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:

1

coolia aflevering

artikelen

'vaste' auteurs1

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

14 juli
14 oktober
14 januari
14 april

1 augustus
1 november
1 februari
1 mei

column, excursie-aankondigingen, verenigingsmededelingen.
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IN MEMORIAM
Kees Uljé (1939-2003)
Op 6 april 2003 is Kees Uljé ons ontvallen, en dat is voor ons moeilijk te verwerken. Onze
gedachten gaan vooral uit naar Ida, hun dochters Ester en Bianca en verdere familie, die in
Kees een liefhebbende man, vader en grootvader verloren. Voor de vele vrienden in de
mycologische wereld betekent dit dat een goede vriend en actief medelid is heengegaan.
Kees was al jong intensief en actief in de natuur geïnteresseerd. Zijn belangstelling
voor paddenstoelen kwam vooral voort uit de snelle ontwikkeling en teloorgang van deze
organismen. Zijn eerste contacten met de mycologie, de N.M.V. en het Nationaal Herbarium zullen zo’n 20 jaar geleden zijn geweest. Hij had de weg naar ons gevonden om
hulp en advies te krijgen bij zijn determinaties. In die tijd liep Kees vaak rond in de Leidse
Hout, een oud park, gedeeltelijk op een strandwal gelegen en rijk aan allerlei soorten
paddenstoelen. Kees bleek al gauw een speciale neus te hebben voor bijzonderheden. Ook
liet hij kleine paddenstoelen niet staan, en kwam met allerlei nieuwigheden op de proppen.
Hoewel hij gedeeltelijk kleurenblind was, maakte hij prachtige aquarellen van bijzondere
vondsten, daarbij geholpen door zijn vrouw Ida, die hem hielp de juiste kleuren te kiezen.
Langzaam ontwikkelde Kees een speciale belangstelling voor inktzwammen. Met het
groeien van zijn kennis en ervaring nam het aantal inktzwammen dat uit Nederland bekend
was gestaag toe, waarbij Kees ook een groot aantal nieuwe soorten beschreef. Zijn ijver en
enthousiasme gingen daarbij zo ver, dat hij er geen been in zag om ’s morgens al om vier
uur op te staan om waarnemingen te doen aan soorten die alleen maar rond die tijd te
vinden waren. Het was voor hem een soort jacht om ze precies op het juiste tijdstip, mooi
uitgegroeid en nog niet bedorven, te betrappen en vast te leggen. Kees heeft Alphen aan den
Rijn mycologisch op de kaart gezet: zoals met de bijzondere paddenstoelen die hij
verzamelde in ogenschijnlijk gewone terreinen zoals ‘de Put’. Een hoogtepunt was de
vondst van Amanita inopinata in de Spookverlaat, een amaniet die tot dan toe alleen uit
zuid-Engeland en Nieuw-Zeeland bekend was.
Kees was bij uitstek een self-made man. Geboren in Leiden-Noord waar hij na de
lagere school als stratenmaker ging werken. Rond zijn 45ste belandde hij met rugproblemen in de W.A.O., waarna hij een tweede carrière als mycoloog startte. Hij was een
doorzetter en maakte zich de zaken meester die hij voor die hobby nodig had: leerde zijn
talen, en bekwaamde zich in microscopie. Hij had een uitgesproken tekentalent, hetgeen in
zijn talrijke publicaties in het oog valt. Daarnaast had hij ook een bijzondere aanleg voor
alles wat met computers en programmeren te maken had. Dit leidde er toe dat hij een
interactief determinatieprogramma ontwikkelde en telkens verfijnde, waarmee inktzwammen en een hele reeks andere paddestoelen op naam konden worden gebracht. Dit
programma was in zes (!) talen te downloaden vanaf zijn fraaie website. De laatste paar jaar
werkte hij gestaag aan een bewerking van de inktzwammen voor de Flora agaricina
neerlandica, die kortgeleden gereed kwam.
Kees was sociaal zeer vaardig en altijd bereid om anderen te helpen waar hij kon. Hij
was bij uitstek een man die zijn kennis en ervaring belangeloos met je wilde delen. Hij was
daarin voor velen een grote stimulans, o.a. in de paddenstoelenwerkgroep van Zoetermeer.
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Mycologen uit binnen- en buitenland wisten hem te vinden en hij werd dan ook alom zeer
gewaardeerd.
Bij de talrijke mycologische vrienden en relaties zal Kees dan ook node worden gemist.
We zullen proberen de website in één of andere vorm te laten voortbestaan, als herinnering
en monument voor een bijzonder mens. Ook zullen we alles in het werk stellen om in de
loop van dit jaar deel 6 van de FAN uit te brengen, waarin de inktzwammen door Kees
Uljé.
We missen hem erg, als vriend en collega.
Chiel Noordeloos & Marijke Nauta
Hieronder vindt u een overzicht van de soorten die door Kees Uljé als nieuw zijn
beschreven:
Coprinus allovelus Uljé in Persoonia 18. 2003 (in druk).
Coprinus aureogranulatus Uljé & Aptroot in Persoonia 16: 549. 1998.
Coprinus bellulus Uljé in Persoonia 13: 481. 1988.
Coprinus callinus var. limicolus Uljé & Noordel. in Persoonia 18. 2003 (in druk).
Coprinus calosporus Bas & Uljé in Persoonia 15: 359. 1993.
Coprinus candidatus Uljé in Persoonia 13: 483. 1988.
Coprinus candidolanatus Doveri & Uljé in Persoonia 17: 465. 2000.
Coprinus canistri Uljé & Verbeken in Persoonia 18: 143. 2002.
Coprinus epichloeus Uljé & Noordel. in Persoonia 16: 300. 1997.
Coprinus fluvialis Lanconelli & Uljé in Persoonia 16: 297. 1997.
Coprinus geesterani Uljé, Persoonia 14: 565. 1992.
Coprinus goudensis Uljé in Uljé & Bas in Persoonia 15: 363. 1993.
Coprinus hercules Uljé & Bas in Persoonia 12, Part 4: 583. 1985.
Coprinus idae Uljé in Persoonia 15: 278. 1993.
Coprinus iocularis Uljé in Persoonia 13: 485. 1988.
Coprinus kuehneri Uljé & Bas in Persoonia 13: 438. 1988.
Coprinus lagopus var. vacillans Uljé in Persoonia 17: 468. 2000.
Coprinus lilatinctus Bender & Uljé in Persoonia 16: 373. 1996.
Coprinus minutisporus Uljé in Persoonia. 18. 2003 (in druk).
Coprinus nemoralis Bender in Uljé & Noordel. in Persoonia 15: 300. 1993.
Coprinus parvulus Keizer & Uljé in Persoonia 18. 2003 (in druk).
Coprinus piepenbroekii Uljé & Bas in Persoonia 15: 365. 1993.
Coprinus pseudoamphithallus Uljé in Persoonia 18. 2003 (in druk).
Coprinus pseudoniveus Bender & Uljé in Uljé & Noordel. in Persoonia 15: 270. 1993.
Coprinus singularis Uljé in Persoonia 13: 486. 1988.
Coprinus spelaiophilus Bas & Uljé in Persoonia 17: 179. 1999.
Coprinus urticicola var. salicicola Uljé & Noordel. in Persoonia 16: 296. 1997.
Mycena cecidiophila v.d. Berg, v.d. Berg-Blok, Noordel. & Uljé in Persoonia 17: 481.
2000.
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NIEUWSBRIEF PADDESTOELENMEETNET – 4
Eef Arnolds¹, Mirjam Veerkamp² & Calijn Plate³
1)
Holthe 21, 9411 TN Beilen
Pelikaanweg 54, 3985 RZ Werkhoven
3)
Centraal Bureau voor de Statistiek, Postbus 4000, 2270 JM Voorburg
2)

Arnolds, E., Veerkamp, M., Plate, C. 2003. Ecological Monitoring Network Newsletter 4. Coolia
46(3): 103-117.
The further development of a network of plots for monitoring selected macrofungi in The
Netherlands is described. The number of plots increased in 2002 to 566; the number of people
involved to 340 (Table 1). The present distribution of plots is shown on a map (Figure 1). The
number of plots for species represented in less than 25 plots is given in Table 2. The method to
calculate an annual index for each species is discussed. The abundance of each species is expressed
as the maximum number of sporocarps encountered in each plot in a year, converted into a
logarithmic scale (Table 3). Results are presented for 25 species in Table 5, and for 5 species also in
Figure 2.

Via deze nieuwsbrief doen we verslag van de ontwikkelingen van het paddestoelenmeetnet
in het afgelopen jaar. Het is het vierde jaar na het proefjaar in 1998 en het is dan ook tijd
om met de eerste resultaten naar buiten te komen. Een groot deel van deze nieuwsbrief is
gewijd aan de methodiek voor de verwerking van de gegevens en de presentatie van de
resultaten in de vorm van de paddestoelenindex. We zijn de nog steeds groter wordende
groep deelnemers zeer erkentelijk voor hun inzet, want zonder tellers geen meetnet!
Het paddestoelenmeetnet is onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).
Het is een samenwerkingsproject van de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV),
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Expertisecentrum van het Ministerie
van LNV. We willen Sander van Opstal (LNV), Arco van Strien en Wim Plantinga (CBS)
graag bedanken voor de prettige samenwerking, de laatste twee ook voor hun inzet bij de
ontwikkeling van de paddestoelenindex.
De verspreiding van de meetpunten
Het geeft ons veel voldoening dat het meetnet vorig jaar weer succesvol is geweest. Uit
tabel 1 blijkt dat de aantallen meetpunten en tellers ook in 2002 flink zijn uitgebreid. In
totaal hebben we nu 566 meetpunten. In tien hiervan zijn de tellingen definitief gestopt,
hetzij als gevolg van grove ingrepen in het meetpunt, hetzij doordat de ondergroei zodanig
verruigd is met bijvoorbeeld bramen dat er moeilijk meer te tellen was. Ook vallen er
Tabel 1: Ontwikkeling van het meetnet: aantallen meetpunten en tellers.
Jaar
1998
1999
2000
2001
2002

# meetpunten
82
169
383
470
566

# tellers
22
65
235
285
340
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Figuur 1: Verspreiding van de meetpunten anno 2002.

jaarlijks enkele meetpunten uit door
verhuizingen, overlijden, of andere redenen van
tellers. Ondanks dat het CBS rekenmethodes
heeft ontwikkeld om deze meetpunten te laten
meedoen in de tijdreeks zijn echte tellingen
veruit te prefereren. We hopen dus snel nieuwe
tellers voor deze opengevallen plekken te
vinden (zie oproep aan het slot van dit artikel).
Vooral in de provincies Noord-Brabant,
Gelderland, Noord-Holland en Overijssel is het
aantal meetpunten in 2002 uitgebreid. In figuur
1 zien we dat de ruimtelijke spreiding van de
meetpunten over de zandgronden in Nederland
behoorlijk gelijkmatig is. Zo is er voor het eerst
dit jaar op alle Waddeneilanden met bos geteld.
Lege plekken zijn er vooral in de Achterhoek,
Oost Groningen, Friesland en West Brabant.
Nieuwe meetpunten blijven natuurlijk overal
welkom, vooral meetpunten met aandachtsoorten.

Aantal meetpunten per telsoort
In de vorige nieuwsbrief hebben we een overzicht van het aantal meetpunten van alle
telsoorten gegeven. Dit jaar beperken we ons tot twee groepen: de integrale
aandachtsoorten, waarvan we graag zoveel mogelijk meetpunten willen hebben, en de
soorten waarvan we minder dan 25 meetpunten hebben, zo ongeveer het minimum om
betrouwbare resultaten te kunnen boeken.
Onze oproepen om vooral nieuwe meetpunten met aandachtsoorten uit te zoeken werpen
resultaten af. Ten opzichte van 2001 is bijvoorbeeld het aantal meetpunten met de Kleverige
knolamaniet (Amanita virosa) gestegen van 5 naar 7, van Gewoon varkensoor (Otidea
onotica) van 13 naar 17, van de Blauwvoetstekelzwam (Sarcodon scabrosus) van 17 naar
24, en van zowel de Lila gordijnzwam (Cortinarius alboviolaceus) als de Gele ridderzwam
(Tricholoma equestre) van 11 naar 16.
De herfst van 2002
De algehele indruk van het jaar 2002 voor de paddestoelen was matig zoals veel tellers op
de ingestuurde formulieren aangaven. Het was vroeg in de zomer in sommige streken
behoorlijk goed, met bijvoorbeeld flinke aantallen Hanekammen (Cantharellus cibarius).
De maand september was droog en teleurstellend, maar omstreeks half oktober was het over
het algemeen redelijk en lokaal zelfs heel goed, zoals bijvoorbeeld het verslag van de
werkweek in Twente in de vorige Coolia laat zien (Douwes, 2002). Daarna was er weer een
droge periode, maar de zachte novembermaand maakte veel goed. Zelfs tot in december
waren sommige soorten in behoorlijke aantallen te vinden. De berekende jaarcijfers zullen
laten zien of het werkelijk over het hele jaar zo slecht was.
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Tabel 2. Aantal meetpunten per telsoort in 2002.
Integrale aandachtsoorten
Kleverige knolamaniet
Weerhuisje
Trechtercantharel
Koperrode spijkerzwam
Armbandgordijnzwam
Roodschubbige gordijnzwam
Slijmige spijkerzwam
Indigoboleet
Kammetjesstekelzwam

7
5
25
14
2
34
7
10
1

Pruikzwam
Purpersnedemycena
Gewoon varkensoor
Goudplaatzwam
Bruinschubbige franjehoed
Geschubde stekelzwam
Avondroodstekelzwam
Blauwvoetstekelzwam
Halsdoekridderzwam

Selectieve aandachtsoorten met minder dan 25 meetpunten
Porfieramaniet
8
Schaapje
Holsteelboleet
9
Roodgrijze melkzwam
Ronde truffelknotszwam
13
Bruine anijszwam
Lila gordijnzwam
16
Palingsteelmycena
Pagemantel
19
Zwartvoetkrulzoom
Vleeskleurige korrelhoed
2
Goudvinkzwam
Gewimperde aardster
9
Bruine ringboleet
Roze spijkerzwam
23
Fijnschubbige boleet
Dennenslijmkop
12
Gele ridderzwam
Dunne weerschijnzwam
7
Indicatorsoorten met minder dan 25 meetpunten
Spoelvoetcollybia
7
Fraaisteelmycena
Eikhaas
10
Groene schelpzwam
Kussenvormige houtzwam
14
Dennenvoetzwam
Teervlekkenzwam
19
Stobbezwammetje
Stinkparasolzwam
23
Schubbige bundelzwam
Spikkelplooiparasolzwam
13
Papilrussula
Reuzenzwam
7
Grote sponszwam

23
6
17
7
0
1
8
24
3
19
15
3
13
17
5
24
10
16

15
14
9
23
13
21
11

Ook in een matig jaar zijn er altijd leuke vondsten. Zo vond Aad Termorshuizen in zijn
al jaren geïnventariseerde meetpunt in een laan met Amerikaanse eik in Doorwerth als
nieuwe soort de Goudplaatzwam (Phylloporus pelletieri). De soort geldt in heel Europa als
zeldzaam, terwijl de biotoop van deze mycorrhizasymbiont van eik niet zeldzaam lijkt,
namelijk bossen en lanen op niet al te voedselarme bodem. Alle groeiplaatsen van deze
soort zijn, voor zover wij weten, in het meetnet opgenomen. Op de meetpunten in ZuidLimburg laat de soort zich elk jaar zien, vaak al in juni. Op een sinds 1987 bekende
groeiplaats bij Nijmegen is de soort in de meetnetperiode tot nu toe alleen in het jaar 2000
verschenen. Op het landgoed Huis te Echten bij Hoogeveen is de Goudplaatzwam in 1999
ontdekt en nadien niet meer teruggevonden. Het lijkt erop dat de soort wel trouw aan zijn
standplaats is, maar op veel (marginale?) standplaatsen zeer onregelmatig fructificeert.
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Tijdens een excursie van een groepje Utrechtse mycologen in de Stompert bij Soest werd
een nieuwe groeiplaats van de Goudplaatzwam ontdekt. Gelukkig hebben we een teller
bereid gevonden op deze groeiplaats een meetpunt uit te zetten. We zijn benieuwd wanneer
deze soort zich hier weer laat zien.
Veel tellers hebben ons er op gewezen dat 2002 een goed jaar was voor de
Dennenslijmkop (Hygrophorus hypothejus). Er kunnen van deze soort helaas nog geen
betrouwbare jaarcijfers worden berekend, daar er van deze soort nog maar 12 meetpunten
zijn. Zoals eerder gemeld is het aantal meetpunten van de Blauwvoetstekelzwam (Sarcodon
scabrosus) in het afgelopen jaar flink gestegen van 17 naar 24 meetpunten. De soort is zelfs
spontaan verschenen in een bestaand meetpunt dat al drie jaar trouw geteld is. Het herstel
van deze soort dat enkele jaren geleden is begonnen, gaat nog steeds door (Arnolds & van
den Berg, 2001).
Van de Kleverige knolamaniet (Amanita virosa) zijn er in het afgelopen jaar twee
meetpunten bijgekomen, één in de bossen bij Schoorl, waar zich de grootste concentratie
van groeiplaatsen bevindt, en één in het Mensinge bos bij Roden. Er is geen sprake van een
opvallende vooruitgang van deze soort, zoals bij Blauwvoetstekelzwam, Trechtercantharel
(Cantharellus tubaeformis) en Roodschubbige gordijnzwam (Cortinarius bolaris). Het gaat
hier om vanouds bekende groeiplaatsen. De Kleverige knolamaniet blijft een zeldzame
verschijning.
Helaas zijn er ook negatieve berichten. De dode beuk met de Kammetjesstekelzwam
(Hericium coralloides) op landgoed Broekhuizen is nu zo ver verteerd, dat de soort dit jaar
niet meer kon fructificeren. Hiermee is de laatste groeiplaats van deze soort in ons land
verdwenen. Ook met de Slijmige spijkerzwam (Gomphidius glutinosus) gaat het
bergafwaarts. In een meetpunt in de zuidoosthoek van Zeeuws Vlaanderen loopt het aantal
vruchtlichamen van deze soort sterk terug. In 2002 is de soort hier zelfs niet verschenen.
Wel komt de soort er nog in de directe omgeving voor. Op het meetpunt in Den Treek bij
Leusden is het bos gerooid omdat het een bedreiging vormde voor de daaronder gelegen
gasleiding. Groeiplaatsen in het Roggebotzand in Oostelijk Flevoland, waar overigens nog
geen meetpunten zijn uitgezet, worden bedreigd doordat de sparren wegens aantasting door
de Dennenmoorder (Heterobasidium annosum) in de komende jaren worden gekapt.
Veranderingen bij een aantal meer algemene soorten komen verderop aan de orde bij de
bespreking van de paddestoelenindex.
Excursies voor tellers
Omdat we niet met alle deelnemers persoonlijk hun meetpunten kunnen bezoeken,
organiseren we jaarlijks enkele regionale excursies. Tijdens deze excursies wordt vooral
aandacht besteed aan het herkennen van de telsoorten. Dat we ons niet beperken tot de
telsoorten blijkt uit het verslag door een deelnemer aan een excursie van het afgelopen jaar
(zie kader).
In 2003 worden de volgende excursies georganiseerd voor deelnemers aan het meetnet:
Zaterdag 6 september.
Landgoed Leusveld bij Brummen, o.l.v. Eef Arnolds (0593-523645). Eén van de beste
terreinen voor stekelzwammen in Nederland! Verzamelen 10.30 uur bij NS-station
Brummen. Lunchpakket meenemen.
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Zaterdag 27 september.
Bossen in de omgeving van Havelte, o.l.v. Eef Arnolds (0593-523645). Verzamelen 10.30
uur bij NS-station Meppel. Lunchpakket meenemen.
Zaterdag 27 september.
Duinbossen bij Schoorl, o.l.v. Friedjof van den Bergh (072-5613303). Een kans om kennis
te maken met de Kleverige knolamaniet! Verzamelen 10.30 uur aan de noordzijde van NSstation Alkmaar (uitgang Bergermeer). Lunchpakket meenemen.
Zaterdag 11 oktober.
Grote Heide bij Venlo, o.l.v. Peter Eenshuistra (077-3510676) en Mirjam Veerkamp (0343551905). Verzamelen om 10.00 uur bij NS-station Venlo. Lunchpakket meenemen.
Stoppen van de tellingen
Het doel van het meetnet is het bepalen van de voor- en achteruitgang van soorten onder
invloed van veranderingen in milieu en beheer. Dat doel wordt het beste bereikt als de
tellingen op de meetpunten zo lang mogelijk worden voortgezet. Soms veranderen
meetpunten zo sterk dat doorgaan moeilijk, zo niet onmogelijk wordt. Zo is één van onze
meetpunten letterlijk in het water gevallen nadat het bos in een waterplas is veranderd. In
veel gevallen zijn veranderingen op de meetpunten minder extreem, maar het gebeurt nogal
eens dat ze dichtgroeien met bramen waardoor ze moeilijk toegankelijk worden. Bij sterke
vergrassing is het soms moeilijk om paddestoelen te vinden. Toch is het juist van het
allergrootste belang om de tellingen ook op die plekken voort te zetten, als het even kan.
Door verruiging zal vermoedelijk ook een deel van de te tellen paddestoelen verdwijnen.
Om dat soort veranderingen is het ons juist begonnen. Het is dan ook beter pas te stoppen
nadat de tellingen een achteruitgang laten zien. Zo’n meetpunt zou bijvoorbeeld ook nog
een poosje om het jaar of om de twee jaar geteld kunnen worden. Het is voor ons dus
belangrijk dat zulke veranderingen in het terrein op het jaarformulier worden vermeld,
evenals de reden waarom het tellen van een proefvlak wordt gestopt.
Soms zijn storingen van tijdelijke aard. Na dunningen in het bos kan er een behoorlijke
ravage ontstaan die het tellen erg bemoeilijkt en demotiverend werkt. Helaas blijft er vaak
veel kroonhout achter, hetgeen de toegankelijkheid niet bevordert. Over het effect van
dunningen op paddestoelen is nog weinig bekend. Het zou interessant zijn als we via dit
meetnet daarover informatie kunnen krijgen. Dus ook al lijkt een meetpunt door
werkzaamheden in eerste instantie verpest, misschien levert het na twee of drie jaar weer
allerlei leuks op. We willen niemand ‘verplichten’ door te gaan op een meetpunt dat
moeilijk te tellen is, want het moet ook een leuke bezigheid blijven. Voor de ene teller is de
grens eerder bereikt dan voor een andere. Daar hebben we alle begrip voor. Maar we willen
wel van deze gelegenheid gebruik maken om te wijzen op de nadelige gevolgen van (te
vroeg) stoppen met tellen voor het hele project.
DE PADDESTOELENINDEX
We presenteren hier de eerste officiële resultaten van het paddestoelenmeetnet in de vorm
van een aantal indexcijfers, berekend door het CBS. In overleg met ons heeft het CBS de
voor andere groepen organismen ontwikkelde methode afgestemd op de specifieke
eigenschappen van paddestoelen. We zullen eerst ingaan op deze methode. Misschien is dat
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Verslag meetnetexcursie naar het Nijendal bij Olst op 21 september 2002.
Mijn verwachtingen waren niet hoog gespannen toen ik die zaterdagochtend naar het station
van Olst reed. Door ruim twee weken droogte zou immers het aantal paddestoelen wel
behoorlijk gereduceerd zijn. Bij het station aangekomen stond er een groep van zo’n 35
tellers uit alle windrichtingen te wachten en daar kwamen de treinreizigers uit de richting
Deventer nog bij. Een grote opkomst dus. Enigszins somber uitte ik tegen excursieleider Eef
Arnolds het vermoeden dat het aantal deelnemers het aantal soorten wel eens zou kunnen
overtreffen.
Het lukte Eef zowaar om alle treinreizigers over de beschikbare auto’s te verdelen en
daarna kon de karavaan richting Het Nijendal, een bosgebied van Staatsbosbeheer even ten
oosten van Olst, waar ik al enkele jaren de paddestoelen inventariseer en een proefvlak tel
in het kader van het meetnet. Bij het parkeerterrein stonden nog meer mensen ons op te
wachten. Mijn meetpunt ligt daar vlakbij en daar lieten gelukkig de stekelzwammen zich
zien. Eef kon aan de Gezoneerde stekelzwam (Hydnellum concrescens) het tellen van
vruchtlichamen en groepen goed demonstreren. Ook de Fluwelige stekelzwam (H.
spongiosipes) stond er, een soort die nog wel eens met de Gezoneerde verward wordt. Al
spoedig zwermden de deelnemers uit over de statige beukenlaan en mede dankzij Emiel
Brouwer konden de meeste soorten op naam worden gebracht. Het aantal paddestoelen viel
alleszins mee.
Al wandelend werd de lunch gebruikt. Er bleek onder de deelnemers verwarring te
bestaan over het verschil tussen de Geelwitte russula (Russula ochroleuca) en de
Beukenrussula (R. fellea). De laatste naam werd diverse malen genoemd, maar de
verschilkenmerken konden pas aan het eind van de excursie overtuigend worden
gedemonstreerd toen de Beukenrussula eindelijk gevonden werd. Een deelneemster
probeerde Eef, Emiel en mij tegen elkaar uit te spelen door ze hetzelfde afwijkende
exemplaar van de Geelwitte russula voor te houden, maar dat lukte niet. Onafhankelijk
kwamen we eensgezind tot dezelfde conclusie.
Pronkstukken van de excursie waren de stekelzwammen. Behalve de twee genoemde
soorten zagen we prachtige toefen van de Blauwvoetstekelzwam (Sarcodon scabrosus),
tevens telsoort, en daarnaast de Wollige stekelzwam (Phellodon confluens) en de zeer
zeldzame Eikenstekelzwam (Sarcodon underwoodii). Andere hoogtepunten waren de
Kleine trompetzwam (Pseudocraterellus undulatus), een fotogenieke Biefstukzwam
(Fistulina hepatica), gave jonge Eikenboleten (Leccinum quercinum) en schitterende
vruchtlichamen van de Zwartvoetkrulzoom (Paxillus atrotomentosus), ook al een telsoort.
In totaal werden 99 soorten waargenomen, waaronder 33 telsoorten: 24 indicatorsoorten,
7 selectieve aandachtsoorten en 2 integrale aandachtsoorten. Maar liefst 34 soorten waren
door mij niet eerder voor dit gebied geregistreerd waaronder twee Rode Lijst-soorten: de
Kostgangerboleet (Boletus parasiticus) en de eerder genoemde Zwartvoetkrulzoom. Tachtig
ogen zien meer dan twee!
Al met al was de dag zeer geslaagd. Je kunt ook te somber zijn!
Atte van den Berg, Wijhe
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voor een aantal lezers wat taai of theoretisch. Zij kunnen zonder problemen overstappen op
de presentatie van de resultaten.
Methode
In eerdere nieuwsbrieven hebben wij provisorische berekeningen gemaakt voor enkele
soorten op een vaste set meetpunten om alvast een voorproefje te laten zien van de
mogelijkheden van het meetnet (Veerkamp et al., 2000; Arnolds & Veerkamp, 2001: 172).
Wij hebben daarbij het gemiddelde maximum aantal vruchtlichamen per meetpunt als
jaarlijkse maat voor het aantal paddestoelen gebruikt. Deze aanpak werkt uitstekend bij een
vaste set meetpunten waar jaarlijks op vaste tijdstippen wordt geteld. De paddestoelenindex
is in principe gebaseerd op hetzelfde uitgangspunt, maar aangepast aan de complexe
praktijk van het meetnet. Immers, er is in ons geval geen sprake van een vaste set
meetpunten die elk jaar op precies dezelfde wijze wordt geïnventariseerd. Het aantal
meetpunten is sinds de start van het meetnet toegenomen van 82 in 1998 tot 566 in 2002
(Tabel 1). Er zijn ook alweer meetpunten afgevallen door verschillende oorzaken.
Daarnaast kunnen er allerlei redenen zijn waarom tellers hun meetpunt niet trouw om de
vier weken gedurende de hele fructificatieperiode bezocht hebben. In feite ontbreekt een
deel van de gegevens in de reeks waarnemingen, waardoor het simpele gebruik van een
gemiddelde onmogelijk is.
Soortgelijke problemen spelen ook een rol bij het trekken van conclusies uit
waarnemingsreeksen voor andere groepen organismen. Op het CBS is voor het analyseren
daarvan een geavanceerd computerprogramma ontwikkeld, TRIM genaamd (TRends &
Indices for Monitoring data), gebaseerd op Poisson-regressie (Pannekoek & Van Strien,
2001). Het zou hier te ver voeren om op dit programma nader in te gaan. Een
vereenvoudigde uitleg werd gepubliceerd door Van Strien & Pannekoek (1999) in het
vogeltijdschrift Limosa, met voorbeelden uit het vogelmeetnet.
Index en trend
Het aantal paddestoelen in een jaar wordt uitgedrukt in een index. Om een goede
vergelijking tussen de soorten mogelijk te maken wordt daarbij het aantal in het eerste jaar
van de berekening op 100 gesteld. Indexen worden veel gebruikt in de economie. Bekende
voorbeelden zijn de AEX index op de Amsterdamse effectenbeurs voor het gemiddelde
dagelijkse verloop van de aandelenkoersen en de index voor gemiddelde prijzen van
woonhuizen. Een index kan stijgen, dalen of gelijk blijven over een reeks van jaren. Dat
noemen we de trend. Met behulp van statistische methoden kunnen we inschatten of een
dalende of stijgende trend op toeval berust of op een werkelijke verandering, met andere
woorden significant is. Dat hangt af van de helling van de regressielijn door de jaarlijkse
indexcijfers, de spreiding van de waarden rond die lijn en het aantal meetpunten. De
indexcijfers van vijf soorten met verschillende trends zijn weergegeven in figuur 2.
Hieronder gaan we in op enkele keuzes die we voor het paddestoelenmeetnet hebben
gemaakt ten behoeve van de berekening van indexen. Dat betreft drie vragen: Welke maat
gebruiken we voor de talrijkheid van paddestoelen op een meetpunt? Welke tellingen
worden weggelaten bij de berekening van de index omdat ze niet representatief zijn? Welk
jaar wordt gekozen als uitgangspunt voor de berekening van indexen (het startjaar)?
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Talrijkheidmaat
In principe komen er drie maten in aanmerking om de talrijkheid van een soort in een
proefvlak uit te drukken:
1. Het totale aantal vruchtlichamen per jaar. Deze maat is niet geschikt omdat de
meetpunten niet even vaak en met dezelfde tussenpoos worden bezocht en omdat
vruchtlichamen soms langer dan een paar weken zichtbaar zijn en dus bij een volgend
bezoek dubbel geteld kunnen worden.
2. Het (maximale) aantal groepen per jaar. Deze maat zou gebruikt kunnen worden voor de
telsoorten waarbij het aantal groepen is genoteerd. In de praktijk blijkt het moeilijker te
zijn om groepen te onderscheiden dan individuele vruchtlichamen, zelfs in die gevallen
waarin vruchtlichamen min of meer vergroeid zijn. Om die reden wordt het tellen van
groepen op de meetpunten dit jaar stopgezet (zie verderop in deze nieuwsbrief).
3. Het maximale aantal vruchtlichamen per jaar. Deze maat is het meest geschikt voor
onze set gegevens omdat de meetpunten zo onderling goed vergelijkbaar zijn. Het
maximum aantal vruchtlichamen kan beschouwd worden als een maat voor de potentiële
productiviteit van mycelia in een proefvlak. Het wordt in de studie van
paddestoelengemeenschappen (mycosociologie) algemeen aanvaard als meest geschikte
maat voor de onderlinge vergelijking van proefvlakken (Arnolds, 1992).
Bij toepassing van deze maat zijn twee varianten mogelijk: het rechtstreeks gebruik van
het maximum aantal paddestoelen of toepassing van min of meer logaritmische
talrijkheidsklassen. Dat laatste is in de mycosociologie gebruikelijk, bijvoorbeeld de
klassen, aangegeven in Tabel 3 (Arnolds, 1992). Door toepassing van klassen worden de
fluctuaties in aantallen gedempt. Een voordeel is dat de overheersende invloed van
meetpunten met zeer hoge aantallen vruchtlichamen in de index wordt afgezwakt.
In tabel 4 worden voor vier soorten de indexen weergegeven, berekend met behulp van
zowel maximale aantallen vruchtlichamen als talrijkheidsklassen. We zien dat de uiterste
waarden voor een soort inderdaad minder verschillen bij toepassing van klassen. Soms
leiden de twee methoden tot verschillende conclusies wat betreft de trend. We achten de
uitkomsten van de berekening met klassen het meest waarschijnlijk en hebben deze
methode daarom in de paddestoelenindex toegepast (zie tabel 5).
De hoofdtelperiode
Omdat we gebruik maken van het maximum aantal vruchtlichamen, is het noodzakelijk dat
meetpunten daadwerkelijk worden geteld in de periode dat dit maximum zich voor kan
doen. De Gestreepte trechterzwam is bijvoorbeeld een late soort die met behoorlijke
aantallen voorkomt van half oktober tot ver in november. Als een meetpunt alleen bezocht

Tabel 3. Talrijkheidsklassen voor paddestoelen in proefvlakken en meetpunten (naar
Arnolds, 1992).
1:
2:
3:
4:
5:

1-3 vruchtlichamen
4-10 vruchtlichamen
11-30 vruchtlichamen
31-100 vruchtlichamen
101-300 vruchtlichamen

6:
7:
8:
9:

301-1000 vruchtlichamen
1001-3000 vruchtlichamen
3001-10.000 vruchtlichamen
> 10.000 vruchtlichamen
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is in augustus en september kan dat punt niet meedoen voor de berekening van de index van
die soort in dat jaar. Voor de Hanekam daarentegen telt dat meetpunt wel mee voor de
index omdat die soort vroeg in het seizoen maximaal fructificeert. Indien een volgend jaar
dat zelfde meetpunt ook eind oktober wordt bezocht, draagt het dan gevonden aantal van de
Gestreepte trechterzwam wèl bij aan de index.
Om dit criterium te kwantificeren hebben we besloten dat waarnemingen niet meedoen
met de trendberekening indien het proefvlak niet bezocht is gedurende de hoofdtelperiode
van een soort. Deze periode is gedefinieerd als het tijdbestek waarbinnen 80% van alle
vruchtlichamen van een soort wordt geteld op alle meetpunten samen. De hoofdtelperiode
kan van jaar tot jaar verschillen.
Het startjaar
De keuze van het startjaar kan gevolgen hebben voor de indexen in de navolgende jaren en
dus ook op conclusies over de trend. Twee factoren spelen daarbij een rol, namelijk de
representativiteit van de meetpunten in het startjaar en de talrijkheid van een soort in dat
jaar. We zullen beide punten hieronder toelichten aan de hand van voorbeelden, samengevat
in tabel 4.
Aantal meetpunten in het startjaar
Het meetnet is gestart in het jaar 1998 op 82 meetpunten. Veel soorten waren toen slechts
met enkele proefvlakken in het meetnet vertegenwoordigd, zoals de Hanekam met vijf
meetpunten. Nu zijn dat er 103! Indien er zeer weinig meetpunten gebruikt worden voor de
berekening van de eerste index bestaat de kans dat de aantallen vruchtlichamen sterk
afwijken van ‘normale’ proefvlakken. Dit was inderdaad het geval bij de Hanekam, waar
twee van de aanvankelijke proefvlakken zeer rijk aan vruchtlichamen waren. Wanneer 1998
als uitgangspunt voor deze soort wordt genomen, daalt de index sterk in 1999 (Tabel 4A),
niet vanwege een reële achteruitgang maar omdat in de vele toegevoegde meetpunten de
Hanekam in minder hoge aantallen voorkomt. We kunnen dus het beste de berekening van
de index voor een soort beginnen in het jaar waarin minimaal tien, liever nog meer,
meetpunten met die soort zijn geteld. Bij de Hanekam is 1999 dus een beter startjaar omdat
toen elf meetpunten met deze soort werden geïnventariseerd. We zien dat bij die keuze de
index in latere jaren een opgaande lijn volgt. Voor veel andere soorten is eveneens de
beslissing genomen om de index te bepalen vanaf 1999 (zie tabel 5).
Weersomstandigheden in het startjaar
Het is algemeen bekend dat weersomstandigheden en andere, deels onbekende
omgevingsfactoren een grote rol spelen bij het ontstaan van fluctuaties in aantallen
vruchtlichamen. Bij sterk fluctuerende soorten maakt het voor de indexen in de volgende
jaren veel uit of het startjaar samenvalt met een top of dal in de aantallen. Dit wordt
geïllustreerd aan de hand van drie soorten met een verschillend patroon, de Gele
knolamaniet (Amanita citrina), Valse hanekam (Hygrophoropsis aurantiaca) en
Amethistzwam (Laccaria amethystina). Relevante cijfers voor deze soorten zijn
weergegeven in tabel 4.
Veel paddestoelen reageren positief op een grote hoeveelheid neerslag in het najaar. Het
gemiddelde aantal vruchtlichamen, en dus de index, is dan ook lager in de relatief droge
herfst van 1999 dan in het natte najaar van 1998. De Gele knolamaniet is daarvan een
voorbeeld (Tabel 4B). De daling is echter bescheiden en wordt gecompenseerd door hogere
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cijfers in 2000 en latere jaren. De soort wordt beoordeeld als significant toenemend,
ongeacht het startjaar of de gehanteerde talrijkheidsmaat. Sommige soorten reageren echter
veel sterker op de weersomstandigheden. De Amethistzwam is daarvan een voorbeeld
(Tabel 4C). In de natte herfsten van 1998 en 2001 waren de gemiddelde aantallen
vruchtlichamen zeer hoog, in tegenstelling tot de droge najaren in 1999 en 2002. Als we een
topjaar als 1998 als startjaar nemen, vertoont de index een dalende of constante trend
(afhankelijk van de gebruikte talrijkheidsmaat). Nemen we het daljaar 1999 als
uitgangspunt, dan vertoont de soort een significante toename.
Tabel 4.
Berekening van de indexen van de Hanekam (Cantharellus cibarius), Gele knolamaniet
(Amanita citrina), Valse hanekam (Hygrophoropsis aurantiaca) en de Amethistzwam
(Laccaria amethystina) op grond van verschillende criteria. n = aantal meetpunten met
die soort.
A. Hanekam (Cantharellus cibarius)
Startjaar Talrijkheidsmaat

1998
2
100
100
-----

1999
11
10
47
100
100

2000
56
30
84
306
179

2001
67
48
88
492
189

2002
76
34
78
346
168

Trend

n
Max. aantal vruchtlichamen
Talrijkheidsklassen
Max. aantal vruchtlichamen
Talrijkheidsklassen

B. Gele knolamaniet (Amanita citrina)
Startjaar Talrijkheidsmaat
n
1998
Max. aantal vruchtlichamen
1998
Talrijkheidsklassen
1999
Max. aantal vruchtlichamen
1999
Talrijkheidsklassen

1998
7
100
100
-----

1999
18
44
78
100
100

2000
87
92
134
210
172

2001
114
197
163
451
210

2002
131
177
153
407
198

Trend

C. Amethistzwam (Laccaria amethystina)
Startjaar Talrijkheidsmaat
1998
n
18
1998
Max. aantal vruchtlichamen
100
1998
Talrijkheidsklassen
100
1999
Max. aantal vruchtlichamen
--1999
Talrijkheidsklassen
---

1999
28
13
42
100
100

2000
141
60
99
472
235

2001
171
128
108
1016
255

2002
153
18
61
142
144

Trend

D. Valse hanekam (Hygrophoropsis aurantiaca)
Startjaar Talrijkheidsmaat
1998 1999
n
11
65
1998
Max. aantal vruchtlichamen
100 1096
1998
Talrijkheidsklassen
100
700
1999
Max. aantal vruchtlichamen
--100
1999
Talrijkheidsklassen
--100

2000
70
322
306
29
44

2001
65
147
244
13
35

2002
85
237
315
22
45

Trend

1998
1998
1999
1999
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Het omgekeerde verschijnsel doet zich voor bij de Valse hanekam. Het is bekend dat de
aantallen van de Valse hanekam sterk kunnen fluctueren met pieken in sommige droge en
warme jaren. Het jaar 1999 was zo’n topjaar voor deze soort. Als we de indexen vanaf dat
jaar berekenen, zien we vooralsnog een sterke significante afname in latere jaren (Tabel
4D). Bij een keuze van het daljaar 1998 zien we een significante vooruitgang of niet te
interpreteren trend (afhankelijk van de gebruikte talrijkheidsmaat). Het valt te verwachten
dat zich in de toekomst opnieuw piekjaren en daljaren voor deze soorten zullen voordoen,
waardoor op den duur de trend als stabiel zal worden beoordeeld ongeacht de keuze van het
startjaar. Tenminste als er geen èchte veranderingen in het spel zijn naast weersafhankelijke
fluctuaties. Dat zal de toekomst ons leren. De situatie is min of meer vergelijkbaar met die
van andere weersafhankelijke organismen, zoals dagvlinders. Deze groep wordt al sinds
1990 gevolgd met tellingen volgens vaste looproutes en de indexen van de soorten vertonen
grote fluctuaties, maar daarnaast ook duidelijke trends. Daarom is de beoordeling van een
trend altijd ten opzichte van het startjaar.
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Figuur 2: Verloop van de paddestoelenindex in de periode 1998-2002 voor (a) Gele
aardappelbovist (Scleroderma citrinum), (b) Amethistzwam (Laccaria amethystina) (") en
Vliegenzwam (Amanita muscaria) (#), (c) Paardehaartaailing (Marasmius androsaceus) en
(d) Dennensatijnzwam (Entoloma cetratum).
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De indexcijfers
In tabel 5 zijn de indexcijfers opgenomen voor 25 meetnetsoorten. De soorten zijn
geselecteerd op grond van de betrouwbaarheid van de resultaten. Van de meeste andere
soorten kunnen volgend jaar indexen worden verwacht. Als startjaar voor de berekening is
1998 of 1999 gekozen, afhankelijk van de soort, zoals hierboven bij de methodiek is
besproken. De berekeningen zijn gebaseerd op talrijkheidsklassen (zie methodiek). Van vijf
soorten is het verloop van de index ook grafisch in beeld gebracht (Figuur 2).
Zoals hierboven is aangegeven, kan op grond van de korte tijdreeks moeilijk een
verschil worden gemaakt tussen echte voor- of achteruitgang en fluctuaties die
hoofdzakelijk door weersomstandigheden worden veroorzaakt. Gezien de grote natuurlijke
fluctuaties bij paddestoelen hebben kleine verschillen tussen jaren geen enkele betekenis.
Onze conclusies dragen dan ook een voorlopig karakter.
De opgaande lijn van de Rode-lijst soorten Gezoneerde stekelzwam (Hydnellum
concrescens) en Hanekam past goed bij het voorzichtige herstel van
mycorrhizapaddestoelen van voedselarme bodem in wegbermen met bomen, zoals dat in
recente publicaties is geschetst (Chrispijn, 2001; Arnolds, 2001; Arnolds & van den Berg,
2001). Mogelijk geldt dit ook voor de sterke toename van de Beukenrussula (Russula
fellea). De matige, maar significante afname van Eekhoorntjesbrood (Boletus edulis) en
Gewone heksenboleet (B. erythropus), twee andere soorten van vooral bermen, past niet in
dit beeld. Wellicht gaat het hier om een paar klimatologisch minder gunstige jaren. De
opgaande lijn van Gele knolamaniet en Roodbruine slanke amaniet (Amanita fulva) lijkt
reëel en duidt op een herstel van minder kritische mycorrhizapaddestoelen in loofbossen.
De sterke toename van de Gele aardappelbovist (Scleroderma citrinum) (Fig. 2A) klopt met
onze indruk tijdens excursies van de afgelopen jaren. De soort lijkt, samen met de Witgele
russula (Russula ochroleuca), een steeds groter aandeel in de mycorrhizaflora van
loofbossen te veroveren. De lage cijfers van de Gewone krulzoom (Paxillus involutus) in
2002 hebben geleid tot een beoordeling als matig achteruitgaand. We denken vooralsnog
dat deze dip van tijdelijke aard is. De matige afname van de Parelamaniet (Amanita
rubescens) komt voor ons als een verrassing.
Het gemiddeld constante voorkomen van de mycorrhizasymbionten Vliegenzwam
(Amanita muscaria) en Amethistzwam (Fig. 2B) is in overeenstemming met het landelijke
beeld, bijvoorbeeld de resultaten van de kartering. Daarbij valt op dat de jaarlijkse
fluctuaties van de Amethistzwam veel groter zijn dan die van de Vliegenzwam. De
constante soort met de minste fluctuaties is de Paardehaartaailing (Marasmius androsaceus)
(Fig. 2C), die saprotroof groeit op ruw strooisel. Dit resultaat kan samenhangen met de
goede resistentie van vruchtlichamen tegen uitdrogen en daardoor relatieve ongevoeligheid
voor weersomstandigheden. De Gestreepte trechterzwam (Clitocybe vibecina) is ook
saprotroof en constant, maar vertoont markante jaarlijkse fluctuaties. Lage aantallen worden
bij deze late soort vooral bepaald door het vroeg optreden van nachtvorst, zoals het geval
was in 2001.
Van de mycorrhizapaddestoelen bij naaldbomen vertoont de Levermelkzwam (Lactarius
hepaticus) een sterke vooruitgang, terwijl de Rossige melkzwam (Lactarius rufus) matig
achteruit gaat en de Koeienboleet (Suillus bovinus) vermoedelijk afneemt. Dat komt
overeen met verschuivingen in de soortensamenstelling in dennenbossen die al vele jaren
aan de gang zijn. Ook de sterke afname van de Dennensatijnzwam (Entoloma cetratum)
(Fig. 2D), een kwetsbare soort op de Rode Lijst, past in dit beeld.
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Uit de indexcijfers komt wederom naar voren dat er geen goede of slechte jaren bestaan
voor alle paddestoelen. Het als uitstekend bekend staande jaar 2000 toont bijvoorbeeld lage
waarden voor de Vliegenzwam en Valse hanekam. De Gele aardappelbovist en Okergele
korrelhoed (Cystoderma amianthinum s.l.) hadden hun beste jaar in het als matig te boek
staande 2002, terwijl ook de Gele knolamaniet, Vliegenzwam, Gestreepte trechterzwam en
Gezoneerde stekelzwam toen hoger scoorden dan in 2000.

Tabel 5: Landelijke indexen van paddestoelen op grond van talrijkheidsklassen.
Beoordeling van de trend:
n
aantal proefvlakken
++ Significante zeer sterke toename (> 75% in vijf jaar)
+
Significante matige toename (25-50% in vijf jaar)
+? Vermoedelijke toename
=
Min of meer stabiel (< 50% in vijf jaar)
-?
Vermoedelijke afname
Significante matige afname (25-50% in vijf jaar)
-Significante zeer sterke afname (> 75% in vijf jaar)
Wet. Naam
1998
Amanita citrina
--Amanita fulva
--Amanita muscaria
100
Amanita rubescens
100
Boletus badius
100
Boletus edulis
--Boletus erythropus
100
Cantharellus cibarius
--Clitocybe vibecina
100
Collybia peronata
--Cystoderma amianthinum 100
Entoloma cetratum
100
Hericium erinaceus
--Hydnellum concrescens
100
Hygrophoropsis aurantiaca --Laccaria amethystina
100
Lactarius hepaticus
100
Lactarius rufus
100
Marasmius androsaceus 100
Mycena sanguinolenta
--Paxillus involutus
100
Russula fellea
--Russula ochroleuca
100
Suillus bovinus
100
Scleroderma citrinum
100

1999
100
100
72
56
119
100
71
100
122
100
120
92
100
94
100
42
188
77
99
100
108
100
63
127
75

2000
172
204
68
78
119
80
84
179
113
178
130
82
90
193
44
99
185
86
118
139
98
254
128
138
156

2001
210
200
78
87
132
107
70
189
61
107
93
59
79
290
35
108
198
85
110
106
115
221
120
94
161
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2002
198
186
78
55
79
67
53
168
133
82
160
51
68
244
45
61
184
61
96
66
65
204
104
80
190

Ned. Naam
Gele knolamaniet
Roodbr. slanke aman.
Vliegenzwam
Parelamaniet
Kastanjeboleet
Eekhoorntjesbrood
Gewone heksenboleet
Hanekam
Gestr. trechterzwam
Scherpe collybia
Okergele korrelhoed
Dennensatijnzwam
Pruikzwam
Gezoneerde stekelzwam
Valse hanekam
Amethistzwam
Levermelkzwam
Rossige melkzwam
Paardehaartaailing
Kl. bloedsteelmycena
Gewone krulzoom
Beukenrussula
Geelwitte russula
Koeienboleet
Gele aardappelbovist

n Trend
190 ++
162 ++
192
=
295
306
+
172
88
103 ++
115
=
91
-?
115 +?
52
-23
-?
30 +?
150
-234
=
150 ++
108
114
=
76
-?
324
105 ++
304
+
68
-?
287 ++

Conclusies
De methodiek voor het berekenen van indexen die ontwikkeld is voor andere groepen
organismen, is met kleine aanpassingen goed bruikbaar voor het paddestoelenmeetnet. Het
maximale aantal vruchtlichamen per jaar per meetpunt levert een bruikbare maat voor
indexberekeningen, evenals daarop gebaseerde talrijkheidsklassen. Het gebruik van deze
klassen dempt de invloed van proefvlakken met zeer veel vruchtlichamen van een soort en
wordt hier geprefereerd.
Voor 25 soorten worden de indexen van 1998 of 1999 tot en met 2002 gepresenteerd.
De indexen geven volgens ons een realistisch beeld van fluctuaties en trends in de
paddestoelenflora. Gezien de korte reeks waarnemingsjaren is het nog niet mogelijk om met
zekerheid verschil te zien tussen fluctuaties en trends. De tijdreeks is voor de meeste
soorten nog aan de korte kant voor statistisch verantwoorde conclusies omtrent voor- of
achteruitgang. Die soorten zijn hier niet behandeld.
Voor het verkrijgen van steeds betrouwbaarder indexcijfers is continuering van de
tellingen essentieel, zo veel mogelijk in dezelfde set meetpunten die nu al geteld wordt.
Voor soorten die nu nog onvoldoende in het meetnet vertegenwoordigd zijn, is uitbreiding
van het aantal meetpunten een belangrijk doel.
Tot slot…
Tot slot, zoals gewoonlijk, een paar mededelingen van technische aard.
• Ter overname aangeboden
Voor het meetnet is het van groot belang dat meetpunten zo lang mogelijk geteld
worden. Soms moeten tellers met hun activiteiten stoppen. In dat geval proberen wij
nieuwe tellers voor deze meetpunten te zoeken, zeker als daar aandachtsoorten groeien.
Deze proefvlakken zijn bij uitstek geschikt voor mensen met weinig ervaring. Een
voordeel is dat de meetpunten al gemarkeerd zijn en dat bekend is welke telsoorten er
voorkomen. Op dit moment zoeken we tellers voor de volgende meetpunten:
Provincie
Friesland
Noord-Holland
Noord-Holland
Utrecht
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Noord-Brabant
Limburg

nr.
177
270
271
421
62
22
32
275

naam of plaats
Oosterwolde
Spanderswoud*
Spanderswoud*
Kasteel Groeneveld, Baarn
Noordwijk, Hollands duin
Leende
Leende
Meyel

x/y coordinaat
215,5 / 556,5
139,1 / 473,8
139,5 / 474,4
146,1 / 470,2
093,3 / 477,4
164,6 / 375,8
162,9 / 372,1
190,8 / 374,6

begroeiing
eikenberm
beukenlaan
eikenbos
beukenlaan
dennenbos
jong dennenbos
jong dennenbos
pad in loofbos

• We hebben geconstateerd dat het erg moeilijk is om een standaardmethode te
ontwikkelen voor het tellen van groepen. Daardoor zijn de resultaten van tellers in dat
opzicht niet goed te vergelijken. Bovendien werden groepen slechts voor een deel van de
soorten genoteerd. In dat verband hebben we besloten dat het tellen van groepen met
ingang van het komende seizoen niet langer nodig is. Voor soorten met onderling
vergroeide vruchtlichamen kan volstaan worden met een zo goed mogelijke schatting
van het aantal vruchtlichamen.
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• In verband met de tijdige verwerking van de gegevens en de voorbereiding voor de
nieuwsbrief verzoeken we de ingevulde formulieren vóór 1 januari op te sturen.
Ingevulde formulieren kunnen ongefrankeerd worden opgestuurd naar
antwoordnummer 7200 te Werkhoven.
• Bewaar veldformulieren en opnameboekjes om de uitkomsten van de tellingen te
vergelijken met die van de controleformulieren die na de vertoetsing van de gegevens
door het CBS worden toegestuurd.
• Een mooi paddestoelenseizoen toegewenst en veel voldoening bij de tellingen!

Literatuur
Arnolds, E. 1992. The analysis and classification of fungal communities with special reference to
macrofungi. In: Winterhoff, W., Fungi in Vegetation Science: 7-47. Kluwer, Dordrecht.
Arnolds, E. 2001. Hoop voor de Hanekam. Coolia 44: 48-56.
Arnolds, E. & Veerkamp, M. 2001. Nieuwsbrief paddestoelenmeetnet 2. Coolia 44: 165-177.
Arnolds, E. & Van den Berg, A. 2001. Trends in de paddestoelenflora op basis van
karteringsgegevens. Coolia 44: 139-152.
Chrispijn, R. 2001. Het Bolarisjaar. Coolia 44: 38-47.
Douwes, R. 2003. De binnenlandse werkweek in Twente, 2002. Coolia 46: 69-71.
Pannekoek, J. & Strien, A. van. 2001. TRIM 3 Manual. Statistics Netherlands, Voorburg.
Strien, A. van & Pannekoek, J. 1999. Missen is gissen. Ontbrekende tellingen in vogelmeetnetten.
Limosa 72: 49-54.
Veerkamp, M., Arnolds, E. & Tweel, M. van. 2000. Nieuwsbrief paddestoelenmeetnet 1. Coolia 43:
150-155.

Informatie over het meetnet, aanmelding van nieuwe meetpunten, aanvragen
van formulieren, folders etc. naar het volgende adres:
Paddestoelenmeetnet
t.a.v. Mirjam Veerkamp
Antwoordnummer 7200
3985 ZV Werkhoven
tel: 0343 551905
e-mail: veerkamp.berg@planet.nl
website: www.bk.tudelft/nl/users/kap/internet/nem
of doorklikken via de NMV website:
www-mlf.sci.kun.nl/nmv
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JAARVERSLAG WPN 2002
Nieuwsbrief paddestoelenkartering 2003
Bernhard de Vries1, Aldert Gutter2 en Ad van den Berg3
1
Roerdomplaan 222, 7905 EL Hoogeveen
2
Noorder Boerenvaart 36, 1601 SN Enkhuizen
3
Merellaan 192, 2902 JK Capelle aan den IJssel
Vries, B.W.L. de, A. Gutter & A. v.d. Berg, 2003. Yearly progress report on the fungus mapping
project. Coolia 46(3): 118-121.

Het jaar 2002 stond voor de Werkgroep Paddestoelenkartering Nederland in het teken van
de overgang naar vernieuwde kadervorming en het zoeken naar wegen om zonder financiële
middelen en personeel toch het mega-project te laten doorgaan.
Het papieren archief is afgelopen jaar verhuisd naar Herman van Wietmarschen, in de
Simon Bolivarstraat 87 te Utrecht. Als contactpersoon voor het archief is Jaap Wisman
bereid gevonden. Raadpleging van het archief geschiedde altijd via hem. Verder is Aldert
Gutter bereid gevonden om geleidelijk wat coördinerend werk over te nemen. Vanaf dit jaar
is hij secretaris van de werkgroep Paddestoelenkartering Nederland. Zijn werk bestaat uit
P.R.-activiteiten, vergader- en jaarverslagen maken (denk ook aan het verslag van de
excursies in Coolia) en contacten onderhouden en nieuwe contacten leggen. Hij is nu het
centrale aanspreekpunt. Het ontvangen van gegevens, nieuwe soortmeldingen en dat soort
zaken ligt nog bij Bernhard de Vries. Waar nodig blijft Bernhard de secretaris helpen.
Het verwerken van digitale gegevens, opgestuurd op diskette of per e-mail, en de
controle van alle digitale gegevens verzorgt Ad van den Berg. Ook verzorgt hij de levering
van gegevens aan diverse instanties. Het intikken van gegevens gebeurt door vrijwilligers
en, voor zover mogelijk, met een betaalde kracht.
Het contact met de karteerders wordt verzorgd door onze districtscoördinatoren. Die
verzorgen ook de distributie van formulieren, determinatie-controles (eventueel door
inschakeling van anderen) en alle zaken die zich voordoen op regionaal niveau.
Het afgelopen jaar is de toestroom van gegevens onverminderd doorgegaan. De verwerking
van nog niet ingetikte lijsten en de verwerking van nieuwe soorten vertraagt telkens een
beetje en de verwerking van ingeleverde correcties ligt nu stil doordat er vele uren werk in
zitten en alles in onze vrije tijd moet gebeuren. Ook een uitbreiding van het oude deel van
het gegevensbestand met meer vindplaatsgegevens staat op ons verlanglijstje. Verder zijn er
nog soorten die ooit wel in Nederland gevonden zijn, maar waarvan de waarnemingen niet
in ons bestand staan. Er is dus een stuwmeer van onverricht werk, hetgeen de
overzichtelijkheid niet bevordert. De dringende vraag om een full-time, liefst betaalde
medewerker blijft dus van kracht.
Op de vergadering van 21 december 2002 is o.a. gesproken over een informatiefolder en
een nieuwe karteringshandleiding. Als alles volgens plan gaat, ligt de folder in dit
karteringsnummer. De handleiding, waarvan nog slechts enkele, verouderde exemplaren
over zijn, moet nog helemaal worden herzien. Aldert hoopt na afronding van de folder
hiervoor tijd te vinden, zodat na de zomer nieuwe karteerders de handleiding toegestuurd
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Periode t/m 1980

Periode 1981 t/m 1990
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Aantallen soorten per uurhok waargenomen in de aangegeven inventarisatieperioden (dus niet cumulatief) en in totaal.
Betekenis van de symbolen: × = 1-9 soorten, Ï = 10-49 soorten, > = 50-99 soorten, ? = 100-199 soorten, ! = 200-499 soorten, # = 500
of meer soorten. Waarnemingsdichtheid per periode als percentage van het totale aantal waarnemingen: t/m 1980 16%, 1981 t/m 1990
29%, na 1990 55%.

kunnen krijgen. Verder is door Melchior van Tweel een nieuw formulier type 3 gemaakt,
bedoeld voor de melding van losse vondsten, welk formulier inmiddels is ook via de NMVwebsite kan worden gedownload.
Het aantal karteerders is sinds het begin van het NEM-project explosief gestegen. Eind
2002 waren het er 493 en op het moment dat dit verslag ter perse gaat, zijn er al 512
waarnemers. Een punt van zorg is dat hierbij extra begeleiding noodzakelijk is omdat het
grootste deel van de nieuwe ‘NEM-mers’ nog geen mycologische ervaring heeft.
Het aantal soorten en variëteiten is afgelopen jaar gestegen met 90 nummers; daarbij
komen nog 23 nieuw-gemelde genera. Vooral van de kleine Ascomyceten is in ons land nog
maar een, vermoedelijk klein, deel bekend (61 nieuwe nummers).
Samenvattend volgen voor de karteerders nog even de belangrijkste punten:
Computer-invoer: Het invoeren per computer kan met het invoerprogramma SPOT dat kan
worden verkregen via de NMV-internetsite (http://www-mlf.sci.kun.nl/nmv/). Voor het
opsturen van bestandjes volstaat het om, per e-mail, alleen de aangemaakte *.dbf bestandjes
(bijv. piet031.dbf en piet032.dbf) naar Ad van den Berg (apvdberg@worldonline.nl) te
sturen. Soms worden de bestandjes door een e-mail programma (bijv. Netscape-Messenger)
iets veranderd; in dat zeldzame geval kan het nuttig zijn om de bestandjes voor versturen
eerst te ‘zippen’. Meestal gaat het zonder ‘zippen’ gewoon goed.
Coördinatoren: Namen en adressen staan in de ledenlijst en op de NMV internetsite (zie
boven).
Formulieren: Lege formulieren zijn verkrijgbaar bij de Districtscoördinator (DC) of bij
ondergetekenden. Bij het invullen worden ook de soortsnummers uit het ‘Overzicht van de
paddestoelen in Nederland’ vermeld. Ingevulde formulieren graag opsturen naar de DC die
ze na controle doorstuurt naar Bernhard de Vries. Veel voorkomende fouten zijn:
omdraaien van getallen (b.v. 35 wordt 53) en verkeerd lezen door slecht handschrift. Bij
twijfel over determinaties graag ervaren mycologen inschakelen of waarneming niet
opgeven.
Handleiding: Geen meer voorradig; er wordt gewerkt aan een nieuwe.
Melding van nieuwe soorten: Graag, na controle van een specialist, met een zo volledig
mogelijk ingevuld ‘nieuwe soorten formulier’ bij Bernhard de Vries.
Oecocodes: Deze zijn zowel in de handleiding als in het ‘Overzicht’ (pag. 755) te vinden.
Resultaten tot nu toe: Zie de kaartjes elders in dit nummer. Deze geven een indruk van de
hoeveelheid werk die voor de start van het karteringswerk en daarna per decennium is
verricht. Het laatste kaartje geeft de som van alle karteringswerk in Nederland. Mogelijk
staan daarin nog wat tekentjes op een foute plek. Dat komt doordat er nog een stel
correcties niet is verwerkt.
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PADDESTOELENZOEKEN DOOR DE SEIZOENEN HEEN
Over de verschillen tussen voorjaar en herfst en de stimulerende
werking van de excursies
Aldert Gutter
Noorder Boerenvaart 36, 1601 SN Enkhuizen
met medewerking van alle excursieleiders
Gutter, A. 2003. About the differences between spring and autumn and the stimulating effect of
forays. Coolia 46(3): 122-133.

Paddestoelenzoeken gaat altijd gepaard met zo’n typisch gevoel. Een gevoel dat gepaard
gaat met een beetje spanning. Spanning vol verwachting. De geur van het herfstbos lijkt dat
gevoel te versterken, maar het plotseling vinden van het eerste vruchtlichaam doet het bloed
pas werkelijk sneller stromen. Je zou je kunnen afvragen hoe dit kennelijk hormonale
proces tot stand komt, maar zeker is dat het beïnvloed wordt door de tijd van het jaar.
Immers: het kost de commissaris excursies altijd de grootste moeite het voorjaarsprogramma vol te krijgen en vervolgens zie je hoe sommige excursieleiders hun uiterste
best doen voorjaarsexcursies af te gelasten. Gelukkig vaak met weinig succes: de leden
laten zich niet snel afpoeieren en slechts vijf van de 35 geplande excursies gingen werkelijk
niet door, omdat het inderdaad veel te droog was.
De droogte kenmerkte bijna het hele jaar: het begon met een warm en droog voorjaar en,
hoewel het droogtebeeld in de verschillende delen van het land vanaf augustus wisselend is,
wordt er tot in oktober over droogte geklaagd. Zien we dat nu ook terug in de
deelnemersaantallen? In 2002 gingen gemiddeld elf mensen mee op excursie; in het
voorjaar waren het er gemiddeld 8, in de zomer 10 en in de herfst 14. Om echter te weten of
deze deelnemersaantallen door de in 2002 heersende droogte of door hormonen werden
bepaald, moeten we naar de excursiedeelname over meerdere jaren kijken. En dan zien we
over de afgelopen vijf jaar grote verschillen! Was de deelname in 2002 en 2001 het grootst
in de herfst, in 2000 lag de top in de zomer (gemiddeld 15 deelnemers tegen 11 in de herfst)
en in 1999 in het… juist: voorjaar! Er gingen dat voorjaar gemiddeld 14 mensen op
excursie tegen een gemiddelde excursiedeelname van slechts 8 personen in de herfst. In
1998, ten slotte, trekken er in de zomer gemiddeld evenveel mensen op uit als in de herfst,
nl. 11 tegen 9 paddestoelenzoekers in het voorjaar. Zo te zien moeten we de hypothese over
de hormonen voorlopig maar laten vallen. Het lijkt er eerder op dat het weer en daarmee de
verwachting paddestoelen te vinden van veel groter belang is.
In zijn excursieverslag over het Schaelsbergerbos schrijft Nico Dam dat deze periode
(de excursie was op 17 augustus, dus hartje zomer) “niet eens het ‘hoogseizoen’ voor
paddestoelen genoemd kan worden”. Op de excursie naar Nijendal na (19 oktober, 226
soorten) wordt tijdens deze excursie het hoogste soortenaantal genoteerd: 184 taxa. In de
jaren ervoor valt de piek inderdaad ook steeds veel later: in 2001 worden op 6 oktober 207
taxa gevonden, in 2000 op 16 september 229 taxa, in 1999 op 16 oktober 226 taxa en in
1998 op 10 oktober 173 taxa. Het is jammer dat Nico vergeet het aantal excursiedeelnemers
in zijn verslag te vermelden, want in hoeverre ‘strookt’ het aantal excursiegangers met hun
verwachting en met het werkelijk aantal gevonden soorten? We zien bij alle ‘topexcursies’
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dat het aantal deelnemers boven het jaargemiddelde ligt. Toch is het aantal deelnemers geen
garantie voor een groot aantal soorten: in het kasteelbos bij Amerongen vonden 25 mensen
maar 107 soorten, terwijl langs het Eindhovens kanaal acht mensen 163 verschillende
soorten vonden.
De waardebeleving van de excursies lijkt ook allerminst seizoengebonden. Weliswaar
zie je in voorjaarsverslagen een opvallend gebruik van bijvoeglijke naamwoorden, zoals
‘mysterieus’, ‘geheimzinnig’, ‘interessant’, ‘piepklein’ en ‘geheel nieuw’, de toon van de
meeste verslagen verraadt dat ook de najaarsexcursies heel interessant zijn en niet alleen
door de grotere aantallen aangetroffen soorten! In alle seizoenen worden nieuwe soorten
gevonden: nieuw voor het gebied, nieuw voor Nederland en ook zo nu en dan nieuw voor
de wetenschap.
Tijdens de excursies in 2002 zijn, evenals in 2001, zo’n 3000 paddestoelen gemeld. Dat
is slechts 5% van het totale aantal meldingen dat in een jaar binnenkomt. Dragen de excursies dan maar zo weinig bij aan de paddestoelenkartering? In absolute zin dus wel, maar
zonder de excursies zou de kwaliteit van de kartering waarschijnlijk snel achteruitgaan!
Want juist hier ontmoeten mycologen en meer of minder gevorderde amateurs elkaar, zodat
kadering optreedt, hier worden de interessante discussies gevoerd die bijdragen aan een
dieper soortsbesef en hier wordt het enthousiasme van de mensen aangewakkerd, waardoor
zij er vaker op uit trekken, wat weer de soortenkennis en het aantal waarnemingen vergroot.
In de verslagen van de excursies in 2002 wordt dat allemaal weerspiegeld. Laat dit dus een
stimulans zijn om, weer of geen weer, op excursie te blijven gaan in alle seizoenen!
De excursies
20 april: Flevopolder (P.J. Keizer). Op deze prachtige voorjaarsdag bezochten 15 leden
drie terreinen: het Jagersveld, het naar de prozaïsche naam luisterende ‘Kavel 98’ en
Bergbos Kavel A88–89. In het Jagersveld werd één van de echte Flevolandse
aantrekkelijkheden gevonden: de Krulhaarkelkzwam (Sarcoscypha austriaca) met zijn
dieprode kelken. Verder liet de Wijdporiekurkzwam (Datronia mollis) ook hier weer zien
dat hij een voorkeur voor gebieden met vruchtbare bodem heeft, al groeit hij zelf op hout.
En een geheimzinnig gelig trilzwamachtig paddestoeltje bleek thuis Gesteelde
druppelzwam (Dacrymyces capitatus) te heten. Het tweede terrein bleek een echt
voorjaarsbos: hier groeiden Kapjesmorielje (Morchella semilibera), Vingerhoedje (Verpa
conica), Bokaalkluifzwam (Helvella acetabulum) en enkele piepkleine exemplaren van de
Voorjaarspronkridder (Calocybe gambosa). In het derde terrein werd ook nog Grote
schotelkluifzwam (Helvella queletii) aangetroffen. En op dode stengels van wilgenroosjes
groeiden kleine wittige zwammetjes: Dofpaars wolschijfje (Lachnella alboviolascens). Als
toetje gingen we in Lelystad op een grasveldje met populieren kijken, waar vele tientallen
Gewone morieljes (Morchella esculenta) hun kop boven het zand uitstaken. Een uitstekende
dag al met al.
4 mei: Texel (M. Groenendaal). Op het programma van deze prachtige dag stond de
Kreeftepolder. Hiervoor moest door zes leden bijna tien kilometer lopend worden afgelegd
door prachtig duingebied langs de Geul en over het strand. Onderweg werden allerlei
paddestoelen gevonden, zoals Coprinus semitalis, de Vroege dennensatijnzwam (Entoloma
vernum), Pelargoniumtrechtertje (Omphalina velutipes), Oeverfranjehoed (Psathyrella nolitangere), Grauwviolette schorszwam (Peniophora violaceolivida) en Pukkelsporige
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Tabel 1: Overzicht van in 2002 gehouden NMV-excursies.
Datum
20 april
4 mei
11 mei
18 mei
25 mei
8 juni
22 juni
29 juni
6 juli
13 juli
20 juli
27 juli
3 aug.
10 aug.
17 aug.
31 aug.
7 sep.
14 sep.
21 sep.
28 sep.
5 okt.
12 okt.
19 okt.
19 okt.
26 okt.
26 okt.
2 nov.
16 nov.
23 nov.
30 nov.

Terrein
Flevopolder
Texel
Rust en Vreugd
St.Jans-Biebosch
Gaasterland
Robbenoordbos
Landgoed De Haere
Kekerdomse Waard
Naardermeer
De Krang
Staphorst
Kwinteloyen
Harderbos
De Eese
Schaelsbergerbos
AWD
Landgoed Dorth
Alphen a/d Rijn
Kasteel Amerongen
Kuinderbos
Gorsselse Heide
Duinbossen Bergen
Nijendal
Voorlinden
Duinen van Velzen
Eindhovens kanaal
Bemelerberg
Stevensbeekse
bossen
Almeerder- en
Zilverstrand
Ritthemse bos

Leiding
P.J. Keizer
M. Groenendaal
L. Bakker-Walter
P. Kelderman
G. Haga
F. van den Bergh
J. Gelderblom
N. Dam
P.J. Keizer
H. Beuvens
B. de Vries
Th. Reijnders
G. van Duuren
R. Chrispijn
N. Dam
H. den Bakker
J. Dieker
C. Uljé
E. van den Dool
P. Bremer
J. Dieker
F. van den Bergh
T.A. van den Berg
L. Bakker-Walter
N. Buiten
L. Raaijmakers
P. Verheesen
S. Helleman

Deeln.
15
6
11
12
3
3
8
4
8
10
10
12
10
9
?
15
19
5
25
14
10
20
15
?
7
8
18
16

Soorten Srt./Dln.
?
36
6
64
6
?
41
14
31
10
61
8
26
7
43/24
8
64
6
66/50
9
76
6
95
10
90
10
184
64
4
156
8
60
12
107
4
90/79
10
159
16
130
7
103/74/102
15
164
52
7
111/58/37
20
40
2
103/35
9

G. van Zanen

12

49/80

10

T. Franse

5

93

19

Afgelast zijn de volgende excursies: 6 april naar Hoevelaken, 27 april naar de uiterwaarden van de
IJssel, 1 juni naar De Appelzak, 15 juni naar de bossen in Noord-Drenthe en 24 augustus naar het
Gouwe Bos en ’t Weegje.
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wimperzwam (Scutellinia patagonica). In de Kreeftepolder bevindt zich een strook waar
iets kalkhoudend zand over kruipwilg stuift en waar elk voorjaar, zo ook nu, honderden
exemplaren van Hebeloma dunense en het Zandputje (Geopora arenicola) in het kale zand
staan. Bovendien werden ook nog enkele Kleine duinvezelkoppen (Inocybe vulpinella)
aangetroffen. Allemaal bijzonderheden die het lijstje van slechts 36 soorten en de lange
wandeltocht ruimschoots goedmaakten!
11 mei: Rust en Vreugd (mw. L. Bakker-Walter). Het bos leek aanvankelijk erg droog,
maar dankzij de elf deelnemers, waaronder een paar goede mycologen met geoefende ogen,
werden toch nog 64 taxa genoteerd. Waaronder veertien plaatjeszwammen. Een leuke
vondst op overjarige stengels van Salomonszegel was het Gladharig franjekelkje
(Lasiobelonium nidulum). En op levende bladeren van Robertskruid werden de zwarte
pseudothecia van Stigmatea robertiani aangetroffen.
18 mei: St.Jans-Biebosch (P. Kelderman). Door de heersende droogte moesten de twaalf
deelnemers zich beperken tot diep ingesneden, deels oude holle wegen waar het nog een
beetje vochtig was. Gelukkig hadden velen goede ogen, waardoor veel klein spul toch nog
werd ontdekt. Mooie vondsten waren het Geelvezelig hazenpootje (Coprinus
ochraceolanatus), het Medusaschijfje (Pellidiscus pallidus), de Witte kaalkopmycena
(Hemimycena crispata), het Bruinkorrelig vloksteeltje (Flammulaster granulosus) en de
Spinnewebsatijnzwam (Entoloma araneosum). Spectaculair waren zeker de drie nieuwe
aanwinsten voor de Nederlandse mycoflora, nl. Lachnum impudicum, Lachnum eburneum
en Incrupila aspidii op stijve naaldvaren. En ten slotte nog een vermoedelijk geheel nieuwe
Mollisina. Onderzoek hiernaar is nog in volle gang.
25 mei: Gaasterland (G. Haga). Er werden twee gebieden bezocht: de Star Numanbossen
en bosgebied Elfbergen. En eindelijk regende het! Drie leden trotseerden regenbuien en
neefjes. Met name ook door de aanwezigheid van Bernhard de Vries kon een bevredigend
aantal, nl. 41 soorten worden genoteerd. Bernhard demonstreerde bovendien ook zijn
‘takkenpakker’: een soort uitvouwbare duimstok met haak, waarmee hij ook
takkenbewonende paddestoelen op grotere hoogtes wist te bereiken. Enkele waargenomen
soorten zijn Roze waaszwam (Tulasnella eichleriana), Colpoma quercinum, Niersporig
wasbekertje (Orbilia delicatula) en Harsig waterkelkje (Hyaloscypha aureliella).
8 juni: Robbenoordbos (F. van den Bergh). Het bezochte deel van dit belangrijkste bos in
de Wieringermeer vertoont veel verwantschap met de bossen in de jongere Flevopolders.
Met voor elk van de drie deelnemers ruim tien soorten werd dit bezoek aan twee
kilometerhokken een vruchtenrijke excursie. De vondst van een Paarse wasporia (Ceriporia
purpurea) was om van te smullen. De Mollisia- en Lachnum-soorten zorgden voor veel
determineervreugde. De mysterieuze Mollisia pastinacae Nannfeldt (= M. atrata (Pers)
P.A. Karst.) zat met tientallen vruchtlichaampjes op de onderste helft van een engelwortelstengel. Deze donker bruinzwarte Mollisia komt ook op stengels van andere kruiden uit
ruderale vegetaties voor, bijv. berenklauw, akkerdistel, knikkend tandzaad en zelfs munt
naar het schijnt. Het mooie weer zorgde verder voor een heerlijke dag.
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22 juni: De Haere: (J. Gelderblom). Tussen Olst en Deventer ligt een gebied met bosjes en
landgoederen waar rivierklei en zure zandgronden elkaar afwisselen en waar tot voor kort
‘onze jongens’ een waterlinie tegen het ‘Russische Gevaar’ bemanden. Het landgoed gaf
door het prille seizoen en de zomerse omstandigheden nog maar weinig van haar
paddestoelengeheimen prijs, maar onderaan een steile slootkant stonden mooie groepjes van
het Plooiplaatzwammetje (Delicatula integrella), dat als bedreigd wordt beschouwd. Echter,
op dergelijke natte, onbereikbare plekken is dit witte kleinood regelmatig te vinden. De
ascomycetenliefhebbers hadden meer succes, zodat door acht speurders in totaal nog 61
soorten werden genoteerd. Hieronder ook de Ruwe korstkogelzwam (Biscogniauxia
nummularia) op een beukentak. De derde vondst binnen een jaar. Deze soort is te
herkennen aan de ovale, ongeveer een centimeter grote en een millimeter dikke, zwarte
korsten die door de schors heen breken.
29 juni: Kekerdomse waard (N. Dam). Vanwege het droge weer had de excursieleider
eigenlijk geprobeerd de excursie niet te laten doorgaan. Maar niet iedereen liet zich
afpoeieren en dus gingen er uiteindelijk toch nog vier leden de rimboe van de Kekerdomse
waard in. Met veel zoeken, bukken en turen leverde dat uiteindelijk 26 soorten op en – per
persoon – ongeveer evenveel muggenbulten. De gemiddelde diameter van alle vondsten
werd geschat op twee millimeter. Van al dat kleine grut is de verspreiding niet zo erg goed
bekend, en dat levert dus altijd wel wat soorten op die volgens de gegevens in het Overzicht
erg zeldzaam zijn. Noemenswaard zijn in dit geval het Kleispikkelschijfje (Ascobolus
geophilus) dat olijfgroen is met donkere puntjes door de rijpe sporen in de asci, het Hakig
vlieskelkje (Hymenoscyphus menthae) en Mollisia caerulans (de laatste waarneming was in
1954).
6 juli: Naardermeer (P.J. Keizer). Acht personen zijn op deze excursie afgekomen. De
beheerder van dit eerste Natuurmonument, Gradus Lemmen, trakteerde bij aankomst op
koffie en thee. Vervolgens werd met een superstille boot dwars over het meer naar de
eendenkooi gevaren. Het interessante van dat gebied is dat in het min of meer voedselrijke
Elzenbroekbos zich een grote hoeveelheid zuur en voedselarm regenwater ophoopt,
waardoor de elzen langzamerhand afsterven en een berkenbroek met veenmossen in de
ondergroei tot ontwikkeling komt. In totaal werden hier 43 soorten waargenomen. Op en bij
elzen groeiden de Elzenweerschijnzwam (Inonotus radiatus) en de Rossige elzenmelkzwam
(Lactarius omphaliformis) en in het berkenbos de Roodbruine slanke amaniet (Amanita
fulva) en de Gele berkenrussula (Russula claroflava). In de veenmosbulten groeiden het
Vlokkig veenmosklokje (Galerina paludosa) en de Veenmosgrauwkop (Tephrocybe
palustris). Opmerkelijk was de vondst van het Geelgerand elfenbankje (Antrodiella
hoehnelii) op berk: meestal staat deze op els (waar Elzenweerschijn op staat). In dezelfde
omgeving werd nog langs en in een gemaaid nat hooiland gezocht. Hier werden 24 soorten
aangetroffen. Als moeras- of graslandpaddestoelen waren het meest opmerkelijk:
Lisdoddefranjehoed (Psathyrella typhae), Biezenmycena (Mycena bulbosa) op stengels van
pitrus en de zeer zeldzame Grashalmmycena (Hemimycena epichloë) op grasstengels.
13 juli: De Krang (H. Beuvens). Dit terrein is een in het oude Peelgebied gelegen gemengd
bos in eigendom van Natuurmonumenten, dat deels op hoge, drogere gronden ligt en deels
laag, het zg. Laagbroek. Het aanvankelijk mooie weer maakte na de lunch plaats voor
regen. Dat hebben paddestoelen echter graag, dus niet geklaagd! De tien mensen die deze
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excursie bezochten vonden 64 soorten. Tot de leukste vondsten behoorden de
Reuzenchampignon (Agaricus augustus), het Waaiertje (Schizophyllum commune) en de
Bittere boleet (Tylopilus felleus).
20 juli: Staphorst (B. de Vries). Ondanks het mooie zomerweer en de vakanties in volle
gang meldden zich maar liefst negen deelnemers voor deze excursie. De terreinkeuze was
van ons kersverse lid Evert-Jan Woudsma en dat was niet mis! Het eerste terrein was een
verlaten oude eendenkooi met aangrenzend blauwgrasland. Hier bleek al spoedig hoe divers
het gezelschap was: planten, vlinders, asco’s en korstjes passeerden aan de lopende band.
De jassen gingen uit en de dozen open. De laatste werden volgestopt met allerlei priegeltjes
en pluisjes, wat uiteindelijk resulteerde in 66 soorten, waaronder het Trechterwasbekertje
(Orbilia cyathea). Omstreeks één uur was het schafttijd en natuurlijk zijn er dan altijd
mensen die geen boterham eten maar doorjagen naar een volgende satijnzwam of wasplaat.
Het tweede terrein was niet minder mooi dan het eerste: fraaie vegetaties met haarmos,
diverse veenmossen, hoge grassen en wilgen. Helaas onderbroken door een brede strook
houtsnippers. Het leverde vijftig soorten op. De totaallijst van 91 soorten omvat naast
korstjes en asco’s ook ‘echte’ paddestoelen, waarbij de met veenmos geassocieerde soorten
opvallen. Verder het bedreigde Plooiplaatzwammetje (Delicatula integrella) en de Oranje
dwergmycena (Mycena acicula) in beide terreinen.
27 juli: Kwinteloyen (Th. Reijnders). In de zuidelijke flank van de Utrechtse heuvelrug,
nabij Veenendaal, ligt een grote voormalige zandgroeve. Onder de vroegere naam
‘Dikkenberg’ kreeg deze plek ooit al mycologische bekendheid. Het huidige
recreatiegebied, dat na herinrichting ook zijn nieuwe naam kreeg, is grotendeels begroeid
geraakt met spontaan ontwikkelde natuurlijke vegetaties. Heischrale, droge graslanden
komen naast lichte bosjes van berk en wilg voor op de hellingen. Het laagst gelegen
kwelmoeras biedt op flinke schaal laag moerasbos met eveneens berk en wilg. Op het vele
dode hout werden 23 asco’s en korstjes gevonden, waaronder een voor Nederland nieuw
Rouwkorstje: Tomentella subclavigera. Onder de 44 ‘normale’ paddestoelen, die er
ondanks de droogte opvallend fris bij stonden, waren vooral veel vezelkoppen en russula’s,
maar ook een door een Groene zwameter (Hypomyces viridis) onherkenbaar geworden
melkzwam. Zes Rode Lijst-soorten sieren de lijst op. De belangrijkste, namelijk bedreigde
soorten zijn: Witgeringd mosklokje (Galerina jaapii), Gewone knolvezelkop (Inocybe
praetervisa), Goudgele bundelzwam (Pholiota flammans) en Vergelende russula (Russula
puellaris).
3 augustus: Harderbos (G. van Duuren). De warmte en droogte van de afgelopen weken
deden de excursieleider besluiten naar het Broekbos, een onderdeel van het Harderbos, te
gaan. Tien deelnemers regenden vervolgens nat, omdat niemand daarop had gerekend. ‘s
Morgens werden twee voor de Flevopolder nieuwe vezelkoppen gevonden, nl. de Spitse
spleetvezelkop (Inocybe flavella) en de Groenige perenvezelkop (I. corydalina). ’s Middags
waren de bedreigde Groensteelsatijnzwam (Entoloma incanum) en de gevoelige Roodbruine
truffel (Tuber rufum) de hoogtepunten.
10 augustus: De Eese (R. Chrispijn). Via de telefoon probeerde de excursieleider de
potentiële deelnemers te ontmoedigen, maar dat hielp niets: acht mensen kwamen toch en
als beloning kregen zij nog een kleine 90 soorten te zien! Daaronder was de ‘nieuwe
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leemhoed’ (zie hieronder), die op een snipperhoop bij het Hooge Huis van Heerlijkheid De
Eese groeide. De Eese staat bekend om zijn mooie lanen. Die moesten wel allemaal
uitgelopen worden om in totaal zo’n tien soorten russula’s te vinden. De moeite werd vooral
beloond door de bijzondere vondst van de Kleine trompetzwam (Pseudocraterellus
undulatus), die daar in diezelfde schrale wegberm al eens eerder gevonden was. Op een mix
van aarde en schors groeiden hier en daar de witte schermpjes van de Korrelige inktzwam
(Coprinus patouillardii), een soort die in dit deel van ons land zelden wordt gemeld.
Evenmin alledaags is de Knolletjesleemhoed (Agrocybe arvalis). Deze groeide op dezelfde
houtsnipperhoop als de hierboven al aangehaalde Geaderde leemhoed. Deze laatste is nieuw
voor de wetenschap en het is daarom nog wachten op de publicatie van zijn
wetenschappelijke naam. Maar de deelnemers van deze excursie konden met eigen ogen
zien dat de Nederlandse naam in ieder geval goed gekozen is: de meeste exemplaren
hadden gerimpelde en soms iets geplooide, kleverige hoeden.
17 augustus: Schaelsbergerbos (N. Dam). De Schaelsberg is een befaamd bos, ook voor
paddestoelen. Deze excursie, gehouden in wat niet eens het ‘hoogseizoen’ voor paddestoelen genoemd kan worden, bevestigt dat beeld: 184 soorten waarvan er 28 (15%) op de
Rode Lijst staan. Daarnaast werden nog enkele bijzondere soorten aangetroffen die het
verdienen hier te worden vermeld: het Essenpestschijfje (Episphaeria fraxinicola), een
nieuw soort Ruigsteelboleet: Leccinum crocipodium (beide soorten betreffen een tweede
vondst in Nederland), Pseudobaeospora albidula (deze soort is pas in 2002 officieel
beschreven door Cees Bas op grond van drie collecties uit Engeland, één uit Duitsland en
één uit Nederland; de laatste komt van de Schaelsberg; wereldwijd zijn dit de enige bekende
collecties van deze soort) en Typhula sphaeroidea (ook hier gaat het om waarschijnlijk de
enige vindplaats in Nederland).
31 augustus: boletenexcursie in de AWD (H. den Bakker). Het was een mooie dag: goed
weer en zo’n vijftien deelnemers. De week voor de excursie was er wel enige neerslag
gevallen, maar niet genoeg om de nodige boleten, waar het bij deze excursie toch om te
doen was, uit de grond te doen komen. Op een enkele Roodsteelfluweelboleet (Boletus
chrysenteron) en de hoed van een Melkboleet (Suillus granulatus) na hebben we weinig
echte boleten gezien. Toch mag de excursie met een soortenlijst van meer dan 50 soorten
(waaronder een zeldzaamheid als Grijsgroene parasolzwam (Lepiota griseovirens)), gezien
de tijd van het jaar, geslaagd genoemd worden.
7 september: Dorth (J. Dieker). Na een kort bezoek aan een rijke groeiplaats van de
Inktviszwam (Clathrus archeri) werden dankzij het intensieve speur- en zoekwerk van
negentien personen 156 taxa vastgesteld, waarvan elf op de Rode Lijst staan. Ondanks een
periode van droogte voor de excursie werden er, hoewel de aantallen vruchtlichamen niet
groot waren, flink wat soorten Agaricales gevonden. Zo groeiden er zeven verschillende
amanieten en zes vezelkoppen, waaronder de Sterspoorvezelkop (Inocybe asterospora) en
de Gewone knolvezelkop (Inocybe praetervisa), achttien Russula-soorten (waaronder de
Duifrussula (Russula grisea)) en drie soorten stekelzwammen, waaronder de Blauwvoetstekelzwam (Sarcodon scabrosus). Het forse aantal van 50 soorten Aphyllophorales
verdient een eervolle vermelding met o.a. de Bruinzwarte stekelkorstzwam (Mycoacia
fuscoatra), het Grootsporig elfendoekje (Hypochnicium albostramineum), de Melige
urnkorstzwam (Sistotrema brinkmannii), het Wrattig huidje (Phaenerochaete tuberculata)
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en de Dunne weerschijnzwam (Inonotus cuticularis), waarvan de tientallen boven elkaar
geplaatste hoeden een ‘woonflat’ voor een groot aantal jonge bruine kikkertjes bleek te
vormen. Tot slot zijn de Purperbruine mycena (Mycena purpureofusca), de Gele
galgordijnzwam (Cortinarius vibratilis) en de Kasseienkogelzwam (Hypoxylon cohaerens)
vermeldenswaard.
14 september: omgeving Alphen a/d Rijn (C. Uljé). In Hollands-Midden waren nog
nauwelijks paddestoelen gezien, maar het weerbeeld van de afgelopen periode
rechtvaardigde een hoge verwachting t.a.v. de deze excursie aan te treffen rijkdom aan
paddestoelen. Dat leek aanvankelijk tegen te vallen: oppervlakkig gezien stond er niets.
Wetende dat je ‘toch nooit kunt weten...’ ging de excursie door. Men ging op pad met z’n
vijven. Voor de ochtend was gekozen voor een oude kade (de Kruiskade) met vrijwel
uitsluitend essenopslag even ten zuiden van Alphen. Nog geen 50 meter onderweg kwam
Arjen Stroo al met een prachtige Champignonparasol aanzetten: geheel grauwwit met een
zeer ruig, harig-schubbig oppervlak. Later is deze gedetermineerd als Leucoagaricus
barssii, een uiterst zeldzame verschijning. Een paar honderd meter verder groeide op een
dode, liggende populierenstam een schitterende witte houtzwam met korte stekeltjes aan de
onderkant en heel mooie, gelige druppeltjes op het oppervlak. Het bleek te gaan om de
Gelobde pruikzwam (Creolophus cirrhatus). Ernaast groeide nog een groter en wat ouder
exemplaar, dat wat meer grauwgeel was. Op de terugweg naar de auto werd nog even het
perceeltje bezocht waar de excursieleider twee jaar eerder Amanita inopinata had gevonden
(zie Coolia 44(1), blz. 29-30). Je weet tenslotte maar nooit. Maar het duurde even voor ze
werden ontdekt: de hoeden waren een stuk kleiner dan die van de vondst van twee jaar
eerder (de grootste had een doorsnede van ongeveer zes cm) en ze hadden vrijwel de kleur
van de donkere ondergrond. Uiteindelijk werden elf exemplaren geteld. Na de middag werd
tenslotte een terrein aan de noordkant van Alphen bezocht, waar behalve een viertal leuke
hertenzwammen ook Sneeuwwitje (Coprinus bellulus) werd aangetroffen.
21 september: Kasteelbos Amerongen en directe omgeving (mw. E. van den Dool). Met
25 mensen was dit de drukst bezochte excursie van het jaar. Het aantal aangetroffen soorten
kwam echter maar net boven de honderd. Het gebied toonde dus nog lang niet al haar
rijkdommen. Naast een vijftal Rode Lijst-soorten, waaronder de Baretaardster (Geastrum
striatum), de Dunne weerschijnzwam (Inonotus cuticularis) en de Gerimpelde russula
(Russula olivacea), leverde de excursie nog een nieuwe soort voor Nederland op:
Lindtneria leucobryophila.
28 september: Kuinderbos (P. Bremer). Een veertiental deelnemers genoot van het rustige
en in de middag zelfs zonnige weer, terwijl twee gebiedsdelen werden bezocht: het bos bij
de ‘Oude Haven’ en de Kuinderplas. Bij de Oude Haven leverden vooral de bospaden bijna
90 paddestoelensoorten op, waaronder de Plakkaattolzwam (Coltricia confluens), de
Rossige vezelkop (Inocybe bresadolae), de Fijnschubbige parasolzwam (Lepiota
echinacea), de Konische franjehoed (Psathyrella tephrophylla) en de Citroensnedemycena
(Mycena citrinomarginata). Het bos zelf bleek moeilijk doordringbaar vanwege struweel,
opslag en verruiging. Een insteek met behulp van een tuinschaar leverde slechts enkele
nieuwe soorten voor de lijst op, maar ook een nieuwe groeiplaats van de zachte naaldvaren
(Polystichum setiferum). Rondom de Kuinderplas werden 79 soorten gevonden, waaronder
in een jonge eikenaanplant het Sparrenveertje (Pterula multifida) en verder de Geelbruine
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wolsteelparasolzwam (Lepiota ventriosospora). In de oeverzone tussen rietland en
dopheidevegetatie werd het Veenmosvuurzwammetje (Hygrocybe coccineocrenata)
teruggevonden, hier groeiend op zand. Bij niet meer dan drie jaar oude lariksen was de
Bruine ringboleet (Suillus luteus) aanwezig. In grasland met enige inslag van duinplanten
werd tenslotte de Okergele stropharia (Psilocybe coronilla) aangetroffen.
5 oktober: Gorsselse Heide (J. Dieker). De vele voorspelde regen beperkte zich tot het
begin en het einde van de excursie. Mede hierdoor waren de tien deelnemers in staat in de
twee bezochte kilometerhokken 159 taxa vast te stellen, waarvan negentien op de Rode
Lijst staan. Er stonden veel Koeieboleten (Suillus bovinus), maar slechts weinig Roze
spijkerzwammen (Gomphidius roseus). Enkele bijzonderheden waren Schubbige
bossatijnzwam (Entoloma plebeioides), Dwergvaalhoed (Hebeloma birrus), Smakelijke
melkzwam (Lactarius deliciosus), Bonte berkenrussula (Russula versicolor) en Bruine
ringboleet (Suillus luteus). Ook de Aphyllophorales waren goed vertegenwoordigd met 37
soorten, waaronder het Korrelig rouwkorstje (Tomentella galzinii), het Spitsharig
oploskorstje (Tubulicrinis subulatus) en het Wissewasje (Phlebiella tulasnelloidea).
12 oktober: Duinbossen bij Bergen (F. van den Bergh). De Staatsbossen bij Bergen en
Schoorl herbergen vele namen die de nieuwsgierigheid prikkelen: Duinvermaak,
Duivelsbosje, Blijdensteinsweg, Slangenweg. Rond de twintig paddestoelenliefhebbers
namen vol verwachting deel aan de excursie naar deze terreinen en hoewel de voortekenen
niet gunstig waren (de voorafgaande week werd gekenmerkt door een harde schrale wind en
lage temperaturen) werden zelfs de optimisten niet teleurgesteld: ruim 130 soorten,
waaronder enkele bijzonderheden, werden genoteerd. Wat te zeggen van Indigoboleten
(Gyroporus cyanescens) en Kaneelboleten (G. castaneus)?! Een grote groep Druppelparasolzwammen (Chamaemyces fracidus) en een nog grotere groep Rookrussula’s
(Russula adusta) trokken veel belangstelling. Minder belangstelling trok de vondst van de
dag: dat was dan ook maar (…) een vezelkop. Maar wel een potentieel bedreigde: de
Bleeksteelvezelkop (Inocybe albovelutipes).
19 oktober: Nijendal (T.A. van den Berg). Vijftien deelnemers bezochten dit in de
gemeente Olst-Wijhe gelegen gebied. Drie kilometerhokken leverden 103, 74 en 102
soorten op en veel aangename discussies. In de pauze werd bovendien lekker van de zon
genoten. Aangetroffen bijzonderheden waren de Paarse galgordijnzwam (Cortinarius
croceocoeruleus), Roodgerande houtzwam (Fomitopsis pinicola) en de Boompuist
(Oligoporus ptychogaster). Van deze laatste soort werden de perfecte en imperfecte stadia
naast elkaar gevonden. Ook nog vermeldenswaard zijn Gezoneerde stekelzwam (Hydnellum
concrescens), Holsteelboleet (Boletinus cavipes) en Blauwvoetstekelzwam (Sarcodon
scabrosus). Aan de totaallijst van Nijendal werden 72 nieuwe soorten toegevoegd,
waaronder zes Rode Lijst-soorten.
19 oktober: Voorlinden (mw. L. Bakker-Walter). Dit was een excursie in een mycologisch
rijk en afwisselend gebied in een periode van lekker nat paddestoelenweer. Er werden drie
verschillende terreinen bezocht: schraal grasland aan de voorkant van het landgoed (met
vooral wasplaten en satijnzwammen), een stuk binnenduinrandbos en het duingebied
achterin met veel typische duinsoorten. In totaal werden 164 taxa gevonden, waarvan elf
nieuw voor de Wassenaarse parken. Dat waren o.a. Boomloze gordijnzwam (Cortinarius
130

croceoconus), Duinwasplaat (Hygrocybe conicoides), Oranjegeel kaalkopje (Psilocybe
laetissima) en een Duintaailing (Marasmius anomalus) op konijnenkeutels. Tot slot vonden
we Vogelveerzwammen (Onygena corvina) op een wel heel ongewoon substraat: een oude
tennisbal!
26 oktober: Duinen van Velzen (N. Buiten). Op deze dag trotseerden zeven mensen storm,
regen- en hagelbuien. In een fraai en openbaar toegankelijk zeedorpenlandschap werden
ruim vijftig soorten ontdekt. Er waren veel groeiplaatsen van het Bruingelig
sneeuwzwammetje (Hygrocybe virginea var. ochraceopallida), de in de duinen algemeenste
variant van het Sneeuwzwammetje. Bijzonderheden van de dag waren Grauwbruin
staalsteeltje (Entoloma pseudoturci, een soort van kalkrijke duingraslanden, zgn.
‘wasplaatgraslanden’) en Wortelende champignonparasol (Leucoagaricus pinguipes, een
soort van stuivende duinen). Van deze laatste, tot voor kort nog als uitgestorven te boek
staande soort werden op recent door ondermeer groot duinsterretje vastgelegde stuifplekken
drie groeiplaatsen gevonden. Vanwege zijn ligging in de Randstad en openbare
toegankelijkheid leent dit duingebied zich er goed voor door mycologen verder ontdekt te
worden.
26 oktober: Eindhovens kanaal (L. Raaijmakers). Ondanks de droogte van dit najaar,
zodat tijdens eerdere najaarsexcursies langs het Eindhovens kanaal gemiddeld weinig
paddestoelen werden gevonden, waren er begin september wel honderden stekelzwammen
genoteerd van in totaal vijf verschillende soorten. Maar dit hoogtepunt was voorbij en de
verwachting van de acht deelnemers was dan ook laag, ondanks de geringe neerslag in de
week voorafgaande aan de excursie. Buiten de stedelijke omgeving worden de kanaaldijken
aan weerszijden gekenmerkt door laanachtige beplantingen, soms relatief kaal en soms met
een struikachtige ondergroei. Door de Paddenstoelenwerkgroep Helmond zijn langs dit
kanaal enkele proefvlakken uitgezet in het kader van het Meetnet, maar daarnaast worden
de aan weerszijden gelegen ‘groene’ kanaaldijken sinds 2000 geïnventariseerd: in totaal
zo’n 22 kilometer. Voor de NMV-excursie werd een traject gekozen tussen twee bruggen,
wat heen en weer een wandeling betekende van vijf kilometer. Het traject lag in drie
kilometerhokken, waarin 111, 58 en 37 soorten werden aangetroffen. Hieronder waren
zeven Rode Lijst-soorten: Gewoon varkensoor (Otidea onotica), de Zeepzwam (Tricholoma
saponaceum), de Berkenridderzwam (T. fulvum), de Narcisridderzwam (T. sulphureum), de
Gezoneerde stekelzwam (Hydnellum concrescens), de Purperknolcollybia (Collybia
tuberosa) en het Plooivlieswaaiertje (Plicaturopsis crispa). De laatste is een soort die in de
omgeving van Helmond in toenemende mate wordt gesignaleerd. In totaal werden vijf
soorten ridderzwammen gevonden en honderden vezelkoppen, verdeeld over vier soorten.
Van de boleten stal een fraaie Eikeboleet (Leccinum quercinum) de show, hoewel ook de
Kostgangerboleet (Boletus parasiticus) niet onvermeld moet blijven. Een kleine brandplek
leverde twee soorten: de Brandplekvaalhoed (Hebeloma antracophilum) en de
Brandplekbundelzwam (Pholiota highlandensis). Tientallen soorten korstjes, trilzwammen,
slijmzwammen, uiteenlopende buikzwammen en het Pijpenstrootjemoederkoren (Claviceps
microcephala), dat op Riet groeide, trokken ook nog de aandacht. Op de valreep werd de
excursie afgesloten met de altijd prachtig ogende Rupsendoder (Cordyceps militaris). De
totale waarnemingslijst voor deze excursie bevat 163 soorten.

131

2 november: Bemelerberg (P. Verheesen). Het was een prachtige zonnige dag. En met 18
deelnemers waren er voldoende ogen om zich te laven aan al die wasplaatjes, knotsjes en
satijnzwammen die konden worden verwacht. Maar er werd weinig gevonden. In totaal zo’n
40 soorten. Waaronder zeven verschillende wasplaatjes, Grauwe barsthoed (Dermoloma
cuneifolium), Donkere barsthoed (D. josserandii var. phaeopodium) en een Zilveren
ridderzwam (Tricholoma argyraceum). Deze laatste werd in een grot aangetroffen. Aan de
rand van het kalkgrasland, langs de holle weg werd de Zalmzwam (Rhodotus palmatus)
gevonden. Op een Esdoornblad vond Stip Helleman een nieuw Rijpkelkje: Cistella deflexa
(zie afbeelding). Tien dagen later werden er door een klein groepje zestien soorten
wasplaatjes gevonden.
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16 november: Stevensbeekse bossen (S. Helleman). Dit gebied in Overloon is een
gemengd dennenbos op zandgrond dat voor een groot gedeelte binnen het bereik van een
waterpompstation ligt, met open plekken rond de spoelputten, waar in de zomer
glimwormen en in de herfst Bruine ringboleten (Suillus luteus) gevonden kunnen worden.
Ondanks de tijd van het jaar kwamen toch nog 16 deelnemers op de excursie af. Het was
een mooie zonnige dag, dit in contrast met de voorgaande weken met aanhoudende regen.
Er werden twee kilometerhokken bezocht, waarin 103 en 35 soorten werden gevonden. Van
de bijzondere en zeldzame soorten die gevonden zijn, dienen in elk geval de 50
vruchtlichamen van de Dennenslijmkop (Hygrophorus hypothejus) te worden vermeld,
waarvoor dus iedereen met een fototoestel door de knieën ging. Verder werd de
Oorlepelzwam (Auriscalpum vulgare) enige malen gevonden en tevens het Medusaschijfje
(Pellidiscus pallidus) op zijn blijkbaar favoriete substraat, nl. zwartgeworden
dennennaalden die nog aan de afgevallen takken zitten. Voor de excursieleider persoonlijk
was Ciliolarina pinicola (in het “Overzicht” opgenomen als Cistella pinicola, een grijsbruin
harig schijfje met zeer grote sporen) een mooie vondst. Het zat samen met Ciliolarina
ligniseda verborgen in de bast van een afgevallen dennentak.
23 november: Almeerder- en Zilverstrand (G. van Zanen). Twaalf deelnemers,
waaronder vier werkgroepsleden en twee buitenlanders uit Bonn, bezochten deze dag de om
hun wasplaten en aardtongen bekend staande stranden. Onder de 49 aangetroffen soorten op
het Zilverstrand bevonden zich drie aardtongen, te weten de Brede aardtong (Geoglossum
cookeianum), Kleverige aardtong (G. glutinosum) en Ruige aardtong (Trichoglossum
hirsutum), en grote aantallen van twee soorten Wasplaten: het Gewoon vuurzwammetje
(Hygrocybe miniata) en het Papegaaizwammetje (H. psittacina). Op het Almeerderstrand
werden 80 soorten aangetroffen. Naast het Sneeuwzwammetje (Hygrocybe virginea) werd
hier een vrij bijzonder knotsje gevonden: de Grijze knotszwam (Clavaria daulnoyae). Een
soort die is aangetroffen in 45 uurhokken, waarvan elf in Flevoland. Zuidelijk Flevoland is
de jongste van de drie polders van deze provincie. Juist hier is nog altijd duidelijk successie
waar te nemen. Dat bleek ook deze dag, waarop vijf mycorrhizasoorten voor het eerst
werden gezien, die al wel bekend waren uit Oostelijk Flevoland en uit de Noordoostpolder.
We hebben het hier over Gegordelde elzengordijnzwam (Cortinarius alnetorum),
Oranjebloesemzwam (Hebeloma sacchariolens), Gele knolvezelkop (Inocybe mixtilis), Lila
melkzwam (Lactarius lilacinus) en Grofplaatrussula (Russula nigricans).
30 november: Ritthemse bos (T. Franse). De laatste excursie van dit jaar ging naar
Zeeland en vond plaats in het Ritthemse bos ten oosten van het dorpje Ritthem op
Walcheren. Het is een bos dat wordt afgewisseld met kreken en weilanden. Ondanks het
mooie weer namen slechts vijf personen aan de excursie deel. De thuisblijvers hebben heel
wat gemist: doordat het nog steeds niet had gevroren en door het natte weer van de laatste
weken werden er veel paddestoelen, nl. 93 soorten aangetroffen. Een greep uit de lijst:
Sombere siersteelgordijnzwam (Cortinarius flexipes), Olijfkleurige gordijnzwam
(Cortinarius infractus), Grootsporige paarse knoopzwam (Ascocoryne cylichnium), Witte
kluifzwam (Helvella crispa) en enkele ‘microotjes’: Chaetosphaerella phaeostroma en
Gloniopsis praelonga. In het weiland werden o.a. Geurende wasplaat (Hygrocybe
russocoriacea) en Paarsharttrechtertje (Rickenella swartzii) aangetroffen.
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INVENTARISATIE VAN MACROFUNGI IN BELGIË
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Inleiding
In België bestaat geen nationale mycologische vereniging met als gevolg dat er ook geen
nationaal karteringsproject is. Wel werden in 1981 en 1995 door de Nationale Plantentuin
van België, onder de titel “Distributiones Fungorum Belgii et Luxemburgi” 2 deeltjes
uitgegeven met verspreidingskaartjes. Deel 1 bevat kaartjes van 80 soorten en deel 2 van 52
soorten. Toch wordt er heel wat werk verzet met verspreidingsgegevens van paddestoelen.
FUNBEL
In 1991 werd door de Antwerpse Mycologische Kring FUNBEL (afkorting van Fungi van
België) opgestart. Hiervoor wordt het raster van het Instituut voor de Floristiek van België
en Luxemburg (= IFBL) gebruikt. Dit bestaat uit hokken van 4 x 4 km (= uurhok), die
onderverdeeld worden in hokken van 1 x 1 km (= kwartierhok). Waarnemingen die gedaan
zijn in coördinatensystemen worden omgezet naar IFBL-coördinaten, maar de oorspronkelijke coördinaten worden ook bewaard.
Dit bestand bevat momenteel bijna 400.000 waarnemingen van 5.100 soorten. Ze zijn
afkomstig van 1111 uurhokken en 3295 kwartierhokken. Naast de groepen die in het Nederlandse karteringsproject worden geïnventariseerd, worden bij de Basidiomycota ook
Uredinales en Ustilaginales opgenomen en bij de Ascomycota Erysiphales. FUNBEL bevat
ook waarnemingen van Zygomycota en heel wat Deuteromycota.
Gegevens kunnen ingeleverd worden op gedrukte standaardformulieren of door de
mycologen zelf in de computer ingevoerd worden in een Access-bestand. Hiervoor werd
zowel voor Access 97 als voor Access 2000 een handig invulformulier ontworpen. Voor
beide systemen is een handleiding voorhanden.
Structuur van FUNBEL
Waarnemer
Microscopische determinator
Aard determinatie (cfr.)
Herbariumplaats
Exsiccaatnummer
Commentaar
Origine van de waarneming
Documentnummer
Invoerdatum
Oorspronkelijke naam

Soortnummer
Plaats (gemeente)
Terreinnaam
IFBL-coördinaat:
- Uurhok
- Kwartierhok
Datum
Biotoopcode
Substraatcode
Organismecode
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Het soortnummer is gekoppeld aan een bestand met wetenschappelijke namen, courante
synoniemen en Nederlandse namen.
De velden biotoop-, substraat- en organismecode zijn elk ook gekoppeld aan een
bestand met verklaring van de codes. Voor substraat bestaat de code uit 3 karakters voor
organismen uit 4. Dit laat toe gedetailleerder te werken dan bij de Nederlandse kartering.
Voor waarnemer, microscopische determinator en herbariumplaats wordt gebruikgemaakt van dezelfde lijst.
Commentaar is een memoveld waarin men alles over een waarneming kwijt kan, dat
niet in een ander veld kan worden opgenomen.
In ‘origine van de waarneming’ wordt de oorsprong ervan aangegeven bv. excursie,
herbariuminventarisatie, tentoonstelling, literatuur (met afkortingen kan aangeduid worden
welk tijdschrift).
In ‘oorspronkelijke naam’ kan de originele naam van de vondst aangeduid worden. Voor
herbariummateriaal is dit handig want dit is dikwijls voorzien van oude namen die niet meer
gangbaar zijn.
Gebruik van gegevens
Geregeld ontvangt het FUNBEL-secretariaat vragen om informatie. De meeste vragen gaan
over de verspreiding van soorten en over de mycologische inventaris van een gebied.
Daarnaast werd ook meegewerkt aan verschillende grotere projecten.
Zo is er de ‘Rode Lijst’ van Vlaanderen van R. Walleyn en A. Verbeken, die verscheen
in 2000. In opdracht van het Brussels hoofdstedelijk gewest werd door de Nationale
Plantentuin van België een mycologische inventaris gemaakt van de gewestbossen (o.a.
Zoniënwoud). Vanuit FUNBEL werd er aan meegewerkt. In de loop van dit jaar zal een
verspreidingsatlas verschijnen van Belgisch Limburg. Hiervoor wordt al verschillende jaren
samengewerkt met Likona (= Limburgse koepel voor natuurstudie). Een ongeveer
gelijkaardig project is gestart voor Vlaams–Brabant en is ook de medewerking van
FUNBEL gevraagd samen met ZWAM en Natuurpunt. Voor de samenstelling van de
‘Beknopte aantekenlijst voor zwammen en slijmzwammen’ werd hoofdzakelijk gesteund op
FUNBEL, om de selectie van de soorten erin te maken.
Momenteel wordt door verschillende mycologen gewerkt aan een ‘checklist’ van de
macromyceten van Vlaanderen, waarbij FUNBEL als basis gebruikt wordt. Aan de
verschillende medewerkers werden lijsten bezorgd van de soorten van ‘hun groep’ waarvan
in FUNBEL gegevens voorhanden zijn. Naderhand werden naar gelang de vraag
gedetailleerde waarnemingen ter beschikking gesteld.
MYCOBEL
Door Daniel Ghyselinck (Ottignies) werd in samenwerking met Yves Deneyer (Mons) een
CD-rom ontwikkeld waarmee het mogelijk is persoonlijke waarnemingen te beheren. Het
systeem beoogt echter niet om waarnemingen van verschillende mycologen samen te
brengen. In de eerste versie ervan was het niet mogelijk om ecologische gegevens te
verwerken. In de nieuwe versie is dit wel mogelijk. Van de meeste soorten die in de
soortenlijst zijn opgenomen staan mooie foto’s op de CD-rom. Het is mogelijk voor de
lokalisatie van de soorten verschillende coördinatensystemen te gebruiken die dan door het
programma omgezet worden in IFBL-coördinaten.
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door Rob Chrispijn

Rond de jaarwisseling zat ik twee weken in Zuid-Spanje. Tachtig kilometer boven Sevilla
had mijn vrouw een schilderijententoonstelling in een voormalig klooster. Hoewel er hiervoor het een en ander geregeld moest worden, bleef er voldoende tijd over om veel naar
buiten te gaan. En dat was aangenaam, want niet alleen zongen boomleeuwerik en Europese
kanarie, maar er stonden ook vrij veel paddestoelen. In dit deel van Spanje was het een
natte herfst geweest en ik maakte het staartje daarvan mee. Ik zag plaatselijk veel
Weerhuisjes en Blauwe korstzwam en natuurlijk ook nogal eens soorten die ik in het veld
niet thuis kon brengen.
In een zeef boven op een schemerlamp heb ik een aantal soorten gedroogd. En ondanks
goede voornemens begon dat aantal steeds groter te worden. Vooral toen ik een prachtige
brandplek ontdekte. Hier waren enkele volwassen dennen verbrand en op de halfverkoolde
stammen en de met as vermengde grond groeiden meer dan tien soorten brandplekpaddestoelen.
Geen punt, januari en februari zijn, mycologisch gezien, toch stille maanden, dus ik
meende tijd te hebben om thuis de meegenomen vijftig collecties te kunnen bekijken. Maar,
het zal voor sommigen van u geen onbekend verschijnsel zijn, je bent nog niet thuis of je
wordt meegevoerd in de vaart der volkeren en voor je het weet valt twee maanden later je
oog op een doos vol enveloppen met gedroogde Spaanse paddestoelen die zachtjes om
aandacht roepen. Doortastend scheurde ik een envelop open en maakte een preparaat van
een Coprinus die ik op eerder genoemde brandplek had gevonden. Het velum dat in dikke
plakjes op de hoed lag, bleek gedeeltelijk dikwandig en bruinig van kleur te zijn. Dus een
soort uit de domesticus-groep. Alleen voldeed er geen een aan de beschrijving. Die moest
dus naar Kees Uljé.
“Je moet leven of elke dag je laatste is.” Met dit motto eindigde Youp van ’t Hek een
paar jaar geleden zijn theaterprogramma. Hij deed dat met zo veel overtuigingskracht dat
veel toeschouwers zich misschien wel even hebben voorgenomen om dit in praktijk te
brengen. Maar ja, tegen de werkelijkheid van alledag zijn dit soort voornemens meestal
slecht bestand. Ik heb die collectie dus nooit verstuurd.
En nu hoeft het niet meer. Nu kunnen we nooit meer terugvallen op de Coprinus-kennis
van Kees. Een groot gemis, waar we uiteindelijk wel aan zullen wennen. Erger is het om
voorgoed verstoken te zijn van zijn gezelschap. Dat we nou nooit meer samen zullen gaan
schaatsen. Of nog eens gaan zoeken naar de Zwarte amaniet op de Spookverlaat. Nooit
meer horen: “Hee, Robbie!”, als ik hem belde. Leven of elke dag je laatste is - Er zit niets
anders op dan het te blijven proberen!

TROCHILA IN DE TUIN,
DE PUTDEKSELPOLKA
1

Marijke Nauta1 & Roeland Enzlin2
Jan Vermeerlaan 33, 2343 CT Oegstgeest
2
Schoolstraat 23, 9451 BE Rolde

Nauta, M.M. & Enzlin, R.A.F. 2003. Trochila in the garden. Coolia 46(3): 138-141.
An overview is given of the three species of Trochila (Ascomycetes, Dermateaceae) occurring in
the Netherlands, and a key is provided. All species were found in one garden.

Al enige jaren waren ons de zwarte puntjes op de afgevallen bladeren van hulst opgevallen,
die het hele jaar door aanwezig leken te zijn. Het was echter na een excursie in ZuidLimburg van een van ons dat we deze ascomyceetjes ook konden benoemen. Het bleek hier
om Trochila ilicina te gaan, een ascomyceet die in het Nederlands naar de naam
Hulstdekselbekertje luistert (Nauta, 1995), maar onder ons het Hulstputdekseltje genoemd
wordt. De Nederlandse naam dankt het zwammetje aan de dekselvormige resten van de
bedekking van de apothecia. Deze apothecia ontstaan onder het bladoppervlak en werpen
later hun bedekking gedeeltelijk af, waarbij de resten als een soort deksel omhoog steken en
aan een kant vaak vastgehecht blijven (zie figuur 1).
Voorkomen in Nederland van het Hulstdekselbekertje
Volgens de voor het Overzicht gebruikte gegevens uit het karteringsbestand was de soort
slechts eenmaal gemeld (Nauta, 1995), voor ons reden om er eens naar uit te kijken. Hierbij
bleek dat de soort veel algemener was in Nederland, hoewel hij merkwaardig genoeg niet
onder elke hulst voorkomt. In bepaalde delen van het land komt de soort echter wel
voldoende voor om de uurhokkenkaart volledig zwart te kleuren. Tijdens een winterwandeling rond het Leekstermeer vonden we Trochila ilicina onder elke hulst die we
onderzochten. Toch is de kaart in de Kaartenbijlage (NMV, 2000) bepaald niet gevuld!
Overigens geeft de verspreidingskaart, omdat deze later is gepubliceerd, al veel meer
stippen dan de ene die het Overzicht vermeldt.
Determinatie
Voorzichtigheid is echter geboden bij de determinatie, want niet elk zwart puntje op een
blad betreft ook deze Hulstputdeksel. Een groot deel van het jaar zijn de vruchtlichamen
steriel, net als bijvoorbeeld bij de Inktvlekkenziekte. Er zijn nog andere ascomyceten
bekend van de afgevallen bladeren van hulst die er ook uit zien als zwarte stippen, zoals
bijvoorbeeld Lophodermium neesii met zwarte apothecia en draaddunne, wel 100 µm lange
sporen, en Phacidiostroma multivalve, een enorme disco van wel 2 mm groot (die we echter
zelf nog nooit gezien hebben). Veel algemener dan laatstgenoemde asco is het conidiënstadium; dit stadium is veelvuldig aan te treffen (Ellis & Ellis, 1985). Blijkt echter de
zwarte stip met de loep een deksel te vertonen en is het vruchtlichaam een beetje groenig,
dan is er geen twijfel meer mogelijk: men heeft te doen met een Hulstputdeksel, Trochila
ilicina!
Onder de microscoop, in water, zijn de aan de top verbrede, enigszins gekromde parafysen met groenige inhoud opvallend. Deze veroorzaken de macroscopisch geelgroene
kleur. De sporen zijn glad, ongekleurd, en vrij fors, 9-12 × 3,5-4,5 µm (figuur 2). De schijf138

zwammetjes (want dat zijn het, ze horen dan ook tot de Helotiales) zijn in het vroege
voorjaar het vaakst te zien, in zeer nat weer. Maar ook na perioden van hevige regenval zijn
ze vaak te vinden later in het jaar.
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Figuur 1. Trochila ilicina. a. vruchtlichaam; b. excipulum (c. 2000 x).
Figuur 2. idem. Sporen, c. 3000 x
Andere soorten putdeksels
Het geslacht Trochila behoort tot de familie der Dermateaceae, waar ook het geslacht
Mollisia toe behoort. Aangezien dit de groep is waar de eerste auteur al jaren een meer dan
normale belangstelling voor heeft, die inmiddels heeft geresulteerd in sleutels tot genera en
soorten (behalve Mollisia en Pyrenopeziza) van deze familie (Nauta & Spooner, 1999,
2000; Spooner & Nauta, 1999), werd ook voor dit geslacht in de literatuur (en daarna in de
tuin) gedoken. Het blijkt dat er in West-Europa drie soorten Trochila voorkomen, behalve
bovengenoemde soort één op afgevallen klimopbladeren, Trochila craterium, het Klimopdekselbekertje, en één op bladeren van de laurierkers, Trochila laurocerasi, het Laurierkersdekselbekertje. Ook deze beide soorten zijn volgens het Overzicht slechts eenmaal gemeld,
reden om eens in de achtertuin van de eerste auteur te gaan zoeken, aangezien de
waardplanten alledrie in deze tuin voorkomen. Het was een regenachtige dag in het
voorjaar, en redelijk nat en vergezeld van wat blaadjes met minuscule stipjes naar binnen
getogen. En jawel, in een greep waren alle drie de soorten in de achtertuin verzameld. Ook
beide andere soorten zijn kennelijk niet zo zeldzaam. Het Laurierkersdekselbekertje is ook
bij de tweede auteur in de tuin aanwezig. Nadien werd op vele excursies in den lande
getracht alle drie soorten te scoren, wat echter maar gedeeltelijk lukte. Vooral het vinden
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van het Klimopdekselbekertje was lastig, ook al door de geringe afmetingen van het
zwammetje. Hoewel het huis van de tweede auteur bedekt was met Klimop werd het
Klimopdekselbekertje nimmer gevonden. Behalve verschil in waardplant zijn er ook andere
verschillen tussen de drie soorten, die hieronder zijn aangegeven.
Een andere kleine ascomyceet op laurierkersbladeren
Voor wat betreft het Laurierkersdekselbekertje (een hele mond vol) schuilt er nog een
addertje onder het blad. In Groot-Brittannië komt een erop gelijkend schijfzwammetje op
hetzelfde substraat voor: Eupropolella brittanica. Deze onderscheidt zich vooral door
grotere sporen (11-16,5 × 4-5 µm) die gesepteerd en bruin raken (Greenhalgh & MorganJones, 1964). De soort is in Nederland nog nooit gevonden, hoewel de eerste auteur er wel vaak
naar heeft gezocht. Maar misschien zegt u wel: “aha, die heb ik in mijn achtertuin”.
Systematiek
Zoals gemeld behoort het geslacht Trochila - Dekselbekertje - tot de familie Dermateaceae, een
familie van de inoperculate ascomyceten (ascomyceten waarbij de ascus doorgaans een porie
heeft) die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van een buitenste laag (excipulum) in het
apothecium bestaande uit ronde tot veelhoekige, meestal bruine elementen (figuur 2). Deze laag
heet textura globulosa of textura angularis. Ondanks het feit dat de vruchtlichamen zich onder
de epidermis van het blad ontwikkelen, is het een schijfzwammetje, en is het zelfs tamelijk
nauw verwant met het overbekende geslacht Mollisia. Merkwaardig is de Nederlandse naam
voor dit geslacht, Dekselbekertje, die het deelt met een heel ander geslacht uit deze familie,
Hysterostegiella. Deze twee genera hebben vrij weinig met elkaar van doen, hoewel ze wel tot
dezelfde familie behoren, alleen is ook in Hysterostegiella het apothecium zichtbaar nadat de
bedekking als een soort deksel is opengegaan. In de gehele familie zijn er echter meer
geslachten die dit doen.
In het geslacht Trochila is het excipulum aan de zijkant van de sporenvormende laag
(hymenium), ook wel perihymeniaal excipulum genoemd, gereduceerd (zie figuur 1), maar aan
de onderzijde is het wel aanwezig en van de vorm zoals hierboven beschreven. Alle soorten van
Trochila hebben een zich onder de epidermis ontwikkelend apothecium, dat tevoorschijn komt
door de bedekkende laag ofwel als een deksel af te werpen, ofwel er dwars doorheen te breken,
waarbij de resten als tanden aan de zijkant blijven zitten. De apothecia zijn uiteindelijk half
ingezonken, half boven het blad uitstekend. Verder heeft het geslacht als microscopisch
kenmerk dat de parafysen enigszins opgeblazen zijn en een olijfgroene inhoud in water hebben.
De soorten zijn saprotroof en komen vrijwel alleen maar voor op afgevallen, enigszins verteerde
bladeren.
Sleutel tot de soorten
Behalve de drie genoemde soorten komen er wereldwijd nog circa 12 andere soorten voor,
waarbij niet van allemaal geheel zeker is of ze inderdaad tot dit geslacht behoren (Kirk et
al., 2001). Trochila tini op bladeren van Viburnum tinus hoort zeker ergens anders, dit is
een Pyrenopeziza (Nauta & Spooner, 2000). Hier heb ik (MN) overigens al eens een hele
stadswijk voor afgezocht (de plant staat in veel tuinen, waaronder inmiddels mijn eigen
achtertuin) maar zonder resultaat. Verder is Trochila buxi een Hyponectria, en Trochila
populorum en T. salicis behoren tot Drepanopeziza. Het is duidelijk op welke soorten
planten deze soorten leven.
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1. Apothecia met aangehechte resten van bedekking als een deksel, apothecia tot 1 mm in
diameter, op afgevallen bladeren van hulst (Ilex); sporen 9-12 × 3,5–4,5 µm
T. ilicina (Nees) Greenh. & Morgan-Jones
1'. Apothecia met resten van bedekking in de vorm van grove tanden, apothecia kleiner,
ander substraat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. Op klimopbladeren (Hedera); sporen 6-8 × 4-5 µm; asci tot 60 µm lang
T. craterium (DC.) Fr.
2'. Op bladeren van laurierkers (Prunus laurocerasus); sporen 7-10 × 3-4 µm; asci 50-65 ×
6-9 µm
T. laurocerasi (Desm.) Fr.
Oproep, op naar een zwarte kaart?
Zelfwerkzaamheid is geboden in de mycologie, vandaar de oproep hier om ook eens in uw
eigen tuin en buurt te gaan kijken en vooral de vondsten door te geven aan het
karteringsproject. Met elkaar zouden we er toch in moeten slagen de kaart van Nederland op
uurhokbasis voor de putdeksels (pardon, dekselbekertjes) zwart te krijgen.
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BIJZONDERE WAARNEMINGEN EN VONDSTEN
Een lang Cantharellenseizoen
Termorshuizen, A.J. 2003. A long season for Cantharellus cibarius. Coolia 46(3):142-144.

In het kader van het NEM-project inventariseer ik sinds 1998 een wegberm in Doorwerth
met forse Amerikaanse eiken. De berm werd geselecteerd op basis van de aanwezigheid
van de Cantharel (Cantharellus cibarius) en het Eekhoorntjesbrood (Boletus edulis). De
afgelopen herfst was wat betreft de Cantharellen in deze berm bijzonder vanwege het lange
fructificatieseizoen: al op 20 mei werden in het terrein op drie verschillende plekken in
totaal 15 cantharellen gevonden. Het terrein heb ik die herfst in totaal negen maal bezocht
en alleen september (vanwege de droge periode) en december waren cantharellenloos.
Tijdens het laatste bezoek op 20 oktober werden nog 23 vruchtlichamen gevonden (zie
figuur 1). Daarmee was het seizoen voor de Cantharel dus bijna even lang als het
cantharellenloze seizoen. Hoewel ik in de eerdere jaren het terrein niet zo frequent heb
bekeken heb ik toch de sterke indruk dat de fructificatieperiode dit jaar wel heel langdurig
was, want sinds ik in Doorwerth woon inspecteer ik gedachteloos de berm als ik er langs
fiets of wandel, en de aanwezigheid van Cantharellen noteer ik steevast.

Figuur 1. Aantal vruchtlichamen van Cantharel en totaal aantal soorten van mycorrizavormers in een wegberm met Amerikaanse eik bij Doorwerth, vanaf de eerste dag van
waarneming van de Cantharel, 20 mei 2002.
Het jaar 2002 was voor deze wegberm ook het rijkste jaar voor wat betreft overige
mycorrizasoorten. Werden in eerdere jaren 12 (1998), 4 (1999), 19 (2000) en 10 (2001)
soorten gevonden, in 2002 vond ik er 21 soorten. In de rijke herfst van 2000 werd de
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Cantharel ook over een langere periode gevonden (13 juni t/m 22 oktober), terwijl deze
periode voor de andere jaren veel korter was (beginnend in augustus en eindigend in
oktober). In de armste herfst (1999) werden zelfs helemaal geen Cantharellen gevonden.
Goede paddestoelenherfsten (veel soorten) gaan klaarblijkelijk samen met een langdurige
fructificatieperiode van de Cantharel. Voor de verschijningsperiode van de Cantharel geven
Nauta & Vellinga (1995) op 10 mei tot 10 december; wat dit betreft zijn de gedane
waarnemingen niet extreem, maar ik weet niet hoe lang de fructificatie in een seizoen van
één mycelium van Cantharel kan voortgaan.
De berm is een genot om te inventariseren (zie tabel 1). Het mag met recht een
Amanietenberm genoemd worden. In 2002 werd ik verrast door de Goudplaatzwam
(Phylloporus pelletieri).

Amanita citrina
Amanita muscaria
Amanita pantherina
Amanita phalloides
Amanita rubescens
Amanita vaginata
Boletus edulis
Boletus chrysenteron
Cantharellus cibarius
Chalciporus piperatus
Cortinarius cinnamomeus
Cortinarius croceus
Cortinarius erythrinus
Cortinarius paleaceus
Hebeloma mesophaeum
Inocybe cookei
Inocybe mixtilis
Inocybe xanthomelas
Laccaria bicolor
Laccaria laccata
Laccaria proxima
Lactarius chrysorrheus
Paxillus involutus
Phylloporus pelletieri
Russula amoenolens
Russula fragilis
Russula heterophylla
Russula parazurea
Russula vesca
Russula virescens
Scleroderma citrinum

1998

1999

2000

5

13
5
3

5
2
1
15

1

9

21
21
3
9
50

2001
2
1
1
21
14
7
7

18
6
15

5
10

12
3
1

2

3
96
52

2
51
4
1
53
4

13

1
20
3

2002
1 Gele knolamaniet
Vliegenzwam
Panteramaniet
Groene knolamaniet
9 Parelamaniet
Grijze slanke amaniet
4 Eekhoorntjesbrood
Roodstelige fluweelboleet
55 Cantharel
1 Peperboleet
Kaneelkleurige gordijnzwam
Geelplaatgordijnzwam
10 Lilastelige gordijnzwam
3 Gewone pelargoniumgordijnzwam
7 Tweekleurige vaalhoed
50 Gladde knolvezelkop
1 Gele knolvezelkop
3 Vale knolvezelkop
Tweekleurige fopzwam
3 Gewone fopzwam
Schubbige fopzwam
1 Zwavelmelkzwam
2 Gewone krulzoom
1 Goudplaatzwam
1 Scherpe kamrussula
Broze russula
Vorkplaatrussula
Berijpte russula
2 Smakelijke russula
5 Ruwe russula
1 Aardappelbovist

Tabel 1: Soortenlijst van het besproken terrein. De inventarisatie van gordijnzwammen
(Cortinarius subg. Telamonia) is onvolledig.
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De berm wordt door de gemeente regelmatig gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.
De vegetatie is dan ook erg schraal. Verbazingwekkend is daarentegen dat het klaarblijkelijk grote aantal honden dat net als ik geïnteresseerd is in de wegberm niet de bekende
kwalijke effecten van vermesting te zien geeft. Ook keert mijn maag zich om als er in een
van de belendende panden een verjaarsfeest is en de wagens achteloos op mijn berm
geparkeerd worden. Maar ja, it’s all in the game, en wellicht wordt over 20 jaar nog eens
ontdekt dat het periodiek parkeren van auto’s op wegbermen in combinatie met een bepaalde frequentie van hondenvisites optimaal is voor de mycorriza-mycoflora!
Lieteratuur
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A.J. Termorshuizen, Doorwerth
Meerdere vindplaatsen van de Kleverige knolamaniet (Amanita virosa) in de gemeente
Noordenveld (Drenthe)
Koelewijn, C. 2003. More finds of Amanita virosa in Noordenveld near Roden (north Netherlands).

Coolia 46(3): 144.
Op 16 september 2001 werd de Kleverige knolamaniet (Amanita virosa), na 15 jaar
afwezigheid, door Roel Douwes herontdekt op de oude standplaats in Mensinge bij Roden.
Dit gebeurde tijdens een excursie voor tellers in het kader van het paddestoelenmeetnet.
Voor de paddestoelenwerkgroep van de IVN-afdeling Roden werd de vindplaats direct een
nieuw meetpunt (zie Coolia 45 (3) – Nieuwsbrief paddestoelenmeetnet 3).
In 2002 kon de soort al tijdens een van de eerste excursies (23 augustus) genoteerd
worden; evenals het jaar daarvoor drie vruchtlichamen. Groot was de verrassing dat die dag
op zo’n 100 meter van deze standplaats 3 exemplaren werden ontdekt aan de voet van een
rij dicht op elkaar geplante beuken op kale grond; in het andere geval kan gesproken
worden van een rommelbosje van beuk en fijnspar met een vrij dikke strooisellaag. Op 20
september vond ik een exemplaar aan de Oude Norgerweg bij Veenhuizen. Dit is een
Eiken-Beukenlaan en ook hier betrof het weer een verbond met beuk. De vierde standplaats
werd ontdekt tijdens een excursie op 7 oktober, onder leiding van Rob Chrispijn, van de
paddestoelenwerkgroep Drenthe. Hier stond één exemplaar op 2 meter van het schelpenpad
tussen pijpestrootje in een overgangssituatie naar het Fochteloërveen in een BerkenZomereikenbos.
Bij deze vondst kon ik het niet laten, een beetje balorig, op te merken dat je er welhaast
over struikelde. Dat was voor Piet Kuiper (Haren Gn.) aanleiding om op te merken dat de
laatste waarneming voor hem minstens 20 jaar geleden was.
De Kleverige knolamaniet is vooral bekend van het ‘bolwerk’ in de duinen bij Schoorl
en Bergen. Uiteraard kan in de Drentse situatie niet van een bolwerk gesproken worden, de
derde en vierde vindplaats liggen respectievelijk 8 en 14 kilometer van Mensinge.
Gezien de ontwikkelingen van het afgelopen jaar zijn de verwachtingen voor 2003 wel
hooggespannen.
Cees Koelewijn, Roden
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GEMAKKELIJK HERKENBARE PLANTENPARASIETEN
Aad Termorshuizen
Biologische bedrijfssystemen, Wageningen Universiteit,
Marijkeweg 22, 6709 PG Wageningen
Termorshuizen, A.J. 2003. Easily recognizable plant parasites. Coolia 46(3): 145-147.
A short introduction to the identification of plant parasites is presented.

Binnen de NMV is de laatste jaren een verheugende verbreding aan activiteiten te
bespeuren. Zo hebben steeds meer leden oog voor groepen die vroeger als ondoenlijk
werden beschouwd, zoals de Aphyllophorales en de slijmzwammen. Daarentegen hebben
de plantenparasitaire schimmels zo het zich laat aanzien nog niet mee kunnen liften met
deze interessegolf. Dit is merkwaardig, want veel plantenparasitaire schimmelsoorten zijn
niet moeilijk om te identificeren, er is een veelheid aan soorten en van hun vaak interessante
ecologie is veel bekend, vanwege hun economisch belang. Internationaal wordt
tegenwoordig steeds meer aandacht besteed aan de biodiversiteit van plantenparasitaire
schimmels en hun bescherming. De leidende gedachte hierbij is dat een verdwijnende
plantensoort ook daarmee geassocieerde soorten met zich meesleurt. Geschat wordt dat er
34000 plantensoorten met uitsterven bedreigd worden, en dat elke plantensoort specifiek
geassocieerd is met gemiddeld 30 organismen, waarvan plantenpathogenen een belangrijk
element zijn (zie http://www.bspp.org.uk/archives/biodiversity/ingram.html).
Niet alle plantenparasitaire schimmels zijn even gemakkelijk te determineren. De
moeilijk op naam te brengen soorten zijn schimmels die alleen gedetermineerd kunnen
worden na isolatie op een kunstmatig medium of alleen met behulp van moleculaire
methoden. Vele plantenpathogenen zijn echter gemakkelijk te determineren. Dit komt
doordat per plantensoort maar een zeer beperkt aantal soorten plantenpathogenen
voorkomen en vele schimmels sporuleren op het aangetaste plantenweefsel. Aangenaam
detail is dat u daarbij gewoonlijk minder literatuur nodig heeft dan bij de determinatie van
een doorsnee-gordijnzwam. In deze rubriek beperk ik mij tot de gemakkelijk te
determineren soorten.
Verzamelen van materiaal
Verzamel materiaal waarvan u de plantensoort op naam kunt brengen. Het eenvoudigst is
het om materiaal te verzamelen waarop de schimmel al zichtbaar is, zoals bij roest of
meeldauw. Hierbij moet u wel oppassen dat u geen materiaal verzamelt waarop secundaire
schimmels voorkomen: dit zijn schimmels, die komen nadat eerst een plantenpathogeen
zich heeft ontwikkeld. Dit onderscheid is niet altijd makkelijk, maar als u schimmels ziet op
plantenmateriaal dat er overigens gezond uitziet is de kans groot dat u een echte
plantenpathogeen ziet. Als plantenmateriaal met verschillende schimmels is gekoloniseerd
(te zien aan verschillende kleuren of structuren) dan heeft u vrijwel zeker met secundaire
schimmels te maken. Er zijn ook zeer vele plantenpathogenen die niet direct zichtbaar zijn.
Dit zijn vaak pathogenen die bladvlekken veroorzaken. Ook hier geldt dat u de meeste kans
heeft op het aantreffen van het pathogeen als het nog groene deel van het blad er niet oud,
verrot of verwelkt uitziet. Bedenk dat niet elk vlekje een schimmelpathogeen hoeft te
betekenen. Insectenvraat kan ook bladvlekken tot gevolg hebben. Wat onregelmatige en
pleksgewijze verkleuring van bladeren (maar geen afsterving) is vaak het gevolg van
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infectie door plantenvirussen of kan een uiting zijn van een tekort aan voedingsstoffen.
Daarentegen worden sterfteplekjes (necrotische plekjes) op bladeren veelal door schimmels
veroorzaakt.
Bestuderen van het verzamelde materiaal
Als u plantenmateriaal met daarop aanwezige schimmel heeft verzameld dan kunt u hiervan
direct een preparaat maken. Veelal volstaat het om een eenvoudig plakbandpreparaat te
maken. Koop hiertoe helder plakband. Wellicht moet u even experimenteren met
verscheidene soorten plakband. Neem een stuk plakband ter lengte van een objectglas en
druk dit op het schimmelmateriaal. Niet te hard, want dan neemt u plantenmateriaal mee,
maar ook niet te zacht. Bevestig het plakband op het objectglas, waarop u een druppel
vloeistof (bv. katoenblauw, congorood of water) heeft gelegd. Het plakbandpreparaat heeft
als voordeel dat u goed kunt zien hoe de sporen aan hun sporendragers vastzitten. Ziet u op
het preparaat alleen sporen, maak dan een tweede preparaat van dezelfde plek.
Als u plantenmateriaal heeft verzameld zonder dat u een schimmel op de bladvlekken
ziet, ook niet bij 50× vergroting, leg dan het materiaal op een nat tissue of koffiefilter in een
met doorzichtig deksel afgesloten doosje. Plaats het doosje in het venster bij daglicht,
omdat de sporenvorming van sommige schimmels bevorderd kan worden door daglicht.
Bekijk het materiaal dagelijks, en zodra u sporendragers ziet verschijnen op de bladvlekjes
kunt u een preparaat maken. Wacht u te lang dan krijgt u te maken met secundaire
schimmels. Gewoonlijk zult u al na één à twee dagen de sporendragers zien verschijnen.
Ik maak voornamelijk gebruik van drie boeken om plantenpathogenen te determineren.
Voor wilde planten is er ‘Microfungi on land plants’ van Ellis & Ellis (1998; besproken
door van der Aa, 1998) en voor in Nederland gekweekte planten de
Gewasbeschermingsgids (1999) en ‘Pests, diseases & disorders of garden plants’ van
Buczacki & Harris (1998). Voor alle werken geldt dat de eerste ingang de plantensoort is
waarop de schimmel is aangetroffen.
Voor Ellis & Ellis dient u een keus te maken op welke type materiaal de schimmel is
aangetroffen (bv. blad, schors), en vervolgens tot welke hoofdgroep de schimmel behoort.
De in het boek meest voorkomende hoofdgroepen zijn: (1) ‘discomycetes’ (= ascomyceten
die een apothecium vormen), (2) ‘other ascomycetes’, (3) ‘hyphomycetes’ (= schimmels
met conidiën (conidiën zijn asexueel gevormde sporen) die gevormd worden op hyfen
(conidiëndragers) maar zonder structuren die op vruchtlichamen lijken), (4) ‘coelomycetes’
(= schimmels met conidiëndragers die in een soort (asexueel) vruchtlichaam gevormd
worden), (5) ‘uredinales’ (= roesten) en (6) ‘ustilaginales’ (= branden). Lastig van Ellis &
Ellis is dat er ook een rubriek is van ‘plurivorous fungi’, bv. op grassen. Het is natuurlijk
ondoenlijk om te weten of u te maken heeft met een schimmel die veel soorten planten kan
aantasten (= ‘plurivorous’) of dat uw schimmel alleen een bepaalde waardplant aantast. U
moet dus naast het hoofdstuk waarin de bepaalde plant behandeld staat ook altijd kijken in
het ‘plurivorous’-hoofdstuk. Het boek besluit met een groot aantal microscopische
tekeningen.
De Gewasbeschermingsgids bevat een schat aan informatie over plantenpathogenen. Dit
komt door het verbazend groot aantal gewassen dat in Nederland geteeld wordt. Ook de
Gewasbeschermingsgids is ingedeeld op basis van de plantensoorten. Bij elke plantensoort
staan, uitgebreider dan bij Ellis & Ellis, de symptomen aangegeven, maar er worden geen
microscopische kenmerken vermeld en er zijn ook geen illustraties. Voordeel is dat in de
gids ook andere plantenbelagers vermeld staan, zodat u ingeval van bv. een insecten146

aantasting al snel uit de droom geholpen wordt. De Gewasbeschermingsgids van 2003 is
zojuist verschenen en kost € 49,50. De Gewasbeschermingsgids van 1999 (die nog goed
voldoet) is nog in beperkte mate verkrijgbaar tegen de gereduceerde prijs van € 36. De
Gewasbeschermingsgids is te bestellen bij www.wageningenacademic.com of via
telefoonnummer 0317-453417.
“Pests, diseases & disorders” van Buczacki & Harris (1998) behandelt ook allerlei
ziekten en plagen, is minder compleet dan de Gewasbeschermingsgids maar is voor wat
betreft de vermelde plantenpathogenen uitvoeriger (hoewel zonder microscopische
beschrijvingen) en bevat kleuren- en zwart-witafbeeldingen van vooral ziektesymptomen.
In de komende nummers van Coolia zal ik steeds aan een plantenparasiet aandacht
besteden in de hoop dat meer aandacht komt voor deze interessante groep van schimmels.
Ook valt te hopen dat plantenpathogenen een regulier onderdeel gaan vormen van de vele
mycologische inventarisaties die in dit land plaatshebben!
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GEMAKKELIJK HERKENBARE PLANTENPARASIETEN
I. PHYTOPHTHORA INFESTANS
Aad Termorshuizen
Biologische bedrijfssystemen, Wageningen Universiteit,
Marijkeweg 22, 6709 PG Wageningen
Termorshuizen, A.J. 2003. Easily recognizable plant parasites. I. Phytophthora infestans. Coolia
46(3): 147-149.

Phytophthora infestans (Mont.) de Bary (Gr. NLJ`ν = plant, Gr. N2@DV = vernietiging,
verwoesting, ondergang, dood, ongeluk, Lat. infestare = aanvallen, verontrusten, besmetten)
is de veroorzaker van de gevreesde Aardappelziekte. Deze ziekte is in Nederland zeer
algemeen. De schimmel, die met recht ‘Aardappelverwoester’ genoemd zou kunnen
worden, behoort eigenlijk niet tot het rijk van de Fungi maar tot het rijk van de Chromista,
waartoe ook verscheidene blauwwieren behoren. Deze betrekkelijk nieuwe indeling is
ontstaan na DNA-onderzoek. Met deze indeling zouden we niet meer mogen zeggen dat
Phytophthora infestans een schimmel is, maar een ‘chromist’, maar als je dat zegt snapt
niemand meer wat je bedoelt. Aangezien het Nederlandstalige woord ‘schimmel’ echter
geen taxonomisch beschermde naam is, en aangezien Phytophthora infestans toch allerlei
structuren vormt die op het eerste gezicht verdraaid veel aan een gewone schimmel doen
denken (zoals mycelium en sporen), blijf ik ook de ‘chromisten’ gewoon schimmels
noemen.
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Herkenning
Donkergrijze tot zwarte vlekken, na opdrogen verbruinend, gewoonlijk eerst op blad
(Figuur 1), later ook op steel, bij vochtig weer snel groter wordend, met vooral aan de
onderkant van het blad en aan de rand van de vlekken vuilwittig schimmelpluis. Het
schimmelpluis bestaat uit vertakte hyaliene sporangiëndragers die ongesepteerd zijn met
aan de einden der takken steeds één hyalien sporangium, formaat tamelijk variabel, ca. 1560 × 15-35 µm, met aan de top een papil (Figuur 2). In Nederland uitsluitend op aardappel
en tomaat.
Mogelijke verwarring: Alternaria solani veroorzaakt bladvlekken op aardappel, maar de
bladvlekken zijn helder bruin gekleurd, hoekiger, blijven beperkt van omvang, en de sporen
zijn veel groter (> 150 × 15 µm), gesepteerd en bruin.
Als de waardplant niet bekend is, is de soort morfologisch niet makkelijk te herkennen en
kan indien gekweekt op een voedingsbodem gemakkelijk verward worden met andere
plantenpathogenen uit de Chromista, met name met Pythium- en andere Phytophthorasoorten. Met andere plantenparasitaire schimmels uit de Fungi is verwarring niet mogelijk
doordat deze praktisch allemaal gesepteerde hyfen hebben.
Figuur 1: Aangetast blad van aardappel met
Phytophthora infestans. Foto Francine Govers,
Fytopathologie WU.

Toelichting op termen
Sporangium, spore en conidium. Sporangiën worden in populaire literatuur ook wel sporen
of conidiën genoemd. ‘Spore’ is een algemene term voor een al dan niet geslachtelijk
gevormde één- of meercellige structuur die dient tot verspreiding (denk bijv. aan
basidiospore, ascospore). Een conidium is een asexueel gevormde spore. Een sporangium is
ook een asexueel gevormde spore, maar wordt anders gevormd dan een conidium; dit is
echter niet te zien onder een microscoop. Het enige (moeilijk) waarneembare verschil is dat
in sporangiën van Phytophthora infestans zoösporen gevormd kunnen worden (zie onder);
in conidiën worden nooit zoösporen gevormd. De sporangiën worden met de wind
verspreid. Eenmaal geland op een vatbare waardplant kunnen de sporangiën zich op twee
manieren gedragen: bij 15/C of meer kiemen de meeste sporangiën met een hyfe en bij
12/C of lager gedragen de meeste sporangiën zich als een ‘zak’ waarin zoösporen gevormd
worden. Zoösporen zijn sporen met, bij deze soort, twee zweephaartjes waardoor ze zich in
water zelfstandig kunnen voortbewegen.
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Figuur 2. Phytophthora infestans. Sporangiëndrager met sporangiën. Maatstreepje 10 :m.
Achtergrondinformatie
De sporangiën worden gevormd op sporangiëndragers die vanuit de huidmondjes naar
buiten groeien. Ze kunnen gemakkelijk met de wind wegwaaien of met regen de grond
ingespoeld worden. Na landing op een blad van een vatbare plant kan infectie van de plant
bij vochtig weer snel optreden. De gehele levenscyclus duurt zo’n 5-7 dagen. Als de
sporangiën met regen de grond inspoelen kunnen aardappelknollen geïnfecteerd worden.
Geïnfecteerde knollen zijn, net als de bladeren, te herkennen aan een voortschrijdende
necrose. Komen zulke geïnfecteerde knollen terecht in de bewaring dan kan Phytophthora
infestans daar hele aardappelhopen vernietigen.
Phytophthora infestans is alleen actief in natte milieus. Daarom is de schimmel geen
probleem in de kasteelt van tomaat. Gangbare boeren spuiten frequent tegen de schimmel
met bestrijdingsmiddelen. Biologische boeren moeten veel ‘ziek zoeken’ en aangetaste
planten verwijderen. Ook nemen zij genoegen met minder opbrengst door het gewas te
verbranden als de aantasting te sterk wordt. Er bestaan geen resistente rassen, maar wel
rassen die minder snel en heftig worden aangetast. De Aardappelziekte behoort wereldwijd
tot de ziekten die de meeste schade berokkenen. In Nederland is de Aardappelziekte
verantwoordelijk voor de helft van het fungicidegebruik.
Al sinds de introductie van Phytophthora infestans halverwege de 19de eeuw in Europa is
de invloed van de schimmel op de voedselvoorziening en het plantenziektekundig
onderzoek groot. Het is deze schimmel die de wetenschappelijke discussie halverwege de
19de eeuw over of de schimmel nu de oorzaak of gevolg is van de ziekte beslecht heeft. De
Aardappelziekte veroorzaakte een ongekende hongersnood in Ierland die 1 miljoen doden
en 3 miljoen emigranten naar de Verenigde Staten tot direct gevolg had. Ook nu nog zijn de
ontwikkelingen spectaculair. De Aardappelziekte is een zogenaamde heterothallische
schimmel, wat wil zeggen dat voor sexuele voortplanting twee verschillende genotypen
nodig zijn. Tot 1980 kwam in de meeste delen van de wereld maar één genotype voor, maar
na 1980 dook vanuit het oorsprongsgebied van Phytophthora infestans (Peru en ZuidMexico) het andere genotype op. Het gevolg is nog niet helemaal duidelijk, maar vorming
van sexuele sporen, de zgn. oösporen, is nu mogelijk en daardoor genetische recombinatie.
Het gevolg hiervan is dat de schimmel zich genetisch sneller aanpast aan veranderende omstandigheden (zoals nieuwe bestrijdingsmiddelen of nieuwe rassen) en daardoor eerder
resistent kan worden tegen fungiciden en sneller de resistentie van rassen kan doorbreken.
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COOL EN VAN DER LEK-PRIJS
voor Rob Chrispijn
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 26 april werd de Cool en van der
Lek-prijs uitgereikt aan Rob Chrispijn. Naast een oorkonde en een door Eef Arnolds
vervaardigde aquarel van ‘Champignons’ werd de laureaat met de volgende laudatio vereerd:

Laudatio
De Commissie voor Toekenning van de Cool- en van der Lek-prijs van de Nederlandse
Mycologische Vereniging heeft besloten de prijs voor het jaar 2003 toe te kennen aan Rob
Chrispijn. Volgens het reglement van de Cool- en van der Lek prijs wordt deze prijs
beurtelings gegeven aan een lid van de vereniging dat zich door bijzondere activiteiten op
het gebied van de mycologie heeft onderscheiden, en een lid dat in de afgelopen periode een
bijzondere publicatie heeft doen verschijnen.
Voor de toekenning van de Cool- en van der Lek prijs 2003 was een bijzondere
publicatie aan de beurt en de commissie heeft gemeend dat het boek CHAMPIGNONS IN
DE JORDAAN, De paddestoelen van Amsterdam, verschenen in 1999, voor deze prijs in
aanmerking kwam.
Aan de totstandkoming van dit boek hebben een groot aantal personen, waaronder tal
van leden van de N.M.V., bijgedragen. Rob Chrispijn tekende echter voor de algehele
redactie en de uiteindelijke tekst en heeft de beschrijvingen, foto’s, tekeningen, gedichten
en recepten samengevoegd tot een boek dat in veel opzichten uniek mag heten. Niet eerder
verscheen er een Nederlandstalige publicatie over paddestoelen van deze omvang die strikt
wetenschappelijke gegevens op een zó aantrekkelijke en aansprekende manier combineerde
met teksten die toegankelijk zijn voor een breed publiek.
In het boek wordt de lezer meegevoerd naar alle uithoeken van het grootstedelijk gebied
van Amsterdam en wordt verslag gedaan van de zoektocht naar bijzondere plekken en
soorten. Beschreven voorvallen zijn herkenbaar en blijven je bij, zoals het drama van de
bijzondere Breeksteeltjes-berm, op p. 42, die bij een volgend bezoek geheel bedolven bleek
te zijn onder een dikke laag aarde. De stad als onderzoeksgebied stelt je steeds voor nieuwe
verrassingen en Rob doet daarvan verslag in een karakteristieke, laconieke schrijfstijl. Men
kan zich bij het lezen van dit boek terecht afvragen of het alleen maar zonderling is of
gewoon krankjorum dat iemand blij wordt bij het zien van Ramaria fagetorum, zoals de
schrijver zich op pagina 142 van het boek afvraagt. Dat wetenschap en verbeelding vele
raakpunten hebben en dat de beoefenaren van de mycologie geen zonderlingen zijn maar
mensen met een brede kennis èn een rijk zieleleven, heeft dit boek weer eens
ondubbelzinnig aangetoond.
Daarnaast heeft de commissie zich bij de keuze van Rob Chrispijn als laureaat voor de
Cool- en van der Lekprijs 2003, ook laten leiden door zijn overige activiteiten binnen de
N.M.V. Zo bewerkte hij het geslacht Agaricus voor het Overzicht, leverde hij een bijdrage
aan de commissie die zich bezig hield met het toekennen van Nederlandse
paddestoelennamen en schrijft hij een column in Coolia. Dat is bijzonder voor iemand die je
toch als een echte individualist, ja zelfs een Einzelganger zou moeten kenschetsen en
bepaald niet als een verenigingsmens.
Zijn echte liefde gaat vooral uit naar het avontuurlijke zoeken, het rondscharrelen op
vaak onwaarschijnlijke plekken: zoeken en je verwonderen en laten verrassen door nieuwe,
soms spectaculaire vondsten. Dat blijkt wel uit de grote bijdrage die hij heeft geleverd aan
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het landelijke karteringsproject. Van de circa 1.2 miljoen waarnemingen in het bestand zijn
er 62.391 van Rob. Dat is ca. 5%, waarmee hij de grootste leverancier van waarnemingen
is. En van zijn zwerflust getuigt ook, dat hij daarvoor maar liefst 2711 verschillende kmhokken bezocht heeft. De meeste van die hokken waren zgn ‘witte hokken’, dat wil zeggen
dat er vóór Rob nooit naar paddestoelen is gekeken. Er zijn in totaal 16033 hokken bezocht,
wat betekent dat hij heeft bijgedragen aan ca 17% van het totale aantal hokken, waarmee hij
de concurrentie ver voor blijft. Er blijft overigens nog héél wat voor hem te doen, want het
aantal geldige km-hokken in Nederland bedraagt 36940. Dus, nog een dikke 20.000 hokken
wachten smachtend op zijn komst.
Het bestuur van de Nederlandse Mycologische vereniging heeft ingestemd met de
voordracht van de commissie, bestaande uit Roel Douwes, namens het bestuur, Elisabeth
Jansen, namens de Wetenschappelijke commissie en Huub van der Aa, namens de ereleden
en haar verzocht om deze prijs tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 april 2003 aan
Rob Chrispijn uit te reiken. De commissie stelt er een eer in dit te doen en wil hierbij Rob
Chrispijn als eerste van harte feliciteren met deze uitverkiezing.
Rob antwoordde daarna met een filosofische beschouwing over de teleurstellingen die de
ware natuurvorser en liefhebber te verwerken krijgt als hij zich inlaat met de ‘moderne’
mediagestuurde rest van de boze wereld, die geen oog en geen gevoel heeft voor de
bijzondere kracht en inspiratie die je kunt ervaren als je open staat voor de schoonheid van
de vele verschijningsvormen van de natuur.
Huub van der Aa

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2002
In 2002 telde de Nederlandse Mycologische Vereniging 648 leden (exclusief ruilabonnementen). Door overlijden ontvielen ons de leden A.H.M. Grimbergen, drs. E.L.Th.
Laterveer, het erelid dr. A.F.M. Reijnders, dr. R.S. ten Cate, drs. A.J. van der Plaats-Niterink,
J.B.M. Frencken, en H.A. van Kessel.
De Nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari in Wageningen werd door maar liefst 173 leden
bezocht. Voordrachten werden verzorgd door L.M. Jalink, N. J. Dam, M.E. Noordeloos, en P.J.
Keizer. Tevens waren er mededelingen van B. de Vries & A. Gutter, M.T. Veerkamp, H.
Huijser, A.G. Becker & L. van Brugge, en E. Brouwer.
De Floradag op 16 maart te Leiden werd door 79 leden bezocht. Het programma was een
mix van ecologische, taxonomische en fylogenetische bijdragen door M. T. Veerkamp, R.
Walleyn, G. van Ryckegem, H. den Bakker en M.E. Noordeloos.
De Algemene Ledenvergadering op 13 april in Utrecht werd door 40 leden bijgewoond. In
het middagprogramma waren er voornamelijk lezingen door lokale werkgroepen. Bijdragen
werden gegeven door W.G. Ligterink, H.M.D. Bakker, A.P. van den Berg en C.M.J. Verweij.
Het excursieprogramma ging van start op 6 april en werd afgesloten op 30 november, en
omvatte 12 voorjaarsexcursies en 23 zomer- en herfstexcursies. Aan het Verenigingsweekend,
dat plaatsvond op Terschelling van 8 t/m 10 november, namen 16 leden deel. De buitenlandse
werkweek vond plaats van 7 t/m 14 september in Niederöblarn in Oostenrijk. Er waren 26
deelnemers, waaronder enkele lokale mycologen. Er werden ca. 630 taxa gevonden. De
Binnenlandse werkweek werd dit jaar gehouden van 4 t/m 11 oktober in De Lutte in Overijssel.
Deze werkweek trok in totaal 35 deelnemers (38 in het weekend). In het weekend werd speciale

151

aandacht geschonken aan ascomyceten, waarvan 123 taxa werden gevonden. Er konden in
totaal maar liefst 869 taxa worden genoteerd.
Op 21 december werd de Open dag van de bibliotheek gehouden en deze werd door 67
leden bezocht.
Het tijdschrift Coolia verscheen in 2002 vier keer, met in totaal 236 pagina’s.
De website van de NMV die wordt onderhouden door N. Dam werd in de periode
september-november maar liefst 4894 keer bezocht.
In 2002 werden het Paddestoelenkarteringsproject en het Meetnet Paddestoelen in
bossen, een project in opdracht van het Expertise Centrum (ministerie van LNV) en het
Centraal Bureau voor de Statistiek, met succes gecontinueerd. De uitvoering van het
paddestoelenmeetnet was in handen van mw. M.T. Veerkamp en E.J.M. Arnolds, met
ondersteunend werk van M. van Tweel. Het meetnet is al jaren een groot succes. Een
evaluatie door de opdrachtgevers van alle lopende meetnetten pakte voor het
paddestoelenmeetnet dan ook positief uit. De website voor het project, die wordt
onderhouden door J. Kap, werd ook dit jaar weer druk bezocht. Het aantal meetpunten steeg
naar circa 560, het aantal deelnemers naar 340.
Het bestuur vergaderde in 2002 op 19 maart en 14 oktober.
Gerard Verkley, secretaris

DAG VOOR DE BESTUDERING VAN
DE MICROSCOPISCHE STRUCTUUR VAN PADDESTOELEN
Weleens problemen met het bestuderen van bepaalde structuren bij paddestoelen, zoals
hoedhuid- en tramastructuur? De Wetenschappelijke Commissie biedt u de gelegenheid om
op zaterdag 30 augustus 2003 hieraan te werken. De mogelijkheid wordt geboden om
materiaal te bekijken van de Agaricales als ook de Aphyllophorales. Enige ervaring met het
werken met een microscoop is gewenst.
Het verdient aanbeveling om een eigen microscoop mee te nemen. Ter plaatse zijn slechts
enkele exemplaren beschikbaar.
De dag wordt gehouden in het gebouwencomplex van het Centraalbureau voor
Schimmelcultures te Utrecht. Opgave voor 10 augustus bij Lies Jansen, Goudenregenlaan
8, 6862 WT Oosterbeek, tel. 026-3337312, e-mail elisabethjansen@12move.nl. Wacht niet
te lang met uw aanmelding want er kunnen slechts 20 personen geplaatst worden. De
deelnemers krijgen t.z.t. bericht.
Elisabeth Jansen, secretaris Wetenschappelijke Commissie

RECTIFICATIE
In de laatste Coolia verscheen een bespreking van de CD-rom ‘Paddestoelen in
Nederland’, uitgegeven door SOM onderwijs- en milieuprojecten te Nijmegen. Helaas is
daar een fout in het adres geslopen. Het correcte adres is
SOM onderwijs- en milieuprojecten
Postbus 1575
6501 BN Nijmegen
website: www.somnet.nl/paddestoelen
152

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.

COOLIA 46(2)
CONTACTBLAD VAN DE NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING

In memoriam .................................................................................................... 101-102
Nieuwsbrief paddestoelenmeetnet - 4,
door E. Arnolds, M. Veerkamp & C. Plate ............................................ 103-117
Nieuwsbrief paddestoelenkartering 2003
door B. de Vries, A. Gutter & A. van den Berg ...................................... 118-121
Paddestoelen zoeken door de seizoenen heen, door A. Gutter ................... 122-133
Inventarisatie van macrofungi in België, door E. Vandeven .......................... 134-136
Column, door R. Chrispijn ....................................................................................... 137
Trochila in de tuin: de putdekselpolka, door M. Nauta & R. Enzlin ............... 138-141
Bijzondere waarnemingen en vondsten
• Een lang Cantharellenseizoen, door A. Termorshuizen .......................... 142-144
• Meerdere vindplaatsen van de Kleverige knolamaniet (Amanita virosa) in de
gemeente Noordenveld (Drenthe), door C. Koelewijn ..................................... 144
Gemakkelijk herkenbare plantenparasieten: Introductie,
door A. Termorshuizen ........................................................................... 145-147
Gemakkelijk herkenbare plantenparasieten - I: Phytophtora infestans,
door A. Termorshuizen .......................................................................... 147-149
Verenigingsnieuws
• Cool & van der Lek prijs voor Rob Chrispijn .............................................. 150-151
• Jaarverslag van de secretaris over 2002 ................................................... 151-152
• Microscopiedag ................................................................................................... 152

Bijlagen:
• Programma najaarsexcursies
• Supplement: De Stekelzwammen van Nederland en België, door Eef Arnolds

z

o

m

e

r

n

u

m

m

e

r

