Clavariadelphus pistillaris - Reuzenknotszwam. Foto: Ruth van Crevel.
De Nederlandse Mycologische Vereniging
Opgericht in 1908, heeft de Vereniging als doel de beoefening van de mycologie in ruime zin te
bevorderen. In voor- en najaar worden wekelijks excursies georganiseerd, verder worden er
werkweken gehouden en in de winter verscheidene landelijke bijeenkomsten. Tevens is de
NMV actief in de natuurbescherming waar het paddestoelen betreft.
De bibliotheek van de NMV is gehuisvest in het Centraal Bureau voor
Schimmelcultures (CBS), Uppsalalaan 8, Postbus 85167, 3508 AD Utrecht. Inlichtingen bij de
bibliothecaris, H.A. van der Aa (tel. 030-2122694 (CBS) of 035-5432320 (thuis)).
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. 024-3582421), e-mail: m.dam@paog.umcn.nl .
website: http://www-mlf.sci.kun.nl/nmv/
index Coolia (1983-2001) op www-mlf.sci.kun.nl/nmv/nieuws.htm
Verenigingsmededelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur,
de inhoud van de rubrieken onder die van de samensteller.

INLEVERDATA KOPIJ
Door toenemende complexiteit in het gereedmaken van Coolia wordt auteurs, ook die van
de vaste rubrieken, vriendelijk verzocht zich strikt aan de volgende inleverdata te houden:
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coolia aflevering

artikelen

'vaste' auteurs1

46(3)
46(4)
47(1)
47(2)

14 april
14 juli
14 oktober
14 januari

1 mei
1 augustus
1 november
1 februari

uit de tijdschriften, excursie-aankondigingen, verenigingsmededelingen.
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IN MEMORIAM
Jan Frencken 1921 – 2002
Op 5 oktober overleed thuis, in Hilversum, Johannes Babtist Maria Frencken. De crematie
vond in besloten familiekring plaats en zodoende waren er geen leden van onze vereniging
bij aanwezig. Wel hebben enkele van zijn goede vrienden hem in zijn laatste moeilijke
weken nog opgezocht, thuis en in het ziekenhuis.
Jan was al jaren hartpatiënt en had daarnaast grote problemen met rug en benen,
waardoor hij zich nog maar moeizaam voortbewoog. Voor een aartswandelaar, fietser,
schaatser en natuurliefhebber als Jan was, was dat een moeilijk te verteren zaak.
Jan werkte in het begin van zijn loopbaan bij Philips in Eindhoven, en was daar meteen ook
al actief in de KNNV. Hij leerde er o.a. Jasper Daams kennen, wat leidde tot een levenslange vriendschap, waarbij de paddestoelenstudie een grote gemeenschappelijke passie
werd. Toen Jasper 10 jaar geleden overleed herdacht Jan hem als zijn grote leermeester in
de mycologie. Maar Jan was als veldbioloog een ‘omnivoor’, die zich naast de paddestoelen
ook verdiepte in mossen, lichenen, vogels en mineralen. Na zijn verhuizing naar Hilversum,
in 1946, werd hij de stuwende kracht achter de KNNV-afdeling Het Gooi, waar hij
gedurende 35 jaar onafgebroken voorzitter van was. Hij resideerde jarenlang in een grote
KRO-villa in Hilversum, waar hij zijn programma’s voorbereidde, maar tevens aan zijn
vrienden van verschillende verenigingen ruim de gelegenheid bood om er te vergaderen.
Ook de lokale KNNV-bibliotheek was er ondergebracht. Bij de KRO kreeg hij bekendheid
door de door hem verzorgde programma’s met licht-klassieke muziek. Ter voorbereiding
voor die programma’s reisde hij, vaak samen met zijn echtgenote Metta, stad en land af, op
zoek naar nieuwe items. Op zoek naar lokale muziekgezelschappen belandde hij dan bij
bestuurders van harmonieën in alle delen van het land, en liet zich graag fêteren door de
lokale notabelen en pastoors, die er maar wat trots op waren als ‘hun’ harmonie ‘op de
radio’ kwam. Jan knoopte aan die werkbezoeken altijd meteen een excursie in de omgeving
vast en kwam dus altijd thuis met een nieuw programmaonderdeel voor zijn radiorubriek,
èn een boekje vol waarnemingen. Hij hield vanaf 1942 een uitgebreid kaartsysteem bij, van
alles wat hij op zijn tochten in binnen en buitenland tegenkwam. Hij was ook in de NMV
één van de eersten die alle gebieden die hij bezocht zo volledig mogelijk inventariseerde.
Met voldoening nam hij waar, dat zijn ‘lijstjes’ in verschillende verenigingen een zekere
status kregen en dat zijn goede voorbeeld werd overgenomen en uitgroeide tot de huidige
bijna professionele aanpak van inventarisaties en karteringen bij NMV, maar ook b.v. bij
Floron. Hij was tot voor kort ook een actief florist, die door zijn vroegtijdige afkeuring veel
tijd kon vrijmaken voor excursies, en voor jaarlijkse langdurige verblijven in Zwitserland.
Hij legde o.a. een zeer uitgebreid herbarium van alpenplanten aan, maar verraste bij
terugkeer de thuisblijvers niet alleen met grote stukken Zwitserse chocolade, maar ook met
bijzondere paddestoelen uit Wallis.
Voor onze vereniging was hij o.a. bestuurslid van 1972 t/m 1983 en organiseerde tal van
excursies en werkweken, waaronder de befaamd gebleven excursies naar de Ardennen in de
late zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw. Hij zorgde ervoor dat de totaallijsten
van de werkweken niet in stoffige laden verdwenen, maar publiceerde ze in lokale
tijdschriften, zoals Natura Mosana en stelde ze beschikbaar voor de later grootschaliger
georganiseerde karteringsprojecten, van de NMV, maar ook van andere organisaties. In dat
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opzicht was hij een pionier uit het pré-computer tijdperk, wiens gegevens nu echter
voorgoed bewaard zijn in de diverse databases. Voor zijn bijzondere verdiensten in dit
opzicht kreeg hij in 1991 de Cool- en Van der Lek-prijs.
Het is niet mogelijk om in kort bestek alle verdiensten van Jan voor de mycologie het
volle pond te geven. Velen zullen zich hem vooral herinneren vanwege zijn zonnige
karakter, zijn nadrukkelijke aanwezigheid, zijn gastvrijheid en zijn sterke drang om anderen
te laten delen in zijn kennis en ervaring. Aan de andere kant was hij soms zuinig op zijn
ontdekkingen, omdat hij zich rekenschap van gaf van de kwetsbaarheid van sommige
vindplaatsen. Toen hij ergens tussen Baarn en Hilversum een vindplaats van Squamanita
odorata (Odeurzwam) had ontdekt, kostte het mij veel overredingskracht om hem ertoe te
brengen om zijn geheim prijs te geven. Ik was toen eindredacteur van Coolia en hield hem
voor dat ik in die kwaliteit, meer dan ieder ander, het recht had om kennis te maken met de
paddestoel die zolang de naam Coolia had gedragen. Hij aarzelde, maar maakte er ten slotte
een hele happening van om de vindplaats samen met enkele andere bevoorrechten te
bezoeken.
Het heeft hem goed gedaan dat één van zijn goede vrienden hem kort voor zijn
overlijden nog een exemplaar van Russula violeipes (Paarsstelige pastelrussula) bezorgde
van een door hem enkele jaren geleden ontdekte vindplaats onder de rook van Hilversum.
Het was het laatste mycologische lichtpuntje in de moeilijke weken vóór zijn afscheid. We
leven mee met Metta en dochter Marjolein en willen hen voorhouden dat Jan nu de rust
gevonden heeft waar hij tijdens zijn lange, actieve leven geen tijd voor had.
Huub van der Aa

NIEUWE INDEX COOLIA 1993-2002
Met dit nummer van Coolia is meegestuurd de nieuwe index, die de jaargangen 1993-2002
bestrijkt. Hierin staan alle taxa die in Coolia vermeld zijn geweest. Geen boekje om eens
gezellig door te lezen, wel een heel handig naslagwerk als u wilt weten of ooit aandacht is
besteed aan die bijzondere soort die u net gevonden heeft. Wie de index al eens heeft
geraadpleegd op www-mlf.sci.kun.nl/nmv/nieuws.htm zal zich gerealiseerd hebben dat de
vervaardiging ervan geen sinecure is. De internet-index beslaat de jaargangen vanaf 1983
en omvat 16676 vermeldingen, oftewel ruim 200 vermeldingen per nummer! Het is Johan
Steketee die dit consciëntieuze werk doet. De redactie van Coolia is hem hiervoor bijzonder
erkentelijk!
Namens de redactie, Aad Termorshuizen
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HET GESLACHT CORTINARIUS IN NEDERLAND — V
Groep 23: Telamonia’s met bruin velum
Nico Dam1 & Thomas W. Kuyper2
1)
Hooischelf 13, 6581 SL Malden
2)
Sectie Bodemkwaliteit, Wageningen Universiteit, Postbus 8005, 6700 EC Wageningen
Dam, N., Kuyper, Th.W. 2003. The genus Cortinarius in the Netherlands – V; Group 23, Telamonia
species with brown veil. Coolia 46(2): 51-56.
An overview is given of the Dutch Cortinarius species in group 23 of our previously published
artificial classification (N. Dam & Th.W. Kuyper (1998), Coolia 41(4): 227-242). Group 23
comprises species with dry cap and stem, and brown to grey-brown veil. In the Netherlands there is in
fact only one species that really belongs here, C. pholideus. Nevertheless, some other species
exceptionally produce variants with brown veil, and such collections might be sought in this group as
well. The species are keyed out and shortly described and/or commented upon.

In deze vijfde aflevering van ons overzicht van de Nederlandse Gordijnzwammen1 komt
een kleine, goed herkenbare groep soorten ter sprake. Het gaat om groep 23 uit onze eerder
gepubliceerde onderverdeling (Dam & Kuyper, 1998; verder afgekort tot DK98): Gordijnzwammen met droge hoed en steel, en bruin tot bruin-grauw universeel velum. Dat velum
vormt normaal gesproken opvallende banden of schubben op de steel, en soms ook op de
hoed. Het velum bevat geen roodachtige of (oker)gele tinten; dergelijke soorten moeten in
groep 22 resp. 21 gezocht worden. Op deze manier gedefinieerd is groep 23 bij uitstek een
onnatuurlijke groep, dat wil zeggen dat ze soorten bevat die niet bijzonder nauw met elkaar
verwant zijn, maar die alleen ‘per ongeluk’ een opvallend uiterlijk kenmerk gemeenschappelijk hebben.
Bruin of grauw velum komt bij Gordijnzwammen (Cortinarius) niet zo veel voor.
Sterker nog, in Nederland bestaat groep 23 op de keper beschouwd uit slechts één soort,
Cortinarius pholideus (Bruinschubbige gordijnzwam). Overzichtelijker kan het niet, lijkt
ons! Wel zijn er natuurlijk enkele potentiële valkuilen. Allereerst het begrip velum zelf. We
willen er nadrukkelijk op wijzen dat het hier om het universeel velum gaat, niet om de
cortina, het gordijn (zie ook Kuyper & Dam, 1998). De cortina is bij volgroeide Gordijnzwammen vaak zichtbaar als spinrag-achtige vezels hoog op de steel. Het universeel velum
vormt vezels, schubjes of een zigzag-patroon op ruwweg de onderste helft van de steel, of
soms zelfs een strak aansluitende sok om het onderste deel van de steel; vaak vormen de
bovenste resten van het universeel velum een soort ringzone. Waar we het in dit verhaal
over velum hebben wordt steeds het universeel velum bedoeld. De kleur daarvan is dus het
best te beoordelen door de resten ervan op het onderste deel van de steel te bekijken. De
cortina en het bovenste deel van een eventuele ringzone zijn bovendien vaak roestbruin
getint doordat er sporen op zijn gevallen, en daar moet u zich natuurlijk niet door laten
misleiden! Overigens is het velum bij Gordijnzwammen weliswaar altijd aanwezig, maar
niet altijd even duidelijk zichtbaar, en bij sommige collecties valt het niet mee om te
bepalen wat voor kleur het velum nu eigenlijk heeft.

1

Aflevering IV in Coolia 45(4): 213-221 (2002).
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Voor de hier te bespreken groep 23 is er gelukkig een eenvoudige vuistregel: Als u twijfelt,
hoort uw collectie hier niet thuis! Ook uitgesloten uit groep 23 zijn Gordijnzwammen
waarvan het velum weliswaar bruinig is, maar ook een duidelijke (oker)gele of rossige
component bevat; alleen tabaksbruin of grijsbruin velum telt mee voor groep 23. Overigens
is het goed mogelijk dat er bruikbare taxonomische kenmerken zitten in de chemie van de
pigmenten die bij de kleur van het velum betrokken zijn, maar daarover is bij deze groep
Gordijnzwammen nog weinig bekend.
Daarnaast komt er in ons land ook nog een aantal soorten Gordijnzwammen voor die
normaal gesproken wit, witachtig of bruingeel velum hebben, maar waarvan soms
afwijkende collecties met (grijs)bruin velum gevonden worden. Dergelijke collecties zijn
met de gangbare literatuur vrijwel niet te determineren. Om praktische redenen hebben we
die soorten (C. erythrinus, C. paleaceus, C. raphanoides en C. valgus; Nederlandse namen
volgen later) dan ook in groep 23 opgenomen. Daarnaast is er nog C. fuscoperonatus. Die is
weliswaar niet in het Overzicht van de Paddestoelen in Nederland (Arnolds et al., 1995;
verder afgekort tot OPN) opgenomen, maar we hadden hem in eerste instantie ook in groep
23 opgevoerd (DK98) op grond van een vermeende collectie uit Oostvoorne. Bij nader
inzien blijkt het hierbij om een ongebruikelijke vorm van C. torvus (Gelaarsde gordijnzwam) te gaan. Daarmee vervalt C. fuscoperonatus dus weer, maar voegen we C. torvus
aan groep 23 toe.
Hieronder volgt allereerst een sleutel tot de soorten uit groep 23. In afwijking van
eerdere afleveringen uit deze serie hebben we dit keer ook enkele soorten in de sleutel
opgenomen die (nog) niet uit Nederland bekend zijn. De belangrijkste reden daarvoor is,
zoals hierboven al gezegd, dat de meeste van die soorten anders nauwelijks te determineren
zijn. De sleutel wordt gevolgd door korte beschrijvingen van en/of notities bij de
afzonderlijke soorten. Alle gebruikte namen zijn gebaseerd op het OPN. Zoals gebruikelijk
houden we ons aanbevolen voor goed gedocumenteerde collecties (met bruin velum!) van
de hier besproken soorten (behalve C. pholideus), en van soorten uit groep 23 die met deze
tabel niet te determineren zijn.

Sleutel tot de Nederlandse Gordijnzwammen uit groep 23
Afkortingen: sp. = sporen; vr.l. = vruchtlichaam/lichamen.
Nederlandse namen: zie hierna, notities bij de afzonderlijke soorten.

1. Velum vormt vele vlokkige, donkerbruine schubjes (donkerder dan de achtergrond) op
de hoed en het onderste deel van de steel; sp. 6,5-8×5-6 µm ...................... C. pholideus
1. Velum ofwel niet schubbig maar vezelig, of (indien toch schubbig) licht bruinig en
bleker dan de ondergrond; sp. variabel
2. Sp. groter dan 9×6 µm
3. Velum althans bij jonge vr.l. als een sok om de steel zittend, en met een
ringvormig afstaande bovenrand; geur karakteristiek en vaak opdringerig zoetig
.................................................................................................... C. torvus
3. Velum vormt dunne, aanliggende gordels op de steel; geur knollig of naar
champignons, niet zoetig ......................................................... C. fuscoperonatus
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2. Sp. kleiner dan 9×6 µm
4. Vr.l. vrij fors; hoed 30-70 mm, nauwelijks hygrofaan; steel dikker dan 5 mm
5. Steeltop en jonge lamellen vaak met violette tint; sp. 7,5-8,5×5-6 µm
................................................................................................... C. valgus
5. Vr.l. zonder violet (of hoogstens met een dubieus waas); sp. 6,5-7,5×5-6 µm
.......................................................................................... C. raphanoides
4. Vr.l. tenger; hoed tot 40 mm, meestal duidelijk hygrofaan; steel dunner dan 5
mm
6. Hoed zeer donker purperbruin; steelbasis rossig bij beschadiging; geurloos;
sp. 7-7,5×5-6 µm ....................................................................... C. erythrinus
6. Hoed ‘gewoon’ bruin; steel bij beschadiging donkerder wordend, niet rossig;
geur naar Pelargonium; sp. 7,5-8,5×5-6 µm .............................. C. paleaceus

Notities bij de afzonderlijke soorten
(alfabetische volgorde)

Cortinarius erythrinus (Fr.) Fr. — Lilastelige gordijnzwam.
De Lilastelige gordijnzwam heeft normaal gesproken (gebroken) wit velum, maar af en toe
worden collecties met rossig bruin of grijsbruin velum gemeld. Uit Nederland zijn deze nog
niet bekend, maar dat zou mede kunnen komen doordat dergelijke vondsten moeilijk te
determineren zijn met de gangbare literatuur. Moser (1983), bijvoorbeeld, noemt weliswaar
een “graubraun gegürtelte var.” (p. 407, couplet 10), maar alleen op de plek waar de
typische vorm (met wit velum) zou uitsleutelen. Karakteristiek voor C. erythrinus zijn de
rossige steelbasis in combinatie met de relatief plompe, grof geornamenteerde sporen. De
typische vorm ervan moet in groep 30 of 31 gezocht worden, en zal in één van de volgende
delen van deze serie beschreven worden.
Cortinarius fuscoperonatus Kühner (figuur 2b; plaat 3, pag. 74).
Zoals in de inleiding al genoemd, is C. fuscoperonatus in DK98 ten onrechte voor
Nederland opgevoerd. De betreffende collectie bleek achteraf tot C. torvus te behoren (zie
aldaar). Omdat beide soorten toch wel heel erg veel op elkaar lijken, ook in microscopisch
opzicht, hebben we C. fuscoperonatus hier toch in de sleutel opgenomen. Overigens is C.
fuscoperonatus, net als C. pholideus, een soort die echt in groep 23 thuis zou horen; het
velum is ‘van nature’ bruingrijs. U bent allemaal van harte uitgenodigd om deze soort
alsnog in Nederland te vinden!
Cortinarius paleaceus Fr. — Gewone pelargoniumgordijnzwam.
Evenals C. erythrinus heeft ook C. paleaceus normaal gesproken wit velum, en worden
slechts bij hoge uitzondering collecties met bruinig velum gevonden. Naar mijn (ND)
ervaring gaat het dan meestal ook nog om vruchtlichamen waarbij de schubjes op de hoed
bruinig verkleurd, maar de velumresten op de steel nog steeds wittig zijn. In alle gevallen is
het velum hoogstens licht bruin en nooit donkerder dan de ondergrond (verse
vruchtlichamen). Daarnaast is C. paleaceus goed gekarakteriseerd door de opvallende, wat
zurige geur naar citroengeranium.

53

Figuur 1. Habitus van Cortinarius pholideus (links) en de afwijkende collectie van C.
torvus (rechts).

b

000

c

Figuur 2. Sporen van (a) de afwijkende collectie van Cortinarius torvus, (b) C. fuscoperonatus en (c) C. pholideus. Het maatstreepje komt overeen met 10 µm.
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Cortinarius pholideus (Fr. : Fr.) Fr. — Bruinschubbige gordijnzwam
(figuur 1a, 2c; plaat 4, pag. 74).
Hoed 35-70 mm, in volwassen vruchtlichamen vlak gewelfd met een meestal duidelijke
umbo, rand recht of neergebogen, niet gestreept; oppervlak droog, dicht bezet met kleine,
afstaande donker bruine schubjes op een lichter bruine ondergrond; niet hygrofaan.
Lamellen jong violet-grijs tot grijs, maar snel bruin wordend. Steel 50-120×5-10 mm,
vrijwel cilindrisch; met een ringzone op ongeveer 2/3 tot 3/4 van de hoogte, daarboven kaal
(of met resten van het gordijn) en indien jong vaak violet, eronder met vrijwel altijd
opvallende donkerbruine schubjes, gordels en/of zigzag-banen op een bleker bruine ondergrond. Geur meestal sterk, maar variabel, naar peterselie, snijbonen of simpelweg muf/stoffig. Sporen 6,5-8×5-6 µm; geen cystiden.
De Bruinschubbige gordijnzwam draagt zijn naam met ere. Dank zij de overvloedige
donker bruine schubjes op de hoed en meestal ook op de steel (al kunnen het daar ook
aangedrukte gordels of zigzag-banen zijn), die donkerder zijn dan de ondergrond, is het een
eigenlijk onmiskenbare paddestoel. Het is een soort die strikt aan berk gebonden lijkt te
zijn, maar verder zowel op vrij droge tot natte standplaatsen op zandige bodem gevonden
wordt. In Nederland is het een zeldzame soort, die als Bedreigd in de Rode Lijst (Arnolds &
van Ommering, 1996) is opgenomen.
Cortinarius raphanoides (Pers. : Fr.) Fr. — Groene berkengordijnzwam.
Voor een beschrijving van deze soort verwijzen we naar een eerder deel uit deze serie (Dam
& Kuyper, 2000). C. raphanoides heeft normaliter (bruin)geel velum, maar soms wil de
gele tint wel eens ontbreken.
Cortinarius torvus (Bull. : Fr.) Fr. — Gelaarsde gordijnzwam (plaat 5, pag. 75).
Evenals de meeste hier behandelde Gordijnzwammen heeft ook C. torvus normaal
gesproken een wit (of bleek crèmekleurig) velum. Bij wijze van uitzondering vond Jan Out
in 1994 op landgoed Mildenburg (Oostvoorne, Zuid-Holland) een collectie met opvallend
grijsbruin velum, die door de eerste auteur van dit verhaal, optimistisch, prompt als C.
fuscoperonatus wereldkundig werd gemaakt (DK98), ondanks twijfels bij de tweede auteur.
Een korte beschrijving van die collectie volgt hieronder (zie ook figuur 1b en 2a).
Hoed 55-66 mm, jong halfbolvormig, later ongeveer vlak uitspreidend, met een lage stompe
umbo, rand niet gestreept; oppervlak droog, wollig-vezelig tot vezelschubbig; kleur van de
ondergrond kastanjebruin, de schubjes/vezels zijn bleker en meer grijzig bruin. Lamellen
relatief smal, bruin. Steel nogal plomp knotsvormig, tot 60×15 (top)-35 (basis) mm; jong
geheel gehuld in bruin velum dat bij ouder worden open scheurt en binnenin bleker en gelig
blijkt te zijn; hoog op de steel eindigt deze ‘sok’ in een ietwat trechtervormig afstaande,
opstijgende ring; steeltop soms paars, soms bleek bruinig. Geur sterk, knollig maar met een
opvallende, zwaar zoetige component, die wel wat lijkt op de geur van C. traganus
(Stinkgordijnzwam). Sporen 10-11×6,5-7 µm. Geen cystiden.
Zoals uit de beschrijving blijkt, bezat deze collectie velum dat weliswaar aan de buitenkant
bruin was gekleurd, maar binnenin veel bleker en gelig was. Samen met de aard van het
velum (een ‘sok’), de geur en de sporenmaat komen we dan toch tot de conclusie dat het
hier om een afwijkende vorm van C. torvus gaat. Ook de habitat (onder beuk op zandgrond)
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komt beter met dat van C. torvus dan van C. fuscoperonatus overeen, maar dat is een
kenmerk dat we liever niet voor determinatie gebruiken (zie ook Kuyper & Dam, 1998). In
de gangbare literatuur vermeldt alleen de onvolprezen Cortinarius Flora Photographica
(Brandrud et al., 1992, plaat B13) dat C. torvus ook “brownish beige” velum kan hebben.
De typische vorm van C. torvus hopen we in een volgend deel van deze serie nog eens
te beschrijven; ze moet in groep 29 gezocht worden.
Cortinarius valgus Fr. — Verborgen gordijnzwam.
Voor een beschrijving van deze soort verwijzen we weer naar een eerder deel uit deze serie
(Dam & Kuyper, 2000). C. valgus heeft normaliter onopvallend velum waarvan de kleur
niet altijd even gemakkelijk te beoordelen is. In principe is het gelig, maar het kan ook wel
eens aan de bruine kant uitpakken. Voor alle zekerheid is C. valgus daarom ook in de
sleutel opgenomen.
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MICROSCOPIE VAN INOPERCULATE DISCOMYCETEN,
LEVEND OF DOOD?
Stip Helleman
Sweelinck 78, 5831 KT Boxmeer, e-mail: helleman4@zonnet.nl
Helleman, S.B.R. 2003. Microscopy of inoperculate discomycetes, dead or alive? Coolia 46(2):
57-65.
This paper provides an overview of microstructural and microchemical features of inoperculate
discomycetes (Helotiales). Specific reactions of (parts of) the discomycete fruitbody to certain
chemicals provide additional characters that can be used for classification and identification. In this
respect, it is important to keep the differences between dead and living cells in mind.

De ascomyceten zijn in beweging, of in ieder geval hun systematiek. In de laatste twee
decennia is de min-of-meer vertrouwde indeling van Dennis’ British Ascomycetes (Dennis,
1981) tamelijk grondig overhoop gehaald. Als amateurmycoloog raak je daardoor het
overzicht behoorlijk kwijt. Niettemin is er een groeiende belangstelling voor de ascomyceten, ook voor de kleintjes; uiteindelijk zijn ze vaak wel erg mooi om te bekijken.
Dit verhaal gaat over de microscopie van kleine ascomyceten, en wel over de kleine
schijfjes die onder naam ‘inoperculate discomyceten’ door het leven gaan. Gezien de
groeiende belangstelling voor deze kleinoden, en de slechts spaarzaam in meestal
anderstalige literatuur voorhanden zijnde kennis erover, probeer ik in dit verhaal een
inleiding te geven in de morfologische en chemische kenmerken die deze groep
microscopisch te bieden heeft. De veronderstelling is meestal dat die in slechts zeer geringe
mate aanwezig zouden zijn, zodat het dus moeilijk of oninteressant is om een collectie
determineren. Dat het moeilijk is valt niet te ontkennen, maar door het materiaal in levende
toestand te onderzoeken komt er een scala aan aanvullende kenmerken bij die zeker
interessant en zeer waardevol kunnen zijn voor het op naam brengen van een collectie, als
men deze maar weet te interpreteren. De kenmerken die hier behandeld worden zijn voor
iedereen die beschikt over een lichtmicroscoop met een vergroting van 1000× (olieimmersie) met enige oefening goed te zien.
Inoperculate discomyceten of Helotiales zijn ascomyceten met een schijf-, beker- of
urnvormig vruchtlichaam, dat meestal een doorsnede heeft van 0,2 tot 2 mm. De ascus, een
zakvormige cel waarbinnen zich de sporen vormen, opent zich aan de top door middel van
een porie. De Helotiales onderscheiden zich hierin van de operculate discomyceten, de
Pezizales, waarbij de ascus zich opent door middel van een scharnierend deksel, het
operculum, in de ascustop. De vruchtlichamen of apothecia van de Helotiales kunnen
behaard of kaal zijn, zittend of gesteeld, solitair of dicht opeengedrongen groeiend, met een
saprotrofe of parasitaire leefwijze.
Bij microscopisch onderzoek van inoperculate discomyceten is het van belang om enige
basiskennis te hebben van hun bouw en vorm, en van de chemische kenmerken en reacties
van de vruchtlichaamonderdelen. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten in welke
toestand de cellen zich bevinden, levend of dood. Er kunnen namelijk aanzienlijke maat- en
vormverschillen optreden bij het afsterven van de cellen door het verlies van hun
celspanning of turgor. In dood materiaal (ook als het voor microscopisch onderzoek eerst is
opgeweekt) kunnen cellen tot wel 10-20% kleiner zijn dan in levend materiaal (vooral bij de
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Tabel 1: Chemicaliën voor microscopische reacties en kleuringen. De meest gebruikte
soorten, met hun toepassingen en een indicatie voor dodelijk (†) of neutraal (*)
voor de cellen. (VB = vacuolelichaam, zie tekst)
MLZ
LUG
CB
CRB
CR
KOH
H2 O

Melzer's reagens (†); kleuring van ascus-pore en excipulum.
Lugol (*); kleuring van ascus-pore, glycogeen en VB’s.
Katoenblauw in melkzuur (†); kleuring van het celplasma.
Briljant-Cresylblauw (*); kleuring van celplasma en VB’s.
Congorood in 5% ammonia (†); kleuring van celwand.
5% of 10% kaliloogoplossing in water (†); voor het permeabel maken van
weefsel voor latere kleuringen, het doen vrijkomen van pigmenten en het
controleren of eventuele granulatie of haarverdikking oplosbaar is.
Water (*). Leidingwater wordt geprefereerd boven demiwater omdat dit
ongeveer de zelfde osmotische waarde heeft als de celinhoud.

ascusbreedte is het verschil opvallend). Het is dus belangrijk om te noteren of de metingen
en/of tekeningen zijn betrokken van levend of dood materiaal. Ook dient men dit in
gedachten te houden bij vergelijking van een collectie met de literatuur, aangezien veel
beschrijvingen berusten op (dood) herbarium-materiaal.
Of weefsel dood of levend is hangt niet alleen af van de toestand van het vruchtlichaam
waar het uit gehaald is, maar ook van het medium waarin het microscooppreparaat gemaakt
wordt (zie bijv. Huhtinen, 1987). Veel van de standaard-chemicaliën die daarvoor gebruikt
worden zijn namelijk dodelijk voor de cellen. Tabel 1 geeft een lijstje hiervan (inclusief de
afkortingen die ik in de tekst verder zal gebruiken), met een indicatie of ze al-dan-niet
dodelijk zijn voor levende cellen. Levend weefsel herkent men aan een hogere
doorzichtigheid en contrast; ook bevatten de cellen rechte septen (dwarswandjes) en zijn ze
daar iets ingesnoerd (in dood weefsel zijn de septen meestal onregelmatig verbogen, en de
hyfen niet ingesnoerd), en ze bevatten vacuoles. Bij levende sporen is een eventueel
aanwezige olie-achtige substantie vaak verdeeld over vele kleine druppeltjes terwijl dode
sporen bijvoorbeeld maar 1 of 2 grotere druppels bevatten.
Het preparaat
Bij het maken van een preparaat begint men altijd in water, om de eventueel aanwezige
celbekleding niet te beïnvloeden. Later kunnen de overige chemicaliën via de zijkant onder
het dekglas gezogen worden. Met vruchtlichamen kleiner dan 0,5 mm die men op eventueel
aanwezige haren wil onderzoeken dient men een druppel water op het objectglas te leggen
waarin het hele vruchtlichaam gelegd wordt. Zuig vervolgens het grootste gedeelte van het
water af (filtreerpapiertje), waarna men het vruchtlichaam manoeuvreert tot het met het
hymenium naar beneden gekeerd ligt. Vervolgens plaatst men voorzichtig het dekglaasje,
zonder het aan te drukken, en laat weer vers water onder het dekglas vloeien. Met deze truc
krijgt u de kleinste vruchtlichaampjes, die zich vaak slecht in water laten onderdompelen,
toch in de stand waarin u ze hebben wilt. Een binoculaire loep is wel heel handig!
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Figuur 1
Schematische doorsnede door een
vruchtlichaam van een inoperculate
discomyceet. De verschillende weefsellagen die te onderscheiden zijn (A-E)
worden besproken in de tekst.

Vruchtlichaambouw
De globale bouw van alle inoperculate discomyceten is ongeveer hetzelfde. Een radiale
doorsnede door een vruchtlichaampje is schematisch weergegeven in figuur 1, en de
verschillende weefsellagen die te onderscheiden zijn worden hieronder kort toegelicht.
A. Ectaal excipulum (weefsel aan de buitenkant); kan kaal, melig of behaard zijn, en is
van belang voor het herkennen van de families.
B. Medullair excipulum (binnenste vruchtvlees).
C. Subhymenium; tussen het hymenium en het medullaire excipulum kan nog een laag
anders gevormde of anders gerichte cellen voorkomen.
D. Hymenium (kiemvlies); bevat de asci en de parafysen (steriele cellen).
E. Epithecium; optioneel, een gelatineuze laag waarin de parafysen zijn ingebed en die de
asci afdekt (dit komt voor in sommige families, bijv. de Orbiliaceae).
De structuur van het excipulum (lagen A en B uit figuur 1) kent een grote variatie, en is ook
van groot belang voor de classificatie van inoperculate discomyceten. De excipulumstructuren van ascomyceten, zoals deze voorgesteld zijn door R. Korf (1951), zijn onderverdeeld in 2 groepen (zie figuur 2):
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Figuur 2: Weefselstructuren bij inoperculate discomyceten (uit Brummelen (1967)).

Groep 1: kortcellige structuren
Textura prismatica: cellen rechthoekig, in doorsnede langer dan breed.
Textura globulosa: cellen rond, de tussenruimte is gevuld met kleine tussencellen.
Textura angularis: cellen veelhoekig zonder tussenruimte, lengte en breedte ongeveer
gelijk.
Groep 2: langcellige structuren
Textura intricata; hyfenverloop niet parallel, celwanden onderling niet verkleefd, met
ruimte tussen de hyfen.
Textura epidermoidea; hyfenverloop niet parallel, celwanden onderling verkleefd,
zonder tussenruimtes.
Textura oblita; hyfenverloop parallel, celwanden sterk verdikt en met elkaar verkleefd.
Textura porrecta; hyfenverloop parallel, celwanden niet verdikt en niet verkleefd.
Het belang van de structuur van het ectaal excipulum voor de taxonomie van de
inoperculate discomyceten werd als eerste onderkend door Nannfeldt (1932), die deze
kenmerken gebruikte voor een nieuwe indeling. Hij onderscheidde de drie grootste families
als volgt:
Helotiaceae: textura oblita / porrecta soms neigend naar een textura prismatica dat onder
een hoek staat op de excipulumbuitenkant (er dus niet parallel aan loopt).
Hyaloscyphaceae: textura prismatica / angularis dat parallel loopt aan de excipulumbuitenkant en voorzien is van haren.
Dermataceae: textura globulosa / angularis, dus zonder specifieke oriëntatie.
De textura’s intricata en epidermoidea vindt men voornamelijk in het medullaire excipulum.
Eventueel kunnen de cellen verkleefd zijn met een intercellulaire gel, en/of kunnen ze
kristallen bevatten.
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Figuur 3: Vorm van de ascusbasis. In de figuren is de bovenste cel steeds een ascus.
a: haken (croziers); b: open haken, ook wel gevorkte basis (bifurcate)
genoemd; c: zonder haken; d: doorboorde haken.
Ascus
De ascus is het voortplantingsorgaan waarin zich de sporen bevinden; meestal is ze
achtsporig. In de literatuur wordt vaak gesproken van het feit dat de sporen zich één- of
twee-rijig in de ascus zouden bevinden. Echter, dit duidt bij inoperculate discomyceten
slechts op het ontwikkelingsstadium van de ascus. Bij volledig rijpe asci bevinden zich de
sporen altijd paarsgewijs bovenaan in de ascus. Voor een meer gedetailleerde beschrijving
van de ontwikkeling van de asci verwijs ik naar Verkley (1995, 1998).
De ascusbasis kent verschillende vormen (figuur 3). Voor het vaststellen van de aan- of
afwezigheid van haken bekijkt men de aanhechting van jonge asci. Bij oudere asci treden
vaak vergroeiingen op, waardoor de aan- of afwezigheid van haken moeilijk vast te stellen
is. De dwarswand aan de ascusbasis is, als hij pas is aangelegd, niet helemaal gesloten,
maar geperforeerd: er zit een zgn. porie in. Deze porie raakt later verstopt door wat een prop
genoemd wordt. Deze prop kan soms sterk kleuren in CR. Bij losse asci in een CR
preparaat kunnen in sommige gevallen een of twee zeer sterk gekleurde punten (zgn. CR+
punten) aan de basis te onderscheiden zijn. Dit betreft dan vermoedelijk de proppen van de
poriën in de basale septen. Als er duidelijk twee punten zichtbaar zijn aan één ascusbasis
kan dit duiden op de aanwezigheid van haken. De aan- of afwezigheid van haken wordt
soms gezien als een kenmerk op soort- of variëteitniveau, maar hierover bestaat nog geen
zekerheid.

a

c

d

Figuur 4: Ascustoppen met verschillende vormen en verschillende versies van het
apikaalapparaat (gekleurd in LUG).
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De top of apex van de ascus (figuur 4) kan verschillend gevormd zijn, van rond tot
conisch, met of zonder afgeplatte top en allerlei variaties hierop. In de top zit een kanaaltje
(porie), waardoor bij rijpheid de sporen naar buiten schieten. Dat kanaaltje, en het deel van
de ascuswand eromheen, wordt apicaalapparaat genoemd. Het kan verschillende vormen
aannemen, en kleurt vaak althans voor een deel in LUG of MLZ. Bij de beschrijving ervan
is het belangrijk om te noteren of de asci dood of levend zijn. Evenzo bij de beschrijving
van de vorm van de poriewand of in ieder geval dat gedeelte dat kleurt in LUG of MLZ.
Maar beter is het om de top met verkleurende gedeelte te tekenen. Voor bestudering van de
poriewandvorm neemt men het beste een onrijpe ascus aangezien bij rijpe asci de poriewand vervormd wordt door de inwendige druk.
Chemische reacties
De ascusinhoud (of een deel daarvan) kan zich in MLZ, LUG, CB of CRB kleuren. Een
oranjerode verkleuring in MLZ of LUG duidt op de aanwezigheid van glycogeen. De
poriewand (figuur 4) kan in MLZ of LUG kleuren of niet. Bij het gebruik van LUG kunnen
drie types onderscheiden worden:
type rr: roodbruinverkleuring (hemi-amyloïd of dextrinoïd);
type rb: een roodgrijsverkleuring of een roodverkleuring die bij een hogere jodiumconcentratie overgaat in blauw;
type bb: een blauwverkleuring (euamyloïd of amyloïd).
Bij het gebruik van MLZ worden slechts twee types reactie onderscheiden, namelijk
roodbruinverkleuring (rr) en blauwverkleuring (bb; in de literatuur vaak met J+ aangeduid).
Bij het niet verkleuren van de poriewand in MLZ dient het vruchtlichaam met KOH
voorgeweekt te worden. In veel gevallen verschijnt pas daarna een blauwverkleuring in
MLZ. Deze gevallen, waarbij een KOH voorbehandeling nodig is om een reactie vast te
stellen in MLZ, staan meestal gelijk aan een type rr of rb reactie in LUG zonder
voorbehandeling.
Celinhoud
Celplasma is meestal niet zichtbaar als zodanig, maar kan soms met CB of CRB positief
reageren (zie figuur 5). In sommige gevallen kan het ook vaste vorm aannemen in de vorm
van ophopingen tegen de binnenkant van de celwand. De eventuele granulatie van de haren
(bijv. Cistella subgenus Verrucotricha) of de intercellulaire gel (bijv. Mollisina) kan ook
van plasmatische oorsprong zijn. Dit is dan aantoonbaar door een CB of CRB kleuring.
Lichtbrekende vacuolelichamen (“refractive Vacuolar Bodies”, verder aangeduid als VBs)
onderscheiden zich van normale vacuoles door het feit dat ze kristallijn aandoen. Dit in
tegenstelling tot de normale vacuoles die zich manifesteren als lege plekken in het
celplasma. Bij sommige Calycellina-soorten nemen ze zelfs vaste vorm aan in de
hoedanigheid van een gele olieachtige harsklont die zelfs in dood materiaal aanwezig blijft.
Tijdens dit ‘verharsingsproces’ wordt een zeer hoge activiteit waargenomen in de cel wat
duidt op een zeer typisch chemisch proces waardoor het samenklonteren plaatsvindt. Dit
fenomeen toont zich als een grote harsklont waaromheen vele kleine VBs stuiteren die één
voor één met de grote klont samensmelten. Dit type VBs is jong al herkenbaar: in een
preparaat met LUG kleuren ze goudgeel.
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Vacuoles en VBs komen alleen
in levend weefsel voor en
verdwijnen onmiddellijk in
dodelijke reagentia zoals KOH,
MLZ, CR of CB. Bij de VBs van
sommige Mollisia-soorten komt
onder toevoeging van KOH een
kleurstof vrij. Ook kunnen de
VBs onder toevoeging van LUG
soortspecifiek koperrood verkleuren; dit is mij bekend van
verschillende Hyaloscyphaceae.
Deze reacties kunnen als een bijkomend determinatiekenmerk
worden gezien. Hopelijk, als te
zijner tijd meer genetisch
onderzoek is gedaan naar deze
soorten, kunnen deze chemische
reacties, die alleen in levend
materiaal waargenomen worden,
hun nut bewijzen in het lichta
bed
e
microscopisch vaststellen van
MLZ
f
meer natuurlijke groepen door
- - H2 0 _ _
MLZ hun specifieke chemie. Oliedruppels (Lipid bodies, LBs)
onderscheid men van VBs
Figuur 5: Asci en parafysen in verschillende media.
doordat ze resistent zijn tegen
a: rijpe ascus in MLZ; b: dezelfde ascus in H2O; c-e:
dodelijke reagentia (bijv. KOH).
verschillende parafysen in H2O; f: parafyse (dezelfde
In CB of CRB zijn ze als
als in e) in MLZ. Let ook op de vervormde septen
o n g e kle urde dru p p e l s t e
(dwarswandjes). P = celplasma, V = vacuoles, VB =
herkennen in het gekleurde
Vacuolar body.
celplasma; MLZ maskeert de
LBs meestal geheel (zie ook
figuur 6). Voor een uitgebreidere
en diepgaande lichtmicroscoopstudie over cel-inhoud wordt Baral (1987a,b, 1992)
aanbevolen.
Parafysen
De parafysen zijn de steriele cellen tussen de asci. Zij dienen ter bescherming van de
(jonge) asci. De toppen van de parafysen zijn lancetvormig of cilindrisch, en in het laatste
geval kunnen ze apicaal gezwollen zijn en al dan niet ingebed in een gellaag die de asci
afdekt (epithecium; zie figuur 1). In Orbilia zijn ze bijvoorbeeld aan de top knopvormig
verdikt. Op soortniveau wordt de lengte die de parafysen uitsteken boven de asci als
kenmerk gezien (noteer levende of dode asci!). De inhoud van de parafysen bestaat
voornamelijk uit plasma waarin zich soortspecifieke lichtbrekende vacuolelichamen kunnen
vormen. Deze VBs zijn de oorzaak van het bij beschadiging of indroging roodbruin
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verkleuren van witte vruchtlichamen bij sommige
soorten. Voor de chemische reacties van deze
VBs zie onder het kopje “Celinhoud”.
Sporen
De sporen kunnen ééncellig tot veelvoudig
gesepteerd zijn. In sommige gevallen worden
door de ascosporen secundaire sporen gevormd,
de zogenaamde ascoconidiën. Dit soort kenKOH
CB
Me/zer merken heeft vooral diagnostische waarde als ze
worden waargenomen aan sporen in levende asci
of aan recent uitgestoten sporen. Veel soorten
Figuur 6: Oliedruppels in vier maal
vormen namelijk (secundaire) septen enige tijd
dezelfde ascospore in verschillende
nadat ze zijn vrijgekomen of kort voor de
media.
kieming (dit kan ook in de afgestorven asci
plaatsvinden). Bij afsterven veranderen de sporen
ook van afmetingen: net als elk ander weefsel
krimpen ze (zie figuur 6). In sommige gevallen, bijv. in Phaeohelotium, worden ze dan ook
bruin van kleur. Sporen bevatten meestal oliedruppels die qua spreiding (levend) en
hoeveelheid redelijk constant zijn op soortniveau. Let er op dat de spreiding er bij levend en
dood materiaal en in verschillende media zeer verschillend uitziet (figuur 6). De
oliehoeveelheid in de sporen blijft onveranderd in dood materiaal en kan worden
weergegeven in de schaalverdeling die
hiervoor is ontworpen door Baral, en
gepubliceerd door Gminder (1996). In het
Tabel 2: De olie-inhoud-index (OII) (naar
Nederlandse taalgebied is ze ingevoerd
Declerq (2002)).
door Declercq (2002), die er de naam
Olie Inhoud Index (O.I.I.) voor gebruikt
OII percentage olie
(zie tabel 2). Verder kan men eventueel in
0
zonder olie
de sporen nog een glycogeendepot als een
1
ca. 3% van het sporenvolume
roodbruin lichaam waarnemen in een
2
ca. 10%
preparaat dat gekleurd is met LUG. De
3
ca. 25%
sporewand kan soms ook paars-violet
4
ca. 50%
verkleuren in CRB of CB, of in een
5
ca. 80%
kleurloos gelatineus omhulsel verpakt
zitten.
Haren
Onder haren worden verstaan cellen die zich door vorm, kleur, afmetingen, consistentie of
bekleding onderscheiden van het excipulum waaruit ze voortkomen. Hierbij is het
belangrijk te letten op de volgende kenmerken.
• Vorm (taps toelopend, puntig, cilindrisch, apicaal gezwollen etc.);
• Bekleding (buitenkant van de haren kaal, of met granulatie, kristallen, stekels of
harsafscheidingen (zijn deze vast, los of oplosbaar in verhitte KOH of CB?));
• Wanddikte (is de haar dik of dunwandig?);
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• Pigment (zijn de haren gekleurd, en zo ja zit het pigment in het celsap (intracellulair) of
in de wand (pariëtaal)?);
• Septering (zitten er dwarswandjes in de haren, en zo ja, hoe zijn ze verdeeld: gelijkmatig,
of apicaal of basaal geconcentreerd?);
• Glasachtige delen of wandverdikkingen (reageren deze in LUG of MLZ, bestaan ze uit
wandeigen materiaal of niet?).
Dit laatste kenmerk is aan te tonen door 10% KOH toe te voegen aan het preparaat om te
zien of de haarwand of delen daarvan oplosbaar zijn of hun lichtbrekendheid verliezen.
Hierna wordt CR toegevoegd, dit zal dan al het wandeigen materiaal moeten kleuren. Vaak
worden na KOH voorbehandeling ook de jodiumreacties duidelijker. Bij Olla-soorten,
bijvoorbeeld, kleuren de massieve, glasachtige haren in jodium roodbruin, en ook in
sommige Hyaloscypha-soorten gebeurt dat bij delen van de haren.
De laatste stap
Ten slotte, voor wie een collectie wil bewaren is het aan te raden om op het substraat de
plaats van de vruchtlichamen te merken met een stift. Dit om later nog iets terug te kunnen
vinden, aangezien de vruchtlichamen sterk krimpen en vaak ook verkleuren bij indroging.
VEEL SUCCES!
Ten slotte wil ik G. Verkley en L. Rommelaars bedanken voor het kritisch doorlezen van de
tekst en hun waardevolle aanvullingen, en J. van Brummelen voor toestemming voor het
reproduceren van figuur 2.
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TE VEEL ECTOMYCORRIZAPADDESTOELEN?
Thomas W. Kuyper
Sectie Bodemkwaliteit, Wageningen Universiteit, Postbus 8005, 6700 EC Wageningen
Kuyper, Th.W. 2003. Too many ectomycorrhizal fungi? Coolia 46(2): 66-68.
The author summarizes recent literature on research into the effect on humus depletion by
ectomycorrhizal fungi introduced with exotic pine and eucalyptus plantations. Particularly Suillus
luteus with saprotrophic as well as ectomycorrhizal characteristics appears to be responsible for soil
carbon depletion: a disappointment for those who have been hoping that planting of exotic
ectomycorrhizal trees would contribute to carbon retention and thereby help to reduce global
warming.

Slechts weinig Nederlandse mycologen zullen geneigd zijn de vraag “Zijn er te veel ectomycorrizapaddestoelen?” positief te beantwoorden. Want na een groot aantal magere jaren
is er de laatste jaren weliswaar sprake van enig herstel van mycorrizapaddestoelen
(Arnolds, 2001; Chrispijn, 2001), maar vergeleken met vroeger is er zeker nog geen sprake
van ouderwetse aantallen mycorrizapaddestoelen. En ook de leden van de NMV die nog
bewust hebben meegemaakt dat de Tolzwam heel gewoon was, zullen slechts zelden de
indruk hebben gehad dat er te veel mycorrizapaddestoelen waren. Want het gaat hier toch
om organismen die in een wederzijds voordelige symbiose met bomen leven? En we
hebben toch ook niet te veel bomen?
Maar wat voor Nederland geldt, hoeft nog niet voor de hele wereld te gelden. Grootschalige veranderingen in landgebruik hebben geleid tot een aanzienlijke afname van het
bosareaal. Die afname heeft een verdere stijging van de concentratie koolzuur in de
atmosfeer tot gevolg. In de strijd tegen het broeikaseffect kunnen landen bossen aanplanten
(in eigen land of elders) en daardoor koolstof vastleggen. Maar als deze strategie succesvol
wil zijn, is het niet alleen belangrijk om bomen te planten, maar ook om de juiste bomen te
planten. In (sub)tropische streken weten bosbouwers echter vaak meer van de teelt van
dennen en eucalyptussen (beide relatief snelle groeiers op arme bodem) dan van de teelt van
inheemse boomsoorten – een erfenis van de koloniale tijd toen Engelse en Franse bosbouwers het vakgebied beheersten. Daarom zijn er in bijvoorbeeld Australië, zuidelijk
Afrika en delen van Zuid-Amerika grote gebieden met dennen geplant. Aanvankelijk
mislukten deze plantages doordat de juiste mycorrizapaddestoelen ontbraken, maar nadat
die eveneens ingevoerd waren, werden deze plantages wel een succes. Soms profiteerde
ook de plaatselijke bevolking van de aanplantingen. In de Andes in Ecuador groeien in
zulke plantages grote aantallen van Suillus luteus (Bruine ringboleet), die door de
plaatselijke bevolking verzameld, gedroogd en geëxporteerd worden. Als gevolg van het
gunstige klimaat (een fructificatieseizoen van 10 maanden) en het ontbreken van veel
concurrerende mycorrizasoorten (in zulke plantages komen gewoonlijk niet meer dan drie
ingevoerde soorten voor – tegenover zo’n 50-100 in dennenbossen op het noordelijk
halfrond), is de productiviteit van deze soort zeer hoog. Hedger (1986) heeft geschat dat de
jaarlijkse productie van Bruine ringboleten zo’n 500-1000 kg drooggewicht per hectare kan
bedragen! Ter vergelijking: de soortenrijkste en mycologisch productiefste dennenbossen in
Nederland hebben een jaarlijkse productie van minder dan 30 kg drooggewicht per hectare
(Termorshuizen, 1990).
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Chapela en medewerkers (2001) hebben dit simpele ecosysteem (plantages met Pinus
radiata (exoot uit Californië) met 3 soorten ectomycorrizapaddestoelen, waarvan Suillus
luteus de belangrijkste soort is, met een jaarlijkse productie van ‘slechts’ 100-200 kg per
hectare) onderzocht en vergeleken met de oorspronkelijke vegetatie, berggrasland op een
hoogte van ongeveer 3500 meter boven zeeniveau, paramo genaamd. De aanleg van zulke
plantages is erg simpel: de bomen worden direct in het grasland geplant en er komt geen
ploegen, branden, bodemverstoring, bemesting of gebruik van fungiciden bij kijken. Ook
wordt er tussentijds niet gedund. De eerste vijftien jaar blijven de grassen gewoon
aanwezig; pas na kroonsluiting wordt de grasbedekking minder.
Allereerst bepaalden de auteurs de hoeveelheid organische stof (strooisel en humus) in
beide vegetatietypen. Het bleek dat na 20 jaar dennenplantages de humusvoorraad zo’n
30% lager was dan in de natuurlijke vegetatie. Vooral in de diepere bodemlagen (in het
paramo-grasland gaat de humusrijke bodem tot zo’n 3 meter diepte doordat de grassen daar
diep wortelen) was er sprake van een aanzienlijke afname van het humusgehalte. Hoe is
deze afname te verklaren? De auteurs menen dat het onwaarschijnlijk is dat dit komt door
de maatregelen tijdens het aanplanten (want de bodemverstoring is minimaal) of dat dit
veroorzaakt wordt door een lagere productiviteit van het systeem (niet alleen is bos vaak
productiever dan grasland, maar ook bleef in de plantages gedurende de eerste 15 jaar een
grasdek aanwezig). Met behulp van stabiele koolstofisotopen (waarmee onderscheid
gemaakt kan worden tussen de dennenhumus en de humus van de graslandvegetatie),
konden ze aannemelijk maken dat de lagere humusgehaltes in de plantage het gevolg waren
van de afbraak van de oude humusvoorraad, en niet van een langzamere opbouw van
strooisel en humus van dennennaalden. Maar welke organismen zijn daarvoor verantwoordelijk?
Ook hier bood een analyse met stabiele koolstofisotopen uitkomst. Uit de analyse bleek
dat de koolstof van de vruchtlichamen van de boleten een signatuur had die verschilde van
die van de dennennaalden maar overeenkwam met die van de oorspronkelijke humus. Dat
was een verrassende uitkomst, want het suggereerde dat de koolstof van de vruchtlichamen
niet van de mycorrizaboom afkomstig was maar van de humus van de graslandvegetatie.
Zekerheidshalve bepaalden de auteurs ook de koolstofsignatuur van Thelephora terrestris
(Gewone franjezwam) en van een daar groeiende Stropharia-soort. Daarbij bleek de
signatuur van de saprotrofe stropharia’s dezelfde als van de boleten en die van de eveneens
mycorrizavormende franjezwammen verschillend van de signatuur van de boleten; wel
kwam de signatuur van de franjezwammen overeen met die van de mycorriza’s van de
Bruine ringboleet. Ook een andere vorm van koolstofanalyse liet zien dat de koolstof van de
vruchtlichamen van de Bruine ringboleet reeds zo’n 2-5 jaar eerder vastgelegd moest zijn in
het ecosysteem. Bij een levenswijze die exclusief via mycorriza’s is, zou je daarentegen
verwachten dat de koolstof hoogstens 1 of 2 jaar oud zou zijn.
De conclusie lijkt dan ook duidelijk: in deze ecologisch simpele dennenplantages
bestaat er een rechtstreeks verband tussen de grote aantallen vruchtlichamen van de Bruine
ringboleet en de afbraak van de oorspronkelijke humus, hetgeen veroorzaakt wordt doordat
de Boleet ook saprotroof leeft. Bewust schrijf ik dat de conclusie duidelijk lijkt, niet dat de
conclusie duidelijk is. Wetenschapsbeoefenaren gaan niet af op één waarneming.
Wetenschap roept ook altijd weer nieuwe vragen op.
Hoe algemeen is dit verschijnsel? In het artikel worden nog zes andere studies
aangehaald waaruit bleek dat aanplantingen met exoten als den en eucalyptus een afname
van de humusvoorraad tot gevolg hadden. Ook nadien zijn nog enkele studies gepubliceerd
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waaruit hetzelfde bleek. In Hawaii en Puerto Rico leidde aanplanting van Eucalyptus
(ectomycorrizavormend) eveneens tot afname van de oude humus, terwijl aanplanting van
de eveneens exotische vlinderbloemige boom Leucaena leucocephala (die arbusculaire
mycorriza’s vormt) niet tot afname van de oude-humusvoorraad leidde (Resh et al., 2002).
Deze auteurs legden echter geen verband met het mycorrizatype. Doet het verschijnsel zich
ook voor in de gematigde en boreale streken van Europa en Noord-Amerika? Chapela en
medewerkers geven geen antwoord op die vraag. Daarvoor zou uitgebreider onderzoek aan
de chemische samenstelling van de humus noodzakelijk zijn. Mogelijk is strooisel en
humus afkomstig van graswortels gemakkelijker afbreekbaar (door een lager gehalte aan
lignine) dan dat van dennen. Het is echter bekend dat het aantal vruchtlichamen van soorten
van Suillus hoog is ten opzichte van het aantal ondergrondse mycorriza’s, wanneer je die
verhouding vergelijkt met die van andere groepen mycorrizapaddestoelen (Bruns et al.,
2002). Dat zou er dus op kunnen wijzen dat niet alle koolstof van de vruchtlichamen
rechtstreeks van de boom komt. Voor die waarneming zijn overigens nog andere
verklaringen denkbaar (hogere koolstofefficiëntie, meer mycorriza’s in diepere bodemlagen). Wel heeft evolutionair onderzoek aangetoond dat binnen de orde van de Boletales
de oorspronkelijke levenswijze saprotroof was (bruine rot) en dat de vorming van
ectomycorriza daaruit afgeleid is. Dat het vermogen van Boleten om onder sommige
omstandigheden ook saprotroof te leven nog aanwezig is, hoeft daarom niet te verrassend te
zijn.
Uiteraard brengt dit onderzoek slecht nieuws voor degenen die menen dat het planten
van bomen een effectieve bijdrage levert aan het vastleggen van koolstof en daarmee aan
het verminderen van het broeikaseffect. Maar helaas: in sommige ecosystemen zijn er te
veel ectomycorrizapaddestoelen die deels saprotroof leven.
Literatuur
Arnolds, E.J.M. 2001. Hoop voor de Hanekam. Coolia 44: 48-56.
Bruns, T.D., Bidartondo, M.I. & Taylor, D.L. 2002. Host specificity in ectomycorrhizal communities:
what do the exceptions tell us? Integrative and Comparative Biology 42: 352-359.
Chapela, I.H., Osher, L.J., Horton, T.R. & Henn, M.R. 2001. Ectomycorrhizal fungi introduced with
exotic pine plantations induce soil carbon depletion. Soil Biology & Biochemistry 33: 1733-1740.
Chrispijn, R. 2001. Het Bolarisjaar. Coolia 44: 38-47.
Hedger, J. 1986. Suillus luteus on the Equator. Bulletin of the British Mycological Society 20: 53-54.
Resh, S.C., Binkley, D. & Parrotta, J.A. 2002. Greater soil carbon sequestration under nitrogenfixing trees compared with Eucalyptus species. Ecosystems 5: 217-231.
Termorshuizen, A.J. 1990. Decline of carpophores of mycorrhizal fungi in stands of Pinus sylvestris.
Proefschrift, Landbouwuniversiteit Wageningen.

68

DE BINNENLANDSE WERKWEEK IN TWENTE 2002
Roel Douwes
Kerklaan 86, 9717 HG Groningen

’ t Keampke heette ons onderkomen, gelegen nabij De Lutte, op de stuwwal van Oldenzaal
die tot zo’n 60 m boven NAP oprijst in het Twentse landschap. Keampke ofwel kampje
(=veldje) verwijst misschien wel naar de ontginningen die hier in ’t verleden plaatsvonden.
De zware leembodem van de stuwwal maakte echter landbouw onaantrekkelijk, waardoor
veel kleine en grotere bosrelicten gespaard zijn gebleven. Landschappelijk is het daarom
nog steeds een zeer fraai deel van ons land: de sterk geaccidenteerde stuwwal bezit een zeer
afwisselend, kleinschalig landschap van bossen, akkers, graslanden en houtwallen, waarin
verspreid de vaak eeuwenoude karakteristieke Twentse boerderijen liggen. Naar het oosten
gaat het heuvelachtige landschap geleidelijk over in het rivierdal van de Dinkel, die, hoewel
getemd door de aanleg van een omleidingskanaal en stuwen, hier nog steeds meanderend
zijn weg mag zoeken. Het geheel vormt een landschap van een on-Nederlandse allure en
een mooie plek voor een weekje onbezorgd paddestoelen-genieten.
Maar liefst 38 liefhebbers hadden zich opgegeven voor deze werkweek die van 4 tot 11
oktober 2002 plaats vond. Het was dus volle bak, maar dankzij extra tafels die via een
cateringbedrijf uit de buurt gehuurd waren kon ieder toch een plekje voor microscoop en
boeken in de werkruimte vinden. Met een aparte eetzaal voor ontbijt en diner en
slaapruimten variërend van luxe 2-persoonskamers tot kleine slaapzaaltjes was de
accommodatie verder prima in orde. En dat we zelf dagelijks de afwas moesten doen (met
behulp van grote afwasmachines) vormde dankzij de hoge mate van bereidwillige offervaardigheid onder de deelnemers geen enkel probleem: er waren meestal meer afdrogers
dan theedoeken beschikbaar. Verstokte rokers onder ons konden terecht op het terras buiten,
waar het echter wel bibberen was. Want het weer was de eerste dagen weliswaar stralend
zonnig, maar ook schraal en koud, met in het weekend de eerste nachtvorsten van deze
herfst, waarbij het aan de grond plaatselijk tot –8 graden vroor. In de bossen werd de
negatieve invloed op de mycoflora enigszins getemperd, maar met name de paddestoelen in
bermen en graslanden schrompelden onder onze ogen weg onder de harde oostenwind. In
de loop van de week stegen de temperaturen gelukkig weer een beetje; op een regendag na
was het meestal droog en dus prima excursieweer.
In samenwerking met de Wetenschappelijke Commissie stonden voor de vrijdag- en de
zaterdagavond twee inleidingen door leden op het programma met als onderwerp de voor
beginners vaak lastig in thuis te raken ascomyceten. Vrijdagavond hield Henk Huijser een
met schitterende dia’s verlevendigd verhaal over de verschillende groepen, waarbij vele
soorten met toelichting getoond werden. Henk vertelde hoe hij als beginnend mycoloog in
het begin van de jaren ‘60 min of meer door omstandigheden gedwongen werd zich in de
ascomyceten te verdiepen: om de eenvoudige reden dat in die tijd voor een beginner
nauwelijks handboeken en andere literatuur beschikbaar waren. De wel gemakkelijk
verkrijgbare asco-deeltjes van Maas Geesteranus in de onvolprezen serie van de KNNVWetenschappelijke Mededelingen bepaalden zo de keuze van zijn eerste mycologische
onderzoekingen. Wel een heel verschil met de uitgangspositie van beginnende mycologen
tegenwoordig, die over een ware stortvloed aan literatuur kunnen beschikken!
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Op zaterdagavond hield Gerard Verkley een tweede leerzame inleiding met dia’s, waarbij
hij vooral inging op de karakteristieken van kleine schijfzwammetjes (discomyceten).
Door het grote aantal deelnemers, waarbij zich soms nog mycologen en meetnetwaarnemers uit de regio aansloten, was het mogelijk dagelijks 3 excursies te organiseren,
waarbij in totaal zo’n 30 gebieden bezocht werden. Het betrof meest bos- en/of
heidegebieden in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of het
Overijssels Landschap. Daarnaast was ook vergunning verkregen om enkele particuliere
landgoederen te bezoeken, waaronder Twickel, Singraven en een deel van het landgoed
Egheria. Door de connecties van één der deelnemers kon ook een waterwingebied van de
Waterleiding Maatschappij Overijssel bezocht worden. Vlak over de grens in Duitsland
werd een bezoek gebracht aan twee beroemde bosgebieden: het Samerrot en het Bentheimer
Wald. Van dit laatste gebied werd het ‘oerbos’-gedeelte bezocht.
In totaal werden gedurende deze week in 40 km-blokken 4600 waarnemingen verzameld
van 869 taxa (d.w.z. soorten, variëteiten, forma’s en de zgn. sensu lato (s.l.) waarnemingen). Van de 869 waargenomen taxa behoorden er 536 tot de groep van de
plaatjeszwammen en boleten. De speciale aandacht voor asco’s resulteerde in een lijst van
123 verschillende soorten, waaronder enkele nog niet eerder in Nederland waargenomen
taxa.
Een korte greep uit de talrijke bijzondere waarnemingen
In een wat verrommeld bos in de buurt van de vliegbasis Twente (Beuvink) werd de
zeldzame Dikke trechterzwam (Clitocybe alexandri) aangetroffen. De landgoederen De
Hakenberg en Egheria liggen op de stuwwal van Oldenzaal en bezitten mooie oudere loofen gemengde loof/naaldbossen met een rijke paddestoelenflora. Grootste bijzonderheid van
onze excursies vormde Amanita olivaceogrisea, een amaniet uit de lastige sectie Vaginaria,
die nog niet eerder was aangetroffen in ons land.
De excursie naar Boerskotten, een uitgestrekt, gevarieerd loof/naaldbos op leemrijke
bodem leverde als verrassende vondsten de Violette gordijnzwam (Cortinarius violaceus)
en de zeer zeldzame Bleke grondbekerzwam (Geopora foliacea) op.
In het Dinkeldal werd het Sterrebos, vlakbij Ootmarsum, bezocht. In dit door beuk
gedomineerde loofbos werden o.a. de Ranzige mycena (Mycena olida), de Gewolkte russula
(Russula brunneoviolacea) en de Lila gordijnzwam (Cortinarius alboviolaceus) aangetroffen. Het Sterrebos maakt deel uit van het landgoed Singraven, waarvan het grootste
deel echter ten noorden van de drukke weg Oldenzaal-Denekamp ligt. Het daar gelegen
Borgbos bezit een aantal fraaie lanen met eik en beuk, waar we grote toefen van de
Blauwvoetstekelzwam (Sarcodon scabrosus) aantroffen. De lanen waren bijzonder rijk aan
paddestoelen: naast de stekelzwammen vonden we er ook de schitterende Paarse
galgordijnzwam (Cortinarius croceocoeruleus) en de Bleke koraalzwam (Ramaria pallida),
een soort die tot nu toe als uitgestorven voor Nederland werd beschouwd. Een latere
excursie naar een ander deel van het landgoed leverde nog een aantal groeiplekken van een
bijzondere, zeer zeldzame, grote koraalzwam op: de Beukenkoraalzwam (Ramaria
fagetorum). Singraven is het landgoed waar de bekende mycoloog Kits van Waveren in het
verleden veel onderzoek heeft gedaan: de typelocatie van Coprinus laanii, de Zaagvlakinktzwam, een soort die door Kits van Waveren in 1968 gepubliceerd werd, bevindt
zich op dit landgoed en wij konden met tevredenheid vaststellen dat de soort er nog steeds
voorkomt.
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Verrassend goed bleek de excursie naar een normaal afgesloten waterwingebied in de
omgeving van Enschede: naast de Blauwvoetstekelzwam (Sarcodon scabrosus) werden hier
bovendien de Gezoneerde stekelzwam (Hydnellum concrescens) en de Fluwelige stekelzwam (Hydnellum spongiosipes) aangetroffen. Andere bijzonderheden van dit terrein: het
Donker elfenschermpje (Mycena diosma), de Oranjegele bundelzwam (Pholiota
tuberculosa) en de Witte berkenboleet (Leccinum niveum).
Het Smoddebos is een eiken-haagbeukenbos waar al veel mycologisch veldwerk gedaan
is: toch leverde het bezoek naast verwachte bijzonderheden als de Purperen gordijnzwam
(Cortinarius purpurascens) en de Kurkentrekkermycena (Hemimycena tortuosa) een
verrassing op in de vorm van een voor Nederland nog onbekende satijnzwam: Entoloma
placidum. Nog wonderlijker was het dat deze soort uit de sectie Leptonia gedurende de
werkweek nog tweemaal gevonden werd: in de rivierbegeleidende bossen langs de Dinkel
en over de grens in het Duitse Samerrot.
De excursie naar het ‘oer’gedeelte van het Bentheimer Wald in Duitsland leverde 175
soorten op, waaronder interessante soorten als de Haagbeukboleet (Leccinum griseum), de
Violette satijnzwam (Entoloma euchroum), de Bleke fluweelmelkzwam (Lactarius
azonites), de Purperrode russula (Russula queletii), de naar knoflook stinkende Marasmius
alliaceus (niet uit Nederland bekend), en de Beukentaailing (Marasmius wynnei). In het op
dezelfde dag bezochte Samerrot behoorden de Streephoedridderzwam (Tricholoma
sejunctum), de Brokkelzakamaniet (Amanita submembrenacea), de Fluwelige wortelzwam
(Xerula pudens), de Haagbeukgordijnzwam (Cortinarius olivaceofuscus) en de al eerder
genoemde Entoloma placidum tot de hoogtepunten.
Van de in Nederlandse gebieden aangetroffen bijzonderheden vallen verder nog te noemen:
de Pelargoniummelkzwam (Lactarius decipiens) en de Purpersteelgordijnzwam
(Cortinarius porphyropus) in de bossen langs de Dinkel, de Forse melkzwam (Lactarius
trivialis) en de Purperbruine mycena (Mycena purpureofusca) van het Roderveld, de
Stinkende roodsnedemycena (Mycena capillaripes), aangetroffen in De Snippert en de
Witte galgordijnzwam (Cortinarius emmolitus) uit het Haagsche bosch bij Oldenzaal. Eén
van de laatste dagen van de week werden twee bijzondere brongebieden nabij Ootmarsum
bezocht: het Dal van de Mosbeek en de Hazelbekke. In het Dal van de Mosbeek trof de
excursie een rijke groeiplek van de Lila melkzwam (Lactarius lilacinus) aan; in de
Hazelbekke werd de Violetvlekkende moerasmelkzwam (Lactarius aspideus), een
zeldzame wilgenbegeleider, gevonden die nog niet eerder uit het Twentse bekend was.
Bijzonder was het bronbos van de Hazelbekke vooral door het voorkomen van talrijke
exemplaren van de Trechterwasplaat (Hygrocybe cantharellus), tesamen met knotszwammetjes als de Fraaie knotszwam (Clavulinopsis laeticolor) en de Gele knotszwam
(Clavulinopsis helveola).
Tot zover een greep uit de Twentse schatkamer. Elke excursie had zo zijn ‘highlights’,
ijverig vastgelegd door de talrijke fotografen of wel geaquarelleerd door Eef Arnolds, die
vaak tot diep in de nacht bezig was. De volledige lijst van alle waarnemingen werd
samengesteld door Grieta Fransen, die voor dit digitale monnikenwerk zeer veel lof
verdient. Het was een zeer geslaagde week waarin duidelijk is geworden dat Twente op
mycologisch gebied nog steeds zeer veel verrassende en bijzondere vondsten te bieden
heeft.
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DE BUITENLANDSE WERKWEEK 2002
T.A. van den Berg
Wittemerslag 17, 8131 WH Wijhe
Met één woord ben ik klaar met dit verslag: fantastisch. Maar ik weet ook, dat ik met dit
ene woord niet kan volstaan, maar het zegt in feite alles al.
Het onderkomen. Het hotel van de Sportunion bezat een goed van elektrische
aansluitingen voorziene zaal. Voldoende tafels zodat alle deelnemers hun attributen konden
uitstallen en ook nog konden determineren. Prima slaapkamers met douche en toilet. Elke
dag schoongemaakt.
De maaltijden. Een zeer uitgebreid ontbijtbuffet. Een lunchpakket. Koffie of thee om
mee te nemen.’s Avonds een driegangendiner met keuze uit twee menu’s. Hierbij heb ik me
wel eens afgevraagd of het vegetarische menu wel echt vegetarisch was.
De begeleiding. Ch. Noordeloos, A. Hausknecht, Fr. Reinwald en H. Förstinger hadden
van tevoren reeds een groot aantal terreinen verkend, zodat we bijna altijd in mycologisch
interessante terreinen werden losgelaten.
De leiding. Roel Douwes zorgde op zijn rustige bescheiden wijze dat alles gladjes
verliep. Het is dan ook bijzonder spijtig dat Roel zijn termijn als werkweek-coördinator er
bijna opzit. Ik kan me voorstellen dat het voorbereiden van zulke evenementen erg veel tijd
vraagt en dat je naast je dagelijkse werk ook nog tijd over wil houden voor je mycologische
en andere hobby’s. Maar spijtig is het wel.
Het gezelschap. Een fijne groep, een mix van zeer ervaren tot beginnende (amateur)mycologen en altijd bereid elkaar te helpen.
Het weer. Alle dagen droog. Soms wel fris.
De paddestoelen. De zaterdagmiddagexcursie leverde nog niet zoveel op, maar ’s
zondags gingen we naar Pichl bij Ramsau en dat was dan ook een voltreffer. Beide groepen
kwamen terug met dozen vol bijzonderheden. Onze groep was het bos nog niet in of we
struikelden bij wijze van spreken al over grote aantallen Sarcodon imbricatus (Geschubde
stekelzwam). In totaal heb ik die dag negen soorten soorten stekelzwammen genoteerd.
Eigenlijk ging het zo de hele week. Sommige terreinen leverden slechts enkele bijzonderheden in kleine aantallen op, maar dan werd op de terugweg een vanuit de auto opgemerkt
interessant lijkend bos bezocht en waren de enthousiaste kreten niet van de lucht. In totaal
zijn er zo’n 630 soorten genoteerd, waarbij het grote aantal van 102 soorten Gordijnzwammen opvalt; maar ook de geslachten Inocybe, Hygrophorus, Lactarius, Russula en
Tricholoma waren goed vertegenwoordigd met resp. 28, 17, 34, 29 en 34 soorten.
Hoogtepunten voor mij waren de vondst van Gyromitra infula (Bisschopsmuts) waar
Anneke en Yvonne na een privé-excursie na afloop van de tocht naar de Michaelerberg mee
thuiskwamen (12,5 cm hoog), de vondst van Hericium flagellum (Koraalstekelzwam) op het
zaagvlak van een zilverspar en die van Ramaria largentii in een op goed geluk ingegaan
beukenbosje op de terugreis van Stoderzinken, waar we Suillus sibericus hadden
aangetroffen. Hoewel er relatief weinig asco’s zijn gevonden heb ik me kunnen uitleven op
de meegebrachte Geopyxis majalis, Otidea abietina, Helvella leucomelaena (Zwartwitte
bokaalkluifzwam), Peziza limnaea (Bruine modderbekerzwam) en P. badioconfusa
(Olijfbruine bosbekerzwam).
Je zou er bijna confuus van worden, zoveel hebben we die week gezien. Al is het niet
naast de deur, voor herhaling vatbaar is deze werkweek zeker.
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DE AAIBAARHEIDSFACTOR











In mijn vorige column heb ik aandacht besteed aan het fysieke contact tussen vingertoppen
en paddestoelen. Dit wordt in sommige gevallen als aangenaam ervaren. Toch zal zelfs de
grootste mycofiel moeten toegeven dat paddestoelen niet aan de top staan van de
aaibaarheidspyramide. Daar treffen we vooral warmbloedige dieren aan, voorzien van een
zacht velletje. Zoogdieren dus. De publicist Rudy Kousbroek heeft in 1969 een vermakelijk
boekje geschreven, getiteld ‘De Aaibaarheidsfactor’. Daarin toont hij overtuigend aan dat
van alle organismen de kat de meest aaibare is. De aaibaarheidsfactor maakt sindsdien deel
uit van onze taal en is bijvoorbeeld opgenomen in de officiële Woordenlijst Nederlandse
taal (het fameuze ‘groene boekje’).
Van de aaibaarheid van organismen wordt dankbaar gebruik gemaakt door natuurbeschermingsorganisaties. De reuzenpanda met zijn zwart-wit gevlekte vacht en koddige
snoet is niet voor niets de mascotte van het Wereld Natuur Fonds. In Nederland vertoont de
das een soortgelijke combinatie van vertederende grappigheid en zachte vacht. Onder
andere de stichting Das en Boom maakt van die eigenschappen gebruik om het grote
publiek te winnen voor natuurbescherming. Ook de zeehond met zijn grote kinderogen in
een argeloos kopje scoort hoog. Onze ‘waddenpanda’ beschikt zelfs over een eigen medisch
centrum in Pieterburen. De otter is de aaibaarheidskampioen in meren en rivieren. Hij
draagt de eretitel ‘ambassadeur van het zoete water’.
We zien overigens een verschuiving optreden van feitelijke aaibaarheid bij de kat naar
potentiële aaibaarheid bij dieren als de das en otter. De meeste natuurliefhebbers krijgen
deze dieren nooit te zien en bij een onverwachte ontmoeting zullen ze eerder van zich af
bijten dan zich laten aaien. Die verschuiving is nog prominenter waar het gaat om vliegende
dieren. Vogels scoren traditioneel hoog wat betreft aaibaarheidsfactor. Eigenlijk is
aaibaarheid van een organisme synoniem geworden met populariteit bij het grote publiek.
De aaibaarheid van organismen blijkt van eminent belang binnen de natuurbescherming.
Ze bepaalt tot op grote hoogte de geldstromen die beschikbaar zijn voor specifieke
beschermingsmaatregelen en bijbehorend onderzoek. De das wordt in ons land bijgestaan
met uitzetprogramma’s, afrasteringen langs wegen, uitstapplaatsen in kanalen,
dassentunnels en zelfs kunstmatige dassenburchten. Voor herintroductie van de inmiddels
uitgestorven otter worden miljoenen euro’s uitgetrokken.
Hoe staat het nu met de aaibaarheidsfactor van paddestoelen? Die vraag levert een
enigszins tegenstrijdig beeld op. Aan de ene kant blijkt de belangstelling van wandelaars en
natuurliefhebbers voor paddestoelen zeer groot te zijn. Volgens medewerkers van
Staatsbosbeheer in het Nationale Park Dwingelderveld worden van alle publieksevenementen de paddestoelenexcursies steevast het drukst bezocht. De omslagen van
natuurbladen worden in de herfst doorgaans versierd met een fraaie foto van een paddestoel.
We mogen wel stellen dat de paddestoel hèt symbool is van natuurbeleving in de herfst
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Aan de andere kant moeten we constateren dat specifieke inspanningen van de overheid en
natuurbeschermingsorganisaties voor deze organismen bijzonder gering zijn. Er is
weliswaar een Rode Lijst van paddestoelen, maar de toepassing daarvan is vrijblijvend.
Paddestoelen genieten geen wettelijke bescherming. Er bestaan geen beschermingsplannen
voor bedreigde soorten. Beheersmaatregelen ten gunste van paddestoelen worden maar
mondjesmaat genomen. De financiële bijdrage van de overheid aan veldonderzoek aan
paddestoelen is miniem en beperkt zich tot het paddestoelenmeetnet en af en toe een
kortlopend project.
Je zou zeggen dat daaraan toch wat te verbeteren moet zijn. Ik kom daar een volgende
keer op terug.



























KLEINE DONKERGEKLEURDE TELAMONIA'S
IN NEDERLAND EN VLAANDEREN1
Jac Gelderblom
Guido Gezellelaan 102, 4873 GG Etten-Leur
Gelderblom, J. 2003. Small dark-coloured Telamonia species in The Netherlands and Flanders.
Coolia 46(2): 78-89.
The author discusses the characteristics of this section of Cortinarius and provides a provisional
key to the determination of 29 species, with remarks on local names and references to published
illustrations and descriptions, together with a figure showing the spores of 15 species.

Inleiding
De kleine donkergekleurde Gordijnzwammen zijn een groep van paddestoelen waarbij de
meeste mycologen een sterke neiging vertonen om bij de aanblik ervan de pas te versnellen
en te doen alsof men niets gezien heeft. Als men al eens besluit een collectie uit deze groep
mee te nemen ter determinatie, dan loopt men vaak vast vanwege elkaar tegensprekende of
moeilijk interpreteerbare kenmerken, die in de verschillende determinatiewerken gebruikt
worden. De laatste jaren is er een aantal werken en publicaties verschenen met uitgebreide
macro- en microscopische beschrijvingen van Cortinarius-soorten, vaak ook voorzien van
goede kleurenafbeeldingen en microtekeningen zoals Cortinarius, Flora Photographica
(Brandrud et al., 1989-1998), Pilze der Schweiz Band 5 (Breitenbach & Kränzlin, 2000),
Atlas des Cortinaires (Bidaud et al., 1992-2001) en de verslagen van de Cortinarius-werkgroep van de AMK (De Haan et al.,1994-2002). Met deze literatuur blijkt het vaak mogelijk
een vondst min of meer betrouwbaar op naam te brengen en na veel proberen en
discussiëren met andere mycologen gaat men toch een zekere structuur in deze groep
ontdekken.
1

Dit artikel is eerder verschenen in de Mededelingen van de Antwerpse Mycologische
Kring, 2002.3: 71-79.
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De bedoeling van dit artikel is het bespreken van deze structuur en daardoor hopelijk een
bijdrage te leveren aan de studie van deze lastige groep, waarover het laatste woord nog
lang niet gezegd is.
Groepsindeling van de kleine Telamonia's
Formeel wordt voor het begrip groot of klein de zogenaamde Index of Slenderness’ (IS)
gebruikt. Deze is gedefinieerd als IS = L2/d×D met L = steellengte, d = steeldikte en D =
hoeddiameter. Als geldt IS > 15 dan spreekt men van kleine soorten. In de praktijk is het
gebruik van een rekenmachine niet nodig: soorten met hoeddiameter kleiner dan 5 cm en
een steeldikte kleiner dan 5(-6) mm kunnen worden gerekend tot de kleine soorten.
Dam & Kuyper (1998) hebben deze kleine soorten onderverdeeld in groepen, die ze een
nummer hebben gegeven. Enigszins aangepast ziet deze indeling er als volgt uit:
1. Velum rood, geel of bruin
2. Velum rood
groep A (22)
2. Velum geel of bruin
groep B (21+23)
1. Velum wit of witachtig
3. Steel wit (vaak wortelend)
groep C (27)
3. Niet zo
4. Duidelijke violettinten aanwezig in jonge plaatjes en/of steelvlees
groep D (30)
4. Niet zo, soms wel een roze of zwak lila tint
5. Hoed oranje, roodbruin of okerkleurig
groep E (32)
5. Hoed donkergekleurd
groep F (31)
Gemakshalve heb ik de groepen A tot en met F genoemd, de tussen haakjes geplaatste
nummers zijn de groepsnummers volgens het artikel van Dam & Kuyper (1998). De
afscheiding tussen de groepen is niet altijd even scherp; een aantal soorten zal daarom in
meerdere groepen moeten worden uitgesleuteld.
De soorten uit groep F zijn de kleine donkergekleurde gordijnzwammen uit het ondergeslacht Telamonia.

Korte bespreking van de belangrijkste kenmerken in deze groep
Sporen
De verschillen in sporenvorm en sporengrootte zijn dermate groot, dat het goede
determinatiekenmerken zijn. Dit geldt ook voor de ornamentatie van de sporen, zij het in
mindere mate. Een zeer kenmerkende ornamentatie treffen we echter aan bij C. erythrinus
en C. miraculosus. De bijgevoegde sporenplaat geeft een idee van variatie in sporenvorm en
sporengrootte.
Pigmentatie
De hoedhuid van de soorten uit deze groep is opgebouwd uit een toplaagje van dunne
liggende hyfen (de pileipellis) met daaronder een dikkere laag van min of meer
worstvormige cellen (het hypoderm). Deze structuur is weergegeven in figuur 1.
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Figuur 1. Hoedhuid van een Telamonia.

De hyfen van de pileipellis kunnen grof of fijn geïncrusteerd zijn of zonder incrustaties
(getekend is een grove incrustatie). De cellen van het hypoderm hebben vaak een duidelijk
membranair pigment; ook komen bij sommige soorten opvallende pigmentklodders voor in
deze laag. Hoewel weinig gebruikt in de literatuur vormen deze pigmentaties mijns inziens
een zeer bruikbaar determinatiekenmerk.
Geur
Bij een aantal soorten komen duidelijke geuren voor zoals aardgeur, pelargoniumgeur en
cederhoutgeur. Deze geuren zijn het duidelijkst waarneembaar na kneuzen of na enige uren
bewaren in een afgesloten doosje. Omdat deze geuren niet altijd even duidelijk zijn en
omdat sommige mensen voor bepaalde geuren nogal ongevoelig zijn (cederhout!) zal een
aantal soorten op twee plaatsen worden uitgesleuteld.
Velum
Het al of niet optreden van velum in de vorm van gordels of banden en de kleur van het
velum kan voor een aantal soorten karakteristiek zijn, voor andere soorten is dit kenmerk
vaak nogal twijfelachtig. Dit vereist dus weer uitsleutelen op meerdere plaatsen, hetgeen in
de meeste gangbare literatuur te weinig gebeurt.
Paarstinten in jonge plaatjes en/of steelvlees
Bij sommige soorten zijn deze kleuren zeer prominent aanwezig, bij andere soorten zijn
deze paarstinten vaak dermate vaag, dat bij het determineren problemen ontstaan welke
keuze men moet maken. Omdat het toch een nuttig kenmerk is, is ook hier de oplossing:
uitsleutelen op meerdere plaatsen, hetgeen in de meest gangbare determinatieweken te
weinig gebeurt.
Schubbige hoedbekleding
Dit is over het algemeen een betrouwbaar kenmerk.
Kleur van de steel
Deze is meestal oker tot bruinachtig. Daarnaast komen ook witte stelen voor (ook het steelvlees moet dan wit zijn). Bij een aantal soorten is het steelvlees in de steelvoet bijna zwart;
dit is vooral goed te zien bij overlangs doorsnijden.
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Overige kenmerken
Chemische reacties en de vorm van de steel zijn in deze groep niet karakteristiek.
Het al of niet aanwezig zijn van cystiden is dermate variabel en vaak ook weersafhankelijk,
dat hieraan maar een zeer beperkte waarde mag worden toegekend.
Na een bepaalde behandeling blijkt het weefsel van verschillende soorten onder een UVlamp in verschillende kleuren op te lichten: dit verschijnsel noemt men fluorescentie. Dit
verschijnsel is voor de amateurmycoloog lastig vast te stellen; ik heb het om die reden dan
ook niet als kenmerk gebruikt. Voor de geïnteresseerde verwijs ik naar Arnold (1993) en De
Haan et al. (1994, 1995).
Voorlopige sleutel tot de soorten uit groep F
1. Geur aardachtig (vooral na enige tijd bewaren in een afgesloten doosje)
2. Sporen 7-9 x 4,5-5,5 µm, elliptisch; vooral bij berk (sporenplaat fig. 1)
C. umbrinolens
2. Sporen 7,5-9 x 5,5-6,5 µm, breed elliptisch; vooral bij Pinus (sporenplaat fig. 2)
C. brunneus var. glandicolor
1. Geen aardachtige geur
3. Geur van oranjebloesem
C. sacchariosmus
3. Andere geur of geur onbeduidend
4. Roze tint in vlees aanwezig; sporen 6,5-8 x 5-6 µm, grof geornamenteerd (sporenplaat fig. 3)
C. erythrinus
4. Geen roze tint in vlees
5. Hoed schubbig tot pluizig
6. Sporen gemiddeld > 9 µm
7. Sporen 9-11 x 4-5 µm; meestal met paarse tinten of een paarse zweem
in lamellen
C. violilamellatus
7. Sporen 8,5-10,5 x 6-6,5 µm; geen paarse tinten
C. comatus
6. Sporen gemiddeld < 9 µm
8. Sporen breed elliptisch tot subgloboos (= bijna rond); hoed pluizig
(sporenplaat fig.4)
C. comptulus
8. Sporen elliptisch tot amandelvormig
9. Met pelargoniumgeur; sporen elliptisch (sporenplaat fig. 5)
C. paleaceus
9. Geur onbeduidend; sporen amandelvormig (sporenplaat fig. 6)
C. hemitrichus
5. Hoed glad
10. Slanke sporen (Q > 1,9) redelijk talrijk aanwezig.
11. Soort met halverwege de steel een geelbruine ring en daaronder met
geelbruine velumplakjes, hoedbekleding Inocybe-achtig, groeiend bij
kruipwilg. Sporen 9,5-11 x 4,5-5 µm, bijna glad
C. ammophilus
11. Andere kenmerken
12. Sporen 9,5-10,5 x 5,5-6,5 µm met een zwakke ornamentatie; hoed
donker zwartbruin, hoed en steel met violet- tot rozeachtige tinten,
steel zonder velumzones
C. cavipes
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fig. 15

12. Andere kenmerken
13. Hoedhuidhyfen opvallend geïncrusteerd; zonder violettinten.
14. Sporen smal, 8,5-11 x 4-5 µm. (sporenplaat fig. 7)
C. fusisporus
14. Sporen breed, 9-12 x 5,5-6 µm (sporenplaat fig. 8)
C. cucumisporus
13. Hoedhuidhyfen niet tot zwak geïncrusteerd; meestal met violet,
vaak met zwakke pelargoniumgeur
C. diasemospermus var. leptospermus
10. Sporen elliptisch tot cilindrisch, Q < 1,9 (meestal veel kleiner)
15. Sporen 10,5-12,5 x 5,5-7 µm (sporenplaat fig. 9)
C. casimiri
15. Sporen kleiner
16. Met pelargoniumgeur
17. Kleine soort met zwart in de steelvoet; sporen 8-9 x 4,5-5,5 µm
C. diasemospermus var. diasemospermus
17. Grotere soort, geen zwart in de steelvoet; sporen 7-8 x 4,5-5,5
µm
C. rigidus ss. Kühner & Romagn.
16. Zonder pelargoniumgeur
18. Zwart in de steelvoet en/of sterk geïncrusteerde hoedhuidhyfen.
19. Sporen breed elliptisch, 7,5-9 x 5,5-6,5 µm; hoed met
duidelijke umbo
C. brunneus var. glandicolor
19. Sporen anders
20. Kleine soort (hoed tot 20 mm, steel tot 20 mm x 2
mm); sporen 7-8 x 4,5-5,5 µm
C. scotoides
20. Grotere soorten, sporen groter
21. Hoedhuidhyfen niet tot zwak geïncrusteerd
C. diasemospermus var. diasemospermus
en C. subrhombispora
21. Hoedhuidhyfen sterk geïncrusteerd
22. Umbo opvallend spits, in veenmos; sporen 7,5-9
x 5-6 µm. (sporenplaat fig. 10)
C. flos-paludis
22. Geen spitse umbo, nooit in veenmos; sporen 810 x 5-6 µm (sporenplaat fig. 11)
C. helobius en C. romagnesii
18. Geen zwart in de steelvoet; hoedhuidhyfen niet tot zwak
geïncrusteerd
Sporenplaat.

Met uitzondering van fig. 8 en fig. 10 (getekend naar eigen herbariummateriaal) zijn alle
sporenfiguren afkomstig uit artikelen van de Cortinariuswerkgroep van de AMK.

fig. 1. C. umbrinolens; fig. 2. C. brunneus; fig. 3. C. erythrinus; fig. 4. C. comptulus;
fig. 5. C. paleaceus; fig. 6. C. hemitrichus; fig. 7. C. fusisporus; fig. 8. C. cucumisporus;
fig. 9. C. casimiri; fig. 10. C. flos-paludis; fig. 11. C. helobius (links) en C. romagnesii
(rechts); fig. 12. C. miraculosus var. laccarioides; fig. 13. C. alnetorum; fig. 14. C.
sertipes; fig. 15. C. decipiens.
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23. Sporen met een zwakke ornamentatie, uitgezonderd enkele
grote wratten of kammen aan de top (sporenplaat fig. 12)
24. Velum enige tijd na beroeren roodachtig verkleurend
C. miraculosus
24. Velum niet roodachtig verkleurend; habitus van
Laccaria laccata
C. miraculosus var. laccarioides
23. Sporen anders
25. Hoedhuidhyfen met een zeer typische rozebruine kleur
in ammonia onder de microscoop; onder kruipwilg in
duinen
C. dunensis
25. Hoedhuidhyfen anders gekleurd.
26. Steelvelum vormt één of meer duidelijke banden
(jonge exemplaren bekijken)
27. Sporen > 10 µm aanwezig; velumbanden meestal
verdwijnend bij ouderdom; elzenbegeleider (sporenplaat fig. 13)
C. alnetorum
27. Sporen < 10 µm; velumbanden meestal blijvend
(sporenplaat fig. 14)
C. sertipes
26. Steelvelum vormt geen banden.
28. Hoed donker zwartbruin, hoed en steel met
violetachtige tot roze tinten
C. cavipes
28. Anders
29. Sporen 7,5-10 x 4,5-5,5 µm (sporenplaat fig.
15)
C. decipiens
29. Sporen 7-8,5 x 4,5-5,5 µm, hoed vlakker en
met velumplakjes, lichte cederhoutgeur
C. decipiens var. atrocaeruleus

Korte opmerkingen bij de soorten
Bij afbeeldingen en beschrijvingen gelden onderstaande ingekorte namen:
Brandrud: Cortinarius, Flora Photographica (Brandrud et al., 1989-1998)
Breitenbach: Pilze der Schweiz Band 5 (Breitenbach & Kränzlin, 2000)
AMK: Mededelingen Antwerpse Mycologische Kring. (De Haan et al., 1994-2002).

Cortinarius alnetorum (Velen.) Moser
Synoniem: C. iliopodius sensu Moser
Nederlandse naam: Gegordelde elzengordijnzwam
Afbeeldingen en beschrijvingen:
Brandrud plaat A 32; Breitenbach pag. 234; Sterbeeckia 19 pag. 43
Sporenplaat: fig. 13
Cortinarius ammophilus A. Pearson
Nederlandse naam: Duingordijnzwam
Beschrijving: Arnolds & Kuyper (1995) pag. 8
Opmerking: Dit is een aan kruipwilg gebonden soort van de kust
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Cortinarius brunneus (Pers.: Fr.) Fr. var. glandicolor (Fr.: Fr.) Lindström & Melot
Nederlandse naam: Eikelkleurige gordijnzwam
Afbeeldingen en beschrijvingen: Brandrud plaat B 35; Breitenbach pag. 242
Opmerking: Deze soort wordt vaak verward met C. umbrinolens; de sporenvorm van beide
soorten is echter zeer verschillend (zie sporenplaat fig. 1 en 2)
Sporenplaat: fig. 2
Cortinarius casimiri (Velen.) Huijsman
Synoniemen: C. subsertipes Romagn.; C. decipiens sensu R.Henry
Nederlandse naam: Grootsporige gordijnzwam.
Afbeeldingen en beschrijvingen:
Brandrud plaat D 28 & D 32, Breitenbach pag. 246; AMK 95.1 pag. 15
Sporenplaat: fig. 9
Cortinarius cavipes J. Favre
Nederlandse naam: Holsteelgordijnzwam.
Afbeelding en beschrijving:
Breitenbach pag. 248; Arnolds & Kuyper (1995) pag. 10; Favre (1955) pag. 128
Opmerking: Dit is een alpiene soort. Deze soorten blijken ook aan de kust voor te komen en
zijn dan meestal aan kruipwilg gebonden. In de literatuur wijken bij verschillende
auteurs de sporenmaten sterk af!
Favre geeft als sporenmaat 9,5-10,5 x 5,5-6,5 µm met Q = 1,7; de sporenmaten volgens
Arnolds & Kuyper zijn 9,5-11,5 x 5-5,5 µm maar met Q = 1,9-2 gemiddeld.
Cortinarius comatus J. Favre
Nederlandse naam: Dwerggordijnzwam
Afbeelding en beschrijving: Arnolds & Kuyper (1995) pag. 13; Favre (1955) pag. 129
Opmerking: Ook dit is een alpiene soort die aan de kust voorkomt, gebonden aan kruipwilg.
Cortinarius comptulus Moser
Synoniem: C. sublatisporus Svrcek
Nederlandse naam: Pluizige gordijnzwam
Afbeelding en beschrijving:
Brandrud plaat D58; AMK 97.4 pag. 81; Sterbeeckia 19 pag. 47
Sporenplaat: fig. 4
Cortinarius cucumisporus Moser
Nederlandse naam: Langsporige gordijnzwam
Afbeelding en beschrijving:
Arnolds et al. (1995) Plaat 6D; Arnolds & Kuyper (1995) pag. 15
Opmerking: Een soort van de kust, gebonden aan kruipwilg (Nederlandse opgaven); in
België gevonden onder loofhout in de Langdonken te Herselt.
Sporenplaat: fig. 8
Cortinarius decipiens (Pers.: Fr.) Fr.
Synoniem: C. flexipes sensu het Overzicht (Arnolds et al., 1995)
Nederlandse naam: Sombere siersteelgordijnzwam
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Afbeelding en beschrijving: Brandrud plaat C02; Breitenbach pag. 250; AMK 94.3 pag. 115
& pag. 119 (als C. umbrinolens), 96.3 pag. 85
Sporenplaat: fig. 15
Cortinarius decipiens var. atrocoeruleus (Moser) H. Lindström
Synoniem: C. atrocoeruleus Moser
Afbeelding en beschrijving: Brandrud plaat D44; Breitenbach pag. 250
Cortinarius diasemospermus Lamoure var. diasemospermus
Afbeelding en beschrijving: Brandrud plaat D47; Breitenbach pag. 252; Sterbeeckia 21/22
pag. 38
Opmerking: In AMK 96 pag. 91 is beschreven C. subrhombispora (nomen provisorium).
Deze soort verschilt weinig van C. diasemospermus var. diasemospermus. Vanwege
verschillen in sporenvorm zijn het waarschijnlijk toch twee aparte soorten.
Cortinarius diasemospermus var. leptospermus H. Lindström
Synoniem: C. tiliaceus N. Arnold
Afbeelding en beschrijving: Brandrud plaat D27; Sterbeeckia 21/22 pag 61
Opmerking: Cortinarius violilamellatus (zie Brandrud plaat D39) verschilt van deze
variëteit door een hoed die schubbig is. Of dit verschil voldoende is om beide op
soortniveau te scheiden, is een zaak die discutabel is.
Cortinarius dunensis de Haan & Volders
Nederlandse naam: Witsteelgordijnzwam
Afbeelding en beschrijving: Sterbeeckia 20 pag. 36
Opmerking: Deze soort is in 1999 voor het eerst gevonden, onder kruipwilg aan de
Belgische kust.
Cortinarius erythrinus (Fr.) Fr.
Synoniem: C. vernus Lindström & Melot
Nederlandse naam: Lilastelige gordijnzwam.
Afbeelding en beschrijving: Brandrud plaat C51 (als C. vernus), Breitenbach pag. 294 (als
C. vernus), Sterbeeckia 19 pag. 27
Opmerking: Er is onlangs in België een variëteit rubescens gevonden, die verschillend is
door zijn robuustere habitus en door het duidelijk rood verkleurende velum (Sterbeeckia
21/22 pag. 59).
De in Brandrud plaat D51 beschreven C. erubescens gelijkt macroscopisch sterk maar
wijkt af door de veel smallere sporen.
Sporenplaat: fig. 3
Cortinarius flos-paludis Melot
Afbeelding en beschrijving: Brandrud plaat D38
Opmerking: Hoewel deze soort nog niet bekend is uit Nederland of Vlaanderen is hij hier
toch opgenomen vanwege de vondst van een onbekende soort in België die groeide op
veenmos (zie AMK 95.1 pag 17, collectie 10). Deze vondst staat zeer dicht bij C. flospaludis en is er waarschijnlijk identiek mee.
Sporenplaat: fig. 10
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Cortinarius fusisporus Kühner
Synoniem: C. semivestitus Moser; C. incisus sensu Moser 1983
Nederlandse naam: Zandpadgordijnzwam
Afbeelding en beschrijving: AMK 98.3 pag. 86
Opmerking: Hoewel deze soort meestal een okerbruine hoedkleur heeft, komen er ook
donkere vormen voor.
Sporenplaat: fig. 7
Cortinarius helobius Romagn.
Nederlandse naam: Kleine moerasgordijnzwam
Afbeelding en beschrijving: Brandrud plaat C43, Breitenbach pag. 260; AMK 97.4 pag. 95
Opmerking: C. romagnesii is een soort die alleen schijnt te verschillen van C. helobius door
fijner geornamenteerde sporen; er blijken nogal wat overgangen te zijn van de fijnere
naar de ruwere ornamentatie. Er is daarom grote twijfel of C. helobius en C. romagnesii
echt verschillende soorten zijn, waarschijnlijk zijn het slechts vormen van één soort.
Sporenplaat: fig. 11, links
Cortinarius hemitrichus Fr.
Nederlandse naam: Witschubbige gordijnzwam
Afbeelding en beschrijving: Brandrud plaat A31; Breitenbach pag. 262; AMK 95.1 pag. 23
Opmerking: Deze soort is in bepaalde stadia nauwelijks te onderscheiden van geurloze
vormen van C. paleaceus. Deze laatste heeft echter bredere sporen (zie sporenplaat fig.
5 en 6).
Sporenplaat: fig. 6
Cortinarius miraculosus Melot
Nederlandse naam: Roodvezelgordijnzwam
Afbeelding en beschrijving: AMK 96.2 pag. 43
Cortinarius miraculosus var. laccarioides de Haan & Volders
Nederlandse naam: Fopgordijnzwam
Afbeelding en beschrijving: Sterbeeckia 21/22 pag. 41
Sporenplaat: fig. 12
Cortinarius paleaceus Fr.
Synoniem: C. flexipes sensu Brandrud, C. flexipes sensu Breitenbach
Nederlandse naam: Gewone pelargoniumgordijnzwam.
Afbeelding en beschrijving: Brandrud plaat D34, D35, D45, D43, D29. Breitenbach pag.
256; AMK 95.1 pag. 8
Opmerking: De soorten rond C. paleaceus vormen een zeer verwarrend groepje. In Arnolds
et al. (1995) is de volgende indeling aangehouden:
C. paleaceus sensu str.: schubbige hoed, geen paarstinten, vormen zonder
pelargoniumgeur komen voor.
C. paleifer Svrcek: schubbige hoed, opvallende paarstinten, pelargoniumgeur.
C. rigidus sensu Kühner & Romagn.: kale hoed, pelargoniumgeur.
Deze indeling is in dit artikel aangehouden.
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Brandrud deelt de groep wat anders in:
C. flexipes var. flabellus: hoed umbonaat, geen paars, hoed bijna zonder schubjes
sporen iets breder dan bij variëteit flexipes.
C. flexipes var. flexipes: hoed meestal spits en duidelijk schubbig, vaak met paars
C. flexipes var. inolens: deze variëteit mist de pelargoniumgeur.
Sporenplaat: fig. 5
Cortinarius rigidus sensu Kühner & Romagn.
Synoniem: C. paleaceus f. glaber; zie ook C. paleaceus
Nederlandse naam: Kale pelargoniumgordijnzwam
Afbeelding en beschrijving: AMK 98.3 pag. 85; Sterbeeckia 21/22 pag. 47
Opmerking: Zie bespreking bij C. paleaceus.
Cortinarius romagnesii R. Henry
Nederlandse naam: Voorjaarsgordijnzwam
Afbeelding en beschrijving: Sterbeeckia 21/22 pag. 57
Opmerking: Zie bespreking bij C. helobius.
Sporenplaat: fig. 11, rechts
Cortinarius sacchariosmus Bellú & Bon
Nederlandse naam: Oranjebloesemgordijnzwam
Afbeelding en beschrijving: Arnolds et al. (1995) plaat 7A; Veerkamp (1992) pag. 32
Opmerking: Van één vindplaats in Nederland bekend.
Cortinarius scotoides J. Favre
Afbeelding en beschrijving: Breitenbach pag. 284; Favre (1955) pag. 146
Opmerking: Een alpiene soort, in Nederland gevonden aan de kust bij kruipwilg.
Cortinarius sertipes Kühner
Synoniem: C. contrarius Geesink, C. flexipes sensu Kühner 1961
Nederlandse naam: Siersteelgordijnzwam
Afbeelding en beschrijving:
Breitenbach: 284; AMK 97.4 pag. 83; Sterbeeckia 21/22 pag. 51
Opmerking: Kühner (1961) beschrijft C. flexipes f. typica en C. flexipes f. sertipes, maar de
verschillen zijn dermate klein en variabel, dat beide binnen de variatiebreedte van één
soort vallen: C. sertipes.
C. flexipes sensu Kühner 1961 zoals gebruikt in Arnolds et al. (1995) (als synoniem van
C. decipiens) lijkt mij dan ook discutabel, omdat dat zou inhouden dat C. sertipes en C.
decipiens dezelfde soort zouden voorstellen.
Sporenplaat: fig. 14
Cortinarius subrhombispora nom. prov. de Haan & Volders
Afbeelding en beschrijving: AMK 96.3 pag. 91
Opmerking: zie bespreking bij C. diasemospermus var. diasemospermus
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Cortinarius umbrinolens P.D. Orton
Synoniem: C. rigidus sensu Lange
Nederlandse naam: Bietengordijnzwam
Afbeelding en beschrijving: Brandrud plaat A08; AMK 97.4 pag. 93 (als C. brunneus var.
glandicolor); Sterbeeckia 20 pag. 35
Opmerking: de afbeelding in Breitenbach op pag. 292 stelt vermoedelijk een andere soort
voor. Zie ook opmerking bij C. brunneus var. glandicolor.
Sporenplaat: fig. 1
Cortinarius violilamellatus A. Pearson ex P.D. Orton
Nederlandse naam: Smalsporige pelargoniumgordijnzwam
Afbeelding en beschrijving: Brandrud plaat D39
Opmerking: zie bespreking bij C. diasemospermus var. leptospermus.
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BEHEER VAN DE NOTENLAAN BIJ ZEIST
EEN KROONJUWEEL BIJ UITSTEK 2
Bert Tolsma
Commissie Paddestoelen en Natuurbehoud, Couwenhoven 43-16, 3703 EH Zeist
Tolsma, L.P. 2003. Management of the avenue ‘Notenlaan’ at Zeist, a major crown jewel. Coolia
46(2): 90-92.
The avenue ‘Notenlaan’ is one of the 200 most important mycological areas of the Netherlands. It
is an avenue of beeches on clay soil, of which the mycological value has declined in the last few
decades. However, several rare species can still be found. At present no management takes place and
too much litter has been deposited. Advice is offered to the landowners on how to manage the avenue
in a mushroom-friendly way.

Mycologische rijkdom
De Notenlaan bij Zeist is een mycologisch kroonjuweel bij uitstek. De laan behoort dan ook
tot de 200 mycologisch beste gebieden van Nederland (Jalink, 1999). De Notenlaan bestaat
overwegend uit beuken op klei en loopt parallel aan de Koelaan van Zeist naar Bunnik
(Plaat 1, pag. 73). De mycologische rijkdom van deze laan is al eerder uitvoerig beschreven
in Coolia (Van den Dool et al., 1997). In het overzicht van 1997 worden maar liefst 127
bijzondere soorten genoemd, maar tegelijk wordt aangetoond dat de mycoflora van de
Notenlaan in de afgelopen decennia sterk is verarmd. Toch bezit de Notenlaan nog een
schat aan bijzondere soorten en de herontdekking van enkele soorten doet vermoeden dat
het mycelium van diverse verdwenen soorten zich nog in de bodem bevindt. Enkele recente
zeldzaamheden zijn: de Bloemkoolzwam (Ramaria botrytis), een variëteit van de Paarsbruine koraalzwam (Ramaria fennica, s.l.), de Taaie rouwridderzwam (Lyophyllum
deliberatum) en de Gerimpelde russula (Russula olivacea; plaat 2, pag. 73). Bijna elk jaar
vinden we nog exemplaren van de Vlokkige stuifzwam (Lycoperdon mammiforme). De
Gerimpelde russula hebben we in onze regio nu al op een paar plaatsen gevonden; de laatste
vondst was op 21 september jongstleden in het park van kasteel Amerongen. Met spanning
zien we uit naar de ‘wederkomst’ van de Satansboleet (Boletus satanas) die hier zo’n 30
jaar geleden nog in tientallen exemplaren schijnt te zijn voorgekomen.
De Notenlaan blijft verbazen en verwonderen en uiterste zorg is geboden met betrekking
tot het beheer. Het voor paddestoelliefhebbers meest interessante deel bevindt zich
halverwege de laan, bestaat uit maar enkele tientallen meters en daardoor is de
kwetsbaarheid van de mycoflora extra groot.
Ontoereikend beheer
De Notenlaan is niet vrij toegankelijk. De laan is eigendom van Staatsbosbeheer, dat
nauwelijks onderhoud pleegt. Er zijn in het verleden wel beuken vervangen, maar de jonge
aanplant is weinig succesvol geweest. Naast de laan liepen vroeger watervoerende sloten,
die nu drooggevallen zijn door de verdroging van de omgeving. De westenwinden hadden
2

Aflevering 8 van de rubriek KROONJUWELEN EN ANDERE MYCOLOGISCHE
SNUISTERIJEN. Samenstelling: Leo Jalink.
Auteurs die een bijdrage willen leveren van deze rubriek worden van harte uitgenodigd om
contact op te nemen met l.m.jalink@hccnet.nl of met de redactie van Coolia.

90

hier vroeger vrij spel en zorgden voor de afvoer van strooisel. Dit effect is afgenomen
omdat de omgeving minder open is geworden. Waar vroeger de laan aan alle kanten werd
omgeven door graslanden bevindt zich aan een kant nu een maïsakker. Verder deponeert de
eigenaar van de boerderij aan het begin van de laan er nogal wat (tuin)afval. Achterin zijn
de populieren weliswaar gekapt, maar het strooisel is blijven liggen en zorgt zodoende voor
een sterke verrijking van de bodem. Al met al een zorgelijke situatie.
Er zijn enkele gesprekken geweest met een beheerder van het SBB en met hem en Peter Jan
Keizer hebben we de laan op 27 oktober 2000 bezocht en gesproken over het gewenste
onderhoud van de laan. Volgens de terreinbeheerder is aangepast beheer goed mogelijk, als
de laan toegankelijk gemaakt wordt voor wandelaars; toegankelijkheid is dé voorwaarde
van het SBB voor beheer. Vanuit mycologisch oogpunt hoeft openstelling geen probleem te
zijn, mits schade door recreatie door voldoende beperkende maatregelen voorkomen wordt.
Beheersadvies
In Coolia zijn algemene richtlijnen gepubliceerd voor paddestoelenvriendelijk beheer van
lanen (Jalink et al., 2001). Voor de Notenlaan stelt de Commissie Paddestoelen en Natuurbehoud de volgende maatregelen voor:
•

•

•

Gefaseerd ruimen van die opslag die niet past in een beukenlaan; dus vooral geen
kaalslag. Soorten die op termijn geruimd dienen te worden zijn vlier, meidoorn,
kastanje, es en beuk zodanig, dat de laanstructuur wordt hersteld; we denken bij dit
‘herstel’ aan een periode van ca. 5 jaar. Van belang hierbij is dat het publiek van de
voorgenomen ingrepen en de aanleiding ertoe op de hoogte wordt gesteld.
Verwijderen van het afgevallen en gedumpte hout uit de laan en zo mogelijk het
schoonmaken van de sloten aan beide zijden van de laan. Hierbij moet de slootbagger
worden afgevoerd en dus niet in deze laan terechtkomen. De wind moet vrij spel
hebben, waardoor het bladruimen weer een natuurlijke zaak wordt. Belangrijk in dit
verband is de precieze grens met het gebied in eigendom bij de aanpalende boerderij.
Laat oude bomen zoveel mogelijk staan. Het zijn vaak landschappelijke monumenten en
schuil- en voedselplaatsen voor diverse diersoorten (o.a. vleermuizen).

Om zicht door de laan te krijgen is snoei onvermijdelijk, maar beperk dat tot echt de
onderste takken. Deze snoei maakt het wellicht mogelijk op opengevallen plekken nieuwe
aanplant van beuken te doen; verjonging van de laan is noodzakelijk, gezien de slechte
kwaliteit van een aantal bomen. En pas natuurlijk weinig of geen bodemverbetering toe bij
nieuw aan te planten beuken. Het beheersdoel blijft immers verschraling!
Die verschraling is nog het meest nodig in dat gedeelte van de laan waar indertijd de
populieren gekapt zijn. Het zal zonder meer noodzakelijk zijn hier de bovenlaag, dik bedekt
met de snippers van de gevelde bomen te verwijderen. Daarna zal een maaibeleid met
afvoer de nodige verdere verschraling moeten bewerkstelligen. Pas dan kunnen de nieuw
aangeplante beuken daar de laan zijn vroegere allure teruggeven.
Voor een goed beheer van deze laan geldt dat te allen tijde de bodemlaag zo weinig
mogelijk verstoord dient te worden; daarin bevindt zich immers het mycelium van de vele
bijzondere soorten paddestoelen, waarvoor we onze uiterste best moeten doen ze niet
verloren te laten gaan. Het gebruik van zware machines voor de bovengenoemde
beheersmaatregelen wordt dan ook sterk afgeraden.
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Voor wat betreft de openstelling pleiten wij voor de volgende beperkingen:
•

De laan is uitsluitend toegankelijk voor wandelaars. Het verbodsbord aan de ingang
vermeldt duidelijk wat niet is toegestaan als men van deze laan gebruik maakt. Dat
betekent met name: geen honden, ook niet aangelijnd. Om vervoersmiddelen te weren
kan een ‘sluis’ van hout geplaatst worden.

•

Om geen schelpen- of schraappad te moeten aanleggen, waarbij de bodem te veel
beschadigd zou worden en toch te voorkomen dat wandelaars zonder nadenken over de
gehele laan uitwaaieren adviseert de Commissie Paddestoelen en Natuurbehoud de
aanleg van paaltjes aan de oostkant van de laan.

•

Te grote recreatiedruk moet worden vermeden. Het is dan bijvoorbeeld ook niet aan te
bevelen om de Notenlaan op te nemen in een netwerk van wandelroutes. Wandelroutes
zouden beter langs de Koelaan geleid kunnen worden. Zorg bestaat er in dit verband,
omdat de Dienst Landelijk Gebied plannen heeft de Wulperhorst vanuit Bunnik
toegankelijk te maken. Ook de gemeente Zeist zoekt voor haar verkeersproblemen een
oplossing in deze regio. In het gemeentelijk vervoers- en verkeersplan is de aansluiting
van de Koelaan op de A12 door de Wulperhorst een optie. Zonder extra beschermende
maatregelen kunnen de gevolgen voor de Notenlaan in beide gevallen ingrijpend zijn.

Ten slotte
Evenwijdig aan de Notenlaan heeft de eigenaar van de boerderij aan de Tiendweg een
landweg naar zijn huis aangelegd met aan de zuidkant een lange rij jonge beuken; wellicht
het begin van het ontstaan van een nieuwe mycologisch interessante beukenlaan op klei.
Literatuur
Dool, E. van den, Veerkamp, M. & Keizer. P.-J. 1997. Kleibospaddestoelen III. Utrechtse
kleiboslanen - ‘bijzondere’ soorten, vroeger en nu. Coolia 40: 73-133.
Jalink, L.M. 1999. Op zoek naar de mycologische kroonjuwelen van Nederland. 1. De 200 meest
waardevolle kilometerhokken. Coolia 42: 143-162.
Jalink, L.M., Keizer, P.J., Brouwer, E., Douwes, R., Immerzeel, G.J., Nauta, M.M., Tolsma, L.P. &
Tweel, M. van. 2001. Oog voor paddestoelen: tips voor beheersmaatregelen gericht op behoud en
herstel van mycologische waarden in verschillende terreintypen. Coolia 44: 233-249.

92

BIJZONDERE WAARNEMINGEN EN VONDSTEN
Een wit bruintje?

Dam, M. 2003: Tubaria hololeuca, a white little brownie found in Limburg. Coolia 46(2): 93.

Tijdens één van onze Limburgse excursies brachten we een bezoek aan de Schinveldse
bossen. Het eerste stuk van de wandeling werd in hoog tempo gelopen om zo snel mogelijk
het saaie stuk naast de zweefvliegveldcamping achter ons te laten. Maar daarna viel het
tempo dan ook gelijk bijna stil. In de berm vond mijn metgezel enkele gordijnzwammen.
Zoals gewoonlijk moesten die gefotografeerd en verzameld worden. Daardoor had ik zeeën
van tijd om wat verder in de berm te speuren. En zo, al struinend naar nieuwe soorten voor
de lijst, kwam ik enkele kleine witte paddestoeltjes tegen. Geen idee wat het was. Zelfs het
geslacht was een vraagteken. Aan de andere kant van de weg werden nog enkele exemplaren
ontdekt. Thuisgekomen, achter het microscoop, bleek er enige kleur in de sporen te zitten:
die waren bleek geel. Na een poosje hoogst wetenschappelijk plaatjes kijken stuitten we in
Ludwig’s Pilz-kompendium (Ludwig, 2000) op een afbeelding van Tubaria hololeuca, het
Wit donsvoetje. In het archief gedoken en ja, bingo, macroscopisch en microscopisch
voldeden onze paddestoeltjes aan de beschrijvingen.
Hoed 8-14 mm, gewelfd, zijde-achtig, met witte velumvezeltjes aan de rand, wit, later bleek
wasgeel. Lamellen ietwat ver uiteen, recht aangehecht, wit, later bleek gelig. Steel 17-23 x
1,2-2,5 mm, wit, met vluchtige witte velumschubjes (plaat 6, pag. 75).

Figuur 1. Tubaria hololeuca. Cheilocystidia en sporen. Maatstreepjes = 10 µm.
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Vijf bijzondere Slijmkoppen
Dieker, J. 2003. Five rare species of Hygrophorus. Coolia 46(2): 94.

Tijdens de excursie van de paddestoelenwerkgroep Z.O.-Veluwe op 13 november 2002 op
het landgoed Den Bosch bij Brummen werd door Jo Pijnenburg een kleine witte plaatjeszwam ontdekt met opvallende oranjegele schubjes op de steel en vooral aan de hoedrand.
Het bleek Hygrophorus chrysodon (Goudgerande slijmkop) te zijn: nieuw voor Nederland!
(plaat 7, pag. 76). Hij werd ter plekke benoemd door Joop Ladage, die deze soort recent
gezien had in de Jura. Er stond één exemplaar in een kleiberm met beuk langs een
watervoerende sloot. Uit het feit dat de Goudgerande slijmkop ook in de ons omringende
landen voorkomt en al is beschreven in het tweede deel van de Flora agaricina neerlandica
(Arnolds, 1990), blijkt dat hij wel in Nederland verwacht werd.
In dezelfde berm stonden ook enkele exemplaren van Hygrophorus eburneus (Ivoorzwam). Van deze Rode-Lijstsoort (categorie EB, ernstig bedreigd) werden tijdens de
excursie op drie plaatsen tientallen exemplaren gezien, zelfs in een bundel groeiend.
Op het landgoed Voorstonden, ook in de buurt van Brummen, stonden in november een
tiental exemplaren van Hygrophorus persoonii (Olijfkleurige slijmkop, EB; plaat 8, pag.
76) in een kleiberm met zomereik: een opvallende soort met een dikke, vlokkig-slijmige
steel en lichtgroen verkleurende lamellen bij ouderdom. Ook werd hier Hygrophorus
discoxanthus (Verkleurende slijmkop) (BE, bedreigd) gezien.
Samen met de waarneming van Hygrophorus penarius (Droge slijmkop) (GE, gevoelig;
ook deze soort was ten tijde van FAN2 nog niet uit ons land bekend) op 30 oktober in de
kasteeltuin van het landgoed Rozendaal bracht dit het totaal aantal bijzondere Slijmkoppen
op vijf.
Kortom, het was een goed jaar voor de Slijmkoppen in de omgeving van Brummen.
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Jan Dieker, Zutphen
Spikkelschijfje op stuifzwam
Jalink, L.M. & M.M. Nauta. 2003. Ascobolus crenulatus on Lycoperdon. Coolia 46(2): 94-95.

Een bijzondere vondst: als iets dit predikaat verdient dan zijn het wel de stuifzwammen met
daarop prachtig ontwikkelde schijfzwammetjes die Leo eind december 2002 ter
determinatie kreeg. Bijzonder omdat in Europa op gasteromyceten eigenlijk nooit andere
hogere fungi gevonden worden, met uitzondering dan van de Kostgangerboleet, Boletus
parasiticus, op Aardappelbovist (Scleroderma citrinum).
De stuifzwam werd door Leo direct herkend als Lycoperdon foetidum, de Zwartwordende stuifzwam. Het materiaal was verzameld door Cor van der Sande, een bioloog die
in zijn vrije tijd al jaren kijkt naar kevers in paddestoelen, en dan vooral in houtzwammen
en gasteromyceten. Hij had de stuifzwammen op 7 november in de buurt van Ommen
verzameld en vervolgens in een gesloten doosje op vochtig wc-papier bewaard.
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De bedoeling is dat eventueel aanwezige keverlarven zich tot volwassen kevertjes
ontwikkelen, zodat ze op naam gebracht kunnen worden. Helaas voor Cor kwamen er geen
kevertjes uit, maar in plaats daarvan verschenen er kleine gelige, later bruinwordende
schijfzwammetjes. Ze zaten over de hele vruchtlichamen van de stuifzwam, zowel onderaan
als boven, en in beperkte mate ook op het vochtige papier.
Asco’s zijn het specialisme van Marijke en zij had ook met deze bijzondere vondst
weinig moeite. Het betrof het Olijfgeel spikkelschijfje, Ascobolus crenulatus. Onder de
binoculair waren de schijfjes duidelijk te zien, geelachtig met bruine spikkels. De spikkels
zijn de omhooggekomen asci met hun paarse rijpe sporen die reageren op licht. Onder de
microscoop zijn deze paarsige, circa 10-15 x 6-8 m grote sporen fantastisch om te zien
(zie figuur 1): in de lengterichting hebben ze platte ribben die gedeeltelijk vervloeien
(anastomoseren).
Het Olijfgeel spikkelschijfje staat normaal gesproken op mest en plasplekken, maar
Van Brummelen (1967) vermeldt ook het voorkomen op met hondenurine doordrenkt
papier en op rotte bladeren. Het voorkomen op fungi wordt nergens vermeld. Het feit dat dit
Spikkelschijfje altijd op stikstofrijk substraat staat, zou erop kunnen wijzen dat er een hond
of een vos over de stuifzwam geplast heeft. Waarschijnlijk is het schijfzwammetje echter
gewoon misleid door de wetenschappelijke naam van de Zwartwordende stuifzwam die
letterlijk vertaald “stinkende wolvenscheet” betekent (lycos = wolf; perdonai = een wind
laten; foetidum = stinkend). Voor zo’n vergissing moet ons schijfzwammetje wel over een
grondige kennis van zijn klassieke talen beschikken. Een heel bijzondere vondst dus.
!

Literatuur
Brummelen, J. van. 1967. A world-monograph of the genera Ascobolus and Saccobolus
(Ascomycetes, Pezizales). Persoonia Supplement 1.
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Figuur 1. De sporen van het Olijfgeel spikkelschijfje, Ascobolus crenulatus.

Leo Jalink & Marijke Nauta, Oegstgeest
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BOEKBESPREKINGEN
Fungi non delineati raro vel haud perspecte et explorate descriptivi aut definite picti.
Pars XXI-XXIII. 2002.
Libreria Mykoflora, Via Valbona 61, I-17021 Alassio. E-mail: mykoflora@tiscalinet.it
Van deze rijk geïllustreerde serie zijn wederom drie delen verschenen, die bij de uitgever
direct besteld kunnen worden.
XXI. Jan Vesterholt. 2002. Contribution to the knowledge of the species of Entoloma
subgenus Leptonia. 64 pag., 40 kleurenfoto’s. (Engels)
Deze aflevering is geheel gewijd aan de vaak kleurrijke vertegenwoordigers van de Satijnzwammen uit het ondergeslacht Leptonia, waartoe o.a. de Staalsteeltjes behoren. De soorten
van deze groep komen vaak voor in natuurlijke en halfnatuurlijke graslanden, waar soms
grote aantallen van verschillende soorten door elkaar kunnen groeien. De determinatie is
niet altijd even eenvoudig: je hebt vaak zowel jonge als oude exemplaren nodig om tot een
betrouwbare determinatie te komen, waarbij het microscoop ook veelal onontbeerlijk is. De
opzet van Jan Vesterholt was om aan diegenen die onderzoek in graslanden willen doen,
een handleiding te geven voor deze groep Satijnzwammen. Hij doet dat in de vorm van een
sleutel met nadruk op de kenmerken die je met het blote oog kunt waarnemen, gevolgd door
een ecologische karakteristiek van de soorten met kort commentaar over de taxonomie. Hij
geeft dus geen beschrijvingen van de soorten. De foto’s, die overwegend van goed kwaliteit
zijn, moeten de determinatie bevestigen. Een handige aanvulling op de gangbare
satijnzwammen-literatuur!
XXII. D. & M. Antonini. 2002. Macromiceti nuovi, rari o specifici della regione
mediterranea. (Italiaans) 72 pag., 16 kleurenfoto’s.
In deze aflevering worden een aantal soorten voorgesteld die door de auteurs zijn gevonden
in mediterrane vegetaties gedomineerd door Quercus ilex (Steeneik), voornamelijk in de
kustregio van Toscane. Zes nieuwe soorten worden voorgesteld: Hygrocybe persistens var.
pallidocarnea, Cortinarius natalis, C. tigrinipes forma suaveolens, C. strobilaceofulvus,
Gomphidius mediterraneus, en Russula parahelios. Verder treffen we beschrijvingen en
afbeeldingen aan van Hygrophorus leucophaeo-ilicis, Hygrocybe subglobispora,
Cortinarius petroselinus, Arrhenia rickenii, Tricholoma sulphurescens, Lactarius mairei
var. ilicis, en Sarcodon cyrneus. De foto’s zijn van uitstekende kwaliteit.
XXIII. A. de Haan & R. Walleyn. 2002. Studies in Galerina: Galerinae flandriae I. 68 pag.,
16 kleurenfoto’s.
Zestien taxa uit het geslacht van de Mosklokjes (Galerina) voorkomend in Vlaanderen
worden door de auteurs voorgesteld met uitvoerige beschrijvingen, foto’s en tekeningen.
Het is duidelijk dat deze publicatie de vrucht is van een gedegen studie van dit lastige
geslacht en dat veel materiaal is bestudeerd. Mede op grond daarvan confronteren de
auteurs ons met een aantal nieuwe taxonomische inzichten. Zo is Galerina similis onder de
synoniemen gerangschikt van G. graminea en G. decipiens onder G. hypnorum (Geelbruin
mosklokje). Galerina sahleri (Vezelig mosklokje) is nu een synoniem van G. hypnorum f.
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calyptrospora. Galerina calyptrata (Oranje mosklokje) is nu gerangschikt als variëteit van
G. cerina (Roestbruin mosklokje). De variëteit longicystis van G. cerina wordt niet langer
erkend en als een variant van dezelfde soort beschouwd. Galerina pseudoomniophila en G.
cephalotricha (Okermosklokje) zijn resp. een vorm en een variëteit van G. mniophila (Vaal
mosklokje). Galerina stylifera (Kleverig mosklokje) is een synoniem van G. sideroides
(Naaldbosmosklokje) en G. lacustris misschien identiek aan G. tundrae. Het boekje bevat
uitvoerige beschrijvingen met goede lijntekeningen. Daarnaast is de kwaliteit van de foto’s
over het algemeen ook uitstekend. We zien reikhalzend uit naar het vervolgdeeltje, liefst
ook met een determineersleutel. Dit zal de studie van de Mosklokjes in Nederland zeker
stimuleren.
Chiel Noordeloos

Paddestoelen van Nederland: CD-Rom
uitgegeven door SOM onderwijs en mileuprojecten, Postbus 575, 6501 BN Nijmegen. Prijs
€ 18,75. Vanaf 10 stuks 10 % korting.
De CD-Rom komt steeds meer in de belangstelling als medium om informatie op
interactieve wijze toegankelijk te maken. Het valt dan ook niet te verwonderen dat er ook
cd-roms over paddestoelen verschijnen. SOM heeft er een samengesteld over 150 algemene
paddestoelen van Nederland die in eerste instantie is bedoeld als lesmateriaal voor kinderen
vanaf 10 jaar en als naslagwerk voor geïnteresseerden.
Het resultaat is verdienstelijk, al zijn er wel kanttekeningen te maken. De informatie die
wordt gegeven over paddestoelen is over het algemeen juist en behelst aspecten van de
bouw van vruchtlichamen, biologie, ecologie en verspreiding, alsmede korte beschrijvingen
van de kenmerken van 150 soorten. Naast visuele informatie is ook gesproken tekst te
horen. De toegevoegde waarde daarvan is mij onduidelijk, want je mag toch aannemen dat
kinderen vanaf 10 jaar kunnen lezen. De illustraties vallen over het algemeen nogal tegen,
en dat zou nu juist de kracht van dit medium moeten zijn. Je kunt kiezen voor een
diapresentatie die wordt gevisualiseerd in een virtueel zaaltje waar je in het publiek naar een
diascherm zit te kijken. Aardig bedacht, maar daardoor is de uiteindelijke afbeelding die je
te zien krijgt maar heel klein. Wanneer je kiest voor de database met afbeeldingen lukt het
om de foto’s iets groter in beeld te krijgen. Veel van het gebruikte fotomateriaal is echter
allesbehalve mooi, en niet altijd zijn de soorten goed te herkennen. Wat mij bij het gebruik
heel erg irriteerde is de scherpe klik die je hoort als je door de cd-rom navigeert. SOM
kondigt deze productie aan als de eerste van zijn soort in het Nederlandse taalgebied,
hetgeen natuurlijk niet juist is. De vergelijking met de eerder verschenen cd-rom van Gerrit
Keizer, besproken in Coolia 45(4), dringt zich dan ook op. Deze laatste is duurder maar
heeft veel meer te bieden, zowel aan informatie als aan fotomateriaal. Maar gezien de
verschillen in doelstelling zijn beide projecten niet geheel vergelijkbaar.
Chiel Noordeloos
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
op zaterdag 26 april 2003 te Utrecht
Het bestuur nodigt alle leden uit de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op zaterdag
26 april in het gebouwencomplex van het Centraalbureau voor Schimmelcultures/NIOB,
Uppsalalaan 8, op de Uithof bij Utrecht (telefoon 030-2122600).
Routebeschrijving
Openbaar vervoer
Vanaf Utrecht C.S. kunt u, als u niet kiest voor een (trein)taxi, gebruik maken van bus 12 of
12S. U stapt uit bij de halte ‘Bestuursgebouw’. Daar steekt u de Heidelberglaan over, en
komt op de Universiteitsweg. Als deze weg een bocht maakt, loopt u rechtdoor. Dit is de
Uppsalalaan. U vindt ons instituut aan uw rechterhand. De hoofdingang ligt naast de
sportvelden.
Auto
1. Vanuit richting Den Haag/Rotterdam (A12):
Richting Utrecht aanhouden, bij knooppunt Lunetten richting Amersfoort (A27) rijden.
Vervolgens de borden aanhouden: Uithof. Nadat u de snelweg heeft verlaten gaat u bij
het verkeerslicht linksaf. Na de bocht (naar rechts) neemt u de eerste weg rechts. Dit is
de Uppsalalaan. U vindt het gebouw aan uw rechterhand. De hoofdingang ligt naast de
sportvelden.
2. Vanuit richting Breda/Den Bosch (A27) of Arnhem (A12):
Bij knooppunt Lunetten richting Hilversum (A27) rijden. Bij knooppunt Rijnsweerd de
A28 richting Amersfoort en meteen daarna de afslag De Uithof nemen. Nadat u de
snelweg heeft verlaten gaat u bij het verkeerslicht linksaf. Verder als onder 1.
3. Vanuit richting Amersfoort (A28):
Richting Utrecht aanhouden en de afslag De Uithof nemen. Verder als onder 1.
4. Vanuit richting Hilversum (A27):
Bij knooppunt Rijnsweerd de A28 richting Amersfoort en daarna de afslag De Uithof
nemen. Verder als onder 1.
5. Vanuit richting Amsterdam via de A1:
Afslag Hilversum (A27) en bij knooppunt Rijnsweerd de A28 richting Amersfoort en
meteen daarna de afslag De Uithof nemen. Nadat u de snelweg heeft verlaten gaat u bij
het verkeerslicht linksaf. Verder als onder 1.
6. Vanuit richting Amsterdam via de A2:
Afslag Maarssen, Ringweg-Noord; richting Ringweg Utrecht blijven volgen (A27, A28)
tot richting De Uithof wordt aangegeven. Afslag De Uithof nemen. Nadat u de snelweg
heeft verlaten gaat u bij het verkeerslicht linksaf. Verder als onder 1.
Vanaf 10.00 uur is er koffie. In de middagpauze is er geen lunch verkrijgbaar, maar wel
diverse dranken, o.a. koffie en thee. U dient dus zelf uw lunch mee te nemen.
10.30 uur: aanvang ochtendprogramma
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Agenda huishoudelijke vergadering
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2002. Deze notulen zullen ter
vergadering beschikbaar zijn.
4. Jaarverslagen van:
a. Secretaris;
b. Penningmeester;
c. Kascommissie; aansluitend benoeming nieuw lid in deze commissie;
d. Redactie Coolia;
e. Bibliothecaris;
H.A. van der Aa treedt terug als bibliothecaris. Na overleg tussen bestuur en
de directeur van het Centraalbureau voor Schimmelcultures is gebleken dat
zijn opvolger bij voorkeur tevens medewerker van voornoemd instituut is.
G.J.M. Verkley heeft zich kandidaat gesteld. Een aantal taken die niet direct
met de functie van bibliothecaris verbonden zijn zullen worden verdeeld over
een nog nieuw samen te stellen bibliotheekcommissie.
f. Wetenschappelijke commissie;
E. Jansen treedt reglementair af en is herkiesbaar. Door de Wetenschappelijke
Commissie is zij herkozen. Voorgesteld wordt deze benoeming goed te
keuren.
g. Werkgroep Paddestoelenkartering Nederland;
h. Commissie Paddestoelen en Natuurbehoud;
5. Bestuurswisseling.
Th.W. Kuyper, G.J.M. Verkley en P.J. Keizer treden reglementair af. Tot op dit moment
is het bestuur er slechts in geslaagd om één kandidaat voor een vacante bestuursfunctie
bereid te vinden. Het bestuur zal de komende periode doorgaan met het raadplegen van
kandidaat-bestuursleden. Indien mogelijk zal door middel van een inlegvel de informatie
over de bestuurskandidaten alsnog verschaft worden.
6. Begroting 2003.
7. Bespreking van het excursieprogramma 2003 en de werkweken in 2003 en 2004.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
Lunchpauze van ca. 12.30 tot 14.00
Middagprogramma
In het middagprogramma wordt de Cool- en Van der Lekprijs aan een lid van de vereniging
overhandigd. Mogelijk zal ook de Cool- en Vander Leklezing door de prijswinnaar
verzorgd worden. Verdere details over voordrachten in het middagprogramma, dat duurt tot
ca. 16.00 uur, waren ten tijde van het ter perse gaan van Coolia nog niet bekend.
Het bestuur hoopt vele leden op deze dag te begroeten.
Gerard J. M. Verkley, secretaris
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VAN DE REDACTIE
Op de binnenkant van de achteromslag van Coolia staat altijd een overzicht van de Coolia
redactieleden. Recent hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan. De taak verdeling is
vanaf heden als volgt:
Eindredactie
In de eindredactie heeft Peter-Jan Keizer de functie van ‘hoofdredacteur’ overgenomen van
Chiel Noordeloos.
Nico Dam en Marijke Nauta verzorgen de opmaak van Coolia voor de drukker. Nico Dam is
verantwoordelijk voor de contacten met de drukker, de kleurenreproducties, en de
verzending. Marijke Nauta neemt het secretariaat over van Steve Lomas, en verzorgt de
zwart-witte illustraties en lijntekeningen.
Buitenredactie
In de buitenredactie zal Chiel Noordeloos zich bezig houden met boekenrecensies en de
rubriek ‘Uit de tijdschriften’, geassisteerd door Marcel Groenendaal.
Steve Lomas blijft de Engelse samenvattingen van artikelen maken of corrigeren.
Rob Chrispijn verzorgt (samen met Eef Arnolds) de rubriek ‘Column’.
Joop Kortselius controleert de nomenclatuur en het Nederlands.
Dank
Na vele jaren het secretariaat te hebben vervuld en daarna in de buitenredactie te hebben
meegewerkt trekt Mien de Ligny zich terug. Ook Fridjof van den Bergh trekt zich terug. We
zijn hen veel dank verschuldigd. Ook aan Aad Termorshuizen die jarenlang de opmaak
heeft verzorgd, wil de redactie haar grote dank uitspreken. Steve Lomas heeft op
uitmuntende wijze het secretariaat van Coolia gevoerd, hiervoor willen we hem hartelijk
bedanken. Zoals gezegd draagt Chiel Noordeloos het ‘hoofdredacteurschap’ over aan PeterJan. Ook voor zijn jarenlange bijdragen zijn wij hem zeer erkentelijk.
OPROEP
U merkt het al, diverse mensen zetten zich in voor de totstandkoming van ons blad Coolia.
Zij doen dat met plezier, echter… zonder UW bijdragen kan Coolia niet verschijnen! We
willen iedereen oproepen iets over uw eigen ervaringen of resultaten van eigen onderzoek
betreffende paddestoelen op te schrijven. Kleine of luchtige stukjes zijn eveneens welkom.
Ook al is het de eerste keer, probeer het eens. Voor raad en daad en voor hulp kunt u altijd
contact opnemen met één van de buitenredactieleden of de eindredactie. Ook voor ideeën en
suggesties geldt: welkom.
Het redactieadres is ongewijzigd gebleven. Stuur uw bijdrage aan
Redactie Coolia, t.a.v. M.M. Nauta, Nationaal Herbarium Nederland, Postbus 9514, 2300
RA Leiden; e-mail nauta@nhn.leidenuniv.nl.

AANKONDIGING BINNENLANDSE EN BUITENLANDSE
WERKWEKEN
zie de excursiebijlage bij dit nummer
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BESTUUR VAN DE NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING
Dr. Th.W. Kuyper, voorzitter, van Lidth de Jeudelaan 9, 6703 JA Wageningen, tel. 0317-420386.
Dr. G.J.M. Verkley, secretaris, Haverweerd 15, 3762 BA Soest, tel. 035-6015056. Secretariaatsadres:
Centraalbureau voor Schimmelcultures, postbus 85167, 3508 AD Utrecht, tel. receptie: 0302122600, tel. direct: 030-2122684, e-mail: nmv@cbs.knaw.nl .
Dr. W.G. van der Sluis, penningmeester, Beatrixstraat 28, 4101 HK Culemborg, tel. 0345-513348,
gironummer 90902, e-mail: w.g.vandersluis@pharm.uu.nl .
A. Stroo, commissaris excursies, Haarlemmerstraat 73H, 2312 DL Leiden, tel. 071-5135472, e-mail:
stroo@nmv.leidenuniv.nl .
Dr. P.J. Keizer, commissaris publiciteit, Kruisweg 23, 3513 CS Utrecht, tel. 030-2343505.
R. Douwes, werkweekcoördinator, Surinamestraat 136, 9715 PZ Groningen, tel. 050-5718578.
Dr. M.E. Noordeloos, vertegenwoordiger van de Wetenschappelijke Commissie, adres zie onder.
LEDENADMINISTRATIE
Mw. M.J. Dam, Hooischelf 13, 6581 SL Malden, tel. 024-3582421, e-mail: m.dam@paog.umcn.nl .
REDACTIE COOLIA
Adres: redactie Coolia, t.a.v. M.M. Nauta, NHN, Postbus 9514, 2300 RA Leiden.
Eindredactie
N. Dam, Hooischelf 13, 6581 SL Malden, tel. 024-3582421, e-mail: nicod@sci.kun.nl
P.J. Keizer, Kruisweg 23, 3513 CS Utrecht, tel. 030-2343505,
e-mail: p.j.keizer@dww.rws.minvenw.nl .
Mw. M.M. Nauta, Jan Vermeerlaan 33, 2343 CT Oegstgeest, tel. 071-5156768,
e-mail: nauta@nhn.leidenuniv.nl .
Buitenredactie
R. Chrispijn, Jodenweg 1, 8385 GP Vledderveen, tel. 0521-381934.
M.M. Groenendaal, de Ruyterstraat 91, 1792 AM Oudeschild, tel. 0222-322321.
M.J.H. Kortselius, Morsebellaan 88, 2343 BN Oegstgeest, tel. 071-5172966.
S. Lomas, Akkerhoornbloem 7, 2317 KP Leiden, tel. 071-5211972.
M.E. Noordeloos, Solingenstraat 12, 2804 XT Gouda, tel. 0182-538684.
OPROEP AAN AUTEURS
Kopij is van harte welkom, en dient te worden gezonden naar het redactie-adres. Wilt u de redactie
van Coolia wat werk uit handen nemen, neem dan vooraf contact op met de redactie over uw plannen.
De redactie behoudt zich het recht voor teksten aan te passen of in te korten.
Als de kopij digitaal wordt aangeleverd, dan het liefst met zo weinig mogelijk opmaak. Tabellen
dienen aangeleverd te worden door de kolommen te scheiden met behulp van één 'tab' en niet met
spaties. Indien u uw bijdrage per e-mail wilt verzenden: graag uw bijdrage beginnen met de titel
Coolia-.... Tekeningen, grafieken en zwart-wit platen ontvangen wij het liefst als origineel. Indien u
ze toch zelf wilt scannen: tekeningen op 1200 dpi, zwart-wit platen op 300 dpi op origineel formaat
van Coolia. Liefst niet per e-mail maar op flop of CD-Rom.
COPYRIGHT
Het copyright voor tekst en illustraties van de artikelen berust bij de Nederlandse Mycologische
Vereniging. Auteurs behouden te allen tijde het recht om onderdelen van de tekst en de illustraties
voor andere doeleinden te gebruiken. Voor overname van hele artikelen is toestemming van de
redactie vereist.
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