I,I (figuur 13), subisodiametrisch als de
Q-waarde ligt tussen 1.1 en I,25 (figuur 14) en daarboven heterodiametrisch (figuur 15). Bij het
bepalen van het aantal hoeken in zijaanzicht, telt de hoek waar de apiculus is aangehecht ook
mee! Bijzondere gevallen zijn de knobbelige sporen die in zijaanzicht een gront aantal. meest
zwakke hocken te zien geven (figuur 18). de kubusvom1ige sporen (figuur 17) en Je
stervom1ige sporen zoals die van de Sterspoorsatijnzwam (Entoloma conjèrellilum). waarbij de
spore over de lengteas is getordeerd, waardoor een complex beeld ontstaat dat in de verte aan de
stervonn doet denken ( tiguur I6).
Basidiën. De meeste Satijuzwammen hebben 4-spodgc basidiën. hocwel vaak ook een
(klein) deel van de basidiën twecsporig is in één en hetzelfde vmchtlichaam. Zuiver twcesporigc
soorten zijn klein in aantal. Van groot belang bij de delenninatie is de aan- of aJ\vezighcid van
een gesp aan de voet van het basidium (zie microscopische technieken, hierboven). Bij de
meeste soorten varieen de maat der basidiën van 20-40 x 7.0- 12 pm. Extreem grote basidiën
zijn kenmerkend voor het ondergeslacht Pouzarclla waar je basidiën kunt aantreffen die 60 pm
of meer lang zijn. Basidiën met een donkerbmine, korrelige inhoud komen voor in de
ondergeslachten Pouzarella en Allocybe. Ze worden ook wel neerobasidiën genoemd. Vaak tref
je in vmchtlichamen van Satijnzwammen basidiën aan met een 2-3 ~1m dikke wand, die sterk
lichtbrekend is en goed kleurt in congorood. Ze worden wel sclerobasidiën genoemd.
Vooralsnog hebben ze geen taxonomische betekenis.
Cystiden. Cystiden op de lamelsnede (cheilocystiden) en in mindere mate op de zijde
van de lamel (pleurocystiden) en op de steel (caulocystidcn) komen in Satijnzwammen veel
voor en zijn belangrijk voor het detcm1ineren van soorten. De ati11cting en vom1 van de cystiden
kun je eenvoudig bepalen aan kwetspreparaten in congorood, zoals in het hoofdstukje
microscopische technieken is beschreven. De verschillende vom1en van cystiden die k'Unncn
worden onderscheiden zijn weergegeven in de figuren 19-32.
Hoedhuid. De structuur en de pigmentatie van de hoedJmid zijn sleutelkenmerken
binnen de Satijnzwammen. Een grote variatie in stmctuur kan worden gevonden in de
verschillende ondcrgeslachten. Let al bij het verzamelen goed op de structuur van het
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hol'doppcl"\ Inl...: t.le :t:lll\\C/tghi.'IU van fiJne vezeltjes en ol" schubj~: kleine a~crtjcs of
,mi.'tli.'nh~·tkn l"Unncn wiJzi.'n op l'en karakteril>ticke stm.:Luur. UesdmJ I de hoedl1u1d aan d_c
hand \an dt: basistypen /lXtls dte tn de figuren 3~-U njn weergegeven. Het systeem IS
gd.1a~i.'Crd op dnc basi t)~ll'
~lltt ...: 1.k h~ ten lopen pamlkl aan het hol.'doppen lak. vvlgcn!\ de '\tr.tal \'an de hoed (figuur 3-t.
.\51.
llleho,kml: u~· hyfen lijn Oj)SIIJ!,tCild Cll staan loodred !I op UC srraal \':111 de hoed (figuur ~0.
-lil
h~ mt:nidenn ll!tgcnlijk cl!n btJ7ondere vom1 \':111 nichodcml): de eindcellen 7.Jjn <lil~:
,mgl'H:cr even lang en slaan keurig tn het gelid als de basidiën tn een hymenium (figuur -l2).
~::-t ll ttk·ml : ue eindcellen t.iin rond en staan in (konc) keten:.. ( liguur 43 ).
1k ll1.:vocuinl!. ixo- voor eu;is or trichodenn wil zeggen dal de hy fen zijn ingebed in een
g.l'lttt1ncut.; l:t;g. Macroscopisch ' criaalt zich dal in een kleverig of glibberig hoedoppl!n•lak.
!\lk rki ovt.:r~anl!cn kunnen voorkomen tussen de typen. liet meest gangbaar is el!n situatie
w:mrb1j J e hyfèn-ofh ytè-uitcinden niet keurig liggend of opstaand zijn. maar naar bov~n buigen
111 cc11 hucu tussen de 30" 1:11 50'' ten op1-ichte van het oppcl"\' lak (fi guur 37-39). Veel
"'l01'~Lll11enu is ook de situtlllC dat de hoed aan de rand glad is en een cutis heeft. tel"\vtjl tn het
\.' Cnlnml de clcmemen opgcm:ht staan aL in een trichodcnn. Daartussen zie je dan O\ crgnngcn
tu~-...:n bc1t.k t~11cn . De hoedhuid ts dan glad met een CliiÎS. maar op regelmatige uf
l1tm:gl'lmal1ge ahanden t.ijn er bunucl~es eindcellen dte schubjeS ' '0m1en in de ' 'Oml ,·an
tnchndcnnalc schubjes.
Ptgmt'mvric. De pigmentatie 'an de hoedhuid. d.w.z. de locmie ,.an het p1gmcn1
(~kur~t o l) dat de hoed haar !...leur gcd1, bn op n~rschillcnde manteren tot uiting komen:
tntr.tcd lulair (ook "el \'acuulmr g,cnocmd) (figuur 7): de kleurstof i opgelost 111 het
~:dwcht Dit is ztchtbaar onder het microscoop al een meestal bruin- of blauwgc~lcuruc
celmhoud. i\ let pl3$molysc nls bo' en bc chrcn·n bij 1111cmscoptScbe technieken kun Je
enl1or torgen dat de celinhoud 7tch iets \an de celwand tcntgtrd.t. zodat dit pigmt:nt beter
7H:hthaur wordt. In sommige ge\'allen is de kleurstof niet egaal over het celvocht verdeeld.
maar 7tjn er donkergekleurde pigmentklodders zichtbaar in de hyfen.
gcincntslcerd: (figuur 6): het ptgmcnt zit óp de wand v:tn de hyfe. meestal in de \ Oml van
onregelmatige kkine plakjes. soms in de vom1 van een palTOon van plakjes en lijntjes
('7cbmpatToon'). In veel gevallen is dil goed zichtbaar onder de olicimmersic. Soms zijn de
inentstaties echter zo fijn en klein, datje goed moel zoeken om ze te zien te ktijgen. I let kan
helpen in Lulke gevallen om in de buur! van een dwarswand in de hyiè te kijken. daar is het
dan vaak het besll· te zien. 8ij vcd so,)rtcn uit de ondergcslachten Nolanea en Entoionut zijn
hc:I JUISI de meest smnlle hytcn in de hoedhuid en hei tr:11na die gcïncnu;teerd zijn.
ml.'mbran:.ur (ook wel pariëlaal gcnocmcl): pigmem dnt in Je wand ,·an de hyfc a:mwczig is.
Dit Îi! h.:t moei lij~t 11.: hanteren type. want wanneer een w:md nu gekleurd i of niet tS vaak
mocilttk \'ast te stellen. V(lorol tn de sectie Rlwdopo/iu kom je sooncn tegen dte een
Jutdcltjk gekleurde hoed hebben. maar waarbij het pigment zich moeilijk laat zien: her is
llll'l gcincntStecrd en nicl intracellulair. maar de wanden mn de hyfen zijn bkek
bnungeklcurd. Bij 1" tjfel ts het goed om dan toch nog. ma:tr eens de zoutoplossing 1e
p.tlo..kcn en met behulp \llll plnsmulyse te kijken of er toch niet (ook) prakeis Yan bleek en
JJ n·uus mtntccllulnir pigment.
combinaties van vc~chtlkndc ptgmcnnypcs komen \'Cclvuldig \'OOr!
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Figuren 34-43. Hocdhuid: 34. ongedi!Terentieerde cutis. 35. ixocutis, 36. cutis met gedifferentieerde
subcutis van korte, opgezwollen elementen, 37-39. overgangen tussen cutis en trichodcm1: 37. met
intracellulair pigment, 38. met geïncrusteerd pigment, 39. met geïncrusteerd én korrelig intracellulair
pigment; 40. trieboderrn, 41 . ixotrichodcrrn, 42. hymcniderrn, 43. callidem1.
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TAXONOJVUSCH OVERZICHTVAN OE SATlJNZWAMMEN

Gezien het g:rote aantal soorten en de grote mate van variatic in kenmerken is een hiërarchisch
systeem o;lstaan van een groot aantal ondergeslachten (subgenera) en secties. De
ondergeslachten zijn gebaseerd op zowel habituskenmerken als microscopische eigenschappen.
In grote lijnen is het systeem als volgt opgebouwd:
Habitus tricholomatoïd

Hoed glad, hoedhuid een cutis van smal le hyfen (2- 10

~lm wijd): rrama uit

korte elementen; chcilocystiden. indien aanwezig, nooit opvallend groot en t1esvom1ig
........ .. ..... .. ... .. ..... ...................... .............. .......... .............. ..... .. ......... .. .. . subg. Entolotna
Hoed glad: grote, flesvonnige cheilocystidcn aanwezig: hoedhuid een cutis van smalle.
(:!-1 0) ~tm brede hyfen; trama uit lange elementen ................................. subg. Al/ocybe
Hoed met opliggende. radiair verlopende vezels, of met een wollige of schubbige
bekleding: hoedhuid een overgang van een cutis naar een lrichodem1 van dunne tol
tamelijk wijde hyfen: trama uitlange elementen; cbeilocystiden Hesvom1ig (lagenifom1)
tol pionvom1ig (tibiifom1) ................................................................. subg. Trichopilus
Hoed fijnschubbig: hoedhuid een trichodem1 of hymenidem1 van opgezwollen
eindcelJen die meestal duidelijk breder dan 10 ~tm zijn; cystiden, indien aanwezjg,
anders ........ ............................... subg. Inocepltalus en subg. Lepton ia sectie Leptnnia
Habitus mycenoïd of inocybeoïd
Hoed glad; hoedhuid een cutis van smalle hyfen; sporen nooit kubus- of stervamlig .....
.................. ....... .... ............ .. ............ .... .... ................. .... .... ........... .... ....... subg. Nolanea
Hoed glad tot vezelig of tijnschubbig: hoedhuid een cutis uit smalle hytèn of een
overgang naar een trichodem1 van bredere hyfen: sporen kubus- of stervom1ig ........... ..
.......................................................................... subg. lnocephalus sectie Staurospora
Hoed schubbig, tenminste in het centrum; hoedhuid uit brede hyfen met intracellulair
pigment; cystiden nooit geknopt (capitaat) ................................................................... .
................................................ subg. fnocephalus en subg. Leptonia sectie L eptonia
l::loed schubbig: hoedhuid een overgang van een cutis naar een trichodem1 van tamelijk
brede hyfen; cystiden geknopt (capitaat) .......................................... subg. Trichopilus
Hoed schubbig of met lange baren; hoedhuid uit brede, gesepteerde. sterk geïncrusteerde
haren; cystiden groot. blaas- tot knotsvonnig .......... subg. Pouzarel/a sectie Dystlta/es
Habitus collybioïd
Hoed glad, hygrofaan; hoedhuid uit smalle. 2-10 11m brede hyfen: cystiden meestal
al'vezig .............. .......... ................ subg. En toloma sectie Po/ita en subg. Clitopiloides
Hoed (fijn)schubbig, tenminste in het centrum: duidelijk geklew-d: hoedhuid een
trichodem1, een hymenidem1 of een cutis met overgangen naar een trichodem1,
opgebouwd uit > I 0 f-1111 brede eindcellen ............................................... subo. L epton ia
Als hierboven, maar hoed wit of bleekgeel ...................................... subg.AÎboleptonia
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Habitus omphalioïd
Hoed glad, hygrofaan; hoedhuid uit malle hyfen: pigm~nt intracellulair ......................
.................. ...................................................................... subg. Entnlm11u sectic i>ofiw
Hoed glad, niet hygrofaan of radiair vezelig tot lijn ·chubbig: pigment geïncrusteerd ....
.................................................................................. ... subg. C/audopu.\· ectie L1m1CIIi
Hoed radiair vezelig tot schubbig: hoedhuid uit I 0 pm b~dc hyfen : pigment
intracellulair. soms daamaa. t ook gcïncmsteerd .......................................................... ..
........................... ....................................... s u b~ . Omplwlinpsi.\· en ubg. Paraleptonia
Ha bi tus erepidotoïd
........................................................ ..................................................

ubg. fundopus

Let wel , dit is slechts bedoeld als een soort grove indeling: er zijn altijd uitzondcring(•n 01 de
regels. die in de detem1inccrslcutcls wel tot uitdmkking komen.

OVERZICHTVAN DE JN DELI NG
Ondergcslacht Entofoma
Vmchtlichamen tricholomaloïd en vlezig (secties Entoluma. olaniclca en Rhmlopofia). mind~r
vaak collybioïd of omphalioïd. (sectie. Polita en Tmfosa) . llocd glad. al dan n il~ t h grofium.
Hoedhuid een cut is of ixocutis van smalle, 2-10 pm brede hyfen met intracellulair of. minder
vaak. (ook) geïncmstcerd pigment. Cy tidcn komen ·!echts bij uitzondering oor en <lis er
cheilocy tiden zijn, dan zijn ze meestal si mpel van om1 en niet veel langer dan de basidiën.
Vlees (trama) van hoed en plaatjes opgebouwd uit relatief korte elcrnemcn (bijv. 40-100 5- 15
Jllll). Gespen mee tal talrijk in alle weefsels.
Er worden vijf sectie onderscheiden:
Sectie Euto foma. Hoed meestal niet hygrofaan, niet
gestreept Voorkomend in herfst. Hiertoe bchoren de
grootste onder de Satijnzwammen, zoal de Giflige satijnzwam en de Blauwe molenaarssalijnzwam. De
meeste oorten zijn waarschijnlijk) ectomycorri;>;avormers met loof- en naaldbomen.
Soorten: E. prwwloides (Fr.: Fr.) QuéL; E. sinum11111
(foto 1) (Bu lL ex Pers.: Fr.) Kumm.; E. bloxamii (Berk.
& Br.) Sacc.; E. nitidum QuéL; E. moseriamm1 NoordcL;
E. mbellum (Scop.) Gi llet: E. viridans (Fr.) P.Karst.: E.
/weobasis Ebert & E.Ludwig; E. o/idum oordeL
Sectie Nolaniáea. Hoed niet of wel hygrofaan en dan
meestal ook iets of duidelijk doorschijnend ge treept aan
de rand. Voorkomend in het voorjaar. meestal in
associatie met leden van de rozenfamilic: vruchtbomen
als appel en peer, sleedoorn, meidoorn. of bij iep. Deze Figuur 44. Subgenus Entoloma: E.
groep van zgn. Voedaarssatijnzwammen is heel bloxamii (Blauwe m Jenaars ·atijnzwam).
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1\aml..tcn\lkk. De 'meeste soon 1s dt: Zilverige satijnzwam, djc al in februari (en soms al in
u~:t:..:ml>cr) onder icpl.'n ~ crschtJnl. biJ voorkeur waar tcpcn op 1ware kle1 groeien. De groep rond
u~: llarJc V<l01JaaTSsatijnLWatl1 vcrsclujnl meestal rond eind april begm mei en blijft. onder
g.un~ilgc ltm t::mdjghcdcn tot jun• h: vtndcn.
So\ln-.:n f.' ,·~•·petmtm (l.) Kumm.: E. aprile (Britz.) Sacc.: E. mplwides Romagn. ex NoordeL
!: '•'f' llttll ( 1oul. 4) ' Dass.) Richon & Roze: E. saunde1:w (Fr.) Sacc.
~ cct ic Rluulapolia. De BossaltJnl'wammcn. De hoed is meestal hygrofaan en de paddestoelen
liJ I' ,·nul\ mindt:r dik\ le11g dan in de rwee vorige sectics het geval is. Een typ1sche
vcncgcnwoordig.er van d~o:7c groep i de Srinksatijnzwam, Jic samen met de Groczdigc
:.tti iJIIIW:tlll en de Mocrnshm;sa1ijn1.wam tol de meest algemene soorten van ons land behoort.
I !~:1 is ~t:n van de mci.'SI problematisch..: groepen Satijnzwammen. waarin veel soorten worden
nmkrschcidcn maar waarin de variabil iteit ook erg groot lijkt te zijn. Ook deze groep soorten
vllnllen naar :~ I k waarschijnlijkhcaJ mycorriza met loof- en naaldbomen.
Snortcn: E. rhndopulium (Fr.: Fr.) Kumrn. met f. rhodopolium en f. nidoroswn (Fr.) Noordcl.:
E. !il'itloa/htu/1 (Ki.ihner & Romagn.) Kubicka: E. griseoluridum (Kühncr) Mos.: E. mbrohasis
Nonrdcl.; E. "fJeculum (Fr.) Quél.: E. lellcocm]nlln Nom·dcl.; E. subradiatum (Kühncr &
Rwnagn) Mos.: E. alnohetulae (Kühner) Noordcl.: E. u/pico/u (Favre) Noordcl.: E.
·" 'h'l 'f1111CI!tllll CKühner) Noordcl.: E. hrassicolens (O.Reid) Noordel.: E. trans 1·enosum
oordel : E. kallioi oordel.: E. splwgnl!ti R.Naveau: E. 1111/SIIatum NoordeL Enderic &
Lammen.. E. myrml!cophilum ( Romagn.) 1os.: var. myrmecophilum. 1: arrogaleatum ( I oordel )
N~.l(l rdd en \'ar coalcscl.!ll.\ NoordeL & Luhmann; E. 1•eno:wm Gtlkt: E. gen-iae Noordcl.: E.
' l'nt cJtum (Bntz.) Sacc. met var. sen cmum en \'ar. saltciplnltmt NoordeL E. pseudoeYu ntricum
1Rumagn ) Kn:1sel: E. llltl}olouh.:s P D.Orton: E. sordtdulum (Kühn. & Romagn.) P.D.Orton: E.
otmH·m l 'um CKühner) Noordcl.: E btpelle Noordel. & Borgen: E. horgenii 'oordel.: E.
pluloci \lu ~ A. Hauskn. & Noon.lel.. E. suharcfJCWit NoordeL
Sccric Polita. fn tegenstelling tot de vorige groepen is de habnus hier meestal slank en min of
mc-.:r collybtoïd of omphalit1ïd. De plaatjes zijn vaak breed aangehecht, of hebben de ocsgmg tot
an~1pcn op de steel. Ze Zijn dunvlezig en hebben een mnkc steel, die. eo dat is het meest
l..nmktcriMick voor dit groepje. niet vezelig gestreept is maar glad. alsof het oppervlak is
gepoliJSt. Ze groeien grnng. in moerasbosjes o111der elzen en wi lgen.
Soorten: E. palitum (Pers. : Fr.) Donk: E. caccabus (Kühncr) Noordel.: E. bisparigerum
(P.I1.Urlon) Noordcl.; E. engadiu111 (Horak) Noordcl.; E. antltmcll/11111 (Favre) Noordel.; E.
ci.wvpltilum Trimbach; E. coeruleopolitum NoordeL & Brnndt-Petersen; E. r eaae (Mairc)
NO(lrdcl.: f.'. nausiosnw Noord cl. : E. }Ndo/)Îngense NoordeL & Lohmeyer; E. lacturioides
ollrdcl. & Liiv.
Sectie Turfosa. Deze groep vormt een buitenbeeotic. niet alleen in ondergeslacht Entoloma.
maar m hel hek geslacht. De spmcn zij n namelijk niet alleen Lnmclijk klein, meestal 6-g ~m1
lnng. mnar tevens dunwandig en met zwakke hoeken. en ze kleuren tamelijk intensief in
kalocnbi:Juw, m tcgenstcllrng tot de dikwandige sporen van de meeste Satijnzwammen.
Hckrroncmmcro copisch ondcrt.ock wijst hier in de richting van het rype sporen zoals dat bij de
/.thnplntcn !Rlwtlt>n•hl•) \ OOrkomt. De habitus variecn van slank lncholomatoïd lol collybioïd.
en Lil:' mcl.'~te soorh:n zijn tamelijk klein .
. l)(lncn: E. turhulum (Fr.: Fr.) Quél met var. turbidum en var. pachylamellatwn Noordel.: E.
p.\t'rJdtllwhitlum (Romagn.) Noordd.: E. •·inaceum (Scop.) Amolds & NoordeL var. vinaceum ;
'ar /tmw,ip~ Amolds & Noordel.: var. 1•ioleipec: Amolds & NoordeL
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Ondergeslacht rlflocyhe
Dil ondergeslacht, dat in Europa maar één soort telt, was
aanvankelijk ook ondergebracht in het ondergeslacht Entoloma.
Ondanks het (slanke) tricholomatoïdc uiterlijk heeft subg.
Allocybe met laatstgenoemde niet veel van doen: de niet
hygrotà nc hoed bezit weliswaar een cutis van dunne hyfen, maar
het vlees (trama) bestaat uit lange, buisvonnige elementen.
Bovendien heeft het hymenium heel opvallende, grote,
llesvom1ige cheilo- en soms ook plcurocystiden, en komen er veel
necrobasidiën voor. Gespen zijn aanwezig.
Figuur 45. Subgenus Al/oSoort: Eliloloma excentricum Bres (foto 2).
cyhe: E. excentricum (Vaalhoedsatijnzwam).
Onderges lacht C/itopiloides
Ook dit ondergeslacht was aanvankelijk bij het ondergeslacht
Entoloma ingedeeld. De habitus is echter nogal afwijkend. en zit
t1rssen collybioïd en omphalioïd in. Het doet ook wel wat
denken aan de Molenaar, vandaar de naam Clitopiloides
(gelijkend op Clitopilus). Deze afwijkende habitus,
gecombineerd met een tTamastruetuur van lange elementen en
het ontbreken van gespen geven deze groep soorten haar
bijzondere positie.
Soort: in Europa sleebis één soort: Eliloloma costatum (Fr.)
Kumm.
Figuur 46. Subgenus Clito-

poliodes: E. cosf(/ttml (Grote trechtersatijnzwam).
Îfl\
Ondergeslacht No!tmea
Het ondergeslacht Nolanea is soorten- en vormenrijk. De
habitus van een typische Nolanea is mycenoïd: een
dunvlezige, kegelvormige tot uitgespreide hoed. vaak met
een bultje (papil) in het midden, een min of meer rechte
rand, opstijgende plaatjes, en een relatief lange, dunne
steel. Microscopisch kenmerlct deze groep zich vooral
door de structuur van het trama, dat uit lange (tot 200-300
IJlll), spoelvormige elementen bestaat. Natuurlijk zijn er
u.itzonderingcn op de regel en zijn soms soorten mcl een
collybioïd of omphalioïd uiterlijk in Nokmea opgenomen.
Microscopisch is de groep ook divers en kun je
verschillende typen cystiden en pigmentatie tegenkomen. Figuur 47. Subgenus Noltmea:
De sporen zijn nooit kubus- of stervonnig (zie sectie een collage van typische verteStaurospora in ondergcslacht lnocephalus).
genwoordigers.
Sectie Nola11ea. Habitus slank met relatief lange steel. De
lamelsnede is meestal geheel steriel met cilindrisch of slank knotsvom1ige, vaak ook zwak
geknopte cheilocysliden. Pigmenten in de hoedhuid overwegend geïncrusteerd, soms daarbij
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ook intracellulair. Gcspen a ltijd aanwezig. Soorten: E. hirfipes (Schum.: Fr.) M os.; E. hebes
(Romagn.) Trimbach; E. kuelmcriwllmi Noordel.
Sectic Papil/ata. Habitus slank met relatief lange steel. Pigment in de hoedhuid geïncrusteerd,
soms in ~;ombinati e met intracellulair. Cystiden vaak afwezig. Gespen vrijwel altijd aanwezig.
Soor1cn: E. papilfatum (Bres.) Dennis; E. clcmclestimtln (Fr.: Fr.) Noordel. ; E. kerocmpus
A.Hauskn. & Noordel.; E. lucidwn (P.D.Orton) M os.; E. sericeonitens (P.D.Orton) NoordeL; E.
protenu/I NoordeL & Wölfel; E. violaceovemum NoordeL & Wölfcl; E. ortonii Amolds &
Noordel.; E. cuspid[(èrum Kühn~r & Romagn. -~ex NoordeL (foto 3 ); E.juncinum (Kühner &
Ro magn.) NoordeL; E. nitens (Velen.) Noordel.; E. reginae NoordeL & Cb.Jispijn; E. mimttwn
(P.Karsl.) NoordeL: E. fln'l'ei Noordel.; E. tenellwn (Favre) Nom·del.; E. pygmaeopapillatum
Amolds & Winterhoft; E. sericewn (Bull. -~ Mérat) QuéL met var. sericeum en var.
cinereoopacwn Noordel.; E. sericeoides (J.Lange) Nom·del.; E. pseudosericeoides NoordeL &
A.l lauskn.; E. tuneie/es (Berk . & Br.) Sacc.; E. saccltariolens (Romagn.) NoordcL; E. venwm
Lundell : E. tihiicystidiatum Amolds & Noordel.: E. ried!teimensis NoordeL & Enderle; E.
sp!taero(:l ·slis NoordeL
Sectie Emlochromouema. De naam van de sectie, Endochromonemct, verwijst naar het
inb·accllulairc pif,'lncnt dat kenmerkend is voor deze sectie. De sectie, die rijk aan soorten is.
wordt onderverdeeld in een aantal subsectjes, die als volgt zijn te onderscheiden:
I. hoedhuid een cutis; hoed nooit zwartbruin .. ...... ........ ......... .... .. ..... .. ..... .............. ... ..... .. .... 2
2. chcilocystiden aanwezig ......... .............................................. subsectie Cheilocystidiata
2. chcilocystiden afwezig ....................... ........................................................ ..... .... ........ 3
3. zonder groengele tinten ............................................................ .... ........... ..... ......... 4
4. steel vezelig .... .......................... ................ .............. subsectie Endochromonema
4. steel gepolijst ................. .. ...................................................... subsectie li!fularia
3. met groengele tinten ................................ .................. .. ........ .. ....... subsectie lcterina
I. hoedhuid een overgang tussen een cutis en een t1icbodem1 .......................... subsectie Tristia
Soorten: subsectie Endochromonema : E. cetratwn (Fr.: Fr.) Mos.; E. jarinogustus Amolds &
NoordeL: E. ca/thionis Am olds & Noordel.; E. ventricosum Arnotds & NoordeL: E. cuneatum
(Bres.) Mos.; E. palleseens (P.Karst) Noordel.; E. /anuginosipes Noordel.: E.
occ:ultopigmentatwiJ Amolds & Noordel.; E. testacewil (Bres.) NoordeL; E. dolorosum
Noorde L & Wölfel.
Subsectie Cheilocystidiata: E. ve/enovsf.:yi NoordeL; E. prawlense Noordel.; E. fangei Noorde L
& Borgen; E. magnaltitidinis NoordeL & Senn-lrlet; E. ciyptocystidiatum Amolds & Noorde L;
E. inutile (Britz.) Noordel.: E. globulifemm NoordeL
Subsectic h!(ularia: E. Îl!/i.da (Fr.: Fr.) N oordeL; var. injit!a: var. chlorinosw11 (Amolds &
Noordel.) NoordeL; E. solstitiale (Fr.) Noordel.; E. verecundum (Fr.: Fr.) NoordeL
Subsectie fcterina: E. pleopodium (Bull. ex DC: Fr.) Noordel. ; E. clllorophyllum Noordel.: E.
C7mhrosiwn (QuéL) NoordeL
subsectie Tristitt: E. triste (Velen.) Noordel.: E. 1111dulatospomm Amolds & NoordeL; E.
winterhrHii Wölfel & NoordeL

S~c~~e Femam/ae. De sectic Femandae wordt gevonnd door een klein groepje soorten die
al\v1.1ken van d.e mees~e Nolanea-soprten door het fei t dat de hoedhuid geen simpele cutis is,
maar een gedrlferenlleerde overgang tussen een culis en een trichodem1 van vaak iets
knotsvormige cindcellen. Het pigment is ook heel karakteristiek: zowel duidelijk ge'incrusteerd
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rrelig-intrncellulair. Allé~n al op grond van deze c mbmaue J.am Je een
meteen herkennen! Daa ij 7ijn g
~n af\vez1g. I· Je m termen van aE tammin!l den t.
dan lam j e in deze gr peen vcrgang zien naar h t ndcrgcsla ht Pou:arel/a. Wel i vaar 1s û1c
!:,'TOCP verder geë,·olueerd met een n g UIIgesprokener hocdhmd. 'aak grote sporen en _. t1dcn.
maar er zijn min of meer mtcrmediaire oorten lx--schrc\ en un gebieden buiten ·urop • e
taal u11 een klem groepje nau\\ •crwantc : rtL-n uit chrale h'T<ISiandcn.
. c tie Femandae
cel ervan kwamen aan het licht tijden het onderzoek van cf molels in graslanden in
Drenthe in de jaren zeventig Am ld., 19 . Arnold
o rde l o ·. I979).
o rten: E. ferna ndac• (Romagn .) No rdel. : E. de/ihttlut/1111 mold & 1 orde!.: E
xantlrocaulon Amolds & oordcl.: E. Clmiculorwn Amolds & Noordcl.: E. acidoplri/mn
Amolds & Noordel. ; E. ar~enleo.,·rriotum Amolds & Noordel. ; E. kristians •nii NoordeL
ectie Canosericei. Ook lczc sectic bevindt zich aan de marge van ondergcslacht Nolant•u met
zij n gediJTerenlieerde hol.!dhu id va n opstijgende hylc n, waard' or het hoedoppl.!rvlak Cl.!ll
glimme n g-harig uiterl ijk krijgt en de gr te cheil ystidcn. In tegenstell ing 1 t ect ie Fcnumdo1.'
zijn ge pen aanwezig n is het ('ligmcnt overwegend diffin · intrJcell ul::tir mei daarnann ooi..
lijnc incru tati
in de h edhuid. Er is enige gelijkelil met de ectie J'ersmilia in het
enderge lacht Pou:arellu.
rten: E cmosericcum (J.Langc) . rdel.; E. amtcon1m • oordel

al

gr

~p

ndergeslacht Pou'Zilre/la
c habitus \'311 deze
rtg 'P 1 mycenoïd tot inoC} id. D• gdtJk!!11 met · uc wllllt'rrt<'l
i p\allend temeer daar c plaatJ - vaak eerd r brum dan ze z1jn. De hoed en :ted liJn
vezehg 1 1 behaard. lier . ·op1sch 1 h 1 voorkomen \ an neer ba.! 1d1ën en de afwcz1ghc1d ' an
gespen pvallend.
Pozcarel/a' ZIJn zo P' allend in hun eigenaardige combinatie \'an kenmerken. d:~t
velen het als een 7elf: tand1g go..'SI ht bc houwen. Zoal 1k al bij de cctics Femandtl' en
t/110. encet heb aangedu1d. gel
f tk e hter.
• czicn de min o meer glijdende crgangen die er
ZIJn. dat je eerder moet denken aan een hoog
gcëv lueerde zij tak aan de stnmboom van
Enm/oma dan aa n een af7onderl ijk geslacht. Lk
blij f dus van een ondergcslacht spreken.
Pouzarella wordt in twee ·cctics opgedeeld:
cctie Pouzarella. Hoed en steel bezet met. met
het blote ook goed zichtbare. lange haren, die
onder het micro coo('l sterk gekl eurde, gcïncrustcerde wanden bezitten en gescptecrd zij n; chei1
tiden, indien aan\ czig. knots- tot bolvorrnjg,
ms m ketens.
Figuur -'8. ubgcnus Potcarel/a: E
oortcn: E. trigo i 111111111 Rea) oordel.: E
tl_nlwll!
(V lo teel atijnzwam).
dr. thal (Peck) acc.; E tl_nlwlmd
'oordel.
É. p eudody tlzal
oordcl., Tabares &
bruna· E. hinttm eten.} ' rdel.: E. romagu ii
rdcl., E. pulwm!llm Rea.
teel zonder gescpteerde. geïncrusteerd haren; cheilocysriden brct.'<l

' oorten· E ' 'crsatile (Fr. ex Gillcl) Mos.: E. araneosum (Quél.) Mo .: E. indut1m1 Boud.
.
.
Onderge lacht lnocepluliu.'>
ll<~bttus tn(K\ boïd. soms ook ''cl plutcoïd met adenge hoed: opperdak lijnschubbtg. nuweltg.
l-.tmdt1! of ·l!.eadcrd. Dit ondergcslacht is in Europa met betrekkelijk weinig sooncn
\crtel!~llWlmr~li!!d. maar vomll tn tic (sub)rropen een belangrijk cicmem in de Entoloma-Oora.
Voo;.;l i.!Cidt ûit~voor de sooncn uit de secties Swurospora en Callulemw .
. cctil' -Jnoceplwli. Vruchthelmmen grijs tot grijsbnun: met opvallende fl esvom1ige
(lngcntfonnc) tot pionvtmnigc (tibiifom1e) cheilocystidcn. Hoedhuid een trichodenll met
llllr:ttd lulair pif•mcnt.
S\lllrtcn: E carhonicola Noordcl.: E. lilndnvroseum Bon & Gutnbcneau.
Sectie Stauro.\Jun·a. Sporen kubus- ol' stcrvom1ig; hoed glad tot vezelig of schubbig: hoedhuid
c~·n cutis. vaak met overgangen n:tar een trichodem1 van brede hyfen met intracellulair, zelden
gcïm.: rusteerd pigment.
Soortt:n: F: conferemlum (Britz.) Noordel.; var.
c:on/eremlu/11.' var. pusi/lum (Velen.) Noordel.: var.
111(.-rusuuwll (Largent & Thiors) NoordeL &
t\.1tauskn.: E. r/wmb1sporrmz (Kühncr & Boursier)
llornl-.: \':tr rhombispomm: var. /ICICC:Ipes Noordel.:
E JII'ISIIulfospermum ( Romngn .) Horak; E.
pcrcuhuu/e um NoordeL & A .Hauskn.: E.
gah'l'lcolor CounecUJ se.
Sectie Pltleboplwra. Habitus mm of meer pluteoïd
met geaderde hoed en biJna vrije plaaties.
Chclh.l~:ysttJen mim voorhanden. Hoedhuid een
m crgang naar een trichodcmt van heel brede
elementen met intracellulair pigmcnL Daarnaast fijn
Figuur 49. Subgenus Jnoceplwlus:
g.I.!Ïncntstccrd pigmem in de diepere lagen van de
E. kasii (Geaderde satijnzwam).
hoedhllld.
Soon: F:. kirsii NoordeL
Sectic E ropltila. Habitus inoeyboïd soms bijna tricholomatoïd mel een fijnvezelige lot
schubbige hoed; pigment intmcellulair; cheilocystideo meestal afwezig.
Smll'lcn: F:. p lehejum (Kalchbr.) Noordel.; E. op(l(:tmt (V clen.) Noordel.; E. plebeioides
!S.Schulz.) Noordel.; E. res11111111 ( Fr.) Quél.: E. vezzaneense NoordeL & A.Hauskn.
Sectie Pallitleradicata. Hoed lijnvczclig-schubbig; hoedhuid een trichodenn van brede hyfen
met 111lrJcellulair pigmcnl: steel vaak wortelend.
Soorten: E. eximium (Romagn.) Noordel.: E. pa/liderudicaflmt NoordeL & A.Hauskn.
Sectie Calliderma. Hoed fiu,,clig tot korrelig; hoedhuid een calltdem1 met intracellulair
ptgmcnt. gcspen vaak afwc71g.
oon~n: E lumrici Horak & Acbcrhardt: E. jennyi NoordeL & Ten Cate: E. pltelbodemmm
'oordcl. & A.Hauskn.
cctic Hi:•piduli. lnocyboïd met sterk vezelig-schubbige hoed: pigment intraeeUwair en soms
CXll-. gemcrusteerd
oortcn; E lti~71idulum (M.Langc) Noordcl.; E. sml\'italellsc NoordeL & A.l::lauskn.
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nderoe lacht Trichopilus
Habitus O\'erwegend tri h I matoïd: relatief
fo e padde toeJen met een mee tal ni t
hygrofane hoed die fijn t t grof radiair
vezelig of chubbig is. li ro copi eh wordt
deze groep gekenmerkt d r het bezi t van
opva llende cheilocy tiden. die mee tal
llc ·vormig (lageniti nn) 1 1 tibi ifonn zijn,
met een zwak tot duidelijk afges heiden
knopje aan de top. Gcspen zijn mee tal
rijkelijk voorhanden. Ho dhuid is een
t:richodcnn van relatief brede hyf n met
intracellulair pigment.
Soorten: E. j ubatum (Fr.: Fr.) P.Kar t.: E.
.fitscotomemosum F.M lier; E. el des (Fr.:
r.) Kumm.: E.. ILçcomtlr~ilwltml (P.D.Onon)
Figuur 50. ubgcnu Trichopilus: E. julwtttm
!o .: E. p01phyrophnmm (Fr.) P.Ka t: E.
(Fijn chu bbigc · ttJnzwam).
cnbwsum (Fr.) Que!.; E. couocyb C)' tis
oordeL · Lii\'.
Onderoeslacht Alholeptonia
ruehtlicbamen coll •bioïd. om
ok
omphalioïd. geheel wit of met bleekgele of
okenmten in hoed en teel. hoedhUid een
overgang van een cutis naar een tn hoderm.
met brede elementen, zonder of met bleek
tmrncellulair pigment Er worden twee
ectie onderscheiden:
~ eetie A lbuleptouia.
ruchtli Immen wit of
bleekgeel: gespen aanwezig.
oorten: E. serieelhun ( -r. : Fr.) Kumm . (foto
4); E. olorinw11 (Romagn. & Favre)
Noordel.; E. percandidum NoordeL
cctie Cephalotric:hu. Vru chtlichamen
Figuur 51. ubgcnus Alboleptonia: E. sericc:l
gebcel wit: zonder gespen.
oort: Eliloloma ceplwlotrichtmt P.D.Orton) lum ( nccuw lok atijnzwam).
oordel.
oderoeslacht Leptonia
Habitus collybioïd f omph lio"id. zelden tncholomatoïd. Het grootste deel an deze groep
\ ordt ge\'ormd door de taal tccltj : kleine padd toeliJ met een taalgrijze tot blauwe,
gladde en gepolij te reel, die ecl in graslanden voorkomen. Het ondergcslacht wordt in 1 r
ti onderverdeeld:
I. Gespen aanwezig ................. ..... ... ....................................... ........................ ...................... _

4

2. llabitus collybioïd of tricholom:noïd: hoedhuid een rutis met overgangen naar een
lflchodenn van rodtair verlopende. geseptecrde hyfèn met intrncellulair en soms o~k
geïncrusteerd ptgmcnt: steel vaak ,•czelig tot schubbig: chcilocystiden. indien_aanwcz1g.
met opvaJiend en vnn dezellüc grootte als de basidiën .......... . ............ secttc Leprmua
, Habitus collvbioïd of omphalioïd: hoedhwd een cutis met overgangen naan.:en
trichodem1. ~pgebouwd uit (sterk) opgezwollen cmdccllcn met mtracellulatr pigment:
steel meesral aanr!edrukt vezelig tot glad, chcllocystidcn. indien aanwezig. \'aak
groot.ver bullen he; hymcnium uitstekend en ncsvonntg ................ sectie Grtseomhulu
Gespen af'vezig ................................................................................................................ 3
3. Cheilocysriden. indien annwcztg, knotsvonnig. cilindrisch. min of meer even groot als
de basidiën ............................................................................................. sectic C)·tu,"/o
3. Cheilocystiden min ol' mcl!r nesvom1ig, groot, ver buih:n het hymenium uitstekend .....
................................................................................................ sectie RlraJnphoL)'''Iolae
Sectic L eptOII Îll. Een deel van de SOOt1en groeit op hout or houtresten in bossen.
Soorten: E. euclrroum (Pers.: Fr. ) Donk: E. dichroum (Pers.: Fr.) Kumm.; E. tjallingiorum
Noordel.: E alnetonml Monthoux & Rollin; E. (11/Siri(u:wn Counecuisse: E. alloc!troum
1 oordeL; E. violaceo=onarwn
oordeL & Liiv: E. wynnei (Berk. & Br.) Sacc.: E. callic:lmmm
Hornk & oordeL: E. lampropus (Fr.: Fr.) Hesler: E. placidum (Fr.: Fr.) NoordeL (fo to 5): E.
cuelestinum (Fr.) Heslcr: E. lepidissimum (Svrcek) oordeL E. jtwiperimun Barkman &
1oordel.: E beyeri NoordeL & Wölfel: E. iiiSidiosum Noordel.: E. c:edretomm tRomagn. &
R1ousset) 1oordel.
cctie Griseorubida.
Soor1cn: E. indwoides (P.D.Orton) NoordeL met var. indutoides. 'ar. griseombidtmt (Kühn. ex
Noordel.) Noordel.. Wölfcl & AJ lauskn. en Yar. pleurocysricliatum Noordel.. Wöllèl &
A.I lauskn: E. cocles (Fr.) NoordeL E. calaminw·e. oordcl.; E. gnseoxamlwpus Counecutssc:
E. /itrinaspre/lum Arnolds: E. politofhn•ipes NoordeL & Liiv: E. sordidolnmellatum NoordeL &
Endcrlc: E. o/ivaceolinctum Noordel.; E. \\'eholrii NoordeL
cctic Cyanu/a. Deze groep is het meest in het oog vallend. Het zijn paddestoelen met vaak
opva llende kleuren: blauw, roze, geel, bruin, met vaak een gladde steel. De groep met een
staalgrijze tot blauwe. gladde, gepolijste steel wordt Staalsteeltjes genoemd. Ze groeien vaak in
groepen bij elkaar in graslanden. vaak in associatie met Wasplaten (1-(rgrocyhe) in
halli1atuurlijke vegetaties (Hygropho11.1sweiden).
Voor een beter begrip van de soorll!n en soortgroepen binnen deze sectie heb ik een systeem
van stirps gemaakt: kJei11e groepjes met een karakteristieke combinatie van kenmerken.
tirps Sermlatum. Lamelsnede donkerblauw tot bijna zwnrt. gekarteld tot gewimperd. sterk
afstekend tegen de zijden van de plaatjes.
Soonen: E. semtfarw11 (Fr.: Fr.) Hesier (foto 6): E. caesiocinctt/111 (Klihner) Noordel.: E
querquedula (Romagn.) Noordel.: E. cameogrisetmt (Berk. & Br.) Noordel.: E. lînkii (Fr.: Fr.)
Noordel.: E. cal!irhodon A.Hauskn. & oordeL
Stirps Griseoviridulum. Steel blauwgroen. vezelig~ Lan1clsnedc steriel. niet gekJeurd.
Soort: E. griseoviridulum Courtecuisse.
tirps Cl~t~lybaeum. Hoed en steel blauw tot violet: plaatics JOng blauw, later vuilroz-e.
Sooncn: E. clw~vbaeum (Fr.: Fr.) NoordeL met var. clta~\'baewn en var. la=ulirmm (Fr.)
Noordel.: E. cruematum (Quél.) oordel.; E. cytmenviridescens (P.D.Onon) NoordeL
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t ilL">f

cernrum.

'"J' ~~

. ent>l ru :1 g· I :uni
dJ · \\oltd
p. t udocoel

I mum Am I '
tirp Con •inum. Hoed en 1 :èl blauw 1 1 'iolct: hoed gcM nhJ , ruct d rscluJnend g ln.-cpl
geh~:el fijn 'ezeltg . hubbtg. 1 1 ·1crk cbubbtg. plan IJ~: '' 11 J.tn ruzc met gchj ·ge ll·un.l ••
fentclc of teriele ·ncdc. :tcd 'ctchg. of gepoüj noon dutddtJ · hubbig.
rtcn: E. con•inrm1 Kuhn~.:r) oordèl.: E. mOII/!l'0/11 ( r.) l lc:.lcr. E nulueme 'w rdd c ·
Lnv; E. caenlle1mt P.D. non) oordd.: E. 111 rol'lola Tilli l P.D. non) H kr. E uctllltiJI'
( cop.) Slcv.; E. me/wwclm mm Noordcl.: E. mrocoeruh·um oordeL
jjrps Klofaciauum. llm:d en stcd bl :tuw tot grijs iolct, ~ pmc n klein, isodiametrisl:h, ~illll~

bïna kubusvom1ig.
oon: E. klo a iammr nordl!l.. \ 'j ltc l & A. Hauskn
' Hrp Jncanwu . ted en van!-. ook hoed met gek

1 1

OliJfgt •tu: linten: vlû! .

\\X

mi 111 Jo:

tcd. blauwgroen crl-.lcurcnd t kneuLtng.
rt: E. iuca11w11 (Fr: r l Ik Ier

J..

IL'\:1

met roze
E.

lmt .

h 1\.'tl d >n.chtJncnd gestrr"L'Jil. k-.:1 l!ltd

tlJtJ{tlltJII IWI

:mg,

I. E

I<J IIIIt lllll/11

R o eotin ta~. llocd gnJ roze. met
hijnend _Q 1reep1. t~o'CI ~'Tl • glad en gepolij. L
n· E. ros cin ltlfll 1 rdcl · uv.
tirp Asprellum. Hoed gcdbmtn. mm. roodbrum
of grijsbru in. zond r blauwe o vi lcne tinten.
duidelij k doorschijnend ge ·lrccpl , o k in jonge tadin:
. teel blauw, violet of swalgrij:;, gcp lijst.
'oorh.:n : E. asprellum (Fr.: Fr.) Fayod: /~.
lt vido ranulum Noordel.:
l111ij.mwnii oordcl.: E.
/epiot;sme (Romngn.) NoQrdcl.: E allospemmm
rdel.: E. mutabilip •s
1rd ·I.
Lii : E. odale
rdel.: E. poli >pus ( R mabrn.)
pofiopus. var. d1. cafur 1
rdel. en "ar
parusparigerom ' rd•L E ~luu oho.sts 1oord•l.
E parphyrogrisettm
rd I
tirp Anatinum. H :d rum. griJ
roodbrwn.
zwartbruin. zonder bJ U\\ f \ I Jet. nÎ ~ doorschijnend i IJUr ~2. u gen Leproniu · E nJ·
g treept. eebeel fijn rn:hg. w llig of schubbi_
I cuf>ru wn IGrofschubbi_ sua~t liJ
mcl ,-ezefige bekl ·ng l t
ubbtg.
ti rp

e.

6

ubgenu~

Entoloma: E. inuatum, de Giftige satijnzwam (dia

ubgenu:-. Al/ocybe: E. excemricum. d

oordeloo. )

aa lh ed atijnzwam (dia Hau. knecht)

7

'.

Subgenu No/anea: E. cuspidije1; de Knophaarsatijnzwam (dia ReinwaJd)

Subgenus Alboleptonia: E. serice/lum, de Sneeuwvloksatijnzwam (dia Hau knecht)
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ubgenu Lep1onia: E. p/acidum, de Beuken atijnzwam (dia Reinwald)

Subgenu. Leptonia: E. serru!alltm, de Zwart nee atijnzwam (d ia

89

ubgenu Claudopu : E. undatum, de Geribbelde atijnzwam (dia Hau kne ht)

ubgenu

laudopu : E. albotomento

11111,

90

de Z gge atijnz"' am (d ia Hau kn

ht)

Soorten: E. anarinwn (Lasch: Fr.) Donk; E. scabrosum (Fr.) Noordcl.; E. griseocyaneum (Fr.:
Fr.) Kumm.: E. viaregale Noordel.: E. coeruleo.flocculoswn NoordeL
Stirps Porphyrojibrillum. Hoed en steel porfierkleurig; vezelig-schubbig.
Soort: E. pV!plrymflbrillum NoordeL
.
Stirps Exile. Hoed bleek, gelig-grijzig tot bijna wit, glad, met een contrasterend donkerbnnn tot
bijna zwart, fijnschubbig centnun: plaatjes wit dan bleekrozc: steel blauw!:,rrijs of staalg rijs,
soms met groenige tinten: glad, gepolijst.
Soorten: E. exile {Fr.: Fr.) NoordeL met var. exileen var..fertile NoordeL Wölfel & A.Hauskn. :
E. c!tloropoli11m (Fr.) Mos.
Stirps Formosum. Hoed en steel geel. geelbruin of roodbmin: steel glad, gepolijst.
Soorten: E. jàrmosum (Fr.: Fr.) Noordel.; E. xanthoclrroum (P. D.Orton) Noordel.; E.
sphagnon1111 (Romagn. & Favre) NoordeL
Stirps Rufocnrneum. Hoed rood, niet doorschijnend gestreept: steel rood, glad. gepolijst:
chcilocy:;;tiden afwezig.
Soort: E. 1'1!/Öcarneum (Berk.) NoordeL
Stirps Queletii. Hoed okerkleurig. jong en vers vaak met violette tot paarsroze tin!;
cheilocystiden aanwezig.
Soorten: E. queletii (Boud.) NoordeL: E. ken ,ernii (Guem.) Mos.
Stir ps Sarcitulum. Hoed en steel vaalgeel tot geelbmin, nooit zo levendig van kleur a ls in stirps
FomJoSJ/111, hoed vaak zwak hy!:,rrOfilan en doorschijnend gestreept; steel glad en gepolijst.
Soorten: E. lmrgistrimu11r (Peck) NoordeL met var. longisrriatum, var. microsporum (Noordel.)
NoordeL en var. sarcitulum (P.D .Orton) Noordel.; E. alromwginatum (R ornagn. & Favre)
Zschieschang; E. oc!Jromicaceum NoordeL & Liiv
Stkps Leochromu.'>. Vruchtlichaam geelgrijs; hoed niet bygrotàan, niet doorschijnend
gestreept.
Soort: E. leoc!Jromus NoordeL & Liiv.
StiJ·ps Turci. Hoed en steel donker bmin, vaak met grijze of rode tinten, nooit levendig van
kleur, niet hygrofaan, niet tot zwak doorschijnend gestreept, fijnschubbig of wollig: steel
grijsbruin tot geel grijs, glad en gepolijst of met fijne vezeltjes.
Soorten: E. turci (Bres.) Mos.; E. pseudoturci

~~~~~e Scabropelle.
1

Hoed schubbig, vaak met

af.c;taande schubjes: steel sterk
gepolijst; cheilocystiden afwezig.
Soort: E. scabrope/lis Noorde L

vezelig,

niet

y.·r 0D0DD0
1

Ondergeslacht Omphaliopsis
Habitus omphalioïd , hoed bmin lot donkerbmin,
doorschijnend gestreept of niet, in elk geval in het
ccntmm fijnschubbig: hoedhuid een overgang van
ccn cutis naar een trichodenn van sterk
opgezwollen, tot 20 pm of meer brede eindcellen
met intracellulair pigment; i:n diepere lagen van de Figuur· 53. Subgenus Omplwliopsis: E.
hoedhuid vaak ook fijn geïncmsteerd hyfen: gespen incamato.fitscescens (Bosstaalstce Itje) .
aanwezig.
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cesce(l~

oorten: E. mcanwto IL:
(Brilz. )
NoordeL met var. Îlll" I"IU/10 I CC.I"Cf!ll en var.
cystidrawm
oordeL
.Hau k11.: FrE.).
umy dalmum Noordel.: E. tmrkensi:;
1 00rdel.;
E. bnmneostamreum

un~:cui· e.

)
lnooo('wp

~

~~
~~~ ~~

ndcrgeslacht Para/ •ptoniu
ll abitu collybioïd tOl mphalioïtl; h cd wit
tol bleekgeel, in elk geva l in het centrum Figu ur 54. ubgcnus Paraleptonia : E. sarcilijnschubbig; hoedhuid een overgang van een tum ( avelsatijnzwam)
cuti s naar een trichoderm van sterk
opgezwollcrr. tot 30 pm brede ei ndcellen met
intracellulair p1gment : gcspen gew onl ijk
aanwezig.
oorten: E. neglectwn (la ' ch) oordel.: E.
pallens (Maire) Amolcls: E. ccuor NoordeL
.Hauskn. & Zucchcre lh; E. çarcitum (Fr.)
'oordel.: E. insoliwm N rd I.
ndcrgcslac.ht C/audop1
1-bbitus omphalioïd of crep1d toïd in d 'orm
' an een klem schelPJ mc1 ~: n geredu eerde.
7ijddings ingeplante of ontbrekende teel:
prgmcnt geincrusteerd. Er zijn tw~:c ecu .
cctie C/audopu . Hab11u creprdotoïd.
zijdeling gesteeld ofzil1end.
oorten : E. byssis d um Pers.: Fr.) Donk: E.
depfuen Batsch: Fr.) He Ier. E. pamsiticum
(Qué l.) Kreisel· E. pseudoparasiticum
oordel.; E. albotomentosum
oordeL & Figu ur 55. ubgcnus Cfaudopus : E.
AJ-Iauskn.; E. ol/are Ludwig & Rödig; E. byss isedum ( che l1 'atijnzwam: bovenste
ja/mrï Wölfel & Winterhof· E. exiguum figuren) enE. plraeocysrfrus (Grauwe trechter··
stcvc-Rav. & M. de Ja ruz
satijnzwam).
Sectie Undati. Habitus ornphalioïd.
o rtcn: E. undawm (Fr.
illct) Mo . (foto
7 ); E. /anicum (Rom gn.
orde!.; E. subpusi/hun (Pilát) Romngn.; E. nigelfum (Quél.)
o rdcl.: E. rlwdocylix (l asch: Fr.) ifos.: E. nwicoide ( illct) oordel.: E. phaeocy l//111.
o rd 1.: E. chelone oordeL · Horak: E.flocculosum (Brc . Pacioni: E. mgoswn (Malen .)

Lil rat·uur

m allende werk over atijrlZ' ammcn 1 mijn monografie van
2, waarin een groot aantal plat n naar aquarellen van de
kunsterraar ello Lii zijn
opgenomen. De m 1 recente lcurclt 1 de Europe- oorten i te vinden m oordeloos ( 19 4 .
D terminatiewerken. Het mee

dit: pubticalle is hclm1s uitverkocht. De sleutel in de Flora (Noordeloos ( 1988) is
om olktltg. omdat een hccl aantal na 19RR voor Nederland vastgestelde soorten daar niet in zijn
upgcn\)mcn. Dt: skutcl in Moscr ( 19g4) is helaas l.(tmelijk onbn1ikbaar. De sleutel in de bekende
l· lorc :malytiquc ( Kiihncr & Romagnesi. 1953) is onvolledig. maar geelt wel een goed inzicht in
d~: l.cnn11.:rkcn en indeling van het gcslacht Entoloma (dal daar overigens nog Rhodophyl/us
heet). Ik hoop binnen een jaar of twee een geheel herziene sleutel tot de Europese soorten te
puhlicc:rcn.
fJ!oul\l'erken. Noorticloos ( 1992) geeft de meest complete serie kleurenplaten.
l )a~tmaast /ljn veel atbceldingen van Satijnzwammen te vinden in Breitenbacil & Kränzlin
(I 1N5 ). Diihnác ( 1993 ). Ryman & llo lmi:lscll ( 1984) en Lange ( 1939).
ll'chsites. Op mijn website: http://home.hetnct.nl/- chieljohan/index.btml is meer
inli1m1atic te vindcn owr Satijnzwammen en andere groepen waar ik mee bezig ben, alsmede
tk nmligc: links die vcrwijzen naar andere interessante websites.
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BIJZONDERE WAARNEMINGEN EN VONDSTEN
Cla1•ariadelplws tnmcaws in Nederl a nd
Fokkens, K .• Fokkens-van Barneveld. J.T .E.M. 2002. Clav,lfmdclphus truncatu~ found for tbe ri~t
time in The Netherlaml\ ma ccmetery in Hc.:rde, in tbc provmce of Gelderland Cool ia 45(2): 94

Op :!6 augustus 100 I brachten wij een bezoek aan het nieuwe kerkhof van Heerde. gelegen
in het bos langs de Elburgerweg. Kerkhoven zijn vaak in teressant voor paddc~toclen
liefhe bbers. Het gaa t dan meestal om lang met rust geinte n delen V(lJl oude kerkhoven. Ln
Heerd e is dat he t gev<ll me t de oudste vnn de drie dorpske rkhoven ann het begin van de
Kamperwe g waar onder de oude beuke n veel te geniete n is. Het nieuwste kerkh of is ook
een rijk gebied o mdut he t is aangelegd in een lariksbos e n omdat veel graven weer z ijn
bedekt me t de oorspronkelij ke mosbode m. Je ka n hie r allerl ei Bo le ten. Russula's e n
.Melkzwammen vinde n. Ee n deel word t gebruikt als strooiveld voor as afkomstig van
crematies. De bos bodem is hier ongestoord en is bcgroetd met mol> en w:u. bosbessen. T ot
onze 'errassing troffen we hier een grote trechterncht.ige zwam aan, in hoofdzaak geel v:~n
kleur. We hadden :. !echt~ een eenvo udige camera biJ on~. maar hij J..wam er toch dutde lij k
op. Ra:tdplegcn van Breitenbach & Kr.inzlin ( 1986) en een bevestiging door Keel> Bas op
grond ':tn het fo tografisch materiaal leverde op dru we aangetroffen hadden:
Clal'l.triadclplws mmcants. D it zou de eerste vondst in Ncd..:rlan d zijn. Heeft
bodemvenij king me t calcium door het uitstrooie n van as er mee te maken?
Litera tuur
Breitcnbach. J.. K rlinzlin. F. 1986. Pilze der Schweiz. Bttnd 2. Nichtbl äucrpi ll.c. Ve rlag Mykologia.

Luzem.
Kees F okkensen Yula F okkens-vnn Barneveld. Mauvestrnat 24, 2596 XRDen Haag
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KROONJUWELEN EN ANDEREMYCOLOGISCHE
SNU lSTERIJE N 4. HET NOORDELIJKE GEDEELTE
VAN HET BUNDERBOS C.A.
Jo Bollen
Het Einde 39. 6 18 1 JS Elsloo
Bollen J.A.G. 2002. Crown Jewcls and other Mycological Ornaments 4. The northcrn part of
Bulllkrhos l ' .a. Coolia 45( 2): 95-100.
Th~.: fnunh parl of Lhis series on areas
special myco logical interest in the Netherlands
dcscrihc:- thr nonhem part of thc Bunderbos. a deciduous forest on a steep slope of the Meuse-valley.
Thc area is situatcd norlh of Maastricht in the province o f Limburg and is renowned for its rich
mycollora. The total lis1 of :;pecies from 1 9~0 - 200 I includes 782 species (including varieties) of
whi.:h 17-1 are rcd- listcu. Species only kuown in Lhe Netherlands from this forest are Lepiota
hoerrmw111ii, l .. otilmccojidra. Lt'ucoagaricus marriagei. L. pilarianus. Fomitopsis officinalis and
fltu•ilyt•lltl l'iolacconigra.

or

Vonrwcmrd (door L. Jalink. samensteller van deze rubriek)
In de vorige aflevering hcel't Jo een impressie gegeven van de mycotlora van het zuidelijke
geLke lte van de hellingbossen tussen Bunde en Elsloo (Bollen, 2002a). In deze vierde
allevering van de rubriek over de mycologische kroonjuwelen van Nederland komt bet
nm1rtlè lijke gedeelte van dit prachtige gebied aan de orde. Zelf kom ik elke herfst wel een
kca in dit gcdcelt.c van het hos en dan kan ik niet nalaten om even te gaan kijken of de
Slanke aardster weer te vi nden is.
Inleiding

In deze bijdrage wordt het tussen Gelllle en Elsloo gelegen noordelijk gedeelte van het
Bunderhos c.a. beschreven. De Maas en haar zijriviertjes hebben in tiendtilzenden jaren tijd
diepe insnijdingen gemaakt in het landschap. Zo is hier een van de mooiste hellingbossen
van Nederland ontstaan. met een hoogteverschil van wel zo'n 60 meter In deze beltingen
zitten voor water ondoordringbare kleilagen, die oostwaarts oplopen (Ummels et al., J 998).
Het hiermee samenhangende systeem van bronnen en beken maakt het Bunderbos zo
bijz.onder voor Nederland. De onderste delen van de hellingen zijn moerassig en
ondoordringbaar: men kan er zei fs diep in wegzakken. Hier zijn ook de prachtige veldjes
rnc1 hangende zegge (Ca rex pendu/a) te vinden. een zeer zeldzame zeggesoort die
kcnmcrkcrHJ is vo,Jr moerassige brongebieden.
Ligging

I kt noordelijke gctkelle van het Bunderbos c.a. (zie figuur I) wordt hier ook wel Bos
ElshH'l genoe md. Aan de zuidzijde begint het aan de Slingersberg te Broekhoven in GeulJe.
Vanaf d~ parkeerplaats in de Slingersberg brengt een smal wandelpad u naar de Laakberg.
Op 't Schoor heeft u een prachLig u.itzitht op het Hoge bos met de vele maretakken
(mistkl()e). ~en p::.rasitaire plant in de populieren. Afdalend via de Moaterberg komt u hij
dt: lange Jt~~ker. waar twee beken samenvloeien. Divcr!\c wandelpaden leiden u door het
Hoge bos (oostelijk van de spoorlijn). en het Lage bos (westelijk ervan). richting hel in het

95

Bunderbos

__ Elsloo

noorden gelegen Kastt:elpark. Dt:ze spoorlijn
in gedachten houdend is vcrdwa len onmogelijk. Goed schoeisel is zeker aan te raden .
Het in het noorden gelegen Kastcelpark hoort
niet tot het Bunderbus c.a.. maar slui t daar
we l op aan. Het is aangelegd door de laatste
kasteelheren. De Ge loc ·.

Bodem
De grond van het Hoge bos bestaat
voornamelijk uit e ·n mengeling van Jemi g
zand en oude kleilagen van pleistoce ne
Maasafzeuingen. en tertiaire grofzandi ge
grind lagen en kleigronden. In de hogere
gedeeltes zijn deze lagen afgedekt met löss.
De spoorlijn is gebouwd op een smal restant
V<lll het Cabergterras. Hierdoor \ orden het
Hoge en het Lage hos van elkaar geschcidl·n.
Bij de aanleg in 1894 vcrzakte de . poorlijn
over een lengte van 400 meter. tussen
Terhagen (Eisloo) en Broekhoven (Geu llc).
Dit herhaalde zich 28 jaar later. Oorzaak waren de met water verzad igde tertiaire zandlagen
in de ondergrond. de zogenaamde drijfzanden . Na de bouw van de gemetse lde lange duiker
werd aan de westkant een hoge bult aarde opgeworpen ter versteviging van tic spoorlij n.
Deze heuvel is ter plaatse bekend onder de naam "Kniensheuvel ". De grond va n het Lage
bos be. taat voornamelijk uit jonge rivicrkleigrontlcn.
Het hellingbos fungeert al s een groot afwateringsgebied vanaf het plateau ten
westen van Schimmcrt . De aanwezige kleilagen zorgen óat het grondwater horizontaal
afvloeit. tot het in de tlalwandcn zichtbaar wordt als bron of beekje. Waar de Roes herbeek
uitmondt in de Hemelbeek is een lange gemetse lde duiker gebouwd. Sinds 1996 is de
Hemel beek nmgcleid in de lager gelegen weilanden. voor de vorming van een
nalllur ntwikkelingsgebied. De bronnen en beekjes van het L1ge hos worden afgevoerd
naar de vijver van het Kasteel park.
Begroeiing
In het bovenste en drogere gedeeltes van het Hoge en Lage bos vinden wc hoOimoorten
zoals be rk . beuk. zoete kers (boskrick). es. esdoorn. tamme kastanje en 1.omereik. met een
on d er l:~ag van hazelaar, lijsterbes en vli ·r. Als bodembedekker. vinden wc o.a. braam.
klimop en varen . . Beneden in de nauerc. zeil:~ moerassige gedeeltes staan vochtminnende
boomsoorten zoa ls els. es, wilg en populier. met een onderlaag an bo. rank (lierclei),
haze laar, meidoorn. sleedoorn en vlier. De bodem wordt bedekt door onder antiere daslook .
goudveil, gel· anemoon (richting Moaterherg), reuzenpaardenstaart (langs de Hemelbeck).
en vcrder een groot sca la van vele bijzondere planten. De met mos bedekte. omgeva ll en
homen en de wirwar van lianen en klimop geven uit natie g deelte het aunzien van een
oerbos.
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In het noordel tJI.. gdcgen Kasteelpark bevinden :zich boomsoorten zoals zomere~k.
g&.:\\l1fl&.: en rutle beuk. lariks. linde. mocrascypres. plataan. christusdoorn. taxu ·en treu rwtlg

tnllc aangeplant I.
1\l uunura
ll~t nmwtlclijl-. gedeelte van het Bunderbos c.a. invenwrisccr ik al :! I jaar. waarbij het
g..:htc.:LI J a 4 keer per mm111d bezocht wordL Het nt,ordelij k gedeelte wordt vaker door
.111Jcr&.: lll) cologen bcZl)&.:ht dan het 7.uidelijke gedeelte. In dit art ik e l zij n de waarnemingen
tlll en met :!00 I opgenomen. Het het re ft de kilometerhokken 180/328. 18 1/328. 180/327.
1X1/)27 en 180/3::!6. voor z.ovcr 1•..: in het bos liggen. De gegevens van de dij k van het
Julianak~tn:wl tu !Sen Gcul lc en Elsloo zijn hjer dus niet opgenomen. die komen in een
\ nlgl'nde ancvering aan bod.
01.' tota le soortenlijst bedraagt 782 taxa. Niet minder tlan 174 daarvan. ofwel 22 %
1ij11 npg.cnomen in J e rode.! lij:o;t (Amolds & Van Ommcring. 1996). Over een aantal
hij;nmh.:rc vondsten uit tlit gcbu.:d is al eerder gepubl ieeerel (13ollen. 1998. 1999. 2000;
Bnlkn & Kcldennan. 19lJ5). Uniek is de grore soortenrijkdom aan Parasolzwammen en
vc.:rwamc soorten: 29 soorten Lt-piow . IJ soorten Leucoagt1ricus. 6 Cysro lepiota's . 2
M11cmlcpiora' s. en van Lettcocoprinu.\· en Melcmophyllum dk één soort.
Ondank::. het feit dm Jit gebied al 2 1 jaar intensierwordt geïnventariseerd. komen
er nug qecus nieuwe en bijt.ondcre soorten bij. Zo werd op 26 scpremher 200 I op een
lnunu,rijkc lemige lössbodem U.·ucoagaricus pilatitlllliS aangetroffen (Bollen & Keldem1an.
:!00:! l
onr Nederland werd deze -;oort nog niet eerder vermeld. maar hij was al wel
hei-l'nJ utt België. Frankrijk en Duit!)land.
El!n weck ' 'oor de excursie met de NMV werd in het voorjaar van 199~ een
hnunpaar,achtig.e bei-ert.\\'<lnl (Pacllyellu \'10/aceomgra) gevonden. Na drie weken waren
de eeNe :-.porcn rijp en konden Geert de Cock en Piet Kelderman deze nieuwe oort voor
Nc..:J crland op naam brengen.
De Goudpla:ll7wam ( Plryllnporus pel/erier i) werd voor het eerst op 29 juni 1997
:wngclt uiTcn. De hoed van de jonge vruchtlichamen !ijl-t op die van onder andere de
Ka:.taujcboleet (Boletus badiusl en de Roodsteclnuweelbolect (8. clzrysememn ). In
Nederland wordt de soort voor enkele vindplaatsen vermeld. maar in het hellingbos (Bunde
tot Eblun) .dj n 7 vindplaatsen bekend. met als topjaar 2000 met maar liefst 119
'ruchtlidwmcn. Mede hierom zijn drie proefvlakken voor bet NEM-meetnetuitgezet.
De Prachtgordijnzwam (Cnrtinarius triumphans) werd op 17 oktober 2000 tussen
de nt imschoots aanwezige klimop aangetroffen (Bollen. 2002b). Deze soort met zijn fraai
geclhruingeklcurdc. kleverige hoed vormt ectomycorriza met herk.
De Schermpjeseikhaas (Polypo nts wnbellaws} wordt bij na jaarlijks aangetroffen
(Bollen. 2002c). Deze 7waktcparasict ontspringt uit een overblijvend zwart sclero tium. dat
111 \CrhtnJing 'Laat met het wonclstclsel van een haaghcul-.. De soort fructificeen in j uni en
Jtth De ~dtem1pjcseikhan. Maat in 7 Europe e landen op de rode lijsL
De lnktvi. LWtlm tCfmlmrs are/zeril wordt stnds 1979 jaarlijks aan!!etrorfen
IBolkr~. 1999). Tnpjarcn ."aren 1987 en 2000 met rcspccucvelijk 169 en 243 geopende
'ru~hthchamcn. Het 20 JUar durende onderzoel-. leverde ru im 2500 vruchtlichamen op
waanmua 11 67 geopende.
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L. l•t'I/Nt'IIS tSchaapjt:)
/_ l'ietll.\ ( Rundgrij ze melkzwam)
Lt•n ·ulll/11 mjiun (Rossige popu lic rbolecl)
L<·llfinll,, /epidl'ltS (S~.:hubb i ge laaiplaan
Lt•piuw c·d1inrwcu ( Fijnschubbige parasolzwamO
Limtlcel/o tldiram (Tengere klcc fparasol)
1\ f rwroc \'.1'1idia rtll"tiiiiÎS ( Levcrtraanzwam)

,\-fumsmil'!iii.V n mdirlus (Wit ruitertje)
Morttsmitts mlw ert'IIS (Hoorns teelta:tilingl

M. ,·corndt~nius ( Kale kno llno ktaailing)
i\1. ll'_l'lllll'i (Be ukcntaai ling)
Mllrdwlla .lt•milihertt ( Kapj esmorieljc)
,\lyn·11u au nmtiomctrgi11atc1(Go uJrantlmycc na)
Pt·;i:tttllllf'liata {VDtltlenbckcrz wam)
P. lwtliu t Bruine bcker~;wam )
/!. depn•s.vct (Tcnecrgeslagcn bckcr.r;wam)
Phdlin11.~ robtWIIS (Eikenvuurt.wam)
P/utt'/1.1' wtrw11iomgo.w.1· (Oranjerode herten/Wam)
P. lt'I'IIÎII.I' (Goutlgelc herte nzwam)

Ru.v,l'llla elega11s ( Vcrgelende nc tspoorrussula)

R. e.m lbicatts ( Verblekende russula)
R. ltereropltylla (Vorkplaatrussula)
R. pelargo11ia (Gc raniumrussula)
R. pseudoimegra (Ki e ibosrussula)
R. r isigallina (Abrikozenrussu la)
R. sofaris (Zonnerussula)
R. persicolor (Bonte berkenrussula)
Schizophyflum comm1111e (Waaiertje)
Trametes multicolor (Gezoneerd elfenbankje)
T..mal'eolens (Anijskurkzwam)
Triclwlonw album (Witte ridde rzwam)
T. sulphuret/111 (Narcisridderzwam)
Tylopilu.t fefleus ( Bittere boleet)
Trromrces ll'\'11llt' i (Stinkende kaaszwam)
Verpa .conie; (Vinge rhoedje)
Vo/w1riefla hombycina (Zijdeachtige beurszwam)
.
\1. pusi/la ( Kle ine beurszwam)
\1. surrccta (Parasietbeurszwam)

Gevoelig (GE. 68 soorten)
L. hymenodemw (Ring loze stinkparasolzwam)
1\gn ric11.1 ui l'lmltttt•sccns tSat ij nchampignon)
L. ignico/or (Vuurparasolzwam)
11. plwt'oleJiidmus t Hazelhocnchnmpig no n)
L. ocltracco.fitlva (Okerbruine parasolz wam)
Colli vtosporium Iw cool i WICt: /1111 ( OI ij fzwamL. pe17Jiexa (Egelparasolzwam)
metjc)
L. pilodes (Valse vi ltparasolzwam)
Clcal/lll.\ orcheri tinktviszwam)
L. pseudoaspemla (Kleine steke lparasolzwam)
CntlrÎIIIIS tiClllltÎIIIIflls ( Kle ine kale inktzwam )
L. pseudoltelveola (M;mchetparasolzwam)
Coriflltlf'·'·is gufliC'tl {Bruine borstclkurkzwam)
L. rc!fipes (Kale parasolzwam)
Cl,rti11orius 1riumJ'Iwn.v ( Prachtgordij nz wam)
L. lo mem e/la (Viltpa.rasolzwam)
C.)wroil'fiÎfiiC/ buc/mallii ( Violetstelige poederparasoli
L. xamhopltylla (G eelplaatparasolzwam )
C. moel/ai ( Rm~e poetlerparasol)
Leucoagaric11s lxullwmii (Bloedende champignonparasol)
L. croceoveluiinus (Verkleurende c hampignonparasol)
L. gauguei (Lilavczclige champignonparasol)
L. georginae Glinsterende ehampignonparasol)
L. marriagei (Gespikkelde champignonparasol)
L. serenus (Witte champignonparasol)
L serieale/lus (Tweesporige champignon parasol)
Limacel/a glioderma (Oranjebruine kJeefparasol)
L. ochraceolutea (Gele kleefparasol)
L. vinosorubescens (Wijnro de kleefparasol)
Lycoperdon ecltinatum (Steke lige stuifzwam)
Melanolcuca 1-errucipes (Spikke lstee lve ldridder)
Mdas(iza .flm•omiJens (Knobbe lsporig korlhaarschijiJe)
M ycenella mbropwtctata (Gestippe ld taaistecltje)
Ombrophi/(1 violacea (Vio let c lzenknoopje)

C. l'"/1't•mh•llfa ( Kcgclpoedcrparasol)
Didu•mitu.'i rampe.çiris (Hazelaarhoutzwam)

Emoltnno dy.\·t/1(1/es (VInksteelsatijnzwam)
E. hirlitJcs (Vissige satijnzwam)
Exiclia .wcclwrina (Bruine suikerzwam)
Fnmimpsis n{jidna/is (Larikszwam)
C7t•twmm fomicM wn (G rote vicrslippige aardSte r)
G. logcn(li".,nc (Slanke aard!'ter)
lnucyln· lon.~l'Î ( Grijsplaat vezelkop)
lnonutu.1· rlwadcs ( Vosrode weerschij nzwam)
Larrariu., l' l'fi,\'1111/S ( VaaggegordeitJe me lkzwam)
f .t'flÎtllll boerrmtmili i (Ru itenbecnstekcl parasolt.wam)
L calrirnla ( Kalkstekclparasolzwam)
L carinii I Bruingele stekc lparaso lz wam)
L /eli1111 {Pantcrpurasolzwam)
1~ (orquig mmii (Oiijfparasolzwa m)
L gmllgt' i (G mcnschuhbige pal'ilSOI:lwam )
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Pocllyella baiJinsronii (Okcrbruin bleekschaJfje)
Pcd:a amptli1111 (Wijnrodç bn~bekerzwam)
P ft~>idulu (Loodgrijze bosbekcrzwam )
Plll!llimtr ptmr:tarus (Vlakke vuurzw·am )
P. trro'ialis (Zwane vuurzwam)

P/curo111s comucopiae {T rcc hleroeslert.wam )
Plitutu ropsis crispa (Plooi v l icswa:~ienjc)
J>olypon.1s umbellarus (Schermpj cscikhaus)
P.w thyrella leucotepllra (Geringde franj~.: t.wam)

Rrwmriopsis pulclwlla (Lila koranhJC)
Rus~ulu pucllulti (Milde braakru~su la)

Sr.\'lml)stromn htmidu:laoph\'llfllln (Roru:isptlrigc
s11nkkor..1zwam)
Srm-rrbyefla rndu: ulora (Gele ~onelbekcrzwum)
Tridrarina gil••o (I sabelkleurig pclsbekertjc)
Trirlwpluu.'rr llemisplraerioides (Bo l pelsbcke r-

tj c)

Dankwoord
~ l ijn dank g:~aL uit naar de mycologen die hun waarnemingen siUurde n naar de kartering
Yan de NMV De gegeven ingesiUurd Lot e n met 1996 zijn opgenomen in di L artikel. Met
name wil ik de volgende persone n en in t.anucs bed;mkcn: a lle medewerkers aan de
kanering van de Nl'viV, de leden van de Paddeswele n Stucticgroep Limburg en in bijzo nder
me vrouw To nn y Jeuen Bo llen voor de vele inve ntarisaties, Piet Ke ldennan en Hans
Crutsen voor de ve le dete rminaties e n contro les va n di verse soorten en Sta;usbosbehccr
voor de verlee nde verg unni nge n. En te nslotte d :~nk aan Yvankn Pfeifer en Lco Ja li nk voor
de ve rkregen hulp bij de totstandkoming van dit anike l.
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11-. I~~:~ l.!raa!!, nah~.:schouwin!.!en . Zelfs van oetbalwedstrijden die ik ze lf gezien heb. Laat
'ta"n v:~n c~n paddcstoclcn~eizoen dal ik deels gemist heb door te veel werkzaamheden
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hmiH.'IIshui '> . luar nabeschouwingen van het seizoe n kwamen in de pas gehouden enquette
llicl naar voren alo; i~ts waar leze rs van Coolia verwachti ngsvol naar uitkijken . Gelukkig
hlll·r je j~.: in L~ ·n column niet zo veel van lezers aan te trekken. Een column kan juist een
wijp laats Lijn van afwijkende meningen of tegendraadse notities. Daar gaa n we nog een
keer pns bt::-.1 voor doen . Maar eers t iel: over het voorbije se izoen. Het was verbazend.
ge; ien tk cnurrne hoeveelheid r gen in eptember. hoe moeizaam het se i;zoen op gang leek
te kumL:n ·n hoc de meer bijzondere soorten zic h relatief wein ig li eten zien. Wa 2000 het
holarisjaar. :wo I zou je hel jaar van Je luie zwamvlokken kunn en noemen. Wat een
lamkndiu :.telletjt;! Wekenlang viel de regen met bakken naar beneden en pa in oktober
haJ het ..:frl.!c:t. T<Jen konden de a l gcrnen~.: ·oorten zic h niet langer inhouden en kwamen
hijvomhet:IJ honingZ\ ammen mas aa l tevoorschij n. In het oosten van on land waren dat
natuurlijk vooral Sombere h mingzwammen (A nnii/aria osroyae). in We, t-Nederland vaker
Kuo iiH niugL\ am (A . lu1er1) .
Tijden!- ~;en excursie die ik gaf voor de vo lk tu inbezitters van 'Nu t en Genoegen' in
rusterdam vonden wc in een van de tuinen een plek met zeker driehonderd exemplaren
vau dt: · c:ht~ honingz\ am (A. meitea s.s.). Ze bevonden zich in verschillende tadia va n
nniwikkeling en het wa een magnifiek gezicht om twee loofhoutstobben helemaal overl!rncid te ;.ien met honinggele padde toelen. Het was een mooie zondag in oktober en daardoor waren er nogal wat deelnemers en werd er ook vrij veel gevonden. Bij voorbeeld de
Dermen o 'tLwam (P//(/ eofus s ·lnreinil::.ii) . die nog niet eerder in Amsterdam wa aangetroffcn . D~.: mee. te deelnemers leken hel naar hun zin te hebben, maar of ze er veel van opge'tokcn hebben , betwijfel ik. Een maand later kreeg ik namelijk een kopie van het vers lag
d:ll een kr deelnemers · die ik die middag ijverig aanteken in gen had zien maken - voor
ec u plaatselijk blaadje had geschreven. Tk citeer: ''De sporen zij n meestal enkele tot duizenlkn mi.:romcter groot en gaa n pns ontkiemen als enke le sporen va n ver chiliende ge lachten
op een gc~c hiktc voedi ngsbodem tcrcdnkornen". En even verderop: "De Tweek leurige
\'aalhoed !!roeit op de haal\' ortel van I mm van een spar. Onder de grond leeft hij zo'n 4 tot
.500 jar 'll. mdat er t ev~c l : tikstof in de grond zi t gaat hij h laas in aantal achteruit".
Het i~ natuurlijk makkelijk om de draak te steken met een beginneling die het een
en an l·1 d~lor èlkaar haalt. Mis. chien kan ik beter raagtekens zeilen bij mijn didactisch
vcrrnDgt: n. 11-. ho'f me in ieder ge alniet al te veel ill usies te maken over wat er is blijven
hangen hij de mec:"tc andere deelnemers. die geen aan teken ingen ma<1kten en het al gauw
li ever nvcr een lekkende dakgoot of het t kentalent van hun j ngste kind hadden dan~over
paddc-,tllelcn!
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VERSLAG BUITENLANDSE WERKWEEK IN D E EIFEL,
OMGEVING STADTKYLL
22 - 29 SEPTEMBER 2001
Sparren vol spinnenwebben, het leken wel kerstbomen met engelenhaar. Wat was het
herfstbos mooi!
Padûestoelen waren qua soorten in groten getale aanwezig. maar helaas viel hei
aantal vruchtlichamen tegen. Opvallend was het te it, dat vooral de mycorriza' het veelal :~r
lieten weten. N.iettemin bestomi <Ie eind!;core uitmaar liefst ruim 800 soo11en. waaronder 57
verschillende Cortina.rii! Een waar eldomdo dus voor de Jietl1ebbcr! VcrmeldenswaHrdig
zijn hierbiJ de Vermiljoengoruijnzwam (C. ci1uwfwrinus) en verder C. fmmicola .
lucorum en C umidicola sensu Kli hncr & Romagn. Ook de Tcphrocybe' mochten er zijn.
Met niet minder dan 10 soorten gave;:n zij acte de présence.
Een specialist van Ram[uia waande zich tijuens de laatste excursie in
luilekkerland.Hij kon zijn ogen bijna niet geloven bij het zien van vruchtl ichamen "als
bloemkolen zo groot". In het veld leek alles nagenoeg hetzei fde. maar na de term i nalic
rolden er maar liefst zes verschi llende soorten uit o.a. de Goudgele koraalzwam (!?. aurea).
R. }lal'(/ en R. lwea. Bovendien waren er soorten. die enkele sterretjes niet zouden mis:;taan:
in ons land zijn ze Of uiterst zeldzaam. Of zelfs nooit gevonuen. zoals Noordelijke
honingzwam (A rmilfaria bort:!a/is). Grijze schijnboleet (Boletopsis lt!ucnmelaena), Gouden
pronkridder (Calocybe ciii)'Sente ron), Moerassatijnzwam (En toloma fm•rei). En toloma
henrici, Bruinkorrelig vloksteel tje (Fimnmulaster granufosus). Kleverig trechtertje
(Camundia strimula), Kleine knolvezelkop (lnocybe assimilata). Lac,:rmaria g/w·eo.w.
T rechterzaagplaat (Lewinellus omplwlodes). Roestvlekkenmycena (Mycena ::.ephirus l.
Groengeel lrechtertje (Omphalina grossula), Merg111ssula (Ru:wtla medu/fara). Donzige
truffel (Tuber pubemlum) en Xerula caussei.
Gelukkig bleef er tijdens deze werkweek ook wat tijd over om de meestal wat
stiefmoederlijk behandelde geslachten, zoaJs b.v. Mycen~1. Psathyrclla en anuer klein grut
de aandacht te geven. die ook zij verdienen.
Er bevond zich ook een 'illegaal' in de groep. namel.ijk Marleen Smulucrs. Zij hield
zich met mossen bezig. Van zeven verschillende locaties werden in totaal 174 soorten
genoteerd. Belangstellenden kunnen de complete lijst opvragen onuer telefoon 0499390298 of e-mai l: j.v.rneurs@hccnet.nl.
Ons onderkomen in 'Haus Regenbogen'. een voormalige jeugdherberg. was ruim te
noemen. zodat er voor ietiereen plaats te over was. De beheerster en de p~eudo-kok
(voorzitter van de stichting Haus Regenbogen) bekenden. dat ze heel nieuwsgierig geweest
waren naar de "Geheimnisvolle Gruppe aus Holland". Deze nieuwsgierigheid maakte echter
al gauw p.laats voor verwondering. Zij hadden zich n[llllelijk nooit gerealiseerd. dat de
studie van paddestoelen zoveel tijd en inzet vergde. Overigens vertrouwde men ons toe. <lat
wij ook een record gebroken hauden: nog nooit was er een groep met zo'n gezonde eetl ust
op bezoek geweest. Ln het begin wuren de porties dan ook aan de krappe kant! Misschien
dat wc daarom bij onze laàtstc maaltijd een heerlijke paddestoelenragout geserveerd kregen.
Mede door het lekkere weer en vooral de fijne leidi ng _van Roei D()uwes is hel voor de
deelnemers een onvergetelijke werkweek geworden.

C.

Mieke Broekema
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OGMAA LS: FLUCTUATIE-INDEX EN STANDAARDDEVIATIE
Eer Arn nlcls' en d van d e n Bcr g 2
1!-lo lthe ~I. 9+11 TN Bellen
2~ t crdh.tëll1 191. 2902 J K Capelle al tliJ s ·el
Arn11ld,, E.• Berg. A.P. van t.lcn 200:!. rluctuaüon Lmlex nnû SwnuJrt.l Dc\'lallon revisned. CooÎta
45C!J I 0~-1 0(1
lltc author~ comparc vanou;, mcthods of calcui:Hing :111 tndex for Lhe variability from year
111 vc.Lf 111 thc nc~:urrcncc of any givcn spectes of mu~hroo m . Ex:~mplc~ are worked out ustng
F l u~lU:tl l llll Index. Avcr;t).!C CIUI11bcr
limls. Stan<.lurd Deviation. Varintion Coefficicnl and Contr.J$1.
Rc lutmg earl ter criticism: Lhcy maintai n their prefe renee ror the Flu~: t u;ltion Index.

or

In uc vori ge Coolia gaf Leo Jalink kritiek op he l gebruik van de zogenaamde Fl uc tumicinuex CF!) in o ns artike l over tre nds in de paddestoelennoru in Coolia 44(3). Hij ste lt voor
om in plaats daarvan de st:mda:mklevia tie (SD) te gebrui ken. waarbij de indruk wordt
gewekt dat dit een eenvoudige en voor t.le hand liggende oplossing voor o nze vraagste lling
11111 ;ijn. De suggestie is we lis waar gebaseerd op bekende principes, maar gee ft een wel e rg
-.11npclc vo~.>r. telling van 1..akcn en is uls zoda nig in o ns geval i'.c lfs aantoonbaar onjuist. Wij
' 'o..::h:n 1\ll!> door de pla~using van ht:t commentaar genoodzaakt Jieper op de aangesneden
prohlcm~tlick in te gaan.
Fluctuatie i~ een complex proct: . dat nieL eenduidig met een eenvoudig kengetal te
hi.'M:hnJ"en t!\. Dat pretenderen "c ook niet. We hebben te maken met pieken en dalen. die
clk•w deel.; up gebeet Loevalligc w1j1c opvolgen. maar ook worden be'in' loed door Lrends
met 'cr.;chtllcndc oorzaken. Over Lrends doet geen van de h1c r besproken indexen een
ull\pr~aJ... . Daarvoor zijn andere "-lallMist·he melhoàe beschikbnar.
El!n van de mogelij ke kengetal len is de Ruc tuaue-inde x (F1 ). die eerder uoor een
\~tn ons werd geïntroduceerd 111 een wetenschappelijk tijdschrift (Amo lds. 1995 ). De Fl ts
in om. ani J.. cl toegepastmct drie t.loc btellingen:
l aan te geven hoc hel aanta l waarnemingen van een soort kan vcrschillen russen heL beste
en het s lechtste jaar in de beschouwde periode. dus de extrem en . onzes inziens biolngi:.ch en methodologisch een interessant gegeven;
2. met hchu lp van een rd:uicve maat die een vergelijki ng lUssen soorte n mogelij k maakt e n
J. bij voorkeur met een index die gemakke lijk te inte rprete ren is. m .a.w. conc rete e n
bio log isch re levante gegeve ns Vl!rscha ft over de mate van n uctualie. Dat laatste lijkt o ns
lllc t name voor veel Cooli a lezers van bela ng.
Uit onderstaande tabe l blij kt dat de Fl aan genoemde voorwaarden voldoet. De Fl
van de mcc!'Lconstante soort. de Vl iegenzwam (Amoniw mu.w:urio). bedraagt 1.6. De soort
i!. du:. in het beste jaar 1.6 keer zo vaak waargenomen a ls in het slecb l.'ite. De
Dlllvclsbroodrussu la (Rus.wlu drim eio ) i. aanmerke lijk wis pelturiger. Ze is in het beste jaar
hqna 12keer zo vaak waargenomen ab in het slechtste.
De Fl is onafhunkclijk van heL gcmjddelde aantul waarnemingen van een ·oort. De
Fl hcdr.1agt I0 \'Oor een :-.uon met l waarneming in het slecht · te Jaar en l 0 in het beste.
ma.tr uoJ... ' onr een soon met I 00 w:1amemtngen in het slechtste jaar e n l 000 in het beste.
Dut i-. ook o nze uitdrukkcltjkc lx:doehng. Opgemerkt moet wo rden dat de betrouwbaarheid
v:m de Fl h1j lage aantallen waarnemingen afneemt.
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Ab bezwaar van de Fl is aangevoerd dat t.k maat bij een tlf meer nUl\\ aarJen
oneindig Wt)rdt. Toch kan de Fl. 1n tegenstel ling 101. wal Lco suggereert. nuk wnol 1.ijn
voor soor1e11 die in bep<taldc jan.:u gchècl ontbreken. Het feit dal wij de index dan
weergeven met 'grOter dan'(>) tàcn is geen verdoezeling van feiten maar rckvant voor de
interpretatie. Als het minimum aantal 0 is. delen wc het maximum door het dil.:htsthijzijmk
telbare aantal. namelijk I . mei all> rcsu hunt hel maximum L.elf. Het '>' eccft du~ aan dal de
'echte' Fl eigenlijk nog groter is. dat het minimum aamal () i:. en d;t het getal telf h~t
maximale aantaJ waarnemingen uangcefL Een heleboel rnformatie in één gcwl! Ec.:n index
>9 'oor de Bl:luw\ oet tekclzwam CSctrcotlcm scabru.\ u.\J geeft aan t.lat d.: soort 111 .!én nf
meer jaren ontbreekt. maar ook dat Je maximale frequ.:nlle 'rij genng i:.. Een '~ :mrJe >-W.
zoals in onu t:Jhel gemeld VOt.>r het Plooi' lieswa:ucrtjc !Piit·ururop.ns cmpuJ. betekent dat
een soort tn sommige jaren nnibreekt maar in nmlcrc m~l een veel !_!rut..:rc frequentie
voorkomt. Dat IS een intereo;sant fcnomec'll. 'adere analy~e 'an de gègc,•cn' wtj'l uit d::u
het in dit geval gaat om een sterke to..:name van deze 'oort.
Dc d(tor JaJink voorgc~tclde SD voldo..:t aon geen van de hoven genoemde
doelstellingen.
I. De SD i~ een maat voor wi llekeurige variatie in de gcwllcn rond het gemiddelde en heschrijft dus gemiddelde schuntmelingen. Dat is cvcnëc.ns een zinvolle muu1, maar met
een andere inrormatieinhoud. Ach1cmf gez.ien is de tcm1 Fluctuatic-itu.lcx well icht minder gc.:lukkig gekozen omdat hel woord zou ku tmen );Uggcreren dat het om gemiddelde
fluctU:JIÎe. gaat. Verder is er nog het probleem. dat bij lage gemiddclûen tlc nuctuatics
rond het gemiddelde sterk asy mmetrisch worden. D:~arop gaan wc hier nic.:l \'erJer m.
.., De grouuc van de SD is in on1.c et gegeven~ gluba~tl positief gcccmdccrd met het
~emiddelde Jantal waumemingcn per soon. Dil gemiddelde vcrschilt ~ter!-.. waardoor
een ''ergcltjktng tussen oorten ntel mogelijk t'i De vuorheelden 111 mulcrl>t.t:l11de tabel
spreken w:n dat herren ,·oor 7tchzclf.
3. De grooue van SD geef1 g..:en direct herkenbare b10logtschc mformauc.
Een ahcmauef voor het uitdrukken van gemiddelde lluctuutic." •~ dt> variaticcoëfficient (VC). waarbiJ de ~tandnarddeviatic gedeeld wordt door het g.:middt:lde aantal
waarnemingen (VC = SD/gem.). Del-e index leven. tn tegenstelling Int d~: SD. wel
vergelijkbttre waarden tussen de soorten o p (punt 1), maar is niet dircel te interpreteren
(punt 3).
Van Nico Dam kregen wc ce.n andc.n: ~uggcs ti e voor het vergelijken van
extremen, namel ijk het Contrast (C), uitgedrukt als hel quotiënt C = (max imum ·
minimum ) I (maximum + minimum). Deze index lijkt enigszins op de Fl omdat alleen het
verschil tussen maximum en minimum een rol speelt (punt I ). De C-waardc is eveneens
onafhanke lijk van het aantal waarnemingen zodat de soonen onderling J:\Oetl te vcrgelijken
1jjn (punt 2). Volgens Nico is het c:cn voordeel dat de wa:1rdc tussen 0 en I schommelt en
nooit oneindig kan worden. Wij vinden hel juist een groot nadeel dat de vcrschtllen tus~en
sterk fluctuerende ·oonen btJna worden genivelleerd. In onderstaande tabel is de Fl van de
Dujvelsbroodrussula bijna 1\'-'CC keer 1.0 groot als vnn de Zwavelmclkzwam. c..:n reëel biolo2isch fenomeen. maar de C-waarden ,·erschillen slech~.,:. 0.09. Dat IS even \Cel als hel
~erschil tussen de Vliegen7wnm en de Rossige melki.wnm die maar weinig in Fl
verschillen. Danmaast zijn deC-waarden niet direct te herlc:iden lOt concrete fei ten over een
soon (punt 3). lcdere soort die in enig jaar ontbreekt krijgt dezelfde C-waardc. namelijk I .
Dat leven volgens ons geen voordcel op ten opzichte v:m de Fl. die dan per definitie op
oneindig uitkomt.
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Wellicht zal het sommige lezers inmiddels en igszins duizelen. Om de
bruikbaarheiu van de vcrschillende indexen in de praktijk te toetsen . hebben we de vier hier
besproken grootheden berekend voor 12 (van de 23) soorten uit de oorspronkelijke tabel in
ons eerdere artikel. De soorten zijn gekozen met een zo ruim mogelijke variatie in Flwaarde en gemiddeld aantal waarnemingen. Tegelijk met een interpretatie van deze
uitkomsten geven wij een smnenvatting van onze mening over de verschil lende indexen.
De twee indexen voor het verschi l tussen maximum- en minimumwaarden.
FltH.:tuatie-indcx (Ft) en Contrm>t (C). zijn (uiteraard) sterk positief met elkaar gecorreleerd.
Zoals gezegd. geldt dit ook voor de drie laatste soorten jn de tabel die in sommige jaren
ontbreken. want de F l-wnarde is daar wiskundig gelljk aan oneind ig. Wij geven de voorkeur
aan de Ft boven C omdat de Fl de verschi llen tussen extreme waarden beter weergeeft en
biologisch direct te interpreteren is.
Met de standaarddeviatie (SD) op zich valt in het kader van onze boven vermelde
Joelstelling eigenlijk niets te beginnen. Maar de daarvan afgeleide variatiecoëfficiënt (VC)
iJ> wèl een geschikte maat voor de gemiddelde fluctuati es. Fl en VC vullen elkaar aan,
waardoor het zinvol kan zijn om beide te presenteren. De uitkomsten zijn in ons geval
opvallend goed gecorreleerd. beter dan wij van tevoren hadden verwacht: Het geeft aan dat
in realistisch getallenmateriaaal de Fl zelf ook al een goede uitdrukkjng is van het
g0middelde fluctuatiepatroon. Dit is niet· per definitie het geval, zoals bijvoorbeeld de
theoretische getallenreeksen van soort 0 enE in het artikel van Leo laren zien. Toch blijkt
dat zelfs in die extreme voorbeelden met gel ijke FI wel mee te vaJien. Leo laat vreemd
genoeg na ook de SD's te tonen, maar ze blijken slechts met een factor LS te versebitien
(29.2 vs. 44.9). Ook in die gevallen blijft ons oordcel over de indexen overigens van kracht.
Wij zouden in zijn voorbeelden soort D. met binnen I I jaar uiterste waarden van 2 en 99
waarnemingen, bepaald niet extreem constant willen noemen!
Tabel 1. Vergelijking van Fluctuatie-index (FI), gemiddelde aantal meldingen per jaar
(Gem.). standaarddeviatie (SD), variatie-coëfficient (VC) en Contrast (C) voor 12 soorten.
besproken door Arnolds & Van den Berg (200 I. Tabel 1).

Amanita musearia
Lacwrius nt}its
Fm11es fom<'lltarius
Atlri,l"tOipium 1'11/f.:are
U!pisw tntda
Utctarius cltrysorrheus
Nytlnum repandum
Cant/tarellus cibari11s
Rll.\',1'11/n drinwia

Sa rcotlon scabm.l'lt.v
Cortinori11s l>olari.1·
PlicatllmlJ.I'is rrisea

Vliegenzwam
Rossige melkzwam
Echie tonderzwam
Oorlepelzwam
Paarse schijnridderzwam
Zwavelmelkzwam
Gele stekelzwam
Hanekam
Duivelsbroodrussula
BlauwvoeLStekelzwam
Roodschubbige
gordijnzwam
Plooivlieswaaiertje
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FJ

Gem.

SD

vc

c

1.6

37 1,0

65.0

0.18

0.24

2,0

97.6

21,9

0.22

0,33

2,1

106.0

25.3

0.24

0.36
0.45

2.6

27.8

9.1

0.33

4,3

248,0

98,0

0,40

0,~3

6.9

59.0

30.3

0.51

0.74

9.3

17.6

10.0

0.57

0.80

LO,O

66.1

39.8

0,60

0.82

I 1,8

30.4

17.4

0.57

0.83

2.6

1.70

1.00

>33

1.5
5.0

9.6

1.92

1.00

>40

12,2

13,8

1.1 4

1.00

>9

Zo heeft Lcu's ingc;r.nnden stuk binnen beperkte kring toch lClt een boeiende
gedachtewisseling gevoerd, die wellicht kan leiden tot een meer bewuste keuze van een
optimale methode voor het analyseren van een bepaalde vraagstelling.
Literatuur
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UIT D E TIJDSCHR IFT EN
Huub van dc1· Aa
Anikelen mei meer dan twee auteurs worden gerefereerd als auteur et al. Een * achter een
naam bclckcnl dal de belrokken soorl in kleur is afgebeeld. De vcrschillende talen worden
tussen [ 1 met de volgende codes weergegeven: De = Deens; Du = Duits = E = Engels; Fr =
Frnns; 1t =- Italiaans; Ne= Nederlands; Sp. = Spaans; Zw = Zweeds. Talencode tussen ( )
bdekent: Een samenvatti ng in die taal. [De (E)] betekent dus: Deens-talig artikel met Engelse
samenvatting.

AMK MEDE DELINGEN
No. 200 I , 4, december 200 I. [Ne(E)] Hubert
De Meukter begint een nieuwe serie
beschrijvingen onder de titel "Onderzoek naar
het voorkomen van paddestoelen op Russen
(.lttncus)" . In de eerste aflevering worden 11
pyrenomycctcn beschreven en geïllustreerd
met duidelijke tekeningen van habitus, asci
en ascosporen. Jean Schavey geeft in ''Het
geslachl Pe;:iza in Vlaanderen" waardevolle
aanwijzingen bij het determineren en een

sleutel naar de 26 soorten die tot nu toe in
Vlaanderen gevonden z ijn. Onder redactie
van Jos Volders worden in deel 2 van
"Enkele nieuwe of interessante soorten voor
Funbel" enkele tientallen soorten uit
uiteenlopende groepen kort behandeld. Er
worden enkele ni euwe co mbinaties
voorgesteld maar die zijn volgens de huidige
nomenclatuurregels niet geldig.

JAA RBOEK VAN DE VLAAMSE-MYCOLOGENVERENIGING
No. 6. december 200 I [Ne (deels: E)] begint
met het "Verslag van de !Ode VlaamseMycologen-Dag. Rijks Universitair Centrum
Antwcrpen (R.U.C.A.), 17maart2001". Paul
Van der Veken gcefl in "Na lO VlaamseMycologen-Dagen" een kort historisch
overzicht over hetgeen er in de afgelopen tien
jaar bereik! is en doet suggesties over de
komende periode. André de Haan geeft een
korte inleiding tot de "Gordijnzwammen, hoe
herken je ze?'' Karel Van de Put geett een
"bek110pl overzicht over wat er bekend is over
"Mycotoxin~:n en Mycotox icosen". Myriam
de Haan bespreekt de "Myxomyceten in het
jaar 2000". Aan de orde komen Licea
h(/imnis. L. pusilla, Trichia contorta, T.
l'ermcnsa. Fuligo muscorum, F. leviderma,
Didemw dep/anarum , Col/aria arcy rionema
en Colloderma nculallml. Rubcn Walleyn
gee n een "Verslag van de milleni-

u m-in ventarisa tie tuin paddes toelen" ,
resulterend in een lijst met 580 taxa uit zeer
uiteenlopende groepen . Ruben Walleyn en
Annemieke Verbeken belichten "Enkele
mycologische. hotspots in de regio
Aalter-Wingene-Ruiselede". Zij bespreken
eerst een aantal mycologisch interessante
locaties ÏJ1 bet gebied en geven in een
"Addendum: enkele details betreffende bijzondere soorten" . Cristine Hanssens
beschrijft in "De Baretaardster en enkele bijzondere zwammen uit Zuid-West-VIa·anderen" de volgende soo1ien: Geash·un·1 srriatum (Baretaardster), Helicobasidiwn brebissonii (Violet wasviltie), Taphrina padi
(Nan·entasje). Mekmogaster broomeianus
(Welriekende inkttruffel) en Camarophyl/opsisfoetens (Stinkende wasplaat). Pa ui
Van der Veken en Emile Vandeven brengen
de "Synthetische vi.ndlijst V.M.V. excursies
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1999 ~n 2000~. In deze om vnngrijke opsommmg zijn de soorten per taxonOmische groep
gerangschikt en tS hel!! wat 'erdere
mfo rmalle ve rwerkt Voorts ts ~r een
"lnvemaris mycolog ische tijdsdm ften en
reeksen, raad pleegbaar in de biblio theken te
Meise (BR), Gent (GENT) en An twerpen

(KA,\ IK)". e~n "Verslag van de Algcm~nl'
'erg:sdering \ ' lanm~e-~ l ycologen- Vc1emgmg
'an 17 nHll111 200 I (Ani'' erpen. R l ( \ J"
en een ledcnl ih t ,·an de \'lanmsc ~1ycolngcn
Vereniging.

MYCOLOG IST
No . 15, 4 , november 200 I I nllt: artike len
E(E)J. Vanaf de kaft kijkt ee n fraai met
kanten kraag uilgedoste heer uit vroeger jaren
ons enigszins afwezig aa n: het is Prince
Federico Ces i ( 1585- 1630). een lwliaans
edelman die volge ns de schrijver va n een
a rtike l over zijn werk. 0 . N l'cgler. de
fraaiste verzameling afbc..:ldingcn van paddestoelen van vóór 1800 heeft gemaakt, Deze
vcrzameling o mYat 595 SlJoncn, gerangschikt
in drie banden. bekend o nder de naam "Cest
code:-..". en is n ooit gepubliceerd Er bestaan
wd twee kopieën \'an het "er'-. waarin o.a.
voor het eerst ook microsc,>plschc kenmaken
van paddestoelen Lijn afgebeeld. Pe ter
R oberts vervo lgt een serie over "Bntish
Tremelia species" me t deel 3. waann naast de
bekende soorten Tremelia i11vusa (Dwerg·
kors rtril zwam ). T. simpte., e n T t·ersicolor
CSchorszwamtrilzwam) twee nh!uwe soorten
worde n beschreven: T. m ilunieoio e n T.
samensis. beide van Britse v indplaa tsen. Alle
soorten zijn met te keningen geïllustreerd.
Timothy J. Baro ni en G r:~ham Ma ttock
beschrij ven "Rlwdocybe rO.\'eia t•ellanea*. a
ncw record for Britain :~nd Europc''. In de
serie "Useful Fungi o f the World" behandel t
D. N. Pegier Fomes fomentarius (Echte
to n dc rzwam) e n ln onatus obliquus
( Berkenweerschijnzwam). Van eerstgenoemde wordt wel beweertl dat het de eerste
paddestoel is die door mensen gebrutk1 is.
want er zijn resten van gevonden in
opgravingen van kampementen uit het
mcsolithicum. Er werd een substantie van
bereid die men "Amadou" noemt. en die een

ste rk absorberend vc m1ogcn heeft en dunrum
vroeger gebruikt wen! als bloedstelpend
midde l. Voorts we rd er een licht ont vlamhaar
poeder van gemaakt. dnt o.a. gebmikt werd 1n
to ndeldozen. /nono1us obliqrws word t 111
Rusland a l s mds ecuwen gebnlikt bij
bestrijding \'an tumoren. Hier gaat het om e..-n
soort thee, di~: va n het \'ruchl\ lc~:s wordt
getro kken m wa ter of m a lcohul De
werkzaamheid tegen bepaalde ,·om1cn 'an
kanker IS ook m rc'cntc UJdL'Tl va.'\tgc:~tdd en
in Rusland door hoge mcdtsch" etenschappelijke :sutontl'iten bev~sugd. M auncc 0 . 1\ lo:.'
en Richard ~I Jackson melden en bcschnj' en
een 'ondsl \ 'all "Conocyhe mtru.ça • m
Godalming. Surrcy" l lun gcge' ens O\Cr de
,·ersprc1ding van due soor4 die ' oomamelij!..
in kassen voorkomt, zij n om o lledig want dcRcu zcnbreckst~cl is ook 111 on5 lantl
herhaaldelijk ~a ngetroffcn e n zelfs ouit ( t ~:n
onrechte) uls aparte soon beschreven. fe lien
die de schrijvers OIWCOlleld laten. In" Pro ti Ie~
o f Fung i'' komt nr. 126. Pslt/hyrt!llll
pet·velato* :wn de orde me l een fra aie fo to .
Deze opvallend bchaarde soort is ovc r:al erg
zcldzan nt en is inde nijd door K ils v:rn
Waveren beschreven naar materiaal 1111 het
Ams terdamse Bos. Hij heel bij ons de Bleke
vlokfranjehocd . Als "New British Rccortls"
worden de volgende soorten kon beschreven.
door vc rschi llende auteurs: nr. I%
Pseudombroplzila ramosa. 197. Baudil!ra
acomlrospora, 19!1. Pe:i:a mttgaloc/wndra.
199. Paehydla subisabellina. 100. Plwddium
pusillum. 10 I. Spiculogloea submintliet en
202. Plu1eu.~ tmidiasu.ç (Zwaardvishcn cn-
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licht- en scanning microscopische opnamen.
Voons zijn er enkele kleinere anikelen over
schimmels en paddestoelen op postzegels en
in de "Cookery Corner" een vrij eenvoudig
recept voor "Wild musbroom gou lash".

zwam). Andrea I.Romero en Silvia
Blumenticld vcrgelijken in "Tuber rufum
from Rio Ncgro. Argentina. with notes on
Spegnzzi ni's Tuberalcs" genoemde, deze bij
ons tamelijk algemene soort (Roodbruine
tnlllel) met enkele verwante tru ffels uit
Argentinië. llun verhaal is geïllustreerd met

PSL-NIEUWS
No. 9. I. pnuari 2002 [Ne (soms E)J heen
een foto van Hyphodontia barba-jovis*
(Franjctandjcszwam) op de kaft. Jo Bollen
bericht over "De Prachtgordijnzwam in het
bos te Elsloo". met naast de beschrijving een
kiemenfoto van de betrokken soon,
Cortinarius triumphans*. Ron Broncker
beschrijft achtereenvolgens "Tricltophaeopsis tetn1spnra, een nieuw pelsbekertje op
oude mest" en "Triclwphaea abundnns
(Karst.) Boud .. een vuurtje graag voor het
Brandpelsbckertje". Beide soorten worden
met tekeni ngen, gemaakt door Piet

Keldennan, geïllustreerd. Jo Bollen en Piet
Keldennan besehljven. als nieuw voor
1 ederland, ''Leucoagaricus pilatianus*. een
leuke verrassing!". Piet Keldem1an geeft in
"200 I, het jaar van de Honingzwam" een
"Verslag va11 leuke, opvallende en
individuele vondsten". Het is een opsomming
van veel bijzonderheden die in het Limburgse
gedaan werden in. wal de schrijvers "beslist
geen topjaar'' noemen. Henk llcnczyk
beschrijft een vondst van "De Roze
stinkzwam in her Danike!rbos".
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UITBRE ID ING NEDERLANDSE NAMENLIJST VOOR
APHYLLOPHORALES EN PHRAGM OBAS LDI OMYCETES
Werkgroep Cristclla
H enk La mmers 1 en Karel va n de Pur~
' Hoofdstraat 92. 5706 A-\1 I lel mond. =Herentnlsebaan 149. B-21 00 Deurne. Bclgtë
Het gebruik en de wenselijkbeid \'an Nederl andse paddens10elennamen is alom aan,·aard.
Wetenschappelijke namen veranderen immers nog al eens onder invloed van nu:uwe
inzic hten in de nomcnclnruur. Nederlandse namen vom1cn hierdoor een meer stabiele factor
in de naa mgeving van zwammen. D~.: werkgroep Cristclla heeft het initiatief genomt: n ccn
groot aa ntal naa mloze Ap hy llophora lcs en Phragmobasidiomycetcs in België en Nederland
van .:en Nede rlandse naam te voorzien. Het is een Vlaams-Nc:dcrl:mdse samenwerking
geworden binnen de werkgroep. Ook personen buiten de werkgroep zijn hierbij betrokken.
In dt l kader bednnkcn wij prof. Dr. van der Vekcn voor zij n krirische e n nuttige
kanttekeningen o p de lijst. Ook de c:derlandse Namencommissic .lÎJn wij zeer erkentelijk
' oor hun mbreng. Moge deze lijst de srudje en kenniS\ erspreiding O\'er deze mtere!>santc
paddenstoelengroepen bevorderen.

AP HYLLOPHORAL ES
Aborriporus Murill
Abortiporus fract ipt:~ (Berk. & Curt. ) Gilb. & Ryv.
/\ lbalrr llus S.F.Gray
A Ibatrellus cristatus (Schacff. : Fr.) KolI & Pouz.
Albntrcllus ovinus (Sch:~cf[: Fr.) Kotl. & l'ouz.
Alcurod iscos deJic::ttus Wakef (= AcanrhobMidtum)
Amp hinema P Karst.
myloc:orticium Pout
Amyloconiclllm laccrntum (Lusch. ) HJOrtstam & RY'
~ylostereum 3reol::tntm tFr.) Botdtn
Antrod i!l goss)'ptum (Speg.) Ry''·
Antrodia lenis (P. Kar~t .) Ryv
Ant rodiriJa Ryv. & Joh.
Ant rod tclla fo liaceo-dcnt:ua (Niko!.) Gi lb. & Ryv.
Ant rodiclln onychoidcs (Egel.) Niemclii
Atbelia acrospom J(ilich
Athelin bombacina Pers.
Athclin dcctptens (Höhn. & Litsch.} J Enkss.
Athclm ova1.1 Jûhch
Athdta pyrifonnis (M.P Chnsr. ) Jühch
Atheltn saltcum Pers
Athclia l>"Ubovara Jülich & Hjortsram
Athclia h.:nuisporn Jlihch
ALhcltutcutoburgensts (Brinkm.) Jülich
Bot ryobasidium aurcum Pann.
Botryobnsîdi um conspcrsum J.Eri kss.
Botryobasidium oblusisponnn J.Erikss.
C nnlharcllus tèrruginnsccns P.D.Orlon
Cantharellus fricsii Qu61.
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Labynn!Zwam ( = Loweomyces)
Sierlijke labyrinlzwam
Buisjeszwam p.p
Geelgroene buisjeszwam
Schapenbuts;~:s7wam

ZcggcmeclschtJ fjc
Vlieszwam p.p
Vhesj~p.p.

Gebarsren 'lies;c
Gezoneerd<: sparrenkorstzwam
Zachte strook7\vam
Maanspoorsiiookzwam
Elfenbankje p.p.
Tandjesel f~nbnnkjc
Gcsploos clfcubankje
Tapsparig vliesje
Witz:ijdig vltcsj~:
Gcsploos vlksjc
Eisparig vliesje
Peerspong vltt-sjc
Wilgen\'hCSJc
KJompspoorvltCSJC
Smalspong vliesJe
Grootsparig vliesje
Geeltrosvlies
Gtijswit trosv lies
Stompspolig trosvlies
Roestv lekkcncnntharel
Oranje c:mthnrcl

C:mthardlu' luh."-CeJb Pers Fr
l Jnth.m:llu ... m~l:moxeros Oe-sm

Rtmpchgc cantharel
Z\\:tmvordendc clUitharel
craccom\Ce nsudiatu!. cJ En~s:- 6: IIJlln'taml HJon.sum Pluw~ \\ il:-\he!>
( crJccmn~·,c_;, :.~lphunnus 1P Kat"ot 1 J Enk.<-!' & R~....,
Geel "Ch\ he.'
Ceriporiop\i5 muctd:l (Pers Fr l Ry-. ..\: <..llb
FmnJc:J'<'na
(. c:npnnl'fl''' pJnnocmcm ( RomdiJ Gtlh & Ry-.
GdJIIncu..-c pona
Ccnp.m\IP''' r.:MnaS4..'"en.:> 1Ru mdiJ Dllm
llar-.pona
p.1rrcnpona
Ccnpunup,." :.ub\cnnÎ:.pom 1PtiJt ) G1lb. & Rp
Geh.: boomk\lrSt
Cerocurtidum notabile (Jack~ ) Juhch & • talpers
C lu' nriu 1ulhngcri Lêv
C ln' ur iadclphus Donk
tlnvan adl'lphus ligula (Schacn: Fr J Donk
C l:l\ ulina amcthystina (Fr.) Donk
Cl u\'ulinop~ is Overeem
t ïavullnop~ I S uachotoma (Godcy) Curncr
C'lavulinopsis mierospara (Joss. ) C'nmcr
C unl'c rluhusidium Jülich
l'onfcnobusidium olivaceoulbum (Oourd. & Gulz.) Jillich
Conint>httru fu5aspora (Cookc & 1!11 ) Coc1kc
t umophora hnnotensis Pat.
Coronicium J.Enkss.& R )"\
C urtil'ium c\palkns Bres
( un•~ swn mu.:rosporopsis Juhch
ruswm~ c~ Jülleh
<. ru,h,m-. .:.:... subabropru;: (Bourd & Gal/.) Juhch
Oemlroth ~Jr cvm.mt'G31Holtn & LuschJ J Fnkss & R~'\'
Oenripdlis Dool
rx.-nupdh ... tmgth> (Pers. Fr 1 D"""

OiC'ho'>tereum Pilàt
Otdt,l~l~-n:um dururn (Bounl & G3ll) P tl.u
Oiplomitopo ru Dom.

Donkiopuria Kotl. & Pow_
El) thridum J ErikK & HJonSt:Jm
l•l)thrimam l.tctum (P.Karst.) J Enkss & Jijortstam
Fibrodontia Parm.
Fih ulom ycc~

Jültch

1:1hulomyccs scptentrion:tlis (J . ~rikss. ) Jüllch
Calzin h1 llourd.
Ual1ln 1n an c ru~ tnns (Höhn. & Litsch.) Pann.
Ciali'inin pcdicdJatu Bourd.
G unodcrmu P.Karst.
Cinnodcnnn camosum Pat.
G locor~ \ tidiellum instdiosum t Bourd & Gab:.) Donk
Co mphu~

l'cr!'. ex S.F.Gray
(Pers. · Fr ) S F Gmy
llap:alopilu, P Karst
f IJpalllptlw. -.almonicolor I BeO. & Cwt l Pouz..
ll)dncllum :.U3\'C01ens (Scop Fr lP Karst
I h Jncllurn tardwn Maas G

~inmphu' da,~tus

•\mcrhrst ~nolS7\\ am

KnolSl\\ Jm p p.
Klem\: knob7\vam
Amcrhistkornulzwam
Knots;wam p.p.
Gcspleten kn otszwam
K lei nsporigc knotszwam

M:aljc
13ruinwit mnue
Spoclsportgc kelderzwam
Stompmndtgc keldel'Z\Yam

KmonkorslJC
Bkl.e pracht~<lrstzwam
Groot:.ponge pmchlkorstzwam
Rchëil;or~t7w:un

Pcrkamcntrehëflcorstzwam
Cil..tnruacllat!>1Je
StoppdbJ;udzwam
Z:tthte :.toppdbaardzwam
\\' r:.l~J'O',)rkorsl.7\\ am
Bonte "mbpoorkorstZ\vam
Ponn p p
PonJ p.p
Zal mkorsLZ\Y:lrn
Vroege zalmkorstzwam
TnndkorsiJC
Vlicsjc p.p.
Noorddijk vliesje
Reprosteeltje
Berijpt reprosteeltje
Blauwgrijs reprosteeltie
Tonderzwam p.p.: Lakzwam p.p.

Vcmtslaktwnm
Repeterende o liecelkors1
K.not:.cJntha.rcl
\ 'tolettc: knotscantharel
HoulA, am p p.
àlml.lcungc houtzwam
Geurende stekelzwam

H) mcnochaNe subfullgmosa ( Bourd &. Gal7) Hruby
H) phudcm1a d:l\ ig.erum ( 8r~ ) Donk
H) phodcrrrro~ crroteaalbum CHohn & l nsch) J ühch

11 I

Rozcbrume :.tckclzw:un
Kernhoutborstelzwam
Kno~hang harsko~e

Cn!mekh:ung harskorstje

llyphudcnna defioitum (Jad.~) Donl.
\\'1tgmu'' hJn.I.C~n.tJc
llyphodcrma lappooicum (lnsch 1 R~'
l..l(ll.mdhJr.l..vn.tJc
ll yph rnknna litschaucri I Bun) J 1-nk-.) & Stnd
P.iiChnvcrhar.l.or;tJ•'
llyphodcm1a mutatum (P..:cl.) Dunk
PI.JI.I..t.llh.u' I.''"'Jc
Jfyphodcnna nemomJ.: Lim.~011
IJ,Jsh:.r,l.óNJC
llyph(ldcm1a obtusifonnc J.Enks!>.& Stnd
'\t••mph.tng har..l.on.IJ•·
llyphockm1a obtusum J . Eriks~
1 :tptJlh.tr>k<lr>-lt<'
Hy1>hodontia abieticola (Ulllml. & Gal1 ) J Enks$.
l: l hp,~J>tlri!:IC tandJcs7wum
llyphodontin alutacea (Fr. l· r.) J l· nks$.
mul ~p~~rtg.c hllldJcl'l\\ um
Hyphodontia aspc.:rJ (Fr.) J . l.:nks~.
l.t•ll th\J\ttt rutdJ<:S'IW<tlll
ll yphodontia cmcmcca CDuurd. & Gnl7.) J.Enkss. & IIJUM~t.un t\ sg.rnuwc tanJJC~Iwam
Hyphodontia llbulata J.Enkss. & lijortstam
'1"cespon ge tandJeszwom
llyphoduntia lloccosa (Bourd. & Cialz.) J. Erikss.
llartgc t :111dtc~1wu m
llyphodontia mieraspurn J.Erikss. & I ljurtstam
Nu:tigspung..: tandJC~I.w:mt
ll yphuclonti:t pilaecys11Ji!lla (Lundcll ) J.Erikss.
Wtlgcntandj..:>I.W:un
Rut•rnl.h:urtgc tnndJÓ-7.\\ um
Hyphodontia pruni (L1sc lt ) J Erikss. & lljurtstam
llyphodontia rimosissima (Peck) Gtlb.
~l ur lcnumdJ c•7\\:un
llyphudonua spathul:nu (Schnul Fr. t Pamt.
Sputclt.lnUJ~;.I\\ Jlll
1-typochniciellum O\.o rJcum (Jlll rch) IIJI.lrlstam & Ry\ .
Crcmc ploo t\ he>
llypochniciellum sub tllaquc:uum ( LJtsch ) l!Jil nstnm
Na.thlhnulplOim 11...~
lly pocbnicium analog,um (OounL & GaiL.) J Erikss.
locurcntl cltcnJcod.Jc
\ awhm:·cll~nllu.:l.jc
Hypochnictum karstemt 1Br~.-:.. ) 1-hlllcnb..:rg.
llypochmcium lunddtr (8ourJ ) J.l n kss
tic,trcl.cn clfcm.luci.Jc
lnle:n omyces J Erikss ,. RY'
ral.ui.UNJC
lnlc\lomyccs contiguus (P K:~N . J J.Enk-s. & Rp
\ ;m,lod fJI.trl."r>lJC
1\:avinia Pilát
· tel. dl\\ .1111 fl·fl
Lae tisa ria Burds.
firn~l.•>r.>I.I\\,Jin
Ln;.ulinosportl Burds. & Lu~cn
Blnu" •puurkuNJC
Lazulmo~om cyanea (\V:~kef) Bunb. ,Ç;, Lu-sen
Spmrnghl.ru"'IXX'rkur..tjc
T1.'t:r Pllllntkontahjc
Len1aria delkata (Fr.) Curncr
Shjnug honmh , r:trti!Jé
Lcntana mucida (Pers.· Fr.) (um.:r
l.cnlincllus flabellitb nnis (Bolt. Fr 1 ho
Wu.ltcmt.tgplaat
(icurh11c /~tngpl:tat
Lcntinellus inolcns Konr. & l\1.
Lcnt incltus vulpinus (Sow Fr.) Ki.ihncr & ~ I ai~
Ru~sc /lmgplnn t
Lcpidomyces Jülicb
Wal~\· lek
Lcpidomyces subcalccus (Li tsch.) Jül ich
Ruwh.trigc wu.svld.
t.cplospo romyces raunkiacni (M. P.t ïtrtst. ) Jiiltch
Langsp,1ng clwcrg,•ltcsJc
Lcucogyropbana mollusca scnsu ll;tllcnb.:rg
.KnollclJl:Spluo rvlies
Lcucogy rophana o l ivasccn~ (Ocrk. & C'urt.) Ginns & Wcrcs. Olij lklcurig pluoivlics
Lcucogyrophana pulvcntlcnta (Fr.) Gtnns
Uru rn ploc•ivlt.:s
Lcucogyrophana sororia (Bun ) Gi nns
Cin lltg [lltw ivlics
Umonomyccs Stalp. & Loer.
PnrnstctgntskurslJ<=
Lindtneria leucobryophiln (P. IIcnn.) Jülich
Vtlllgc 'lt.:ugclspoorl.orstr.\:tm
Lindtncria panphylicnsis Sernick & Lnrs.
Gct.mdc ' lcugelspoorkor..t7Wam
Luellia Larsson & Hjons tam
SchorsJ.. on.tJc
Membranomyces Jûlu:h
OltckorsLI\\Jnl
Mcmbranomy~es dclc.ct:lbili~ l)acks.) Kour & Saaren
Gele oltckorstzw;~m
Mcmbranomyccs spunus (Bounll Jûltcb
T'' cespon ge oltckors1zwam
Mcruliopsis Bond.
Plali....JJ~t7\\ urn
Meroliopsis albostr.~mmcus (forr.) Jiibch & Stalp.
Golvende plakkaatzwam
;\lyco rrbapbium Maas G.
Hout.~ccl.d7.\~am
Mycorrhapbium pusillum (Brol Fr ) M:ms G.
T~chu:tbouL'-h:kclzwam
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Oll~upn ru~ b'Utllll:uus I Peck) Gtlb & Ryv
Ohi;\lfX'ru' htbcm1cUS IB~rk & Br) Cnlb & R}'\
P:aullicorticium allantosporum J EnJ.:.,
Pcniu phura aur:muaca !Br.::. I Höhn ó.. Lllsch
P1.'11t••rhm·., IJur.:ntit Lundell
P~muph~•rn ptcl":le (Pcr:.. l J Enk~
P.:mophCir.J ptlh):tiPers.) J Enk,:..
Pcmnph(lr.t Jlfll~tma Bres
1\:nmplwm p .:udoverstcoll,r Botdtn
l,clllnphura nlla (Fr : Fr. ) Botdm
PctuophorJ \Crstcolor (Bres.) SilCC & ' yd
l'lutncntchact.: avcll:.mca (Brc' ) J ~nks~ & 1-ljortstam
flham.:mch::u!tc calorricha (P Kur:.t.) J.Enkss. & Ryv.
l'hant.:llld tuch.: lucvis (Pers.: Fr.) J Erik:;s. & Ryv.
Phuncrt1chactc martclliana ( Or~'s.) J.l!rikss. & Ryv.
Phcllinus tligricans (Fr.) fl. Karst.
l'hlcbln :tlbtda Post
Phkhm ccntn fugo P.Karst
l'hlduu comc:t CBourd. & Gal7~ 1 l)unn
Phlcbt:t a.:m~oochrace~ (Bourd & G.Jit) Pann.
l'hlcht.J d.:llct:tcn. (PJ(arst.) Rp
r•hkl-t.t .:~pallcns !Bres.) Pannn.,tv
Phlcbta ~.rnscollavcscens tLtL~h) J Cnk,.; & Hjo.
Phh:htiJ ltmgtc)sttdta!a ILtL~ch I HJtm~tam & Ry"
Phkbu ntttduJa lP.Karsl.l Ry~
rhtcht ,,hr.tceot'ulva CBourd & {zJI7 I Donk
Phkbta ~~T<ll.l (Bourd & Galzl P..um
Phkhta ~ubcretacea (Lnsch ) ~I PC bn''
Phkbt.J ,ulN:nallS 1Bourd Jo: (,all 1 Dt>nl.
l'hlcht.stn'II'ILIIsch. & Lund 1P.um
Phlcbiell3 aurorn (Berk.. & Br.) Larsson & liJOrblam
Phkbtdla bourdoUJ (Boid & Gtll~l
Phlch•cll.t libnllosa (Hallenberg) l..an;:.un & Hjortstam
Phkbtdlu gnsclla ( Bourd.) Larss~10 & lijortstam
Phlcbtclln subflnvidognscn (LIIsch.) Obcrw
Phy~alacria Peck.
Physnlacn o cryptomeriae Bcrthicr & Rogcrson
t•hysispurinus P.Karst.
Pilculcrrnn Jiilich
Piludcmln byssinum (P.Karst.) Jiilich
l'olypur us rr.
l'ulypnrus nlvcolarius (DC. Fr ) J)(lnd. & Sing.
Pw udotomcntella fla\O\'Trcns (I J & L.) Svrcck
Radulodon R}'\ .
R.tJuludtlll cnkssonü Ryv
R::anuaria 3Jltculata (Fr.) Don I.
Ram:ma condcnsata (Fr.l Quél
R:tmanJ ro-;angumea Petersen
Raman.1 lla\a (Schaeff Fr) Quel.
R.utt.lnJ lut~ (\'ttL) e.'t Schtld
R.un;ana ncoformosa Pctef$Cfl
R.un.m;a ~ubbouytis (Col.crl Schtld
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z,\ etende kaaszwrun
\'t.tUc J..;:usn\am
Kromsrot•rvccrue
Eltcn~horsn\ arn
Goudgdc !>Chorszwam
Ztl\'cl"p:tN."horszwam
\rdwnschor;7wam
Bu,w;schorszwam
Bonte schors7\\ am
Gdntmcutc schorszwam
Vcmnd.:rhjkt: schorszwam
Onrna.sthmdJC
StrcngcnhutdJC
Cichnr:HCt't huidje

(.irootsporig huidje
Geblakerde vuurzwam

Wrotligc adertwam
Dikrandaderzwam
lloomnchtige aderzwam

Cirocmgc odcrtwam
Okcrltla adcrr.wam
\'crblekende aderzwam
Gcclgn_tte aderzwam
omberc :uierzwam
\ lclJ,tgc aderzwam
Okdbrumc aderzwam
\ Jh: adCI"Z\\am
Smal pooraderrwam
B!Ju,\ age adcr7n'a1Il
Cir.tu\\e adcrTwnm
SchemerwasJe
Waztg '' U:.JC
Rafelig wns;e
Alb.tSI\\':lSJC

Duplospoorwasje
Spcldcnknupjc
Wit speldenknopje
13uisjcszwam p.p.
Fmnjcvlics
Wit franjevlies
llouttwnm p.p.
llonïngruathoutzwam
Geelgroen rouwvliesje
tckclhutdJc
EspcnstckclhutdJC
S1erltjkc koraalzwam
Roodbrutnc koraalzwam
\ 'kUc:ndc: koraalzwam
Z\\ J\ elk()ra:llzwam

Fclgl!lc kornal7\\ëUD
DoomtaUol'lUitwam
Rozctnpptgc koraalzwam

R.un.:m:t subulli 1Col.crJ o:hti.S
R:amaricïum JEnl._,,,
R:~.nuncJmn :tlbo.x:bro.:~ (Un::,

ht~·

... P r
.,_,,, ul•pot.•r~.,r-tto:

I Jult.:h

Rllm:sriopm cl;n1Jhg.:rJI R I leun 1 t:~•mcr
R.unano~il. tenwcul:tiBuur.S ..\. Ct.tl/ 1 P.:to:n<n
Rcpe tobasidium J Enl,.,,
Rcpctoh:bidmm amcnc:tnum J I nl.,, •'- liJort--tam

Rcpctobastdtum \ th: !131"urJ ,\: tiJit 1J I-nb.,
Rcsi niciu m Pam1
Rt:slnîcium fu:rfum.:cum I Ure' )l'ann
Rlj!ld o po rus undaiUs tl'cr,. · l· r .) Donk
Surcodon rcnnicus (P.Karst. ) P.Knrst.
$urendo n ruligi ncoviulnccus ( Knkhh. up. Fr.) Pat.
Surcod~~n lcucop11~ ( Per,, ) Malt' li ,

Sarcodon lundcllii Mar" Ci & Nannl.
Surrodont ia SchuiLer
rhi~;opora Velen
'icht70pora rudula I Per. I r )II:JIIl-nb.:rg
' ropu loidfS l~b.~L>el lltthn & lu-eh
Sc~ 1inostrom:1. Donk
c;C) lm<'stloma ponent,.,.um flktl. 6. <. un 1D.mk
'\c:~ ûno~l romelli P:um
So..] lm05tromclla hc:ICT<tg~'fk.l 1ll\turd .X. <i3U 1 PJ.nn

i) IOi rem3 binu.:leospon llo~lknh.:r!:!

l•lvtr.:nu dmmsn
' hi\>ln:m:l

k••D..ll/\4 :uTI

~~. ,.,....,

\iJ len~

nl!'tetnnc:mcwn IJ {nl.-.., I tnJ

t"totrcm:t htrscbu I DonS. I O.•nl.
rodulotd::"' lP h.ilf't ll>•>nl.
SNolTrou Sc!fiUIIdcn ( Lu~h I O.ml.
l{tOirtmastrum succtcum J Lnlw·
S1~1otrmta

. i'tolre.mell.a HJOnltlilln
,.,loln:melt.J hnuo:rslc' 11 IIJunM<~m
StMotrcmclla pcrpu:.tiiJ IIJnnM.un
SkclciOrutis subinc.amaln (P.:ck) J Keiler
Skclc!ocutis a.lutacca tlowc l J Keiler
Sph ncrobasidium Obcrw
Sphacrobasidium mmutum (J.I!nkss.) Obcrw. ex Jülich
Stccchcrinum lacti cnlor (tJerk, & C11r1.) Bankt:r
Stccc.hcrinum Jitschnucrt (11ourd. & Clnl;r ) J. Erikss
Slccchcrinum or.:ophilum l.mcls & (iilh.
Stccchcrinum subcrinale (Pcd.) Ry\'
• tereurn insigmrum Qud
Siercum reOexum Re.u.l
tereuro Pers.

ltnlh!! l>.:/4"nll.l•l"3.llljc:"
I ''"' c-rt.JI.t ~••ra.llttr
Rc~h:o:rl..••NJC

\m••fll..;a.uh 1cpclccrl.l•r.tJC
ll'"'l!'f"lll)! rcpctccrl.un.IJc

I UIH.IJC>I\\ .unp p
Whlltlltgc tanll(cV\Htm
t.. l\lt.lk hcc nl tll lSJc~7wnm
B•ttct c ~td,.:l.- wum
I >n t ~hm: .,ld.cltwmu
Plompe ~~c~cltwum
RII•J::•' ' tckcltw:uu
\tekcii..Pr\1/Wlllll p p
I uml111 .1111 p p
\ Jl« wnw" Jm
1

rar"J''""I ·'"' r r

-;llnl.l.ur,tt\IJUI

I ln\crtJklc:- 'hnl.lvr•ttl•.sm
h. .L. niJt:,J..ur'"" .~m
T.utc !uanll• '-••r-t"\.J.IIl
r" ccl..cmlj!4' uml..•r.V\\ .1m
l't'fuiJc urn'-••r,t./'\\:.un
OrutNirJ.I..IumJ.,•NT\Oo am
I riJ umk•lf'V'-"::.m
R.l•J11}:1.' u.ml.tll'"''..un
'\malh.ll,uml.ul""""".un

t.. .tndeiJJruml.ul'>t/\4-:un
I ml.•ll'll"•lm rp
C, ..·dh.ltlgc uml.ol"il7wam
Kabl•urcmm~oN"'·Im
Vanlrut~· Jc:nnctll\\ um
KnhdJcnncnt\1 nm
N cvcll..nr~IJ.: 1'1·1'·
Knnphurlg n cvclkur~lJc

Ï.n l 11 1r11~pi'WIIIII

Wtllc ru~lllwum
I )wllhufrn~ptwam
(ÎI:.~J'hllc ra'pt\\ 1.1111
llrutn\ 1lt1!!C: kl>f')tz\\nm
Gchol(t:n l.or.1111:un
l<ttr.ll\1 am PI'
\lcci~UNJC

ubulicium Hjonstam & R~"'
Subulicium lantmn (J:u:J.;. I IIJUrt... um & Rp
SubulJctum r.illum {)Je~ I Juhch & Su.Jp

Ru1\h.lflg mL-el l.ONJc
Ilobhchg mccll. .... f')1Jc

ubu.li~stidium P:Jnn

Ktlf'&Jc

rr

K<tf'ii7WJm r fl

Tr.nan.a Ad:ms

1'2ptlfrantc"' 3.m

Tbdephora crustaCC3 Sehum F'r
Thelepbora cutic:ulan5 Bed.
Tomentellil 3Spm1la tP~~ llluhn è.: L11scb.

Bcsooc fr:u:~Je"'i" ;un
K rutmchj; r-cxm lDr"tJc
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Tomcntclln mramentaria Rostrup
1 omemei I:~ badia (Link) Sta lp.
I omcntclla botrvotdes (Schw ) Bourd. & Galz.
Tomentclltt hres;dolae (Brinkm. m Bres.) Bourd. & Galz.
I umcntdltt brcvispina {Bourd & Gal7 ) Larsen
Tumcntclla bryophtla (Pers.) M.J.Larscn
Tomentelia caestocinert.' a(Svrcck) MJ.Larsen
Tomentelia cmcrascens (P.Karst.) llöhn & Lttsch
Tmncntdln ciiÏ$ÏÏ (Snee.) Ji.ilich & Stalp
Tnmcmdla lèrruginea (Pers.) Pat
I omcntdla fc mtginella (Bourd. & Gnlz.) Svrcek
Tomcl1lclla fus~:oc inerca (Pers.) Donk
Tnmcntcllu !'uscofèmtginosa (Bres.) Litscl1.
Tomcntcll:t griseomnbrina Litsch. ap. Lund. & Nannf.
Tomtntelia italica (Sacc.) M.J.Larscn
Tomentelia lapida (Pers.) Stalp.
Tom~.:ntc ll a latcritin Pat.
Tomentelia molybdaea Bourd. & Gal7..
Tnm~.:ntclla nt:obourdotii M.l.Larsen
Tomentd ia pubcrula Bourd. & Galz.
Tomcntclla punicca (A. & S. : Fr) Bourd. & Galz.
Tmntntdl:l r;tdiosa (P-Karst.) Rtck
Tomcntclla rubigiuosa (Bres. ) Mairc
Tomentdia stuposa ~Link) Stalp.
Tt1111Cnh:ll:t subclavigera Litsch
Tt,mcntella terrestris (Berk.. Br ) M.l.Larsen
Trcd1isporn amianthina (Bourd & Galz I Ltbena
Tr.:dusporn fastidiosa (Pers.. Fr.} L1bena
Treehtspa ra hymenocystis (Berk & Br l Larsson
Tr.:chi!-pora invtsitata !lacks.) Libenn
Trccluspora nivea (Pers.} Larsson
Tr..:ch1sporn stellulara (Bourd. & Gulz.) Liberta
Trcclu:;pom stcvensonii (Berk. & Or.) Larsson
T rcclusporn subsphaerospora ( Litsch.) Libcrta
Tubulicium vem1ifcrum (Bourd.) Obcrw. ex Jülich
Tuhulicrinis chaetophonts (Höhn.) Donk
Tubulicrinis mcdius (Bourd. & Galz.) Obcrw.
Typhuh1 anccps P.Karst.
Typhukt candida Fr.
Typhula crnssipcs Fuckel
Typhuln dubia (Maas G.) prov.
Typhuln ovntn P.Karst. ss. Corner. Maas G.
Typhula sclcrotioides (Pers.) Fr.
Typhulo trifolii Rostrup
fyphula um:tahs (Grcv.) Bcnh1cr
Typhuln vanobilis Ricss
T~·rom~ cc aJborubcscens Bomd. & Galz.
Tyromyccs wakelicldinc Kotl. & Pou:r~
\ ' araria haucrsle\ ii Boidin
\'nraria tn\CStiens (Schwcin.l P.Karst
\ 'esirulomyces Hagström
Vuillcminia Mairc
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Chocoladerouwkorstje
Bruin rouwkorstje
Twccldcurig rouwkorstje
Egelspoor-rouwkorstje
Cacaorouwkoi"Sljc
Roestgcd rouwkorstje
Gnjsbrllln rouwkorstJe
Muisgnjs rouwkorstje
Geelgerand rouwkorstje
Roesttg rouwkorstje
Moltonrouwkorstie
Gcsploos rouwkorstje
Schurftig rouwkorstje
Kleinsparig rouwkerstie
Stemvorkrouwkorstje
Glad rouwkorstje
Steenrood rouwkorstje
Blauwvcrkleurend rouwkorstje
Wrattig rouwkorstjë
Tnangclrouwkorstje
Bont rouwkorstie
Bleekrand rouwkorstje
Groenvlekkig rouwkerstie
Gen\'OIIcn rouwkorstje
KnotsrouwkorstJe
DtkbutkrouwkorslJe
Gaaf dwergkorstje
Sunkdwt!rg_korstje
Blaz.ig dwergkorstje
Strooiseldwergkorstje
Pegeldwergkorstje
Varendwerg korstje
Afwijkend dwergkorstje
Tolsporig dwergkorstje
Wormsporig buiskorstje
Groenig oploskorstje
Borstelig oploskorstje
Korrelig knotsje
Glanzend knotsje
Kortstcclknotsjc
Koolknotsje
Ovaal knotsje
Kruidknotsjc
Klavcrknotsje
Spatclknotsje
Variabel knotsje
Beukenkaaszwam
Gezonccrdc kaaszwam
StenovcrkorstJe
Beugeltoverkorstje
Huidje p.p.
Schorsbroker

Vuillcmmta aJni Boidm, Lnnquclm & Gtltes
Vuilleminia comedens ( ct!. Fr ) Mnire
\'utUcmima coryh Botd., Lnm.J & Gtll.
Vuilteminia cystJdiam Botd., Lnnq & Gtll
Xcoasma p ruinosum (Pal.) Donk
Xc nnsma nmicolum ( P Karsl.) Donk
Xenospermn Oberw.
Xenospcnna ludibundum ( Rogers & Ltb) Obcrw. ex Julil:h
PHRAGMOBASIDl01\1YC ETES
Achroomyces :trrhytidiuc (Oiivc) WoJ.
Achroomyces c[fusus (J.Schruct) Mig.
Achroomyces insignis Haucrs lcv
Achroomyccs lunaliconidi:uus v.d.Pul
Achroomyces micrus (Bourd. & Galz.) Woj.
Achroomyces pachystcrigmaln P.Robcn s
Ccratobasidium anccps (Bres. & Syd.) Jacks.
Ccm10basidium bicome J.Ert ks). & Ry\
Ccrntobasidium ramicoln Tu, Robcns & Kimbroug
Ccmtobastdmm stridit J.Enkss. & Ryv.
Cerinomyces ~ lartin
Ccnnomyces crusrultnus (Bourd & Gnlz.) Manrn
Dac ~ m) ces cbrysospcrmus B;;rk.& Cun
D:tCI)'lTiyces macnnbbti Re1d
Dacrymyces microsporus P Kai")L
Dacrymyces minor Peck
Daci)'!Tl)'CCS paraphysatus Ohvc
DaCI)'Inyccs \':lriisporus McN:tbb
E ftbulobasidium. \Vclls
Elibulobasidium albesccns (Snee. & Mnlbr.) Weil
Eic.blerieJI.a al licicns (Berk. & Curt.) Bun
Eodoperplcxa Roberts (vb Scbocmn)
Endoperplexa enodulosa (Hnucrslcv) Robl.'ns
Exidin vi llosa Neuh.
Exidiopsis opatea (Bourd.& Galz.) Rcid
Exidiopsis succinea Wclls & Rai lv.
Exidiopsis umbrilla (Rogcrs) Wnjcwoda
lhucrslcvia P.Roberts
llaucrslcvia pulverulenla (ll nucrsl.) Roben s
•tclicoglocn Pat.
Hclicogloea lagerhcimii Pat.
HcterocbaeteiJa Bourd. & Gnlz.
Mic.rosebacina Robens
Microscbacina fugacisstma t Bourd. & Gal7_) Roberts
Microsebacina mierobasidia (ChrisL & Haucrs) Roberts
Microsiroma Niessl.
Mtcrostroma juglaodis (Beren.) Snee.
Myx uium crys~allinum Reid
Myxarium sphaerosporum (Bourd.& Galz.) Reid
Ott uhirur Oberw.
Occultifur iou:rnus (Olive) Obcn\ .
Pbleogena Link
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F l1c.n o;chursb re:kcr
Ge\\ onc )Chor;brckcr
I l .vdaa~horsbrd.er

Mctdoomschorsbrckcr
Vutl ,, ...~.:
Oun t '' :I~Jc
Ncv.:lkor.-11.: p.p.
Gehoornd ncvclkorsiJC

Pana tn lkorSIJC
Vluk 1ri lkors1jc
Ingeka pseld lri lkor~IJ <:
Sik kclspori g 1ri Ikors1j.:
Pu b 11g trilkorstje
Wauszwamlri I korsUc
Varenwaswebje
Mo:m oiSWCbJC
(h a.tlspung wuswchje
S1ot1ig. was\~CbJc
üa f'fd~poord~l.'r

m.crkh:ungc gaO'c:J<.poorüragcr
\ 'anabclc druppdl\\ .un
Roogdruppc lf.\\•am
lla.ngc druppcl1wam
OhJ !'groenI.' druppelT\\ nm
Tnkdr:tndllruppelzwnm
Gcplocmlt: druppelzwam
DruppeiLwam p p
Rcgl.'ndntppclzwam
Brumgcmndc waskorstzwom
W:t.~korSIJC p.p.
Nicu~ waskorstJe
G~wimpcrdc trilzwam
A lb<t.~l wnskorstic
Bnm~lcl!nwoskorstjc

Kromspoonvaskorsljc
Wnskor:~lje

p.fl.

Poederig waskorstje
Snimalkorstjc
Bcrijpl :~n•ranlkorstjc
Suikcnnl zwam
WnskorSIJ~

fl·P·

Vluc.ht1g woskorstie
IJl waskol'l'ljc
Bladgust p. p.
Walnootbl:sdgnst
Kristallnlzwum
Rondspongc ui lzwam
l nbrckc~\\arn

Bosstgc mbrekcrszwam
KorrelkopJe

Phl..:og~na f:~gmen

Bcukenl.orrclkop;c
Gelctwndzw:un
\\'smpcrgelcltaOdZ\\-:un
Tnll\\Um p.p
\\ a_.çl;tagtnll\\ am
BcnJplc \\Jsb:lgtnlzwam

(Fr. Fr ) lin~

Pro1odon1ia Uöhn
flml~nlla ~ubgdatinosa

CP K;u~t I Ptlat

P~rud oh~dnum

P Knrst
Remu ob:t\idium H:metsle\
Renal~'b:\.. hhum nombde H.lue~lc'
:ercodipila Rolxns
~crcndtptla \cnmfcr.I cObem l Ro~'fb
• pitulo:;:lol.':t Rob.!ns
:O,ptcuh,gl~l\:.1 occulm Robens

\\' a'ii\O!!.IJC p p

SI) pdlu Müllcr
S~1.~ ~n:.po ra physciacearum Dtctlench
Tel ruJ!IIniomyces Obem·.& Onntlont
1\:tragont<unyccs uliginosus l P . K~Hs t ) O bcrw. & Bandooi
Thanalcphorus amygdalisporus llaucrs., Roberts & Strid
T hanatcrhnrus och.raceus (Masscc) Rubcrts

gimfTn Chen
fn.:mclln tutumeseens Sm. ex IIM J.. .
rrcml!lhl i ii\' U$3 {Hauerslcv) Haucrslcv
I remdia ltchcmcola Dicdendt
I remdia pcnctmns (Hauersle\') Juhch
Tremdia phaeopbysciae Du:dcnch & M .Chn sL
Tremelia \Cn.tcolorss. Bandoot & Grnn.-;
Tremdia ' ' mhu Diederich
T t'l'lll è ll n

frrrnrllo dendrop~is

CComerl Cra" I

T î't·mi,nh lp.,.,... I Le' .

\\ Offfi\\Uo;kor-.IJC
Kapsdl\\'3J'Il
\'c:rborgcn J.up$clzwam
Knstull\\1lm
Vingcrmosgalzwam
Knollct;csgast
OrnnJC knolletjesgast
Twccsporigc trosvlies
Okcrk lcurigc trosvlies
Girn nri 17.W:tll1
Cic?wollcn tril zwam
Dwergkorsttri l7wam
Echie ko rs tmos tnlzwam
Dooldringende tnlzwam
Schadu\\ mo:.trilzwam

Schor!>!" amtnlzwam
Klcmc l.ors.tmostnlzwam
TnlL\,am p p
T nl7\\ :un r p

Tul:onl'lla 3Dgur..fera Robens
Ksonl.;c~ponge"~'4UD
Tul.,..ndla bourdoUJ Jühch
lrchtbrumc ''33SZ''"lllD
I ui.I!\Ol'll.1 brmkmannü Bm;.
Prp~ "il3l>Z\\:tm
I uJJ.,nella ~o.-ur'\ rsporä Donk
Boog-.pongc "aaszwam
Tul.t\nd!J c~ ~udropbarn Höhn. ~ LtL-.ch
Olll'<ir:mdwa3S7\\1llll
r ulao;nclla d.mrca Hauersle\
Knotsstc.'CI\\ J:JSZwam
ruln-.ndl.! dèlrqucscens (Jühdt) Jultch- ro~ell:l Bou.rd. & Gal/ lngl..'l>IOICO \\03SZWam
I ula ncllu g ns~.'Orubella lusch
T:!lkwans7\vnm
lul.r:.ncllu hynlina Höho. & Lttsch.
Spuugwn:r..szwam
Tula:.ncllu mtcrrogans Roberts
Spiraalspoorwanszwam
Tulu:;nclla obscura B. & G.
Vage waaszwam
ruln~ n clla ruhropallens B. & G.
131cckmdc waaszwam
Tu lasnclln subglobospora IIj ortstam
Vale wHas7.wam
Tuln:.nclla thclephorea (Jülich) Jülich
Korstjeswaaszwam
1 ulu~n..:lla tomaculum Robcns
Kon sporigc waaszwam
Tulasm:lb \'nlcntini v.d.Put
ValcnltJnswaaszwam
Xcnoluchnc Rogers
Tnlzwnm p.p.
.X"nui.11Jmc long•comis Hauersl..:\
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de paddestoelen 1n

MATCHJVL<\KER
Voor de paddoliel die alles al heen (inclusier laptop in het veld) IS er nu de Engelstalige
CD-ROM. ''MatchM nkcr". Hiem1ee kan j e ongeveer 2000 Noord-A merikaanse plaatjes7w:.~nuncn mei lamellen tlctcn11inercn. Maar je kan het programma ook een intcmarionaal
kkurtjc geven door er Europese paddestoelen aan toe te voegen: zeker leuk voor monniken
md te wc1ntg monnikenwerk.
Volgens mij kan JC dne kanten op met dit programma: I) het bestuderen om het
'Cf\ oh!cn:- als leuke curiositeit te beschouwen: 2) het gebruiken als goed voorbeeld voor
ccn N~dcrbnds 'Europees detcm1inatieprognmma: enlof 3) er zelf tnfonnatie aan toe,•oegcn. waardoor het aJs persoon lijk naslagwerk en determinatietabel kan functioneren.
Al bcn 1k positief over MatchMaker. er zijn twee problemen mee. Ten eerSt!.! doe je
cr vrij lang over om er nieuwe mfom1<1tie nan toe te voegen. Ten tweede vraag ik me af wie
er echt baat b1j heeft, beginner of kenner, paddogek of computergek 'I De tijd za l het leren.
Ondertussen vcrtel ik w1nuil mijn kloosterkamer hoe het programma er uit ziet op het
computerschcm1.
BiJ hel opstarten vnn het programma verschijnt er link een lange lijst Latijnse
namen. Door een naam te selecteren verschijnt er recht · uitgebreide mformatic over de
gekozen padJestoeL Somm1ge namen zijn voomen van een asterisk. Door op zo'n naam te
dubbelkllk.J.-cn. versch1jnen er foto's \'an goede kwaliteit Match/\-laker wordt een op:-tatistiek-gebasecrde detcnnmatietabel al · JC het menu ''Make a New Match" aanklikt. Dan
moet jc rcdclijk veel meerkeuzevragen beantwoorden. Gel ukkig is dit deel zo
gebruikersvri endelijk dal het weinig tijd kost. Het programma geeft gewoOJllijk ëén en soms
een paar paddestoelen weer als resultaat. Als de paddestoel al iJl het systeem zit, dan is de
kans groot dal de "match" (overeenkomst/detenninatic) nauwkeurig zal zijn. Anders krijg je
een Canadcs\.· Col~1 ·biu als resultaat.
Om mcuwe paddestoe len en infom1atie toe te voegen, maak JC gebruik van de
menu's "Advanc\!d" en "Add new spec1cs". Het is ook mogelijk om eigen dig:itak fo to's aan
het programma toe te voegen. maar de nodig" handelingen z-ijn re mgcwikkeld om hier uü
te leggen.
De ontwerper van het programma. lan Gibson, verkoopt zijn CD-ROM tegen
kostpriJ:.. \oor I 0 Canadc:se dollars. lnm1ddcls heeft hij lil iJ. per e-mail toestemming....,,::t
ocue~en
0
om zelf kopieën te maken en tegen kostprijs te verkopen. Dir kan ik dtlen voor ongeveer
Euro 3,20). Je kunt dus bij mij per e-mail (r.j.brocrsma@hccnct.n l) of per post (R.
Brocrsma, Rembrandtkade 53-[, 3583 TR Utrecht) een kopie van MatchMaker bestellen.
1\ Is curiosi teit. voorbeeld of deterrninatictabel? Wie weet'! Maak er iets moois van.
R.J. Broersma. Utrecht

BINNEN- EN BUITENLANDSE WERKWEKEN
Zie pagina 7 van de t:xcursicbij lage.
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MI CROSCOPiEDAG VOOR 'ECHTE BEG INNE RS'
Als men zich gaat verdiepen in het beswderen V;Jn paddestoelen dan merkt men al snel uat
voor een juiste detem1inatie een microscoop een onmisbaar insrnament is. Om ticgenen die
belangstelling hebben voor deze boeiende wereld van ongekende beelden llrganiscert de
Wetenschappelijke Commissic op ~a terda g 8 juni 2002 een micru:;copacdng voor
beginners. Deze dag as bedoeld voor mensen die met of nauwelijks met een rmcroscoop
gewerkt hebben en vooral voor uc vek nieuwe leden van ue VM de kans om haem1ee aan
de slag te gaan.
De volgende aspecten zullen behandeld worucn· hoc maak je prcpnr.ucn" \\ :ll ZlJn
sporen en hoc meet je die? \\':tt zijn C)'Stidcn en waar vmd je die'! Enl.dc ccnvoudigc
toepassingen van chemiSche reactres. Na een thcorc11sch deel O\ er de mu;.roscoop en
bovengenoemde aspecten volgt een prakltsch deel waarbtj u zeld :lllll de slag kunt
Het \erdiem aanbeveling om indien mogdi;k een cagen microscoop mee te nemen.
Ter plaatste zijn slechts enkele exemplaren beschikbaar.
De dag wordt gehouden 111 het gebouwcncomplo.:x van het C.\:ntrualburcuu 'oor
Scllimmclcu lturcs te Utrecht. Opgave vóó r 18 mei bij Bernhard de Vries, Rocrdomplaun
222, 7905 EL Hoogeveen, tel. 0528·265234, e-mail bwldcvries@hctnct.nl. Wucht niet te
lang met uw aanmelding want er kunnen slechts 20 personen gcplnatst worden. De
deelnemers krijgen t.z.t. nader bericht.
Elisabeth Jansen. secretaris Wetenschappelijke Commisstc

ALGEMENE LEDENVE RGADERING

ZATERDAG 13 APRIL 2002 TE UTRECHT
fn heL eerste nummer van Coolla van dit jaar werd u rco.:cb uitgenodtgd \OOr de Algemene
Ledenvergadering. die wordt gehouden i11 bet gcbouwo.:ncomplex \an hel Centraalbureau
voor Schimmclcultures!NlOB. Uppsalalaan 8. op de Uilhof bij Utrecht (tel. reccpue 0302122600). Voor rouJebeschrijving cn agenda van de huashoudelijkc vergadering, zie aldaar.
Het middagprogramma had u nog van ons tegoed:
(lunchpau1..e van ca. 12.30-14.00 uur)
Midd agpro~ramm a

I 4.00- 14.30 uur
14.30-15.00 uur
15.00-15.30 uur
15.30-16.00 uur

Wim Ligterink: Instructic op het gebied van paddestoelen van leraren
en IVN-gidscn in de provinere Overijssel
Lenie Bakker: Paddestoelen in de Wassenaarse Parkcn.
Ad van de SergiGriem Fransen: bajdrage namens de Paddestoelenwerkgroep Oud-Beijerland {lltcl nog onbekend).
Kees Vcrwe1j: bijdrage namens de werkgroep NMV-KNNVVogelbescherming Noordwijk (titel nog onbekend).

Graag tot zaterdag 13 april!
Gerard Vcrklcy. secretaris
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BESTUUR VAN DE NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIC ING
Dr. Th.W. Kuyper. voorzitter, V<tn Lidth de Jeudelaan 9, 6703 JA Wageningen. tel. 03 17-420386.
Dr. G.J.M. Verkley. secretaris. I-la verweerd I 5. 3762 BA Soest, tel. 035-60 15056. Secrctoriamsadrc :
Centraalbureau voor Schimrnelcuhures. postbus 85 167. 3508 AD U1rech1. tel. receptie:
030-2 122600. tel. direct: 030-2 122684. e-mail nmv@cbs.know.nl.
Dr. W.G. van der Sluis. penningmeester. Beatrixstroat 28. 4 10 1 l-IK Culemborg, tel. 0345-5 13348.
gironummer 90902. e-mail w.g. vandersluis@pharm. uu.nl.
A. Stroo. commissaris excursies, Haarlemmerstraat 731-1, 23 12 DL Leiden, tel. 07 1-5 1354 72.
Dr. P.J. Keizer. commissaris publiciteit, Kruisweg 23. 35 13 CS Utrecht, tel. 030-23-0505.
R. Douwes, werkweekcoördimuor. Surinamestraat 136. 97 15 PZ Groningen. tel. 050-57 18578.
Dr. M.E. Noordeloos. vertegenwoordiger v;u1 de Wetenschappelij ke Commi ie. adres zie onder.
LEDENAOMlNISTRATIE
Mw. M.J. Dam. Hooi. chelf 13. 65!! 1 SL Malden. tel. 024-358242 1. e-mai l m.dam@paog.umcn.nl.
RE DACT IE COOLIA
Adres: redactie Coolia. t.a.v. M.E. Noordeloos. po:.tbus 95 14. 23CXl RA Leiden.

Eindredactie
N. Dam. Hooischelf IJ . 658 1 SL Malden. tel. 024-358242 1. e-mail nicod @sci.ku n.nl.
S. Lomas. Akkerhoornbloem 7. 23 I 7 KP Leiden. tel. 07 1-52 11 972. e-maillomas.holl @planet.ni.
M.E. Noordeloos. Solin genstraat 12. 2804 >..'T Gouda. tel. 0 182-538684.
e-mail noordeloos@ nhn.leidenuniv. nl.
A.I. Tem1orshuizen. Kabelj au waJiee 11 . 6865 BL Doorwerth. tel. 03 17-3 14306.
e-mai I aad.termorshuizen @biob.dpw. wag-ur.nl.
Buitenredactie
F.A. van den Bergh, Muiderwaard 3 13, 1824 XH Alkmaar. tel. 072-56 13303.
R. Chrispij n. Jodenweg I. 8385 GP Vleddcrveen. tel. 052 1-38 1934.
M.M. GroenendaaL de Ruyterstraat 9 1. 1792 AM Oudcschild. lel. 0222-32232 1.
P.J. Keizer. Kruisweg 13. 3513 CS Utrecht. tel. 030-2343505.
M.J .H. Kortselius. Morsebellaan 88. 2343 BN Ocgs1gce~t. tel. 07 1-5 17:!966.
Mw. W. de Ligny. va n Bruchovenlaan 8. 2343 HO Oegstgeest. tel. 07 1-5895223.

OPROEP AAN AUTE RS
Kopij is van harte welko m. en dienl te worden gezonden naar hel rcdact ie-adrc~ . Wilt u de redactie
van Coolia wat werk uit hande n nemen. neem da n voor~1 f contact op met de redactie over uw planne n.
De redactie behoudl zich het ree hl voor leksten aan te passen of in te korten.
Als de kopij digitaal wordl aa ngeleverd, dan het liefst mei zo weinig mogelijk opmaak.
Tabellen dienen aangeleverd IC worde n door de kok1mmen te scheiden met behul p van één 'tab' en
nie~ met spaties.
COPYRIGHT
Het copyright voor tekst en illustrat ie~ van de art ikelen berust bij de Nederlandse Mycologi$che
Vereniging. Auteurs behouden te allen tijde het rechl om onderdelen van de lekst en de illustraties
voor andere doeleinden te gebruiken. Voor overname v:m hele artikelen is toestemming van de
redaclit: vereist.
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