Chondrostereum purpureum - Paarse korstzwam. Foto: Ruth van Crevel.
De Nederlandse Mycologische Vereniging
Opgericht in 1908, heeft de Vereniging als doel de beoefening van de mycologie in ruime
zin te bevorderen. In voor- en najaar worden wekelijks excursies georganiseerd, verder
worden er werkweken gehouden en in de winter verscheidene landelijke bijeenkomsten.
Tevens is de NMV actief in de natuurbescherming waar het paddestoelen betreft.
De bibliotheek van de NMV is gehuisvest in het Centraal Bureau voor
Schimmelcultures (CBS), Uppsalalaan 8, Postbus 85167, 3508 AD Utrecht. Inlichtingen bij
de bibliothecaris, G. Verkley (tel. 030-2122684 (CBS)).
Het contactblad van de vereniging, Coolia, verschijnt viermaal per jaar en wordt aan de
leden toegestuurd.
De contributie voor de NMV bedraagt Euro 20,-- voor gewone leden (Euro 25,-- indien
adres in het buitenland), en Euro 10,-- voor huisgenootleden (krijgen geen Coolia) en
juniorleden (nog geen 25 jaar of student aan Universiteit of HBO; krijgen Coolia).
Lidmaatschap voor het leven: Euro 340,--; voor huisgenootleden Euro 170,--.
Informatie is verkrijgbaar bij de secretaris (adres achterin).
Nieuwe leden en adreswijzigingen dienen gemeld te worden bij: Marjo Dam,
Hooischelf 13, 6581 SL Malden (tel. 024-3582421), e-mail: m.dam@paog.umcn.nl .
Webstek: http://www-mlf.sci.kun.nl/nmv/
Index Coolia (1983-2001) op www-mlf.sci.kun.nl/nmv/nieuws.htm
Verenigingsmededelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur,
de inhoud van de rubrieken onder die van de samensteller.

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

artikelen

'vaste' auteurs1

47(2)
47(3)
47(4)
48(1)

14 januari
14 april
14 juli
14 oktober

1 februari
1 mei
1 augustus
1 november

column, excursie-aankondigingen, verenigingsmededelingen.
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TE VROEG
In memoriam Marinus Adriaan Wassink,
geboren 28 april 1950, overleden 6 sept. 2003
Te vroeg kwam het bericht dat Marinus overleden was; we hadden hem zo graag nog een
paar decennia hier gehad. Veel te vroeg kwam zijn eerste herseninfarct (in 1992) en idem de
bloeding, op 21 augustus jl., die hem fataal werd. Veel te vroeg zijn we een veelbelovend
mycoloog kwijtgeraakt.
Marinus werd geboren op 28 april 1950 en beleefde zijn kinderjaren in Vorden waar hij
opgroeide op een boerderij. Het buitenleven werd hem met de paplepel ingegeven. Zijn
liefde voor de natuur was vanzelfsprekend. De Wassinks waren kerkelijk, dus bezocht hij
de Christelijke school. Op latere leeftijd werd Marinus gelovig op zijn eigen manier; zonder
kerk. Na het basisonderwijs kreeg hij een technische opleiding, maar nadien vond hij werk
bij justitie als parketwachter en op de administratie van de recherche.
Al heel jong leerde hij Hermien kennen en werden ze elkander trouw. Ze hebben
gewoond in Vorden en later op het huidige adres in Ruurlo.
De eerste mycologische activiteiten werden ondernomen in 1986; al wandelend in het
Zwillbrockervenn raakten de Wassinks gefascineerd door de grote verscheidenheid van de
mycoflora. Tijdens de excursies werd aanvankelijk alles ‘meegenomen’ maar al spoedig
kregen de korstzwammetjes de overhand. Sindsdien groeide het met vallen en opstaan tot
een professioneel peil. Voor Marinus was het niet een eenvoudige zaak. Vaak werd hij
gehinderd door de gevolgen van een, in zijn jeugd opgelopen, verwaarloosde schedelbasisfractuur. Daarnaast had hij suikerziekte wat zijn actieradius aanzienlijk bekortte. Toch
was juist hij de stimulator.
Vele nieuwmeldingen van soorten in Nederland getuigen van de activiteiten uit het
‘Ruurloosche’. Bij de collecties thuis is het idem-dito: alleen een naam op de enveloppe als
die absoluut zeker is. En dat is in ons vak een moeilijke doelstelling.
De laatste jaren had Marinus er ook nog een digitale camera bij. Van de meeste korstjes
maakte hij zeer fraaie foto’s, vergelijkbaar met die in Breitenbach & Kränzlin deel 2. Hij
was er, terecht, trots op. Eenmaal kwam hij bij ons binnen met z’n laptop onder de arm en
plaatste het apparaat pardoes op het aanrecht zonder eerst de jas uit te trekken, stak de
stekker in het stopkontakt en gaf zijn show van een zelfuitpakkende fotoserie. Ik mocht op
een knopje drukken als het nog gedetailleerder en groter moest. Prachtig!
We hebben samen veel (korte) wandelingen gemaakt en hoe slecht het seizoen ook was,
er was altijd wel iets bijzonders. De laatste keer, op 19 augustus jl., was er echt weinig door
de droogte. Toch hebben we nog samen gewandeld rond kasteel Ruurlo niet wetend dat er
zo spoedig een einde zou komen aan deze mogelijkheid. Op 6 september overleed hij na 14
dagen op de intensive care te Zwolle. Op 11 september is hij begraven op de extensief
onderhouden begraafplaats van Vorden onder een mooie beuk.
De Nederlandse Mycologische Vereniging heeft de laatste tijd al heel wat aderlatingen
te verduren gehad. Deze laatste is voor alle korstjesmensen een verlies van betekenis.
Bovenal voor Hermien is het heel moeilijk te verwerken. We hopen dat ze er de kracht
voor zal vinden. We wensen ook de familie sterkte want afscheid nemen leer je nooit.
Bernhard de Vries, Hoogeveen
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2003 – EEN GEDENKWAARDIG PADDESTOELENSEIZOEN
Peter-Jan Keizer
Kruisweg 23, 3513 CS Utrecht
Keizer, P.J., 2004. 2003 – a memorable mushroom season. Coolia 47(1): 2-7.
The weather during the mushroom season of 2003 has been hot during the summer and
relatively cold later during the autumn with early frosts. The season also has been extremely dry,
with 200–300 mm lower precipitation surplus than normal. As a consequence the numbers of fruit
bodies and species were much lower than average.

Misschien zal menig mycoloog dit jaar mopperend door de bossen getrokken zijn, vrijwel
vergeefs speurend naar paddestoelen. Was het nu echt wel zo erg, of zijn mycologen eerder
een mopperend volkje?
In het onderstaande wil ik het weer van de afgelopen zomer en herfst (de maanden juni
tot en met oktober 2003) wat nader bekijken en er enkele persoonlijke mycologische
indrukken aan koppelen.
Het wordt in het algemeen wel aangenomen dat voldoende of overvloedige vochtigheid en
hoge temperaturen gunstig zijn voor een rijke paddestoelenoogst en droogte en koude juist
ongunstig. Vorst is wel erg ongunstig, omdat de vruchtlichamen van veel soorten daar
helemaal niet tegen kunnen. Daarom moeten we de factoren die temperatuur en droogte
bepalen eens nader bekijken. Hierbij maak ik gebruik van informatie van het KNMI in de
vorm van de maandoverzichten en van informatie die te vinden is op de webstek
www.knmi.nl/voorl.nader/droogteinnederland.htm .

Figuur 1. Gemiddelde temperatuur in de maanden juni t/m oktober in 2003 (donker) en
over de hele periode 1971–2000 (licht). Gegevens KNMI.
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Figuur 2. Gemiddelde neerslag in de maanden juni t/m oktober van 2003 (donker) en
over de hele periode 1971 – 2000 (licht). Gegevens KNMI.

Hoe warm het was, en hoe droog
Samenvattende cijfers over temperatuur en neerslag in de maanden juni – oktober 2003 in
vergelijking met de gemiddelde waarden (over de periode 1971 – 2000) staan in figuren 1
en 2. De maand juni 2003 was zeer warm, zonnig en droog. Het was de op twee na
warmste juni sinds 1901. Het westen van het land was het droogst. Juli was ook zeer
warm, zonnig en tamelijk droog. De neerslag was nogal ongelijk verdeeld, met duidelijk
minder regen in het westen van het land. Ook augustus was zeer warm, zeer zonnig en
zeer droog. Deze maand komt op de zesde plaats van warmste augustusmaanden sinds
1901. Er was een hittegolf met temperaturen in Limburg van meer dan 37 NC. September
was in De Bilt koel maar in andere delen van het land iets warmer dan normaal, zeer
zonnig en droog. In de tweede helft van de maand kwam er nog een warme periode van
vijf dagen. De meeste regen viel in het NO van het land, verder was het droog. Eind
september was er op sommige plaatsen al nachtvorst. Oktober was erg koud, zeer zonnig
en met een ongeveer normale hoeveelheid neerslag, 1e helft van de maand met regen, 2e
helft droog. Deze maand was de koudste in 30 jaar, nummer vijf in de reeks van koudste
oktobermaanden sinds 1901. Er waren perioden met een harde, schrale, sterk uitdrogende
oostenwind. Op 24 oktober heeft het flink gevroren, in Twente zelfs –8,5 NC, een record.
In het noorden en oosten vroor het twee weken achter elkaar ’s nachts. Op de 24e moest ik
het geplande tellen van de NEM telvakken uitstellen wegens een sneeuwlaag, die de
paddestoelen aan het zicht onttrok. De volgende dag waren de paddestoelen nog steeds
bevroren, maar was de sneeuw grotendeels weg.
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Figuur 3. Neerslagtekorten in de zomer van 2003, vergeleken met de mediane waarde en
met het droogste jaar (1976). Gegevens KNMI.
Al deze maanden waren erg zonnig, wat betekent dat de verdamping sterk was. Om
droogte of vochtigheid uit te drukken wordt daarom gebruik gemaakt van het begrip
‘potentieel neerslagoverschot’. Dat is de neerslag minus de verdamping van water aan het
bodemoppervlak (bepaald aan een bodem met een ‘standaardgewas’). In de zomer is de
verdamping meestal groter dan de neerslag zodat het potentieel neerslagoverschot negatief
is; er is een neerslagtekort en de grond droogt uit. In figuur 3 is te zien dat het
neerslagoverschot voor 2003 dicht bij de 5% lijn zit; dat wil zeggen dat dit jaar (tot 10
nov.) in de buurt van de 5% droogste jaren komt. Het jaar 1976 was echter nog een stuk
droger.
In de figuren 4a en 4b zijn kaartjes gemaakt van gegevens van de neerslagtekorten van
de diverse weerstations in het land (gegevens KNMI). Ook hier is een vergelijking te
maken tussen de waarden van 2003 en de gemiddelde waarden. De tekorten aan neerslag
zijn in veel gebieden zo’n 200 mm groter dan in een gemiddeld jaar (let op de verschillende waarden en intervallen in de legenda’s bij de kaarten). Het is ook duidelijk dat
er behoorlijke regionale verschillen zijn. In de periode 1 april – 30 september lagen de
droogste plaatsen met tekort van 290 – 340 mm in de kop van Noord-Holland, Texel,
Vlieland, Terschelling en ZW-Friesland. Matig droog (tekort 190 – 290 mm) was het in de
provincies Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland en zuidelijk Limburg. Het minst droog (tekort
40 – 140 mm) waren: provincie Groningen, NO Friesland, N en NO Drenthe, Twente en
4
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Figuur 4a. Neerslagoverschot in 2003 voor het tijdvak 1 april t/m 30 september.(Negatieve waarden zijn tekorten.) Bron: KNMI, 2003.
de Achterhoek, met enkele tientallen mm neerslagtekort. De rest zit met 140 – 190 mm
tekort daartussenin.
Het voor paddestoelen minder ongunstige beeld op grond van het neerslagtekort in Twente
en omgeving werd echter weer teniet gedaan door de vroege en vrij langdurige periode met
nachtvorst!
Door het langdurige en behoorlijk grote neerslagtekort is er veel water aan de bovenste
bodemlagen onttrokken. Dat leidt tot een sterke uitdroging van de humus en bovenste
minerale bodemlaag. Zelfs in half november nog is onder andere in bosbodems duidelijk te
zien hoe stof-droog de bodem is vanaf enkele centimeters onder het oppervlak. De
bovenste humuslaag is weer wat bevochtigd, maar de lagen daaronder veel minder.
Doordat de bodem na sterke uitdroging enigszins waterafstotend wordt, is het opnieuw
vochtig worden een moeizaam en langdurig proces. In de eerste tijd na regen zal het water
door preferente stroomkanaaltjes in de bodem zakken en grote delen van de overige bodem
niet bereiken.
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Figuur 4b. Langjarig gemiddeld neerslagoverschot voor het tijdvak 1 april t/m 30
september. (Negatieve waarden zijn tekorten.) Bron: KNMI, 2003.
De reactie van de paddestoelen
Hoe heeft dit alles op de paddestoelen uitgewerkt? In het algemeen hebben in droge
gebieden de ectomycorrhiza-vormende paddestoelen het slecht gedaan. Een uitzondering
waren wellicht enkele warmteminnende soorten zoals de grote boleten. Gedurende de
NMV-werkweek in Zuid-België zijn op verscheidene plaatsen Satansboleten (Boletus
satanas) en Stekelkopamanieten (Amanita solitaria) gevonden, misschien wel meer dan
gewoonlijk. Grote Gordijnzwammen lieten het echter volledig afweten. Ook in Nederland
zijn dit jaar op verscheidene plaatsen Satansboleten gezien, o.a. bij Utrecht en bij
Breukelen (Gunterstein, meded. G. Immerzeel). Het blijft wonderbaarlijk dat soorten met
zulke grote vruchtichamen nog voldoende vocht kunnen verzamelen onder deze droge
omstandigheden. Toch hebben over het geheel genomen weinig ectomycorrhiza-vormende
soorten gefructificeerd, en dan nog met lage aantallen. Een zomerpaddestoel als de
Hanekam (Cantharellus cibarius) is zeer weinig verschenen. Zo is deze soort in een
6

Drentse berm die ik inventariseer gewoonlijk met enkele tientallen exemplaren aanwezig
maar ontbrak dit jaar volkomen.
Saprotrofe paddestoelen op humus en strooisel waren er ook duidelijk minder dan in
andere jaren, hoewel het beeld wat meer wisselend was. Een soort die droge humusrijke
standplaatsen prefereert is de Valse hanekam (Hygrophoropsis aurantiaca). Deze vond dit
jaar kennelijk ideale omstandigheden. In (vooral de jonge) dennenbossen op de Veluwe
stond hij er met duizenden, bijvoorbeeld telde ik 1959 exemplaren in NEM-proefvlak
Roekel Jong Zuid (zie Keizer, 2003), het hoogste aantal tot nu toe. Ook voor kleine
strooiselsaprofyten, die in de toch weer enigszins vochtig geworden bovenste strooisellaag
groeien, en dan vooral soorten die laat in het seizoen verschijnen, was het misschien niet
zo’n slecht jaar. De Paardehaartaailing (Marasmius androsaceus) bereikte normale tot
redelijk hoge aantallen. Hetzelfde gold voor de Tengere beukentaailing (Marasmius
setosus), Grijze mycena (Mycena cinerella), Dennenmycena (Mycena metata) en diverse
andere kleine blaadjes- en takjes-bewonende soorten. Een spectaculaire waarneming kon
ik doen op Terschelling. Hier was in de bosaanplantingen van Zwarte den (Pinus nigra)
een massale ontwikkeling van de Palingsteelmycena (Mycena clavicularis) met aantallen
van ongeveer 2000 per m2! Een eventueel proefvlak van 1000 m2 zou daar dus 2 miljoen
exemplaren hebben opgeleverd. Ook hier bleek de bovenste paar centimeters van de
strooisellaag de plek te zijn waarin deze paddestoeltjes groeiden, daaronder was het erg
droog.
Een zeer arm seizoen was het (tot nu toe, half november) voor paddestoelen van
schraalgraslanden. Blijkbaar was de droogte voor deze groep van soorten ook
onoverkomelijk.
Houtafbrekende paddestoelen zijn gewoonlijk minder droogtegevoelig dan op de
bodem groeiende soorten. Voor de grotere saprotrofe en op bomen parasiterende soorten
lijkt dat ook voor dit jaar wel op te gaan; hun aantallen zijn min of meer normaal. De
verklaring is waarschijnlijk dat dikke stukken vermolmd hout vocht goed vasthouden;
bovendien komt er bij het proces van houtafbraak ook nog water vrij.
Paddestoelen van kleinere stukken hout en takken, zoals bijvoorbeeld de Dennevlamhoed (Gymnopilus sapineus), en korstzwammen van de onderkant van boomstammen
waren weliswaar niet afwezig, maar verschenen toch wel in lagere aantallen dan
gewoonlijk. Een uitzondering op dit beeld was de Muizestaartzwam (Baeospora myosura),
die zoals gebruikelijk heel talrijk op gevallen dennekegels groeide.
Samenvattend: In de zomer en vroege herfst was het heet en erg droog, dus ongunstig voor
paddestoelen, later bleef het tamelijk droog, maar was het koud en viel de vorst (’s nachts)
vroeg in het jaar in, wat ook bijzonder ongunstig uitpakte voor de paddestoelen. Al met al
geen rijk paddestoelenjaar. Of dat erg is? Nee, de natuur zit vol pieken en dalen en er valt
altijd weer wat te zien.
Literatuur
Keizer, P.J. 2003. Vijf jaar paddestoelen kijken op de Veluwe. Coolia 46(4): 156-174.
KNMI 2003. Maandoverzicht van het weer in Nederland juni, juli, augustus, september, oktober
2003. 100e jaargang nummers 6, 7, 8, 9, 10.

7

MOLLISIA EN VERWANTEN IN NEDERLAND
1. Belonopsis
Marijke Nauta
Jan Vermeerlaan 33, 2343 CT Oegstgeest
Nauta, M.M. 2004. Mollisioids in The Netherlands. 1. Belonopsis. Coolia 47(1): 8-11.
The genus Belonopsis is characterized by the presence of Ca-Ox crystals in the sterile tissue and
the septate spores. The position of Belonopsis is discussed and a key is given to the species occurring
in The Netherlands.

Iedereen kent ze wel: de zeer algemeen voorkomende, platte kleine schijfzwammetjes van
het type grijs (soms gelig), in grootte varierend van 0,5 tot 2 mm. Ze komen voor op
afgevallen twijgen, ander dood hout of op min of meer dode grassen en kruiden. Het gaat
hier om schijfzwammetjes behorend tot het geslacht Mollisia en aanverwanten. De Latijnse
naam is overigens hetzelfde.
Ze mogen er aan de buitenkant wellicht wat onooglijk uitzien, onder de microscoop is er
aanzienlijk meer te ontdekken. Een schijfzwammetje bestaat doorgaans uit een
sporendragende laag aan de bovenkant, het hymenium, omgeven door een steriele laag, het
receptaculum. De buitenste laag bij Mollisia-achtigen is doorgaans vrij donkerbruin, en
onder de microscoop bestaat deze laag (ook wel buitenste excipulumlaag genoemd) uit zeer
duidelijke ronde tot hoekige elementen, de zogenaamde textura globulosa of textura
angularis (zie fig. 1 & 2). Dit laatste is een kenmerk van de familie, de familie der
Dermateaceae. Behalve het geslacht Mollisia, dat zo’n 60-80 verschillende soorten in
Nederland kent, zijn er een aantal andere geslachten die tamelijk veel op Mollisia lijken.
Belonopsis is een van deze geslachten, in het Nederlands merkwaardig genoeg ook Mollisia
genoemd. Waarschijnlijk omdat het geslacht volgens sommigen nauwelijks te
onderscheiden is van Mollisia. Ik denk daar op dit moment echter anders over, en zie wel
degelijk verschillen. Een betere Nederlandse naam zou zijn Kristalmollisia. Overigens zijn
de soorten van met name Mollisia zelf notoir moeilijk te onderscheiden van elkaar. De
verschillen tussen de soorten zijn te vinden in een verschillende opbouw van de steriele
lagen aan de buitenkant, en de vorm van de elementen daarin, en in mindere mate in
sporenvorm en maten. Kristalmollisia’s zijn wat eenvoudiger van elkaar te onderscheiden.
Historie
Belonopsis werd door Saccardo (1889) in het leven geroepen, als een groep binnen het
genus Mollisia: “Mollisia B Belonopsis”. Hij rekende 8 soorten daartoe, en noemde als
onderscheid met Mollisia de gesepteerde sporen. Rehm (1891) verhief de groep tot
genusniveau, met maar drie soorten (de andere soorten werden inmiddels tot andere
geslachten gerekend). Het type van het genus, Belonopsis excelsior, werd pas in 1931 door
Clements & Shear aangewezen. Centraal in dit alles staat het kenmerk van de gesepteerde
sporen. Er zijn echter talloze soorten in de genera rond Mollisia die min of meer
gesepteerde sporen hebben, en veel soorten hebben in de loop der jaren stuivertje gewisseld
binnen de genera. Het was Nannfeldt (1986) die het geheel in 1985 heeft uitgezocht en het
is zijn opvatting die ik hier aanhang.
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Genusomgrenzing
Belonopsis wordt onderscheiden van Mollisia door het steriele weefsel dat bestaat uit los
opgebouwde kriskras lopende hyfen met calcium-oxalaat kristallen (fig. 1 & 2), en door de
sporen die in een vroeg stadium gesepteerd raken. De kristallen zijn bij Mollisia en anderen
afwezig, behalve soms bij de mysterieuze soort Dibeloniella citrinella. Maar daarover een
andere keer meer. De kristallen maken overigens dat de schijfzwammetjes behorend tot het
geslacht Belonopsis er macroscopisch van boven altijd lichtgeel uitzien. Mollisia’s hebben
ook wel gesepteerde sporen als ze oud worden, maar nooit meer dan één en het treedt alleen
op als ze echt oud zijn. Overigens moet u de kristallen in water bezichtigen, in elk ander
middel lossen de kristallen vroeg of laat op. Het beste gaat dit onder een binoculair: met een
mesje een stukje van het schijfje (apothecium) afpulken, of liefst nog een soort coupe
maken.

Figuur 1. Dwarsdoorsnede door een apothecium van Belonopsis hydrophila (Oeverviltmollisia). Het apothecium is circa een mm in doorsnede. De pijl geeft de kristallen aan.

Figuur 2. Uitvergroting van een dwarsdoorsnede door een apothecium van Belonopsis
hydrophila.
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Soorten
In Nederland zijn maar drie soorten bekend, waarvan er twee op Riet voorkomen. In totaal
zijn er op de hele wereld zo’n 20 soorten bekend, in Groot-Brittannie vijf. Behalve de drie
in Nederland bekende soorten geef ik in de sleutel ook een soort waarvan ik verwacht dat
die vroeg of laat in Nederland zal worden aangetroffen. Eén van de drie soorten is nu nog in
Mollisia gehuisvest maar ik heb het op z’n minst sterke vermoeden dat deze ook in
Belonopsis thuishoort. Overigens zijn de twee op Riet voorkomende soorten erg algemeen,
en het is zeker de moeite waard eens te proberen ze te vinden. Het is vrijwel altijd raak, op
Riethalmen die dood zijn, en dan vlak boven of net op de waterrand, en dan ook nog vrijwel
het hele jaar door.
In de Standaardlijst staan nog twee soorten genoemd voor Nederland in het geslacht
Belonopsis (Nauta, 1995), maar inmiddels heb ik meer materiaal bestudeerd en ben tot
inkeer gekomen. De in de Standaardlijst genoemde soorten Belonopsis graminea (P. Karst.)
Sacc. & Sydow en Belonopsis obscura (Rehm) Aebi blijken echte Mollisia’s te zijn.

BelonopsÎs retincola
Graddon 642

i

Figuur 3. Dwarsdoorsnede door Belonopsis retincola (Rietviltmollisia) in gepolariseerd
licht. De calciumoxalaat kristallen lichten op. Onderaan zijn de dik- en bruinwandige
hyfen te zien van het subiculum.
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Sleutel tot de soorten van Belonopsis (= Trichobelonium) in Nederland1
1. Op halmen van Riet (Phragmites) of Arundo; sporen met 0-10 septen
2
1’. Op andere grassen (Phalaris, Glyceria); sporen met 1 sept [grootte 17-25 × 2-3 µm]
Mollisia phalaridis (Lib.) Rehm
2. Paraphysen knotsvormig, aan de top opgezwollen tot 7 µm; sporen meer dan 50 µm
lang [sporen 50-80 × 3-4 µm]; met 3-10 septen
Belonopsis excelsior (P. Karst.) Rehm [nog niet in Nederland]
2’. Paraphysen slechts in geringe mate verbreed aan de top, tot 3,5 µm; sporen korter
dan 30 µm, met 0-1 sept
3
3. Apothecia op een donkerbruine hyfenmat (subiculum; fig. 3); sporen 12,5-28 × 2-3 µm;
asci 78-126 µm lang
Belonopsis retincola (Rabenh.) Le Gal & F. Mangenot
3’. Apothecia zonder subiculum; sporen 8-13 × 1,5-2,5 µm; asci 50-70 µm lang
Belonopsis hydrophila (P. Karst.) Nannf.

Literatuur
Nannfeldt, J.A. 1986. Niptera, Trichobelonium und Belonopsis, drei noch zu erläuternden Gattungen
der mollisioiden Discomyceten. Sydowia 38: 194-215.
Nauta, M.M. 1995. Belonopsis. In: Arnolds, E. Kuyper, Th.W. & Noordeloos, M.E. (red.). Overzicht
van de paddestoelen in Nederland. NMV, Wijster.
Nauta, M.M. & Spooner, B.M. 2000. British Dermateaceae: 4B. Dermateoideae, genera B-E.
Mycologist 14: 21-28.
Rehm. H. 1891. Ascomyceten: Hysteriaceeen und Discomyceten. In: Rabenhorst, Kryptogamen-Flora
Deutschland, Österreich und der Schweiz 2, 1(3): 1-1275.

1

Deze sleutel is sterk geënt op een sleutel die ik eerder publiceerde in de Mycologist (Nauta &
Spooner, 2000).
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Oude begraafplaatsen aan de zuidoostelijke Veluwerand 1
2)

E. Brouwer2 & G.J. Ilbrink3
Van Slingelandtstraat 49, 6828 VC Arnhem; e-mail: emiel.brouwer@inter.nl.net
3)
Loolaan 41-134 Lindenhove, 7314 AD Apeldoorn

Brouwer, E. & Ilbrink, G.J., 2003. Old cemetaries on the southeast margin of the Veluwe. Coolia
47(1): 12-16.
As a consequence of the removal of (natural) litter during many decades, the mycological value
of old parts of cemetaries is often very high. Compared to the neighbouring woodlands, a large
number of mycorrhizal fungi which are sensitive to accumulation of litter and/or nitrogen are present.
Small patches of frequently mown grassland can harbour endangered grassland fungi and on bare soil
rare ascomycetes are found. It is noted that an active use of old graveyards and a high mycological
value can be combined.

Inleiding
Na het verdwijnen van de oorspronkelijke natuur uit Nederland hebben vele planten en
dieren een nieuwe plek gevonden in het door de mens gedomineerde landschap. Deze
halfnatuur is op zijn beurt ook weer grotendeels verdwenen, maar wordt ook tegen de
verdrukking in op veel plekken in stand gehouden. Helaas is dat laatste een dure zaak
omdat de oorspronkelijke rol van de mens, meestal als boer, weggevallen is. Oude
begraafplaatsen vormen hierop vaak een uitzondering. Naast de economische functie als
begraafplaats is hier ruimte voor planten en dieren die elders bedreigd worden, vooral
indien hier in het beheer rekening mee wordt gehouden. Onder andere Sullock-Enzlin
(1998) en Chrispijn (1999) constateerden reeds dat dit ook opgaat voor paddenstoelen.
Traditioneel worden op begraafplaatsen veel bomen aangeplant, met als resultaat dat
grazige en beboste delen elkaar na verloop van tijd afwisselen. Verder behoren oude
begraafplaatsen tot de weinige gevallen waarin onze netheidsdrang gunstig uitpakt voor de
natuur. Afgevallen bladeren en takken worden jaarlijks weggeharkt, gras en ondergroei
onder de bomen wordt gemaaid en verwijderd en het bezoek loopt netjes over de paden.
Daarnaast wagen slechts weinig hondenbezitters het om hier hun hond uit te laten. Als deze
omstandigheden jaar in jaar uit gelijk blijven, ontstaan oude, schrale en vaak zeer
paddenstoelrijke situaties. In dit artikel laten we zien dat de begraafplaatsen tussen Arnhem
en Apeldoorn belangrijke groeiplaatsen zijn voor elders bedreigde paddenstoelen.
Bodem en flora van vier begraafplaatsen
De vier begraafplaatsen die in deze aflevering belicht worden zijn circa 100 jaar geleden
aangelegd, waarna de terreinen zich stapsgewijs hebben uitgebreid. Alle vier de
begraafplaatsen zijn nog steeds in gebruik. Moscowa en de begraafplaats van Apeldoorn

1
Aflevering 9 van de rubriek KROONJUWELEN EN ANDERE MYCOLOGISCHE
SNUISTERIJEN. Samenstelling: Leo Jalink.
Auteurs die een bijdrage willen leveren aan deze rubriek worden van harte uitgenodigd
om contact op te nemen met Leo Jalink (l.m.jalink@hccnet.nl) of met de redactie van
Coolia.
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liggen op het Veluwemassief, Heiderust en de begraafplaats van Rozendaal liggen aan de
lemige rand hiervan.
Begraafplaats Moscowa in Arnhem is aangelegd op een hoge, door grasland
gedomineerde heuvel. In het oude deel liggen enkele lanen met beuk, eik en linde.
Daarnaast zijn verspreid berken en dennen aangeplant. De minder beschaduwde delen
kennen deels een heischrale vegetatie. Op en langs de paden groeien Bronkruid (Montia
fontana) en Mosbloempje (Crassula tillaea) en het mos Grote viltmuts (Pogonatum
urnigerum).
De kleine bosbegraafplaats van Rozendaal is aangelegd in een destijds al bebost dal en
is grotendeels zwaar beschaduwd door oude beuken. Het vochtige microklimaat komt
bijvoorbeeld tot uiting in het voorkomen van het uiterst zeldzame Bosveenmos (Sphagnum
quinquefarium) ver boven de grondwaterspiegel (Reinink, 2000). Andere zeer bijzondere
soorten zijn Grote wolfsklauw (Lycopodium clavatum), Noors mos (Oligotrichum
hercynicum) en wederom Grote viltmuts. De begraafplaats is in de jaren zestig en zeventig
een tijd lang verwaarloosd, waardoor gedurende die periode waarschijnlijk ook geen
strooisel is afgevoerd. De onbeschaduwde delen zijn van vrij recente datum; oud grasland is
hier niet aanwezig.
De sterk geaccidenteerde begraafplaats Heiderust is inderdaad aangelegd op voormalige
heide, waarvan nog een klein restant aanwezig is. De boomlaag is inmiddels gevarieerd:
beuken, eiken, berken en dennen. In de dalletjes heerst een vochtig microklimaat en is de
bodem lemig, de hogere delen drogen snel uit en bestaan uit zand. Ook hier zijn de grazige
delen merendeels van tamelijk recente datum. De grootste uitbreiding heeft plaatsgevonden
tussen 1935 en 1960, ongeveer een kwart van het terrein is nog ongebruikt en bestaat uit
bos.
Ook de begraafplaats van Apeldoorn is aangelegd op voormalige heidegrond. Inmiddels
is het terrein aan alle kanten ingesloten door de stad. Het is daarmee ook de enige van de
vier begraafplaatsen waar honden worden uitgelaten. Er is een relatief groot aandeel oud
grasland aanwezig. Ook hier zijn bijzondere plantensoorten te vinden, met name
Muurhavikskruid (Hieracium murorum) en Maanvaren (Botrychium lunaria).

Tabel 1.
Enkele eigenschappen van vier begraafplaatsen aan de zuidoostelijke Veluwe-zoom.* =
datum van het oudste aangetroffen graf. Ter vergelijking zijn ook gegevens van het
Deelerwoud opgenomen uit Jalink (2000). Voor berekening mycologische waarde (MW)
zie Jalink (1999).

Arnhem, Moscowa
Rozendaal, bosbegraafplaats
Velp, Heiderust
Apeldoorn, Soerense weg
Deelerwoud

Grootte (ha)
30
2,5
20
12
>1200

Ouderdom
1873
1831*
1914*
1901(1897*)
± 1850
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Bodem
zand
fijn zand, lemig zand
zand, löss
zand
zand

MW
88
99
154
71
98

Om de aangetroffen paddenstoelenrijkdom enigszins in perspectief te plaatsen is een
vergelijking gemaakt met de mycoflora van het Deelerwoud (tabel 1). De paddenstoelen
van het Deelerwoud zijn enkele jaren tamelijk intensief geïnventariseerd door de
paddenstoelenstudiegroep van de KNNV-Arnhem (zie ook Jalink, 2000). Alhoewel in zo’n
korte tijd geen terrein van 12 km2 zo intensief kan worden bekeken als een begraafplaats,
komt uit tabel 1 toch duidelijk de enorme concentratie van bijzondere paddenstoelen op
begraafplaatsen naar voren. Grofweg is op elk van deze terreinen een mycologische waarde
geconstateerd die gelijk is aan de gevonden waarde in het hele Deelerwoud! Deze
concentratie blijkt ook uit de vier vlakken die voor het netwerk ecologische monitoring
worden gevolgd. Op twee proefvlakken in beukenbos naast de begraafplaats zijn twee rodelijstsoorten aangetroffen: Dunne weerschijnzwam (Inonotus cuticularis) en éénmaal de
Trechtercantharel (Cantharellus tubaeformis). In de twee vlakken op de begraafplaats
daarentegen komen jaarlijks rond de 10 rode-lijstsoorten boven de grond. Hieronder
beschrijven we de belangrijkste biotopen waarin deze bijzondere soorten gevonden zijn.
Paddenstoelbiotopen
De samenstelling van de houtbewonende mycoflora op de begraafplaatsen wijkt niet sterk
af van die in de Veluwse bossen. Er zijn in totaal 9 soorten van de rode lijst aangetroffen.
Voor een deel van deze soorten is die status voor de Veluwezoom twijfelachtig, met name
de Dunne weerschijnzwam (Inonotus cuticularis), het Plooivlieswaaiertje (Plicaturopsis
crispa), het Waaiertje (Schizophyllum commune) en de Witwollige dennenzwam
(Skeletocutis amorpha) zijn hier niet zeldzaam en gaan niet merkbaar achteruit. Wel een
speciale vermelding verdient de zeer zeldzame Sponzige kaaszwam (Spongipellis spumeus),
op een esdoorn in Apeldoorn.
Vrijwel alle niet-beschaduwde delen van de begraafplaatsen worden jaarlijks meermalen
gemaaid en het maaisel wordt meestal afgevoerd. Hierdoor zijn waardevolle heischrale
graslanden ontstaan met een groot aandeel mos, vooral Gewoon haakmos (Rhytidiadelphus
squarrosus). Ook komen er grote aantallen planten in voor die wijzen op minder zure en/of
minder ammoniumrijke bodem, zoals Muizenoor (Hieracium pilosella), Grasklokje
(Campanula rotundifolia), Tijm (Thymus sp.), Hondsviooltje (Viola canina), Tormentil
(Potentilla erecta) en Mannetjesereprijs (Veronica officinalis). Bijzondere soorten
paddenstoelen zijn vooral waargenomen in grasstroken tussen graven en langs paden.
Waarschijnlijk is hier de minst zure bodem aanwezig.
Met name veel ascomyceten van de orde Pezizales hebben een voorkeur voor kale, niet
te zure bodem op paden en rond graven. Dergelijke bodems en bijbehorende pioniers zijn
vooral gevonden op begraafplaats Heiderust. Door een lichte, tamelijk constante mate van
verstoring kunnen allerlei zeldzame soorten zich handhaven op weinig belopen delen van
paden en op plekken waar geschoffeld wordt. Jaarlijks terugkerend zijn o.a. Bruin
viltkogeltje (Leucoscypha patavina), Groot moskussentje (Pulvinula convexella) en diverse
Pelsbekertjes (Trichophaea spp.). Tussen Groot rimpelmos (Atrichum undulatum) is ook
een nieuwe soort voor Nederland gevonden: Neotiella albocincta, een soort die ook elders
in Europa op begraafplaatsen is opgedoken (Benkert, 1998). Opvallend is dat diverse
soorten die kenmerkend worden geacht voor brandplekken gevonden zijn op en langs
paden, met name de Zwarte en de Beroete brandplekbekerzwam (Peziza anthracina en P.
endocarpoides). Het lijkt erop dat deze soorten eerder kenmerkend zijn voor een niet te
zuur pioniermilieu dan speciaal voor brandplekken.
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Op beschaduwde plekken is het aandeel hogere planten in de vegetatie klein en
domineren mossoorten als Bronsmos (Pleurozium schreberi), Kussentjesmos (Leucobryum
glaucum) en Haarmos (Polytrichum spp.). Met het afnemende aandeel hogere planten
verdwijnen de typische graslandpaddenstoelen en hiervoor in de plaats komen grote
aantallen mycorrhiza-vormende paddenstoelen, enkele mosbewoners en enkele specialisten
van fijn strooisel en/of kleine hoeveelheden humus. De Grijze vorkplaat (Cantharellula
umbonata) groeit tussen haarmossen op de begraafplaats Rozendaal. De Sparrenstinktaailing (Micromphale perforans) is af en toe massaal aanwezig op afgevallen naalden die
tussen het mos blijven liggen. Kenmerkend voor licht verstoorde plekken, met name langs
(maar meestal niet op) paden zijn met name vezelkoppen (Inocybe spp.), kluifzwammen
(Helvella spp.) en de Oorlepelzwam (Auriscalpium vulgare). Op onverstoorde plekken
trekken vooral de vele russula’s, boleten, gordijnzwammen en zelfs ridderzwammen en
stekelzwammen de aandacht. Het zijn er letterlijk te veel om op te noemen, dus beperken
we ons tot de grootste bijzonderheden. Op de begraafplaats Heiderust komt vrijwel jaarlijks
op dezelfde plek de Saffraanamaniet (Amanita crocea) boven de grond, meestal met één of
twee exemplaren. Op diezelfde begraafplaats groeit de Jodoformrussula (Russula turci)
onder spar. Deze ernstig bedreigde soort is de laatste jaren op verschillende plekken in
Gelderland gezien en lijkt te delen in de opleving van mycorrhiza-paddenstoelen. De meest
bijzondere vondst op de begraafplaats Rozendaal is wellicht de Gele grondkorstzwam
(Stereopsis vitellina) op een steilkantje van het pad. Volgens de standaardlijst is deze soort
na 1966 niet meer gevonden. Overigens heeft deze begraafplaats veruit de hoogste
concentratie bijzonderheden in dit biotoop, op een stuk van amper 2 hectare zijn maar liefst
31 rode-lijstsoorten gevonden. Dit hangt zeer waarschijnlijk samen met de voedselarme,
iets lemige bodem en de hoge ouderdom van het biotoop, meer dan 170 jaar.
Tabel 2.
De belangrijkste paddenstoelbiotopen op begraafplaatsen aan de Veluwezoom, en de meest
constante, kenmerkende soorten van de rode lijst. RL = totaal aantal rode-lijstsoorten dat in
dit biotoop gevonden is.
Biotoop
Bomen en groot dood hout

RL
9

Heischrale graslanden en
gazons

19

Kale leem en paden

9

Mycorrhiza-vormende bomen 58
met mossige ondergroei

Overige biotopen

Kenmerkende soorten
Waaiertje (Schizophyllum commune)
Zwartvoetkrulzoom (Paxillus atrotomentosus)
Kleverige aardtong (Geoglossum glutinosum)
Zwartsneesatijnzwam (Entoloma serrulatum)
Sneeuwzwammetje (Hygrocybe virginea)
Bruine bekerzwam (Peziza badia)
Bittere trechterzwam (Pseudoomphalina pachyphylla)
Narcisamaniet (Amanita gemmata)
Hanenkam (Cantharellus cibarius)
Echte tolzwam (Coltricia perennis ss. str.)
Zwarte truffelknotszwam (Cordyceps ophioglossoides)
Gele stekelzwam (Hydnum repandum)
Groene glibberzwam (Leotia lubrica)
Sparrenstinktaailing (Micromphale perforans)

16
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De overige bijzonderheden zijn niet bijzonder specifiek voor bepaalde biotopen of zijn
gevonden op afwijkende plaatsen, bijvoorbeeld het Weerhuisje (Astraeus hygrometricus) op
een droge, zonnige plek onder beuk op Moscowa en de Hazelhoenchampignon (Agaricus
phaeolepidotus) op vers aangebracht zand bij een parkeerplaats in Apeldoorn.
Beheer
De grootste paddenstoelenrijkdom is zonder twijfel aanwezig op de oudere delen van de
begraafplaatsen. Echter, op Heiderust is duidelijk dat de aanleg van nieuwe graven niet
negatief hoeft uit te pakken. Bij de aanleg wordt alleen de bodem direct rond het graf
verstoord en blijft de mosrijke vegetatie en de bijbehorende mycoflora verder intact. Op de
begraafplaats van Rozendaal zijn er zelfs graven die na aanleg bewust bedekt zijn met
polletjes kussentjesmos. Op enkele tientallen jaren oude graven kan men hier dan allerlei
zeldzame mycorrhizapaddenstoelen aantreffen, en bijvoorbeeld ook de op Kussentjesmos
groeiende Dwergsatijnzwam (Entoloma rhodocylix). Uiteraard is het geheel kaalschrapen
van grote vlakken, zoals onlangs nog in Apeldoorn gebeurde, funest voor zowel mycoflora
als plantengroei. Een negatieve ontwikkeling voor paddenstoelen is de opkomst van
strooivelden. Door de aanvoer van mineralen en het laten liggen van de bladeren groeien
deze snel dicht met allerlei grove kruiden als fluitenkruid en zevenblad en geven een weinig
interessante paddenstoelenflora te zien. Wel zijn er daarentegen veel paddenstoelen te
vinden op bladhopen, zoals op Moscowa.
Op de vier besproken begraafplaatsen heeft onbedoeld een zeer interessant en succesvol
lange-termijn-experiment plaatsgevonden met het verwijderen van bladstrooisel. Hiermee is
ook ophoping van stikstof voorkomen en bieden deze begraafplaatsen als het ware een
kijkje in een onbesmet verleden van de Veluwse bossen. Opvallend is dat de
begraafplaatsen op lemige zandbodem, Heiderust en Rozendaal, nog een aanzienlijk rijkere
mycoflora bezitten dan de begraafplaatsen op puur zand. Op de nog relatief jonge
begraafplaats Heiderust kan de paddenstoelenrijkdom wellicht nog aanzienlijk stijgen. En
waarschijnlijk valt er ook elders in Nederland nog veel te ontdekken op dit gebied.
Literatuur
Benkert, D. 1998. Beiträge zur Kenntnis bryophiler Pezizales-Arten 9. Neotiella megapolitana spec.
nov. und einige weitere bemerkenswerte Neotiella-Funde aus Nordostdeutschland. Z. Mykol. 64
(2): 153-161.
Chrispijn, R. 1999. Champignons in de Jordaan. Schuyt & Co, Haarlem.
Jalink, L. 1999. Op zoek naar de mycologische kroonjuwelen van Nederland 1. De 200 meest
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Jalink, L. 2000. Kroonjuwelen en andere mycologische snuisterijen 1: Het Deelerwoud. Coolia 43(2):
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Reinink, K. 2000. Inventarisatie van blad- en levermossen in de gemeenten Rheden en Rozendaal in
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EEN FOSSIELE HOUTZWAM
Peter-Jan Keizer
Kruisweg 23, 3513 CS Utrecht
Keizer, P.J., 2004. A fossile bracket fungus. Coolia 47(1): 17-19.
A find of a fossil fungus, probably of Miocene age, is reported from the Netherlands. It belongs
to the group of wood decomposing bracket fungi.

In het blad ‘Grondboor en Hamer’ van de Nederlandse Geologische Vereniging (1999) en
in het blad ‘Documenta naturæ’ van de Paläobotanisch - Biostratigraphische
Arbeitsgruppe Günzburg (1996) is melding gemaakt van een fossiele houtzwam die in een
zandwinning in Twente is aangetroffen. Hierop werd ik opmerkzaam gemaakt door de
eerste auteur van het verslag van die vondst en hij stelde mij in de gelegenheid om
hierover in Coolia te berichten. Voor ons hedendaagse mycologen is het misschien wel
eens interessant om te vernemen met welke specifieke problemen het vinden en
determineren van fossiele zwammen gepaard gaat. Daarom volgt hier een weergave van de
artikelen door Jansen en Gregor (1996, 1999), die de vondst van deze fossiele zwam
beschreven.
De fossiele houtzwam werd aangetroffen bij de zandzuigput ‘Leemslagenplas’ ten
westen van Almelo. Hier wordt zand gewonnen ten behoeve van de woningbouw en
wegenbouw. Het gewonnen zand wordt op een ‘klasseermachine’ gespoten. Hier worden
stenen en dergelijke die groter zijn dan 13 mm uitgesorteerd. De storthoop van stenen en
grind wordt door fossielenzoekers doorzocht op het voorkomen van fossielen. Doordat de
stenen en andere materialen vanuit de zandput op een hoop gegooid worden, is het erg
lastig om alsnog uit te maken van welke laag van de ondergrond ze afkomstig zijn, en dus
van welke ouderdom ze zijn.
In 1992 werd tussen houtresten en fossiele noten en dennekegels een houtachtig
voorwerp aangetroffen dat deed denken aan een houtzwam; formaat en vorm deden
denken aan een tonderzwam. Dit exemplaar was 70 mm lang, 56 mm breed en 27 mm dik.
Aan de oppervlakte zijn concentrische groeven zichtbaar en aan de onderkant zijn de
poriën nog te zien. Deze hebben een diameter van ongeveer 0,3 mm. De vorm van dit
vruchtlichaam komt overeen met soorten van de tegenwoordige geslachten Ganoderma,
Phellinus, Fomes of Fomitopsis. Een determinatie van zo’n fossiel is zeer problematisch,
omdat allerlei kenmerken die voor de huidige indeling worden gebruikt, zoals kleur en
consistentie van het vruchtlichaam, vorm en kleur van sporen, eigenschappen van hyphen,
niet meer of wellicht in veranderde vorm zichtbaar zijn. Daar komt bij dat het niet zeker is
dat toen dezelfde soorten bestonden als tegenwoordig. Daarom worden zulke fossiele
houtzwammen wel aangeduid met de naam ‘Trametites’, waarin allerlei houtzwam-genera
verenigd worden. Dat is wel een verstandige oplossing, want als de kenmerken op grond
waarvan de huidige geslachten en soorten van houtzwammen niet bestudeerd kunnen
worden, is een nadere indeling of determinatie volgens die kenmerken niet echt zinvol.
Vaak hebben auteurs in latere artikelen hun aanvankelijke oordeel weer moeten herzien,
wat aangeeft dat ook van deze wat jongere fossiele houtzwammen de determinatie een erg
moeilijke zaak is.
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Aan de hand van andere fossielen (van planten) is het mogelijk te proberen een
reconstructie van het milieu te maken waarin de zwam heeft geleefd. Van diverse
boomsoorten zijn houtresten, zaden en kegels gevonden: Juglans (Walnoot),
Chamaecyparis (Cypres), Pinoxylon, Pinus (Den), Sequoia (Mammoetboom), en enkele
andere. Dat zijn allemaal bomen die in het Plioceen leefden (van 7 tot 2 miljoen jaar
geleden, een warme periode die voorafging aan het Pleistoceen, de periode waarin de
ijstijden zich deden gelden). Waarschijnlijk betreft het hier het Vroeg-Plioceen
(Brunssumien). Merkwaardig genoeg werden in en tussen sommige houtresten ook
schelpen gevonden, dieren die in zee leefden.
In het Plioceen bestond het huidige Twente uit een ondiep kustgebied. Dat maakt de
veronderstelling mogelijk dat bomen, zaden, kegels en de houtzwammen op een strand of
in een geul zijn aangespoeld, wat zou kunnen verklaren waarom er ook schelpen zijn
gevonden. Jansen en Gregor (1999) voerden een nadere analyse uit van de bodemlagen
aan de hand van boringen die ter plekke waren verricht door de Rijks Geologische Dienst.
Hieruit kwam het volgende beeld naar voren. Uit de zand- en grindlagen is af te leiden dat
het door rivieren gevormde afzettingen betreft. Dat zou dan van de toenmalige Rijn of één
van zijn zijrivieren kunnen zijn geweest. Het idee is, afgaande op de begeleidende
fossielen, dat die rivier wellicht door of langs in Duitsland gelegen bruinkoolgebieden (die
toen misschien ten dele nog bossen waren) is gestroomd, en van daar grote hoeveelheden
hout heeft meegevoerd. De aangetroffen houtresten waren dan ook duidelijk afgerond door
het rollen. Of die zwam nu op die wijze is meegevoerd of pas later op het hout is gaan
groeien, is natuurlijk nooit meer te achterhalen.
Fossiele paddestoelen zijn zeer zeldzaam omdat de zachte en vergankelijke
vruchtlichamen gewoonlijk te snel vergaan om fossilisatie mogelijk te maken. De
vruchtlichamen van houtzwammen zijn relatief hard en taai, waardoor deze af en toe nog
wel eens gevonden zijn. Zo zijn er wel eens vondsten van fossiele houtzwammen gemeld
uit bruinkoolgroeven in Polen en Oost-Duitsland. In het overzicht van Meschinelli (1902)
wordt een polypoor-achtig fossiel uit pliocene bruinkool uit Duitsland met de naam
‘Polyporites’ vermeld, die wel lijkt op de hier beschreven vondst. In Nederland is in
Noord-Brabant een Ganoderma-achtige houtzwam gevonden afkomstig uit het Mioceen
(26 tot 7 miljoen jaar geleden). Bij de graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van
de Betuwelijn zijn ook enkele vondsten gedaan van oude houtzwammen, maar deze waren
veel minder oud, namelijk ongeveer 5500 jaar (Atlanticum, een warme periode na de
laatste ijstijd). Ze waren door Hans Adema en Joop Kortselius gedetermineerd als Gewone
Vuurzwam (Phellinus igniarius), Echte tonderzwam (Fomes fomentarius), Platte
tonderzwam (Ganoderma lipsiense), Dikrandtonderzwam (G. europaeum),
Dunplaathoutzwam (Gloephyllum trabeum) en Kogelhoutskoolzwam (Daldinia
concentrica). Deze zijn enkele jaren geleden met andere opgegraven bodemvondsten
tentoongesteld.
Er zijn wat meer vondsten van fossiele houtzwammen uit het einde van het
tertiair dan in eerdere en latere perioden. Het is echter niet mogelijk om daaruit te
concluderen dat er in werkelijkheid ook meer zwammen waren. De omstandigheden voor
conservering kunnen beter geworden zijn en ook is de tijdspanne van ‘bewaring’ korter,
met daardoor minder kans op verloren gaan van de vruchtlichamen. Het kan ook nog zijn
dat er toevallig meer gezocht en verzameld is uit deze periode.
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Camarops lutea, nieuw voor Nederland
Rectificatie op: Mycologisch avontuur in ‘De Kaaistoep’ (1), Coolia 46(4): 175-176
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In Coolia 46(4): 175-176 (2003) werd materiaal gerapporteerd en geïllustreerd van een
Camarops. Al vrij spoedig kwam er een reactie van onze Vlaamse collega R. Walleyn. Hij
vermoedde dat op grond van de foto’s en de opgegeven sporenmaten het beschreven
materiaal wel eens de nauw verwante Camarops lutea zou kunnen zijn. Deze soort wordt
onder andere gekenmerkt door een gele verkleuring van het hout onder de stromata. Deze
reactie heeft ons aan het denken gezet. Bij de Nederlandse collectie uit ‘De Kaaistoep’
ontbrak de geelverkleuring. Ook jonge lichtgele stromata ontbraken. Ter vergelijking met
onze collectie werd herbariummateriaal uit België toegezonden. Ongeveer gelijktijdig
werd in ‘De Nieuwe Tiend’ bij Udenhout nieuw materiaal gevonden. De drie collecties
bleken microscopisch identiek. Bij de collectie uit Udenhout was de gele verkleuring van
het substraat zeer duidelijk te zien. De sporenmaten waren nu 6-7 × 3-4 µm en geven
nauwe-lijks overlap met de sporenafmetingen van Camarops microspora nl. 4,5-5,5 ×
2-2,5 µm.
Het is duidelijk dat beide Nederlandse collecties gerekend moeten worden tot
Camarops lutea (Alb. & Schweiz. : Fr.) Shear, die nog niet eerder uit Nederland was
opgegeven, maar wel bekend is van onder andere aangrenzend België (materiaal gezien
van Kwaremont (E2.47.44), leg. Walleyn no. 3295, 28 okt. 2003 (dupl. in herbarium
CBS)), Duitsland, Engeland en Scandinavië. Er zijn nu dus twee collecties uit Nederland:
Udenhout, Nieuwe Tiend (137/403), leg. Rommelaars, 15 nov. 2003 (herbarium CBS en
herbarium C8); Tilburg, De Kaaistoep (129-394), leg. Rommelaars, 22 maart 2003
(herbarium CBS en herbarium C8).
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RUSSULA HELODES MELZER NIEUW VOOR NEDERLAND?
F. Benjaminsen
Mullerweg 23, 5624 JC Eindhoven.
Benjaminsen, F. 2004. Russula helodes Melzer, new for the Netherlands? Coolia 47(1): 20-21.
Russula helodes Melzer is reported for the first time in the Netherlands. Some related species are
compared. An earlier report of R. rhodopus (1985) probably also concerned R. helodes.

In september 2000 werd door de dames N. Bulthuis en M. Broekema het Hazelaarsbroek bij
Echt (L) bezocht.
In het vochtige, voedselarme sparrenbos met plaatselijk Sphagnum (Veenmos) werd een
rode glanzende Russula met rood aangelopen steel gevonden. Door de regen was het
materiaal in niet al te beste toestand. Er kon geen sporee verkregen worden. Men dacht dat
het wellicht de Roodsteelrussula (Russula rhodopus) was vanwege de glanzende hoed. Ook
kwam in aanmerking de Bloedrode russula (R. sanguinaria), die ooit in de buurt van Echt
zou zijn gevonden. Later kreeg ik de twee halfvergane exemplaren in handen en
determineerde ze als Russula cf. helodes. Russula helodes hoort bij Sarnari (1998) samen
met R. sanguinea (= sanguinaria) en R. rhodopus tot de serie Sanguinea van subsectie
Sardoninae: Rode, scherp smakende Russula’s met crème sporee onder coniferen. R.
sanguinaria, die ik kende uit Westfalen en Dorst kon het niet zijn, die heeft gestekelde
sporen. De sporen van de Limburgse vondst waren groot, tot 10,5 µm en hadden een sterk
netvormige sculptuur. Ik kon het materiaal ook vergelijken met exsiccaten van R. rhodopus
in mijn herbarium, afkomstig uit het Zwarte Woud (D), gevonden en gedetermineerd door
de Duitse mycologe Doris Laber (Titisee-Neustadt). Die hadden veel kleinere sporen en
geen volledig netwerk. Bovendien is R. rhodopus een soort van voedselrijke bodem in
(sub)montane streken. Hij is niet bekend uit Westfalen, maar wel uit de Ardennen.
Van R. helodes was materiaal uit Oostenrijk aanwezig in het Nationaal Herbarium te
Leiden, gevonden en beschreven door Th. Rücker en bevestigd door M. van Vuure. Dit
kwam volledig overeen met de Nederlandse vondst.
In september 2001 werden op dezelfde plaats opnieuw exemplaren gevonden. Deze
werden gecontroleerd door de Duitse Russula-specialisten R. Rauschert (Freyburg a/d U.)
en F. Krauch (Wünnenberg). Zij bevestigden de determinatie. Het was zeker R. helodes, dus
nieuw voor Nederland. De soort is van 5 vindplaatsen in Westfalen bekend en op één ervan
ieder jaar fructificerend. Hij groeit daar in sparrenbos met of zonder mos op arme zure
grond. In oktober 2002 was de soort opnieuw op de vindplaats in het Hazelaarsbroek
aanwezig maar ook nu weer in kleine exemplaren in minder goede conditie.
U vraagt nu natuurlijk waarom in de titel van dit artikel een vraagteken staat.
Omdat aanvankelijk aan R. rhodopus werd gedacht, is er ook het “Overzicht van de
Paddestoelen in Nederland” (Arnolds et al., 1995) op nageslagen. Daar staat R. rhodopus
Zvara van één vindplaats (Denekamp, 1985) vermeld en wordt verwezen naar een artikel in
Coolia van 1986 (Reijnders, 1986). R. rhodopoda (= R. rhodopus) wordt daar inderdaad als
nieuw voor Nederland beschreven. Op het eerste gezicht lijkt dat correct. Echter bij
aandachtig lezen stuit men op drie merkwaardigheden. Allereerst de veel te grote sporen
(8,9-10,5 µm). R. rhodopus heeft sporen tot maar 8,5 µm. In de laatste alinea van het artikel
staan nog twee opvallende constateringen, nl. “Er is nog een soort die dicht bij R.
rhodopoda staat maar die geen rode steel heeft: R. helodes Melzer”. Dit moet een
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vergissing van de schrijver zijn. R. helodes heeft meestal een rood aangelopen steel die later
overgaat in grijs en aan de basis bruin wordt.
De laatste zin van het artikel luidt: “Volgens de afbeeldingen en maten in Romagnesi
(1967: 455, 457, fig. 412, 414) komen de sporen van mijn exemplaar méér overeen met die
van R. helodes”. (!!!)
Jammer genoeg heeft Jaap Wisman het materiaal van Denekamp niet kunnen
terugvinden in het herbarium van Leiden, noch in dat van A. Reijnders, noch in dat van M.
van Vuure.
Ik denk dus dat R. rhodopus van de Nederlandse lijst geschrapt moet worden. De soort
van Denekamp is wellicht de eerste vondst van R. helodes geweest, maar het materiële
bewijs hiervoor ontbreekt. Mocht er een deelnemer aan de excursie in het Roderveld van 31
augustus 1985 zijn, die wel materiaal van die vondst bezit, dan wil ik dat graag
onderzoeken.
R. helodes is in Zuid-Duitsland zeer zeldzaam. Einhellinger (1994) meldt twee vondsten
uit het Bayerische Wald. Krieglsteiner (2000) zegt: “Sehr selten, wurde nur im
Schwarzwald und in Westallgäu gefunden”. De soort is ook uit de Ardennen bekend (J. van
Yper, 1992). “Rare in Great Britain” volgens Rayner (1997). “Très rare en France” melden
Courtecuisse & Duhem (1994). Romagnesi (1967) heeft de soort nooit gezien en kende hem
alleen van Tsjechische exsiccaat-fragmenten.
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Sex, bastaarden en exoten1
Thomas W. Kuyper
sectie Bodemkwaliteit, Wageningen Universiteit, Postbus 8005, 6700 EC Wageningen
Kuyper, Th.W., 2004. Sex, crossbreeds and exotics. Coolia 47(1): 22-26.
Fungi generally possess effective systems against hybridisation, the crossing of different species.
However, the effectiveness of this system is less when closely related species that have
geographically separate areas, come into contact. Inadvertent introduction of fungi (especially fungal
pathogens) into novel areas, as a consequence of increased global trade in plants, can provide
opportunities for hybridisation and subsequent niche expansion with potentially large ecological
consequences.

Sommige grootschalige plantenziekten zijn het gevolg van het onbedoeld invoeren van
exotische ziekteverwekkers naar nieuwe gebieden waar deze soorten tot dan toe niet
voorkwamen. Dat exotische parasitaire schimmels zulke verwoestende gevolgen kunnen
hebben, is voor een belangrijk deel het gevolg van het feit dat de inheemse plantensoort
geen weerstand heeft tegen de exotische ziekteverwekker. Er was geen sprake van coevolutie tussen gastheer en ziekteverwekker. Bovendien blijkt er vaak in de landbouw en
bosbouw sprake te zijn van monocultures van planten, zodat zo’n nieuwe ziekteverwekker
ook vrijwel onbeperkte mogelijkheden worden geboden.
De evolutie van exotische pathogenen staat natuurlijk niet stil in het nieuwe
verspreidingsgebied waar zich nieuwe ecologische kansen en bedreigingen voor de
pathogeen voordoen. Vaak verloopt de uitbreiding via ongeslachtelijke voortplanting. Dit
kan er toe leiden dat de pathogeniteit tijdens de evolutie in het nieuwe gebied minder wordt.
Een mogelijkheid waar de laatste jaren meer belangstelling voor gekomen is, is de
mogelijkheid van uitwisseling van erfelijk materiaal tussen verwante soorten die voordien
geografisch gescheiden waren (Brasier, 2001; Olson & Stenlid, 2002). Zulke uitwisseling
kan leiden tot het ontstaan van bastaarden (hybriden) met onverwachte eigenschappen.
Schimmelhybriden
Over het algemeen is bastaardering zeer zeldzaam bij schimmels. In de eerste 6 delen van
de Flora Agaricina Neerlandica zult u tevergeefs een verwijzing naar bastaarden
tegenkomen, terwijl in flora’s van hogere planten bastaarden niet zelden genoemd worden
(en een frustratie kunnen vormen voor een correcte determinatie). Men zou kunnen denken
dat het ontbreken van bastaarden in de mycologische determinatieliteratuur een gevolg is
van het feit dat mycologen onvoldoende oog hebben voor de mogelijkheden tot
bastaardering of voor de herkenning van bastaarden. Maar ook onderzoek met moderne
methoden (kruisingsproeven, moleculaire analyses) laat zien dat bastaardering zeer zelden
optreedt. Blijkbaar hebben schimmels effectieve systemen die bastaardering tegengaan. Het
systeem is het sterkst ontwikkeld tegen bastaardering tussen verwante soorten die in
hetzelfde gebied voorkomen, en we mogen dus wel aannemen dat er actieve selectie tegen
bastaardering is opgetreden.

1

Dit artikel is het vijfde in een serie over recent ecologisch onderzoek aan paddestoelen.
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Wel is bastaardering aangetoond bij het Hebeloma crustuliniforme complex waar de
moleculaire kenmerken van één van de biologische soorten het eenvoudigst verklaard
kunnen worden door een kruisingsgebeurtenis tussen twee soorten (Aanen et al., 2000).
Binnen Flammulina is bastaardering tussen F. velutipes en F. rossica opgetreden (Hughes
& Petersen, 2001). Bij lagere schimmels, en met name bij plantenparasitaire schimmels,
treedt bastaardering wat vaker op, soms met onverwachte ecologische gevolgen. In deze
bijdrage wil ik enkele van deze studies behandelen, laten zien wat de ecologische gevolgen
zijn, en speculeren wat de ecologische gevolgen voor de toekomst kunnen zijn als soorten
die voorheen in verschillende gebieden voorkwamen, via introductie door de mens met
elkaar in contact komen en erfelijk materiaal uitwisselen.
Heterobasidion
De Dennenmoorder (H. annosum) bestaat in Europa uit drie biologische soorten (H.
annosum s. str., H. parviporum, H. abietinum), die elk een verschillende gastheervoorkeur
hebben en grotendeels, maar niet volledig, gescheiden zijn. Die gastheervoorkeur is sterker
bij de kolonisatie van de levende boom en minder bij de kolonisatie van boomstronken.
Door houtkap worden nieuwe nissen gecreëerd voor deze soorten, zodat op stronken
verschillende soorten eerder met elkaar in contact komen. Dit kan leiden tot uitwisseling
van DNA tussen die soorten. Het is niet duidelijk of dit gevolgen kan hebben voor de mate
waarin de Dennenmoorder een (zwakte-)parasiet is, doordat de mate van pathogeniteit niet
op het kern-DNA zit, maar op een ander deel van het DNA dat niet bij de geslachtelijke
voortplanting wordt vermengd, maar via één van beide ouders wordt overgeërfd (Olson &
Stenlid, 2001).
Melampsora
Sommige soorten van dit geslacht, dat tot de roesten behoort, komen op populier voor.
Populierenkwekers hebben getracht via kruisingen van populieren nieuwe varianten te
ontwikkelen die resistent zijn tegen deze roesten. Aanvankelijk was deze strategie
succesvol. Maar in 1996 werden op populieren in Noord-Amerika die voorheen resistent
waren tegen de soort M. occidentalis, toch roesten gevonden. Bij nader onderzoek bleken
deze roesten ontstaan te zijn via een kruising tussen M. occidentalis en M. medusae. Deze
nieuwe roesten‘soort’, die als M. × columbiana werd beschreven [het ×-teken staat voor de
bastaard], bleek een waardplantenkeuze te hebben die die van beide oudersoorten
combineerde. Via deze bastaard is het mogelijk dat eigenschappen van de ene soort
ziekteverwekker kunnen worden overgebracht naar de andere soort. Ook in Nieuw-Zeeland,
waar van nature geen populieren voorkomen, is een bastaardroest (M. × medusae-populina)
ontstaan door kruising van twee soorten Melampsora (M. medusae en M. larici-populina)
die de waardplantenkeuze van beide oudersoorten combineert. Grootschalige
ecosysteemeffecten zijn uitgebleven, maar zijn zeker denkbaar, al was het maar doordat
veredeling van populieren ten behoeve van verhoogde resistentie tegen roesten
onvermijdelijk leidt tot populierenvarianten die minder door ectomycorrizaschimmels
gekoloniseerd worden.
Ophiostoma
Soorten van dit geslacht zijn bekend als de beruchte verwekkers van iepenziekte.
Iepenziekte is uit Europa en Noord-Amerika bekend sinds 1900, vooral dankzij onderzoek
van Nederlandse mycologen (daarom heet de ziekte Dutch elm disease). In de afgelopen
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100 jaar zijn er twee grote epidemieën van de iepenziekte geweest, veroorzaakt door twee
verschillende soorten, namelijk O. ulmi (een grote epidemie begon rond 1910, bereikte haar
hoogtepunt rond 1930 en nam weer af vanaf 1940) en O. novo-ulmi (een grote epidemie
vanaf 1970). Het is aannemelijk dat beide soorten oorspronkelijk uit Azië afkomstig waren,
waar ze, door co-evolutie met de daar inheemse iepen, relatief weinig schade aanrichtten.
Van O. novo-ulmi komen twee ondersoorten voor, subsp. novo-ulmi en subsp. americana.
Blijkbaar is de soort onafhankelijk van elkaar op beide continenten geïntroduceerd.
Aanvankelijk hadden beide ondersoorten een gescheiden areaal, maar ook hier heeft de
mens materiaal versleept waardoor subsp. americana in Europa terecht is gekomen. Deze
ondersoorten hybridiseren in gebieden waar beide voorkomen. Deze kruisingen zijn net zo
vernietigend voor iepen als de oorspronkelijke ondersoorten die nu door de hybride
vervangen worden. Het valt echter niet te voorspellen of door voortgaande evolutie van
deze nieuwe bastaard-ondersoort, zich nieuwe en meer pathogene varianten zullen
ontwikkelen of niet.
Als de beide oudersoorten concurreren wint O. novo-ulmi eigenlijk altijd en vervangt
dan de oorspronkelijk aanwezige O. ulmi. Maar O. novo-ulmi kan bovendien kruisen met O.
ulmi, althans in de situatie waarin O. novo-ulmi de mannelijke rol vervult en O. ulmi de
vrouwelijke. In het omgekeerde geval kan er geen kruising optreden. Bastaardering tussen
beide soorten kan optreden doordat beide soorten in dezelfde boom kunnen voorkomen. De
bastaarden zijn echter niet erg fit (zelfs zwakkere pathogenen dan O. ulmi) en verliezen
daardoor de concurrentiestrijd met beide oudersoorten. Maar zulke bastaarden, zelfs als ze
maar korte tijd overleven, kunnen als genetische brug tussen beide soorten fungeren;
daardoor kunnen, na terugkruising van de bastaard met een oudersoort, de erfelijke
eigenschappen van de ene soort in de andere terecht komen. Dat zou er toe kunnen leiden
dat de veel agressievere soort O. novo-ulmi een deel van zijn schadelijkheid verliest doordat
O. ulmi virussen bevat die leiden tot een verzwakking van het pathogene karakter van de
soort, wanneer die virussen worden overgedragen bij zo’n kruising tussen beide soorten.
Tegelijkertijd leidt zo’n kruising ook tot het ontstaan van zogenaamde nieuwe vc-types,
waardoor de verdere verspreiding van het virus geremd wordt. Daardoor lijkt de
verzwakking van O. novo-ulmi door zulke virussen slechts beperkt effectief te zijn. Er is
voorlopig dan ook weinig hoop dat de nieuwe iepenziekte, waaraan wereldwijd honderden
miljoenen iepen zijn bezweken, binnen afzienbare tijd uitdooft (Brasier & Buck, 2001).
Phytophthora
Strikt genomen zijn soorten van het geslacht Phytophthora, waartoe de gevreesde
verwekker van de aardappelziekte behoort (P. infestans), geen schimmels, hoewel ze een
groeiwijze hebben als schimmels. Vroeger werden ze als Oömyceten geclassificeerd, maar
verschillende kenmerken (zoals de samenstelling van de celwand en ook moleculaire
kenmerken) wijzen erop dat deze soorten eigenlijk bladgroenloze, parasitaire algen zijn.
Maar omdat Phytophthora niet door algologen maar door mycologen bestudeerd wordt wil
ik ze hier ook behandelen. Phytophthora infestans kon na de introductie in Europa (in 1845)
zich alleen ongeslachtelijk voortplanten, maar sinds 1980, na een nieuwe onbedoelde
introductie, kan de soort zich ook geslachtelijk voortplanten. Een gevolg is dat de soort nu
haar ecologische nis vergroot heeft en lastiger beheersbaar is geworden (Smart & Fry,
2001).
In dit geslacht zijn twee gevallen bekend van het ontstaan van nieuwe soorten door
bastaardering. In een kas in Nederland is een bastaard ontstaan tussen P. cactorum en
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P. nicotianae. Deze bastaard is nog tot kassen beperkt. Ook kruisingen tussen andere
Phytophthora-soorten zouden in kassen kunnen optreden, waar op korte afstand planten van
verschillende herkomst staan en via een systeem van watercultures gemakkelijk
ziekteverwekkers van de ene naar de andere plant overgedragen kunnen worden. Zulke
nieuwe bastaarden kunnen tot onverwachte gevolgen leiden zoals blijkt uit het tweede
voorbeeld (Brasier et al., 1999). Hier betrof het een reeks van bastaarden tussen P.
cambivora en P. fragariae (of een nauwverwante, nog onbeschreven soort). Deze bastaard
leidt tot aanzienlijke elzensterfte op verschillende plaatsen in Europa, terwijl de oudersoort
P. cambivora op verschillende loofbomen voorkomt (maar niet pathogeen is op els) en P.
fragariae op aardbei en framboos. Door bastaardering is dus de waardplantkeuze verbreed
en is een nieuw pathogeen op els ontstaan. Dergelijke scenario’s moeten aanleiding geven
tot voorzichtigheid.
Daarom staat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit klaar om in te
grijpen als door bastaardering nieuwe en gevaarlijkere varianten ontstaan. Vanaf 1993
ontving de Plantenziektenkundige Dienst rododendrons met symptomen van takinsterving.
Ook in Duitsland werden aangetaste planten gevonden, maar de ziekte was niet dodelijk.
Het bleek hier te gaan om een nog onbeschreven Phytophthora die als P. ramorum werd
beschreven. De soort werd ook op Viburnum aangetroffen, waar ze stambasisrot
veroorzaakte, leidend tot afsterving. In Californië en Oregon (Verenigde Staten) werd vanaf
1995 massaal eikensterfte waargenomen. De veroorzaker van deze “sudden oak death”
bleek eveneens een Phytophthora-soort te zijn. Onderzoek aan deze ziekteverwekker bracht
aan het licht dat deze soort vrijwel identiek is aan P. ramorum (Rizzo & Garbelotto, 2003).
Het is aannemelijk dat in beide gevallen de soort vanuit een ander continent geïntroduceerd
is (vanuit China – het zwaartepunt van het geslacht Rhododendron?). De varianten van de
soort in Europa en Californië verschillen in enkele cruciale kenmerken. In Californië blijkt
P. ramorum niet alleen op eiken voor te komen, maar ook op rododendron en Viburnum.
Mogelijk vormen nog meer boomsoorten een reservoir voor de ziekteverwekker, doordat de
soort daar kan overleven zonder in die soorten ziektesymptomen op te roepen. In Europa is
de soort (gelukkig!) nog niet op eiken aangetroffen. Maar het is niet onmogelijk dat
menging tussen de Californische en Europese stammen van de soort kan optreden en dat uit
die kruising nieuwe varianten ontstaan, al is dit in laboratoriumexperimenten nog niet
aangetoond. Het ministerie van LNV wenst geen risico te nemen en de
Plantenziektenkundige Dienst heeft de opdracht gekregen maatregelen te nemen (LNV,
2003).
De moraal van deze voorbeelden moge duidelijk zijn. Het ongewild introduceren van
schimmels in nieuwe continenten kan leiden tot kruisingen van nauwverwante soorten die
tot dan toe geen erfelijk materiaal uitwisselden. Vooral voor bodempathogenen, waarbij de
verspreiding snel een beperkende factor kan zijn, is het risico mogelijk groot. Zulke
kruisingen leiden tot hybriden en soms zelfs nieuwe soorten met een waardplantenkeuze die
groter kan zijn dan die van de oudersoorten. Zelfs plantensoorten die voor geen van beide
oudersoorten vatbaar waren, kunnen alsnog geparasiteerd worden. Geïntroduceerde
organismen staan in de belangstelling omdat zij voor een belangrijk deel verantwoordelijk
zijn voor het uitsterven van inheemse soorten. Na verwoesting van natuurlijke leefgebieden
is de rol van exoten de belangrijkste factor die voor uitsterven verantwoordelijk is.
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EEN NIEUWE WERKWEEKCOÖRDINATOR
Met ingang van het komende jaar heeft Arthur Oosterbaan zich bereid verklaard de
organisatie van de binnen- en buitenlandse werkweken van Roel Douwes over te nemen.
Suggesties voor interessante lokaties zijn van harte welkom, en kunnen aan hem
doorgegeven worden.
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BIJZONDERE WAARNEMINGEN EN VONDSTEN
De Gewone inkttruffel
Keizer, P.J., 2004. Melanogaster ambiguus. Coolia 47(1): 27.

Op 4 april en opnieuw op 24 september 2003 had ik het voorrecht eens mee te gaan met
een vleermuizen-telexcursie in de bunkers die liggen in het duingebied ‘Uilenbosch’,
direct ten zuidoosten van Scheveningen. Deze bunkers bestaan uit korte tot zeer lange
gangenstelsels onder de grond, welke door vleermuizen worden benut als
winterslaapplaats. In één van deze gangen wist onze leidsvrouw dat er al vanaf de herfst
donkerbruine knolletjes aan de zijmuur hingen. Inderdaad, op die plek zaten er lange,
bruine, straalvormig vertakte myceliumstrengen tegen de muur gegroeid, met daaraan
zo’n 15 rondachtige vrijwel zwarte bolletjes van ongeveer 1 à 2,5 cm diameter. De
consistentie van de oudere exemplaren was nogal droog-poederachtig, van de jonge
exemplaren steviger en bedekt met donker-bruinrode vloeistofdruppels. Thuis maar eens
even wat van de zwarte massa onder de microscoop gelegd en bekeken. Het beeld bestond
alleen maar uit allemaal vrij grote, zwarte, citroenvormige sporen zoals we die kennen van
sommige Vlekplaat-soorten. Wat verder doen? Eerst maar eens wat bladeren in de boeken,
en jawel, de spore die afgebeeld wordt in figuur 94 van het Hypogeeënboekje van G. de
Vries (1971) leek erg veel op de sporen van mijn vondst. Ook de overige informatie klopte
goed. De knolletjes behoorden dus tot Melanogaster ambiguus, de Gewone inkttruffel. De
standplaats was opmerkelijk, aan een ondergrondse baksteenmuur in de open lucht,
luchtvochtigheid dicht bij 100% en in volledig donker. Het interessante is dat Gerard de
Vries vertelde dat hij deze soort ook eens aan een ondergrondse muur had gevonden, in de
put van een watermeter.
Literatuur
Vries, G.A. de. 1971. De fungi van Nederland III. Hypogeae; truffels en schijntruffels. Wet. Meded.
88. KNNV, Hoogwoud.

Peter-Jan Keizer, Utrecht
Gele stekelzwam (Hydnum repandum) terug in de duinstreek
Buiten, N., 2004. Hydnum repandum back in the coastal dunes. Coolia 47(1): 27-28.
Voor duinkonijnen als schrijver dezes leek het alsof het herstel van de stekelzwammen in
Nederland aan hen voorbij ging. Met uitzondering van vooral de Oorlepelzwam
(Auriscalpium vulgare), die hier in de duinen bij Haarlem vrij algemeen voorkomt, moet je
om stekelzwammen te zien de pleistocene zandgronden bezoeken.
Het was dan ook een geweldige ervaring om op 20 oktober 2003 tijdens een telling van
paddestoelen in een proefvlak voor het Paddestoelenmeetnet in het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland (Kennemerduinen) plotsklaps zo’n jaloersmakende paddestoel in het
oogveld te krijgen. In dit geval twee exemplaren van de Gele stekelzwam (Hydnum
repandum). In een eikenbos stonden zij daar, vlakbij een groeiplaats van bijzonderheden
27

als Gewoon varkensoor (Otidea onotica) en Stofzaad (Monotropa hypopithys), een plant
zonder bladgroen die in symbiose met bodemschimmels leeft.
Thuis gekomen de Atlas van Nederlandse paddestoelen en het supplement van Coolia
over Pruikzwammen en Stekelzwammen er op nagelezen. Daarin staat dat de Gele
stekelzwam na 1975 niet meer uit de duinstreek is gemeld. Bij deze meld ik dan ... hij is
terug. Na ruim vijfentwintig jaar is de Gele stekelzwam terug in de duinstreek!
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Niko Buiten, Haarlem

ZUID-HOLLANDSE ZWAMDAG 2004
De Zuid-Hollandse Zwamdag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 14 februari. Plaats van
samenkomst is zoals gebruikelijk Natuurcentrum ‘De Boshoek’, Bospad 3 (achter het
Bachplein) in Schiedam. Per openbaar vervoer te bereiken met de trein naar
Schiedam-Nieuwland en vervolgens tramlijn 1 richting Woudhoek. Uitstappen bij de halte
Bachplein. Vanaf deze halte een klein stukje teruglopen. Wie met de auto komt moet op de
A20 (Gouda-Hoek van Holland) afrit 10 nemen naar Schiedam-Noord. Onderaan de afslag
linksaf, dit is de Churchilllaan. Deze laan volgen tot het derde verkeerslicht. Er staat op
een gegeven moment rechts een aanduiding voor het komende kruispunt. Op een blauw
bord staan vier pijlen, één voor rechtsaf, één voor rechtdoor en twee voor linksaf. Hier de
baan voor rechtdoor kiezen. (In feite moet je enigszins schuin oversteken.) Na een bocht
om het gebouw ‘De Blauwe Brug’ heen de bordjes naar ‘De Boshoek’ volgen. Aan het
eind van de flat die je passeert de auto parkeren en te voet verder, de trambaan oversteken.
Degenen die uit de richting Hoek van Holland komen of door de Beneluxtunnel moeten
ook afrit 10 nemen en linksaf onderaan de afslag, maar daarna bij het eerste verkeerslicht
linksaf. Dit is dan weer de Churchilllaan. Zie verder hierboven (één verkeerslicht extra).
Het programma van deze dag zal er weer traditioneel uitzien. De vertegenwoordigers
van de werkgroepen vertellen over het wel en wee van het afgelopen jaar en er zijn vast
ook wel een paar mensen die hun persoonlijke ervaringen met ons willen delen. Graag
tijdig aan mij doorgeven!
Vanaf 10.00 uur is er koffie of thee. De lunchpauze is om ongeveer 12.30 uur (zelf
brood meebrengen). Om ongeveer half vier zijn we meestal wel uitgezwamd. Ik hoop weer
veel Zuid-Hollanders en andere belangstellenden te ontmoeten en gezellig bij te praten!
Grieta Fransen
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BEGIN EENS MET....
de Gele trilzwam
Nico en Marjo Dam
Hooischelf 13, 6581 SL Malden
Dam, N. & Dam, M., 2003: Why not start with... Tremella mesenterica? Coolia 47(1): 29-33.
A short description of Tremella mesenterica, with figures and notes on its ecology and relatives
is given, with some emphasis on its look-alike T. aurantia. Included is a macroscopical key to the
common larger Tremella-like fungi in the Netherlands.

Alle paddestoelen lijken op paddestoelen, maar sommige wat minder dan andere. De Gele
trilzwam (Tremella mesenterica) is daar een sprekend voorbeeld van. Voor wie bij het
woord ‘paddestoel’ een plaatje à la Vliegenzwam voor zich ziet, moet de Gele trilzwam
wel een cultuurschok zijn: knalgele, lellerige, geplooide klodders op dode takken, soms
hoog in een boom, soms half begraven onder bladeren op de bosbodem. Net sterrenschot,
maar dan geel. Vanwege de kleur zijn ze altijd opvallend, en zelfs in staat om een
moegestreden excursie op het eind van de middag nog wat enthousiasme in te blazen.
Trilzwammen
De Gele trilzwam is één van de opvallendste vertegenwoordigers van een gevarieerd
gezelschap dat onder de algemene naam Trilzwammen door het leven gaat. De groep
dankt zijn naam aan de consistentie van de meest opvallende soorten: ze trillen, alsof het
gelatinepuddinkjes zijn. Maar, zoals gezegd, het gaat om een gevarieerd gezelschap, en er
zijn heel wat Trilzwammen in ons land die helemaal niet trillen, maar er uit zien als
kaarsvet-achtige korstjes, elastische stekeltjes, of er zelfs helemaal niet uitzien, d.w.z.
onzichtbaar zijn voor het blote oog. Waarom worden al dergelijke soorten dan toch tot één
groep gerekend? Zoals zo vaak bij paddestoelen zie je het antwoord op die vraag door het
microscoop. Trilzwammen maken hun sporen op een speciaal type basidium, die ze van
andere paddestoelen onderscheidt, en hun sporen kiemen dan ook nog eens op een speciale
manier. Daar komen we straks nog even op terug.
Geel, oranjegeel en knalgeel
Eigenlijk heb je geen microscoop nodig om de Gele trilzwam te determineren, een
plaatjesboek is genoeg (bijv. Phillips (1981), pag. 264). Typisch is ze zo'n twee à drie
centimeter groot, kloddervormig, met een stuk of wat lobben of plooien. De consistentie is
week gelatineus, maar wel samenhangend. Het oppervlak ziet er overal zo'n beetje
hetzelfde uit, is glad en een beetje glibberig (maar niet slijmerig), en voelt altijd een beetje
koud aan. Maar het meest in het oog springend is natuurlijk de kleur: geel, al zit daar nog
wel wat variatie in. Die variatie heeft voor een deel te maken met het stadium in de
levensloop van de paddestoel. De Gele trilzwam, evenals sommige andere trilzwammen,
kan twee soorten sporen produceren. Jonge stadia produceren alleen ongeslachtelijke
sporen, zogenaamde conidiën, en in dit stadium zijn de paddestoelen diep oranje-geel,
bijna net zo’n heldere kleur als van een sinaasappel. Naarmate ze ouder worden vervaagt
de oranje tint en worden de paddestoelen geler, wat meer doorschijnend, en ook weker van
consistentie. Dit is het stadium waarin je de geslachtelijke sporen aan kunt treffen. Zowel
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Figuur 1. Gele trilzwam (Tremella mesenterica): a) basidiën (twee onrijp, één in bovenaanzicht), b) sporen, c) hyfen met gespen. d) sporen van T. aurantia, één repeterend.
de ‘echte’ sporen als de conidiën zijn natuurlijk alleen door een microscoop te zien.
Microscopische gelei
Je mag dan geen microscoop nodig hebben om de Gele trilzwam te determineren, dat wil
niet zeggen dat er microscopisch niets interessants aan te zien zou zijn (figuur 1). Als het
je tenminste lukt om een stukje trilzwam onder een dekglaasje te vangen; het weefsel is zo
elastisch dat een te groot stukje ervan de neiging heeft om bij de geringste druk onder het
dekglas vandaan te floepen.
De sporen van de Gele trilzwam zijn elliptisch, ongeveer 10-16 µm lang en 6,5-9 µm
breed (Roberts, 1995). Ze worden gevormd op basidiën, maar die laatste zien er wel heel
anders uit dan bij ‘gewone’ paddestoelen (Vliegenzwammen en Elfenbankjes en zo). In
feite zijn die typische basidiën een voor de systematiek belangrijk gemeenschappelijk
kenmerk van de Trilzwammen. Ze zijn elliptisch of bijna rond, en zijn in vier
compartimenten verdeeld door twee kruiselings geplaatste dwarsschotten. Die laatste
ontwikkelen zich pas vrij laat, als het basidium al bijna rijp is, en geven het volwassen
basidium van boven gezien het uiterlijk van een kruis (de twee dwarsschotten) met een
cirkel eromheen (de buitenwand). Uit ieder compartiment groeit een lang, slang-achtig
buisje, de sterigme, met een fijne punt, het spiculum, aan het eind. Op die punt worden de
sporen gevormd. Die sporen gedragen zich als een multiple-choice vraag: afhankelijk van
de omstandigheden kiemen ze ofwel door uitstulping van een hyfe, die dan een nieuwe
zwamvlok begint, ofwel door vorming van een eigen sterigme, waarop dan weer een
nieuwe spore wordt gevormd. Dit laatste proces wordt ‘repetitie’ genoemd, en is ook weer
heel karakteristiek voor Trilzwammen in het algemeen. Het wordt vaak gezien bij sporen
die op het oppervlak van de paddestoel terecht zijn gekomen in plaats van in de vrije
buitenlucht, en dient er mogelijk voor om die sporen een tweede kans te geven om alsnog
aan het moeder-vruchtlichaam te ontsnappen.
De hyfen van de Gele trilzwam hebben gespen, en die zijn vaak een beetje
merkwaardig gevormd, alsof ze er even over gedacht hadden de verkeerde kant op te
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groeien. Dit verschijnsel, de ‘gespoorde gesp’ wordt ook wel als een belangrijk kenmerk
van de Trilzwammen in het algemeen opgevoerd (Bandoni & Wells, 1992).
Beroep: Parasiet
Als je er het Overzicht van de Paddestoelen in Nederland (Arnolds et al., 1995) op na
slaat dan blijkt dat alle Nederlandse Gele trilzwammen op hout gevonden zijn.
‘Veroorzaakt witrot’ staat er zelfs bij. In feite lijkt het erop dat alle soorten van het
geslacht Tremella, inclusief de Gele trilzwam, parasitair op andere schimmels leven
(Roberts, 1995). Dat is echter slechts zelden in één oogopslag duidelijk, zoals bij de
Kerntrilzwam (T. encephala), die op de Dennebloedzwam (Stereum sanguinolentum)
groeit en binnenin een wittig hard kerntje heeft dat een misvormd restant van de gastheer
is. Bij de Gele trilzwam, die wij zelf in ieder geval ook nog nooit direct op een andere
paddestoel gevonden hebben, is de relatie met de gastheer minder opvallend.
Laboratoriumproeven hebben aangetoond dat de Gele trilzwam kan parasiteren op enkele
Schorszwammen (Peniophora-soorten; Zugmaier et al. (1994)). Inderdaad vind je vaak
Schorszwammen op dezelfde tak waar ook een Gele trilzwam op zit. En inderdaad
produceren veel Schorszwammen witrot
(Ginns & Lefèbvre, 1993).
Onlangs is er een hele reeks
Trilzwammen beschreven die op
verschillende soorten Korstmos
parasiteren (Diederich, 1996). Andere
Tremella-soorten parasiteren op
Kernzwammen, op Korstzwammen, of
soms op Buisjeszwammen. In de buisjes
van, bijvoorbeeld, oude Blauwe kaaszwammen zou je de Kaaszwammentrilzwam (T. polyporina) kunnen
vinden. Daar is één Nederlandse vondst
van bekend (zie weer het Overzicht),
maar ja.... wie besteedt er nu aandacht
aan verlepte oude Kaaszwammen?
Broertjes, zusjes en verdere familie
Karakteristiek als de Gele trilzwam zijn
mag, er bestaat toch een goede
mogelijkheid tot verwisseling (zoals het
hoort, bij een zichzelf respecterende
paddestoel). Hij heeft namelijk een
dubbelganger, Tremella aurantia (die
heeft nog geen Nederlandse naam). In het
veld zijn die twee echt nauwelijks van
elkaar te onderscheiden, behalve dan in
de keuze van hun slachtoffer: T. aurantia

Figuur 2. Microscopische kenmerken van drie
Trilzwam-geslachten. Basidiën met gespen
(pijl) van a) een Myxarium; b) een Tremella
of een Exidia (2- of 4-sporig); sporen van c)
een Tremella en d) een Myxarium of een
Exidia.
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Sleutel tot de opvallendste trilzwam-achtige paddestoelen van Nederland
1. Trilzwam geel
2. Op of bij Gele korstzwam
Tremella aurantia
2. Schijnbaar op hout, op Schorszwammen parasiterend
Gele trilzwam
1. Trilzwam zwart
3. Buitenkant bruin; de zwarte bovenkant geeft zwart af (wrijf er met een vinger
over!)
Zwarte knoopzwam
3. Buitenkant zwart; bovenkant niet zwart afgevend
4. Trilzwam bestaat uit afzonderlijke, ongeveer tolvormige klodders; bovenkant
niet glad maar bezet met vele kleine pukkeltjes
Eikentrilzwam
4. Trilzwam vormt een hersenachtig geplooide massa; bovenkant vrijwel glad
Zwarte trilzwam
1. Trilzwam bruin
Bruine suikerzwam / Bruine trilzwam
1. Trilzwam paars, roze, lila
5. Trilzwam donker paars
Paarse knoopzwam
5. Trilzwam bleek lila, roze of vleeskleurig
6. Trilzwam knoopvormig
Roze knoopzwam
6. Trilzwam hersenachtig geplooid
Zakjestrilzwam
1. Trilzwam melkwit, vuilwit, waterig grijs of bijna kleurloos
7. Op of bij Dennebloedzwam; met een hard wit kerntje
Kerntrilzwam
7. Op dood hout; met of zonder kerntje
8. Meestal met kerntje; trilzwam waterig grijs / melkwit
Klontjestrilzwam
8. Zonder kerntje; trilzwam vrijwel kleurloos
Stijfselzwam
zit op de Gele korstzwam (Stereum hirsutum). Daarnaast is er ook nog een microscopisch
verschil (Roberts, 1995): de sporen van T. aurantia zijn een stuk kleiner (5,5-9×4,5-7 µm)
dan die van de Gele trilzwam. De eerste (en tot nog toe enige) Nederlandse vondst van T.
aurantia stamt uit de binnenlandse werkweek van 2001 in Zeeland. Maar net als bij de
hierboven genoemde Kaaszwammentrilzwam vragen we ons ook hier af hoe zeldzaam die
soort bij ons nu eigenlijk is. Zou het niet eerder zo zijn dat iedere gele trilzwam Gele
trilzwam wordt genoemd?
Hoe dit ook zij, meer dubbelgangers heeft de Gele trilzwam eigenlijk niet. Met wat
fantasie zou het mogelijk moeten zijn om groot uitgevallen en samengesmolten kolonies
van de Oranje druppelzwam (Dacrymyces stillatus) voor kleine Gele trilzwammen te
verslijten, maar de druppelzwam is veel slijmeriger, nauwelijks elastisch, en ook niet
geplooid. Overigens heeft ook de Oranje druppelzwam al eens in deze serie ‘Begin eens
met...’ gefigureerd (Vellinga, 1993).
Wel zijn er nog wat andere trilzwam-achtige paddestoelen die wel wat op een Tremella
lijken (maar in ieder geval niet geel zijn), maar daar microscopisch duidelijk van
verschillen. Het gaat daarbij vooral om enkele soorten uit de geslachten Exidia en
Myxarium (in het Nederlands heet dat allemaal Trilzwam; iets te weinig differentiatie naar
onze smaak). De microscopische kenmerken daarvan staan in figuur 2. Ten slotte zijn er
zelfs nog een paar Zakjeszwammen (Ascomyceten) die trilzwam-achtige puddinkjes
32

maken. Gelatineuze paddestoelen kunnen snel een hoop water opnemen, en dat is gunstig
om de sporenvorming ook in drogere perioden te kunnen voortzetten. Deze truc lijkt in de
evolutie dus een paar keer uitgevonden te zijn.
Voor de volledigheid staat in het kader nog een blote-oog-sleuteltje voor de meest
algemene en opvallende trilzwam-achtige paddestoelen in Nederland. We hebben er T.
aurantia ook maar in opgenomen, en zijn ook bijzonder nieuwsgierig naar eventuele
nieuwe vondsten daarvan.
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GEMAKKELIJK HERKENBARE PLANTENPARASIETEN
II - PYCNOSTYSANUS AZALEAE
Aad Termorshuizen
Biologische bedrijfssystemen, Wageningen Universiteit,
Marijkeweg 22, 6709 PG Wageningen
Termorshuizen, A.J. 2004. Easily recognizable plant parasites. II. Pycnostysanus azaleae. Coolia
47(1): 34-35.

Pycnostysanus azaleae veroorzaakt knoprot
bij rododendronsoorten en zou dus
Rododendron-knoprotter genoemd kunnen
worden. Het is een algemeen voorkomende
plantenpathogeen. De schimmel wordt
ingedeeld bij de Fungi Imperfecti omdat een
sexueel stadium van deze schimmel
onbekend is.
Herkenning
Geïnfecteerde knoppen worden in de herfst
en winter eerst bruin en daarna zilverig van
kleur. Op de knoppen ontstaan in november
tot maart nogal opvallende structuren, die er
uit zien als
rechtopstaande,
0,8-2 mm lange en
0,3-0,6 mm brede,
zwarte naalden (zie
foto). Dit zijn
coremiën. Een
coremium (synoniem: synnema) bestaat uit een bundel van
schimmeldraden met aan de top de conidiën (de sporen van
imperfecte schimmels worden conidiën genoemd). Deze worden
in kettingen gevormd en zijn bij deze soort bleekbruin tot
olijfkleurig onder de microscoop en meten 4,0-13 × 3,5-8,0 µm
(zie figuur; maatstreepje 10 µm). De conidiën zijn variabel van
vorm en grootte, vaak hoekig, maar ronde vormen komen ook
voor; soms spruiten de conidiën gistvormig, en de grotere
conidiën hebben soms één septum. Verwarring met andere
plantenpathogenen op rododendron is niet mogelijk.
Achtergrondinformatie
In Nederland komt P. azalea algemeen voor. De verspreiding van
de schimmel wordt waarschijnlijk mogelijk gemaakt door de
cicade Graphocephala fennahi, die haar eitjes afzet in knoppen
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van rododendrons. De cicade beschadigt de plant nauwelijks, maar de wondjes die hierdoor
ontstaan vormen de invalspoorten voor Pycnostysanus azaleae. Aanbevolen wordt om
aangetaste knoppen te verwijderen; als dit niet gedaan wordt kan taksterfte optreden. Ikzelf
snoei mijn rododendrons echter nooit en over de bloei ben ik tevreden, hoewel ik elk jaar de
schimmel wel op een aantal knoppen vind.

AANVULLING
In 2002 is de “Uitbreiding Nederlandse namenlijst voor Aphyllophorales en Phragmobasidiomyceten” in Coolia gepubliceerd (nr. 45(2): 110-118). Per abuis zijn de namen van
enkele soorten of geslachten hier niet in opgenomen. Het gaat om de volgende namen:
Wetenschappelijke naam
Auriscalpium S.F. Gray
Basidiodendron nodosum Luck-Allen
Basidioradulum Nobles
Clavaria atrofusca Pat.
Gloeoporus Mont.
Hydnellum scrobiculatum (Fr. ex Secr.) P. Karst.
Leucogyrophana subillaqueata (Litsch.) Jülich
Phellinus torulosus (Pers.) Bourdot & Galzin
Sirobasidium Lagerh. & Pat.
Sirobasidium albidum Lagerh. & Pat.
Sirobasidium brefeldianum Möller
Tubulicium Oberw.

Nederlandse naam
Oorlepelzwam
Knopig harshaarveegje
Foptandzwam
Ruwsporige knotszwam
Elfenbankje p.p.
Ruwe stekelzwam
Vaal plooivlies
Viltige vuurzwam
Kettingkorstzwam
Witte kettingkorstzwam
Opaalkettingkorstzwam
Buiskorstje
Werkgroep Cristella
Henk Lammers, Helmond
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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.

DER TINTLING
Heft 1. 2003 (Du):
Nevelzwam, Lepista nebularis* met de
Centraal in deze aflevering staat een
Botercollybia, Rhodocollybia butyracea*
artikel over Staalsteeltjes (Entoloma
in één heksenkring. Hij beschrijft vervolsubgenus Leptonia), hetgeen wordt
gens dat in bosranden vaak de Witte én de
gereflecteerd in de keuze van de foto’s op
Zwarte kluifjezwam (Helvella crispa* en
de voorkant van dit tijdschrift, nl. het
H. lacunosa*) gezamenlijk voorkomen en
Blauwplaatstaalsteeltje, E. chalybaeum*
ten slotte gaat hij in op het verschijnsel
en het Sombere staalsteeltje, E. poliopus*.
Hygrophorus-weide met een habitat-foto
Het paddenstoelenportret is gewijd aan de
waarop het Papegaaizwammetje, HygroDonkere barsthoed, Dermoloma jossecybe psittacina* en Clavulinopsis luteorandii var. phaeopodium*. Frank Röger
alba* te herkennen zijn. In een interview
wijdt een artikeltje aan de vraag wat nu
met prof. Reinhard Agerer, een bekend
eigenlijk de echte Valse satansboleet is,
Duits mycorrhiza-onderzoeker, wordt
Boletus rubrosanguineus*. Deze boleet,
ingegaan op de rol van mycorrhiza, met
die niet in Nederland voorkomt, is verfoto’s van o.a. Hygrocybe laeta*, de
want aan de Satansboleet, B. satanas* en
Slijmwasplaat, waarbij mogelijk ook
de Roodnetboleet, B. rhodoxanthus*. In
sprake is van een vorm van symbiose, en
het artikel wordt ingegaan op de verschileen foto van de Kostgangerboleet,
len onderling en de variabiliteit van de
Xerocomus parasiticus*, met zijn ‘waard’
soorten. Hans Zehfuss beschrijft in een
de Aardappelbovist, Scleroderma
artikeltje het verschijnsel paddenstoelencitrinum. Fredi Kasparek, die de Tintling
gemeenschappen en geeft verschillende
regelmatig vergast op zijn prachtige
voorbeelden van het gezamenlijk
foto’s, beschrijft in een derde artikel over
voorkomen van verschillende soorten,
trilzwammen o.a. enkele Ascomyceten
zoals de Vliegenzwam, Amanita muscamet een glibberig voorkomen en
ria*, vaak in combinatie met de Bloedrode
vertegenwoordigers van de familie
gordijnzwam, Cortinarius sanguineus*;
Dacrymycetaceae. Dit met fraaie
het gezamenlijke optreden van de Narcisafbeeldingen van de Groene glibberzwam,
ridderzwam, Tricholoma sulphureum*
Leotia lubrica*, de Roze knoopzwam,
met het Heksenschermpje, Mycena rosea*
Neobulgaria pura*, de Zakjestrilzwam,
in Beuken-Eikenbos, het samengaan van
Ascotremella faginea*, de Oranje druppelde Onsmakelijke kamrussula, Russula
zwam, Dacrymyces stillatus* en de
pectinatoides* en de Netstelige heksenGesteelde druppelzwam, D. capitatus*,
boleet, Boletus luridis* in Eiken-linden
het Gele hoorntje, Calocera cornea* en
bossen, en het samen groeien van de
het Kleverig koraalzwammetje, C.
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viscosa*. Onder de titel ‘kleurig en
breekbaar’ beschrijft Thomas Münzmay
een groot aantal soorten uit het
ondergeslacht Leptonia van de Satijnzwammen (Entoloma), waartoe o.a. de
staalsteeltjes behoren, met fraaie foto’s
van een groot aantal soorten, zoals de
Violette satijnzwam, E. euchroum*, E.
lepiotosme*, een zeldzame soort waarvan
hij een grote collectie over meer jaren
heeft waargenomen, de Cystidetrechtersatijnzwam, E. griseorubidum*, de
Ranzige denne-satijnzwam, E.
farinogustus* de Zwartsneesatijnzwam, E.
serrulatum* de Bruine zwartsneesatijnzwam, E caesiocinctum*, het Blauwplaatstaalsteeltje, E. chalybaeum*, het

Blauwbruin staalsteeltje, E. pseudocoelestinum*, het Grootsporige staalsteeltje,
E. cyanulum*, de Rozevoetsatijnzwam, E.
turci*, het Roodvoetstaalsteeltje, E. exile*,
het Groensteelstaalsteeltje, E incanum*,
het Schubbige staalsteeltje, E. asprellum*,
het Bleke staalsteeltje, E.
lividocyanulum*, het Bleekbruine
staalsteeltje, E. sodale*, het Sombere
staalsteeltje, E. poliopus*, de Schubbige
satijnzwam, E. anatinum*, de Grijsblauwe
satijnzwam, E. griseocyaneum*, en het
Grofschubbige staalsteeltje, E.
scabrosum*. De aflevering wordt besloten
met nogmaals een paddenstoelportret, nl.
van Conocybe nigrodisca.

ZEITSCHRIFT FÜR MYKOLOGIE
Band 68(1). 2002 (Du):
Christoph Hahn en Peter Karasch
beschrijven de eerste vondst van de
druppelzwam Dacrymyces physatus* in
Europa. Deze soort, oorspronkelijk bekend
uit Nieuw-Zeeland en Tahiti, groeide op
dode twijgen van Viburnum lantana in een
veeweide in Duitsland. Hanns Kreisel en
Norbert Amelang vermelden een bijzondere groeiplaats van het Weke oorzwammetje, Crepidotus mollis*. Deze
soort bleek vrij algemeen voor te komen
op een rieten dak van een huis in de
omgeving van Greifswald (Duitsland), dat
vier jaar daarvoor was voorzien van een
nieuw dak van het Afrikaanse gras
Hyperthelia dissoluta. In zijn tweede
bijdrage over de paddenstoelenflora van
het Fünfseenlandes in Oberbayern
beschrijft Peter Karasch wederom een
aantal bijzondere soorten, waaronder de
eerste middeneuropese vondst van
Entoloma sanvitalense, oorspronkelijk
beschreven uit de omgeving van Ravenna
(I), en verder beschrijvingen van o.a.

Cheilymenia karstenii, de Roze moerasbossatijnzwam, E. queletii, de Olijfgroene
aardtong, Microglossum olivaceum*, de
Lila mycena, M. albolilacina, een witte
vorm van de Nevelzwam, Clitocybe
nebularis var. alba*, Coprinus martinii*,
C. sclerotiorum*, de Elfenwasplaat,
Hygrocybe ceracea*, het Kleinsporig
trechtertje, Omphalina baeospora, Spooneromyces laeticolor*, Thyronectria
lamyi, en het Roze grasknotsje Typhula
incarnata. Matthias Eckel heeft een aantal
prachtige foto’s van slijmzwammen,
Myxomyceten, gefotografeerd door het
stereomicroscoop: Arcyria cinerea*, A.
denudata en Stemonitopsis typhina.
Band 68(2). 2002 (Du):
Deze aflevering opent met een uitvoerige
beschouwing over het leven en werk van
German Krieglsteiner (1937-2001), die
veel voor de mycologie in Duitsland heeft
betekend. H.O. Baral beschrijft de
ascomyceet Tapesina griseovitellina* en
zijn anamorf Chalara rubi* en hun
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taxonomische positie in de Hyaloscyphaceae. Helga Grosse-Brauckmann bericht
over twee nieuwe soorten resupinate
heterobasidiomyceten uit Duitsland, nl.
Spiculogloea subminuta en Oliveonia
fibrillosa. Klaus Siepe en Fredi Kasparek
beschrijven een voor Duitsland nieuwe
cyphella-achtige, te weten Phaeosolenia
densa*, een opvallend paddenstoeltje dat
in grote aantallen voor kan komen op
rottend hout (hier van populier). Reinhold
Kärcher vervolgt zijn Russula studies met
de achtste aflevering, gewijd aan een
nieuwe indeling van de vissige Russula’s
die onder loofbomen voorkomen. De
volgende soorten komen aan bod: R.
barlae, de Vissige okerrussula, R.
cicatricata, R. clavipes, de nieuwe soort
R. pseudoolivascens, P. pseudoolivascens

ssp. squalens*, R. schaefferi en R. subelaeodes. Christian Gubitz geeft een
overzicht van de geelwordende ridderzwammen uit de scalpturatum-groep
zonder ring met beschrijvingen en commentaren. Afbeeldingen worden gegeven
van de verschillende verschijningsvormen
van de Zilveren ridderzwam, Tricholoma
argyraceum*. Holger Müller geeft een
bijdrage tot de kennis van de slijmzwammen die langs de smeltende sneeuw
groeien in het Thüringerwoud, met afbeeldingen van Diderma alpinum, D. globosum var. europaeum*, D. meyerae*, D.
microcarpum*, D. niveum*, Lamproderma atrosporum*, L. carestiae*, L.
echinosporum*, L. pulchellum*, en L.
splendens*.

STERBEECKIA
No. 23. 2003. (Ne (En)):
Myriam de Haan stelt in dit nummer een
nieuwe myxomyceet uit België voor, nl.
Oligonema intermedium*, het Vals dwerggoudbolletje, met een uitvoerige beschrijving en een kleurenplaat. Uitvoerig wordt
ingegaan op de kenmerken en de verschillen met verwante soorten. Het artikel
besluit met een detemineersleutel voor alle
soorten van het geslacht Oligonema.
R.J.C. Bronckers presenteert een sleutel
tot de Europese soorten van de genera
Trichophaea, Trichophaeopsis en Paratrichophaea (Pelsbekertjes). De vertegenwoordigers van deze drie genera lijken in
het veld erg veel op elkaar, en zijn
macroscopisch nauwelijks te onderscheiden. De sleutel wordt gevolgd door
beschrijvingen, tekeningen van representatieve microscopische kenmerken en een
aantal kleurenfoto’s om de determinatie te

vergemakkelijken. In hun Bijdrage tot de
kennis van het subgenus Telamonia
(Cortinarius) in België geven André de
Haan, Jos Volders, Jac Gelderblom en
Ruben Walleyn uitvoerige beschrijvingen,
microtekeningen en foto’s van 13 soorten,
nl. C. sordipes*, de Spoelvoetgordijnzwam, C. stemmatus*, C. conicus*, C.
hinnuloides*, C. aff. romagnesii* (Voorjaarsgordijnzwam), C. albovariegatus*, C.
miraculosus var. miraculosus*, (Roodvezelgordijnzwam), C. caninus* (Grote
fraaisteelgordijnzwam), C. safranopus
var. thermophilus*, C. pholideus* (Bruinschubbige gordijnzwam), C. decoloratus*
(Okergrijze fraaisteelgordijnzwam), C.
flexipes var. inolens* en C. fusisporus f.
vinosobrunneus*, f. nov. (een roodbruine
vorm van de Zandpadgordijnzwam). Alle
soorten worden ook met een kleurenfoto
afgebeeld.
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MYCOLOGIST
16(3). 2002 (En):
Het nummer opent met een overzichtsartikel door P. Bridge over de geschiedenis en toepassing van de moleculaire
mycologie. David Pegler schrijft over
het gebruik van de Lakzwam, Ganoderma lucidum* in de oosterse geneeskunde als de paddenstoel voor de onsterfelijkheid. A.M. Young geeft een
overzicht van het voorkomen in
Australië van Mycena rimosoacuta
Corner en Hygrocybe mavis (Stev.)
Horak*, beide oorspronkelijk beschreven
van Borneo. In New British records
geeft Elly Saunders beschrijvingen van
Coprinus lilatinctus en Entoloma
lanuginosipes (Wolvoetsatijnzwam),
N.W. Legon beschrijft Clitopilus
daamsii (Grootsporige schelpjesmolenaar)en P.J. Roberts Dendrothele
sasae. In de rubriek profiles of fungi
geven N.W. Legon en D.N. Pegler een
beschrijving van Amylostereum areolatum* .

van Phellinus igniarius (Echte vuurzwam)* bij de Inuit (eskimo’s) in WestAlaska. Harry Evans et al. gaan uitgebreid in op de parasitaire eigenschappen
van het geslacht Crinipellis (Piekhaarzwammetje) in de tropen. In Profiles of
fungi geven N.W. Legon en D.N. Pegler
een beschrijving met afbeelding van
Gloiothele lactescens*.
17(1). 2003 (En):
In een artikel over nuttige paddenstoelen
in de wereld geeft D.N. Pegler een
overzicht van het kweken en het gebruik
van de Shii-take, Lentinula edodes*, de
Enoki-Take, Flammulina velutipes
(Fluweelpootje)* en de Nameko fungus
(Pholiota nameko). Amy Hanson et al.
presenteren een interessant artikel over
het gebruik van paddenstoelen als
voedsel door Primaten (Mensapen). Ze
geven daarin o.a. aan dat er apen zijn
die meer dan 6 kg per jaar eten bij een
lichaamsgewicht van niet meer dan 500
gram. Alan Bessette et al. beschrijven
een nieuwe boleet, B. roseolateritius*
uit de Verenigde Staten met een mooie
rode hoed die sterk contrasteert met de
gele poren en steel. N.W. Legon
beschrijft Hypochniciellum molle, het
Bleekgeel plooivlies*, in Profiles of
fungi. In New British Records treft u
beschrijvingen aan van Coltricia confluens, de Plakkaattolzwam, Hyphoderma albocremeum, en H. sibiricum,
Hypochnicium subrigescens en Kavinia
alboviridis (Koraalspoorstekelzwam).

16(4). 2002 (En):
D. Pegler opent dit nummer met een
artikel over Amanita caesarea (Keizeramaniet)* en gaat in op de folklore rond
deze soort. Ook gaat hij in op het
opmerkelijke feit dat deze paddenstoel
in Zambia, waar hij talrijk voorkomt in
het zg. Miombo woodland, geldt als een
geliefde lekkernij rond Kerst (Christmas
Mushroom). Mogelijk gaat het hierbij
om de verwante soort A. hemibapha. R.
Blanchet et al. beschrijven het gebruik

MYCOLOGIA BAVARICA
Band 4. 2000 (Du (Fr)):
Pater Karasch geeft een uitvoerige

beschrijving van Camarophyllopsis
schulzeri* (Krijtlandwasplaat) van een
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Beierse vondst met een fraaie
kleurenfoto; H. Marxmüller en O.
Holdenrieder beschrijven de morfologie
en populatiestructuur van Honingzwammen in een artikel dat is
geïllustreerd met 8 pagina-grote
kleurenplaten van alle besproken
soorten: A. borealis* (Noordelijke honingzwam), A. cepestipes* (Knolhoningzwam), A. gallica* (Knolhoningzwam), A. mellea* (Echte honingzwam)
en A. ostoyae (Sombere honingzwam).
Till Lohmeyer zet zijn overzicht van de
houtzwammen (Polyporen) van het
gebied tussen de Inn en de Salzach
(Beieren) voort met een hele reeks
geslachten (Abortiporus, Antrodia,
Antrodiella, Bjerkandera, Ceriporia,
Ceriporiopsis, Cerrena, Coriolopsis,
Daedalea, Daedaleopsis, Datronia,
Dichomitus, Diplomitoporus, Gloeophyllum, Gloeoporus, Ischnoderma en
Junghuhnia. Kleurenplaten worden
gegeven van Anthrodia malicola* en
Ceriporia purpurea* (Paarse wasporie).
R. Dougoud beschrijft een bijzondere
truffel, Geopora cooperi* uit Frankrijk
met mooie kleurenfoto’s en microtekeningen. Lothar Krieglsteiner
publiceert een aanvullling op zijn
proefschrift over de myxomyceten van
Beieren met talrijke notities en
beschrijvingen, waaronder Physarum
auriscalpium* en Fuligo cinerea* die in
kleur worden afgebeeld.

Band 5. 2002 (Du):
In deze aflevering van dit tijdschrift, dat
onregelmatig verschijnt, geeft Christoph
Hahn een zeer uitvoerige beschrijving
van Xeromphalina fraxinophila, met
talrijke gedetailleerde microscopische
tekeningen. J. Christian, verhaalt over
de eerste vondst van Ramaria murili* in
Duitsland met een uitvoerige beschrijving en fraaie SEM-foto’s van de
sporen. W. Dämon beschrijft de eerste
vondst van Gloeocystidiellum bisporum
op het Herreninsel in de Chiemsee. T.
Lohmeyer geeft een overzicht van de
houtzwammen (Polyporen) die in de
afgelopen 30 jaar zijn waargenomen in
het gebied tussen de Inn en de Salzach
in Zuid-Beieren. Fraaie foto’s illustreren
het artikel van C. Hahn over het
voorkomen van Inonotus dryadeus*
(Eikenweerschijnzwam) op Zilverspar
(Abies), waarin uitgebreid wordt
ingegaan op het bijzondere substraat van
deze paddenstoel. Drie ascomyceten, nl.
Ionomidotis fulvotingens*, Encoelia
fascicularis* (Populierenschijfzwam) en
Velutaria rufoolivacea* (Takbekertje)
zijn het onderwerp van een artikel van
T. Lohmeyer en Fredi Kasparek, met
fraaie tekeningen en foto’s. Het nummer
wordt besloten met een artikel over twee
soorten Mycosphaerella, nl. M. pini en
M. dearnessii op naalden van Pinus
mugo in de Alpen.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE FRANCE
Vol. 118(1). 2002 (Fr):
Delannoy et al. geven een beschrijving
van Psathyrella coprinoides*, een
nieuwe soort uit de sectie Cystopsathyrella, en vergelijken die met P.
sphaerocystis Orton. In een kleine

sleutel worden de soorten Franjehoeden
zonder of met schaarse gespen voor
Europa uitgesleuteld. A. Delaporte et al.
beschrijven een nieuwe gordijnzwam
onder de naam Cortinarius rapaceotomentosus*, met daarbij een varieteit
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met een violette steel als var. violaceotinctus*, die nauw verwant moet zijn
aan C. europaeus. R. Chalange draagt
een nieuwe varieteit van Coprinus
pseudoniveus (Valse witte mestinktzwam), nl. var. tenuicystidiata, op aan
de pas overleden Franse inktzwammenspecialist M. Citerin. M. Pieri & B.
Rivoire geven een overzicht van het
geslacht Scutiger (Albatrellus) in
Europa met een sleutel en uitgebreide
discussie over de naamgeving van het
geslacht en de taxonomische positie. C.
Lechat beschrijft een aantal nieuwe
vondsten van de zeldzame Nectria
aurigera* in Frankrijk.
Vol. 118(2) begint met een in
memoriam van Robert Henri, de nestor
van de huidige Franse gordijnzwammenschool, zelf verantwoordelijk
voor een indrukwekkende reeks
publicatie en nieuwe soorten gedurende
zijn lange leven. E. Martini en R. Hentic
beschrijven twee nieuwe soorten Tomentella-achtigen, T. retiruga* en Pseudotomentella armata*. J. Boidin en G.
Gilles beschouwen het korstzwammengeslacht Lopharia sensu lato en komen
tot de conclusie dat dit moet worden
opgesplitst in drie genera: Lopharia
sensu stricto met 3 soorten (L.
cinerascens (Zuidelijke korstzwam), L.
mirabilis en de nieuwe soort L. pseudocinerascens; Hjorstamia is een nieuw
geslacht met 8 soorten, waarvan er 5 in
details worden beschreven (H. castanea,
H. crassa, H. friesii, H. papyrina en H.
percomis), en tenslotte het geslacht
Porostereum, met P. cystidiosum, P.
fulvum, P. lilacinum, P. spadiceum, en
P. umbrinoalutaceum). G. Tassi maakt
melding van een nieuwe satijnzwammensoort, die hij op grond van de
geografische verspreiding Entoloma
atlanticum* noemt. De soort is verwant

aan E. juncinum (Rondsporige satijnzwam) en E. nitens (Raapsatijnzwam).
G. Garcia et al. geven een beschrijving
van Chloroscypha alutipes met een
fraaie kleurenfoto van dit minuscule
schijfzwammetje op Juniperus sabina.
In de lange lopende reeks over de
naamgeving van boleten presenteren G.
Redeuilh en G. Simonini een overzicht
van een paar speciale gevallen uit de
geslachten Gyroporus, Boletus, en
Pulveroboletus.
Vol. 118(3). 2003 (Fr):
Bevat een uitgebreid artikel van K. Soop
over de gordijnzwammenflora van
Nieuw-Zeeland met microtekeningen en
kleurenfoto’s. Mossebo en medewerkers
bestudeerden de soorten uit het geslacht
Termitomyces uit Cameroon met een
fraaie serie foto’s van deze opvallende
paddenstoelen.
Vol. 118(4) opent met een interessant
essai van G. Redeuilh over de
terminologie die wordt gebruikt in de
nomenclatuur van paddenstoelen. G.
Eyssartier en M. Bon beschrijven een
nieuwe varieteit van de Gebochelde
wasplaat, Hygrocybe konradii, nl. var.
alborufescens* die vrijwel kleurloos is.
Daarbij geven ze een sleutel tot de witte
soorten uit het geslacht. J. Mornand
geeft een overzicht van de wasplaten in
zijn bijdragen aan de kennis van de
paddenstoelen van het departement
Maine-et-Loire met foto’s van H.
citrinovirens*, H. aurantiosplendens*
(Prachtwasplaat), H. glutinipes* (Kleverige wasplaat), H. coccinea*
(Scharlaken wasplaat), H. quita*, H.
perplexa* (Bruinrode wasplaat), H.
nitrata* (Apothekerswasplaat), en
tenslotte Hygrophorus russula* (Roze
slijmkop). G. Trichies brengt in een
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interessant artikel beschrijvingen en
foto’s van enkele bijzondere heterobasidiomyceten uit de Lorraine
(Frankrijk), te weten Serendipita
lyrica*, Serendipita vermifera,
Serendipita sigmaspora, Microsebacina

microbasidia, Hauerslevia pulverulenta*, Tulasnella hyalina*, T.
danica, T. permacra, Spiculogloea
minuta en Achroomyces lotharingus.

PERSOONIA
Vol. 18(1). 2002 (En):
A. Sanchez et al. geven een overzicht
van de nivicole myxomyceten in de
Sierra de Guadarrama, Spanje, met o.a.
beschrijvingen van Lepidoderma carestianum, L. granuliferum, Physarum
albescens, P. alpestre en Trichia sordida var. sordida. In het eerste deel van
zijn monografische bewerking van het
geslacht Pseudobaeospora in Europa
geeft Kees Bas een overzicht van de
gebruikte kenmerken in dit geslacht met
een determineersleutel en de Latijnse
diagnosen van 20 taxa. K.B. Vrinda et
al. maken melding van een opmerkelijke
nieuwe melkzwam uit India, nl. L.
ignifluus, een minuscuul melkzwammetje dat ogenschijnlijk (?) parasiteert op wortelstokken van kruiden en
struiken uit de families Annonaceae en
Piperaceae. A. Benares en E. Arnolds
beschrijven een nieuwe wasplaat,
Hygrocybe monteverdae, van de
Canarische Eilanden (Spanje). Ten
slotte geven Kees Uljé en Mieke
Verbeken een beschrijving van de
nieuwe Coprinus canistri op grond van
materiaal uit Nederland en België.

van zijn monografie van Pseudobaeospora met beschrijvingen en
illustraties van alle soorten die hij in dit
geslacht onderscheidt. In een tweetal
Notulae geeft Eef Arnolds, alleen of
samen met A. Hausknecht beschrijvingen en commentaren over (nieuwe)
soorten uit de geslachten Conocybe,
Bolbitius en Pholiotina die worden
opgenomen in deel 6 van de Flora
agaricina neerlandica. G. Moreno et al
presenteren typestudies van enkele
soorten uit het stuifzwammengeslacht
Disciseda. Beatrice Senn-Irlet en Gert
Immerzeel beschrijven Crepidotus
cristatus als nieuw voor de wetenschap
op grond van een vondst uit Nijenrode.
Kees Uljé geeft een beschrijving van
enkele nieuwe soorten inktzwammen in
het kader van zijn revisie voor de Flora
agaricina neerlandica: C. callinus var.
limicola, C. minutisporus, C. allovelus,
en C. pseudoamphitallus, en samen met
Peter-Jan Keizer C. parvulus. De
omslag van deze aflevering van
Persoonia wordt gesierd met een
lijntekening van Agrocybe rivulosa, die
in dit nummer door Marijke Nauta ten
doop wordt gehouden: een Leemhoed
die zich met grote snelheid in Nederland
(en Duitsland) uitbreidt op snipperhopen.

Vol. 18(2) opent met een in memoriam
voor R. Maas Geesteranus en C. Uljé.
Kees Bas presenteert het tweede deel
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BOEKBESPREKING
H.A. v.d. Aa & S. Vanev, 2002. A revision of the species described in Phyllosticta.
Edited by A. Aptroot, R.C. Summerbell & G.J. Verkley. Centraalbureau voor Schimmelcultures, Utrecht. 510 p. Ponsen & Looyen, Wageningen. ISBN 90-70351. Prijs € 50.-- .
Coolia lijkt niet bepaald het forum om een boek te bespreken, dat een coelomycetengeslacht, dus microfungi, als onderwerp heeft. De redactie was echter van mening dat de
verschijning van dit boek een goede gelegenheid was om de lezers van Coolia weer eens te
attenderen op de identificatieproblemen bij microfungi, waarvan vele soorten een grote rol
spelen bij plantenziekten.
Een essentiële bijkomstigheid was ook dat alle lezers de eerste auteur van dit boek,
Huub van der Aa, kennen als de bibliothecaris (vroeger secretaris) van de NMV, en als
degene die tot voor kort in elke Coolia het laatste paddenstoelennieuws uit de mycologische
tijdschriften selecteerde.
Dat Huub sinds eind 60-er jaren op het Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS)
werkte aan een revisie van de circa 2500 beschreven soorten in het coelomycetengeslacht
Phyllosticta zal echter niet iedereen hebben geweten. Het betreft hier ongeslachtelijke
stadia, anamorfen, waarbij de sporen (conidiën) worden gevormd in een klein bol- of
flesvormig vruchtlichaam, een pycnidium (mv. pycnidiën). Phyllosticta betekent letterlijk
stipjes op bladeren en als zodanig heeft iedereen wel eens bladvlekken met een
“Phyllosticta” gezien. Door mijn werk bij de Plantenziektenkundige Dienst in Wageningen,
de PD, was ik vanaf het begin insider bij dit langjarige Phyllosticta-project.
Het geslacht Phyllosticta werd in 1818 geïntroduceerd door de Nederlandse ZuidAfrikaan C.H. Persoon. Het was onder andere gebaseerd op een soort die in onze duinstreek
algemeen voorkomt op de duinsalomonszegel, waar hij grote, donker omrande bladvlekken
veroorzaakt. Deze soort, thans bekend als Phyllosticta cruenta, is gekenmerkt door
pycnidiën met hyaline, relatief grote, door een slijmlaag omgeven conidiën met een
geleiachtig aanhangsel. Sinds P.A. Saccardo’s systeem van de coelomyceten in de “Sylloge
fungorum” (1884) was het algemeen toegepaste Phyllosticta-concept heel simpel: pycnidiën
op bladeren en conidiën hyalien en ééncellig. De tegenhanger was Saccardo’s geslacht
Phoma met pycnidiën op stengels en eveneens ééncellige, hyaliene conidiën.
Daar men er vroeger vanuit ging dat er bij deze coelomyceten sprake was van een
specifieke waardplantbinding zijn er met de tijd in beide geslachten duizenden soorten
beschreven. Het geslacht Phoma van Saccardo is in 1954 op het Internationaal Botanisch
Congres in Parijs gefixeerd als “nomen generum conservandum” met als typesoort Phoma
herbarum, een saprotroof, die niet alleen op stengels, maar ook op bladeren en allerlei
andere substraten voorkomt. Het voorkomen op stengels en bladeren bleek bij vergelijkend
onderzoek in cultuur bij veel Phoma soorten het geval te zijn, wat inhoudt dat dergelijke
soorten vaak in beide geslachten werden beschreven. Toen op voorstel van de Leidse
mycoloog M.A. Donk in 1965 op een Internationaal Botanisch Congres ook Phyllosticta
werd geconserveerd als “nomen generum conservandum” met als typesoort Phyllosticta
cruenta werd duidelijk dat Phyllosticta moest worden beperkt tot soorten die verwant zijn
aan die schimmel op de duinsalomonszegel. Huub heeft toen in zijn proefschrift (1973) alle
destijds bekende soorten van Phyllosticta sensu stricto behandeld. Het waren zo’n 46
soorten, waarvan er vele de anamorfe (ongeslachtelijke) stadia bleken te zijn van
teleomorfen (geslachtelijke stadia) beschreven in het ascomycetengeslacht Guignardia, nu
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beschouwd als een synoniem van Discochora. Van de toenmalige directeur van het CBS,
Dr. J.A. von Arx, had Huub inmiddels de immense taak gekregen ook de duizenden (!)
andere in de literatuur beschreven Phyllosticta soorten te (her)plaatsen. Dat betekende
onderzoek van herbariummateriaal uit alle delen van de wereld en vergelijking met vers
verzameld materiaal dat ook in cultuur kon worden onderzocht. Met de tijd constateerde
Huub dat ongeveer 50% van die “excluded” Phyllosticta’s thuishoorde in het geslacht
Phoma Sacc. Doordat dit geslacht diverse economisch belangrijke veroorzakers van
plantenziekten omvat, die vaak verward werden met saprotrofe en zwak parasitaire soorten,
waren wij op de PD in diezelfde periode begonnen aan een Phoma-identificatiesleutel
gebaseerd op differentiërende kenmerken in cultuur. Daarbij konden verschillende groepen
van Phoma’s worden onderscheiden die vaak ook gelieerd waren met teleomorfen in
verschillende ascomycetengeslachten (Didymella, Leptosphaeria, Mycosphaerella en
Pleospora). Het samenvallen van Huub’s Phyllosticta project met het PD Phoma project
heeft geleid tot een bijzondere samenwerking in een unieke CBS-PD werkgroep. Huub
stelde vast dat er onder de “excluded” Phyllosticta’s ook soorten waren die behoorden tot
de pycnidiën-vormende geslachten Asteromella, Fusicoccum, Microsphaeropsis,
Phomopsis en Pleurophoma.
In 1998 kreeg Huub bij dit tijdrovende langjarige project hulp van de Bulgaarse
mycoloog Simon G. Vanev, die door zijn kennis van de Russische taal speciaal kon helpen
bij de identificatie van de talrijke in de Russische literatuur beschreven Phyllosticta’s.
Hoewel nog niet van alle beschreven Phyllosticta’s het originele materiaal kon worden
onderzocht, werd twee jaar nadat Huub de “pensioengerechtigde” leeftijd had bereikt, dit
immense project afgesloten met bovengenoemde Phyllosticta-revisie, een onderzoek- en
documentatiewerk van meer dan 500 pagina’s.
Een waar monnikenwerk dat tot in de verre toekomst ongetwijfeld een standaard
naslagwerk zal blijven voor ieder die met deze groep van coelomyceten te maken heeft.
Het boek omvat, na de inleidende paragrafen, een sleutel tot, en beschrijvingen van alle
bovengenoemde pycnidiën-vormende geslachten, en een toelichting op materiaal en
methodiek (pp. 5-14) twee alfabetische lijsten:
Eerst een complete opsomming met literatuurdocumentatie, type-indicatie en toelichting
op alle in Phyllosticta sensu stricto geaccepteerde taxa (pp. 15-49, aanzienlijk meer dan in
1973). Daarna de grote kluif, een alfabetische documentatie, met type-indicatie en
identificatie (waar mogelijk), vaak met toelichting, van de duizenden “excluded”
Phyllosticta’s (pp. 50-491). Vervolgens een literatuurlijst en indexen op de talrijke nieuwe
combinaties en nieuwe namen met bijbehorende type-waardplanten (pp. 491-506). Tenslotte
een index op de waardplanten van de geaccepteerde soorten in Phyllosticta ss.str. (pp. 507510).
Zelf heb ik, werkende aan de laatste fase van het Phoma-identificatie handboek, reeds
dankbaar gebruik gemaakt van deze Phyllosticta-revisie. Wel miste ik een index met pagina
aanduiding van alle taxa waarin Phyllosticta’s werden herplaatst. Voor de Phoma
identificaties moest ik derhalve alle 440 pagina’s van de “excluded” Phyllosticta’s
doornemen.
Daarbij ontdekte ik ook een aantal “ongerechtigheden”, die in werkgroep-verband
hadden kunnen worden voorkomen als de auteurs wat meer tijd was gegund. De
samenstellers verdienen een extra compliment voor hun volharding bij dit tijdrovende
gigantische saneringsonderzoek.
Gerhard H. Boerema, Zandvoort.
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NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Zaterdag 17 januari 2004 te Wageningen
De Nieuwjaarsbijeenkomst zal weer plaatsvinden in het WICC (Wageningen International
Congress Centre), Lawickse Allee 11 te Wageningen (tel. 0317-490133).
Het WICC is met het openbaar vervoer te bereiken vanaf NS-station Ede-Wageningen
met bus 83 of 84, en vanaf NS-station Arnhem met bus 50, 80 of 81. Uitstappen bij het
busstation Wageningen; het WICC ligt op vijf minuten lopen vanaf het busstation, iets
westwaards. Vanaf NS-station Ede-Wageningen gaan ook treintaxi’s. Voor diegenen die
per auto komen: het WICC ligt in het centrum van Wageningen, aan de ventweg van de
doorgaande weg van Arnhem naar Rhenen; er is ruim parkeergelegenheid.
Vanaf ongeveer 10.00 uur is er in de kantine van het WICC koffie te verkrijgen. Het is
niet toegestaan om in de kantine uw zelf meegebrachte lunch te nuttigen, wel kunt u er
allerlei lunchgerechten kopen.
Leden die mycologische zaken willen tentoonstellen, verkopen, ruilen of weggeven
dienen dit eveneens voor zaterdag 17 januari te melden. Er kan dan voor een geschikte
plaats worden gezorgd. In de lunchpauze zal o.a. de boekhandel Architectura & Natura
aanwezig zijn.
Chemicaliënverkoop: De volgende vloeistoffen kunnen worden gekocht (zolang de
voorraad strekt): Ammonia 5%, KOH 5% en KOH 10%, Melzer’s reagens, Katoenblauw
in melkzuur en immersieolie. Prijzen enkele euro’s per flesje.
NMV artikelen: Er is een standje met t-shirts, tasjes, enz. van de NMV.
Boekverkoop: Tijdens de lunchpauze zullen de meeste NMV-publicaties verkrijgbaar
zijn (voor prijzen zie elders in deze Coolia). Speciale aanbiedingen: 2 delen atlas voor €
24,50 (5,- korting); Overzicht + 2 delen atlas € 52,-- (10,-- korting).
Programma (voorlopig)
10.30 - 10.40
Welkomstwoord.
10.40 - 11.10
W. Ozinga: Mycorrhizapaddestoelen als bodemindicator in bossen op
voedselarme grond.
11.10 - 11.40
R. Walleyn: FAN-mail uit Vlaanderen.
11.40 - 12.10
M. Veerkamp & E. Arnolds: Paddestoelenmeetnet.
12.10 - 12.40
G. de Vries: Binnenlandse werkweken: herinneringen, meningen,
commentaar.
12.40 - 14.15

Lunchpauze.

14.15 - 14.45

M.E. Noordeloos: Over boleten, krulzomen en melkzwammen: opmaat
voor deel 7 van de Flora.
B. de Vries & A. Gutter: Paddestoelkarteringsproject.
G. en Y. van Duuren: Sarcoscypha.
P.J. Keizer: Een gekke aardster in een kas.
R. Douwes: De werkweken van 2004.
Sluiting.

14.45 - 15.15
15.15 - 15.30
15.30 - 15.45
15.45 - 16.00
16.00
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
Zaterdag 24 april 2004 te Utrecht
De algemene ledenvergadering zal dit jaar weer worden gehouden in het
gebouwencomplex CBS/NIOB, op de Uithof bij Utrecht, op zaterdag 24 april 2004.
De agenda van de huishoudelijke vergadering en het middagprogramma worden in het
volgende nummer van Coolia gepubliceerd.
Het bestuur nodigt lokale werkgroepen uit om in het middagprogramma lezingen of
bijdragen te geven. Opgaven hiervoor zijn welkom bij Dora Stalpers, op het secretariaat
(liefst voor 1 februari, in verband met de aankondiging in het volgende nummer van
Coolia).

MYCOLOGISCHE BOEKWINKEL
Alle hieronder vermelde werken kunnen schriftelijk of per e-mail worden besteld bij het
secretariaat NMV: Centraalbureau voor Schimmelcultures, t.a.v. secretaris NMV, Postbus
85167, 3508 AD, Utrecht; e-mail: nmv@cbs.knaw.nl .
De opslag en verzending van de boeken is toevertrouwd aan een verzendhuis. Een
rekening met acceptgiro wordt met de boeken meegestuurd. Afhankelijk van het gewicht
zal per bestelling € 3,50 of € 6,50 verzend- en administratiekosten in rekening worden
gebracht. Door meerdere boeken tegelijk te bestellen kunt u dus een aanzienlijk bedrag
besparen.
Daarnaast gelden nog steeds de volgende COMBINATIEKORTINGEN (voor leden en
niet-leden, alleen bij bestelling over de post en zolang de voorraad strekt):
Bij bestelling van: Twee delen van de Atlas: € 5,00 korting
Overzicht + twee delen Atlas: € 10,00 korting
Publicaties van de Nederlandse Mycologische Vereniging
OVERZICHT VAN DE PADDESTOELEN IN NEDERLAND. Arnolds, Kuyper &
Noordeloos (red.), herdruk 1999: € 32,50 (niet-leden € 42,00; zie de hierboven vermelde
combinatiekorting).
Dit boek is ook zonder porto- en administratiekosten te verkrijgen: na telefonische
afspraak en tegen contante betaling bij Dora Stalpers op het CBS (Uppsalalaan 8 te
Utrecht (Uithof); secretariaat NMV, tel. 030-2122633) of bij Marijke Nauta op het
Nationaal Herbarium (Einsteinweg 2 te Leiden, tel. 071-5274731).
Supplement 1. Index, 1996: € 6,75 (niet-leden € 9,00).
Supplement 2. Namenlijst, Rode Lijst, 1996: € 6,75 (niet-leden € 9,00).
VERSPREIDINGSATLAS (KAARTENBIJLAGE BIJ HET OVERZICHT VAN DE PADDESTOELEN
IN NEDERLAND). NMV, 2000 (zie de hierboven vermelde combinatie-korting).
Deel 1 (Agaricales): € 14,75.
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Deel 2 (Aphyllophorales, Phragmobasidiomycetidae, Gasteromycetes, Ascomycotina en
Myxomycotina): € 14,75.
Deze boeken zijn niet verkrijgbaar in de boekhandel. Ze zijn ook zonder portokosten te
verkrijgen, na telefonische afspraak en tegen contante betaling bij Dora Stalpers op het
CBS (Uppsalalaan 8 te Utrecht (Uithof); secretariaat NMV, tel. 030-2122633) of bij
Marijke Nauta op het Nationaal Herbarium (Einsteinweg 2 te Leiden, tel. 071-5274731).
GIDS VOOR DE PADDESTOELEN IN HET MEETNET. Arnolds & Veerkamp, 1999:
€ 11,35.
Dit boekje is voor deelnemers aan het monitoringproject gratis. Het is niet verkrijgbaar in
de boekhandel.
PADDESTOELEN (brochure), 2e druk, 1994. € 1,00. (Uitverkocht; is in herdruk)
BEDREIGDE EN KWETSBARE PADDESTOELEN IN NEDERLAND
Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst, Arnolds & Kuyper, 1996: UITVERKOCHT.
COOLIA: losse afleveringen van recente jaargangen (vanaf 1991; Coolia 34 tot en met 45)
en Supplement Coolia 38 (Aardsterren) kunnen nog worden besteld bij het secretariaat.
Hieronder vermelde prijzen zijn per aflevering en exclusief verzendkosten. Oudere
jaargangen kunnen voortaan alleen nog op de open dag van de bibliotheek worden
verkregen.
Losse afl.:

34 t/m 42
vanaf 43
Suppl. Coolia 38 (Aardsterren)
Suppl. Coolia 46 (Stekelzammen)

prijs voor leden
€ 2,50
€ 4,50
€ 5,50
€ 8,00

prijs voor niet-leden
€ 4,00
€ 6,75
€ 6,75
€ 10,00

Verkrijgbaar bij het Expertisecentrum LNV
BEDREIGDE EN KWETSBARE PADDESTOELEN IN NEDERLAND. Toelichting op
de Rode Lijst, Arnolds & Ommering, 1996. Rapport IKC Natuurbeheer nr. 24. Euro 7,94
(incl. portokosten). Dit boek is te bestellen bij het Expertisecentrum LNV, Postbus 30,
6700 AA Wageningen (email: balie@eclnv.agro.nl; tel. 0317-474801).
Mycologische publicaties verkrijgbaar bij de KNNV uitgeverij
* Paddestoelen en Natuurbeheer. Th. W. Kuyper (red.). € 8,95 (NMV- en KNNV leden;
niet-leden € 11,25). Mededeling 212.
* De winst- en verliesrekening van de Nederlandse natuur. Vereniging Onderzoek Flora
en Fauna. Jaarboek 1997. € 14,95 (NMV- en KNNV-leden; niet-leden € 19,95).
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* Paddestoelen in Flevoland. Van Zanen, Bremer & Van der Aa (red.), 2000. € 12,45
(NMV- en KNNV-leden; niet-leden € 14,95).
* Paddestoelen in beeld. F. Bos, 2000. € 3,75 (NMV- en KNNV-leden; niet-leden € 4,75).
* Paddestoelvriendelijk Natuurbeheer. P.J. Keizer, 2003. € 17,95 (NMV- en KNNV-leden;
niet-leden € 19,95).
Bestelwijze publicaties KNNV: stort het juiste bedrag vermeerderd met € 3,50 verzend- en
administratiekosten op gironummer 13208 van de KNNV-uitgeverij te Utrecht onder
vermelding van code en titel(s) die u wenst te bestellen. Bij bestelling van ‘Paddestoelen in
beeld’ zijn de verzendkosten € 1,75 (vanaf vier exemplaren echter weer € 3,50).

FLORADAG
Zaterdag 20 maart 2004 te Leiden
De Floradag zal worden gehouden op zaterdag 20 maart 2004 in Leiden in de collegezaal
van het Nationaal Herbarium, Einsteinweg 2. De zaal bevindt zich aan de
rechterachterkant van het gebouw (in het felgekleurde deel).
Het Nationaal Herbarium ligt op 15 minuten lopen van het centraal station van Leiden
in het Bio Science Park. De Einsteinweg is een zijweg van de Plesmanlaan, die op zijn
beurt weer een zijweg is van de A44 (afslag Leiden). Er is ruim parkeergelegenheid.
Alleen koffie en thee zijn verkrijgbaar. De lunch dient u zelf mee te nemen. Er zijn geen
restaurants of winkels in de nabije omgeving.
Deze dag wordt dit jaar georganiseerd door de Commisie Paddestoelen en Natuurbehoud met als thema: KROONJUWELEN (mycologisch waardevolle gebieden in
Nederland).
Programma (Koffie/thee vanaf 10.00 uur)
10.30 – 10.45
10.45 – 11.05

12.00 – 12.30

Emiel Brouwer: Inleiding, het project paddestoelreservaten
Peter-Jan Keizer: Paddestoelvriendelijk natuurbeheer: kansen en
maatregelen
Emma van den Dool: Kroonjuwelen op de Utrechtse klei
Mirjam Veerkamp: Resultaten van natuurlijk bosbeheer: komen de
kroonjuwelen vanzelf?
Eef Arnolds: Kroonjuwelen in de graslanden

12.30 – 14.00

Middagpauze

14.00 – 14.30
14.30 – 15.00

Grieta Fransen: Het landgoed Huys ten Donck
Henk Huijser: De hardheid van de parels in enkele Limburgse
kroonjuwelen
Bert Tolsma: De Notenlaan, een kroonjuweel bij uitstek
Emiel Brouwer: Afsluiting, toekomst project paddestoelreservaten

11.05 – 11.30
11.30 – 12.00

15.00 – 15.20
15.20 – 15.30
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BESTUUR VAN DE NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING
L.M. Jalink, voorzitter, Jan Vermeerlaan 33, 2343 CT Oegstgeest, tel. 071-5156768.
Mw. T.M.A. Stalpers-den Brinker, Torenlaan 43, 3742 CR Baarn, tel. 035-5417475.
Secretariaatsadres: Centraalbureau voor Schimmelcultures, postbus 85167, 3508 AD Utrecht, tel.
receptie: 030-2122600, tel. direct: 030-2122633, e-mail: nmv@cbs.knaw.nl .
Dr. W.G. van der Sluis, penningmeester, Beatrixstraat 28, 4101 HK Culemborg, tel. 0345-513348,
gironummer 90902, e-mail: w.g.vandersluis@pharm.uu.nl .
A. Stroo, commissaris excursies, Haarlemmerstraat 73H, 2312 DL Leiden, tel. 071-5135472, e-mail:
stroo@naturalis.nnm.nl .
S.B.R. Helleman, commissaris publiciteit, Sweelinck 78, 5831 KT Boxmeer, tel. 0485-577213.
R. Douwes, werkweekcoördinator, Surinamestraat 136, 9715 PZ Groningen, tel. 050-5718578.
Dr. M.E. Noordeloos, vertegenwoordiger van de Wetenschappelijke Commissie, adres zie onder.
LEDENADMINISTRATIE
Mw. M.J. Dam, Hooischelf 13, 6581 SL Malden, tel. 024-3582421, e-mail: m.dam@paog.umcn.nl .
REDACTIE COOLIA
Adres: redactie Coolia, t.a.v. M.M. Nauta, NHN, Postbus 9514, 2300 RA Leiden.
Eindredactie
N. Dam, Hooischelf 13, 6581 SL Malden, tel. 024-3582421, e-mail: nicod@sci.kun.nl
P.J. Keizer, Kruisweg 23, 3513 CS Utrecht, tel. 030-2343505,
e-mail: p.j.keizer@dww.rws.minvenw.nl .
Mw. M.M. Nauta, Jan Vermeerlaan 33, 2343 CT Oegstgeest, tel. 071-5156768,
e-mail: nauta@nhn.leidenuniv.nl .
Buitenredactie
R. Chrispijn, Jodenweg 1, 8385 GP Vledderveen, tel. 0521-381934.
M.M. Groenendaal, de Ruyterstraat 91, 1792 AM Oudeschild, tel. 0222-322321.
M.J.H. Kortselius, Morsebellaan 88, 2343 BN Oegstgeest, tel. 071-5172966.
S. Lomas, Akkerhoornbloem 7, 2317 KP Leiden, tel. 071-5211972.
M.E. Noordeloos, Solingenstraat 12, 2804 XT Gouda, tel. 0182-538684.
OPROEP AAN AUTEURS
Kopij is van harte welkom, en dient te worden gezonden naar het redactie-adres. Wilt u de redactie
van Coolia wat werk uit handen nemen, neem dan vooraf contact op met de redactie over uw plannen.
De redactie behoudt zich het recht voor teksten aan te passen of in te korten.
Als de kopij digitaal wordt aangeleverd, dan het liefst met zo weinig mogelijk opmaak. Tabellen
dienen aangeleverd te worden door de kolommen te scheiden met behulp van één 'tab' en niet met
spaties. Indien u uw bijdrage per e-mail wilt verzenden: graag uw bijdrage beginnen met de titel
Coolia-.... Tekeningen, grafieken en zwart-wit platen ontvangen wij het liefst als origineel. Indien u
ze toch zelf wilt scannen: tekeningen op 1200 dpi, zwart-wit platen op 300 dpi op origineel formaat
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