IN MEMORIAM
Dr. R.A. Maas Geesteranus
Op 18 mei 2003 overleed thuis, onverwacht, ons erelid Dr. R.A. Maas Geesteranus, in de
leeftijd van 92 jaar na een wetenschappelijk leven gewijd aan de mycologie.
In 1939 werd Maas Geesteranus aangesteld aan het Rijksherbarium. Hij besloot aanvankelijk zich te concentreren op korstmossen. In 1947 promoveerde hij op een bewerking van
de korstmossenfamilie Parmeliaceae. Hij merkte al spoedig de sterke achteruitgang van
korstmossen in ons land en was gefrustreerd door het feit dat korstmossen vaak niet meer
fructificeerden. Die waarneming heeft ongetwijfeld zijn bekering tot de mycologie beïnvloed. Toen Kees aan het eind van de veertiger jaren zo nu en dan bij hem aanwipte op zoek
naar de naam van een paddestoel, bleek hij al druk bezig te zijn met de mycologie. De band
tussen Maas Geesteranus en de Nederlandse Mycologische Vereniging en de Nederlandse
mycologie ving aan met zijn aanstelling als curator van het herbarium van de Nederlandse
Mycologische Vereniging in 1942. In 1943 werd hij lid van onze vereniging en vanaf die
tijd verschenen ook zijn eerste mycologische publicaties. Hierbij valt zijn oproep op onder
de titel ‘Maakt uw vondsten productief’ uit 1944, waarin hij een pleidooi hield voor de
opbouw van een mycologische collectie door de leden van de N.M.V. op het Rijksherbarium, mede ten behoeve van toekomstige Nederlandse bewerkingen zoals die van
aardtongen en kluifzwammen. Twintig jaar later, in 1964, met het verschijnen van een
Nederlandstalig boekje over aardtongen, bleek het succes van die oproep.
Waar veel taxonomen zich specialiseren in een beperkte groep van verwante organismen, is het eerste dat opvalt bij Maas Geesteranus’ bibliografie de uitzonderlijke breedte
van zijn mycologische interesse en competentie: een proefschrift op het gebied van
korstmossen, en in de jaren van zijn aanstelling op het Rijksherbarium een wereldautoriteit
op het gebied van stekelzwammen. Daarnaast een mycoloog die zich bewust was van de
noodzaak dat er goede determinatietabellen in de Nederlandse taal beschikbaar waren en
daarom waardevolle bewerkingen schreef over aardtongen, kluifzwammen, bekerzwammen, koraalzwammen (in de serie Wetenschappelijke Mededelingen van de KNNV) en
buikzwammen (in een supplement van Coolia) in Nederland. Toen Maas Geesteranus in
1976 met pensioen ging, leek het er even op dat hij de mycologie vaarwel zou zeggen om
zich te wijden aan de ordening van de mineralencollectie van het Geologisch Museum.
Gelukkig voor ons bleek zijn liefde voor de mycologie nog sterk genoeg en zijn energie nog
groot genoeg om een ambitieus project over het plaatjeszwammengeslacht Mycena van het
noordelijk halfrond te beginnen en te voltooien.
Zijn werk aan stekelzwammen heeft hem een wereldnaam bezorgd. Tussen 1954 en
1979 publiceerde hij ongeveer 40 artikelen over stekelzwammen. Dit onderzoek culmineerde in twee belangrijke boeken, namelijk ‘Hydnaceous fungi of the eastern old world’
(1971) en ‘Die terrestrischen Stachelpilze Europas’ (1975). Beide boeken zijn rijk geïllustreerd met aquarellen, deels van eigen hand en deels van anderen, zoals de fameuze Britse
mycoloog Corner en de herbariumtekenaar Van Os. Beide boeken werden uitgegeven door
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, die tot haar verbazing en
vreugde kon vaststellen dat ze ook boeken uitgaf die goed verkochten.
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Maas Geesteranus was van nature niet een persoon die frequent excursies en werkweken
bezocht. Maar zijn correspondenten konden altijd rekenen op snel antwoord, in zijn
duidelijk leesbare handschrift, met kroontjespen geschreven. Bij zijn correspondenten
waren vele amateurmycologen in binnen- en buitenland. Nieuwe soorten werden door Maas
Geesteranus in gemeenschappelijke publicaties met deze amateurs beschreven. In de
afgelopen vijftien jaar publiceerde hij met amateurs uit Nederland, Bondsrepubliek
Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken, Noorwegen en Brazilië. Het is ook die
betekenis voor de mycologie, naast zijn primair op vakgenoten gerichte werk, die er toe
geleid heeft dat Maas Geesteranus benoemd werd tot erelid van de Nederlandse Mycologische Vereniging (in 1983), van het ‘Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde’
(1982) en van de ‘Deutsche Gesellschaft für Mykologie’ (in 1990). Daarnaast vervulde hij
ook verschillende functies in de N.M.V., namelijk die van redacteur van het toenmalige
tijdschrift Fungus (en ook van Persoonia) en die van bibliothecaris. Hij vervaardigde ook de
index op Fungus en leverde een belangrijke bijdrage aan de eerste index op Coolia. Bij die
gelegenheid schreef hij een opstel in een persoonlijker stijl dan hij gewoon was te doen,
waaruit zijn enthousiasme voor de (weer tot nieuwe vitaliteit gekomen) N.M.V., haar
activiteiten en het tijdschrift van de vereniging, duidelijk bleek. Naast deze indexen zette hij
het grote mycologische kaartsysteem op het Rijksherbarium op, met verwijzingen naar
sleutels, beschrijvingen en afbeeldingen in de mycologische literatuur. Dat nog steeds
groeiende kaartsysteem, met thans zo’n 14.000-15.000 kaartjes, wordt door velen
regelmatig geraadpleegd.
De mycologische bibliotheek van het Rijksherbarium ging Maas Geesteranus zeer ter
harte. Toen de mycologische afdeling in de vijftiger jaren van de grond kwam, was er een
grote achterstand in de aanschaf van mycologische literatuur. Weliswaar werd extra geld
uitgetrokken voor die bibliotheek, maar naar de smaak van Maas Geesteranus niet genoeg.
Hij kocht dus privé een aantal werken van het verlanglijstje en schonk die aan het
herbarium. Toen de toenmalige directeur daarachter kwam, kreeg Maas Geesteranus een
flinke schrobbering. Maar de boeken werden hem alsnog vergoed onder de voorwaarde dat
dit nooit meer zou gebeuren. Maar of dit ook nooit meer gebeurd is?
Maas Geesteranus publiceerde met grote regelmaat, en voor die publicaties bestaat grote
belangstelling. De Wetenschappelijke Mededelingen zijn uitverkocht maar nog steeds
gevraagd; en het Duitstalige boek over de Europese stekelzwammen is een veel gezocht
item. Dat komt ook doordat de stekelzwammen het mycologische symbool zijn voor de
toestand van de natuur in Nederland: een zeer sterke achteruitgang in de vijftiger, zestiger
en zeventiger jaren, toen voorheen algemene soorten in hoog tempo achteruitgingen of in
ons land uitstierven; gevolgd door een pril en langzaam herstel van soorten bij loofbomen
(de soorten van naaldbomen lijken ons land nog steeds te mijden). Daardoor zijn
stekelzwammen, Maas Geesteranus’ grote liefde, de groep paddestoelen die het sterkst in
het meetnet van Nederlandse paddestoelen vertegenwoordigd zijn. Helaas is zijn boek over
Europese stekelzwammen niet meer te verkrijgen; de nieuwe generatie mycologen zal het
moeten doen met een nieuwe publicatie die dit jaar is verschenen en die aan Maas
Geesteranus is opgedragen. Zijn artikelen over Mycena verschenen in het tijdschrift van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Voor amateurs is dit tijdschrift
niet gemakkelijk te krijgen. Zijn correspondenten waren bevoorrecht dat ze overdrukken
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van de artikelen van Maas Geesteranus mochten ontvangen. De bundeling van deze
artikelen in twee boeken is door mycologen dan ook met grote vreugde begroet (en heeft de
Akademie opnieuw een klein commercieel succesje opgeleverd). Na voltooiing van het
werk aan de Mycena’s van het noordelijk halfrond, publiceerde hij nog enkele kortere en
langere bijdragen over Mycena’s van Brazilië, het Afrikaanse eiland Réunion, Azië en
Nieuw-Zeeland.
Het was een genot die overdrukken te ontvangen en te lezen. En dat niet alleen vanwege
de inhoud, maar ook vanwege de stijl. Vaak wordt gezegd dat wetenschappelijke geschriften, en zeker taxonomische artikelen, saai zijn. Maar de artikelen van Maas Geesteranus
bevatten vaak stilistisch waardevolle pareltjes in een verder onnadrukkelijke stijl. Maas
Geesteranus was kritisch, waar het werk van anderen betrof, maar primair waar het eigen
werk betrof. Zelden zal een artikel een eerste zin gehad hebben die zo kernachtig was en
zelden zal een auteur zo eerlijk geweest zijn als Maas Geesteranus in de publicatie waarin
hij een nieuw door hem beschreven soort terugtrok omdat het een jong stadium van een
andere soort bleek te zijn; en zo ontwapenend in zijn gelijktijdige ontdekking dat uit die
vergissing (Maas Geesteranus zelf had een krachtiger oordeel: “there is no excuse – I
blundered”) een nieuw inzicht over verwantschappen voortkwam.
Thom heeft maar korte tijd op het Rijksherbarium gewerkt. Maar telkens als hij nadien
een bezoek bracht aan het herbarium, vooral in de tijd dat de mycologen nog op de
Schelpenkade zaten, liep hij eerst even naar het kamertje naast de portiersloge, waar je
Maas Geesteranus eigenlijk altijd kon aantreffen. Niet om over de voortgang van het
Mycena-werk te horen, want je wist gewoon dat dat wel goed zat. Maar gewoon om even
een praatje met hem te maken; want Maas Geesteranus stelde dat soort contacten op prijs en
wilde altijd wel wat tijd vrij maken.
Maas Geesteranus leeft voort in de mycologie. In zijn naam, want naar hem is het
geslacht Ramgea genoemd, en 8 verschillende soorten paddestoelen en korstmossen hebben
het soortsepitheton (maas-)geesterani. Dit zijn Agaricus (nu Allopsalliota) geesterani,
Coprinus geesterani, Lyophyllum maas-geesterani, Mycena geesterani, Parmelia (nu
Xanthoparmelia) geesterani, Pleurotus geesterani, Rinodina geesterani, en Verrucaria
maasgeesterani. In zijn publicaties (zijn bibliografie telt meer dan 200 nummers) en
speciaal in zijn boeken, die nog steeds veel gebruikt en dus veelgezocht zijn. En natuurlijk
bij beroeps- en amateur-mycologen, van wie velen naar de begrafenis kwamen om van
Maas Geesteranus afscheid te nemen. Voor ons geldt niet alleen dat zijn toewijding aan en
vakmanschap in de mycologie een grote inspiratie vormt, maar ook dat de herinnering aan
zijn bescheiden persoonlijkheid een belangrijk deel van onze eigen mycologische
levensgeschiedenis vormt. Wij wensen Mevr. Maas Geesteranus en haar kinderen en
kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.
Thom Kuyper (Wageningen) & Kees Bas (Leiden)

155

VIJF JAAR PADDESTOELEN KIJKEN OP DE VELUWE
Peter-Jan Keizer
Kruisweg 23, 3513 CS Utrecht
Keizer, P.-J. 2003. Five years of looking at mushrooms on the Veluwe. Coolia 46(4): 156-174.
Five 1050 m2 sized plots in Scots pine plantations on the Veluwe, The Netherlands, were
monitored for macrofungi during a five year period. The species diversity of fungi was 3-5 times
higher than the diversity of vascular plants and mosses together. For the fungi it appeared that a few
species are present in large numbers, whereas many more species are relatively rare. The variation of
microhabitats may explain part of the observed species diversity, but probably other processes play a
role as well, like van der Maarel’s ‘carousel-model’. This model may be relevant especially for
wood-inhabiting and terrestrial saprotrophs. Although the vegetation of green plants seemed more or
less stable during the study period, a large turn-over of fungal species was found. As explanation it is
hypothesised that many species may have short-lived mycelia.

Inleiding en vraagstelling
In 1997 werden voorbereidingen getroffen om een Netwerk Ecologische Monitoring (NEM)
voor paddestoelen in het leven te roepen. Voor diverse andere groepen van organismen was
dat al gebeurd. Er werd een set van paddestoelsoorten geselecteerd, kenmerkend voor
terreinen op zandbodem en die gemakkelijk te herkennen zijn. Het was de bedoeling dat
deze geregeld in vastliggende proefvlakken worden geteld. Ik besloot om vijf van deze
meetnet-proefvlakken te gaan tellen. In 1998 was de start van het tellen. Zoals we bij
verschillende gelegenheden van NEM-coördinator Mirjam Veerkamp hebben kunnen
vernemen, worden er intussen meer dan 400 meetpunten geteld. Bij gelegenheid zal over de
resultaten van het NEM en de toe- of afname van de telsoorten gerapporteerd worden.
Gelukkigerwijs konden in dit geval de NEM-proefvlakken dezelfde zijn als de reeds
bestaande proefvlakken in het kader van het onderzoek aan de dennenbosproefvlakken van
Aad Termorshuizen. Aad heeft deze in de periode 1985-1987 en opnieuw in 1998-2000
onderzocht op het voorkomen van ectomycorriza-paddestoelen. De resultaten van dat
onderzoek, waar de gegevens van deze vijf Veluwse proefvlakken in zijn verwerkt, zijn
onlangs in Coolia gepubliceerd (Termorshuizen, 2003).
Uit nieuwsgierigheid welke paddestoelen er voorkomen in op het eerste gezicht
uniforme en niet zo veelbelovende dennenbossen heb ik bij elke telling behalve de NEMtelsoorten ook alle andere soorten geteld die aanwezig waren.
Methode
De proefvlakken zijn 30×35 m, dus 1050 m2 groot. De terreinen zijn onderzocht in de periode 1998-2002. In elk jaar zijn ze drie keer bezocht, steeds in midden tot eind september,
half oktober en begin tot half november (zie tabel 1).
Tabel 1. Waarnemingsdata van de NEM-proefvlakken.
1998
20-sep
16-okt
15-nov

1999
25-sep
17-okt
11-nov

2000
17-sep
12-okt
04-nov

2001
21-sep
13-okt
11-nov

2002
21-sep
02-okt
02-nov
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Incidenteel is wel eens later gekeken om te zien of late soorten zoals Hygrophorus
hypothejus (Dennenslijmkop) niet werden gemist (deze is nooit gevonden). Alle soorten
werden geteld en de vruchtlichamen zijn steeds omgegooid om dubbeltellingen te
voorkomen. Uitzondering hierop waren soorten met overjarige vruchtlichamen zoals
Heterobasidion annosum (Dennenmoorder). Het tellen van een terrein duurde gemiddeld 1
tot 1,5 uur, alleen het dennenbos van Planken Wambuis duurde gewoonlijk langer vanwege
de onoverzichtelijkheid van dat terrein. Er is zo goed mogelijk tussen de vegetatie gekeken,
maar er is van afgezien om alle takjes en houtjes om te draaien. Korstvormige houtbewoners
en kleine ascomyceten bleven daardoor goeddeels onopgemerkt. De terreinen zijn alle jaren
op dezelfde wijze onderzocht om de vergelijkbaarheid zo groot mogelijk te houden. Op 21
september 2002 zijn vegetatieopnamen gemaakt van de proefvlakken.
Bij de uitwerking van de gegevens is gekeken hoe frequent en hoe talrijk de soorten
voorkwamen door de jaren heen. Waar dat zinvol was is gebruik gemaakt van statistische
toetsen; dat is vermeld waar nodig. Voor de namen van de paddestoelen is het Overzicht
(Arnolds et al., 1995) aangehouden.
Beschrijving van de terreinen
De terreinen liggen alle vijf in de bossen van het landgoed Roekelsche Bosch en in het
Natuurmonumententerrein Planken Wambuis, ongeveer 5 à 6 km ten noordnoordoosten van
Ede. De volgende benaming van de terreinen werd gebruikt (dezelfde benaming als in het
onderzoek van Aad Termorshuizen):
- ORZ: Oud Roekel Zuid
- ORN: Oud Roekel Noord
- JRZ: Jong Roekel Zuid
- JRN: Jong Roekel Noord
- JPW: Jong Planken Wambuis
Oude terreinen
Dit zijn twee terreinen die bestaan uit open dennenbos met als ondergroei een dichte
vegetatie van Bochtige smele en Blauwe bosbes. Ze lijken daarmee representatief voor grote
oppervlakten van gelijksoortig bos op de Veluwe en op andere zandgebieden in Nederland.
In 2002 waren de bomen van de oude terreinen 70 jaar oud. Dat kon onderzocht worden aan
bomen die waren omgezaagd in terrein ORZ. In terrein ORN zijn de bomen van
vergelijkbare leeftijd. In de onderzochte periode waren ze dus 65 tot 70 jaar oud. De bossen
liggen op een podzolbodem onder een 8-9 cm dikke humuslaag; de bodem van ORZ is
grindhoudend grof zand met een dik (35 cm) podzolprofiel en terrein ORN ligt op fijn zand
met een dun (14 cm) podzolprofiel. Successie, d.w.z. een gerichte ontwikkeling van de
vegetatie, is in deze relatief korte periode niet of nauwelijks merkbaar geweest. De
belangrijkste gebeurtenissen hebben te maken met ingrepen door mensenhand zoals
dunningen. In beide terreinen is één of twee jaar voor aanvang van het onderzoek gedund,
wat een hoeveelheid dood hout tot gevolg had. In terrein ORZ is in 2002 opnieuw gedund.
In terrein ORN zijn in de zomer van 1998 machinaal struiken van Amerikaanse vogelkers
verwijderd, wat enige bodemverstoring tot gevolg heeft gehad. In beide terreinen zijn op 28
oktober 2002 in de storm enkele bomen omgewaaid. Deze laatste gebeurtenis is te recent om
voor de paddestoelen zichtbare gevolgen te hebben.
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Jonge terreinen
Twee van de drie jonge terreinen (JRZ en JRN) zijn ingeplant; de bomen staan keurig in
rijtjes met ca. 2 m tussenruimte. De bomen staan dicht opeen. Net als in de oude terreinen
zijn ook hier Bochtige smele en Blauwe bosbes aanwezig, echter in lagere bedekking dan in
de oude terreinen. De leeftijd in 2002 bedroeg ongeveer 23 jaar; dit kon bepaald worden
door het aantal takkransen aan de bomen te tellen. De bodem bestaat ook hier uit dunne
podzolprofielen (onder een ca. 6 cm dikke humuslaag), die verstoord zijn door ploegen bij
het inplanten van de bomen. In de bodem zijn de sterk vermolmde stronken van de vorige
generatie van bomen nog zichtbaar. Soorten als Mycena epipterygia (Kleefsteelmycena),
Galerina camerina (Dennenmosklokje) en Calocera viscosa (Kleverig koraalzwammetje)
groeien hier bij voorkeur op. Het derde terrein (Planken Wambuis) is een spontaan ontstaan
dennenbos op een vlak stuk stuifzand zonder bodemontwikkelingen met een strooisel- en
humuslaag van enkele centimeters dikte. De leeftijd van de bomen varieert wat, maar is qua
gemiddelde leeftijd vergelijkbaar met de andere jonge terreinen.

Resultaten

Vegetatie (Tabel 2)
De vegetatie van de oude terreinen bedekt de bodem vrijwel geheel. In het zuidelijke terrein
is Blauwe bosbes de belangrijkste bedekker, in het noordelijke terrein zijn dat Blauwe
bosbes en Bochtige smele samen. Van de jonge terreinen is het zuidelijke vrij weinig
begroeid en het noordelijke wat meer, met Bochtige smele en Blauwe bosbes. Alle terreinen,
behalve Planken Wambuis hebben een behoorlijk ontwikkelde moslaag. In het terrein
Planken Wambuis groeien (afgezien van de dennen) nauwelijks planten of mossen; hier is
alleen een dicht naaldendek van ca. 5 cm dikte aanwezig. In alle terreinen is de vegetatie
gedurende de onderzoeksperiode niet zichtbaar veranderd, waardoor het aannemelijk is dat
de opnamen representatief zijn voor de gehele periode 1998 - 2002. In terrein ORN is bij
eerdere bezoeken Rankende helmbloem (Ceratocapnos claviculata) aangetroffen, echter niet
bij het maken van de opname; deze soort werd in 2003 voor het eerst in ORZ aangetroffen
als gevolg van bodemverstoring. Het voorkomen van Gestreepte witbol betrof een nieuwe
vestiging in 2002.
Soortendiversiteit van planten, mossen en paddestoelen
In tabel 3 staan de aantallen soorten van planten, mossen en paddestoelen weergegeven. Het
moet wel gezegd dat de vegetatieopnamen maar op één datum zijn gemaakt, terwijl er 15
mycologische bezoeken zijn geweest. Uit de tabel blijkt duidelijk dat het aantal soorten
paddestoelen veel hoger ligt dan dat van mossen en vaatplanten. Het aantal soorten
paddestoelen is opmerkelijk hoog te noemen, gezien de homogeniteit van de terreinen. Er is
één boomsoort, van één en dezelfde leeftijd. De ondergroei is ook homogeen, zij het dat er
een patroon is van dichte plekken van Bochtige smele of Bosbes, afgewisseld met mosrijke
plekjes in de oude terreinen.
Tabel 3. Aantallen soorten van planten, mossen en paddestoelen in de vijf proefvlakken.
Voor de terreinnamen zie ‘Methode’.
Terrein
Planten
Mossen + Korstmossen
Paddestoelen

ORZ
12
8
61

ORN
10
4
60
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JRZ
9
9
67

JRN
8
7
53

JPW
8
4
62

Tabel 2. Vegetatie-opnamen van de vijf proefvlakken (21 september 2002). Voor de afkortingen van de terreinnamen zie ‘Methoden’. Blauwe bosbes, hoewel een houtig struikje, is
bij de kruidlaag gerekend. Codes voor talrijkheid van planten en mossen: r = 1-3
exemplaren, + = weinig, tot ± 20 exx. of kleine bedekking (tot ± ½ %) bij mossen, 1 = tot 5
% bedekking, 2a = 5-12 % bedekking, 2b = 12-25 % bedekking, 3 = 25-50 % bedekking, 4 =
50-75 % bedekking, 5 = 75-100 % bedekking.
Terreinen
Bedekking boomlaag %
Bedekking kruidlaag %
Bedekking moslaag %

ORZ
20
90
70

ORN
30
90
60

JRZ
50
15
60

JRN
50
60
70

JPW
65
0,5
2

Pinus sylvestris
Amelanchier lamarckii

2b

3

4
+

4
+

4

Betula sp. juv
Ceratocapnos claviculata

+
+

+

3
+
1
1
r

2b
+
+

3

r
+

+

r

+

r

1

r
r

Corynephorus canescens
Deschampsia flexuosa
Dryopteris carthusiana
Frangula alnus
Galium saxatile
Holcus lanatus
Larix decidua juv.
Pinus sylvestris juv.
Prunus serotina
Pseudotsuga menziesii
Quercus robur juv.
Rubus fruticosus
Rumex acetosella
Sorbus aucuparia
Vaccinium myrtillus
Brachythecium rutabulum
Campylopus flexuosus
Campylopus introflexus
Cephaloziella divaricata
Cladonia sp.
Dicranum scoparium
Dicranella heteromalla
Hypnum cupressiforme
Leucobryum glaucum
Plagiothecium undulatum
Pleurozium schreberi
Polytrichum formosum
Thuidium tamariscinum

1
1
1
1
+
+
+
+
+

r

r
r
r

5 (80%)
r

r
3 (45%)

+
+

+
2b

1

1

1

1

+

r
2

4

3

+
2
1
+

2

+
r
1
+
4
+

r
+
+
4
+

1
+

+

r
+
1

Grove den
Drents
krentenboompje
Berk jong
Rankende
helmbloem
Buntgras
Bochtige smele
Smalle stekelvaren
Sporkenhout
Liggend walstro
Gestreepte witbol
Lariks, Lork
Grove den jong
Amerikaanse
vogelkers
Douglasspar
Zomereik jong
Braam
Schapenzuring
Lijsterbes
Blauwe bosbes
Dikkopmos
Boskronkelsteeltje
Grijs kronkelsteeltje
Gewoon draadmos
Bekermos
Gaffeltandmos
Pluisjesmos
Klauwtjesmos
Kussentjesmos
Gerimpeld platmos
Bronsmos
Fraai haarmos
Thujamos

In de jonge terreinen is de vegetatie wat ijler maar ongeveer van dezelfde opbouw, terwijl in
het Planken Wambuis terrein ondergroei, en daarmee variatie hierin, zo goed als afwezig is.
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Korte beschrijving mycoflora van de terreinen
In alle terreinen samen zijn 127 soorten paddestoelen gevonden, waarvan 39 ectomycorrizasymbionten, 37 soorten houtbewoners, ook 37 strooiselsaprotrofen, 9 mosbewoners; 4
soorten groeien op dode of levende paddestoelen en er was één mestbewoner. In de oude
terreinen samen zijn 88 soorten gevonden en in de twee jonge geplante terreinen 77 soorten.
In het terrein JPW waren 62 soorten aanwezig.
Welke soorten komen nu het meeste voor in de onderzochte terreinen? Om een antwoord
op die vraag te krijgen zijn per soort de aantallen vruchtlichmen van alle bezoeken in de vijf
onderzoeksjaren opgeteld en op een rijtje gezet. De soorten die met in totaal meer dan 1000
exemplaren aanwezig waren, staan in tabel 4. We zien dat de Levermelkzwam (Lactarius
hepaticus) in 4 van de 5 terreinen tot hoge aantallen vruchtlichamen komt. Van deze soort
werden bij het bezoek op 13 oktober 2001 maar liefst 3506 exemplaren geteld in terrein JRZ
en 2051 in terrein ORN. De Gestreepte trechterzwam (Clitocybe vibecina) bereikte hoge
aantallen in alle jonge terreinen tegen slechts 181 en 5 exemplaren in resp. ORN en ORZ.
Van de kleine ascomyceet Klein oranje zandschijfje (Byssonectria aggregata) werd éénmaal
een groep van ca. 1500 ‘exemplaren’ gevonden op halfvergaan mos. Dit aantal lijkt heel
wat, maar met deze kleine oranje schijfjes besloeg de groep minder dan 1 dm2. Hier doet
zich het probleem voor hoe je ‘exemplaren’ nu moet waarderen bij sterk verschillende fungi.
De tamelijk hoge aantallen van de Dennenvlamhoed (Gymnopilus penetrans) geven
duidelijk aan dat in terrein ROZ het meeste dood hout aanwezig is, in de juiste graad van
vertering. De aantallen van deze soort liepen wel terug in de loop van de tijd (353, 451, 267,
99, 80 exemplaren van ’98 t/m ’02), wat erop duidt dat de houtvertering voor deze soort over
het hoogtepunt heen is. Op het eerste gezicht was voor mij het grote aantal van de Dennenmycena (Mycena metata) opmerkelijk, omdat ik dacht dat de Melksteelmycena (M. galopus
var. galopus) de algemeenste Mycena was. Echter, de laatstgenoemde soort groeit alleen of
met enkele bijeen terwijl de Dennenmycena vaak in groepen van tientallen exemplaren
groeit.
Tabel 4. Totale aantallen paddestoelen in 5 jaar aangetroffen. Alleen soorten met een aantal
van meer dan 1000 in een terrein zijn weergegeven.
Terrein Soort
Aantal
JRZ
ORN
JPW
JPW
JRN
JRZ
JRZ
JRN
ORN
JPW
ORZ
ORZ
JRN
JPW

Lactarius hepaticus
Lactarius hepaticus
Clitocybe vibecina
Lactarius hepaticus
Lactarius hepaticus
Baeospora myosura
Clitocybe vibecina
Clitocybe vibecina
Mycena metata
Marasmius androsaceus
Byssonectria aggregata
Gymnopilus penetrans
Laccaria bicolor
Lactarius rufus

Levermelkzwam
Levermelkzwam
Gestreepte trechterzwam
Levermelkzwam
Levermelkzwam
Muizenstaartzwam
Gestreepte trechterzwam
Gestreepte trechterzwam
Dennenmycena
Paardenhaartaailing
Klein oranje zandschijfje
Dennenvlamhoed
Tweekleurige fopzwam
Rossige melkzwam
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6877
4079
4014
3245
3108
2582
2347
1838
1769
1512
1500
1250
1237
1161

De melksteel moet dus vaker genoteerd worden. Bovendien moet deze ook vaker
gecontroleerd worden met behulp van het witte melksap in de steel, waardoor deze soort wat
meer aandacht kreeg.
Veel meer soorten komen in lage aantallen voor. Er zijn 42 soorten die in een terrein in
de 5 onderzoeksjaren met slechts één exemplaar optraden en 25 soorten werden met twee
exemplaren geteld. Dit weerspiegelt een algemeen beeld dat in de biologie voor veel
ecosystemen lijkt op te gaan: weinig heel algemene soorten en veel soorten in lage aantallen.
Enkele interessante zeldzame of minder bekende soorten die werden gevonden zijn:
• Spatelhoorntje (Calocera pallidospathulata). Op dikke rotte stammen van Grove den
stonden ca. 1 mm hoge oranje knotsvormige zwammetjes, ze deden denken aan kleine
onvertakte Gele hoorntjes (Calocera cornea). Bij determinatie is de keuze tussen
Knotshoorntje (C. glossoides) en Spatelhoorntje nogal lastig, omdat de sporen niet altijd
conidiën vormen (die bij deze soorten verschillen). Op grond van het voorkomen op
naaldhout is gekozen voor C. pallidospathulata (Reid, 1974).
• Oranje pronkridder (Calocybe cerina). In 2002 stond een mij onbekend vrij helder
okergeelbruin paddestoeltje op een oude dennenstronk in het terrein JRN. Door de
korrelige inhoud van de basidiën vermoedde ik dat het een Calocybe was. Daarna kom je
gemakkelijk uit op C. cerina, vanwege een roodachtige reactie met KOH. Volgens het
Overzicht (Arnolds et al., 1995) is dit een zeer zeldzame soort.
• Coprinus parvulus. Op 13 oktober 2001 werden op oude keutels van vermoedelijk Wild
zwijn een paar piepkleine inktzwammetjes gevonden. Thuisgekomen leverde de
determinatie nogal wat problemen op. En om de zaak nog erger te maken, waren na het
gepruts de vruchtlichaampjes van de inktzwam op. Gelukkig zaten er nog enkele kleine
knopjes. Deze groeiden weer uit na het zaakje een paar dagen vochtig in een afgesloten
doos weggezet te hebben. Nu werd het tijd om de hulp van Kees Uljé in te roepen. Kees
kon deze soort ook met geen enkele soort uit de literatuur in overeenstemming brengen.
Uiteindelijk hebben we besloten deze vondst als nieuwe soort te beschrijven (Uljé &
Keizer, 2003).
• Zilversteelsatijnzwam (Entoloma turbidum). Dit is een zeer geregeld terugkomende
soort, alleen gevonden in de twee jonge geplante terreinen, soms vrij veel, bijvoorbeeld
met 44 exemplaren op 2 november 2002. Volgens het Overzicht is dit een
achteruitgaande soort.
• Geurloze bosbrandvlamhoed (Gymnopilus decipiens). Dit is een onopvallende bruine
paddestoel met gelige lamellen die door de standplaats op de grond en de wrattige sporen
wel aan een Gordijnzwam doet denken. Ondanks de naam is in de twee proefvlakken
waar deze soort stond (JRZ en JPW) bij mijn weten geen brand geweest.
• Hypocrea lixii Patouillard. Op een kegel van Grove den in proefvlak ORZ zat een kleine
witachtige Hypocrea, samen met de Trichoderma-vorm. De Hypocrea zag eruit als een
laag kussentje (stroma) van enige mm diameter met donkere stipjes erop; dat zijn de
mondingen van de ingezonken peritheciën. De specialist van deze groep, Hans Josef
Schroers (CBS, Utrecht) was zo vriendelijk een cultuur te maken uit ascosporen van deze
vondst en de determinatie te verrichten. Hieruit groeide de conidiënvorm (anamorf)
Trichoderma harzianum Rifai. De geslachtelijke vorm die hierbij hoort heet Hypocrea
lixii Patouillard. Pas heel recent is bewezen dat deze twee vormen bij elkaar horen
(Chaverri & Samuels, 2002). De soort was nog niet eerder voor Nederland vermeld.
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Stersporige trechterzwam (Omphaliaster asterospora). In het bos doet deze soort eerder
aan een Trechterzwam of een Grauwkop denken, maar onder de microscoop wijzen de
knobbelige sporen direct op de Stersporige trechterzwam. Dit is een vrij zeldzaam,
verspreid voorkomend paddestoeltje van voedselarme standplaatsen.
Goudgele bundelzwam (Pholiota flammans). Heel trouw stond deze prachtige paddestoel
ieder jaar op een stuk dennenstam, alleen het laatste jaar niet meer, toen de stam
kapotgereden is bij dunningswerkzaamheden.
Vale franjehoed (Psathyrella ocellata). Een groepje van 9 Franjehoeden in het
dennenbos op een plekje met dood mos is niet direct wat je verwacht. Thuis gauw de
boeken (Kits van Waveren, 1985) gepakt: pleurocystiden die fles- tot spoelvormig zijn
en vrij slanke sporen, dat leidt tot de Vale franjehoed, een zeldzame soort.
Bittere trechterzwam (Pseudoomphalina pachyphylla). Deze soort stond ongeveer 15 cm
onder het aardoppervlak, in de zijwand van een konijnenhol. Determinatie is niet zo
eenvoudig, omdat de kenmerkende bitterheid en de amyloïde reactie van de sporen beide
erg zwak, en dus gemakkelijk over het hoofd te zien zijn.
Sistotrema muscicola en S. dennisii (Urnkorstzwam). Dit zijn twee verwante soorten
Urnkorstzwammen die beide op op de grond liggende dennennaalden en mos groeien.
Beide soorten zijn wit en vormen een resupinate buisjeslaag. Ze verschillen in
sporenvorm: bij S. muscicola zijn ze breed ellipsoid en bij S. dennisii gebogen kortcilindrisch van vorm (Ryvarden & Gilbersen, 1994).
Fijnschubbige ridderzwam (Tricholoma imbricatum). In het jaar 2000 is deze soort
éénmaal in JPW aangetroffen tussen de algemenere Witbruine ridderzwam (T.
albobrunneum).
Glanzende ridderzwam (Tricholoma portentosum). Deze fraaie, zilverglanzende
Ridderzwam groeit elk jaar met 10 tot ruim 30 exemplaren per jaar in het stuifzand
proefvlak JPW.

Soortendiversiteit
De ruimtelijke variatie van de voor paddestoelen relevante microhabitats kan wel wat van de
soortendiversiteit verklaren. Zo is het duidelijk dat houtbewoners gebonden zijn aan
houtresten die aanwezig zijn in de vorm van dode takken, stukken stam en stronken van
gevelde bomen (dat laatste niet in het terrein Planken Wambuis). Evenzo wordt het
voorkomen van aan mossen gebonden paddestoelen bepaald door het voorkomen van
mossen. Een grappige waarneming illustreert dit laatste: in terrein Jong Roekel Noord lag
een oude trui. Na verloop van tijd bleek Pluisjesmos (Dicranella heteromalla) dit als een
geschikte groeiplaats gekozen te hebben. Het Geelbruine mosklokje (Galerina hypnorum)
groeit graag samen met mossen zoals Pluisjesmos en het duurde niet lang of deze verscheen
hier dan ook.
Het is de vraag of de vegetatiepatronen en het voorkomen van verschillende habitat-/
substraattypen (‘synusiae’ (Barkman, 1976)) de waargenomen diversiteit van de paddestoelen kunnen verklaren. Dat geldt in nog sterkere mate voor het terrein Planken Wambuis,
waar vegetatie (behalve dennen) en grote stukken dood hout vrijwel ontbreken, maar het
aantal paddestoelen ongeveer even hoog is als in de andere terreinen. Daarom probeer ik in
een nadere analyse een beter beeld van de samenhang van soortenaantallen en verklarende
variabelen te vinden. Zie ook het kader.
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Kleinschalige soortendiversiteit
Al tientallen jaren hebben biologen zich verbaasd over de grote aantallen planten (of dieren)
die op een kleine oppervlakte bij elkaar kunnen samenleven. Om dit verschijnsel te kunnen
begrijpen zijn er diverse verklarende theorieën opgesteld. Vele van deze modellen handelen
over plantengemeenschappen, waar met name een aantal graslandtypen een grote
soortenrijkdom (op kleine oppervlakte) laten zien. Voor de grote aantallen soorten die
geregeld in paddestoelgemeenschappen worden gezien zijn zulke theorieën niet opgesteld,
maar wellicht eveneens toepasbaar. In het navolgende wil ik enkele van de belangrijkste
theorieën nagaan en zien in hoeverre ze in de dennenbossen van de proefvlakken ‘werken’.
Een belangrijk verschil dat we hierbij in de gaten moeten houden is dat planten (als
producenten o.i.v. zonlicht) op een heel andere manier in de natuur functioneren dan
paddestoelen, die altijd van organische stof leven die in een eerder stadium door planten was
opgebouwd.
Grubb (1987) beschouwde het geregeld voorkomen van open ruimtes (‘gaps’) als een
belangrijke voorwaarde voor het handhaven van soortendiversiteit, omdat daar de
regeneratie van planten kan plaats vinden en de soorten beschikbare ruimte vinden die elders
bezet is. Voor paddestoelen zou je het onregelmatig beschikbaar komen van nieuw substraat
zoals een dode boom misschien in dit licht kunnen zien.
Grime (1979) stelt dat de grootste diversiteit (van planten) steeds wordt gezien bij
middelmatige biomassa (per eenheid oppervlak) waarden, dus als er omstandigheden
heersen waarbij die noch heel laag (bijv. bijna geen nutriënten, sterke storing) noch heel
hoog (zeer veel nutriënten, afwezigheid van verstoring) worden. Voor paddestoelen is deze
benadering lastig toe te passsen. Ik ken geen studies waar de hoeveelheid beschikbaar
organisch materiaal van planten of die van alleen schimmels is gerelateerd aan de
soortendiversiteit van paddestoelen. De indruk is dat de aanwezigheid van veel dood hout
meer soorten houtafbrekers mogelijk maakt, maar in dergelijke omstandigheden zien we
vaak weinig mycorrizasymbionten. Veel hangt ook af van het schaalniveau waarop de studie
wordt verricht.
De laatste (ruim) tien jaar is een nieuw begrip geïntroduceerd: de ‘species pool’ (Taylor
et al., 1990), dat is een soort reservoir van soorten van waaruit een bepaalde gemeenschap
samengesteld wordt. Er worden drie schaalniveaus onderscheiden: regionaal (groter gebied),
lokaal (kleiner homogener gebied), actueel (het onderzoeksgebied; Pärtel et al., 1996). De
‘pool’ op regionaal gebied komt tot stand onder invloed van soortsvorming op evolutionaire
tijdsschaal. Die totstandkoming van zo’n regionale ‘species pool’ kan onder bepaalde
omstandigheden heel sterk werken, denk bijvoorbeeld aan de soortenexplosie van cichliden
(kleine baarsachtige visjes) in het Victoriameer (Goldschmidt, 1994), maar de betekenis
ervan voor paddestoelen in ons dennenbos is moeilijk te bepalen. De lokale ‘pool’ wordt
vooral bepaald door de hoeveelheid beschikbaar habitat en de actuele ‘pool’ zou tot stand
komen door een ‘filter’ dat bepaalt welke soorten ter plekke kunnen groeien (Zobel, 1997).
Dat filter nu kun je zien als een metafoor voor allerlei processen (bijv. concurrentie,
facilitatie) die in een veld spelen, die bepalen welke soorten bij elkaar groeien. Van der
Maarel & Pykes (1993) hebben met een soortenrijk kalkgrasland als voorbeeld het
zogeheten ‘carrousel-model’ opgesteld, waarmee je je kunt voorstellen dat telkens soorten
uit de ‘pool’ in de vegetatie een plekje kunnen vinden als er even ruimte is. Die ruimte hoeft
per vestigingsgebeurtenis maar heel klein te zijn. Concurrentie werkt maar beperkt omdat
bepaalde stress-factoren (begrazing, armoede aan N en P, zomerdroogte) en de meestal korte
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levensduur van de soorten ervoor zorgen dat geen enkele soort dominantie bereikt. Deze
onderzoekers kwamen ondermeer tot hun model doordat bij jaarlijkse bemonstering van hun
proefvlakjes er ieder jaar steeds nieuwe soorten bij kwamen (en andere verdwenen), zodat
het totaal aantal soorten in die proefvlakjes steeds bleef stijgen. Dat beeld kennen we
natuurlijk ook bij de paddestoelen (Barkman, 1987, Arnolds, 1981). Zobel (1997) merkt
overigens op dat al die theorieën elkaar aanvullen en elkaar niet uitsluiten. Het lijkt me dat
met name het carrouselmodel een waardevolle hulp is bij de gedachtenvorming over de
soortendiversiteit in de dennenbossen (zie hoofdtekst van dit artikel).
Het is opmerkelijk dat Frankland (1998) een aantal van de hierboven benoemde
begrippen hanteert (beschikbaarheid van soorten, dus de ‘species pool’ en processen als
verspreiding en competitie) als achterliggende oorzaken van successie van
paddestoelgemeenschappen, terwijl de genoemde plantenecologen vooral stabiele situaties
beschreven. Hierbij moet aangetekend worden dat deze stabiele situaties toch een zekere
inwendige dynamiek kennen (de carrousel).
Ecologische groepen en vegetatietype
We kunnen nagaan hoe de soorten verdeeld zijn over de ecologische groepen, d.w.z. hoe ze
in hun voeding voorzien (Tabel 5). We zien dan dat de twee oude terreinen met 5-14 soorten
relatief arm aan ectomycorriza-vormende paddestoelen zijn. De jonge terreinen zijn met 1524 soorten aanzienlijk rijker, hoewel het rijkere oude terrein (ORN) nauwelijks onderdoet
voor het armere jonge terrein (JRN). Nog soortenrijker is het spontane dennenbos op
stuifzand Planken Wambuis. Achtergronden van het voorkomen van ectomycorrizapaddestoelen in dennenbossen en de veranderingen ervan in de tijd worden besproken door
Termorshuizen (2003), die gegevens van een groot aantal dennenbosterreinen heeft
vergeleken. Wat hier opvalt, is dat het onwaarschijnlijk lijkt dat er in de terreinen JRZ en
JPW, waar zo’n 25 soorten mycorrizavormers (per 1050 m2) voorkomen, evenveel
microhabitats of ‘niches’ te onderscheiden zouden zijn. Ik veronderstel daarom een ander
mechanisme dat het mogelijk maakt dat er zoveel soorten tegelijk voorkomen (zie onder en
kader).
Tabel 5. Verdeling van soorten van vier ecologische groepen over de terreinen.
Ectomycorriza-vormers = leven in symbiose met bomen; Houtbewonend = op dood hout
incl. dennenkegels (3 soorten); Strooisel/humus = op strooisel van bomen, weinig tot sterk
verteerde resten van naalden en kleine takjes tot homogene humus, of resten van grassen en
andere planten; Mosbewonend = op of tussen mossen groeiend, parasitisch of in symbiose
met mos; mogelijk ook op dode delen van mossen, wellicht voorkeur voor bepaalde
mossoorten; Op oude fungi = op (dode) vruchtlichamen groeiend, waarbij soms niet
helemaal duidelijk is of hier sprake is van parasitisme of een saprotrofe leefwijze.
Ecol. groep / terrein
Ectomycorriza-vormers
Houtbewonend
Strooisel /humus
Mosbewonend
Op (oude) fungi
Op mest

ORZ
5
25
23
8
0
0

ORN
14
19
16
9
1
0

JRZ
24
13
18
9
3
0
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JRN
15
13
18
8
1
0

JPW
26
14
16
4
1
1

In het terrein Oud Roekel Zuid is van alle terreinen het meeste dood hout aanwezig. Dat
weerspiegelt zich in een groot aantal houtbewoners. Dat terrein heeft ook de grootste
bedekking van Blauwe bosbes. Het grote aantal strooiselbewoners lijkt erop te wijzen dat de
meer open structuur van de bosbesvegetatie gunstiger voor strooiselbewoners is dan een
dichte mat van Bochtige smele. Voor de op mossen levende soorten vertonen de vijf
onderzochte terreinen weinig verschillen, zij het dat het vrijwel kale terrein Planken
Wambuis vanzelfsprekend weinig soorten uit deze groep herbergt. De groepen ‘op oude
paddestoelen’ en ‘op mest’ komen te weinig voor om daar conclusies aan te verbinden.
We zien dus dat vegetatietype en patronen in de vegetatie alsmede het voorkomen van meer
of minder dood hout gedeeltelijk wel een verklaring bieden voor de waargenomen
soortendiversiteit. Gezien de tamelijke uniformiteit van deze substraten lijkt dit toch niet de
gehele verklaring te kunnen zijn voor de waargenomen soortenaantallen. Daarom wordt hier
een poging ondernomen wat meer inzicht te krijgen in het voorkomen van de paddestoelen
in de tijd. Dat is gedaan omdat de indruk bestaat dat het totale soortenaantal voor een
belangrijk deel bepaald wordt door soorten die maar af en toe eens opduiken.
Nu is er bij dit onderzoek waarbij de terreinen eens per 3 à 4 weken werden bezocht
altijd kans dat heel wat vruchtlichamen zijn gemist omdat ze alweer verdwenen zouden
kunnen zijn voordat ze konden worden geteld. Dit effect lijkt niet al te sterk aanwezig,
omdat de eenmalig gevonden soorten niet opvallend vaker kleine tere vruchtlichamen
hebben, vergeleken bij de frequenter gevonden soorten.
Trouwe klanten en toevallige passanten
In figuur 1 staat aangegeven hoe trouw de soorten zijn gedurende de onderzoeksperiode, met
andere woorden hoeveel soorten in één, twee, drie, vier of vijf jaren van de vijf
onderzoeksjaren zijn aangetroffen. Er is onderscheid gemaakt tussen ectomycorrizavormende en saprotrofe soorten, omdat deze van verschillende voedselbronnen gebruik
maken (alhoewel er wellicht wel interacties tussen deze groepen kunnen zijn, vgl. Kuyper,
2003). Het valt op dat bij de ectomycorriza-vormende soorten in Planken Wambuis de
categorie 5j sterk oververtegenwoordigd is (statistisch significant, p < 5 %, χ2-toets). Het
duidt erop dat daar veel soorten in alle jaren zijn verschenen. Door de armoede aan
plantenvoedingsstoffen in de bodem en de geringe hoeveelheid organisch materiaal in de
bodem zijn de omstandigheden er gunstig voor grotere ectomycorriza-vormende
paddestoelen, zoals diverse Ridderzwamsoorten (Tricholoma). Mogelijk leven de mycelia
van deze soorten relatief diep in de grond, waar ze voldoende water kunnen bemachtigen
voor de grote paddestoelen. Daar is de uitdroging in neerslagarme perioden wellicht minder
sterk dan nabij de oppervlakte, waar mogelijk mycelia van kleinere soorten leven en in elk
geval die van de saprotrofe soorten, die immers aangewezen zijn op de organische
bovenlaag. De grote paddestoelen worden in elk geval vaak opvallend diep in de bodem
gevormd. Zo komt de Gele ridderzwam (Tricholoma equestre) vaak met een dik pak zand op
zijn kop boven de grond. De boomwortels waarmee het mycelium van deze paddestoelen is
vergroeid, zouden een relatief constante bron van voedingsstoffen kunnen vormen
gedurende de tijd dat ze bestaan. In de overige terreinen verschillen de soortenaantallen niet
significant voor het aantal jaren (van de vijf) dat ze zijn verschenen, mogelijk dank zij de
beschermende, vocht vasthoudende bodemvegetatie. Maar ook hier lijken de grotere
paddestoelen zoals Kastanjeboleet (Boletus badius), Levermelkzwam (Lactarius hepaticus)
en Krulzoom (Paxillus involutus) een behoorlijk constant voorkomen te hebben met vier of
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Figuur 1. Verdeling van het aantal soorten over vijf klassen van verschijnen in de vijfjarige
onderzoeksperiode. 1j ... 5j geeft het aantal soorten dat in één jaar ... vijf jaren verscheen.
ecm = ectomycorriza-vormers, sapr. = saprotrofe paddestoelen.
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vijf waarnemingsjaren. Er zijn echter ook diverse opvallende vestigingen of verschijningen
na jaren van afwezigheid, zoals Eekhoorntjesbrood (Boletus edulis) en Appelrussula
(Russula paludosa) in 2001 en Cantharel (Cantharellus cibarius) in 2002 in het terrein Jong
Roekel Zuid.
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Heel anders is het beeld voor de paddestoelen van de andere ecologische groepen. We zien
in figuur 1 dat in alle terreinen de soorten die in slechts één jaar zijn verschenen de grootste
groep vormen. Het gaat om aanzienlijk meer soorten dan de soorten die relatief constant
voorkomen met 4 of 5 maal in de vijfjaar-periode. In tabel 6 a t/m e is te zien om welke
soorten het gaat. Als je zou verwachten dat de aantallen soorten die één, twee t/m vijf keer in
de onderzoeksperiode zijn gevonden ongeveer even groot zouden zijn (de nulhypothese),
zijn de getallen hiervan significant afwijkend voor de terreinen ORN, JRZ en JPW. Verder
konden er geen significante verschillen worden aangetoond in voorkomens over de jaren
tussen mos-, hout- en strooiselbewoners (χ2-toets). Toch lijken er tamelijk veel houtbewoners onder de éénmalig verschenen soorten te zijn.
De dynamiek van komende en gaande soorten paddestoelen staat nogal in contrast met
het beeld van de groene planten-vegetatie, die in dit vegetatietype vrijwel geheel uit lang
levende vaatplanten en mossen bestaat en weinig veranderingen vertoont. Ook is het niet in
overeenstemming met het idee dat veel schimmels lang kunnen leven, afgaande op hoge
leeftijden van mycelia die wel worden gemeld (zie onder). Kennelijk verschijnt een
aanzienlijk deel van de paddestoelsoorten maar af en toe.
Bij paddestoelen is het altijd moeilijk te bepalen of:
1) de mycelia langlevend zijn en de fructificatie slechts spaarzaam geschiedt,
bijvoorbeeld alleen in gunstige perioden, of
2) de mycelia kortlevend zijn, slechts hier en daar verschijnen, dan wel fructificeren en
weer snel verdwijnen; opvallend is wel dat slechts weinig soorten overlevingsstructuren
vormen om ongunstige tijden door te komen zoals rizomorfen, sclerotiën of
chlamydosporen.
Om te kunnen beoordelen of wellicht de mycelia langdurig aanwezig zijn en alleen
fructificeren in een meteorologisch gunstig jaar, is bekeken of er in bepaalde gunstige jaren
extra veel soorten verschenen, bijvoorbeeld het jaar 2000 of 2001, die als goede
paddestoelenjaren bekend staan (Arnolds, 2001; Chrispijn, 2001). Het resultaat hiervan is te
zien in tabel 7, waarin alle terreinen samen genomen zijn. Er is geen opvallend goed jaar;
wel lijkt het jaar ’99 minder gunstig geweest te zijn dan de andere jaren, maar de verschillen
zijn niet significant.
Tabel 7. Aantal éénmalig verschenen soorten in de jaren 1998-2002. ECM =
Ectomycorriza-vormende soorten.
Ecol. groep ↓ / jaar → ’98 ’99 ’00 ’01 ’02
ECM
3
0
2
5
4
Overige groepen
21 11 14 18 20
Aangezien het verschijnen van de paddestoelen zich min of meer geregeld over alle jaren
voordoet, en niet tot één of enkele goede jaren beperkt is, rijst het vermoeden dat veel van de
één- of tweemalig verschenen soorten kortlevende soorten zijn, die zich vestigen,
fructificeren en snel weer verdwijnen, om dit op een andere plaats in een ander jaar weer te
herhalen. Voor sommige van de frequenter waargenomen soorten zou deze leefwijze ook
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kunnen gelden, alleen is dat met deze gegevens niet te achterhalen. Gerichte en
gedetailleerde veldwaarnemingen, aangevuld met experimenten zou zeer gewenst zijn.
We kunnen het volgende beeld voorstellen van de paddestoelenflora in het bos. Het bos
is voor te stellen als een vijver waarin voortdurend een regen van sporen van een groot
aantal soorten paddestoelen valt. Iedere keer dat een succesvolle vestiging plaats vindt,
ontstaat er een mycelium, als een kringetje in het water om de gevallen regendruppel. Na
een korte tijd, één of enkele jaren, sterft het mycelium weer af en laat een plekje open voor
een nieuwe vestiging uit de sporenregen. De sporenregen is dus op te vatten als een ‘pool’
van veel potentieel geschikte soorten (en ongeschikte soorten, maar die verschijnen
natuurlijk niet) waarvan een steeds wisselend gedeelte zich kan vestigen (zie kader,
carrousel model). Verdwijnen en opnieuw verschijnen van substraat zoals gevallen takjes,
nieuw uitgegroeide boomworteltoppen vormen telkens weer een nieuwe gelegenheid voor
vestiging van soorten. Onder invloed van externe oorzaken zoals de jaarlijks wisselende
weersomstandigheden, menselijk ingrijpen zoals dunnen, struiken verwijderen ontstaat er
een extra (jaarlijks) wisselend spectrum van soorten.
Leeftijd: onbekend
Over de levensduur van paddestoelmycelia is wel het een en ander geschreven, zij het dat
het meestal om de spectaculair hoge leeftijd van grote heksenkringen gaat. Zo vermeldt
Ramsbottom (1953) kringen van 200 tot 600 jaar oud in de grasvelden rondom het
prehistorische monument Stonehenge. Recordhouder op dit moment is de Sombere
honingzwam (Armillaria ostoyae), waarvan een mycelium is gevonden van naar schatting
2400 jaar oud. Het hele verhaal hierover is te vinden op de internet site
http://news.bbc.co.uk/1/low/sci/tech/869808.stm. Zelf heb ik ook grote kringen van de
Weidechampignon (Agaricus campestris) en Voorjaarsridderzwam (Calocybe gambosa)
gezien van wellicht tien tot enkele tientallen jaren oud. Meestal gaat het over soorten met
vrij grote vruchtlichamen, die humusbewonend zijn. Deze hebben dan ook een langdurig
beschikbare voedselbron. De leeftijd van de kleinere saprotrofe paddestoel Melksteelmycena
(Mycena galopus) is bestudeerd door Frankland (1998). Zij nam waar dat deze soort
‘perennial’ is, en in bossen met een gelijkmatige strooiseltoevoer van naalden (van
Sitkaspar) in groepen en kringen voorkomt met mycelia van minstens vijf jaar oud en
wellicht een stuk ouder. In bossen met meer verstoring, zoals bodemomwoeling stonden de
paddestoelen in kleine groepjes of alleen, wat zou kunnen duiden op jongere mycelia. Het
lastige is dat zulke gegevens nog geen inzicht geven in de meest voorkomende (of
gemiddelde) leeftijd van mycelia en dus hoe vaak ze zich opnieuw moeten vestigen.
Ook houtbewonende paddestoelen kunnen behoorlijk oud worden. Sommige
houtzwammen kunnen vele jaren achtereen op dezelfde boom verschijnen, bijvoorbeeld de
Pruikzwam (Hericium erinaceus). Een van een oude eik gevallen vruchtlichaam van de
Eikenvuurzwam (Phellinus robustus) dat ik eens vond liet op doorsnede 40 jaarlijks
aangegroeide buisjeslagen zien, een aanzienlijke leeftijd (de boom was nog niet dood!).
Toch lijkt het erop dat veel saprotrofe houtbewoners van kleinere stukken hout een
aanzienlijk kortere levensduur hebben, gezien het grote aandeel van één jaar verschenen
houtbewoners. Ook hier hebben we weer weinig inzicht in de meest voorkomende
levensduur van mycelia van veel soorten.
Ectomycorriza-vormende soorten kunnen ook tientallen jaren achtereen op een plek
aanwezig zijn, of zelfs na vele jaren afwezigheid verschijnen op precies dezelfde
standplaats, zolang de waardboom maar niet verdwenen is. Een mooi voorbeeld hiervan is
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de Gerimpelde russula (Russula olivacea). Deze soort is door dr. A.F.M. Reijnders tot in de
jaren ’70 vermeld van de Notenlaan bij Zeist, daar zo’n 20 jaar niet waargenomen en recent
weer op dezelfde plaats aangetroffen (Tolsma, 2003). Dat valt op bij zeldzame soorten; of
dit ook opgaat voor andere soorten, bijvoorbeeld heel algemene zoals de Fopzwam
(Laccaria laccata), is niet bekend. Het is evenwel denkbaar dat mycelia van mycorrizavormende paddestoelen een langere levensduur hebben dan veel saprotrofe soorten omdat de
boomwortels en de bodem een relatief veilige, constante voedingsbron zijn. Een
complicerende factor is hier ook weer de mogelijkheid dat mycelia niet ieder jaar
fructificeren.
Veel van de kleinere soorten saprotrofe paddestoelen echter leven op kleine stukjes
substraat, die losliggend zijn en ook snel opgebruikt zijn. Denk hierbij aan blaadjes,
bladsteeltjes, naalden, grasbladeren, grashalmen, stelen van kruidachtige planten, vruchtjes
of zaden van kruiden of bomen, knopschubben, katjes, kleine takjes, hout- of schorsbrokjes,
keutels, dode insecten, dode paddestoelen en wellicht ook dode of levende mosplantjes. Er is
een groot aantal gespecialiseerde paddestoelen die op zulke kortdurende standplaatsen
groeien. Zodra zo’n blaadje of zaadje verteerd is, sterft het mycelium af en moeten sporen
van deze paddestoeltjes weer nieuwe plekken koloniseren. Een voorbeeld is het
Elzenkatjesmummiekelkje (Ciboria amentacea). Deze vormt sporen in het voorjaar,
omstreeks de bloeitijd van elzen en kan dan de mannelijke katjes infecteren. Een jaar later
kunnen nieuwe kelkjes verschijnen op de mummies van de katjes van het jaar ervoor, die
vervolgens vergaan, een cyclus van één jaar dus. Andere soorten kunnen wellicht ook enkele
jaren teren op een substraat. Petersen (1970) onderzocht de paddestoelen op een groot aantal
brandplekken op kapvlaktes in bossen. Hij constateerde dat de brandplekpaddestoelen na 1
tot 3 jaar na verschijnen weer waren verdwenen. Deze soorten werden dus niet ouder; dat
komt in dit geval doordat de door brand bepaalde eigenschappen in de bodem geleidelijk
verdwijnen. Brandplekpaddestoelen zijn wellicht erg weinig concurrentiekrachtig en alleen
in staat zich te ontwikkelen in de (tijdelijk) gesteriliseerde en meer alkalische bodem.
Veel van de kleinere strooisel-, hout- en mosbewoners die in de proefvlakken zijn gevonden, lijken ook een kort leven beschoren te zijn, zoals we hierboven zagen. Wat nu bepaalt
dat ze niet langer kunnen doorleven is niet eenvoudig te zeggen. Uitputting van het door het
mycelium gekoloniseerde gebiedje in combinatie met de onmogelijkheid om verder uit te
groeien is een mogelijkheid. Het niet verder kunnen uitgroeien van het mycelium kan
veroorzaakt worden doordat de eigenschappen van de omgeving ongeschikt zijn voor die
soort (goed denkbaar bij soorten die op dode mosdelen leven). Een andere mogelijkheid is
dat er stevige concurrentie plaats heeft waardoor mycelia worden ‘tegengehouden’ waar het
domein begint van een buurmycelium. Dit komt in elk geval voor in hout (Rayner & Boddy,
1988) waar de grens tussen individuele mycelia vaak te zien is als een zwarte lijn. In
strooisel en humus kan concurrentie een belangrijke rol spelen (Frankland, 1998), die ook
nog eens beïnvloed kan worden door bodemfauna (Newell, 1984). Dit beeld wordt
ondersteund door de groeiwijze als solitair of in kleine groepjes en niet in grote
heksenkringen of groepen of toefen van veel paddestoelen in de proefvlakken op de Veluwe.
Ten slotte kan het zijn dat de levensduur van mycelia wordt beperkt door periodes van grote
droogte. Dit beeld wordt ondersteund door de groeiwijze als solitair of in kleine groepjes en
niet in grote heksenkringen of groepen of toefen van veel paddestoelen in de proefvlakken
op de Veluwe.
Voor de hier bekeken dennenbossen lijkt het aandeel van kort levende (één of tweemaal
verschenen) paddestoelen groot (tabel 6a-e), en dat van langlevende soorten tamelijk gering.
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Een voorbeeld van een grotere, waarschijnlijk langlevende humusbewonende soort die in
grote heksenkringen groeit is Gestreepte trechterzwam (Clitocybe vibecina), waar in de jonge
terreinen jaarlijks 500 tot meer dan 1000 vruchtlichamen verschijnen in het proefvlak. Ook
onder de houtbewoners zijn er veel die slechts éénmaal verschenen. Juist vanwege het
gelijkmatige milieu in dood hout zou je verwachten dat hier toch meer langlevende (en
geregeld fructificerende) soorten bij zouden zijn, zoals de braaf elk jaar verschijnende
Goudgele bundelzwam (Pholiota flammans) in ORZ of Koningsmantel (Tricholomopsis
rutilans) in ORN. In grote stukken dood hout zijn er immers minder extremen in vocht dan in
een humus- of strooisellaag. Daarnaast zijn er soorten die weliswaar (bijna) elk jaar
verschijnen, maar wellicht toch kortlevend zijn. Dit geldt voor enkele zeer algemene soorten.
Voorbeelden zijn Muizenstaartzwam (Baeospora myosura) en Dennenschelpzwam (Panellus
mitis). De eerste leeft op gevallen dennenappels. Na 2 à 3 jaar zal de dennenappel wel zover
verteerd zijn, dat het mycelium dood gaat. De tweede leeft op dunne takken van de den, zo
lang ze nog niet te ver verteerd zijn. Misschien geldt er iets dergelijks voor sommige heel
algemene strooisel- of mosbewoners, bijvoorbeeld Dennenmycena (Mycena metata), Vaal
mosklokje (Galerina mniophila) en Honinggeel mosklokje (Galerina pumila).
Slot
In een gelijkmatige en stabiele standplaats zoals in dennenbos is de dynamiek van verschijnen
en verdwijnen van paddestoelen veel groter dan bij planten en mossen. De meeste planten en
mossen in deze bossen zijn langlevend. De vegetatie oogt stabiel, reden waarom
vegetatiesuccessie als drijvende kracht achter veranderingen in de mycoflora hier over deze
periode onwaarschijnlijk lijkt. Een overeenkomstig beeld met veel soorten die slechts één of
twee keer in een langere periode verschijnen, werd ook gevonden door Barkman, (1987). Hij
vond in een Drents jeneverbesstruweel 69 van de in totaal 143 soorten (48%) in één of twee
jaren van de elf onderzoeksjaren. Helaas geeft hij geen informatie over de grootte van het
proefvlak en eventuele veranderingen in de vegetatie. Barkman gaat niet in op de vraag of
mycelia langlevend zijn, want hij stelt neutraal dat ‘veel paddestoelen slechts éénmaal in de
2-5 jaar voorkomen’, overigens zonder nadere informatie over welke soorten (-categorieën)
het gaat.
In andere vegetatietypen daarentegen is het waarschijnlijk dat vegetatiesuccessie wel een
rol speelt bij veranderingen in de mycoflora, zoals in graslanden (Arnolds, 1981). Van Tweel
& Arnolds (1996) vonden grote verschillen in de mycoflora in graslandproefvlakken die na
ca. 20 jaar opnieuw werden bezocht.
In het kader van het NEM-onderzoek wil ik de vijf proefvlakken in de dennenbossen
graag blijven volgen, op het voorkomen van de telsoorten en de andere soorten. Het
bovenstaande verhaal heeft hopelijk duidelijk gemaakt dat in ‘saaie’ dennenbossen waar
ogenschijnlijk niets gebeurt, het in werkelijkheid een komen en gaan van paddestoelen is, iets
waar we nog maar weinig van weten en begrijpen.
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Tabel 6 a t/m e. Soorten paddestoelen die één, twee, drie, vier of vijf keer voorkomen in de
onderzochte periode van vijf jaar. Namen van terreinen zijn verklaard in ‘Methode’. E =
ectomycorriza-vormend, H = houtbewonend, S = strooiselbewonend, M = met mossen
groeiend, O = overig, op dode paddestoelen of op mest.
Tabel 6a. Terrein Oud Roekel Zuid

ORZ één jaar

ORZ twee jaren

ORZ drie jaren

ORZ vier jaren

ORZ vijf jaren

Lactarius quietus E
Calocera cornea H
Cinereomyces
lindbladii H
Hypocrea lixii H
Mycena galericulata
H
Mycena speirea H
Phlebia radiata H
Pluteus cervinus H
Resupinatus trichotis
H
Schizopora flavipora
H
Trechispora mollusca
H
Byssonectria
aggregata S
Mycena adcendens S
Mycena
olivaceomarginataS
Psathyrella ocellata S
Sphaerobolus
stellatus S
Galerina heterocystis
M
Galerina pumila M

Laccaria proxima E
Tremella encephala
H
Trichaptum
abietinum H
Tricholomopsis
rutilans H
Tyromyces caesius H
Tyromyces stipticus
H
Clitocybe diatreta S
Clitocybe vibecina S
Galerina stylifera S
Hygrophoropsis
aurantiaca S
Mycena amicta S
Mycena galop v alba
S
Mycena
sanguinolenta S
Mycena vitrea S
Galerina hypnorum
M

Armillaria obscura H
Calocera
pallidospathulata H
Clitocybe metachroa
S
Entoloma cetratum S
Marasmius
androsaceus S
Mycena rorida S
Galerina calyptrata
M

Mycena epipterygia
H
Pholiota flammans H
Psilocybe fascicularis
H
Stereum
sanguinolentum H
Mycena cinerella S
Mycena metata S
Galerina mniophila
M
Rickenella fibula M

Boletus badius E
Lactarius hepaticus E
Russula ochroleuca
E
Baeospora myosura
H
Galerina camerina H
Gymnopilus
penetrans H
Heterobasidion
annosum H
Merulius tremellosus
H
Panellus mitis H
Cystoderma jasonis
s.l. S
Mycena filopes S
Mycena galopus v.
gal. S
Galerina vittaeformis
M

Tabel 6b. Oud Roekel Noord

ORN één jaar

ORN twee jaren

ORN drie jaren

ORN vier jaren

ORN vijf jaren

Inocybe lanuginosa v
ovat. E
Russula ochroleuca E
Armillaria obscura H
Calocera cornea H
Calocera
pallidospathulata H
Cinereomyces
lindbladii H
Heterobasidion
annosum H
Merulius tremellosus
H
Mycena galericulata
H
Psilocybe fascicularis
H
Clitocybe marginella
S

Cortinarius croceus E
Cortinarius
fusisporus E
Scleroderma
citrinumE
Tylopilus felleus E
Panellus mitis H
Trichaptum
abietinum H
Clitocybe metachroa
S
Entoloma cetratum S

Amanita citrina E
Amanita rubescens
E
Laccaria bicolor E
Laccaria proxima E
Lactarius rufus E
Galerina camerina
H
Ischnoderma
benzoinum H
Galerina calyptrata
M

Paxillus involutus E
Mycena epipterygia
H
Clitocybe vibecina S
Cystoderma jasonis S
Hygrophoropsis
aurantica S
Marasmius
androsaceus S
Mycena filopes S
Galerina vittaeformis
M
Rickenella fibula M

Boletus badius E
Lactarius hepaticus E
Baeospora myosura
H
Gymnopilus
penetrans H
Tricholomopsis
rutilans H
Clitocybe diatreta S
Mycena galopus v.
gal. S
Mycena metata S
Galerina mniophila
M
Galerina pumila M
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Collybia butyracea S
Entoloma rhodocylix
S
Galerina allospora S
Galerina stylifera S
Mycena galopus v
alba S
Mycena leptocephala
S
Mycena
sanguinolenta S
Mycena vitilis S
Omphaliaster
asterospora S
Galerina cerina M
Galerina heterocystis
M
Galerina hypnorum
M
Collybia cirrhata O
Collybia tuberosa O

Tabel 6c. Jong Roekel Zuid

JRZ één jaar

JRZ twee jaren

JRZ drie jaren

JRZ vieJRaren

JRZ vijf jaren

Boletus edulis E
Cantharellus cibarius
E
Cortinarius anomalus
E
Russula paludosa E
Thelephora terrestris
E
Calocera viscosa H
Gymnopilus
decipiens H
Mycena speira H
Oligoporus caesius H
Oligoporus
leucomallellus H
Sistotrema dennisii*
H
Clitocybe marginella
S
Collybia butyracea S
Mycena galopus v.
alba S
Mycena galopus v.
nigra S
Galerina farinacea M
Galerina heterocystis
M
Galerina pumila M
Collybia cirrhata O
Collybia tuberosa O

Amanita muscaria E
Gomphidius roseus E
Suillus bovinus E
Trichaptum
abietinum H
Pseudoomphalina
pachyphylla S
Collybia cookei O

Amanita rubescens E
Boletus badius E
Cortinarius
cinnamomeus E
Cortinarius croceus
E
Cortinarius paleaceus
E
Inocybe lanuginosa
E
Inocybe subcarpta E
Paxillus involutus E
Tricholomopsis
rutilans H
Clitocybe diatreta S
Galerina stylifera S
Mycena metata S
Mycena
sanguinolenta S
Galerina calyptrata
M
Galerina hypnorum
M
Rickenella fibula M

Cortinarius
fusisporus E
Lactarius rufus E
Rhizopogon luteolus
E
Russula emetica E
Scleroderma
citrinum E
Auriscalpium
vulgare H
Gymnopilus
penetrans H
Panellus mitis H
Entoloma cetratum S
Entoloma rhodocylix
S
Marasmius
androsaceus S
Mycena filopes S

Laccaria bicolor E
Laccaria proxima E
Lactarius hepaticus E
Baeospora myosura
H
Galerina camerina H
Mycena epipterygia
H
Clitocybe vibecina S
Cystoderma jasonis
S
Entoloma turbidum S
Hygrophoropsis
aurantiaca S
Mycena galopus v.
gal. S
Galerina mniophila
M
Galerina vittaeformis
M
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Tabel 6d. Jong Roekel Noord

JRN één jaar

JRN twee jaren

JRN drie jaren

JRN vieJRaren

JRN vijf jaren

Amanita muscaria E
Inocybe lanuginosa E
Russula emetica E
Calocybe cerina H
Cudoniella acicula H
Oligoporus caesius H
Oligoporus
subcaesius H
Tricholomopsis
rutilans H
Clitocybe metachroa
S
Marasmius
androsaceus S
Mycena
archangeliana S
Mycena metata S
Mycena
sanguinolenta S
Tephrocybe ambusta
S
Collybia tuberosa O

Paxillus involutus E
Russula ochroleuca E
Auriscalpium vulgare
H
Calocera viscosa H
Panellus mitis H
Clitocybe marginella
S
Collybia butyracea S
Entoloma turbidum S
Galerina pallidispora
S
Hygrophoropsis
aurantiaca S
Galerina calyptrata M
Collybia cookei O

Cortinarius croceus
E
Cortinarius
paleaceus E
Gomphidius roseus
E
Lactarius rufus E
Clitocybe diatreta S
Cystoderma
amianthinum S
Entoloma cetratum
S
Galerina hypnorum
M
Galerina pumila M
Rickenella fibula M

Boletus badius E
Cortinarius
fusisporus E
Suillus bovinus E
Entoloma rhodocylix
S
Mycena cinerella S
Mycena filopes S

Laccaria bicolor E
Laccaria proxima E
Lactarius hepaticus E
Baeospora myosura
H
Galerina camerina H
Mycena epipterygia
H
Clitocybe vibecina S
Mycena galopus v.
gal. S
Galerina mniophila
M
Galerina vittaeformis
M

Tabel 6e. Jong Planken Wambuis

JPW één jaar

JPW twee jaren

JPW drie jaren

JPW vier jaren

JPW vijf jaren

Amanita gemmata E
Inocybe lacera E
Inocybe mixtilis E
Inocybe subcarpta E
Tricholoma
imbricatum E
Calocera viscosa H
Galerina camerina H
Paxillus panuoides H
Phlebia radiata H
Stereum
sanguinolentum H
Trechispora mollusca
H
Tricholomopsis
rutilans H
Entoloma fernandae
S
Galerina stylifera S
Mycena cinerella S
Mycena galopus v
alba S
Mycena metata S
Tephrocybe striaepila
S
Galerina pumila M
Coprinus parvulus O

Inocybe soluta E
Suillus luteus E
Entoloma rhodocylix
S
Gymnopilus
penetrans H
Mycena epipterygia
H
Trichaptum
abietinum H
Mycena filopes S
Mycena
sanguinolenta S
Galerina calyptrata M
Galerina hypnorum
M

Amanita muscaria E
Inocybe
xanthomelas E
Meruliopsis taxicola
H
Panellus mitis H
Galerina allospora S
Gymnopilus
decipiens S
Collybia cirrhata O

Boletus edulis E
Cortinarius
cinnamomeus E
Cortinarius
fusisporus E
Hebeloma
cylindrosporum E
Thelephora terrestris
E
Entoloma cetratum S
Galerina vittaeformis
M

Boletus badius E
Cortinarius croceus
E
Laccaria bicolor E
Laccaria proxima E
Lactarius hepaticus
E
Lactarius rufus E
Paxillus involutus E
Rhizopogon luteolus
E
Russula emetica E
Tricholoma
albobrunneum E
Tricholoma equestre
E
Tricholoma
portentosum E
Baeospora myosura
S
Mycena galericulata
H
Clitocybe vibecina S
Hygrophoropsis
aurantiaca S
Marasmius
androsaceus S
Mycena galopus v.
gal. S
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MYCOLOGISCH AVONTUUR IN DE KAAISTOEP
1. Twee bijzondere pyrenomyceten
1

L. Rommelaars 1 & A. Aptroot 2
Beilerstroom 14, 5032 ER Tilburg; e-mail: l.rommelaars@home.nl
2
G. v.d. Veenstraat 107, 3762 XK Soest

Rommelaars, L. & Aptroot, A. 2003. Mycological adventure in ‘Kaaistoep’ 1. Two remarkable
pyrenomycetes. Coolia 46(4): 175-176.
Bertiella rhodospila (Berk. & M.A. Curtis) M.E. Barr is reported as new to the Netherlands, from
its second known locality in Europe. In culture it produced a Phoma anamorph, which is the first time
that a species of this genus has been linked to an anamorph. At the same locality, the rare Camarops
microspora was also collected.

De Kaaistoep is een natuurontwikkelingsgebied aan de zuidwestkant van Tilburg, deels
gelegen langs de A58. Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit voormalige landbouwgronden
met daartussen enkele bospercelen. In het meest westelijke deel bevindt zich een heideterrein omringd door naaldbos. Eigenaar van deze percelen is de Tilburgsche Waterleiding
Maatschappij (T.W.M.). De T.W.M. voert tevens het beheer. In 1995 is een natuurontwikkelingsproject gestart met o.a. als doel een ecologische verbindingszone tot stand te
brengen langs het riviertje de Donge, van het ‘Riels Laag’ en de ‘Regte Heide’ tot aan de
Biesbosch. Aan de K.N.N.V.-afdeling Tilburg, het Ravon en Floron werd gevraagd de
ontwikkelingen op flora- en faunagebied te bestuderen.
Vanaf 1995 wordt er in het gebied ook aan paddestoelenonderzoek gedaan. Inmiddels
zijn ruim 600 verschillende soorten waargenomen, een kroonjuweel zou je haast denken.
Een groot deel van de soortenlijst bestaat echter uit uiterst kleine ascomyceetjes en
korstzwammen, die altijd wel te vinden zijn. Vooral de laatste jaren ga ik (LR)
substraatgericht op zoek, maar vaak is het gewoon toeval als je weer wat nieuws vindt. Ook
de vondst van de volgende twee bijzondere pyrenomyceten was puur toeval.
Camarops
Op 22 maart 2003 was de tweede auteur op uitnodiging van de insectenwerkgroep in de
‘Kaaistoep’ aanwezig. Het was vooral de bedoeling dat hij naar lichenen zou kijken op twee
bomenrijen. Men bestudeerde daar al geruime tijd een voor Nederland nieuw loopkevertje
dat op de boomstammen leefde. Mogelijkerwijs zou dit kevertje een relatie met lichenen
hebben en dat zou natuurlijk wel heel bijzonder zijn. Ondertussen verzamelde de eerste
auteur o.a. Mollisia rosae (Rozenviltmollisia), Phellinus contiguus (Werkhoutvuurzwam)
en op de onderzijde van rottend eikenhout een kernzwammetje. Deze laatste bleek toch wel
een bijzondere vondst. Gezien de kenmerken moest het welhaast een Camarops-soort zijn.
Twee soorten zijn tot nu toe in Nederland gevonden n.l. Camarops polysperma
(Kussenvormige kogelzwam) en Camarops microspora (Maggikogelzwam). Beide komen
ze voor op de Rode Lijst (GE). Binnenin de stromata ontwikkelen zich de peritheciën. Bij
de eerste zijn deze peritheciën langgerekt, cilindrisch en mooi naast elkaar geplaatst. Bij
Camarops microspora zijn de peritheciën meer bolvormig tot flesvormig en onregelmatig
naast en boven elkaar geplaatst. Het materiaal bleek tot de laatste soort te behoren.
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Camarops microspora (Foto pagina xx)
De stromata zijn zwart tot grijszwart, meestal langgerekt kussenvormig met een vrij glad tot
onregelmatig wrattig oppervlak. Ostioles zijn nauwelijks zichtbaar en komen niet boven het
stroma uit. Lengte van het stroma tot ± 10 mm, breedte tot ± 5 mm. De stromata kunnen
solitair, maar ook met enkele dicht bijeen groeien.
Asci uniseriaat, 8-sporig, lengte tot 60 m, en J-. Sporen bruin, relatief klein (5-7 x 33,5 m), cilindrisch/ovaal, donkergrijs met meestal twee grote druppels, zonder kiemspleet.
In Melzers reagens verdwijnen deze druppels en wordt een kleine kiemporus zichtbaar.
Bertiella rhodospila
Nog interessanter was het materiaal dat de eerste auteur een week eerder elders in de
‘Kaaistoep’ in een elzenbosje had gevonden, eigenlijk op zoek naar Ciboria amentacea
(Elzenkatjesmummiekelkje). Omdat die niet te vinden was, werden de stammetjes onderzocht die een paar jaar eerder omgezaagd waren. Op één stammetje groeide een
pyrenomyceetje dat in de schors kleine scheurtjes laat ontstaan, waardoor een zwart stroma
zichtbaar wordt. Hierop groeien groepsgewijs kleine bol- tot peervormige peritheciën met
kleine uitstekende ostioles. Op de schors waren ook solitaire peritheciën te vinden, die
bovenop de schors leken te groeien.
Beschrijving: (Foto pag. xx)
Asci onregelmatig biseriaat, 8-sporig, lengte tot 110 m en J-. Parafysen vrij breed en
gesepteerd, maar onvertakt. Sporen kleurloos, vrij klein (20-24 x 4-5 m), golvend
cilindrisch tot spoelvormig met insnoering bij het middenseptum. Aan weerszijden van het
septum enkele grote druppels (zoals bij Lophiostoma-soorten wel gezien kan worden), en
het bovenste sporenvak breder dan het onderste.
Afwijkend van Lophiostoma is het voorkomen van meerdere septen bij oudere sporen, en
vooral het stroma dat wat houtig is en uit diverse lagen bestaat. De meeste Lophiostoma’s
komen op kruidachtig substraat voor. Het bleek een zeer bijzondere vondst, namelijk
Bertiella rhodospila (Berk. & M.A. Curtis) M.E. Barr te zijn. Een nieuwe soort voor
Nederland en pas de tweede vindplaats in Europa. Van Noord-Amerika is hij al langer
bekend en in Europa is hij tot dusverre alleen gevonden in Oostenrijk (Barr, 2002).
Reinculturen van deze stam worden bewaard in de CBS-collectie van schimmelculturen.
Na een week werd een anamorf gevormd die behoort tot het genus Phoma. Dit is de eerste
keer dat van een soort van het genus Bertiella een relatie met een anamorf is vastgesteld.
Literatuur
Barr, M.E. 2002. Teichosporaceae, another family in the Pleosporales. Mycotaxon 82: 373-389.
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CHLOROPHYLLUM EN MACROLEPIOTA IN NEDERLAND
Nieuwe inzichten door moleculair onderzoek
Else C. Vellinga
861 Keeler Ave, Berkeley, CA 94708-1323, U.S.A.
Vellinga, E.C., 2003. Macrolepiota and Chlorophyllum in the Netherlands. New developments based
on molecular analyses. Coolia 46(4): 177-188.
A combination of morphological and molecular characters divide Macrolepiota s. str. from
Chlorophyllum. The latter harbours species with green spores, and species with white spores formerly
reckoned to Macrolepiota sect. Laevistipedes. The morphological differences between the two genera
are the structure of the pileus covering, the stipe covering, and the structure of the germ pore.
Chlorophyllum is represented by four species in the Netherlands: Chl. brunneum (in the past known
as M. rachodes var. bohemica or var. hortensis), Chl. olivieri and Chl. rachodes, and Chl. molybdites
in greenhouses and other hot indoor environments. Key characters to distinguish Chl. brunneum from
Chl. rachodes are the shape of the annulus, the shape of the bulb, and the shape of the cheilocystidia.
A key to the European agaricoid species of Chlorophyllum is given.

Inleiding
Bestaat er een correlatie tussen de grootte van de vruchtlichamen en de mate van
taxonomische opheldering, in andere woorden: hoe groter de paddestoelen, hoe helderder
de soortgrenzen? Als het geslacht Macrolepiota (Parasolzwammen p.p.) onder de loep
genomen wordt, is het antwoord op deze vraag een keihard ‘nee’. De laatste jaren heb ik
daarom speciaal aandacht besteed aan deze grote paddestoelen en hier wil ik een aantal van
de resulten samenvatten en presenteren.
Het is moeilijk aan Macrolepiota-soorten voorbij te lopen. Het zijn grote – tot een halve
meter hoge stelen en even brede hoeden (!) – bruinschubbige zwammen die wegbermen,
lichte bossen en weilanden opsieren. Ook de microscopische structuren zijn groot, voor
parasolzwambegrippen. Sporen van 15 m lang zijn normaal, en de basidiën zijn ook fors.
In de groep van M. rachodes, de Knolparasolzwam, was het jarenlang een komen en
gaan van soorten en variëteiten, waarin De Kok (1991a en 1991b) en De Kok & Vellinga
(1998) enige orde hebben geschapen. Zij toonden aan dat de kenmerken om M. rachodes
van M. bohemica te onderscheiden zoveel overlap vertoonden, dat het bestaansrecht van M.
bohemica miniem was. Maar ja, als je naar een nieuw gebied verhuist en daar zo’n abruptknollige M. rachodes ziet, hoe noem je die dan? Is het gewoon M. rachodes, en zo niet, wat
zijn dan betrouwbare kenmerken om deze soort te onderscheiden?
Dat de Groenspoorparasolzwam, Chlorophyllum molybdites, en de Knolparasolzwam,
M. rachodes, erg op elkaar lijken is niets nieuws. Moreno et al. (1995) synonymiseerden de
twee geslachten, gebruikten de naam Macrolepiota voor het geheel en maakten een aparte
sectie Chlorophyllum voor de groensporige soort. De vraag is natuurlijk, of de verschillen
inderdaad zo klein zijn dat één geslacht gerechtvaardigd is.
Een andere vraag behelst de indeling binnen het geslacht: horen M. venenata en M.
excoriata (Rafelige parasolzwam) in dezelfde sectie omdat ze geen van beide gespen
hebben (Singer, 1986), of is de indeling van Bon (1993) beter die ze in twee geheel
verschillende secties plaatst, en ook een derde sectie onderscheidt op grond van een set van
kenmerken (nl. de vorm van de ring en de vorm van de kiempore en het kapje erover)?
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Moleculaire kenmerken en technieken bieden de mogelijkheid om dergelijke hypothesen te
toetsen en nieuwe antwoorden te vinden op oude vragen. In het achterhoofd houden we
natuurlijk wel dat geen enkele methode en geen enkel kenmerk op alle vragen een antwoord
kan bieden. Zo heb ik de basenvolgorde van twee stukken DNA, namelijk ITS (‘internal
transcribed spacer’) en LSU (‘large subunit’) bepaald, van vele collecties afkomstig uit vier
werelddelen. Deze twee stukken DNA worden veel gebruikt in andere vergelijkbare studies
(bijv. Johnson, 1999; Moncalvo et al., 2002) en hebben geen functie voor het bepalen van
het uiterlijk van de vruchtlichamen. Dit maakt ze bij uitstek geschikt om classificaties
gebaseerd op morfologie te testen. Op grond van dit sequentieonderzoek heb ik nieuwe
hypothesen opgesteld voor verwantschappen binnen de familie Agaricaceae (Vellinga,
2003b; Vellinga et al., 2003). Hier kijken we nu speciaal naar de consequenties van dit
onderzoek voor Macrolepiota in Nederland.
Welke geslachten?
De grootste verrassing was het feit dat M. procera (Grote parasolzwam) en M. mastoidea
(Tepelparasolzwam) helemaal niet zo nauw verwant zijn met M. rachodes en Chlorophyllum molybdites als altijd gedacht. De twee groepen staan duidelijk apart van elkaar
(Figuur 1) en worden nu als aparte geslachten opgevat: Macrolepiota dat o.a. M. procera,
M. mastoidea en M. excoriata bevat, en Chlorophyllum met Chl. molybdites en M. rachodes
en verwanten. Morfologische verschillen onderbouwen dit ook: Macrolepiota-soorten
hebben een getijgerde steel en een hoedbedekking bestaande uit lange rechtopstaande haren,
en sporen met een kleurloos kapje over de kiempore; Chlorophyllum-soorten hebben een
gladde steel en een hoedbedekking opgebouwd uit korte cilindrische cellen die zeer dicht
opeenstaan, en sporen met een vaak brede kiempore zonder kap. De verschillen in kiempore
zijn essentieel: het is een depressie van de sporenwand in Chlorophyllum, en een echte
wandonderbreking in Macrolepiota (Meléndez-Howell, 1967). De groep van M. rachodes
wordt dus uit Macrolepiota verwijderd, waardoor Macrolepiota nu alleen de elegantere,
slankere soorten bevat. Het concept van Chlorophyllum wordt sterker veranderd. Niet alleen
worden er soorten bijgevoegd met ongekleurde sporen, ook een tropische soort zonder
kiempore in de sporen hoort er nu bij, en Endoptychum agaricoides.
In allerlei groepen plaatjeszwammen, zoals Melkzwammen (Lactarius), Gordijnzwammen (Cortinarius) en Champignons (Agaricus), zijn soorten ontstaan waarvan de
vruchtlichamen zich niet ontplooien en de vaak gekleurde sporen niet actief worden
afgeschoten. Deze zogenaamde secotioïde vormen werden tot voor kort ondergebracht in
aparte geslachten: Zelleromyces, Thaxterogaster en Gyrophragmium zijn voorbeelden die
bij de drie bovengenoemde geslachten horen. Door moleculair onderzoek is aangetoond dat
dergelijke vormen herhaalde malen zijn ontstaan, ook binnen één geslacht. Tot Agaricus
behoren bijvoorbeeld Longula texensis, Gyrophragmium dunalii en Endoptychum
depressum, en deze drie soorten zijn elk op zich nauwer verwant met ‘echte’ Agaricussoorten dan met elkaar. Ook binnen Chlorophyllum is een dergelijke secotioïde soort
ontstaan, Endoptychum agaricoides, die voorkomt in droge en steppe-achtige delen van
Europa, Azië en Noord-Amerika. Het geslacht Endoptychum was tot voor kort een veilige
haven voor soorten van diverse pluimage; eerder was er Secotium dat die rol had, te
vergelijken met wat Agaricus voorstelde in de 19e eeuw. Endoptychum agaricoides is de
typesoort van Endoptychum en natuurlijk is de naam Endoptychum meer dan 50 jaar ouder
dan Chlorophyllum. Officieel zou het geslacht dan Endoptychum moeten gaan heten - stel je
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Figuur 1. De positie van Macr olepio ta soorten binnen de Agaricaceae, gebaseerd op
ITS en LSU sequenties. Eén van 2299 ‘Most Parsimonious Trees’ is weergegeven.
Lima cella glioderma is de buitengroep. Voor de leesbaarhe id zijn de name n van alle
andere taxa, behalve die van Macrolepiota en nauwe verwanten, weggelaten; namen
van soorten die niet tot de Agaricac eae beh oren zijn w el gegeven. D e familie is
aangeduid m et een dub bele pij l.
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voor: Endoptychum rachodes! Sowieso niet zo’n goede oplossing, daar de naam niet erg
wijd bekend is. Endoptychum-soorten verschillen onderling sterk en alleen de typesoort
hoort bij Chlorophyllum; E. depressum bijvoorbeeld is een gesloten Agaricus uit de sectie
Arvenses. En, last but not least, Chl. molybdites heeft zoveel vergiftigingen op zijn naam
staan, dat afschaffen van de naam Chlorophyllum een zeer ongelukkige greep zou zijn.
Gelukkig bieden de huidige naamgevingsregels de mogelijkheid om geslachtsnamen te
conserveren, en een voorstel om Chlorophyllum te behouden en Endoptychum te verwerpen
is inmiddels gelanceerd (Vellinga & De Kok, 2002).
In de Agaricaceae lijkt het erop dat een gekleurde sporenwand verschillende keren is
ontstaan, en dat soorten met een gekleurde wand niet per se ook nauw verwant zijn.
Melanophyllum en Agaricus bijvoorbeeld horen niet bij elkaar; Melanophyllum is nauw
verwant met Cystolepiota-soorten, hetgeen de algemene bouw van het vruchtlichaam ook al
aangeeft. In deze familie geldt, dat kenmerken van het velum en de opbouw van de trama
belangrijker zijn dan sporenkenmerken.
De gekleurde sporen van E.
agaricoides en Chl. molybdites en
Leucoag. leucothites
Leucoag. nympharum
verwanten geven deze soorten waarschijnlijk een evolutionair voordeel
doordat de gekleurde sporenwand
- - 10 veranderingen
sporen beschermt tegen uitdroging
en UV-straling. Secotioïde soorten in
open droge gebieden hebben donker
gekleurde sporen.
Macrolepiota –
Grote Parasolzwammen
Binnen Macrolepiota in afgeslankte
vorm verandert er niet zo veel. De
twee secties die Bon (1993)
onderscheidde zijn ook op grond van
moleculaire kenmerken prima te
onderscheiden (Figuur 2): sectie
Macrolepiota waartoe M. procera en
M. fuliginosa behoren, en sectie
Macrosporae met M. excoriata en
het complex van M. mastoidea. Er
blijkt wel ontzettend weinig verschil
in ITS te zijn in de groep van M.
mastoidea, M. konradii, M. psammophila en M. subsquarrosa. Ook de
morfologische verschillen tussen
deze soorten zijn erg subtiel. Dit
betekent niet automatisch dat ze
allemaal tot één soort behoren.

Figuur 2. De structuur van Macrolepiota in afgeslankte vorm, ten opzichte van Leucoagaricus leucothites en L. nympharum, gebaseerd op ITS sequenties. De drie belangrijkste groepen zijn aangeduid.
Macrolepiota dolichaula komt voor in Australië en
Azië; M. clelandii komt ook in Australië voor, en in
Nieuw-Zeeland; M. eucharis en M. velosa zijn tropische soorten met een volva.
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Veel meer onderzoek aan veel meer collecties uit deze groep van een groot verspreidingsgebied is nog steeds hard nodig.
De derde groep in de moleculaire boom is een tropische groep, gekenmerkt door een
volva aan de basis van de steel; deze soorten werden vroeger tot een apart geslacht, Volvolepiota, gerekend.
Juist in Macrolepiota zijn heel veel namen verkeerd gepubliceerd of verkeerd gebruikt.
Neem de Grote parasolzwam, Macrolepiota procera, bekend van de gehele wereld. Bij
nader onderzoek bleek dat collecties uit Australië gekenmerkt worden door 2-sporige
basidiën en lange cilindrische cheilocystiden; deze soort werd beschreven als M. clelandii
(Grgurinovic, 1997). In Zuid-Amerika werd de soort ook gemeld, maar ook daar bleek het
om een andere soort te gaan, die door Franco-Molano (1999) M. colombiana werd gedoopt.
De Noord-Amerikaanse vertegenwoordigers zijn ook duidelijk geheel anders dan de in
Europa voorkomende zwammen (zie ook Figuur 2) en zijn nog in afwachting van een
officiële beschrijving, en dan zijn er nog de Japanse vormen die, zij het minder duidelijk,
ook van de Europese soort afwijken
(Vellinga et al., 2003). Nu lijkt het er
dus op dat de Grote parasolzwam Leucoag. leucothites Leucoag. nympharum
alleen in Europa voorkomt.
Chlorophyllum Knolparasolzwammen
Ook binnen dit geslacht kunnen
enkele duidelijke groepen onderscheiden worden (Figuur 3). De soorten met gekleurde sporen vormen een
aparte groep (Chl. molybdites, de
Afrikaanse Chl. globosum en Endoptychum agaricoides).
Binnen Chlorophyllum zijn de
verschillen in ITS juist groot, dit in
tegenstelling tot Macrolepiota. En zo
blijkt dat het ITS van Chl. olivieri en
dat van de abrupt-knollige soort uit
Californië zeer afwijkt van dat van
Chl. rachodes. Genoeg verschil in ITS
en morfologische kenmerken om Chl.
olivieri als aparte soort te onderscheiden, en om nummer drie ook als
soort te erkennen. Deze derde soort is
zeer wijdverspreid en komt zowel in
Noord-Amerika, als in Australië en
Europa voor. Dit is de soort die vaak
M. rachodes var. hortensis werd genoemd (bijv. in Phillips, 1981). De
Kok (1991a & b) had al aangegeven
dat die naam niet geldig gepubliceerd

- - 10 veranderingen

Figuur 3. De structuur van Chlorophyllum, ten
opzichte van Leucoagaricus leucothites en L.
nympharum, gebaseerd op ITS sequenties. De groep
met de gekleurde sporen is aangegeven. De drie in
Nederland voorkomende soorten van het rachodes
complex zijn ook ge‘oor’merkt. Chlorophyllum
neomastoideum komt in Japan voor; Chl. hortense
is een pan(sub)tropische soort zonder kiempore;
Chl. nothorachodes is recentelijk uit Australië
beschreven en lijkt sterk op Chl. brunneum, en Chl.
globosum is een sterk op Chl. molybdites gelijkende
Afrikaanse soort.
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was, en dat de naam ‘bohemica’ gebruikt moest worden, als je dit taxon wilde onderscheiden. Bij nadere beschouwing bleek die naam evenmin geldig te zijn. Bij wat meer
graven in de literatuur dook de naam ‘brunnea’ op, voor een uit het oosten van de Verenigde Staten beschreven soort. Deze naam was wel geldig gepubliceerd, het materiaal kwam
overeen met wat onder de namen bohemica en hortensis beschreven was (Vellinga, 2003a),
en is dus nu in Chlorophyllum gecombineerd (Vellinga, 2002). Rest nog de vraag hoe we
deze soort kunnen herkennen. De abrupte knol is heel kenmerkend, maar ook de ring is
karakteristiek. Die heeft aan de onderkant een stevige bruine zone, en geen dubbele kroon,
zoals in Chl. olivieri en Chl. rachodes. Een derde verschilkenmerk is microscopisch: de
cheilocystiden van Chl. rachodes zijn gesteeld-bolvormig tot knotsvormig, terwijl die van
Chl. brunneum voornamelijk knotsvormig zijn (Figuur 4). Zoals ook al door De Kok (1991a
& b) en De Kok & Vellinga (1998) aangetoond werd, zijn de grootte en de kleur van de
schubben, en de grootte van de kiempore geen goede kenmerken om de taxa te onderscheiden. Omdat deze bevindingen sterk afwijken van de opvattingen die eerder in de Flora
agaricina neerlandica zijn gepubliceerd (Vellinga, 2001), volgt een nieuwe sleutel tot de vijf
Chlorophyllum-soorten die mogelijk in Nederland aan te treffen zijn.
Intrigerend is de vraag hoe algemeen Chl. rachodes, Chl. brunneum en Chl. olivieri in
Nederland zijn en in welke habitats ze voorkomen. Is er een duidelijk verschil in biotoop?
Voor het karteringsproject werden deze drie soorten niet onderscheiden (Chl. olivieri werd
als variëteit van M. rachodes beschouwd), en Chl. rachodes in wijde zin is de meest
wijdverspreide soort van alle parasollen in Nederland. Chlorophyllum olivieri is bekend van
sparrenbossen en de Zuid-Limburgse hellingloofbossen; Chl. brunneum is vooral op
composthopen en binnenshuis in bloempotten en kassen te vinden. Ik ken Chl. rachodes
van wegbermen en tuinen, groeiend tussen de straatstenen midden op een Amsterdamse
gracht, en uit sparrenbossen.
Maar dit zijn slechts een paar losse waarnemingen. Met zijn allen moeten we in staat
zijn om een completer beeld van de ecologie en verspreiding van deze soorten in Nederland
te verkrijgen!
Sleutel tot de Nederlandse Chlorophyllum-soorten
1. Sporenfiguur groen; lamellen geheel groenachtig bij ouder worden; alleen in kassen en
andere kunstmatig warm en vochtig gehouden habitats
Chl. molybdites
1. Sporenfiguur wit of licht crèmekleurig; lamellen wit- of bruinachtig bij ouder worden,
nooit geheel groen; er is soms een blauwachtige waas aan de top van de steel bij de
aanhechtingsplaats van de lamellen
2. Hoedschubben met dezelfde kleur als de achtergrond (vaak olijfachtig bruin, grijsachtig
bruin); sporen (7,5-)8,0-11,0 x 5,5-7,0 m, gemiddeld 8,7-10,0 x 5,8-6,6 m
Chl. olivieri
(zie afbeelding in Breitenbach & Kränzlin, 1995, fig. 256,
als Macrolepiota rachodes var. rachodes)
2. Hoedschubben bruin (lichtbruin, donkerbruin, roestbruin etc.) op een lichtgekleurde
achtergrond, die duidelijk lichter is dan de schubben (in oude exemplaren kunnen de
schubben dezelfde kleur hebben als de achtergrond); sporen 8,8-13 x 5,5-8,5 m,
gemiddeld 9,5-11,2 x 6,2-7,7 m
3. Gespen afwezig aan de basis van basidiën en cheilocystiden
M. venenata (nog niet uit Nederland bekend)
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3. Gespen aanwezig aan de basis van basidiën en cheilocystiden
4. Vruchtlichamen met een abrupte knolvormige steelbasis; de knol is soms duidelijk
gerand; ring tamelijk eenvoudig, zonder dubbele kroon, maar met een stevige bruine
plak aan de onderkant; sporen vaak met een afgeknotte top; cheilocystiden 20-51 x
9-19 m, knotsvormig, slank knotsvormig
Chl. brunneum
(zie afbeelding in Phillips, 1981, pag. 25
als Macrolepiota rachodes var. hortensis)
4. Vruchtlichamen met een knolvormig verbrede steelbasis, maar niet abrupt knolvormig; ring complex, met dubbele kroon; sporen of met afgeknotte of met
afgeronde top; cheilocystiden 10-38 x 8,5-25 m, bolvormig, gesteeld bolvormig,
breed knotsvormig of knotsvormig
Chl. rachodes
(zie afbeelding in Breitenbach & Kränzlin, 1995, fig. 257,
als Macrolepiota rachodes var. hortensis)
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Figuur 4. Overzicht van de sporen en cheilocystiden van Chl. brunneum,
Chl. olivieri en Chl. rachodes. Maatstreepje is 10 m.
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De NMV laat, terecht, geen gelegenheid onbenut om in publicaties, folders en voordrachten
het grote publiek te wijzen op de ecologische betekenis van paddestoelen, onder meer als
afvalopruimers en mycorrhizavormers. Het is langzamerhand onder natuurbeschermers
algemeen bekend dat paddestoelen belangrijk zijn voor een goed functioneren van
stofkringlopen in de natuur. Toch heeft die bewustwording, zoals ik eerder signaleerde, niet
geleid tot een significante toename van de belangstelling voor de mycoflora in die kringen.
Dat geeft te denken.
Tijdens excursies stel ik aan deelnemers soms de gewetensvraag waarom ze belangstelling
voor paddestoelen hebben. De eminente betekenis van zwammen voor het functioneren van
ecosystemen werd nooit als motief genoemd. Wel twee andere eigenschappen van
paddestoelen. De eerste heeft te maken met het avontuurlijke karakter van de
paddestoelenstudie. Paddestoelen zijn boeiend omdat ze elke keer zo onverwacht uit het niet
opduiken, en dan staan ze er maar even. Dat maakt het inventariseren van paddestoelen veel
spannender dan van bijvoorbeeld planten. Er valt bovendien nog zoveel op mycologisch
gebied te ontdekken: zeldzaamheden in je eigen achtertuin, nieuwe soorten voor Nederland,
zelfs compleet onbeschreven soorten.
Paddestoelen zijn echter op de eerste plaats populair vanwege hun rijkdom aan vormen en
kleuren. Iedere herfst opnieuw sta ik vol bewondering stil bij de eerste Vliegenzwam. Wie
verwondert zich niet over de bizarre schoonheid van stinkzwammen en koraalzwammen?
Deze wondere wereld strekt zich uit tot details van de paddestoel die met het blote oog
onzichtbaar zijn. De microscoop onthult een fantastische microwereld van sporen als
morgensterren en cystiden als kroonluchters. Dan blijken zelfs saaie witte korstjes een fraaie
binnenwereld te bezitten. Bernhard de Vries heeft eens zo’n korstzwam als een nieuwe soort
beschreven onder de naam Hyphoderma cryptocallimon. Dat laatste is Grieks voor ‘verborgen
schoonheid’. Als reactie op mijn vraag om wat voor schoonheid dat ging, maakte Bernhard
een lyrische vergelijking tussen de vorm van de cystiden en een vrouwenlichaam…
Ik denk dat we als NMV-leden een beetje verliefd zijn op paddestoelen. Maar dat zeg je als
nuchtere Hollander niet hardop. Een ‘natuurliefhebber’ kan nog net, maar gekker moet het
niet worden. De drang om paddestoelen te beschermen komt naar mijn mening op de eerste
plaats voort uit die liefde. De taal van de liefde is poëzie en kunst. Daarmee win je de harten
van mensen. De Vlinderstichting heeft dat goed begrepen. Wie houdt er niet van kleurige,
vederlichte vlinders? Dagvlinders wel te verstaan, want de vale bruine motten die ’s nachts op
het lamplicht afkomen worden niet in de etalage geplaatst. Die zouden mensen eerder afstoten
dan aantrekken. Het blad van de Vlinderstichting toont met prachtige kleurenfoto’s
doorlopend hoe fraai dagvlinders zijn. Voor het functioneren van ecosystemen zijn ze evenwel
vrijwel zonder betekenis. Je zou ze frivole versieringen van het landschap kunnen noemen.
Maar intussen zijn vlinders wèl doelsoorten binnen het natuurbeleid en worden er miljoenen
gespendeerd aan inventarisaties en beheersplannen.
Zouden we als mycologen wat van die benadering kunnen leren? Wellicht kunnen we in
onze betogen over nut en noodzaak van paddestoelen vaker getuigen van wat ons werkelijk
bezielt; anderen laten delen in onze bewondering, verwondering en liefde.

VERSPREIDING DOOR SPOREN
De wind waait waarheen hij wil 1
Thomas W. Kuyper
sectie Bodemkwaliteit, Wageningen Universiteit, Postbus 8005, 6700 EC Wageningen
Kuyper, Th.W. 2003. Dispersal of spores. Coolia 46(4): 198-200.
The relative importance of long-distance dispersal of fungal spores in creating geographical
population structure has been investigated in Schizophyllum commune. This cosmopolitan species can
be subdivided into three well-supported molecular groups, each with its own distribution area. This
pattern suggests that long-distance dispersal is too irregular to create one completely mixed
population. Several cases of (recent) long-distance dispersal have also been noted, possibly related to
range expansion of this ruderal species following deforestation and land-use changes. Spores of the
species have been trapped in the Caribbean. Data show a spore rain of about 18 spores per square
metre per hour. Spore rain is predominantly local, but again instances were found of spore dispersal
over longer distances. Wind direction seems more important in such cases than actual geographical
distance in determining the composition of the spore rain.

Paddestoelen kunnen gigantische aantallen sporen vormen. Zo vormt één Reuzenbovist
(Langermannia gigantea) wel 2.000.000.000.000 sporen. Als elke spore zou kiemen en een
eenkernig mycelium (monokaryon) zou vormen, en elke twee monokaryons een tweekernig
mycelium (dikaryon) zouden vormen, waaruit jaarlijks één vruchtlichaam met een gewicht
van 500 gram voortkomt, dan zou na één jaar het gewicht van die reuzenbovisten groter zijn
dan dat van alle mensen op aarde. En in het derde jaar zouden alle reuzenbovisten veel meer
wegen dan het totale gewicht van de aarde.
Zulke getallen geven dan ook aan hoe ongelooflijk veel sporen er verloren moeten gaan.
Desondanks blijken sommige soorten over de hele wereld voor te komen. Een voorbeeld
van zo’n kosmopoliet is het Waaiertje (Schizophyllum commune) dat uit alle werelddelen
bekend is. Bij zo’n kosmopolitische soort kun je je afvragen in hoeverre er sprake is van
een geografisch bepaalde populatiestructuur. Als er relatief weinig uitwisseling plaatsvindt
van sporen tussen continenten, moeten de verwantschappen binnen de soort hoofdzakelijk
binnen de continenten zelf gevonden worden. Hoe meer uitwisseling van sporen over grote
afstand plaatsvindt, des te minder duidelijk wordt de geografische populatiestructuur. Raper
en medewerkers (1958) onderzochten het Waaiertje en concludeerden dat er geen sprake
was van een geografisch patroon en dat er dus op grote schaal sporenuitwisseling plaats
moest vinden. Helaas was de toen gebruikte methode problematisch, doordat ze leidt tot
aanzienlijke overschatting van verbreiding over grote afstand.
Het onderzoek van James en anderen (1999, 2001) werd met nieuwere moleculaire
methoden gedaan, waarbij dit risico van vertekening niet gold. Uit dit onderzoek kwam naar
voren dat er wel duidelijk sprake is van een geografisch patroon, hetgeen op veel beperktere
sporenuitwisseling tussen continenten wijst. Het Waaiertje valt uiteen in drie moleculair
duidelijk gescheiden groepen die elk een eigen verbreidingsgebied hebben. De eerste groep
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Dit artikel is het vierde in een serie over recent ecologisch onderzoek
aan paddestoelen.
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(OH) omvat de collecties van het oostelijk halfrond (Australië, Azië, Europa; maar ook de
vondsten uit het westen van de Verenigde Staten), de tweede groep (NWH) de collecties
van het noordelijk deel van het westelijk halfrond (Noord-Amerika, Midden-Amerika), en
de derde groep (ZWH) collecties van het zuidelijke deel van het westelijk halfrond (ZuidAmerika; de Caribische eilanden, maar ook de zuidoostelijke Verenigde Staten). Binnen
deze groepen was er daarentegen maar beperkt sprake van een geografische populatiestructuur. Binnen elk van deze drie groepen werden daarnaast enkele collecties gevonden
met een verspreiding die niet in dat beeld paste, en waarvan we dus moeten aannemen dat
er wel verbreiding over langere afstand plaats heeft gevonden. De groep NWH bevatte ook
collecties uit Afrika (Ghana, Zuid-Afrika), Azië (Jordanië, Borneo), Europa (Duitsland) en
Zuid-Amerika (Colombia), terwijl in de groep OH ook collecties uit Chili en Costa Rica
aanwezig waren. De meest aannemelijke verklaring is dat het hier recente gevallen van
verbreiding over lange afstand betreft. Ook het voorkomen van het type OH in Californië
kan het best worden verklaard uit een recent geval van verbreiding over lange afstand.
Daarbij kan natuurlijk de mens rechtstreeks of indirect een rol gespeeld hebben. Het
Waaiertje is een ruderale soort met een voorkeur voor open, gestoorde milieus. Het is goed
mogelijk dat ontbossing en veranderingen in landgebruik de kansen voor het Waaiertje
hebben doen toenemen, waardoor de soort zich verder kan uitbreiden. In elk geval kon voor
de groep ZWH aangetoond worden dat de soort zich recent sterk heeft uitgebreid binnen
Zuid-Amerika en de Cariben, vermoedelijk vanuit het Amazonegebied. Juist deze sterke
uitbreiding onder menselijke invloed zou kunnen verklaren dat verbreiding over grotere
afstand nu aantoonbaar is.
Uit het onderzoek bleek dat het westelijk halfrond een gebied is waar twee groepen met
elkaar in contact kunnen komen: de groep NWH die zich vanuit Noord-Amerika naar het
zuiden uitbreidt, via Centraal-Amerika (en nu ook in Colombia terecht is gekomen), terwijl
de groep ZWH vanuit Zuid-Amerika over zee naar de Caribische eilanden en uiteindelijk in
Florida en Noord-Carolina is gekomen. Dat de groep ZWH wel via de Caribische zee
Noord-Amerika heeft bereikt, maar het omgekeerde niet het geval is, valt te verklaren uit de
overheersende winden. De passaatwind, die verantwoordelijk is voor de orkanen die vaak
het gebied teisteren, waait in noordelijke richting.
Zo’n contactgebied is een ideaal terrein om nauwkeuriger te onderzoeken hoeveel
sporen er door de wind worden getransporteerd en waar deze van afkomstig zijn. Zo’n
onderzoek lijkt gemakkelijker bedacht dan uitgevoerd. Want het determineren van
paddestoelen als je niets anders dan sporen hebt in een luchtmengsel is een hachelijke zaak,
zeker bij het Waaiertje met gladde, kleurloze, inamyloïde sporen van 3-5 x 1-2 m. Maar
bij basidiomyceten is er een simpele oplossing door met sporenvallen te werken. De
sporenval is door Adams en anderen (1984) beschreven. Op een petrischaal wordt een
monokaryon gekweekt en enige tijd (bijvoorbeeld 12 uur) blootgesteld aan de lucht. Sporen
van diezelfde soort kunnen landen op de petrischaal, kiemen, ook tot een monokaryon
uitgroeien, en vervolgens kunnen beide monokaryons fuseren tot een dikaryon. Aangezien
een dikaryon gespen heeft en een monokaryon niet, is met de microscoop snel te zien of er
sporen van de desbetreffende soort geland zijn. De methode is overal toepasbaar: in het
vrije veld, op de top van flatgebouwen, op schepen op zee.
James & Vilgalys (2001) zetten sporenvallen voor het Waaiertje in verschillende
plaatsen in het gebied waar NWH en ZWH met elkaar in contact kunnen komen. In veel
gevallen werden dikaryons gevormd, hetgeen wijst op een behoorlijk grote aanvoer van
sporen (ook in een opstelling waar de petrischaaltjes op een schip een kilometer uit de kust
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werd geplaatst). Ze berekenden een sporenaanvoer van ongeveer 18 sporen per vierkante
meter per uur – aanzienlijk als je bedenkt dat de schaaltjes niet in de directe omgeving van
een vindplaats van het Waaiertje werden uitgezet. Voor het elfenbankje (Trametes
versicolor) is overigens berekend dat de sporenregen daar 113 sporen per vierkante meter
per uur bedroeg – maar dat was in een gebied waar elfenbankjes rijkelijk voorkwamen
(Williams en anderen, 1984). De sporenregen liet opnieuw geografische differentiatie zien:
bij sommige schaaltjes waren alle ingewaaide sporen afkomstig van de ZWH-groep (en van
een groot aantal verschillende populaties), maar bij de schaaltjes in Florida en de Bahamas
was 25-50% afkomstig van de NWH-groep en de rest van de ZWH-groep. Blijkbaar is op
sommige plaatsen de sporenregen vrijwel uitsluitend door plaatselijke processen bepaald, in
andere gevallen (zoals op het schip 1 km uit de kust van de Bahamas) spelen ook processen
op grotere schaal een rol, waarbij windrichting blijkbaar meer invloed heeft op de
samenstelling van de sporenregen dan de afstand tot groeiplaatsen in de buurt.
De appel valt niet ver van de boom, en de meeste paddestoelensporen komen ook niet
veel verder. Maar zelfs als 99,99% van de sporen binnen honderd meter van het
vruchtlichaam terecht komt, biedt dat, gezien de fantastische aantallen sporen die worden
geproduceerd, nog voldoende mogelijkheden voor verbreiding over grotere afstand. En
gelukkig hebben we nu (moleculaire) methoden om deze – in statistisch opzicht – extreme
gebeurtenissen te herkennen.
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HET NATUURLOKET

Makelaar in gegevens over planten en dieren
Rob van Westrienen, manager natuurloket
Waar komt de beschermde Korenwolf voor? En de Rugstreeppad? Waar broedt de
zeldzame Kwartelkoning? Belangrijke vragen voor natuurbeschermers, maar ook voor
iedereen die te maken heeft met de inrichting en beheer van ons land. Immers, diverse
wetten en richtlijnen dwingen een ieder rekening te houden met de eventuele aanwezigheid
van beschermde planten en dieren. Voor een landelijk overzicht van de beschikbaarheid van
soortgegevens is er nu Het Natuurloket, te vinden via www.natuurloket.nl
Wat is Het Natuurloket?
Het Natuurloket is vooral een digitaal loket en heeft twee belangrijke taken. Ten eerste is
dat het faciliteren in het vinden van verspreidingsgegevens over planten en dieren en ten
tweede een helpdeskfunctie voor informatie over de verspreiding van planten en dieren en
over (inter)nationale natuurwetgeving.
Het Natuurloket faciliteert onder andere door op haar website, www.natuurloket.nl,
informatie over de verspreiding van planten en dieren en over natuurwetgeving te geven.
Op de website kunnen geïnteresseerden direct zien of er in een bepaald gebied beschermde
of bedreigde soorten aanwezig zijn. Het gaat hierbij om soorten die bescherming genieten
onder de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet.
Ook wordt informatie gegeven over soorten van Rode Lijsten.
De informatie over planten en dieren is tot op gedetailleerd niveau (1 bij 1 kilometer) op
te vragen. Op de kaart kan het gewenste gebied worden aangeklikt, waarna een rapportage
verschijnt van het desbetreffende gebied. In dit overzicht valt te lezen of en hoeveel
beschermde en bedreigde soorten zijn aangetroffen. Er wordt bijvoorbeeld gemeld dat er
twee vlindersoorten zijn gezien die op de Rode Lijst staan, of drie soorten broedvogels die
beschermd zijn vanuit de Vogelrichtlijn. Ook kan blijken dat het gebied goed onderzocht is
en dat er geen beschermde dier- of plantensoorten aanwezig zijn. Tevens wordt in de
rapportage aangegeven of het onderzoek volledig en actueel is (zie kader).
Gegevens over planten en dieren
Wat u in het overzicht niet zult aantreffen zijn de soortnamen van de aangetroffen
beschermde planten en dieren. Aan het verkrijgen van deze informatie zijn kosten
verbonden. Het Natuurloket kan hierin - kosteloos - faciliteren. Via Het Natuurloket kan
een offerte voor gegevenslevering worden aangevraagd en na instemming van de aanvrager
wordt de opdracht verleend. Het Natuurloket regelt dan voor u de contacten met de
gegevensbeherende organisaties, wat u een flinke hoeveelheid werk bespaart. Voor recente
informatie over de geschatte levertijden en een indicatie van de kosten verwijzen we u naar
de website (www.natuurloket.nl). Momenteel kan Het Natuurloket gebruik maken van de
gegevens uit de databestanden van de Particuliere Gegevensbeherende Organisaties
(PGO’s). Deze omvatten naar schatting 80% van de beschikbare flora- en faunagegevens.
De PGO’ s streven er naar hun databanken zo compleet mogelijk te maken. Naast de eigen
gegevens zijn hierin ook gegevens van o.a. provincies (deels), waterbeheerders en
terreinbeheerders opgenomen.
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Waarom dit loket?
De Staatssecretaris van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, mw. G.
Faber, opende op 30 november 2001 de virtuele deuren van Het Natuurloket. De
belangrijkste reden was het makkelijker toegankelijk maken van verspreidingsgegevens van
planten en dieren voor gemeenten, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, adviesbureaus,
provincies en overheidsinstellingen. Tot voor kort was voor veel instanties onduidelijk waar
zij natuurgegevens vandaan konden halen. Bovendien zijn deze gegevens bij verschillende
organisaties aanwezig en kostte het zodoende nogal wat moeite om de gegevens boven de
tafel te krijgen.
Een belangrijk voordeel van goed toegankelijke gegevens is dat vroegtijdig in de
planvorming van ruimtelijke ordeningsplannen rekening kan worden gehouden met
beschermde en bedreigde plant- en diersoorten. Plannen kunnen in ruimte of tijd worden
aangepast, dan wel een ontheffing of vergunning kan bijtijds worden aangevraagd. Volgens
de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Flora- en Faunawet is het een verplichting voor een
ieder die plannen heeft voor de inrichting van (een stukje) Nederland om rekening te
houden met beschermde soorten. Sterker nog: het is ieders eigen verantwoordelijkheid om
te weten of er beschermde soorten in een plangebied aanwezig zijn of niet.
Het raadplegen van Het Natuurloket kan daarbij een verhelderende eerste stap zijn. De
helpdesk van Het Natuurloket kan u ook adviseren over de eventuele vervolgstappen die
ondernomen zouden kunnen worden.
Meer informatie: Het Natuurloket, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen
tel: 024-3652372, fax: 024-3652374
e-mail: info@natuurloket.nl, www.natuurloket.nl
Voorbeeld van een rapportage voor een kilometerhok (in dit geval X:133 / Y:445)
opvraagbaar via www.natuurloket.nl
Soortgroep
Broedvogels
Wintervogels
Libellen
Vlinders
Sprinkhanen
Zoogdieren
Reptielen
Amfibieën
Vaatplanten
Mossen
Korstmossen
Paddestoelen
Vissen

NB
-

H/V
2
-

1

1

5
8
nvt
nvt
-

1

-

RL
7
-

15
3
-

Legenda
- = niet beschikbaar via internet; mogelijk
wel onderzocht
nvt = niet van toepassing
NB = Natuurbeschermingswet
H/V = Habitatrichtlijn of Vogelrichtlijn
RL = Rode Lijsten

Volledigheid
Redelijk
Matig
Goed
Matig
Matig
niet onderzocht
zeer goed
goed
goed
niet onderzocht
-

Actualiteit
1/1/'93 - 1/10/'01
1/1/'90 - 1/10/'01
1/1/'90 - 1/10/'01
1/1/'90 - 1/10/'01
1/1/'90 - 1/10/'01
1/1/'85 - 1/10/'01
1/1/'85 - 1/10/'01
1/1/'75 - 1/10/'01
1/1/'80 - 1/10/'01
1/1/'80 - 1/10/'01
-

Volledigheid onderzoek: Hiermee wordt
aangegeven of op basis van de gebrachte bezoeken
een volledig overzicht is over de te verwachten
soorten van de betreffende soortgroep
Actualiteit: per groep is aangegeven uit welke
periode de gegevens zijn opgenomen
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Eric Schellekens, Accountmanager Groene Ruimte bij Arcadis
Snelle natuurtoets
“Als adviesbureau maakt Arcadis al heel veel gebruik van flora- en faunagegevens. Eerst
via de PGO’s en nu via Het Natuurloket. Het gaat dan om projecten als MER-rapportages,
natuurontwikkelingsprojecten, opstellen van bestemmingsplanwijzigingen maar ook door
de ‘rode’ sector geïnitieerde projecten als locatieontwikkeling (woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur). Voor opdrachtgevers vanuit zeer verschillende hoeken voeren wij
een ‘natuurtoets’ uit: hierin gaan we na of op basis van beschikbare gegevens eventueel
aangevuld met veldinventarisaties nadere afstemming op de groene wetgeving, en het
eventueel aanvragen van een ontheffing, noodzakelijk is. Ook geven wij op basis van de
beschikbare gegevens advies ten aanzien van de mogelijkheden en onmogelijkheden.”
Opdrachtgevers denken te laat aan mogelijk aanwezige natuurwaarden
“Via de homepage van het Natuurloket krijg je een prima eerste scan op de aanwezigheid
van beschermde soorten in een plangebied en hoe goed het gebied onderzocht is. Eventueel
kun je dan nog een opdracht geven voor de achterliggende basisgegevens of verdere
inventarisatie.
Als we de achterliggende gegevens nodig hebben zouden die wel sneller geleverd
moeten worden. De praktijk is namelijk dat opdrachtgevers zich veel te laat realiseren dat
ze verplicht zijn flora- en faunagegevens mee te nemen in het project!”
Vrije gegevens?
“Dat we moeten betalen voor de basisgegevens is zeker bij grotere (bouw)projecten geen
punt. Het past wel in het principe dat de initiatiefnemer betaalt. Ook kan ik me voorstellen
dat de overheid vanuit haar verantwoordelijkheid voor natuur en milieu de gegevens
kosteloos ter beschikking stelt: op die manieren kan de overheid ervoor zorgen dat de best
mogelijke gegevens voor iedereen beschikbaar zijn en kan er bij de ruimtelijke ontwikkeling binnen Nederland beter rekening gehouden worden met natuurwaarden.”
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BIJZONDERE WAARNEMINGEN EN VONDSTEN
Fraude in mycoland
Termorshuizen, A.J. 2003. A case of fraud. Coolia 46(3): 204-205.
In de herfst van 1999 vond Jan
Breembroek bij een paar beuken
en een berk langs de Utrechtseweg
in Doorwerth (Figuur 1) enkele
exemplaren van het Weerhuisje
(Astraeus hygrometricus). De plek
werd direct gepromoveerd tot
NEM-meetpunt. De gevonden
vruchtlichamen lagen weliswaar
los op de grond, maar dit vonden
we niet vreemd, want ze waren
oud en zwart. Toch kon over hun
identiteit geen twijfel bestaan: hun
weerhuisjeskarakter deden ze eer
Figuur 1. Het NEM-meetpunt voor, annex dumpaan (de hygroscopische slippen
plaats van, het Weerhuisje.
vouwen naar binnen onder droge
omstandigheden en weer naar
buiten als het vochtiger is) en microscopisch viel er niets op de vruchtlichamen aan te
merken. In de daaropvolgende jaren hebben we het Weerhuisje niet meer aangetroffen op
deze plek.
Onlangs zat ik met het bestuur van de plaatselijke tuiniersclub ‘Fritillaria’ te praten
over de voorbereiding van een lezing over bomen toen mijn zoekactiviteiten aan de
Utrechtseweg ter sprake kwamen. Eén van de bestuursleden
van de ‘Fritillaria’ woont namelijk tegenover de NEM-plek.
Haar schoot toen een vreemde
vondst te binnen die zij regelmatig doet in haar tuin, en op
een kladje tekende ze vaardig
een aardsterachtige structuur. Er
blijken zo veel exemplaren te
staan dat ze de vruchtlichamen
beschouwt als onkruid. Regelmatig worden ze dus weggeharkt en, jawel, het harksel
wordt nogal eens als meststof
bij de wat kwijnende boompjes
van de NEM-plek neergelegd.
Ziehier hoe je als vrijwillige
Figuur 2. Vers exemplaar van Weerhuisje, gefotoNEM-meter een onterechte melgrafeerd op 18 januari 2003, kort na een heftige vorstding kunt doen. Gelukkig beperiode. Doorwerth.
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vindt de echte vindplek zich maar 30 meter van de
fraudeplek, zodat het voor de paddestoelenkartering
niets uitmaakt.
Maar voordat ik te snel stellige conclusies zou
trekken moest ik natuurlijk eerst de nieuwe weerhuisjesplek bekijken. Op het moment dat ik het
verrassende bericht vernam lag er sneeuw en het was
nog donker ook, maar zodra de sneeuw weg was werd
ik gebeld: er waren alweer Weerhuisjes te zien! En
inderdaad, twee volwassen vruchtlichamen (zie Figuur
2) en één net verschijnend. De groeiplek is een smalle
strook tuin van zo'n75 cm tussen de oprijlaan en de
garage van de buren en ca. 2 m breed met wat verschillende struiken en een enkele boom in de buurt
(Figuur 3). Dit stemt overeen met de ruderale
standplaatsen waar het Weerhuisje van vermeld wordt:
parken, steenstorten en spoorbermen (Nauta &
Vellinga, 1995). Het beheer van dit stuk van de tuin
bleek te bestaan uit regelmatig harken, af en toe
tuingrond toedienen, zelden bekalken, en het harksel
Figuur 3. De echte groeiplaats
samen met de Weerhuisjes verwijderen. Dat het
van het Weerhuisje.
Weerhuisje hier voorkomt op een plek die af en toe
bekalkt wordt is bijzonder, want volgens Jalink (1995) zijn de Nederlandse vondsten
allemaal van geheel kalkloze gronden. In het buitenland is het Weerhuisje echter wel
gevonden op kalkhoudende bodems (zie Nauta & Vellinga, 1995).
Interessant is dat volgens de tuinierster, mw. Berentsen, de vruchtlichamen gedurende
het gehele jaar verschijnen en dat het er zeker wel enkele honderden per jaar zijn. Volgens
de Atlas van de Nederlandse paddestoelen (Nauta & Vellinga, 1995) worden alle aardsterren wel jaarrond gevonden, maar vaak zal het dan gaan om oude exemplaren, terwijl
hier in midwinter verse exemplaren werden gevonden.
Het Weerhuisje is een zeldzame soort die vooral na 1975 bijna ontbreekt op de Veluwe;
juist in de omgeving van de Veluwezoom kwam hij voor 1975 tamelijk veel voor (Nauta &
Vellinga, 1995). Vooral in Zuid-Limburg zijn enkele recente vondsten gedaan (Arnolds &
Veerkamp, 2000). Het Weerhuisje heeft in Europa vooral een mediterrane verspreiding, en
zou in Nederland wellicht kunnen gaan profiteren van de klimaatverandering.
In 1977 vond Carel Jongkind het Weerhuisje onder een beuk langs de Utrechtseweg in
Doorwerth (Lelieveld & Tjallingii, 1979). Zowel Carel als Frans Tjallingii konden zich
helaas niet meer herinneren wat de exacte vindplaats hiervan was. Bij de beschrijving van
het vruchtlichaam, dat in het herbarium van Wageningen zit, vond Carel de opmerking, ‘ten
oosten van Kievitsdel’, wat precies klopt met de huidige vondst. Zou het mycelium
misschien al meer dan een kwart eeuw oud zijn?
Literatuur
Arnolds, E.J.M. & Veerkamp, M. 2000. Opsporing verzocht! De integrale aandachtssoorten in het
paddestoelenmeetnet. Coolia 43(2): 58-74.
Jalink, J.M. 1995. De aardsterren van Nederland en België. Coolia 38, suppl.
Lelieveld, R. & Tjallingii, F. 1979. Symbolae mycologicae Gelriae II. Coolia 22(3): 70-76.
Nauta, M.M. & Vellinga, E.C. 1995. Atlas van de Nederlandse paddestoelen. Balkema, Rotterdam.

205

BOEKAANKONDIGING
Paddestoelvriendelijk natuurbeheer. P.J. Keizer. 2003.
Uitgave KNNV Uitgeverij, Utrecht. pp. 88. ISBN 9050111726.
Te bestellen bij de Uitgeverij van de KNNV, Postbus 19320, 3501 DH Utrecht.
Bestellen via email: info@knnvuitgeverij.nl
Prijs € 19,95, prijs voor leden NMV en KNNV € 17,95.
Nu de herfst nadert komen de paddestoelen weer in algemene belangstelling. En daarmee
natuurlijk de vraag hoe je door middel van natuurbeheersmaatregelen de paddestoelen kunt
bevorderen. De vraag speelt bij mycologen die groeiplaatsen kennen van belangrijke soorten
paddestoelen en graag zien dat die behouden blijven of zo mogelijk zich uitbreiden. Het is vaak
mogelijk om met de terreinbeheerders in contact te komen en hen te wijzen op de bijzondere
soorten en welke beheersmaatregelen hiervoor optimaal zijn.
In 1994 is de KNNV-mededeling 112 (Kuyper, 1994) verschenen waarin achtergrondartikelen over paddestoelen in het natuurbeheer en in Coolia verscheen onlangs een serie
schema’s met voor paddestoelen gunstige en ongunstige maatregelen (Jalink et al., 2001) als
uitvloeisel van de activiteiten van de Commissie Paddestoelen en Natuurbehoud van de NMV.
In het boekje ‘Paddestoelvriendelijk natuurbeheer’ staan deze maatregelen op toegankelijke
wijze bij elkaar, vergezeld van een toelichting en illustraties. De opzet is zo dat ook
boswachters, natuurbeheerders en hoveniers in steden en parken het boekje kunnen gebruiken.
De besproken biotopen zijn naaldbossen, loofbossen, lanen en wegbermen, landgoederen,
parken en gazons, graslanden, duingebieden, heide en veen, en tot slot natuur in de stad. Aan
de hand van twee gebieden wordt getoond hoe je in de praktijk in het beheer met paddestoelen
rekening kunt houden.
Literatuur
Jalink,, L.M., Keizer, P.J., Brouwer, E., Douwes, R.J.H., Immerzeel, G.J. & Nauta, M.M. 2001. Oog voor
paddestoelen: tips voor beheersmaatregelengericht op behoud en herstel. Coolia 44(4): 233-249.
Kuyper, Th (red.). 1994. Paddestoelen en natuurbeheer: wat kan de beheerder? Wetenschappelijke
Mededeling KNNV 112, Utrecht.
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UIT DE TIJDSCHRIFTEN
Chiel Noordeloos
Artikelen met meer dan twee auteurs worden gerefereerd als auteur et al. Een * achter een naam betekent
dat de betrokken soort in kleur is afgebeeld. De verschillende talen worden tussen ()] met de volgende
codes weergegeven: De = Deens; Du = Duits; En = Engels; Fr = Frans; It = Italiaans; Ne = Nederlands;
Sp = Spaans; Zw = Zweeds.

ÖSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FÜR PILZKUNDE
Heft 10. 2001 (Du, En):
Seppo Huhtinen geeft een nieuwe classificatie van een aantal soorten oorspronkelijk
beschreven in het ascomycetengeslacht
Pseudolachnea (Leotiales). Pseudolachnea
juniperi blijkt een ouder synoniem te zijn
van Urceolella conspicua en U. magnifica,
en dientengevolge wordt de nieuwe combinatie U. juniperi gemaakt. Pseudolachnea
pallida blijkt ook te moeten worden overgebracht naar het geslacht Urceolella.
Pseudolachnea minutissima en P. echinata
blijken synoniem te zijn met Hyalopeziza
pygmaea. Hyaloscypha amyloidopilosa is
een synoniem van H. priapi. Haematocanthoscypha uncipila wordt in twee soorten
opgesplitst, te weten H. uncipila sensu
stricto en H. straminellum comb. nov. Hanns
Kreisel en Anton Hausknecht beschrijven
twee nieuwe gasteromyceten voor Europa,
nl. Handkea lloydii and Vascellum floridanum. Voor beide geslachten wordt
bovendien een sleutel tot de Europese
soorten gegeven. H. Singer, G. Moreno en
C. Illana geven een overzicht van het
geslacht Lamproderma (nivicole myxomyceten) uit de Tiroler Alpen. Helmut
Pidlich-Aigner en Anton Hausknecht geven
een overzicht van de paddenstoelen uit de
kassen van de botanische tuin van de
universiteit van Graz (Oostenrijk). Deze
blijken een hele rijke oogst aan soorten op te
leveren, waaronder een onbeschreven
Gymnopus*, Lepiota elaiophylla (Olijfplaat-

parasolzwam)*, Leucocoprinus cepaestipes
(Dikvoetplooiparasol)*, L. denudatus
(Zwavelgele plooiparasol)*, Melanotus
flavolivens*, Rigidoporus liniatus* en een
onbekende Mycena*, die in kleur worden
afgebeeld. Giavanni Robich en Anton
Hausknecht beschrijven Mycena mauretanica*, een nieuwe soort uit de sectie
Roridae van Mauritius, vergezeld van een
sleutel tot de soorten uit de sectie Rorida van
over de hele wereld. K. Agretius Tomas,
Anton Hausknecht en P. Manimohan geven
een aantal nieuwe soorten en belangrijke
vondsten van Bolbitiaceae uit de staat Kerala
in India. Machiel Noordeloos geeft een
overzicht van de Europese soorten van de
kaalkopjes uit de sectie Psilocybe, deels
gebaseerd op de uitkomsten van het
kruisingsonderzoek van Sebastiaan Verduin.
Een sleutel tot de soorten wordt gevolgd
door uitvoerige beschrijvingen en
lijntekeningen van alle soorten en notities
over in onbruik geraakte en verworpen
namen in deze groep. Meinhard Moser
presenteert enkele waarnemingen aan de
beurszwammen van het geslacht Volvariella
met een uitvoerige beschrijving van de
zeldzame V. strangulata en enkele notities
over bijzondere vindplaatsen van V. krizii, V.
caesiocincta (Onwelriekende beurszwam) en
V. murinella (Grijsvezelige beurszwam).
Gerhard Wölfel en Machiel Noordeloos geven een overzicht van 20 satijnzwammen
van de Canarische Eilanden, waaronder de
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nieuwe soorten Entoloma atrofissuratum
(gebaseerd op een vondst van P.B. Jansen),
E. bloxamii var. caesiolamellatum*, E.
chalybescens*, E. chytrophilum, E. gomerense*, E. palmense* en E. rosemariae*.
Deze laatste is vernoemd naar Rose-Marie
Dähncke, de bekende auteur van o.a. een
kleurrijk boek over de paddenstoelen van de
Canarische Eilanden. Daarnaast worden de
zeldzame soorten E. cistophilum*, E.
defibulatum (Rondsporige heidesatijnzwam)*, E. nigroviolaceum* en E. ochromicaceum* in kleur afgebeeld. Anton Hausknecht beschrijft 4 nieuwe soorten
breeksteeltjes (Conocybe) uit Europa, te
weten C. enderlei*, C. enderlei var. variispora*, C. haglundii en C. juncicola. Ten
slotte geeft Hanns Kreisel, de bekende
Duitse buikzwammenspecialist, een uitvoerige checklist van alle gasteroide en secotïoide basidiomyceten van Europa, Afrika en
het Midden-Oosten.

ook een flink aantal uit Nederland. Ruth
Kutalek geeft een interessant referaat over
Etnomykologie, waarbij o.a. wordt ingegaan
op het gebruik van paddenstoelen als
medicijn en drug. Machiel Noordeloos en
Anton Hausknecht beschrijven een aantal
nieuwe satijnzwammen (Entoloma) uit
mediterrane duingraslanden en dennenbossen in de omgeving van Ravenna (Italië).
Wolfgang Dämon en Anton Hausknecht
beschrijven de eerste vondst van de heterobasidiomyceet Sirobasidium rubrofuscum*
in Oostenrijk met een uitvoerig overzicht
van de soorten uit dit geslacht met
ecologische gegevens. Anton Hausknecht en
Wolfgang Klofac geven een soortenlijst van
een mycologische workshop in Mondsee
(Oberösterreich) waarbij enkele bijzondere
vondsten in detail worden besproken: onbekende soorten uit de geslachten Clitocybula en Cortinarius*, alsmede vondsten
van Crepidotus carpathicus, Entoloma roseotinctum, Leccinum aerugineum*, L.
molle* en L. olivaceosum*, en Tricholoma
arvernense var. discolor. Guilleaume
Eyssartier & Machiel Noordeloos beschrijven E. brunneoserrulatum*, een nieuwe
soort uit de groep van de Zwartsneesatijnzwam, E. serrulatum, die zich o.a. onderscheidt in de bruine kleur van de lamelsnede
en grotere, onregelmatig gevormde sporen.
Hanns Kreisel en Anton Hausknecht geven
een uitvoerig overzicht van 35 soorten
gasteromyceten gevonden op de Mascarenen
en Seychellen, waarbij Bovista halophila*
wordt beschreven als nieuw. Daarnaast
geven zij kleurenfoto’s van Clathrus
mauritianus*, Cyathus crassimurus*, Geastrum pulverulentum*, Hysterangium aff.
coriaceum* en Lysurus periphragmoides*.
Egon Horak en Anton Hauknecht
presenteren een studie van buiten-Europese
Bolbitiaceae met vertegenwoordigers van de
geslachten Conocybe, Galerella, Pholiotina
en Tubariella, o.a. met een wereldwijde
sleutel tot de soorten van Conocybe sectie
Singerella, gekarakteriseerd door het bezit

Heft 11. 2002 (Du, En, Fr):
Beatrice Senn-Irlet en Heinz Woltsche
beschrijven een aantal collecties van de
Vaalhoedsatijnzwam, E. excentricum, waarbij de grote variabiliteit van de kernmerken
wordt aangetoond. Zo blijkt dat er, naast de
voor de soort karakteristieke flesvormige
cheilocystiden, veelvuldig ook gelijkgevormde pleuro- en caulocystiden worden
gevonden. De kleur van de vruchtlichamen
varieert ook aanzienlijk, waarbij opvalt dat
porfierbruine tinten veelvuldig voorkomen,
waardoor de indruk bestaat dat de door
Wölfel en Noordeloos beschreven var.
porphyrocephalum niet de status van een
zelfstandige variëteit verdient. In zijn
zevende ‘Beitrag zur Kenntnis der
Bolbitiaceae’ geeft Anton Hausknecht een
uitvoerig overzicht van de soortgroepen van
het Kaneelkleurig breeksteeltje (Conocybe
tenera) en het Weidebreeksteeltje (C.
mesospora), met een determineersleutel en
uitvoerige beschrijvingen, afbeeldingen een
lijsten van bestudeerde collecties, waarbij
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van een beurs aan de steelvoet, en de sectie
Candidae. De volgende soorten worden als
nieuw beschreven: Galerella fibrillosa*,
Conocybe dennisii, C. discorosea, C.

vinaceobrunnea*, C. volviornata, C.
zeylanica var. marginata*, Pholiotina glutinosa, P. pilosa, P. resinosocystidiata, en P.
vesiculosa.

FIELD MYCOLOGY
4(1). 2003 (En):
De omslag is getooid met een fraaie foto van
de Porseleinzwam, Oudemansiella mucida*
en op de binnenzijde van de omslag vinden
we een foto van een opmerkelijk rijke groei
van de Levertraanzwam, Macrocystidia
cucumis*, op houtsnippers in de botanische
tuin van Kew. In ‘Fungal portraits’ wordt de
Pronkhertenzwam, Pluteus umbrosus* voorgesteld met een fraaie studio opname waarop
de sterk geaderde hoed goed zichtbaar is.
Henry Baker verhaalt over de vondst van
Dermoloma magicum* in zijn tuin in
Berkshire. Deze soort, recent door Eef
Arnolds uit Nederland beschreven, lijkt wel
iets op de Zwartwordende ridderhoed,
Porpoloma metapodium, die in vergelijkbare
vegetaties kan voorkomen, maar vooral
microscopisch als een typische Barsthoed is
te herkennen, o.a. aan de hoedhuid die uit
kleine, rechtopstaande celletjes bestaat.
Bruce Ing, de Britse slijmzwammenspecialist, geeft een heel interessant
overzicht van de myxo’s die voorkomen op
de rand van de smeltende sneeuw in
bergachtige gebieden van de Britse
Eilanden. Deze biologisch en ecologisch
uiterst interessante groep, telt een flink
aantal soorten. Een sleutel wordt gegeven en
tevens kleurenfoto’s van Diderma meyerae,
waarop is te zien hoe de slijmzwammetje
fructificeren vlakbij de rand van de sneeuw.
Daarnaast zijn twee fraaie kleurenfoto’s
opgenomen van Lamproderma ovoideum*
en Leptoderma chailletii*. In ‘Mushrooms in

a glass’ beschrijft Anatoly Trostanetsky een
methode om de Witte stropharia (Psilocybe
of Stropharia melanosperma) te kweken in
een drinkglas. Liz Holden beschrijft een
project waarbij kinderen in contact worden
gebracht met paddenstoelen in een artikeltje
genaamd ‘The good, the bad and the fungi’.
Martyn Ainsworth beschrijft het voorkomen
van de Harsige taaiplaat, (Neo)lentinus adhaerens* in Zuidoost Engeland met fraaie
foto’s. Alick Henrici geeft in de rubriek
‘Notes and Records’ o.a. een interessant
overzicht van de paddenstoelen die mycorriza lijken te vormen met het Zonneroosje,
Helianthemum in droge, grazige vegetaties.
Het gaat daarbij o.a. om Melkzwammen,
Gordijnzwammen, Boleten (o.a. de Netstelige heksenboleet, B. luridus), de Panteramaniet (Amanita muscaria) en de zeldzame
ridderzwam Tricholoma sulphureum var.
hemisulphureum*. Onder het hoofdje ‘two
more puzzles from Kew’ wordt een vondst
vermeld van de Oranje inktzwam, Cropinus
erythrocephalus op houtsnippers. Een
artikeltje over natuurbeschermingsactiviteiten worden fraaie foto’s gegeven van twee
koraalzwammen, nl. de Fraaie koraalzwam,
Ramaria formosa* en R. flava. De
achterzijde van de omslag is verfraaid met
een studio-opname van de Giftige satijnzwam, Entoloma sinuatum* en van een
opmerkelijk fors uitgevallen Kleefhoed
(Bolbitius)* van houtsnippers in Kew
Gardens, waarvoor nog geen naam kon
worden gevonden.
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VERENIGINGSMEDEDELINGEN
NIEUWJAARSBIJEENKOMST OP ZATERDAG 17 JANUARI 2004
De traditionele nieuwjaarsvergadering is gepland op zaterdag 17 januari 2004, in het WICC
(Wageningen International Congress Centre, ook wel IAC), te Wageningen. Nadere details
en het programma volgen in het volgende nummer van Coolia. In tegenstelling tot
voorgaande jaren kunnen geen chemicaliën worden besteld, maar op de dag zelf wel
worden gekocht zolang de voorraad strekt.

OPEN DAG VAN DE BIBLIOTHEEK OP ZATERDAG 13 DECEMBER
Op zaterdag 13 december 2003 wordt weer de jaarlijkse Open Dag van de NMV
Bibliotheek georganiseerd. De open dag begint om 10.00 uur, en eindigt om 16.00 uur.
De bibliotheek is gehuisvest in het NIOB/CBS complex in het Utrechtse Universitaire
Centrum de Uithof. Bereikbaarheid: met openbaar vervoer: iedere 10 minuten vertrekt
vanaf station Utrecht Centraal een bus van lijn 11, richting Uithof. Uitstappen bij halte
‘Bestuursgebouw’, Heidelberglaan oversteken en Universiteitsweg volgen over het trottoir
aan de linker zijde. Waar de weg een bocht maakt het trottoir rechtdoor blijven volgen; dit
is de Uppsalalaan. Rechts ligt het NIOB/CBS complex; de hoofdingang ligt tegenover het
sportcomplex. Per auto bereikt U het gebouw via verschillende snelwegen door de borden
‘UMC’ en ‘Uithof’ te volgen; deze komen allemaal uit bij stoplichten die toegang geven tot
de Uithof. Bij de stoplichten links voorsorteren en vervolgens linksaf slaan. Na de volgende
stoplichten draait de weg naar rechts; de eerstvolgende weg naar rechts is de Uppsalalaan
en het eerste grote gebouwencomplex aan rechterhand is het NIOB/CBS complex. Om het
eigen parkeerterrein te bereiken, slaat u voorbij het gebouw nog 2 x rechtsaf. Parkeren op
de toegangsweg voor het gebouw of in de berm is verboden. U vindt deze gegevens ook op
de website van het CBS: http://www.cbs.knaw.nl
Tijdens de Open Dag zullen weer publicaties te koop worden aangeboden, evenals
overbodige of dubbele publicaties uit de bibliotheek. Elke publicatie of serie tijdschriften
krijgt een genummerd formuliertje waarop gegadigden tot ca. 12.00 uur kunnen intekenen.
Bij meer dan één gegadigde voor een publicatie wordt deze om ca. 12.30 uur verloot. Het
begin van de verloting wordt via de intercom aangekondigd.
Alle boeken en tijdschriften moeten na de verloting contant worden afgerekend bij
de kassa.
Wij hopen dit jaar weer vele leden van de NMV op de Open Dag te mogen begroeten.
Gerard Verkley, bibliothecaris NMV
Postbus 85167, 3508 AD Utrecht of Uppsalalaan 8, 3584 CT Utrecht
tel. 030-2122684 (CBS, op maandag t/m donderdag)
e-mail verkley@cbs.knaw.nl
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RECTIFICATIE JAARVERSLAG WPN 2002
In de laatste Coolia is het zetduiveltje aan de gang geweest:
bij de kaartjes met “aantallen
soorten per uurhok in de aangegeven inventarisatie perioden”
(pagina 119 en 120) zijn twee
identieke kaartjes weergegeven
voor de periode 1981 t/m 1990
en de periode na 1990. Het
kaartje van de periode na 1990 is
niet juist, en wordt hier
(hopelijk) correct afgedrukt.

625
600
575
550
525
500
475
450

Betekenis van de symbolen:
x = 1-9 soorten,
= 10-49 soorten,
= 50-99 soorten,
= 100-199 soorten,
= 200-499 soorten,
= 500 of meer soorten.
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ELSE VELLINGA GEPROMOVEERD
Op 27 mei van dit jaar promoveerde ons lid Else C. Vellinga aan de Universiteit Leiden op het
proefschrift getiteld ‘Phylogeny and taxonomy of lepiotaceous fungi’. Het proefschrift van
259 bladzijden behandelt verwantschappen binnen parasolzwammen in wijde zin. Drie hoofdstukken zijn gewijd aan de geslachtsomgrenzing binnen de familie van de Agaricaceae en de
indeling van de geslachten Lepiota en Macrolepiota. In alle gevallen wordt zowel van
moleculaire als van morfologische kenmerken gebruik gemaakt. Het blijkt evenwel (nog) niet
mogelijk om tot een nieuwe, stabiele en betere geslachtsomgrenzing binnen de familie te
komen. Oorzaken hiervoor zijn gelegen in het beperkte oplossende vermogen van de
gebruikte moleculaire kenmerken, en in het feit dat we weliswaar het een en ander weten van
de parasolzwammen in de gematigde streken (met name in Europa) maar dat de tropische
parasolzwammen volstrekt onvoldoende bekend zijn. Wel is duidelijk dat de bestaande
indelingen niet zonder meer gehandhaafd kunnen blijven. Binnen het geslacht Lepiota bleek
een indeling gebaseerd op de structuur van de hoedhuid wel in overeenstemming met een
stamboom gebaseerd op moleculaire kenmerken, maar een indeling gebaseerd op de kleur en
vorm van de sporen niet. Binnen Macrolepiota bevestigden de moleculaire gegevens de
opdeling in twee groepen die morfologisch voldoende gescheiden zijn om op geslachtsniveau
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onderscheiden te worden. Het gevolg is dat de soort, die we tot nog toe Macrolepiota
rachodes noemden, voortaan als Chlorophyllum rachodes door het leven zal gaan.
Daarnaast bevat het proefschrift ook een aantal taxonomische studies van hoofdzakelijk
Noord-Amerikaanse en Australische parasolzwammen. Het proefschrift eindigt met een
krachtig pleidooi voor voortgezet taxonomisch onderzoek.
Veel leden van de N.M.V. waren die dag getuige hoe Else de inhoud van haar proefschrift
en de stellingen (de voor Else karakteristieke stelling 9 luidt: ‘De mens is als een breisteek: op
zichzelf bestaat ze niet’) met verve verdedigde tegen de bedenkingen van de promotiecommissie (Pieter Baas en Tom Bruns waren promotoren; Chiel Noordeloos was copromotor;
en Edy Gittenberger, Pedro Crous, Jan Rammeloo en Thom Kuyper waren de overige leden
van de commissie). In de laudatio werden na afloop de belangrijke bijdragen van Else aan het
taxonomisch onderzoek aan paddestoelen gememoreerd. De dag werd afgesloten met een
feestelijke maaltijd op het herbarium.
Op deze plaats wensen we Else nogmaals geluk met haar graad van doctor en spreken
daarbij de wens uit dat ze haar taxonomisch onderzoek aan paddestoelen ook in de toekomst
blijft voortzetten.
Thom Kuyper

OPROEPEN
Oproep aan de bezoekers van de stekelzwammenberm Leusveld
Sinds enkele jaren is bekend dat langs de Kaniestraat in landgoed Leusveld (bij Brummen)
een groot aantal soorten stekelzwammen staan. Veel mycologen hebben hiervan al kunnen
genieten. Vanwege de hoge waarde van de berm tel ik sinds enkele jaren (onder andere) de
stekelzwammen in het kader van het paddestoelenmeetnet. Vorig jaar heb ik echter regelmatig
moeten constateren dat er stekelzwammen waren verdwenen, waarschijnlijk door andere
paddestoelliefhebbers om de soorten thuis te bekijken of te determineren. Om onderschattingen te voorkomen zou ik iedereen willen vragen dat als iemand stekelzwammen
meeneemt uit het Leusveld, ze dit even aan mij doorgeven zodat ik de tellingen (eventueel)
kan aanpassen. Alvast hartelijk bedankt!
Melchior van Tweel, 038-4652341 of m.j.van.tweel@freeler.nl

Is iedere Dennenvlamhoed een Dennenvlamhoed?
In de laatste Coolia van vorig jaar (nr. 45(4), pag. 208-9) heb ik u allen geprobeerd op te
porren om Dennenvlamhoeden te bekijken. De respons daarop was interessant: de Belgische
mycologen hebben de oproep overgenomen, en dit jaar ook in de Mededelingen van de
Antwerpse Mycologische Kring geplaatst; er kwam één uitgebreide reactie uit Australië; en ik
kreeg enkele waarnemingen van vier Nederlandse NMV-leden. Dat laatste valt toch wat
tegen, en staat het trekken van conclusies in ieder geval niet toe. Daarom wil ik de oproep hier
graag herhalen. Als ik van alle NMV-leden gegevens krijg over één collectie (en dat hoeft niet
compleet te zijn! Als u geen zin in de microscopie heeft, dan laat u dat maar weg), dan is dat
ruim voldoende!
Voor details zie bovengenoemde Coolia. Wie die niet heeft kan bij mij een kopie van het
artikeltje krijgen. Dank voor uw medewerking!
Nico Dam, Hooischelf 13, 6581 SL Malden
(nicod@sci.kun.nl; 024-3582421)
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