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
Karteringswebstek: http://home.hetnet.nl/~agutter/paddestoelenkartering.html
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(3)
47(4)
48(1)
48(2)

14 april
14 juli
14 oktober
14 januari

1 mei
1 augustus
1 november
1 februari

column, excursie-aankondigingen, verenigingsmededelingen.
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EEN VERLEGEN PARASOLZWAM:
LEPIOTA BRUNNEOLILACEA
Eef Arnolds ¹ & Marcel Groenendaal ²
¹ Holthe 21, 9411 TN Beilen
² De Ruyterstraat 91, 1792 AM Oudeschild
Arnolds, E. & Groenendaal, M.M., 2004. A shy Lepiota: Lepiota brunneolilacea. Coolia 47(2):
49-51.
The first recorded find of Lepiota brunneolilacea in The Netherlands is described, illustrated and
discussed. The single sporocarp was found buried in bare sand in the coastal dunes. The occurrence
of this southern coastal species is thought to be caused by the specific management of the locality
and/or global warming.

Eind 1997 is door Rijkswaterstaat bij Schoorl een stukje van de zeereep verwijderd en een
deel van het achterliggende duingebied vergraven. Deze ingreep, ‘De Kerf’ genoemd, vond
plaats als experiment in het kader van het streven naar een kustbeheer met een meer
natuurlijke dynamiek. Bij Schoorl poogt men op deze wijze in het duingebied een
contactzone tussen zout en zoet milieu te creëren en de verstuiving van kalkrijk zand uit de
zeereep te bevorderen. Om de effecten van deze ingreep te evalueren is een vijfjarig
monitoring programma opgezet voor onder andere geomorfologische processen, hogere
planten, vogels en loopkevers. In dit kader heeft Marcel Groenendaal van 1997 tot en met
2002 de paddestoelen in het gehele gebied gekarteerd (Groenendaal, 2003a). Bovendien
zijn de laatste drie jaar de aantallen vruchtlichamen geteld in representatieve proefvlakken
(Groenendaal, 2003b). Dit project werd begeleid door Eef Arnolds en Peter-Jan Keizer, die
ook jaarlijks een bijdrage leverden aan het veldwerk. Binnenkort zal over de resultaten een
eindrapport gepubliceerd worden.
Op 30 oktober 2002 werd door de auteurs een laatste veldbezoek aan De Kerf gebracht
in het kader van de paddestoelenmonitoring. Dat leverde aanvankelijk niet veel bijzonders
op. Door een stormvloed kort tevoren waren de lagere delen van het terrein met
mycologisch interessante vloedmerken volgelopen met zeewater, waar nu een zeekoet
vrolijk rondzwom. Elders waren paddestoelen schaars door de droge omstandigheden. We
scharrelden tegen het eind van de dag nog wat rond in de schaars begroeide, met vers zand
overstoven vlakte achter de zeereep aan de noordkant van De Kerf. Daar merkte Marcel een
bultje zand op dat niet geheel natuurlijk scheen. Een spleet aan de zijkant deed vermoeden
dat er een paddestoel onder zou zitten, bijvoorbeeld de Grote duinvezelkop (Inocybe
serotina) die hier in dit milieu vaker wordt gevonden. Enig graven leverde echter iets heel
anders op: een mooi, subtiel geringd parasolzwammetje dat tot aan de steeltop in het zand
verborgen zat. Ook de hoed was helemaal bedekt met zandkorrels, waardoor de kleur
aanvankelijk niet kon worden vastgesteld. Eef nam het vruchtlichaam mee naar huis om het
te determineren. In het geval van parasolzwammen pak je dan uiteraard meteen het
nieuwste deel van de Flora agaricina neerlandica uit de boekenkast waarin die om de een of
andere reden zo sympathieke paddestoeltjes behandeld worden. Het ontfutselen van
sporenmaten en andere microscopische kenmerken aan het materiaal kostte heel wat
zweetdruppels en dekglaasjes, omdat het vruchtlichaam zo veel duinzand bevatte. Maar
toen deze klus eenmaal geklaard was leidde de Lepiota-sleutel van Else Vellinga zonder
problemen naar Lepiota brunneolilacea (Vellinga, 2001). Die soort wordt daar overigens
verder niet beschreven omdat er bij de bewerking van het materiaal nog geen vondsten in
49

ons land bekend waren. Vellinga vermeldt hoopvol: “To be expected in the dunes in the
Netherlands”. Die verwachting is dus al wel heel snel uitgekomen! Voor alledaags gebruik
lijkt ons de naam Zandparasolzwam toepasselijk. Als aanvulling op de Flora laten we hier
een volledige beschrijving van ons materiaal volgen.
Lepiota brunneolilacea Bon & Boiffard – Zandparasolzwam (Plaat 1, pag. 79)
Hoed 30 mm breed, gewelfd, rossig lilabruin (K. & W. 9D4) met wat donkerder centrum,
geheel viltig tot dicht fijn schubbig, aan de rand hier en daar behangen met fijne,
violetbruine velumvlokjes, in het veld helemaal bedekt door zandkorrels. Lamellen, L = 70,
l = 1, vrij, dicht opeen, tot 4 mm breed, grijsachtig wit. Steel 45 x 7 mm, geheel begraven in
zand, naar de basis geleidelijk wat verdikt, onderin met nauwe holte, bovenste helft wit met
contrasterend, smal, vliezig ringetje van circa 1 mm breed met donker violetbruine schubjes
op roze ondergrond, ook onder de ring met enkele violetbruine, vezelige velumrestjes;
onderste helft donkerder, van roze tot rossig lilabruin aan de basis (overeenkomstig de
hoedkleur), donkerder vezelig gestreept. Vlees stevig, wit, in de steelbasis onder het
oppervlak roodbruin. Geur en smaak zeer zwak, niet karakteristiek.
Sporen 8,5-11,0(-12,0) x 4,5-5,5 µm, Q = 1,7-2,1, Qav = 1,9, langwerpig elliptisch tot
iets eivormig, kleurloos, glad, vrijwel steeds met een grote klont van lichtbrekend materiaal,
vaak in tetraden, dextrinoïd (roodbruin in Melzers reagens). Basidiën 33-39 x 8,5-11 µm,
knotsvormig, 4-sporig. Lamelsnede steriel, dicht bezet met onopvallende, knotsvormige tot
utriforme cheilocystiden, 17-28 x 6,5-9,0 µm. Hoedhuid bestaande uit opstijgende tot recht
opstaande, cilindrische tot slank knotsvormige elementen, 75-150 x 10-17 µm, met
lichtbruine wanden, aan de basis met dicht opeenstaande, moeilijk te ontwarren kortere,
cilindrische tot knotsvormige elementen, 19-37 x 7,5-11 µm. Gespen talrijk.
Lepiota brunneolilacea is oorspronkelijk beschreven door de Franse mycologen Bon &
Boiffard van diverse plaatsen in open, zandige duinen, vaak in de nabijheid van Helm
(Ammophila arenaria), langs de Atlantische kust in de Vendée (Bon & Boiffard, 1972).
Onze vondst komt op alle essentiële punten met deze beschrijving overeen. Het exemplaar
van Schoorl is relatief klein, maar nog niet helemaal volgroeid. Bon & Boiffard vermelden
afmetingen van 45-55 mm voor de hoed en 40-50(-70) x (6-)8-15 mm voor de steel.
Vellinga (2001) noemt nog grotere maten: hoed tot 75 mm, steel tot 60(-110) mm lang. De
door Bon & Boiffard gepubliceerde aquarel toont aanmerkelijk lichtere vruchtlichamen dan
ons materiaal, maar de kleurenaanduiding in de beschrijving (hoed ‘brunes nuancées de
rose puis de rouge vineux’) stemt wel overeen. De soort is ook afgebeeld in de bekende
veldgids van Bon (Bon, 1988), maar merkwaardigerwijs wordt hij daar beschreven en
afgebeeld met een ringetje met grijsgroene rand. In de oorspronkelijke beschrijving heet de
ring nog bruinrood. Bij ons exemplaar was geen spoor van groen te bekennen.
De Zandparasolzwam is ook uitgebreid beschreven en afgebeeld in de Lepiota-bijbel
van Candusso & Lanzoni (1990). De hoedkleur op de kleurenplaat komt hier goed overeen
met ons materiaal. Zij vermelden – met kennelijke verbazing, gezien het alom aanwezige
zand in de paddestoelen – dat het eten van vruchtlichamen in Frankrijk tot de vergiftiging
van een gezin heeft geleid, waarbij een kind van acht jaar is overleden.
Voor de Zandparasolzwam is de bijzondere habitat stellig een belangrijke aanwijzing
voor de identificatie. De morfologische verschillen met verwante soorten zijn echter
tamelijk subtiel. In het veld dachten we bij onze vondst in eerste instantie aan de Vaalroze
parasolzwam (Lepiota subincarnata). Die soort heeft echter veel kleinere sporen en een
andere hoedhuidstructuur (Vellinga, 2001: 127). Daarom behoort hij tot een andere
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subsectie dan de Zandparasolzwam. De Manchetparasolzwam (L.
pseudolilacea) is wel nauw
verwant en verschilt macroscopisch in de meestal
tengerder vruchtlichamen
(hoed 13-45 mm, steel 2355 x 2-9 mm), de dikkere
ring en de fruitige geur.
Daarnaast heeft die soort
wat kleinere sporen (6,010,0 x 4,0-5,0 µm).
Tot op heden was de
Zandparasolzwam bekend
van mediterrane en ZuidAtlantische kusten in Marokko, Italië en Frankrijk.
In recente standaardwerken voor Duitsland
A
(Krieglsteiner, 1991) en
Scandinavië (Hansen &
Figuur 1. Zandparasolzwam (Lepiota brunneolilacea). – A.
Knudsen, 1992) wordt de
Vruchtlichaam met doorsnede, ware grootte. – B. Sporen x
soort niet opgegeven. Het
1500. – C. Basidium x 1000. – D. Cheilocystiden x 1000.
duingebied van Nederland
is van oudsher mycologisch goed onderzocht. Het is onwaarschijnlijk dat zo’n tamelijk opvallende paddestoel,
ondanks de enigszins verborgen leefwijze, over het hoofd zou zijn gezien. Wij vermoeden
dan ook dat het om een recente vestiging gaat. Daarbij kunnen twee factoren van belang
zijn: De verstuiving van kalkrijk zand achter de zeereep als gevolg van de aanleg van De
Kerf heeft een bijzonder milieu doen ontstaan dat voor deze soort geschikt is, of de
Zandparasolzwam reageert positief op het warmer worden van het klimaat. Mogelijk gaat
het om een combinatie van beide factoren.
Het is in ieder geval zaak om ook elders in de duinen uit te kijken naar verdachte bultjes
in het zand.

c
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ECOSYSTEEMEFFECTEN
VAN SCHIMMELKWEKENDE TERMIETEN 1
Thomas W. Kuyper
Sectie Bodemkwaliteit, Postbus 8005, 6700 EC Wageningen
Kuyper, Th.W. 2004. Ecosystem impacts of fungus-growing termites. Coolia 47(2): 52-55.
Before the advent of human agriculture, two groups of insects evolved the ability to grow fungi
for food, viz. the attine ants with a group of lepiotoid fungi and a group of termites with fungi of the
genus Termitomyces. Fungus-growing termites have been known as ecosystem engineers. Recent
investigations have shown the ability of termites and their fungi to affect soil characteristics, and
fluxes of nitrogen and carbon. In an African savanna, mushroom-growing termites appropriate around
25% of the part of above-ground production that is not consumed by fire. Most (around 90%) of the
carbon dioxide that evolves from the termite mounds is produced by the fungus.

De uitvinding van de landbouw heeft in de geschiedenis van de mensheid een zeer belangrijke rol gespeeld. Antropologen gaan er van uit dat de uitvinding van de landbouw, zo’n
10.000 jaar geleden, de beschaving zoals we die nu kennen en de gigantische bevolkingsgroei (van minder dan 5 miljoen naar meer dan 6 miljard mensen) mogelijk heeft gemaakt.
Vanuit die visie is landbouw dus zowel een recente als een typisch menselijke uitvinding.
Voor een mycoloog is niets minder waar. Landbouw, en met name de teelt van eetbare
paddestoelen, is veel eerder uitgevonden door insecten. Het kweken van schimmels door
termieten en mieren is vermoedelijk zo’n 50-60 miljoen jaar oud. Ook voor beide insectengroepen heeft landbouw het mogelijk gemaakt nieuwe nissen te bezetten. De landbouw
heeft ook het ontstaan van zeer grote, langlevende en dichtbevolkte kolonies mogelijk gemaakt. Het is opmerkelijk dat schimmelteelt tweemaal onafhankelijk van elkaar is uitgevonden. In Afrika ontstond de domesticatie van paddestoelen door termieten, in tropisch Amerika de domesticatie door (bladsnijder)mieren. In deze bijdrage wil ik recent ecologisch onderzoek aan termieten en hun schimmels bespreken. In een toekomstige bijdrage zal ik het
evolutionair-ecologische onderzoek aan schimmelteelt door bladsnijdermieren en hun
schimmels bespreken.
Termieten en Termitomyces
Bij de termieten is er één onderfamilie (Macrotermitinae) die in symbiose met schimmels
leeft. De symbiose is obligaat en deze termietensoorten kunnen zonder schimmels niet
overleven. Deze termieten kweken soorten van het geslacht Termitomyces. Dit genus behoort tot de Agaricales en de nauwste verwanten zijn soorten van de geslachten Lyophyllum
en Tephrocybe. De Wortelende grauwkop (T. rancida) is evolutionair gezien de nauwste
verwant van Termitomyces (Aanen et al., 2002). Alle soorten Termitomyces leven in
symbiose met termieten. Ook voor de schimmels is de symbiose obligaat. De termieten die
het nauwst verwant zijn aan de schimmelkwekende termieten zijn soorten die leven van
organisch materiaal (bladeren, hout). Deels beschikken deze verwante soorten over enzymen die betrokken zijn bij de afbraak van organisch materiaal, deels leven ze in symbiose
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Deel 6 in de serie over recent ecologisch onderzoek aan paddestoelen.
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met bacteriën en protozoën die voor de afbraak verantwoordelijk zijn. De overgang naar een
symbiose waar de vertering buiten het termietenlijf plaatsvindt (in plaats van een symbiose
in een termiet), is wellicht niet zo groot. Sommige schimmelkwekende termieten
verzamelen vooral gras en gebruiken dat als voedsel in hun schimmelkamers, terwijl andere
soorten vooral hout verzamelen. Dit verschil zou een gevolg kunnen zijn van de eisen die de
Termitomyces-soorten aan hun substraat stellen en daardoor zou dit kunnen leiden tot een
verschillende rol die verschillende schimmelsoorten voor verschillende termietensoorten
hebben. Over het voordeel dat termieten ontlenen aan Termitomyces zijn drie verschillende
hypothesen opgesteld. Sommige auteurs gaan er van uit dat de schimmels als voedsel
dienen voor de termieten doordat schimmels een veel lagere koolstof:stikstof-verhouding
hebben (en dus veel stikstofrijker en eiwitrijker zijn) dan het plantaardige substraat. Andere
auteurs gaan er van uit dat de schimmels gekweekt worden voor hun bijdrage aan het
geschikter maken van bladeren en hout, maar dat het voedsel van termieten voor een
belangrijk deel nog steeds uit plantaardig materiaal bestaat. Schimmels kunnen bijdragen
aan de kwaliteit van het plantaardige voedsel door bij voorkeur lignine af te breken.
Daardoor wordt het substraat celluloserijker en beter verteerbaar, zonder dat het
stikstofgehalte toeneemt. Tot slot kunnen termieten schimmels eten om de enzymen van de
schimmel te verwerven. Samen met de eigen enzymen van de termiet zijn deze schimmelenzymen verantwoordelijk voor de afbraak van het plantaardige materiaal. Uiteraard sluiten
deze hypothesen elkaar niet uit.
Termietenheuvels (termitaria) zijn een zeer opvallende karakteristiek in het Afrikaanse
savanne-landschap. Deze structuren worden door schimmelkwekende termieten geproduceerd. In de termitaria (en ook in ondergrondse structuren) wordt Termitomyces door termieten gekweekt. Het vervaardigen van deze termietenheuvels leidt tot opvallende veranderingen in bodemeigenschappen. Niet voor niets worden termieten als bodembouwers of
ecosysteem-ingenieurs beschouwd. In de termietenheuvels is bijvoorbeeld het kleigehalte
veel hoger. Konaté en medewerkers (1999) lieten zien dat het kleigehalte van de grond in
een savanna in Ivoorkust 8% bedroeg, maar in de termietenheuvels was dat driemaal zo
hoog, tot zo’n 23%. Het zandgehalte in de omringende bodem was daarentegen veel hoger
dan in de termitaria. Deze veranderingen in kleigehalte zijn voor een belangrijk deel het
gevolg van het feit dat termieten de klei uit de diepere bodemlagen naar boven transporteren. Niet alleen zijn termietenheuvels veel kleirijker dan de omgeving, maar ook treden er chemische veranderingen (verwering) van de kleideeltjes op. Die veranderingen kunnen het gevolg zijn van het consumeren van de grond door termieten (en dus verwering
door de termieten zelf), maar het valt niet uit te sluiten dat ook Termitomyces daarbij een rol
speelt (Jouquet et al., 2002). Immers, het vermogen van symbiotische schimmels om bij te
dragen tot bodemverwering is wijd verbreid en komt voor bij ectomycorrhizaschimmels en
bij schimmels van korstmossen.
Koolstofkringloop
Termieten en schimmels samen hebben een grote invloed op het functioneren van savanneecosystemen, met name waar het de koolstofkringloop betreft. Het is daarbij niet altijd goed
mogelijk om de rol van schimmel en termiet te scheiden, maar gezien de symbiose tussen
beide is dat wellicht ook niet erg zinvol. Voor een savanne in Ivoorkust hebben Konaté en
medewerkers (2003) een schatting gemaakt van de koolstofkringloop en de rol van termie53

ten en hun schimmels in die kringloop. In die savanne komt een aantal soorten termieten
voor, maar twee soorten, Odontotermes pauperans en Ancistrotermes cavithorax, vormen
samen zo’n 70% van de totale termietenbiomassa. Ook de andere belangrijke termieten in
deze savanne zijn schimmelkwekers. In het onderzoek werden de soorten Termitomyces niet
op naam gebracht. Uit onderzoek van Aanen et al. (2002) bleek overigens dat er enige
specificiteit tussen termieten en schimmels is, dat wil zeggen dat op het genusniveau van
termieten er meestal sprake is van associatie met één of enkele nauwverwante schimmels.
Het is dus waarschijnlijk dat in de nesten van beide termieten verschillende soorten
Termitomyces voorkomen.
Allereerst bepaalden de onderzoekers de dichtheden van schimmelkamers per vierkante
meter. Samen met schattingen van aantal (mannelijke en vrouwelijke) werkers per schimmelkamer (150 voor Odontotermes, 110 voor Acanthotermes) aangevuld met schattingen
voor de aantallen (mannelijke en vrouwelijke) soldaten (minder dan 10% van de aantallen
werkers), leverde dat op dat in die savanne per hectare 1.500.000 termieten van
Ancistrotermes en 2.000.000 termieten van Odontotermes voorkwamen. Het drooggewicht
van die termieten bedroeg zo’n 0,3 resp. 0,5 milligram. Daarnaast bepaalden ze de koolzuurproductie per termiet. De grootste termiet bleek meer koolzuur te produceren wanneer
dat uitgedrukt werd op gewichtsbasis. Dat is verrassend want normaal geldt dat kleinere
dieren op gewichtsbasis meer eten en meer verademen (koolzuur produceren) dan grotere
dieren. (Om die reden eten muizen relatief meer dan olifanten.) Het verschil tussen de termieten wordt verklaard door hun dieet.
Hyodo en medewerkers (2003) hebben onderzoek gedaan naar het dieet van termieten in
Azië. Daartoe hebben ze zowel de schimmelkamers onderzocht als de termieten zelf.
Helaas werden de soorten Termitomyces niet op naam gebracht. De schimmels die door het
termietengeslacht Macrotermes werden gekweekt, waren efficiënte lignine-afbrekers, maar
schimmels die door andere termieten (waaronder Ancistrotermes en Odontotermes) werden
geteeld, waren dit niet. Een analyse van de chemische samenstelling van de termieten met
behulp van stabiele koolstofisotopen toonde aan dat soorten van Macrotermes vooral van
plantaardig materiaal leven, en de soorten van de twee andere geslachten vooral van
schimmelmateriaal. Volgens Konaté en medewerkers (2003) blijkt in de Afrikaanse savanne het dieet van Ancistrotermes voor een groter deel uit schimmels te bestaan dan dat van
Odontotermes. Deze soort eet schimmels en plantaardig materiaal dat verteerd wordt door
enzymen van de schimmels (die ze door schimmelconsumptie binnen krijgen) en hun eigen
enzymen. Dat dieet is toch wat minder voedzaam en daardoor eten deze termieten relatief
meer dan de echte schimmeleters.
De totale koolzuurproductie van zo’n termietenkolonie wordt overigens maar voor een
klein deel door de koolzuurproductie van de termieten bepaald – de schimmel is een veel
belangrijkere bron van koolzuurgas. De bijdrage van de termieten was zo’n 7-8%, zodat
Termitomyces (en andere schimmels op de oude schimmelkamers) meer dan 90% van de
koolzuurproductie voor zijn rekening nam. Op basis van de talrijkheid van termieten
berekenden de auteurs dat er per hectare per jaar zo’n 270 kg koolstof verademd werd.
Doordat de beide soorten zo’n 70% van de termietenbiomassa omvatten, is dus de totale
koolzuurproductie zo’n 400 kg koolstof per hectare per jaar. Termieten verzamelen jaarlijks
zo’n 650 kilo koolstof – de rest eindigt in de biomassa van de termieten en in de structuren
van de termietennesten.
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De betekenis van deze cijfers moeten we zien in het licht van de jaarlijkse bovengrondse
productie (bladeren van bomen en grassen) in deze savanne. Die bedraagt zo’n 5500 kg
koolstof per hectare per jaar. In de savanne is vuur een zeer belangrijke ecologische factor
en vuur consumeert gemiddeld zo’n 60%. Dat betekent dat termieten zich meer dan een
kwart (27%) van de overblijvende bovengrondse productie toeëigenen ten behoeve van hun
schimmelteelt (650/2200 kg) waarvan zo’n 60% weer ogenblikkelijk wordt verademd.
Daarmee is de lokale invloed van termieten vergelijkbaar met die van de mens, waarvan een
recente schatting is dat hij zich zo’n 32% van de fotosynthese toeëigent (Rojstaczer et al.,
2001).
Dat hele systeem van efficiënte afbraak en verademing van koolstof dient voor een groot
deel één belangrijk doel: het verlagen van de koolstof-stikstof-verhouding (het relatief
stikstofrijker maken van het substraat) ten behoeve van die termieten. Dat stikstofrijke
substraat is overigens niet alleen voor de termieten van belang. Termitaria zijn rijk aan voor
de plant opneembaar stikstof en de vegetatie op deze termitaria is meestal ook veel groener
(stikstofrijker) dan de vegetatie in de omringende delen. Ook kunnen deze termitaria beter
water vasthouden zodat de vegetatie daar langer groen blijft. De dichtheid van boompjes is
op termitaria vaak zo’n 2-3 maal zo hoog als op de omringende bodem. Sommige
plantensoorten worden vrijwel uitsluitend op de termitaria waargenomen (Konaté et al.,
1999). En na het verlaten van de termitaria door de termieten, kan het materiaal daarvan
verzameld worden, worden fijngemalen en uiteindelijk door de mens als stikstofmeststof
gebruikt in zijn landbouwgebieden, die door de activiteit van de termieten juist verschraald
zijn.
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MYCOLOGISCHE AVONTUREN IN JONGE SPARRENBOSJES
OP VOORMALIGE LANDBOUWGROND
Eef Arnolds 1, Roel Douwes 2 en Inge Somhorst 3
1
Holthe 21, 9411 TN Beilen
2
Kerklaan 86, 9717 HG Groningen
3
Fromaweg 5, 9619 PS Froombosch
Arnolds, E., Douwes, R. & Somhorst, I. 2004. Mycological adventures in young spruce plantations
on former agricultural soils. Coolia 47(2): 56-64.
After 53 years the extinct agaric Hygrophorus agathosmus was rediscovered in The Netherlands.
It was found in large quantities in a young spruce plantation on former arable land near Kolham,
Groningen, together with several other rarities (Table 1, last column). The locality was unusually rich
in ectomycorrhizal fungi, including the corticioid fungus Amphinema byssoides on or near almost
every tree. The results are compared with the mycoflora in eight young spruce plantations on former
agricultural land in the province of Drenthe. These forests appear to be extremely poor in ectomycorrhizal sporocarps, but rather rich in saprotrophic species. The large differences between the
stand near Kolham and the plantations in Drenthe could only partially be explained by the apparently
much higher content of nitrogen and other nutrients in the peaty soils in the latter area.

Dit verhaal begint op 4 november 2003 wanneer Inge Somhorst op een avond van de
Paddestoelenwerkgroep Groningen een paddestoel meebrengt die zij verzameld heeft in een
sparrenbosje vlakbij haar woonplaats in Froombosch. De vondst veroorzaakt onder de aanwezigen grote opwinding. Het is een Slijmkop die als Amandelslijmkop (Hygrophorus
agathosmus; Plaat 2, pag. 79) wordt gedetermineerd, aanvankelijk met enige twijfel door
het nagenoeg ontbreken van de karakteristieke geur bij de verzamelde exemplaren. De identificatie wordt weldra bevestigd door Eef Arnolds, die op een excursie van de Drentse werkgroep verrast wordt met een volle plastic zak vruchtlichamen. De euforie onder noordelijke
mycologen is begrijpelijk omdat de Amandelslijmkop een zeer opvallende paddestoel is die
voor ons land als uitgestorven (VN) te boek staat (Arnolds & Van Ommering, 1996).
Amandelslijmkop
De Amandelslijmkop is een mycorrhizasymbiont van Fijnspar (Picea abies), die in het
natuurlijke verspreidingsgebied van deze boom niet zeldzaam is. In Zweden, Noorwegen en
Finland is de soort algemeen en ook in Denemarken is hij tamelijk wijd verbreid (Hansen &
Knudsen, 1992). In Duitsland is de Amandelslijmkop vrijwel beperkt tot de hoog- en
middelgebergten, zoals de verspreidingskaart van Krieglsteiner (1991) mooi laat zien.
Slechts in de noordelijke deelstaat Sleeswijk-Holstein zijn enkele vindplaatsen in het
laagland, die wellicht kunnen worden beschouwd als voorposten van het areaal in
Scandinavië. In de Eifel is de soort vrij gewoon en ook in België is de soort niet zeldzaam
in het heuvelland ten oosten van de Maas. In Vlaanderen daarentegen is het een grote
zeldzaamheid. De soort heeft een voorkeur voor zwak zure tot basische, kalkhoudende
bodems (eigen waarnemingen; Krieglsteiner, 1981).
Het vroegere voorkomen van de Amandelslijmkop in ons land kan worden aangetoond
door de aanwezigheid van een pot vol vruchtlichamen in de alcoholcollectie van het Nationaal Herbarium te Leiden, verzameld in 1922 in een sparrenbos bij Lage Vuursche (Arnolds, 1974). Van dezelfde vindplaats is materiaal afgebeeld in Flora Batava 26, plaat 2008
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(1924). Verder zijn er enkele meldingen in de literatuur, voor het laatst uit de omgeving van
Valkenburg in 1950 (Nauta & Vellinga, 1995). Cool & Van der Lek (1935) noemen de
soort zelfs vrij algemeen, maar deze aanduiding lijkt toch te optimistisch. In ieder geval is
de soort na ruim een halve eeuw weer verschenen, nog wel in een kersvers biotoop.
Het sparrenbosje bij Kolham
De nieuwe vindplaats van de Amandelslijmkop in Groningen is een jonge plantage van
Fijnspar (Picea abies) van ongeveer 22 hectare, direct ten noorden van het dorp Kolham.
Het bosje maakt deel uit van een groter boscomplex, voornamelijk bestaand uit
populierenbos met een ruigtekruiden ondergroei. Het bos is aangelegd in het kader van een
subsidieregeling uit begin jaren ’90, die bedoeld was om de inlandse houtproductie te
stimuleren. Boeren konden kiezen voor gesubsidieerd aanplanten van voornamelijk
snelgroeiende houtsoorten op hun akkers in plaats van subsidies om akkers braak te leggen.
Door deze regeling is op een flink aantal plekken in Groningen bos aangeplant. Na de
eenmalige houtoogst zullen de percelen weer in akker- of grasland worden omgezet. Het
bos bij Kolham zal dit lot ontgaan want het wordt toegevoegd aan een aangrenzend
natuurgebied van Staatsbosbeheer. Wel zijn er plannen om het bos om te vormen tot
inheems loofbos met eik en berk.
Het bosje bij Kolham is in 1992 ingeplant op voormalig akkerland. De bomen zijn nu
ongeveer 16 jaar oud. Het perceel ligt op een lage dekzandrug temidden van laaggelegen
veen- en kleiafzettingen. Het dekzand was aanvankelijk ook bedekt met veen, maar dit is
reeds in de Middeleeuwen (1100-1300) afgegraven. Op deze zandruggen werden eertijds bij
voorkeur nederzettingen gesticht, in dit geval een reeks dorpen van Kolham in het westen
over Slochteren tot Siddeburen in het oosten. Roel Douwes en andere leden van de
Groningse werkgroep bezochten het terrein kort na de ontdekking van de Amandelslijmkop,
wat later gevolgd door Rob Chrispijn en Eef Arnolds. De gecombineerde soortenlijst van
deze expedities is opgenomen in Tabel 1 (laatste kolom).
Op 12 november stonden er nog honderden vruchtlichamen van de Amandelslijmkop,
maar ook vele andere paddestoelen. Een verademing na de magere paddestoelenherfst van
2003. In totaal werden tot op heden 58 soorten gevonden (Tabel 1, laatste kolom). Het
aandeel van mycorrhizapaddestoelen is met 22 soorten opmerkelijk hoog. Het meest in het
oog springend waren de duizenden vruchtlichamen van de Kaneelkleurige gordijnzwam
(Cortinarius cinnamomeus), een tamelijk zeldzame en bedreigde soort (BE), die overal in
dichte drommen rondom de sparretjes groeiden. Er groeiden vele andere gordijnzwammen,
waarvan slechts een deel kon worden gedetermineerd. Ook de Peenrode melkzwam
(Lactarius deterrimus) was er opvallend talrijk. Deze soort wordt door Veerkamp (2000)
gerekend tot de kenmerkende soorten van bossen in Flevoland.
Een ander bijzonder fenomeen was dat vrijwel alle stamvoeten van de sparren voorzien
waren van een wit schimmelmanchet van enkele centimeters tot twee decimeter breed. Je
zou in eerste instantie kunnen denken aan markeringen met verf of een schimmelaantasting,
maar Bernhard de Vries herkende de korstzwam direct als de Harige vlieszwam
(Amphinema byssoides; Plaat 3, pag. 80), een gerenommeerde mycorrhizapartner van Fijnspar. De korsten strekten zich ook uit over laaghangende takken en naaldenstrooisel. Het
zou ons niet verbazen als deze korstzwam hier het grootste aandeel heeft in de ondergrondse mycorrhiza’s, maar dit is niet nader onderzocht. De Harige vlieszwam is volgens
het Overzicht (Arnolds et al., 1995) en de Verspreidingsatlas (Nederlandse Mycologische
Vereniging, 2000) zeldzaam en zou vooral voorkomen op niet te zure bodems.
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Ook saprotrofe paddestoelen waren in Kolham goed vertegenwoordigd met 30 soorten.
Zeer talrijk waren het Elfenschermpje (Mycena pura), de Dennenmycena (Mycena metata)
en de Sneeuwwitte mycena (Hemimycena lactea). Ook deze laatste soort heeft een voorkeur
voor kalkhoudende bodems en is met name algemeen in naaldbossen in de IJsselmeerpolders en in de duinen. Op het Pleistoceen komt de soort slechts lokaal voor (Nederlandse
Mycologische Vereniging, 2000). De Donkere pronkridder (Calocybe obscurissima) en
Blauwvlekkende rouwridderzwam (KW, Lyophyllum gangraenosum; Plaat 4, pag. 80) zijn
landelijk bezien vrij zeldzame soorten, eveneens met een voorkeur voor bossen in
Flevoland (Veerkamp, 2000).
De meest bijzondere saprotrofe soort was de uiterst zeldzame Gouden pronkridder (EB,
Calocybe chrysenteron). De fel geel gekleurde vruchtlichamen staken scherp af tegen de
achtergrond van bruine sparrennaalden. Arnolds & Becker (1993) noemden in hun
bewerking van gele Pronkridders voor Nederland slechts twee vondsten, allebei uit OostFlevoland. De Verspreidingsatlas (Nederlandse Mycologische Vereniging, 2000) toont een
derde vindplaats in Zuid-Limburg. De overeenkomst tussen het bosje bij Kolham en
naaldbossen in de IJsselmeerpolders is dus evident. Maar de Amandelslijmkop is in
Flevoland nooit gevonden!
Ten slotte noemen we als bijzonderheden van Kolham twee zeldzame satijnzwammen,
de Wolvoetsatijnzwam (GE, Entoloma lanuginosipes) en de Okervoetsatijnzwam (E.
vinaceum var. vinaceum). De laatste soort is karakteristiek voor voedselarme, zandige
bodems en komt bijvoorbeeld geregeld voor in heischrale graslanden.
Sparrenbosjes in Drenthe
De onverwachte rijkdom van zo’n op het eerste gezicht ordinaire sparrenakker maakte ons
nieuwsgierig naar de mycoflora in soortgelijke bosjes op voormalige landbouwgronden. De
recent verschenen inventarisatieatlas, die dit jaar onder alle paddestoelenkarteerders is
verspreid, vormde een welkom hulpmiddel bij het opsporen van jonge naaldbosjes. Helaas
is het tot een verkenning van andere Groningse bosjes niet meer gekomen, maar Eef
Arnolds inventariseerde tussen 12 en 27 november de mycoflora in acht sparrenbosjes in de
Drentse veenkoloniën bij Valthe, Nieuw-Weerdinge en Exloo. Dat dit niet in alle opzichten
een genoegen was, blijkt wel uit zijn column in deze Coolia. De resultaten zijn eveneens
weergegeven in Tabel 1. Uiteraard geven deze soortenlijstjes van eenmalige bezoeken laat
in het seizoen geen volledig beeld van de mycoflora, maar ze zijn wel vergelijkbaar met de
gegevens van Kolham die eveneens voornamelijk in november verzameld zijn. Eén van de
Drentse opstanden (Exloo 1) bestond niet uit de Europese Fijnspar, maar uit de NoordAmerikaanse Sitkaspar (Picea sitchensis).
In één oogopslag is het duidelijk dat de paddestoelenflora in de Drentse sparrenplantages sterk verschilt van die in Kolham. Mycorrhizapaddestoelen zijn in de veenkoloniale bosjes zeer schaars en vrijwel alleen vertegenwoordigd door enkele triviale
soorten. Slechts de Tweekleurige vaalhoed (Hebeloma mesophaeum), een typische pionier
van jonge bomen op voedselrijke bodem, kwam in vrijwel alle percelen voor, zij het nooit
met meer dan vijftig vruchtlichamen. De Harige vlieszwam werd slechts in één bosje
aangetroffen, ook hier als manchet om de voet van twee sparrenstammetjes.
Het aantal saprotrofe soorten in de Drentse sparrenbosjes is groter en neemt toe met de
leeftijd van de bomen. Het aantal soorten wordt uiteraard mede beïnvloed door de oppervlakte van de percelen. In het algemeen geldt: hoe groter de opstanden, hoe meer soorten.
De soortenrijkdom van deze groep is in bosjes van omstreeks 15 tot 17 jaar vergelijkbaar
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met het perceel bij Kolham. In de plantages van minder dan 15 jaar oud groeien weinig
paddestoelen. Er is tussen de boompjes nog veel ruimte, begroeid met ruigtevegetatie van
onder meer Grote brandnetel (Urtica dioica), Akkerdistel (Cirsium arvense) en Kweek
(Elymus repens). Onder de bomen heeft zich dan nog nauwelijks een naaldendek gevormd.
Direct na de kroonsluiting zijn hogere planten vrijwel verdwenen. Aan ondergroei resteren
voornamelijk wat mostapijten van de stikstofminnende soorten Gewoon dikkopmos
(Brachythecium rutabulum) en Fijn laddermos (Eurhynchium praelongum). Tegelijk
ontwikkelt zich een dunne strooisellaag waarop zich spoedig saprotrofe paddestoelen
vestigen. Kennelijk heeft de venige ondergrond zelf paddestoelen weinig te bieden.
In bosjes van 15 jaar oud kunnen sommige saprotrofe soorten al met honderden of zelfs
duizenden exemplaren optreden. Dit geldt vooral voor triviale, stikstoftolerante
paddestoelen als Botercollybia (Collybia butyracea), Elfenschermpje, Dennenmycena,
Ruitjesbovist (Calvatia utriformis) en Roodbruine schijnridderzwam (Lepista flaccida).
Opvallend is het vrijwel constante optreden van het niet alledaagse Gewoon vilthoedje
(Ripartites tricholoma), dat in twee percelen zelfs de dominante paddestoel was met
duizenden vruchtlichamen. Daarnaast werden sommige percelen gekenmerkt door het
massaal optreden van één bepaalde soort, zoals de Tweekleurige trechterzwam (Clitocybe
metachroa) in Valtherblokken 2 en de Schubbige boschampignon (Agaricus silvaticus) en
de Sombere knolparasolzwam (Macrolepiota olivieri) in Valtherblokken 1 (Tabel 1). Deze
laatste soort is pas recent op soortniveau onderscheiden van de Gewone knolparasolzwam
(Macrolepiota rachodes) (Vellinga, 2001) en daarom in het Overzicht (Arnolds et al., 1995)
nog niet vermeld. In Drenthe is de Sombere knolparasolzwam kenmerkend voor
sparrenbossen op stikstofrijke bodems. De Sparrenstinktaailing (BE, Micromphale
perforans) groeide alleen bij Valthe, maar daar dan ook bij duizenden. Deze opvallende
verschillen zijn moeilijk te verklaren daar boomlaag, ondergroei en bodem in alle percelen
vrijwel identiek lijken.
Opmerkelijk is verder het optreden van landelijk vrij zeldzame soorten als Kristalmosklokje (Galerina nana), Levertraanzwam (KW, Macrocystidia cucumis) en Roodsneefranjehoed (BE, Psathyrella pseudocorrugis). Zulke vondsten maken het geworstel tussen
de lage takken nog enigszins lonend. Van de bijzondere saprotrofe soorten bij Kolham werd
alleen de Donkere pronkridder in één Drents bosje gevonden met lage aantallen.
Houtpaddestoelen zijn in deze jonge opstanden uiteraard nog bijna niet te vinden. De
productie van kegels begint bij de Fijnspar omstreeks het vijftiende jaar en vanaf dat
moment vestigt zich een kegelbewoner als de Muizenstaartzwam (Baeospora myosura), zij
het spaarzaam.
Successie in sparrenopstanden
In Nederland is geen onderzoek verricht naar de ontwikkeling van de mycoflora in
sparrenplantages. Nabij Salzburg (Oostenrijk) heeft Ricek (1981) de mycoflora bestudeerd
in 19 proefvlakken in aangeplante sparrenbossen op voormalige, grotendeels schrale
graslanden. De leeftijd van de bomen varieerde van 5 tot 35 jaar. Doordat zijn onderzoeksgebied gelegen is in het natuurlijke areaal van de Fijnspar zijn de resultaten niet geheel te
vergelijken met onze bosjes. In Riceks lijst worden veel montane soorten genoemd die in
Nederland niet voorkomen, zoals Roze sparrenmycena (Mycena rosella), Glanzende russula
(Russula integra) en Cortinarius spilomeus. Anderzijds ontbreken in zijn lijst sommige bij
ons gewone soorten, zoals Echte en Valse kopergroenzwam (Psilocybe aeruginosa en P.
caerulea) en Ruitjesbovist.
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In zeer jonge Oostenrijkse opstanden tot 8 jaar zijn de enige regelmatig optredende
mycorrhizasymbionten de Gewone fopzwam (Laccaria laccata), de Amethistzwam (L.
amethystina) (door Ricek werden Laccaria-soorten overigens ten onrechte als saprotroof
beschouwd) en de Tweekleurige vaalhoed. Die laatste soort is in zijn gebied in 20-jarige
bossen weer geheel verdwenen, maar komt in de door ons onderzochte opstanden van die
leeftijd nog volop voor. De Peenrode melkzwam floreert aldaar in opstanden van 8 tot 22
jaar en is daarna incidenteel aanwezig. De Amandelslijmkop verschijnt na ongeveer 17 jaar
en komt vanaf 23 jaar regelmatig voor. Tot de latere soorten (regelmatig aanwezig in
opstanden vanaf 24 jaar) behoren de Vliegenzwam (Amanita muscaria) en de Peperboleet
(Chalciporus piperatus). Deze soorten zijn in Kolham al talrijk. Het lijkt er dus op dat de
successie van mycorrhizapaddestoelen daar aanmerkelijk sneller verloopt.
Onder de saprotrofe soorten is de Sparrenstinktaailing in Oostenrijk al vanaf het achtste
jaar van de partij. In 10- tot 15-jarige opstanden vestigen zich aldaar onder andere Parelstuifzwam (Lycoperdon perlatum), Slanke anijstrechterzwam (Clitocybe fragrans), Botercollybia, Dennenmycena en Gewoon vilthoedje. Volgens Ricek behoren tot de laatkomers
in percelen van 20 jaar en ouder vooral grote paddestoelen, zoals de Schubbige boschampignon, Knolparasolzwam (vermoedelijk ook in dit geval Macrolepiota olivieri),
Roodbruine schijnridderzwam, Nevelzwam (Clitocybe nebularis) en Paarse schijnridderzwam (Lepista nuda). Het ziet er naar uit dat deze soorten zich in Drenthe eerder kunnen
vestigen (Tabel 1), wellicht dankzij het hogere nutriëntengehalte van het strooisel.
Waarom is juist Kolham een potentieel kroonjuweel?
Het is duidelijk dat het sparrenbosje bij Kolham in mycologisch opzicht een bijzondere
positie inneemt. Het is ons nog niet helemaal duidelijk waardoor dit precies veroorzaakt
wordt. De bodem onder de Drentse percelen bestaat steeds uit verdroogd, sterk veraard veen
of venig zand. Het landbouwverleden heeft daarnaast gezorgd voor een forse input van
stikstof en fosfaat. Door de geleidelijke afbraak van organisch materiaal zal de bodem nog
decennia lang nutriënten blijven naleveren, zodat het systeem voedselrijk zal blijven. Voor
mycorrhizapaddestoelen is dat een somber perspectief.
In Kolham kon het bodemprofiel worden bestudeerd in een gegraven kuil. De
doorwortelde bovenste laag van enige decimeters bestaat geheel uit sterk humeus zand en
bevat dus minder organische stof dan de Drentse bosjes. Ondanks het landbouwverleden is
de bodem er blijkbaar veel armer aan stikstof dan de Drentse bosjes, zoals kon worden
afgeleid uit het ontbreken van ruigtekruiden en het optreden van korstmossen als Gevorkt
heidestaartje (Cladonia furcata) en Zwart leermos (Peltigera neckeri). De kennelijke
armoede aan stikstof verklaart de aanwezigheid van veel meer mycorrhizapaddestoelen. Is
het perceel voor het planten van de bomen diep omgeploegd waardoor voedselarme lagen
aan de oppervlakte zijn gekomen? We weten het niet.
De mycoflora wijst echter ook op een kalkhoudende bodem. Het was aanvankelijk niet
duidelijk waar die kalk vandaan kon komen. Navraag bij de toenmalige eigenaar leverde
weinig op. Hij kon of wilde niet vertellen hoe het terrein voor het inplanten van het bos
behandeld was. In een boek over de geschiedenis van Kolham (Amerika, 1988) wordt
echter mogelijk de sleutel tot het raadsel aangereikt. Tussen 1929 en 1939 lag direct ten
zuiden van Kolham een station dat onder andere diende voor de overslag van aan- en
afgevoerde landbouwproducten op schepen, waaronder veel Limburgse kalkmergel die
destijds als meststof in grote hoeveelheden op het Groningse akkerland werd gebruikt. In
sommige huurcontracten was zelfs de verplichting van jaarlijkse bekalking opgenomen. In
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1931 kostte 100 kg mergelkalk aan het station van Kolham 27 cent. Het is zeer goed
denkbaar dat verstoven en gemorste kalk de oorzaak is van onze onverwachte vondsten.
Deze veronderstelling lijkt te worden bevestigd door metingen van de zuurgraad in de
grond onder het naaldenstrooisel. Ze wezen uit dat de bodem in het zuidelijke deel van het
sparrenbosje, dicht bij de vroegere losplaats aan de haven, vrijwel neutraal is (pH-KCl 6,16,6). Juist in dit gedeelte werden soorten als de Amandelslijmkop en Goudgele pronkridder
het meest aangetroffen. Meer naar het noorden toe is de bodem zwak zuur (pH-KCl 5 tot 6).
Ook deze waarden zijn veel hoger dan in bossen op ‘normale’ zure dekzandgronden in
Drenthe, waar de pH-KCl doorgaans minder dan 4 bedraagt (Jansen, 1984).
Het bosje bij Kolham kan in de toekomst stellig nog verrassingen opleveren. Het is
zeker zaak om hier uit te kijken naar andere zeldzame sparrensymbionten als de Slijmige
spijkerzwam (Gomphidius glutinosus) en de Purperrode russula (Russula queletii), die ook
in de bossen van Flevoland zijn opgedoken. Als het perceel tenminste de tijd krijgt om
volwassen te worden, want er schijnen alweer plannen te bestaan om de sparretjes te kappen
en te vervangen door loofbomen....
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Tabel 1. Paddestoelen in jonge sparrenplantages in Groningen en Drenthe.
Per soort is het geschatte aantal vruchtlichamen aangegeven in een driedelige schaal:
1: 1-10, 2: 11-100, 3: >100
Terrein

R
lijst

NW
1
7
10
13

Mycorrhizavormers (n)
Amanita muscaria
Amphinema byssoides
Boletus edulis s.s.
Chalciporus piperatus
Cortinarius anomalus
Cortinarius caninus
EB
Cortinarius cinnamomeus s.s. BE
Cortinarius erythrinus
Cortinarius flexipes s. Kühner

4

Oppervlakte (ha)
Geschatte leeftijd bomen (jaar)
Totaal aantal soorten (n)

Ex Ex2 NW NW Vab Val Vab Ko
1
2
3
1
2
2,3
7
3 13
7 15 3,7 22
10 12 15 15 17 17 17 16
11 21 11 31 28 33 24 58
1

2

1

2

2

2

1 22
3
3
1
3
3
1
3
2

3
3
1

Vliegenzwam
Harige vlieszwam
Gewoon eekhoorntjesbrood
Peperboleet
Vaaggegordelde gordijnzwam
Grote fraaisteelgordijnzwam
Kaneelkleurige gordijnzwam
Lilastelige gordijnzwam
Sombere
siersteelgordijnzwam
Muffe gordijnzwam
Streephoedgordijnzwam
Gewone
pelargoniumgordijnzwam
Tweekleurige vaalhoed
Amandelslijmkop
Witte satijnvezelkop

1

1
2
1
1
1
3
3
1
1

Lila satijnvezelkop
Zandpadvezelkop
Bleeksporige vezelkop
Blozende dennenvezelkop
Gewone fopzwam
Schubbige fopzwam
Peenrode melkzwam
Gewone franjezwam
Geelgerand rouwkorstje

23 25

19 30

1

1

Cortinarius hinnuleus s.s.
Cortinarius incisus
Cortinarius paleaceus s.s.
Hebeloma mesophaeum
Hygrophorus agathosmus
Inocybe geophylla v.
geophylla
Inocybe geophylla v. lilacina
Inocybe lacera
Inocybe soluta
Inocybe whitei f. armeniaca
Laccaria laccata s.s.
Laccaria proxima
Lactarius deterrimus
Thelephora terrestris
Tomentella ellisii

1
3
1
2

1

1

2

1

2

2

VN

Saprotroof op humus en strooisel
(n)
Agaricus silvaticus
Bovista nigrescens
Calocybe carnea
Calocybe chrysenteron
EB
Calocybe obscurissima
Calvatia excipuliformis
Calvatia utriformis
Clitocybe agrestis
Clitocybe candicans
Clitocybe diatreta s.s.

1
1

7

1

1
1

8

14

9

26

1

3

1

1

1

1
1
1

1
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1
1
3
1
1

Schubbige boschampignon
Zwartwordende bovist
Roze pronkridder
Gouden pronkridder
Donkere pronkridder
Plooivoetstuifzwam
Ruitjesbovist
Bleke veldtrechterzwam
1 Kleine bostrechterzwam
1 Vaalroze trechterzwam
1
2
1
2
2

3

1

1

Terrein
Clitocybe fragrans
Clitocybe marginella
Clitocybe metachroa
Clitocybe nebularis
Clitocybe vibecina
Clitopilus scyphoides
Collybia butyracea v. asema
Collybia dryophila s.l.
Conocybe filaris
Conocybe sienophylla
Conocybe subovalis
Cystoderma amianthinum s.s.
Cystoderma jasonis v. jasonis
Entoloma lanuginosipes
Entoloma turbidum v.
turbidum
Entoloma vinaceum v.
vinaceum
Galerina nana
Hemimycena lactea
Lepista flaccida
Lepista nuda
Lepista sordida
Lycoperdon perlatum v.
perlatum
Lyophyllum connatum
Lyophyllum gangraenosum
Macrocystidia cucumis v.
latifolia
Macrolepiota olivieri
Marasmius oreades
Micromphale perforans
Mutinus caninus s.s.
Mycena filopes
Mycena flavescens
Mycena flavoalba
Mycena leptocephala
Mycena metata
Mycena pearsoniana
Mycena pura f. alba
Mycena pura f. pura
Psathyrella pseudocorrugis
Psilocybe aeruginosa s.s.
Psilocybe caerulea
Psilocybe inuncta
Psilocybe pseudocyanea
Ripartites tricholoma
Tubaria furfuracea s.l.

R
lijst

NW Ex Ex2 NW NW Vab Val Vab Ko
1
1
2
3
1
2
1
1
1 2 Slanke anijstrechterzwam
1
2
1
2
1 2
1
Bleekrandtrechterzwam
1
3 2 Tweekleurige trechterzwam
1
1
1 1 Nevelzwam
1 Gestreepte trechterzwam
1
Kleine molenaar
1
2
2
3
3 3
3 1 Gewone botercollybia
1
1
2 Eikenbladzwammetje
1
Klein breeksteeltje
1 1
Oker breeksteeltje
1
1
Dikvoetbreeksteeltje
1
1 Okergele korrelhoed
2 Oranjebruine korrelhoed
GE
2 Wolvoetsatijnzwam
KW
1 1
1 1 Zilversteelsatijnzwam
BE

1 Okervoetsatijnzwam
1
2
2
1

1

1
3
2

1
1
3
3

1

2

1

2
2
2
2
1
2

2
1

1 Witte bundelridderzwam
1 Blauwvlekkende
rouwridderzwam
Levertraanzwam

KW
KW

1

2
1

1

1

Kristalmosklokje
3 Sneeuwwitte mycena
Roodbruine schijnridderzwam
1 Paarse schijnridderzwam
Vaalpaarse schijnridderzwam
2 Parelstuifzwam

3
1

BE

1
1
3

3
1

1
1
1
2

1
BE
1

2
1
2

3
2
1
2

3
1

1

KW
1

1
1

2
1

2
3

1

1
3
1

1
1
2
1

3

3

3

3

1

2

1
2
1

1
1
1

1
1

1
1

3

2

3

2
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1

Sombere knolparasolzwam
Weidekringzwam
Sparrenstinktaailing
Kleine stinkzwam
Draadsteelmycena
Geelsnedemycena
Bleekgele mycena
Stinkmycena
Dennenmycena
Vals elfenschermpje
Gewoon elfenschermpje
Gewoon elfenschermpje
Roodsneefranjehoed
Echte kopergroenzwam
Valse kopergroenzwam
Witsteelstropharia
Slanke kopergroenzwam
Gewoon vilthoedje
Gewoon donsvoetje

Terrein
Saprotroof op hout of kegels
(n)
Baeospora myosura
Crepidotus luteolus
Mycena galericulata
Panellus mitis
Rogersella sambuci
Geassocieerd met mossen (n)
Galerina mniophila s.l.
Galerina unicolor
Galerina vittaeformis v.
vittaeformis
Rickenella fibula
Rickenella swartzii

R
lijst

NW Ex Ex2 NW NW Vab Val Vab Ko
1
1
2
3
1
2
0 1
0
1
0
1 3
3 0
1

2

1

1
1

1
1

1
1

2

1
1

1

3

1

1
1

0

3

3

3

1

1

1
2

2
3

1

2

1

1
2

1

Muizenstaartzwam
Gelig oorzwammetje
Helmmycena
Dennenschelpzwam
Witte vlierschorszwam
4
1 Vaal mosklokje
1 Weidemosklokje
Barnsteenmosklokje
2 Oranjegeel trechtertje
1 Paarsharttrechtertje

Overige soorten (n)
0 0
2
0
0
0 0
0 2
Collybia cookei
1 Okerknolcollybia
Coprinus stercoreus
1
Kleine korrelinktzwam
Onygena corvina
1
Vogelveerzwam
Tephrocybe anthracophila
KW
1 Rondsporig pekzwammetje
Rlijst: Positie van soort op Rode Lijst (Arnolds & Van Ommering, 1996): GE = Gevoelig, KW = Kwetsbaar, BE =
Bedreigd, EB = Ernstig bedreigd, VN = Verdwenen.
NW 1: Nieuw-Weerdinge, ten noorden van Vledderdiep, km-hok 261-542.
Ex1: Exloo, ten noorden van de Zoersche Landen, km-hok 256-544 (Sitkaspar).
NW 2: Nieuw-Weerdinge, ten westen van Vledderdiep, km-hok 260-542.
Ex2: Exloo, Zuiddeelsche Landen, km-hok 256-545.
NW3: Nieuw-Weerdinge, ten ziden van Vledderdiep, km-hok 261-542, 261-541.
Vab1: Valtherblokken, ten zuiden van Valtherdijk, km-hok 258-541.
Val: Valthe, Langhietslanden, km-hok 257-540, 257-541.
Vab2: Valtherblokken, rond poel Valtherdijk, km-hok 259-541, 260-541.
Ko: Kolham, Uiterdijken, km-hok 245-578, 245-579.

OPROEP
Als nieuw lid van de NMV ben ik op zoek naar
complete jaargangen van buitenlandse mycologische tijdschriften (Engels, Duitstalig) en
tijdschriften uit de Scandinavische landen
jaargangen Coolia 1990, 1988 en jaargangen vóór 1987
‘Einheimische Pilze’ band 1, Avanti verlag Zwitserland.
Cool & v.d. Lek’s Paddestoelenboek deel 1
Rudy van Dalen, tel. 0180 31 77 51; e-mail pa3gqw@wxs.nl
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VAN ACH EN WEE TOT AH EN O!
Verslag buitenlandse werkweek Ave-et-Auffe
13 t/m 19 september 2003
Rob Chrispijn 1 en Roel Douwes 2
Jodenweg 1, 8385 GP Vledderveen
2
Kerklaan 86, 9717 HG Groningen

1

Chrispijn, R. & Douwes, R. Report on the society’s 2003 foreign foray at Ave-et-Auffe, Belgium.
Coolia 47(2): 65-71.
The Netherlands Mycological Society’s annual foreign foray week was held at Ave-et-Auffe in
southern Belgium from 13 to 19 September 2003. More than 700 taxa were noted, which is more than
the average of the last three annual forays and more than was expected in the dry conditions. Notable
finds were e.g. Cheimonophyllum candidissimum, Cortinarius prasinus, Pluteus insidiosus, P.
roseipes, 40 species of Russula, and the larch associates Suillus viscidus, S. tridentinus and
Gomphidius maculatus. Many other interesting and unusual species are mentioned, including
Leucocortinarius bulbiger, the only webcap with a white spore print.

De deelnemers aan deze buitenlandse werkweek troffen elkaar op een zonovergoten
zaterdagmiddag in september op de parkeerplaats van de camping voor een korte
middagexcursie. Onderweg zullen de wat meer pessimistisch ingestelde mycologen zich
misschien hebben afgevraagd of het wel zin had om te komen, want het had in september
nog maar weinig geregend, terwijl de afgelopen zomer uitzonderlijk droog was geweest.
Sinds de legendarische zomer van 1947 was het niet meer zo zonnig en droog geweest.
Bijna hadden de drie zomermaanden van 2003 het absolute warmterecord gebroken. Het
scheelde slechts 1/10 graad!
Blauw
Daarom was het verstandig dat we begonnen met een helling op het noorden, omdat die nu
eenmaal het minst uitdrogen. Inderdaad waren er in het nabij de camping gelegen Bois
Banale wat paddestoelen te vinden. In het begin vrij spaarzaam, maar allengs nam het
aantal toe. Op een gegeven moment trok een luid geroep de aandacht. Dat werd eerst genegeerd. Hoewel je er geen paddestoelen mee verjaagt, is het ongebruikelijk dat er tijdens een
excursie geschreeuwd wordt. Mycologen vinden dat een beetje ordinair. Daarom dachten de
meesten van ons dan ook dat het geluid afkomstig was van een groepje passerende mountainbikers. Maar toen het geroep bleef aanhouden, begaf één van ons zich in de aangegeven
richting en zag daar de reden van alle opwinding: een stel schitterende Spechtinktzwammen
in verschillende stadia van ontwikkeling. En hij zag nog iets anders: een paar meter verderop stonden tussen beukenstrooisel een aantal paddestoeltjes waarvan hij niet had gedacht
die ooit nog eens in volle glorie te mogen aanschouwen. Het waren breeksteeltjes, maar dan
in een uitbundige toonzetting! Gewoonlijk staan vertegenwoordigers van dit geslacht niet
bekend om hun fraaie kleuren. Maar hier groeide tussen het beukenblad Conocybe
aeruginosa (Plaat 7, pag. 82) met drie cm grote hoedjes van een prachtig cichoreiblauw.
Deze soort heeft nog geen Nederlandse naam, maar iets als Blauw breeksteeltje ligt voor de
hand. Iemand met een Anijstrechterzwam in zijn hand merkte later op dat sommige hoedjes
van dit breeksteeltje het grijsgroenblauw vertoonden van Clitocybe odora. Hoe dan ook, het
blauw werd nog sprekender, want Conocybe aeruginosa bevat psilocine en na een paar
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dagen ijskast waren ze knalblauw geworden, zoals dat ook bij sommige Kaalkopjes kan
gebeuren.
Jaren zeventig
Ons onderkomen was camping Le Roptai in Ave-et-Auffe, die bestaat uit een verzameling
simpele houten huisjes, veel stacaravans en een kampeergedeelte. Wat betreft de voorzieningen gingen we terug naar het begin van de jaren zeventig. Vroeger was het nog rustieker.
Het verhaal gaat dat als je toen niet goed uitkeek je in sommige huisjes door de vloer zakte.
Dat was nu verholpen. Toch konden niet alle deelnemers zoveel eenvoud waarderen. Want
we willen wel terug naar de natuur van dertig of veertig jaar geleden, maar niet naar het
soort sanitair dat daar bij hoort. Tijdens de werkweken in de jaren zeventig werd er na
afloop van de excursies in de huisjes gedetermineerd en gemicroscopiseerd. Uitwisseling
over vondsten en determinaties vond vooral plaats door bezoekjes over en weer.
Nu gaf het merendeel van de deelnemers de voorkeur aan de gemeenschappelijke
ruimte. Die was weliswaar wat krap, maar met enige improvisatie kon iedereen er toch een
werkplek veroveren. Verder was er de gebruikelijke dagindeling: stipt om 9 uur ’s morgens
vertrokken de ruim dertig deelnemers in kleinere groepjes op paddestoelenjacht om dan in
de loop van de middag terug te keren. Daarna werden meegenomen collecties gedetermineerd en ’s avonds was er een korte bespreking van de excursies en bijzondere vondsten.
Soms volgde een korte uiteenzetting over de geologie van de streek (Peter-Jan Keizer) of
recent verschenen mycologische werken (Chiel Noordeloos).
Reputatie
Vroeger was het argument voor het organiseren van buitenlandse werkweken dat je op die
manier een deel van de Nederlandse mycoflora kon leren kennen die je in Zuid-Limburg of
de Achterhoek alleen bij uitzonderlijk gunstige weersomstandigheden, dus misschien eens
in de tien jaar, kon aantreffen. In een tijd dat mensen soms vier keer per jaar met vakantie
gaan, hebben mycologen een dergelijk alibi niet meer nodig. Het is natuurlijk ook zonder
meer fantastisch om allerlei paddestoelen te zien die je voornamelijk uit buitenlandse plaatjesboeken kent, omdat ze in Nederland ontbreken of zeer zeldzaam zijn. Ons excursiegebied
heeft wat dat betreft een reputatie hoog te houden. In de jaren zeventig is hier viermaal een
werkweek georganiseerd en de lijst met bijzonderheden is lang en indrukwekkend.
Na de eerste opluchting dat er überhaupt paddestoelen te vinden waren, overviel
sommigen toch een licht gevoel van teleurstelling dat veel van deze juwelen onzichtbaar
zouden blijven en dat een vergelijking met dertig jaar geleden zinloos zou zijn. Er was nog
een reden waarom het te betreuren was dat de weergoden in de nazomer niet voor
voldoende neerslag hadden gezorgd. Voor het eerst sinds een aantal jaren waren er op een
buitenlandse werkweek weer een respectabel aantal vakmycologen aanwezig. Ook enkele
oude rotten krikten het kennisniveau op naar een peil dat een topjaar waardig zou zijn. Maar
het stond al lang van te voren vast dat 2003 allesbehalve een topjaar zou zijn.
Famenne
Aangezien de jaren zeventig al weer ver achter ons liggen, is het misschien goed om voor
de jongere Coolia-lezers dit in het zuiden van België gelegen gebied kort te beschrijven. De
streek waar we zaten is vooral beroemd door z’n toeristische trekpleister: de druipsteengrotten van Han. Dit fenomeen duidt er al op dat we in een kalkgebied zitten. Ooit
werden hier in het Devoon door de zee kalkrijke sedimenten afgezet. In de daarop volgende
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geologische tijdperken vonden de processen van gebergtevorming, erosie en opnieuw
sedimentatie plaats. Uiteindelijk bleef door erosie van de zachtere gesteenten in de
depressie tussen het Maasplateau en de Ardennen een glooiend, heuvelachtig landschap
over, waarin de resten van de hardere kalkgesteenten als hogere richels achterbleven. Deze
smalle kalkstrook loopt net ten noorden van de Ardennen van zuidwest naar noordoost en
wordt de Calestienne genoemd. Ten noorden hiervan ligt de depressie van de Famenne met
overwegend zware kleiige bodems, ontstaan door verwering van zachtere gesteenten, de zogenaamde Schiefers (leisteen) die gevormd zijn in de slibrijkere delen van de oerzee. Ook
deze bodems kunnen tamelijk kalkrijk zijn, maar je vindt hier niet, zoals in de Calestienne,
echte kalksteenrotsen. Ten zuiden van de Calestienne liggen de uit hardere gesteenten
opgebouwde, zure Ardennen.
Donkergroene eilanden
Het landschap is zeer gevarieerd. Er zijn uitgestrekte bossen met een rijke bosflora en,
anders dan in de Ardennen, een hoog aandeel loofhout, o.a. eik, beuk, haagbeuk en hazelaar. Deze bossen liggen als donkergroene eilanden in een agrarisch landschap met akkers
en graslanden. In sommige weilanden bloeiden grote hoeveelheden lichtpaarse Herfsttijlozen. De dorpen zijn gaaf en het is er zo buiten het toeristenseizoen on-Nederlands rustig.
In de strook met echte kalksteen vind je steile hellingbossen en diepe kloven waar de
beken en riviertjes die in de Ardennen ontspringen zich in de kalk hebben uitgesleten. Op
sommige plekken verdwijnen ze zelfs geheimzinnig ondergronds. Dat leidt tot een
sprookjesachtig, grillig landschap. Zoals bijvoorbeeld in de Trou du Lûtons (kloof van de
dwergen of aardgeesten), waar dankzij de steile noordhellingen met her en der uitsijpelend
water een permanent koel en vochtig klimaat heerst. Juist op dit soort plekken konden we
tijdens deze werkweek bij 25 graden Celsius en elke dag zon toch nog de nodige
paddestoelen vinden. De zuidhellingen van de kalkstrook leverden wel enkele karakteristieke soorten op, maar zouden bij andere weersomstandigheden ongetwijfeld veel rijker zijn
geweest. De weinige kalkgraslanden die gespaard zijn gebleven en daarna niet sterk
verruigd zijn of dichtgegroeid met bosopslag, stelden teleur. Voor kalkgraslandsoorten was
het de afgelopen zomer duidelijk te droog geweest.
Gewapend met ‘top’-kaarten, geologische kaarten en de excursielijsten uit de jaren
zeventig was het dus zaak om met veel beleid de excursiedoelen te kiezen. En dan nog bleef
het een gok! Maar in het algemeen boden beekdalen, liefst voorzien van steile
noordhellingen, de meeste kans op succes.
Hertenzwammen
Op die eerste middagexcursie werd al duidelijk dat de mycoflora nog maar net begon te
ontwaken. Dat betekent dat er relatief veel saprotrofe paddestoelen te vinden waren en nog
maar weinig mycorrhizapaddestoelen. Omdat zeker de eerste dagen veel aandachtvragende
geslachten, zoals gordijnzwammen, goeddeels ontbraken, was er tijd om naar minder
spectaculaire paddestoelen te kijken. Dat is in de totaallijst van deze werkweek terug te
zien. 17 Soorten Breeksteeltjes, 33 soorten Mycena’s en 17 verschillende Franjehoeden.
Onder de 20 soorten Hertenzwammen zaten zeldzaamheden als de Zwaardvishertenzwam
(Pluteus insidiosus), zo genoemd naar z’n lang gesnavelde randcellen en Pluteus roseipes,
die ontbreekt in het Overzicht (Arnolds et al., 1995). Ook zagen we regelmatig de Goudgele
hertenzwam (P. leoninus), plaatselijk niet zeldzaam in Nederland, maar niemand had er
bezwaar tegen om deze fraaie paddestoel hier veelvuldig tegen te komen. Andere
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regelmatige ontmoetingen waren er met het Heksenschermpje (Mycena rosea) en de
Purpersnedemycena (M. pelianthina). De voor het beukenbos op kalkhoudende bodems zo
karakteristieke Prachtmycena (M. crocata) vonden we pas aan het eind van de week in
bescheiden aantal.
Onooglijk
Door de relatieve armoede aan paddestoelen werd er natuurlijk ook het nodige verzameld
dat in goede jaren zeker versmaad zou zijn. In het Bois de Chi werd de onooglijke maar wel
superzeldzame Lyophyllum konradianum opgeraapt. Typisch zo’n paddestoel die je plukt
omdat je denkt dat er anders niets te determineren valt. In een gewone werkweek zou deze
paddestoel waarschijnlijk onbenoemd zijn gebleven. En dat zou jammer zijn geweest, want
het is een soort die mogelijk slechts twee- of driemaal in dit ondermaanse is opgedoken. Er
werden meer zwammen genoteerd die maar al te gemakkelijk over het hoofd worden gezien.
Zo is tweemaal Entoloma jahnii verzameld, een spierwit schelpje dat groeide op de
binnenzijde van rottende schors. In Nederland is deze soort bekend van twee vindplaatsen,
waar dit satijnzwammetje groeide op riet- en grasstengels.
Een ander nietig schelpje werd aangetroffen op een dode tak. De omstanders die er een
korte blik op wierpen, hielden het voor een Clitopilus. Maar zij hadden ongelijk. Onder de
microscoop waren ronde sporen te zien en plompe randcellen. Het bleek te gaan om
Cheimonophyllum candidissimum, een soort waar de meesten van ons nog nooit van
gehoord hadden!
Mondjesmaat
Een goede reden voor mycologen om kalkrijke streken te bezoeken is de aanwezigheid van
Klompvoeten (Phlegmacium’s) in de daar gesitueerde bossen. Merkwaardig genoeg waren
de eerste gordijnzwammen die we deze week vonden (Cortinarius herpeticus en C.
subtorvus) kenmerkend voor zure, venige grond. Gelukkig vonden we in de loop van de
week met mondjesmaat de soorten gordijnzwammen waar een Nederlandse mycoloog graag
voor naar België rijdt. Zeker de moeite waard was C. prasinus, een gordijnzwam met een
groene hoed die rood kleurt met een druppel loog. Zoals Thom Kuyper later enthousiast
opmerkte: een piekervaring, zelfs voor iemand die kleurenblind is!
In totaal zijn er deze keer 28 soorten gordijnzwammen op naam gebracht. Het geslacht
Russula leverde het hoogste aantal mycorrhizasoorten op, namelijk 40. Hieronder zaten
soorten die ook in België niet alledaags zijn, zoals de Groene peperrussula (Russula urens)
en de Donkere geelplaatrussula (R. cuprea). In de totaallijst staat ook Russula sublongipes,
gedetermineerd met het recente boek van Reumaux & Moënne-Loccoz (2003). Deze Franse
mycologen hebben het Russula emetica/mairei-complex proberen te ontrafelen. Hierbij zijn
een groot aantal nieuwe soorten geïntroduceerd. Met hun tabel laat R. sublongipes zich
relatief gemakkelijk uitsleutelen als een stevige R. mairei, waarvan ondermeer het rood in
de hoed aan de randen verbleekt. Of deze vondst ook werkelijk R. sublongipes mag heten
en of hun boek onze mycologische kennis vergroot of voornamelijk voor meer verwarring
gaat zorgen, zal de toekomst moeten uitwijzen.
Hoewel er dus 40 soorten Russula’s op de lijst zijn gekomen, kreeg men in het veld niet
de indruk dat ze prominent aanwezig waren. Want de aantallen waren meestal klein. Met
uitzondering van de Glanzende russula (R. integra). Deze niet in Nederland voorkomende
soort werd in bijna de helft van de excursiegebieden genoteerd en groeide in sparrenbossen
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veelal in grote aantallen. En ze hadden ook hun normale formaat. Want dat was ook
opvallend: onder invloed van de droogte vertoonden nogal wat Russula’s en Melkzwammen
een soort dwerggroei. Misschien om energie te sparen in een ongunstig groeiseizoen. Deze
strategie werd niet gevolgd door de boleten. Integendeel, wat er aan boleten werd gevonden
was meestal groot en omvangrijk!
Kiloknaller
Op de eerder genoemde zuidhellingen vonden we tijdens vijf excursies de Satansboleet
(Boletus satanas). In gewicht en qua afmetingen vormde deze soort de kiloknaller van de
week. Zelfs op de camping, die ligt op een zuidhelling in een voormalig kalkgrasland dat
met opslag is dichtgegroeid, werden exemplaren tussen de huisjes aangetroffen. Op
sommige zuidhellingen werden meerdere groeiplaatsen van deze soort aangetroffen en vaak
was het ook zo’n beetje de enige soort die we er vonden. Het was elke keer weer bijzonder
om onder zulke extreem droge omstandigheden van die grote, gezond blozende vruchtlichamen te zien.
Van de boleten in ruimere zin vonden we enkele bijzondere lariksbegeleiders. Langs een
bospad op een helling tussen verspreide lariksen groeiden op de kalkrijke bodem vlak naast
elkaar de Grauwe ringboleet (Suillus viscidus en Suillus tridentinus. De eerstgenoemde is in
ons land uitgestorven of dreigt dat te doen, de andere is aan ons land maar helemaal nooit
begonnen. Op deze plek stond ook de Lariksspijkerzwam (Gomphidius maculatus),
waarvan de status in Nederland al even precair is. Het is niet bekend of deze spijkerzwam
op een zelfde manier gebruik maakt van de in haar buurt groeiende boleten als de Roze
spijkerzwam (G. roseus), die gedeeltelijk parasiteert op Koeienboleet (Suillus bovinus).
Bois de Resteigne
De bedoeling was om dit kroonjuweel pas aan het eind van de week te bezoeken omdat de
indruk bestond dat het aantal soorten mycorrhizapaddestoelen langzaam aan het toenemen
was. Toch waren twee excursiegroepen in het midden van de week na afloop van hun eigen
excursie op eigen houtje naar dit gebied gereden. Dus zonder toestemming van de chef!
Misschien als straf van hogerhand viel de mycoflora er zwaar tegen. In het verleden hebben
mycologen hier bijzondere geluksmomenten beleefd. Dit bos kan rijk zijn aan gordijnzwammen en vooral zeer rijk aan koraalzwammen. In de periode 1974-1978 zijn er maar
liefst 12 soorten Ramaria aangetroffen. Daaronder zaten pronkstukken als de Fraaie
koraalzwam (R. formosa), Beukenkoraalzwam (R. fagetorum), Anijskoraalzwam (R.
gracilis) en R. eosanguineum. Van deze pracht was niets terug te vinden. Dat leidde al snel
tot sombere bespiegelingen als zou de mycoflora op deze noordhelling op haar retour zijn.
Frits Benjaminsen wees er, als één van de deelnemers die dit gebied ook in de zeventiger
jaren bezocht, op dat dit hellingbos altijd extreem wisselvallig is geweest. Zoals veel bossen
op kalkrijke bodems wisselen gunstige en minder gunstige jaren elkaar af, waarbij de
eerstgenoemde duidelijk in de minderheid zijn. Maar in de jaren negentig zijn er nog enkele
topexcursies geweest met dozen en tassen vol met de meest bijzondere Phlegmacium’s!
Nu moesten we het doen met een paar vezelkoppen, waarvan de Verborgen vezelkop
(Inocybe cryptocystis) ongetwijfeld de meest bijzondere was. Ook stond er een soort waar
dit bos mede zijn faam aan te danken heeft, namelijk Xerula caussei. Dit is een grijze
‘Beukwortelzwam’ (X. radicata), maar met een berijpte hoed en steel.
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Ah en O!
Zoals het blauw van Conocybe aeruginosa een visueel hoogtepunt was, zo gold dat ook
voor de aanblik van het Groenplaatzwammetje (Melanophyllum eyrei; Plaat 6, pag. 81).
Wie alleen de afbeelding in Phillips kende (1981), was niet voorbereid op het wonderlijke
zeegroen van deze paddestoel. Deze collectie was afkomstig van het Forêt de St. Michel,
een mooi nat beekdal op de grens van zuur en kalkrijk.
In een beekdal met tamelijk zuur sparrenbos in de omgeving van Ambly werden mooie
exemplaren van Leucocortinarius bulbiger gevonden. Het is de enige gordijnzwam met
witte sporenfiguur, vandaar dat hij in een apart geslacht Leucocortinarius is ondergebracht.
Volgens Thom Kuyper is het waarschijnlijk geen mycorrhizasymbiont maar een
strooiselsaprotroof.
Wat valt er verder nog onder de noemer van Ah & O? Er werden mooie exemplaren van
de Stekelkopamaniet (Amanita solitaria) gezien, zoals de Latijnse naam aangeeft vaak
solitair. Ook werden er nogal wat grijze amanieten uit de Vaginata groep waargenomen,
waarvan een collectie met een volva van wel 3 mm dik als Amanita pachyvolvata is
gedetermineerd. Even grijs maar veel eleganter is de Elzenamaniet (A. friabilis) die met zes
breekbare exemplaren onder een els langs een snelstromende beek stond.
En dan hebben we het nog niet eens over de parasolzwammen gehad. Veertien soorten
deze keer. Een aantal daarvan was zowel bijzonder fraai als bijzonder: Geelplaatparasolzwam (Lepiota xanthophylla), Slanke wolsteelparasolzwam (L. subgracilis) en
Lepiota cystophoroides. Uit de totaallijst bleek dat er al gewerkt werd met de recente
Macrolepiota-tabel van Else Vellinga (2003) en dat leverde exotische namen op als
Chlorophyllum olivieri en Chlorophyllum rachodes voor verschillende vormen van de
Knolparasolzwam die kort geleden nog als één soort werden beschouwd. Maar u begrijpt
dat we hiermee de categorie van Ah & O al lang verlaten hebben.
Kortom
Om iets samenvattends over deze werkweek te zeggen, kunnen we beginnen met een
indicatie te geven van het aantal waargenomen soorten: 697 volgens de totaallijst. Maar
tijdens het schrijven van dit verslag bleek dat nogal wat vondsten door verschillende
oorzaken niet waren doorgegeven. Dus laten we zeggen een dikke zevenhonderd taxa. Dat
aantal is wat hoger dan het gemiddelde van de afgelopen drie buitenlandse werkweken. Wel
werden er toen aanzienlijk meer mycorrhizapaddestoelen gevonden. Met als uitschieter de
ruim honderd gordijnzwammen die tijdens de werkweek van 2002 in Oostenrijk werden
verzameld (Van den Berg, 2003). Wat dat betreft stelde Ave-et-Auffe 2003 enigszins teleur.
Het grappige is, kijken we (nu echt voor de laatste keer) nog even terug naar de excursies in
de jaren zeventig, dan zien we dat de aantallen toen sterk wisselden maar nooit erg hoog
waren. Bijvoorbeeld wat gordijnzwammen betreft: 16 soorten in 1974, slechts 10 soorten
een jaar later en 22 taxa in 1977. Ook voor koraalzwammen waren de aantallen vaak heel
laag, alleen in 1975 was er een uitschieter met liefst 11 soorten!
Het lijkt erop dat in het collectieve geheugen van de NMV zich wat betreft dit deel van
België een beeld heeft gevormd dat is samengesteld uit de hoogtepunten van alle
voorgaande jaren. Met zo’n beeldvorming valt de werkelijkheid altijd een beetje tegen. Ook
al moge uit dit artikel duidelijk zijn dat deze werkweek veel heeft opgeleverd dat de moeite
waard was!
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Met dank voor aanvullende informatie: Eef Arnolds, Frits Benjaminsen, Jacques
Gelderblom, Thom Kuyper, Chiel Noordeloos, Jaap Wisman en uiteraard Yvonne Dijkman
die de totaallijst van de excursies samenstelde.
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met bijdragen van Eef Arnolds, Nico Dam en Stip Helleman
Chrispijn, R. & Douwes, R. 2004. For eternity, the inland foray in Bakkeveen. Coolia 47(2): 71-78.
A report is given on the annual inland foray 2003 in Bakkeveen, 3-10 October. Despite the dry
season 727 taxa were noted, among which many interesting, rare and threatened fungi. Cortinarius
subtortus, Entoloma insolitum and Symphiosirina angelicae are reported as new for the Netherlands;
Psilocybe puberula was found on a second and third locality.

De opzet van dit verslag is anders dan anders. Omdat wij ook al onze vinger hadden
opgestoken toen de vraag werd gesteld wie iets wilde schrijven over de buitenlandse werkweek 2003, hebben we voor dit verslag enkele deelnemers gevraagd een korte impressie te
mailen en dit aangevuld met eigen ervaringen, plus opmerkingen van diverse mycologen.
Gok
Het organiseren van een werkweek blijft een gok. Vooral in de loop van augustus, september wordt het spannend. Valt er voldoende neerslag? Lekkere zware onweersbuien? Of
dagenlang regenachtig, stil of mistig weer? Prima, dat ziet er goed uit. Maar o wee, wanneer
in september de terrasjes avond aan avond nog vol zitten of schrale winden uit de oosthoek
waaien en vroege nachtvorstjes de kop opsteken. Dan krijg je het toch wat benauwd als
werkweekorganisator: je voelt je bijna schuldig, al weet je dat jij er ook niets aan kunt doen.
In 2003 leken we op een regelrechte ramp af te stevenen: 32 fanatieke mycologen
hebben zich gemeld en staan te trappelen om het veld in te gaan; de werkplek is O.K., de
vergunningen zijn geregeld, we worden geheel verzorgd, dus willen we alleen maar
paddestoelen, paddestoelen… gelukkig, beste lezers, zoals meestal, liep het ook dit jaar
toch nog weer aardig goed af, zoals het vervolg zal leren. In het januarinummer van Coolia
kon u in een artikel van Peter-Jan Keizer (Keizer, 2004) lezen hoe warm en hoe droog het
precies was in 2003. Daaruit blijkt dat het noorden van het land minder neerslagtekort heeft
gehad dan de rest van Nederland: we zaten bij toeval dus relatief gunstig.
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Op de knieën
Wel was het zaak de vochtiger gebieden op te zoeken, zoals de beekdalen van Koningsdiep en
Tjonger. Of bossen en heideterreinen waar keileem ondiep zit, en die daardoor vocht langer in
de bovenste bodemlagen vasthouden. Een mooi voorbeeld van een dergelijk type bos is De
Slotplaats bij Bakkeveen, maar ook het Lieverderbos en het Mensinghebos bij Roden behoren
tot deze categorie. Laatstgenoemde bossen zijn gerenommeerde excursiedoelen, maar ook de
Slotplaats past voor de toekomst in dit rijtje: het is een zeer gevarieerd bos met stukken
naaldbos en gemengd bos. Deze excursie kreeg een aardig toetje: weliswaar was het theehuis
De Slotplaats gesloten, maar het gazon voor het huis was zeer rijk aan paddestoelen zodat alle
deelnemers daar al snel op de knieën rondkropen en aan het fotograferen sloegen: op enkele
vierkante meters groeiden niet alleen verschillende Russula’s en Inocybe’s door elkaar, maar
ook een zeldzame schoonheid als de Blauwe satijnzwam (Entoloma nitidum). Deze ernstig
bedreigde satijnzwam kon deze week op vier vindplaatsen worden bewonderd!
Nieuw Allardsoog
In 1985 vond de werkweek ook al eens in Bakkeveen plaats. Toentertijd in de Volkshogeschool Allardsoog, een bastion van soberheid, eenvoud en andere oude socialistische
deugden. Met name de drooglegging zorgde toen volgens de verhalen voor hilarische,
middelbare-schoolachtige taferelen, waarbij thermoskannen, gevuld met andere dan de daarvoor bestemde inhoud, binnengesmokkeld werden. Omdat de Volkshogeschool, die nu als
NIVON-huis door het leven gaat (en in vele opzichten gemoderniseerd is), niet beschikbaar
was, zijn we uitgeweken naar het nabij gelegen conferentieoord ‘Nieuw Allardsoog’. Zo’n
oord dat vooral ingesteld is op bedrijven die zich ‘op de hei’ willen terugtrekken om nieuwe
marketingstrategieën te ontwikkelen of aan ‘teambuilding’ en dergelijke te doen. Maar als
mycologen konden we daar ook uitstekend terecht. Er was een prima werkruimte, we konden
overal tafels vandaan halen om aan te werken en na enige aanpassingsproblemen had de
keuken zich al snel ingesteld op onze verbazingwekkende eetlust. Mooi gelegen bovendien:
aan de rand van het heidegebied de Bakkeveenster Duinen. Ook op het landgoedachtige
terrein zelf was veel te vinden. Aan het eind van de week stonden er 125 soorten op de lijst
voor Nieuw Allardsoog!
Zekerheid
Dit jaar hield een spreker op de nieuwjaarsbijeenkomst in Wageningen een pleidooi voor
excursieprogramma’s met een grotere nadruk op terreinen die hun mycologische waarde al
hebben bewezen. Dat gebeurde tijdens de werkweek in Bakkeveen als vanzelf. In plaats van
witte plekken-excursies werd, door de eraan voorafgaande barre meteorologische omstandigheden, gekozen voor zekerheid. Dus stonden er op het programma veel gebieden met een
zekere faam. Zoals het Mensinghebos bij Roden, dat bekend staat om het voorkomen van
enkele bijzondere mycorrhizapaddestoelen. Geen van die oude bekenden gunde ons het genoegen van een hernieuwde kennismaking. Wel werd er, zoals elders in dit artikel is te lezen,
een olijfkleurige gordijnzwam gevonden die nieuw is voor ons land: Cortinarius subtortus.
Noord-Drenthe beschikt, door zijn bodemgesteldheid waar potklei plaatselijk dagzoomt,
over een aantal mycologisch interessante gebieden. De meeste hiervan zijn tijdens deze
werkweek bezocht. Zoals het kleibos ten noorden van Roden, waar recent ondermeer de
Violette gordijnzwam (Cortinarius violaceus; EB) is aangetroffen. Nu waren het vooral de
eikenlanen die voor mooie vondsten zorgden, zoals de in Noord-Nederland behoorlijk
zeldzame Bleekgele russula (Russula farinipes; KW) en Geraniumrussula (R. pelargonia;
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KW). De in héél Nederland zeer zeldzame Jodoformrussula (R. turci; EB) groeide op een
bekende plek in een laan met dennen in Natuurschoon bij Nietap. Daar stond meer schoons. In
het natte heideterreintje aan de zuidwestkant, vooral bekend als groeiplaats van Beenbreek,
kwam een satijnzwam met donkere snede voor. Hij werd gedetermineerd als de Bruingerande
satijnzwam (Entoloma fuscomarginatum; GE), een in Europa zeldzame soort van hoogvenen
en volgens het Overzicht in ons land alleen bekend van een groeiplaats op Terschelling.
Volgens de verspreidingsatlas is er een tweede vindplaats in Oost-Groningen (Nederlandse
Mycologische Vereniging, 2000).
Lanen & paden
Een paar jaar geleden werd ontdekt dat de bermen van de Oude Norgerweg rijk kunnen zijn
aan stekelzwammen. Er zijn hier inmiddels zes soorten gevonden, maar dit najaar liet alleen
de Blauwzwarte stekelzwam (Phellodon niger) zich bovengronds zien. Gelukkig had deze
berm samen met de hieraan evenwijdig lopende Hospitaallaan meer bijzonderheden in petto.
Kleine trompetzwam (Pseudocraterellus undulatus) en Purpersnedemycena (Mycena
pelianthina) waren al van eerdere excursies bekend. Maar behalve deze ernstig bedreigde
soorten werden er deze keer ook het Gewoon varkensoor (Otidea onotica; BE) en de
Schubbige vezelkop (Inocybe hystrix; KW) waargenomen. Ook al twee soorten die het de
laatste decennia niet bepaald voor de wind gaat!
Bij Ravenswoud in Zuidoost-Friesland loopt een schelpenfietspad waar geregeld parasolzwammen worden gevonden. Waarom hier wel en langs zoveel andere schelpenfietspaden
veel minder, is weer een van die raadsels die de mycologie zo spannend maken. Tijdens deze
werkweek was de oogst aan parasolzwammen hier nogal mager. Wel werd er, onder de langs
zo’n schelpenfietspad gebruikelijke vezelkoppen, een bijzondere aangetroffen, namelijk de
Forse vezelkop (Inocybe oblectabilis; KW), meer een soort van het rivierengebied. Dat geldt
ook voor de Fijngegordelde melkzwam (Lactarius insulsus; BE) die in dit deel van Nederland
weinig wordt gezien. Ten slotte werd ook hier een groeiplaats ontdekt van de
Purpersnedemycena (Mycena pelianthina; EB).
Vezelkoppen
Tijdens het eerste weekend van de werkweek hield Thom Kuyper een verhaal over Vezelkoppen. Hij besprak kort de indeling in verschillende secties, hun determinatiekenmerken, de
ecologie en gaf aanwijzingen hoe sommige van deze kleine bruintjes toch goed in het veld te
herkennen zijn. Uitgebreid kwamen ook de problemen bij het determineren aan bod, o.a.
verschillende gebruikte termen voor vezeligheid van hoedbedekking, het tellen der knobbels
van knobbelspoorders, het meten van de sporen en de verschillen tussen pleuro-, cheilo-, paraen caulocystiden. Het is te hopen dat Thom dit zeer informatieve verhaal nog een keer
bewerkt voor de Coolia, zodat het ook voor niet-deelnemers toegankelijk wordt. Gelukkig
hadden veel deelnemers gehoor gegeven aan de oproep om ook materiaal van elders mee te
nemen, zodat er met de dagoogst in totaal 29 taxa van Vezelkoppen te bewonderen vielen,
uiteraard voorzien van de passende namen. Dit materiaal kon ook microscopisch bestudeerd
worden. Dat één-en-ander de deelnemers gestimuleerd heeft om hun krachten op de Vezelkoppen te beproeven is zeker: op de totaallijst van de werkweek zijn 32 verschillende taxa te
vinden, een respectabel aantal voor het pleistoceen.
Nachtmerrie (N.D.)
U heeft dat vast ook wel eens: midden in de nacht wakker worden uit een nachtmerrie over
een werkweek zonder Gordijnzwammen. Gelukkig heb ik dit schrikbeeld nooit werkelijkheid
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zien worden. Want zelfs in een matig jaar als 2003 zijn er weer de nodige Gordijnzwammen
uit bossen en bermen opgevist. Nieuw voor ons land was Cortinarius subtortus, een soort uit
het ondergeslacht Phlegmacium die in Midden- en Noord-Europa vrij algemeen in vochtige,
zure sparrenbossen voorkomt. Tijdens de werkweek werd een aantal exemplaren gevonden in
een perceel ijl gemengd bos met een ondergroei van bosbes op matig vochtige bodem in het
befaamde Mensinghebos. We waren hier eigenlijk op zoek naar de Kleverige amaniet
(Amanita virosa), dus C. subtortus is een soort ‘bijvangst’. De hele paddestoel is in
olijfgroene tinten uitgevoerd, waarbij vooral in de jonge lamellen het olijfgroen overheerst.
Hij zou heel goed ‘Olijfplaatgordijnzwam’ kunnen heten, ware het niet dat die naam al voor
C. scaurus in gebruik is. C. subtortus is één van de weinige Gordijnzwammen met cystiden op
de lamellen. Die cystiden zijn slank spoelvormig en voor het grootste deel bedekt met heel
fijne korreltjes.
Een tweede interessante soort die tijdens de werkweek een paar keer is gevonden, is de
Bruingele wolgordijnzwam, Cortinarius lanatus (GE). Dit lijkt een Drentse specialiteit te zijn,
net zoals kniepertjes, maar dan met hoed en steel. In de rest van Nederland is deze soort niet
of nauwelijks aangetroffen (of niet herkend, natuurlijk). Het is een van de soorten met okergeel velum, waarvan de meeste vondsten uit wegbermen of lanen op zandgrond afkomstig
zijn. Globaal genomen lijkt hij wel wat op de Bleke geelvezelgordijnzwam (C. saniosus),
maar bij C. lanatus is het velum minder opvallend, de steel bleker en met een glanzende top,
en de sporen een stuk korter en veel minder sterk wrattig.
Muf of pluizig (N.D.)
De laatste twee soorten die ik hier wil noemen zijn Cortinarius conicus (nog zonder
Nederlandse naam) en C. comptulus (Pluizige gordijnzwam). Beide soorten zijn waarschijnlijk
niet zo erg zeldzaam in Nederland, maar van beide is dat niet zo goed bekend omdat ze heel
gemakkelijk met andere soorten verward kunnen worden. In de Cortinarius Flora
Photographica (CFP) staan van beide soorten goede afbeeldingen. Cortinarius conicus is een
broertje van de Muffe gordijnzwam (C. hinnuleus). Hij staat niet in het Overzicht, maar wordt
niettemin regelmatig gevonden. Tijdens de werkweek is hij verzameld bij Ravenswoud.
Waarschijnlijk is het de in ons land meest algemene soort uit de muffe-gordijnzwam-groep.
Hij onderscheid zich van de ‘echte’ Muffe gordijnzwam door slanker postuur, dun wit velum
dat als een vliesje op de hoed(rand) en het onderste deel van de steel ligt, en de stijve,
houtachtige steel. Opvallend is dat de Nederlandse collecties meestal de karakteristieke muffe
aardgeur missen, en dat geldt zowel voor C. hinnuleus als voor C. conicus. Misschien lopen er
in dit kikkerland toch te veel verkouden neuzen rond?
De Pluizige gordijnzwam (C. comptulus), ten slotte, is gewoon een klein bruintje met een
wit vezelig/pluizige hoed, die in het veld makkelijk als C. flexipes benoemd of vertrapt zou
kunnen worden. Microscopisch is eerstgenoemde echter opvallend vanwege de korte, bijna
ronde sporen. Ik denk dat deze soort ook met het blote oog wel te onderscheiden is, maar dat
krijg ik niet zo goed onder woorden. Dus daar schiet u niet zo veel mee op. Om toch een
indruk te krijgen zou u de platen in de CFP van C. comptulus en C. decipiens (die in Nederland C. flexipes genoemd zou worden) eens met elkaar kunnen vergelijken.
Blauwe Meer (E.A.)
Het Leggelderveld is een natuurgebied van ruim 300 hectare tussen Dwingeloo en
Hoogersmilde dat eigendom is van Vereniging Natuurmonumenten. Hiertoe behoort ook het
Blauwe Meer, een diepe zandwinplas. De kleur van het glasheldere water doet inderdaad aan
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een blauw bergmeer denken. Ook de omgeving is erg idyllisch en bracht menig
excursieganger in hogere vakantiesferen. De plas is schilderachtig gelegen tussen sterk
geaccidenteerde, beboste oevers. De bodem is plaatselijk lemig en erg voedselarm, hetgeen
onder meer blijkt uit het talrijke voorkomen van Grote wolfsklauw. Het bos rond het Blauwe
Meer is bij sommigen vermaard om zijn vele Hanenkammen (Cantharellus cibarius; KW),
maar daarvan was nu geen spoor te vinden. Ook andere mycorrhizavormers waren vrij
schaars, met uitzondering van Berkenboleten. De Bonte berkenboleet (Leccinum variicolor)
stond er bij honderden en op een nat plekje groeide de zeldzame Witte berkenboleet
(Leccinum niveum). Op verschillende plaatsen vonden we mooie exemplaren van de
Rimpelige gordijnzwam (Cortinarius lividoochraceus; BE), een karakteristieke soort voor
loofbossen op voedselarme grond. Pas na terugkeer in Bakkeveen werd ontdekt dat onder de
meegenomen vruchtlichamen zich een exemplaar bevond van de Geringde vaalhoed
(Hebeloma radicosum; BE), ook een bijzondere vondst. Op een dode lijsterbes groeiden
bundeltjes roestbruine paddestoeltjes met een vliezige ring, die op het eerste gezicht voor
Bundelmosklokje (Galerina marginata) werden uitgescholden, maar even later als het
zeldzame Geringde donsvoetje (Tubaria confragosa; GE) werden herkend. Opmerkelijk was
verder het uitbundige voorkomen van de Bruine bekerzwam (Peziza badia), die langs de hele
lemige oever van het meer met duizenden vruchtlichamen optrad.
Paardenvijgen (E.A.)
Het Leggelderveld behoort tot de botanisch rijkste heidegebieden van Drenthe. Tijdens ons
bezoek vielen vooral de grillige veenputten op met duizenden oranje vruchtstengels van Beenbreek. Het reservaat is niet zo bekend en gelegen in een rustige omgeving zonder doorgaande
wegen. We hadden er vrijwel het rijk alleen. Een deel van het terrein wordt begraasd door
pony’s en sommige deelnemers kregen daar associaties met Schotland of Wales. Dat beeld
werd wellicht versterkt door de donkere wolken die laag aan kwamen zeilen over het weidse
land om zich soms in een heftige bui te ontladen. Paddestoelen waren ook hier niet talrijk,
maar er waren wel mooie dingen bij. Op bijna iedere hoop paardenvijgen groeide de Grote
speldenprikzwam (Poronia punctata; BE), internationaal een zeldzame en bedreigde soort.
Het was de eerste vondst in Drenthe (Nederlandse Mycologische Vereniging, 2000). Andere
mestpaddestoelen stonden er nauwelijks. Op een oude brandplek groeide een klein, grijsbruin
Breeksteeltje, zoals gewoonlijk niet te determineren in het veld. Na microscopisch onderzoek
bleek het te gaan om een tweesporige variëteit van het Grijs breeksteeltje (Conocybe moseri
var. bisporigera) die nog niet in het Overzicht wordt vermeld, maar bij een revisie van
herbariumcollecties al wel een paar keer is aangetroffen. Routinematig werd ook een klein
inktzwammetje van die plek in een doosje gestopt. Onder de microscoop bleken de sporen
bezet te zijn met wratten: het Tandsporig hazenpootje (Coprinus phlyctidosporus; GE), ook al
niet eerder uit Drenthe vermeld.
Nadat de meeste deelnemers naar het basiskamp waren teruggekeerd, doken enkele
‘diehards’ nog even een moerasbosje in aan de oostzijde van de parkeerplaats. Het bleek een
prachtig wilgenstruweel te zijn met oude, dooreen gekronkelde stammen. Op de bodem
groeiden typische wilgensymbionten als de Koperrode gordijnzwam (Cortinarius uliginosus),
Gele wilgengordijnzwam (C. cinnamomeoluteus) en Tweesporige satijnzwam (Entoloma
bisporigerum). Op de bemoste stammen stonden overal de mooie Blauwgrijze schorsmycena
(Mycena pseudocorticola; GE) en de minder kleurige Stronkmycena (Mycena hiemalis). Op
één stam groeide een grote houtzwam, die op de Echte vuurzwam (Phellinus igniarius) leek,
maar net niet helemaal. Thuis werd de paddestoel gedetermineerd als de nauw verwante, zeer
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zeldzame Zwarte vuurzwam (P. trivialis; GE), die gebonden is aan wilgen en herkenbaar aan
de vrijwel zwarte hoed met scherpe rand. De determinatie werd later bevestigd door Peter-Jan
Keizer.
In Vivo Veritas (S.H.)
Bij overzichten van werkweken worden (kleine) ascomyceten vaak stiefmoederlijk bedeeld.
Daarom is het aardig er hier een paar de revue te laten passeren en wel in alfabetische
volgorde:
Donker franjekelkje (Dematioscypha dematiicola). Een grijsbruin schijfje met kleurloze
haren met de fenomenale afmetingen van een halve mm op een zwarte achtergrond, die zijn
ontdekkingen alleen te danken heeft aan de massale aanwezigheid van de begeleidende
hyfomyceet Haplographium sp. (kleine zwarte sprietjes met een wittig bolletje). De eerste
twee dagen, toen nog voldoende daglicht voorhanden was door een gebrek aan regendreiging,
is bij doelgericht zoeken op het vermeende hoofdsubstraat (door witrot aangetast hardhout)
deze soort drie maal gevonden.
Haglundia perelegans. Deze soort staat niet in het Overzicht, maar komt wel voor in de
Verspreidingsatlas (Nederlandse Mycologische Vereniging, 2000). Het lijkt op een harige
Mollisia (Mollisia olivascens), en komt voor op sterk verrot hout. Voor mij was het een
bijzondere ervaring om deze ascomyceet op het terrein rond Nieuw Allardsoog aan te treffen.
Ik was werkelijk met stomheid geslagen bij het zien van zoveel schoonheid op de vierkante
centimeter: een olijfgroen behaard prachtig grijsblauw schijfje, dat bij mishandeling diep
oranje verkleurde. Helaas was dit op de laatste dag van de werkweek toen de meeste
deelnemers al naar huis waren. Waarschijnlijk was het ook meteen de laatste vondst van deze
werkweek.
Hyalopeziza corticicola is eigenlijk meer een zomersoort die gespecialiseerd is op Gagel
(Myrica gale) en groeit op twijgjes die op drooggevallen plekken liggen. Hij schijnt in heel
Europa zeldzaam te zijn. Dat hij nog zo laat in het jaar is gevonden, komt mogelijk door de
extreme zomer.
Microscypha arenula. (In de soortenlijst geslopen als M. grisella wegens nomenclatorische verwarring ter plaatse.) Dit is een zeer klein, harig bekertje op de onderzijde van
Adelaarsvarenblad. Ook deze soort staat niet in het Overzicht, want hij wordt waarschijnlijk
maar weinig gevonden en mogelijk moeilijk herkend als zijnde een ascomyceet.
Het Bruinsporige sapbekertje, Phaeohelotium monticola, is minder zeldzaam dan in het
Overzicht staat vermeld. Het is een fraai, tot 4 mm groot oranjegeel schijfje (‘leuchtend gelb’
zoals de Duitser dat noemt), dat vooral is te vinden op plekken waar recent een eikenboom
aan stukken is gehakt of gezaagd. De schijfjes kunnen dan voorkomen op alle onderdelen, dus
zowel op vers haksel als op bijvoorbeeld de napjes.
Symphiosirina angelicae is nieuw voor Nederland en komt voor op zaden van
Berenklauw. Maar hij is nog niet officieel aangemeld, omdat ik hem nog niet heb getekend. Ik
vind het verschrikkelijk om van gedroogd materiaal te tekenen. In vivo veritas!
Trends
Er zijn deze week 727 taxa verzameld en er werden gebieden bezocht die in 41 verschillende
kilometerhokken lagen. Een aandachtiger blik op de totaallijst leert dat de soort die in de
meeste gebieden is waargenomen niet een saprotroof is maar een mycorrhizapaddestoel,
namelijk de Gewone krulzoom (Paxillus involutus). En dat in een jaar dat veel symbionten het
moeilijker leken te hebben dan saprotrofe paddestoelen. De Gewone krulzoom werd in 37 van

76

de 41 km-hokken genoteerd en hij versloeg hiermee de Helmmycena (Mycena galericulata)
die in 35 gebieden aanwezig was. Natuurlijk zeggen cijfers lang niet alles. De Gele
aardappelbovist (Scleroderma citrinum) staat in de totaallijst genoteerd bij 28 gebieden, maar
het was deze week niet anders dan in de rest van het seizoen: het kon soms lang duren voor je
het eerste exemplaar zag! Merkwaardig ook dat de Gewone zwavelkop (Psilocybe
fascicularis), toch een van de soorten die in ons land het meest wordt opgegeven, deze week
slechts in minder dan de helft van de excursiegebieden werd gezien en zo voorbij werd
gestreefd door een soort als de Bleke moeraszwavelkop (P. elongata). Natuurlijk had dat ook
met de terreinkeuze te maken. Er zijn relatief veel (in normale jaren natte tot vochtige)
heidegebieden bezocht, terwijl pure zandgronden veelal werden gemeden. Dat laatste is ook
uit de totaallijst af te lezen aan het niet al te hoge aantal van de Valse hanenkam
(Hygrophoropsis aurantiaca), juist een soort die het in 2003 naar zijn zin had en op het
pleistoceen bijna overal was aan te treffen. Dit in tegenstelling tot de echte Hanenkam
(Cantharellus cibarius) die zich alleen in juli plaatselijk even liet zien en daarna schitterde
door afwezigheid. Tijdens de werkweek is hij alleen op De Slotplaats in Bakkeveen gevonden.
Uitschieters
Voor grote ascomyceten had niemand naar Bakkeveen hoeven komen. Er waren nauwelijks
bekerzwammen (Peziza) en ondanks dat er vrij veel langs schelpenpaden is gekeken, is een
van de liefhebbers van dit biotoop, de Witte Kluifzwam (Helvella crispa) slechts een paar
keer waargenomen. Onverwachte uitschieters waren er wel. Zo is de Zwavelmelkzwam
(Lactarius chrysorrheus) in ruim 1/3 van de bezochte gebieden waargenomen. Ook de Bonte
berkenboleet (Leccinum variicolor) was opvallend aanwezig met 9 gebieden, evenals de toch
als zeldzaam bekendstaande Holsteelboleet (Boletinus cavipes; BE) die in 5 hokken is
waargenomen. Boleten sprongen er anderszins ook uit: er werd een gelige variant van de
Heksenboleet gevonden die als Boletus erythrinus var. discolor door het leven moet gaan.
Ook is er een Eekhoorntjesbrood gevonden met sterk gele poriën, een vorm die eerder
beschreven is als Boletus edulis var. pusteriensis. Die naam verwijst naar het Oostenrijkse
Pustertal, waar deze zeldzame variant voor het eerst is waargenomen en beschreven.
Nieuw voor Nederland was Entoloma insolitum. Zeer bijzonder, maar voor de eerlijke
vinder slechts een hernieuwde kennismaking, want 19 jaar geleden verzamelde hij ook al de
type-collectie in Zwitserland. Het is een volstrekt onopvallend paddestoeltje, dat op een kleine
Omphalina lijkt. Wel ruikt dit satijnzwammetje naar meel en heeft het opvallende
pleurocystiden. Zelden was een satijnzwam zo makkelijk te determineren!
Een bijzondere vondst deed de zondagploeg die het gebied uitkamde boven het Groote
Veen, in het Friese deel van Boswachterij Appelscha. Langs een schelpenfietspad groeiden
hier drie vruchtlichamen van de Grote aardster (Geastrum pectinatum). Niet meteen als zodanig herkend, want het grootste exemplaar was amper 40 mm groot. Deze aardster is niet
speciaal gebonden aan kalk en wordt ook wel vaker in het binnenland gevonden (Jalink,
1995). Volgens de Verspreidingsatlas waren er in Noord-Nederland tot nu toe drie vindplaatsen.
Whiskey
Tijdens de eerste verkennende wandeling door het natuurgebied naast Nieuw Allardsoog werd
langs een zandige padrand een klein bruintje verzameld dat bij thuiskomst onder de microscoop (met dank aan Thom Kuyper en een goed glas whiskey) zich ontpopte tot het Harig
kaalkopje, Psilocybe puberula (VN), uiterst zeldzaam en tot nog toe alleen bekend van de
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type-localiteit bij Leusden. Het onderscheidt zich van alle overige voorkomende Psilocybe’s
in de sectie Caerulescentes door een behaard hoedje. Als je er op verdacht bent is het net met
de loupe te zien. Een exemplaar is natuurlijk weinig voor een mooie herbariumcollectie en dus
werd in de namiddag het pad nogmaals afgezocht. Maar tevergeefs! Groot was echter de
verbazing toen de volgende dag deze soort nogmaals opdook uit een verzameldoosje, ditmaal
afkomstig van de Duurswouderheide. Helaas weer een solitair groeiende individualist, zodat
we nu twee collecties rijker zijn van ieder één exemplaar!
Afgehaakt
Volgens een enige tijd geleden gehouden enquête onder lezers van Coolia worden
werkweekverslagen weinig positief beoordeeld. Men houdt meer van soortbeschrijvingen. Om
aan die wens tegemoet te komen, zijn in dit verslag wat korte beschrijvingen opgenomen van
enkele gordijnzwammen en kleine asco’s. Misschien heeft dit niet verhinderd dat de
meerderheid van de lezers allang heeft afgehaakt. Zo blijven de deelnemers aan de werkweek
in Bakkeveen over en kunnen we, zo onder elkaar, nog wat opmerkingen plaatsen die elders
geen onderdak vonden. Bijvoorbeeld de vondst van de Wortelende kapjesinktzwam (Coprinus
strossmayeri) in Natuurschoon. In 1997 sierde deze uiterst zeldzame inktzwam de omslagen
van Coolia van die jaargang. Tot voor kort was de enige vindplaats van deze soort landgoed
Nijenrode bij Breukelen waar hij tussen wat houtafval steeds in grote toefen tevoorschijn
kwam.
Terwijl de meeste deelnemers op de laatste dag al weer op weg naar huis waren besloot
een klein groepje onder leiding van Bernhard de Vries nog een bezoek te brengen aan een
kleine zandverstuiving met wat hei en omringend bos vlak bij Bakkeveen: het bleek een zeer
rijk stukje met veel soorten Russula’s, waaronder tarijke exemplaren van de Groene
berkenrussula, Russula aeruginea.
En aan het eind van de ochtend brak de zon door (voor het eerst deze week).
Overzicht
Voor deelnemers is het leuk om terug te kijken op zo’n week middels een overzicht als dit.
Want aan overzicht ontbreekt het vaak tijdens een werkweek. Het totaal aantal vondsten per
dag is meestal groot, evenals de hoeveelheid collecties die nog (na-)gedetermineerd moet
worden. Ondanks praatgroepen en kringgesprekken is het dus lastig om te weten wat er
gedurende die week allemaal aan bijzonders is gevonden. Alleen dat al maakt een verslag als
dit zinvol. Daarbij is het aardig om voor de eeuwigheid vast te leggen wat een mycologisch
moeilijk jaar als 2003 tijdens een werkweek heeft opgeleverd.
Met dank voor aanvullende gegevens: Atte van den Berg, Marcel Groenendaal, Peter Jan
Keizer, Thom Kuyper, Chiel Noordeloos, Mirjam Veerkamp. En dank aan Grieta Fransen
voor het maken van de totaallijst.
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OVER GEUREN EN KLEUREN
A. Houter
De Maten 98, 8101 GE Raalte
Houter A. 2004. About colours and smells. Coolia 47(2): 83-85.
The author proposes the idea that strong colours and strong smells may act as attention-attractors.
Animals may avoid the fungi, in which way the fungi may be protected against damage. Some other
smells obviously attract insects or other animals, which may eat the fungi and thus spread spores.

Enige jaren geleden publiceerde F. Buissink in Grasduinen een artikel over ‘Paddestoelen
schilderen met geheimzinnige kleuren’. Hij toont hierin enkele voorbeelden van de
opvallende kleuren die paddestoelen tentoon kunnen spreiden. Tevens verklaart hij ook de
chemische samenstelling van die kleuren, maar laat de vraag waartoe die kleuren dienen
open: “Tussen het tanende groen vertonen zich deze bloemen van het bederf in opvallende
tinten, die nergens toe schijnen te dienen” en “Waarom ze blauw, geel, rood, bruin of paars
zien, is voorlopig nog een raadsel”.
Dit is inderdaad een intrigerende vraag, die mij sinds die tijd steeds is bijgebleven. Want
terwijl planten met hun bloemen insecten proberen te lokken teneinde de bestuiving tot
stand te brengen, is het onwaarschijnlijk dat kleuren bij paddestoelen een dergelijke functie
vervullen. De insecten spelen immers geen bepaalde rol bij de voortplanting van schimmels.
Het vruchtlichaam dient er alleen voor te zorgen dat de sporen verspreid worden. Daarvoor
vertrouwt de schimmel voornamelijk op luchtstromingen zoals de wind. Dat een kleur
misschien zou dienen om dieren te verlokken de paddestoel op te eten teneinde de sporen te
verspreiden door middel van hun mest, zoals een kennis terloops opmerkte, lijkt mij ook
niet steekhoudend. Het zou in enkele gevallen wel kunnen gebeuren dat sporen (ook) op die
manier verspreid worden, maar dat een schimmel gericht deze methode gebruikt is
zeldzaam.
Maar waarom dan toch die kleuren? Als alles in de natuur een functie heeft, kun je toch
moeilijk stellen dat de kleuren in dit geval een toevallige bijkomstigheid zijn.
Hebt u wel eens opgelet dat u zelden een voet op een afwijkend object zal zetten dat zich op
uw looppad bevindt? Onwillekeurig stapt u opzij of erover heen, al betreft het maar een
onschuldige lege chipszak of een bierblikje, om over uitwerpselen maar te zwijgen. Op
rotsachtige paden zal men zelfs bewust hogere en losse stenen proberen te ontwijken om te
voorkomen dat men struikelt of uitglijdt. Je kunt per slot zo een enkel verstuiken of een
been breken. Nu zullen wij mensen dat laatste als een tijdelijk ongemak ervaren, maar voor
dieren is dat een levensbedreigende situatie. Roofdieren liggen altijd op de loer en zullen
vooral belangstelling hebben voor verzwakte prooidieren. Ook de voedselvoorziening kan
in gevaar komen door immobiliteit. Verhongering en uitdroging zijn dan serieuze
bedreigingen. Dieren zullen dus nog meer dan mensen opletten waar zij lopen.
Nu is het mij in de loop der tijd opgevallen dat de helderste kleuren zich voornamelijk
voordoen bij broze of anderszins kwetsbare paddestoelen, en dan nog voornamelijk bij min
of meer solitair staande soorten. Het is voor de paddestoel natuurlijk erg ongunstig als zijn
verspreidingspoging teniet wordt gedaan door vertrapping. U voelt nu waarschijnlijk wel
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waar ik met het bovenstaande naar toe wil: zou het zó kunnen zijn dat de kleuren een
signaalfunctie vervullen?
Het is uit de dierenwereld al lang bekend dat dieren intensief gebruik maken van
kleuren, zowel voor herkenning, als lokmiddel, maar ook ter afschrikking. Een vogel
bedenkt zich wel twee keer voordat die weer zo’n felgekleurde rups pakt die de vorige keer
zo afschuwelijk smaakte of anderszins onaantrekkelijk was. Veel onschuldige insecten
maken hier weer gebruik van door andere, wel gevaarlijke insecten in hun voorkomen te
imiteren, denk maar aan zweefvliegen die hun best doen om op wespen te lijken. Overigens
heeft de dierenwereld geen patent op mimicry, ook de plantenwereld kent dat kunstje. Er
bestaan bijvoorbeeld orchideeën die hun bloemen in vorm en kleur op een (vrouwtjes)
insect laten lijken. Mannetjesinsecten proberen daar dan mee te paren en raken bij deze
poging overdekt met stuifmeel en zullen dat bij een volgende poging bij een soortgenoot
van de orchidee weer afstaan waarbij mogelijk een bestuiving tot stand komt.
Sterke staaltjes, ja… Maar is het dan zo onwaarschijnlijk om te veronderstellen dat
schimmels hun vruchtlichamen door middel van kleuren trachten te beschermen tegen
vertrapping? Zelfs op wildsingels vindt je relatief weinig vertrapte vruchtlichamen. Kijk,
dat in een paardenweitje alle vruchtlichamen zijn vernield, ligt meer aan het feit dat de
dieren in hun leefomgeving zijn beperkt en dat zij de paddestoelen allang als ongevaarlijk
hebben leren kennen. Nee, ik bedoel uiteraard puur natuurlijke omstandigheden. Veel
paddestoelen staan door vorm en kleur als een baken in het veld, althans zolang ze nog
groeien en/of sporuleren. Na verloop van tijd zal die kleurenpracht afnemen en zullen zij
weer onopvallend in hun omgeving opgaan, maar dan is de functie al verricht.
Nu zult u wellicht opmerken dat zoiets bij lang niet alle soorten het geval is en dat er
vele soorten bestaan die helemaal niet zo’n opvallende kleur hebben. Uiteraard zijn er
uitzonderingen op de regel, maar deze soorten hebben misschien weer andere vormen van
soortbescherming. Men kan zich voorstellen dat het voor houtzwammen geen bezwaar is als
er iemand over hun dak loopt, want zij zijn vaak zo hard en taai dat hun dat weinig deert.
Die kunnen het zich permitteren om een kleurtje als hun omgeving aan te nemen. Geldt dat
voor alle houtbewonende zwammen? Nou nee, kijk maar eens naar zo’n Porseleinzwam
(Oudemansiella mucida), die is helemaal niet zo hard en taai en kan bijvoorbeeld door
vogels en andere dieren zomaar van zijn plek worden gelopen, maar… deze paddestoel is
dan weer opvallend ‘gekleurd’! Hetzelfde geldt ook voor Bundelzwammen en andere
houtbewonende paddestoelen met een zachte consistentie.
In andere gevallen komt het voor dat breekbare paddestoelen praktisch niet opvallen op
hun standplaats, bijvoorbeeld kleine nietige dingetjes, zoals Zwerminktzwammetjes
(Coprinus disseminatus). Deze soorten hebben wellicht hun heil gezocht in de massaliteit:
wanneer van vele vruchtlichamen enkele verloren gaan betekent dat niet meteen het einde,
de overblijvende zullen dat gemis goed kunnen maken. Er blijven altijd genoeg
geproduceerde sporen over om tenminste enkele exemplaren daadwerkelijk te laten
ontkiemen. Overigens is het best mogelijk dat er soorten bestaan die kleuren en massaliteit
combineren. Zo ken ik een greppel, waarvan het talud plaatselijk bezaaid is met het
Gewoon Vuurzwammetje (Hygrocybe miniata); met tien- tot honderdtallen geven de
vuurrode hoedjes acte de présence.
Voorts is er dan nog de mogelijkheid dat er helemaal geen gebruik wordt gemaakt van
kleuren, consistentie of massaliteit. Wellicht kan dan de geur van de paddestoel een rol
gaan spelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Groene anijstrechterzwam (Clitocybe
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odora); een niet al te grote, onopvallende, tussen gras en niet echt in grote groepen
groeiende paddestoel, kwetsbaar… Maar met zo’n sterke geur moet het voor een verfijnde
dierenneus overkomen alsof iemand met vlaggen en rooksignalen staat te seinen. Ook in het
donker is dat dan een nuttige functie. Van deze methode bestaan vast meerdere
voorbeelden. De Stinkzwam wil er vliegen mee lokken, maar als waarschuwing heeft hij
bovendien opvallende vormen en kleuren!
Stuifzwammen maken misschien wel een verfijnder gebruik van kleur. In hun jeugdstadium
zijn de meeste soorten opvallend helder gekleurd. Hun sporen zijn dan nog niet rijp en in dit
stadium zijn ze dan kwetsbaar. Maar naarmate de sporen rijpen, verliezen veel soorten hun
heldere voorkomen en worden donkerder. Op dat moment is het echter niet zo erg als er
eens op wordt getrapt of dat hij wordt losgeschopt. Dat zal in de meeste gevallen een
sporenwolk tot gevolg hebben en ook als de paddestoel verder rolt sporenverspreiding
veroorzaken, en dat is nu juist de bedoeling. De Zwartwordende bovist (Bovista nigrescens)
maakt daar zelfs een levensstijl van doordat het vruchtlichaam geheel en al losraakt en mee
wordt gevoerd door de wind.
Tot slot kom ik dan nog even terug op de consumptie van paddestoelen door dieren voor
verspreiding van sporen. In ons land komen niet zulke opvallende voorbeelden voor als in
bijvoorbeeld Frankrijk of Italië. Dat dieren een verfijnde neus hebben voor paddestoelen
wordt daar bewezen door de truffels. Van sommige soorten is bekend dat zij een intens
penetrante geur verspreiden. Voor vervoer van truffels wordt wel aangeraden om ze in
gesmolten vet te gieten om de sterke geur in te perken. Soorten die begraven liggen onder
de grond zullen toch een manier moeten vinden om hun sporen aan het aardoppervlak te
krijgen. Die manier hebben zij blijkbaar gevonden door zich door dieren te laten opgraven
ter consumptie. Dieren zijn in staat om de vruchtlichamen onder de grond op de geur te
vinden om ze daarna op te eten. De sporen kunnen onaangetast het darmkanaal passeren en
voorts verspreid worden door de mest. Op vergelijkbare wijze verspreiden zich diverse
soorten plantenzaden.
Zouden kleuren en geuren dus een signaalfunctie kunnen hebben bij paddestoelen?
Persoonlijk voel ik wel wat voor deze theorie. Ik kan dat echter niet wetenschappelijk
bewijzen. Toch vind ik het idee de moeite waard om in overweging te nemen. Het is in
ieder geval interessant om een en ander eens in het veld te toetsen. Probeer uw waarneming
eens in één van de hier genoemde categorieën te passen. Wanneer u tot bepaalde conclusies
komt, verneem ik dat graag.
Met dank aan Atte van den Berg voor de tekstverbeteringen.
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MYCOLOGISCH AVONTUUR IN DE KAAISTOEP – 2
Omphalina chlorocyanea, Belonium incurvatum,
Typhula culmigena en Belonopsis excelsior
L. Rommelaars
Beilerstroom 14, 5032 ER Tilburg; e-mail: l.rommelaars@home.nl
Rommelaars, L. 2004. Mycological adventure in ‘Kaaistoep’ 2. Omphalina chlorocyanea, Belonium
incurvatum, Typhula culmigena en Belonopsis excelsior. Coolia 47(2): 86-89.
Rare and interesting finds are described from an area near Tilburg, the ‘Kaaistoep’. Omphalina
chlorocyanea is a rare and threatened species, and was growing among Cladonia-species on sandy
soil; Belonium incurvatum and Belonopsis excelsior occurred on Scirpus, and Typhula culmigena on
dead stems of Typha. The latter two species have not been recorded before for The Netherlands.

Het natuurontwikkelingsgebied De Kaaistoep is verdeeld in kleinere gebieden met ieder
hun eigen naam. Zo kennen we Kaaistoep-oost en Kaaistoep-west, grotendeels voormalige
landbouwgebieden. Het ‘Schaapsgoor’ is een gemengd bos op zandgrond en ‘De Sijsten’
helemaal in het westen bestaat voor een deel uit heidegebied. Ten slotte is er nog ‘De Leij’,
gelegen langs het riviertje de Donge. In al deze gebieden heb ik favoriete plekjes waar ik
substraatgericht onderzoek doe.
Trechtertjes
Bijzonder interessant blijken de oevers van gegraven poelen. De grond is schraler en er
heeft zich een pioniersvegetatie ontwikkeld. Er komen (nog) uitgestrekte mostapijten voor.
Ook korst- en levermossen kun je er vinden. Juist daartussen moet je op zoek gaan naar het
kleinere spul. Zo ook op 3 januari 2003. Een dag eerder had ik in mijn achtertuin op
Marchantia polymorpha (Parapluutjesmos) één vruchtlichaam van Bryoscyphus marchantiae (Levermoskommetje) gevonden. Dan moet dat ook in De Kaaistoep te vinden zijn,
dacht ik. Op verschillende poeloevers waren groeiplaatsen van dit levermos. Maar helaas,
na tientallen kniebuigingen had ik nog niets gevonden. Uiteindelijk kwam ik, wat
teleurgesteld, in deelgebied ‘De Leij’. Behalve het Parapluutjesmos vind je hier hele
plakkaten Cladonia-soorten (Bekermossen) op de vochtige poeloevers. Ik wist dat op of bij
lichenen leuke paddenstoeltjes kunnen groeien. Dus nog maar een paar extra kniebuigingen
gemaakt. Ik had vrijwel onmiddellijk prijs: Onopvallend tussen de bekermossen ontdekte ik
zwartblauwe Omphalina-achtige paddenstoeltjes. Toen ik er eenmaal een paar gevonden
had bleken er op andere plaatsen nog veel meer te groeien. Het was intussen gaan regenen,
dus van fotograferen kwam niets meer, dat kon later nog wel een keer. Natuurlijk werd een
collectie verzameld. Thuisgekomen ging ik gauw aan de gang met beschrijven en
determineren. Met de Flora deel 3 (Kuyper, 1995) was dit heel eenvoudig. Het moest
Omphalina chlorocyanea (Blauwgroen trechtertje) zijn. Mijn enthousiasme werd nog groter
toen bleek dat het een Rode-lijst soort (GE) was (Arnolds & Van Ommering, 1996).
Volgens de Standaardlijst (Arnolds et al., 1995) was hij uiterst zeldzaam en in Nederland
van slechts van enkele vindplaatsen bekend (Texel en Wijster), verder ook bij Eindhoven
(NMV, 2000). Hierdoor werd ik wel voorzichtiger; het groene in het Blauwgroene
trechterje had ik namelijk nog niet gezien. Ik stuurde materiaal naar Frits Benjaminsen ter
controle en diezelfde avond ben ik op verschillende websites informatie gaan zoeken. Veel
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was er niet te vinden, wat waarschijnlijk betekent dat de soort in heel Europa weinig
gevonden wordt. Wel vond ik een site met een mooie afbeelding, gemaakt in de Vogezen.
Deze paddenstoeltjes leken als twee druppels water op het materiaal dat ik gevonden had.
Enkele dagen later bevestigde Frits mijn determinatie. De groene kleur heb ik trouwens ook
tevoorschijn gekregen: zet het Blauwgroene trechtertje een dag op de vensterbank, zodat hij
wat indroogt. Vooral de hoedrand bleekt dan wat uit, waardoor deze meer blauwgroen
wordt. Ondanks koude en warme periodes en een veel te droog voorjaar heb ik Omphalina
chlorocyanea gevonden tot half april.
Macroscopische kenmerken (Plaat 5; pag. 80):
Omphalina chlorocyanea komt voor op schrale, vochtige zandige bodems tussen Cladoniasoorten. In dit geval groeiden er Cladonia fimbriatum, Cladonia humilis en Cladonia
subulata. Andere lichenen in de buurt waren Peltigera didactyla en Placynthiella dasala
(met dank aan André Aptroot voor het op naam brengen van deze lichenen). Het Blauwgroene trechtertje groeit solitair of in kleine groepjes van 2 tot 4 exemplaren. Ze zijn
absoluut onopvallend. De hoedjes zijn zwartblauw of donker staalblauw en naar de rand
soms wat lichter. Vooral bij wat oudere exemplaren is een groene kleurzweem waar te
nemen. Jong heeft het hoedje vaak een papilletje, ouder wordt de hoed vlak, vaak iets
golvend en bij de rand onregelmatig gevoord. Het hoedoppervlak is zemelig, grof fluwelig
tot ‘schurftig’. Doorsnede tot 14 mm. De lamellen zijn dun en driehoekig, aangehecht tot
iets aflopend. Ze staan ver uiteen en zijn vaak onregelmatig gevorkt. Vanaf de hoedrand
zijn korte tussenplaatjes mogelijk. De zijkant van de lamel is bij oudere, forse exemplaren
geaderd. De kleur is wit tot grijswit met vaak een duidelijke blauwe kleurzweem. De steel is
tot 20 mm lang en heeft een verbrede basis tot 3 mm. De steel is vaak iets gebogen en soms
getordeerd. De kleur is donker zwartblauw. De basis is vaak wat lichter met soms een
groenige kleurzweem.
Microscopische kenmerken: Basidiën zijn 4-sporig en 25–30 x 6–7 µm. De sporen zijn
hyalien, cilindrisch ovaal en vaak iets gebogen. 8,5–10,5 x 4,5–6 µm. Gespen zijn aanwezig
en niet moeilijk te vinden. Hoedhuidpigment: membranaal en fijn incrusterend,
grijsblauwig.
Na half april is het grootste gedeelte van ‘De Leij’ omgeploegd. Hierdoor verdwenen enkele
groeiplaatsen. Gelukkig bleven de oevers gespaard. In het najaar is het hele gebied
nogmaals onder handen genomen, waardoor nu alle groeiplaatsen vernietigd zijn.
Knotsjes
In Kaaistoep-west bezocht ik op 8 juli de oevers van een klein rond poeltje. In de loop der
jaren heeft zich hier een dichte oevervegetatie van voornamelijk lisdodde kunnen
ontwikkelen. Inmiddels ligt er al heel wat dood materiaal. Juist dit vochtige substraat is de
groeiplaats van allerlei paddenstoeltjes. Zo vond ik er dit jaar o.a. Orbilia cardui
(Stengelwasbekertje), Peziza limnaea (Bruine modderbekerzwam), Hymenoscyphus consobrinus (Geelwit vlieskelkje), en Coprinus urticicola (Witte halminktzwam). Maar ook
kleine Typhula-achtige knotsjes op Typha (Lisdodde). De steeltjes waren waterig wit en
enigszins berijpt met een duidelijke witte clavula. Ze waren niet groter dan 2 mm. Veel
knotsjes waren er niet te vinden. Ze werden met zorg verzameld. Microscopisch opvallend
waren de grote kristallen die verspreid over het hele vruchtlichaam voorkwamen. Gespen
waren aanwezig, basidiën waren 2–4 sporig en ± 30 x 5 µm. Zeer opvallend waren min of
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meer driehoekig tot hartvormig gevormde sporen met een duidelijke apiculus, grootte 5-5,5
x 4-4,5 µm. Dit soort sporen had ik nog nooit bij een Typhula gezien. Hoorden ze wel bij
deze Typhula? Ik kon immers geen basidium vinden
met de sporen er nog aan vast. Ook Maas
Geesteranus (1976) bracht geen uitkomst.

Figuur 1. Typhula culmigena.
sporen.

Het mooiste groepje, slechts drie exemplaren en met
viltstift omcirkeld, stuurde ik naar Nico Dam.
Enkele dagen later mailde hij dat ik Typhula
culmigena gevonden had, een nieuwe soort voor
Nederland. De onregelmatig driehoekig gevormde
sporen bleken juist heel kenmerkend voor deze
soort.

Schijfjes op Scirpus
In de herfst onderzocht ik de oever van een poel in Kaaistoep-oost. Deze oever was voor
mij bijzonder omdat ik er een aantal jaren terug Octospora rubens gevonden had. Inmiddels
is er uitbundig zonnedauw en wolfsklauw gaan groeien en in het ondiepere water of op de
nattere delen van de oever vind je o.a. Scirpus. Mosschijfjes vind ik hier al een aantal jaren
niet meer. Juist op overjarige Scirpus-delen vond ik op 2 november Mollisia-achtige
schijfjes. Ik verzamelde materiaal en nam het mee voor onderzoek. In het eerste preparaat
vielen de lange, vaak enigszins gekromde, gesepteerde sporen op en de onregelmatig
clavaat verbrede parafysentoppen. Een tweede preparaat liet echter heel andere sporen zien.
Nu waren ze spoelvormig met één sept en een enkele keer met twee of drie septen. Ook de
asci en parafysen waren anders gevormd. Er groeiden dus twee verschillende soorten op
mijn Scirpus-stengeltjes. Met het loepje ben ik vervolgens heel minutieus de stengeltjes
gaan bekijken en inderdaad waren er ook macroscopisch verschillen tussen de schijfjes
waar te nemen. Met ‘British Dermateaceae’ van Marijke Nauta & Brian Spooner (2000)
kon ik het materiaal op naam brengen. Ik had Belonium incurvatum, volgens de
Standaardlijst een uiterst zeldzame soort, en Belonopsis excelsior gevonden. Deze laatste is
nieuw voor Nederland.
Beschrijving Belonium incurvatum:

Figuur 2. Belonium incurvatum. a. parafysen;
b. sporen.
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Onder het epidermis ontwikkelen zich
zwarte puntjes. Deze breken door de
epidermis en spreiden zich dan tot een
vlak, licht komvormig schijfje met een
iets opstaand randje. Bij oudere
exemplaren is het randje wat golvend.
Het hymenium is grijs tot donkergrijs.
Het excipulum is duidelijk donkerder
grijs tot zwartgrijs. Doorsnede tot 0,8
mm.
De asci zijn biseriaat met een
conische top en J+, 38-60 x 7,5 µm. De

parafysen hebben cilindrische tot sterk gezwollen toppen met een doorsnede tot 7 µm. De
topcel is gevuld met een licht grijsgroen, geelgroen tot gelig lichtbrekend pigment. De
sporen zijn spoelvormig en soms licht gebogen met een sept. Oudere sporen kunnen twee
tot drie septen krijgen. Afmetingen: 12,5-18 x 2,5–3,5 µm. De excipulumcellen zijn globoos
(bolrond) en naar de basis donkerbruin gepigmenteerd, enigszins dikwandig met
onregelmatige donkere pigment ‘klodders’. Naar de rand worden de cellen lichter
gepigmenteerd. De randcellen zijn langgerekt cilindrisch tot clavaat (knotsvormig)
cilindrisch.
Beschrijving Belonopsis excelsior:
De schijfjes zijn zittend, lensvormig tot
iets convex. Het hymenium is lichtgrijs
tot geelbruinig. Het excipulum is donker
zwartgrijs. Doorsnede ± 1,2 mm.
Asci: 125-155 x 12-14 µm en J+. De
parafysen hebben onregelmatig gezwollen toppen tot 7 µm met lichtbrekende inhoud in de topcel. De sporen
zijn lang, licht gekromd en vol met kleine
druppeltjes. Oudere sporen krijgen tot 10
septen. Bij de septen is een lichte
Figuur 3. Belonopsis excelsior. a. parafysen;
insnoering te zien. Afmetingen: 70-125 x
b. sporen; c. excipulumcellen.
3-4,5 µm. Buitenste excipulumcellen
globoos, bruin tot donkerbruin
gepigmenteerd. De wanden onregelmatig zeer donker gepigmenteerd. De binnenste
excipulumcellen hebben een meer hyfige structuur, tevens worden ze meer hyalien.
Tot slot natuurlijk nog dank aan A. Aptroot, voor het op naam brengen van lichenen, en N.
Dam voor de determinatie van Typhula culmigena.
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door Eef Arnolds

U kent ze vast wel, die sparrenbosjes. Ze liggen plompverloren in de open ruimte,
zwartgroen en rechtlijnig temidden van akkers en weilanden. Soms zijn het kerstboomplantages die na enkele jaren worden geoogst om kortstondig een heidens middelpunt te
vormen van het christelijke feest van licht en vrede. Andere opstanden mogen langer doorgroeien tot ze rijp zijn voor de papierfabriek of bio-energiecentrale.
Ze zijn niet uitnodigend, die sparretjes. Zelfs niet voor paddestoelenliefhebbers. Onder
de bomen heerst altijd schemerduister en in de schaduw groeien hooguit enkele mossen op
een onafzienbaar tapijt van bruine naalden. Vooral in hun puberteit, zo tussen 15 en 25 jaar,
zijn deze bosjes bijna ongenaakbaar. De takken hangen niet laag genoeg om er overheen te
stappen en niet hoog genoeg om er onderdoor te kruipen. Een wandeling wordt er al gauw
een kruipdoor-sluipdoor worsteling die een beroep doet op oeroude woudlopersinstincten.
In de herfst zijn de bomen doorgaans kletsnat. Maar het ergste zijn de sparrennaalden die
altijd in ruime hoeveelheden in je nek belanden en vandaar hun prikkelende weg naar
beneden zoeken. Ik heb diverse regenpakken geprobeerd, maar toch kwam ik steeds als een
verzopen kat uit zo’n bosje te voorschijn met een hemd vol naalden. Misschien helpt een
leren pak, maar in sm-praktijken heb ik me nog niet verdiept en ik ben ook geen liefhebber
van motoren.
Als je toch de moed hebt om in zo’n bosje door te dringen, kom je soms voor
mycologische verrassingen te staan. Zo ontdekten leden van de paddestoelenwerkgroep
Groningen onlangs in een jonge sparrenaanplant bij Kolham de Amandelslijmkop. Die
paddestoel was al een halve eeuw niet meer in Nederland gevonden. Hij groeide daar samen
met andere interessante soorten, waarover u elders in deze Coolia meer kunt lezen. Rob
Chrispijn en ik togen met de ontdekster van de Amandelslijmkop, Inge Somhorst, naar
Kolham om dit wonder zelf te aanschouwen. Het bosje stond inderdaad vol paddestoelen.
We probeerden bij elkaar in de buurt te blijven om vondsten uit te wisselen. Dat bleek lastig
genoeg. Twee bomen verderop was de ander al uit het zicht verdwenen. We
communiceerden dus luid roepend en baanden ons dan een weg in de richting van de
geluidsbron.
De bomen waren in een volmaakt regelmatig patroon geplant, waardoor oriëntatie
onmogelijk was. Na een uur hoorde ik ergens uit de boompjeszee een kreet: ‘Help, ik wil
eruit!’. Het was Rob die het benauwd kreeg tussen de sparrenmuren. We volgden nu zo
consequent mogelijk één bomenrij. Eindelijk zagen we licht aan het eind van de groene
tunnel. Even later stonden we aan de rand van het akkerland dat zich ver noordwaarts
uitstrekt; een goede plek om de rug te rechten en een paar keer diep adem te halen.
Ik probeerde Rob over te halen om op de terugweg een ander stuk van de
sparrenopstand te doorkruisen, maar hij vond het welletjes. We namen een graspad langs de
bosrand terug. Ondanks de ontberingen waren we voldaan. Onze vakjesdozen waren gevuld
met gordijnzwammen, satijnzwammen en andere vondsten die nadere studie vereisten. En
dat was deze herfst maar zelden het geval.

BIJZONDERE WAARNEMINGEN EN VONDSTEN
Mosklokjes in bloempotten
Arnolds, E. 2004. Galerina heimansii and G. nana in flower pots. Coolia 47(2): 91-92.

In het voorjaar van 2002 kocht ik in een tuincentrum in Beilen een rijk bloeiende Japanse
azalea (Rhododendron obtusum) ter verfraaiing van de helling langs mijn tuinvijver. Mijn
verbazing was groot toen ik de kluit uit de pot wilde halen. In het gaatje onderin de pot
groeide namelijk een kleine, roodbruine plaatjeszwam. Door een sterke kromming van de
steel had het paddestoeltje kans gezien om op deze onmogelijke groeiplaats zijn hoed toch
in horizontale positie te krijgen. Desondanks kunnen we ons over de verspreiding van de
sporen door de wind onder een bloempot niet al te veel illusies maken.
Het vruchtlichaam had een sterk gestreepte hoed van 4 mm breed met duidelijke umbo
en de steel was 10 mm lang. Duidelijk een Mosklokje (Galerina). Microscopisch onderzoek
gaf direct uitsluitsel over de identiteit, want de sneden en vlakken van de lamellen waren
dicht bezet met grote, dikwandige cystiden, waarvan de top bedekt was met een slijmkapje
(Fig. 1B). Dat is een uniek kenmerk van het Elzenmosklokje (Galerina heimansii),
oorspronkelijk beschreven door Willy Reijnders van venige grond onder elzen en berken in
moerasbos van het Naardermeer (Reijnders, 1959). De soort werd door hem beschouwd als
een voorjaarspaddestoel die typisch zou zijn voor moerasbossen. Mijn bloempotvondst
werd eveneens in de lente gedaan en in de potgrond van azalea’s wordt veel turfmolm
verwerkt, zodat er ook enige overeenkomst in substraat bestaat. Al kan men een bloempot
natuurlijk geen moerasbos noemen. Inmiddels is het Elzenmosklokje evenwel ook op
rottende boomstronken gevonden in veel drogere biotopen én in het najaar. In november
2001 vond ik bijvoorbeeld een tiental vruchtlichamen op een sterk vermolmde eikenstronk
in mijn eigen tuin. Watling & Gregory (1993: 56) vermelden in hun revisie van Galerina
dat de soort in Groot-Brittannië ook bekend is van dennenschors, uit tuinen en kassen.
Terzijde moet worden opgemerkt dat Galerina heimansii met hun tabel niet te determineren
is aangezien hij wordt uitgesleuteld onder de soorten zonder pleurocystiden, terwijl die
overduidelijk aanwezig zijn en zelfs met een goede loupe al zichtbaar zijn. In hun
beschrijving noemen Watling & Gregory de pleurocystiden overigens wel.
Het Elzenmosklokje staat te boek als een zeldzame soort (Nederlandse Mycologische
Vereniging, 2000) die bovendien sterk achteruit is gegaan. Op de Rode Lijst staat de soort
als ernstig bedreigd (Arnolds & Van Ommering, 1996). Vermoedelijk is de soort minder
zeldzaam dan verondersteld, want macroscopisch is er weinig bijzonders aan te zien. En
wie neemt er systematisch Mosklokjes mee naar huis voor microscopisch onderzoek?
Op Nieuwjaarsdag 2004 werd ik weer verrast door een Mosklokje in een bloempot, deze
keer op sterk humeuze potgrond bij een jonge boomvaren (Dicksonia antarctica) die we
hadden meegebracht van een reis naar de Azoren en nu in een tamelijk koele kamer
overwinterde. Opnieuw een betrekkelijk nietszeggend, oranjebruin paddestoeltje met een
hoed van 10 mm breed en een steel van 20 × 1,5 mm, bezet met wat witte velumrestjes. De
microscoop bood weer direct uitkomst. Ook de lamellen van dit vruchtlichaam hadden
dikwandige cheilo- en pleurocystiden, maar nu gekroond door een wirwar van lange, spitse
kristallen (Fig. 1A). Daaraan is het Kristalmosklokje (Galerina nana) direct te herkennen.
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Deze soort vormt samen met het
Elzenmosklokje binnen het geslacht
Galerina de sectie Inocybeoides, zo
genoemd naar de overeenkomst van hun
cystiden met de dikwandige cystiden van
veel Vezelkoppen. Ook het Kristalmosklokje wordt door Watling & Gregory
(1993) overigens ten onrechte uitgesleuteld bij de soorten zonder pleurocystiden.
Het Kristalmosklokje is in ons land
vrij zeldzaam (Nederlandse Mycologische Vereniging, 2000), maar wijd verspreid en aanmerkelijk algemener dan het
Elzenmosklokje. Hij staat niet op de
Rode Lijst. Het Kristalmosklokje groeit
gewoonlijk op humeuze grond en strooisel op voedselrijke plaatsen binnen en
buiten het bos, ook wel op sterk verrot
hout. De soort komt bijvoorbeeld opvallend vaak voor in sparrenbosjes op voormalige akkers in de veenkoloniën (zie
elders in dit nummer). Smith & Singer
(1964: 341) vermeldden al het voorkomen in kassen en bloempotten. Deze
auteurs veronderstellen zelfs dat het
Kristalmosklokje alleen in de tropen in
natuurlijke habitats voorkomt.

Figuur 1. A. Kristalmosklokje (Galerina
nana), pleurocystiden, x 1000; B. Elzenmosklokje (Galerina heimansii), pleurocystiden, x 1000.
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GEMAKKELIJK HERKENBARE PLANTENPARASIETEN
III – GYMNOSPORANGIUM FUSCUM
Aad Termorshuizen
Biologische bedrijfssystemen, Wageningen Universiteit, Marijkeweg 22,
6709 PG Wageningen
Termorshuizen, A.J. 2004. Easily recognizable plant parasites III – Gymnosporangium fuscum.
Coolia 47(2): 93-98.
This paper provides an introduction to rust fungi of the genus Gymnosporangium. The general
life cycle of rusts is described. G. fuscum is described in detail, and a key to the European species of
Gymnosporangium is provided, for the stages on both hosts.

Gymnosporangium fuscum is de veroorzaker van perenroest. Roest is de verzamelnaam
voor een grote reeks van opvallende plantenziekten die zeer algemeen voorkomen.
Aangezien de levenscyclus ingewikkeld kan zijn, volgt hier eerst een overzicht van de
roesten in het algemeen.
Roestschimmels zijn tamelijk tot zeer waardplantspecifiek, vormen gewoonlijk vele
typen sporen, zijn bijna allemaal niet in reincultuur te kweken (en voor die soorten waarbij
dit wel mogelijk is gaat het moeizaam) en zijn veelal behoorlijk eenvoudig te determineren.
Een markante eigenschap van een fors aantal roestschimmels is hun waardplantwisseling:
het ene deel van de levenscyclus heeft plaats op één waardplant en het andere deel op een
tweede waardplant. Zo kent G. fuscum twee waardplanten, jeneverbes en peer. Het is niet
altijd eenvoudig om er achter te komen welke waardplanten een roestsoort kan infecteren;
hiervoor zijn inoculatie-experimenten noodzakelijk.
De vele sporenvormen en bijbehorende nomenclatuur kunnen aanvankelijk wellicht wat
afschrikwekkend zijn voor de beginnende roestbestudeerder: het zijn er vijf (bv. Hiratsuka
& Sato, 1982), en er zijn nog heel wat synoniemen ook (Tabel 1). Bovendien wordt soms
zonder uitleg alleen de sporenvormcode gebruikt (0, I, II, III en IV; Tabel 1), zoals in Ellis
& Ellis (1985). Het herkennen van de sporen is echter gewoonlijk gemakkelijk; bovendien
helpt de naam van de waardplant waarop de roest gevonden is je gewoonlijk al een heel
eind op de goede weg.
Cyclus
Hoe ziet een levenscyclus van een roest er uit? In het voorjaar kiemen de teleutosporen
(gevormd in teliën), die veelal dienst doen als overwinteringsspore, vormen een basidium,
waarop dan weer basidiosporen gevormd worden (Figuur 1). Deze worden, net als bij
paddestoelen, weggeschoten en door de wind verspreid. Bij een waardplant-wisselende
roest worden de basidiosporen op de ene waardplant gevormd, maar ze kunnen alleen de
andere waardplant infecteren. Bij G. fuscum worden teleutosporen en basidiosporen
gevormd op jeneverbes en basidiosporen kunnen alleen perenbladeren infecteren. Na
infectie worden, vaak aan de bovenzijde van het blad, spermogoniën gevormd, wel of niet
in flesvormige, peritheciumvormige, vruchtlichaampjes. Hierin worden zowel ongesepteerde cellen, de spermatiën, gevormd die uiteindelijk met de wind meegevoerd worden, als
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Tabel 1. Typen van sporen bij roestschimmels, nomenclatuur en synoniemen.
code
0

E&E1
0

spore
spermatium

I

1

aeciospore
(syn.
aecidiospore)

vruchtlichaam
spermogonium
(syn. pycnium)
aecium
(syn. aecidium,
aecidiosorus)

II

11

uredospore
(syn.
urediniospore,
urediospore)

uredium
(syn.
uredosorus,
uredinium)

functie
bevruchting

sporenmorfologie
klein, ongesepteerd

het gevolg van
bevruchting; in een
levenscyclus eenmalig
gevormd
vegetatieve sporen, in
een levenscyclus
herhaald gevormd

in kettingen gevormd;
wrattig en meestal iets
hoekig

sporen die basidiën
vormen; overleving
gedurende de winter
IV
nvt1
vorming van haploïde
sporen; genetische
recombinatie
1
Code volgens Ellis & Ellis (1985); zij geven het basidiosporenstadium niet aan.
III

111

teleutospore
(syn. teliospore;
probasidium)
basidiospore

telium
(syn.
teleutosorus)
basidium

vaak gesteeld, 1- tot
meer-cellig,
geornamenteerd, al-ofniet gesepteerd, vaak
bruin
als uredosporen, maar
dikwandiger en
donkerder
ongesepteerd

‘receptieve hyfen’, die spermatiën die van andere spermogoniën afkomstig zijn kunnen
ontvangen. Na versmelting van een spermatium met een receptieve hyfe is de rest van de
levenscyclus tweekernig, tot de vorming van basidiosporen in het basidium. Vervolgens
worden dicht bij de spermogoniën, vaak aan de onderzijde van het blad, aeciosporen
gevormd in karakteristieke aeciën. Deze aecio-sporen zijn ééncellig, veelal wrattig, in
ketens gevormd en vaak iets hoekig. Bij een waardplant-wisselende roest kunnen
aeciosporen alleen de andere waardplant infecteren, dit wil zeggen de waardplant waarop de
teleutosporen en basidiosporen gevormd zijn. In deze waardplant worden de uredosporen
gevormd in oranje urediën (vandaar de naam roest). Uredosporen zijn ééncellig, vaak
echinulaat (= voorzien van fijne stekels) en kunnen alleen de soort waardplant infecteren

Figuur 1. Meest complexe vorm van
een roestcyclus. A en B: verschillende
waardplanten. 0: spermogonium met
spermatiën en receptieve hyfen; I:
aecium met aeciosporen; II: uredium;
III: telium met teleutosporen; IV:
basidium met basidiosporen.
Overgenomen uit Gams et al., 1998.
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waarop ze gevormd zijn. Deze cyclus van uredospore naar uredospore kan erg snel verlopen
waardoor met name dit stadium tot grote schade in de land- en tuinbouw kan leiden. De
vorming van uredosporen gaat door totdat het waardplantmateriaal veroudert. Tot slot gaat
de schimmel geleidelijk over op de vorming van teliën, waarin dikwandige, donkere, ééntot meercellige, vaak tweecellige, teleutosporen gevormd worden.
De geschetste levenscyclus is de meest ingewikkelde roestcyclus die er kan zijn: alle
vijf typen sporen worden gevormd en er is waardplantwisseling. Een voorbeeld van zo’n
soort is de veroorzaker van zwarte roest, Puccinia graminis, op tarwe met stadia II, III en
IV, en op zuurbes (Berberis communis) met stadia 0 en I. Er komen echter volop andere
cycli voor, die gekenmerkt worden doordat bepaalde sporen niet gevormd worden of
doordat de roest maar op één waardplant voorkomt. Zo heeft Puccinia adoxae alleen
muskuskruid als waardplant, waarop het alleen teleutosporen (III) vormt. In het geval van
G. fuscum worden alle sporen gevormd, behalve uredosporen. Ook zijn er roesten waarop
alle sporenvormen gevormd kunnen worden op één waardplant, zoals P. calcitrapae op o.a.
Centaurea-soorten. De levenscyclus van een roest kan eenvoudig gekarakteriseerd worden
door vermelding van de waardplant(en) en de sporen die erop geproduceerd worden. Voor
G. fuscum is dit dus: jeneverbes (III, IV) en peer (0, I).
Taxonomie
De roesten worden ingedeeld in de orde van de Uredinales, die gekarakteriseerd wordt
doordat de basidiën gevormd worden uit een teleutospore. Binnen de orde worden zo’n 14
families, 163 geslachten en 7000 soorten onderscheiden. Meer dan de helft van de soorten
wordt geplaatst in de familie Pucciniaceae, waarvan Gymnosporangium ook deel uitmaakt.
De indeling in geslachten is voornamelijk gebaseerd op de morfologie van de teleutosporen
en de teliën. Het voert te ver om hier dieper op in te gaan, maar bij de behandeling van
afzonderlijke soorten wordt er wel aandacht aan besteed.
Determinatie
Determinatie van roesten is in het algemeen niet moeilijk als de waardplant bekend is
(Tabel 2). De herkenning van de sporensoorten en hun vruchtlichamen vergt enige
oefening, maar het onderscheid is meestal niet moeilijk. Herkenning van de verschillende
sporenvormen is vooral belangrijk omdat verschillende roestsoorten wel op één
plantensoort kunnen voorkomen, maar niet altijd met dezelfde sporenvormen. Zo komen op
speenkruid drie roestsoorten voor, maar is Uromyces ficariae de enige die teleutosporen
vormt. Vaak komt er maar één soort roest voor op een plant en dan is nagaan of de
kenmerken kloppen voldoende. Als er van meer dan één roestsoort dezelfde sporen
gevormd worden op een waardplant dan is microscopische bestudering van de sporen
meestal noodzakelijk. Goede determinatiewerken zijn Ellis & Ellis (1985) en Wilson &
Henderson (1966). Hèt standaardwerk over roestschimmels in Europa is van de Zwitser
Gäumann (1959).
Gymnosporangium fuscum
Gymnosporangium fuscum heeft in Nederland als waardplant niet-wilde soorten jeneverbes
(bijv. Juniperus media, J. sabina, J. chinensis en J. scopulorum) en peer (Pyrus communis
en andere Pyrus spp.). Bestrijding van perenroest is tamelijk eenvoudig door vatbare
jeneverbessoorten uit de omgeving van perenbomen te verwijderen. De «Eidgenössische
Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau» in Wädenswil (Zwitserland;
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Tabel 2 Waardplantspecificiteit van zes in Europa voorkomende Gymnosporangium-soorten. (×) = zelden
aanwezig.
Gymnosporangium
clavariiforme
confusum
cornutum
fuscum
gracile
tremelloides
Waardplant
Amelanchier
×
×
×
Cotoneaster
×
Crataegus
×
×
(×)
×
Cydonia
×
(×)
(×)
Malus
(×)
Mespilus
(×)
Pyracantha
(×)
Pyrus
(×)
(×)
×
×
Sorbus
(×)
×
×
×

www.faw.ch) schat dat de afstand die basidiosporen van G. fuscum normaliter overbruggen
de 500 meter niet overschrijdt. Aangezien de aanplant van gekweekte jeneverbes in
Nederland pas de laatste tientallen jaren op grote schaal geschiedt, kan verondersteld
worden dat G. fuscum pas sinds die tijd in ons land sterk is toegenomen. In Zwitserland is
de schimmel echter al eeuwenlang endemisch, omdat J. sabina er van nature voorkomt.
Perenroest op bomen die in de buurt staan van de wilde jeneverbes (J. communis) zou wel
eens G. cornutum kunnen betreffen.
Dat de ziekte voor peer niet catastrofaal is, komt doordat infectie alleen kan optreden
vanuit de basidiosporen, die alleen in de lente gevormd worden; de op peer gevormde
aeciosporen kunnen niet de peer infecteren.
Beschrijving: Spermogoniën (op peer) in groepen aan de bovenzijde van de bladeren,
opvallend door de gele tot oranjerode, uiteindelijk zwarte vlekken, zeer dicht opeen. Aeciën
(op peer; foto 9) aan de onderzijde van de bladeren, ook wel op bladstelen en op vruchten,
in groepen bijeen, een groep ovaalvormig, gesitueerd op een gele tot lichtbruine, ca. 8 × 10
mm grote verdikking van het blad, 1-2,5 mm lang, diam. 0,5-1,5 mm, oranje, met ±ronde,
onregelmatig gerangschikte wratjes van de peridiumcellen (in zij-aanzicht). Teliën (foto 8)
in groepen bijeen op takken van jeneverbes in het vroege voorjaar, gelatineus, oranjebruin,
onregelmatig cylindrisch, soms zijdelings afgeplat, ca. 8-10 mm lang en ca. 2 mm diam., bij
vochtigheid opgezwollen tot 20 mm lang en 5 mm diam. Teleutosporen langgesteeld, 2cellig, ellipsoïd tot langwerpig, 38-48 × 20-30 µm lang, bij septum iets ingesnoerd, wand
bleekbruin en 1,5-3 µm dik, topcel sterk conisch, bijna driehoekig (Figuur 2). Voor goede
kleurenfoto’s en uitgebreide beschrijvingen zie Sinclair et al. (1987).
Andere Europese Gymnosporangium-soorten
Het geslacht Gymnosporangium wordt onderscheiden van andere roestgeslachten doordat
de teleutosporen gesteeld zijn, 2-cellig met een dwars septum, en vooral doordat ze
gevormd worden in een trilzwamachtige, gelatineuze massa (het telium) die doet denken
aan Tremella-soorten. Het wekt dan ook geen verbazing dat Gymnosporangium-soorten
vroeger in het geslacht Tremella (Trilzwam) geplaatst zijn. Praktisch alle
Gymnosporangium-soorten (en in ieder geval de Europese) hebben jeneverbes en één of
enkele soorten uit de rozenfamilie (Rosaceae) als waardplant. De soortsindeling is niet
helemaal duidelijk. In Europa komen minstens zeven soorten voor en wereldwijd ca. 57.
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Onderstaande tabel voor zeven Gymnosporangium-soorten is gebaseerd op Gäumann
(1959), waarbij de nomenclatuur van Boerema & Verhoeven (1971) gevolgd is.
Brandenburger (1985) onderscheidt nog G. juniperinum en G. aurantiacum, die door
Boerema & Verhoeven (1971) beide als nomen ambiguum geclassificeerd worden, omdat
uit de oorspronkelijke beschrijving niet blijkt of het G. cornutum of de hierop gelijkende G.
tremelloides is. Het valt niet uit te sluiten dat ook andere Gymnosporangium-soorten
gevonden kunnen worden als geïnfecteerde jeneverbessoorten van andere continenten
ingevoerd worden.
Gymnosporangium op jeneverbes (in Europa)
Opmerkingen: (1) Wilson & Henderson (1966) beschouwen G. tremelloides synoniem met
G. cornutum; (2) de verspreiding van de soorten is gebaseerd op Gäumann (1959).
1. Urediën en teliën op naalden van Juniperus communis spp. alpina (= J. nana), maar
klaarblijkelijk niet op J. communis spp. communis. Centraal-Europa. Alternatieve
waardplant afwezig of in ieder geval onbekend ................................ G. gaeumanni Zogg
1. Teliën op takken van Juniperus spp., spermogoniën en aeciën op Rosaceae ................... 2
2. Teleutosporen langwerpig, cylindrisch, 50-110 × 12-20 µm ....................................... 3
2. Teleutosporen korter (< 64 µm) en breder (tot 30 µm) ................................................ 4
3. Geïnfecteerde takken van Juniperus verdikt. Teleutosporen 50-110 × 15-20 µm. Noordelijk halfrond, ook in Nederland. Op diverse Juniperus spp., incl. J. communis
..................... G. clavariiforme (Wulf. : Pers.) DC. (= G. clavariaeforme (Jacq.) DC.)
3. Geïnfecteerde takken van Juniperus vormen heksenbezems. Teleutosporen 50-80 × 1218 µm. Zuid-Europa. Op diverse Juniperus spp., vooral J. oxycedrus, niet op
J. communis ................................................................................................. G. gracile Pat.
4. Teliën cylindervormig, duidelijk langer dan breed ...................................................... 5
4. Teliën kussenvormig, plat ............................................................................................ 6
5. Teleutosporen 38-48 × 20-30 µm, met sterk conische topcel (Figuur 2). Europa (ook
Nederland) en N-Afrika. Op diverse Juniperus spp., maar niet op J. communis
.............................................................. G. fuscum DC. (= G. sabinae (Dicks.) Wint.)
5. Teleutosporen 30-50 × 20-25 µm, met afgeronde topcel (Figuur 2). Eurazië. Op diverse
Juniperus spp., maar niet op J. communis ......................................... G. confusum Plowr.
6. Teleutosporen 35-64 × 20-30 µm, zonder papil over de kiempore. Noordelijk
halfrond. Op diverse Juniperus spp., maar niet op J. communis
............................................................................ G. tremelloides (A. Braun) ex Hartig
6. Teleutosporen 31-52 × 18-30 µm, met papil over de kiempore. Noordelijk halfrond.
Op diverse Juniperus spp. incl. J. communis ..................... G. cornutum Arth. ex Kern
(= G. juniperinum ss. Gäumann, 1959)

Figuur 2. Teleutosporen van
Gymnosporangium fuscum (links; uit
Wilson & Henderson, 1966) en G. cf.
cornutum (tekening Bernhard de Vries).
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Gymnosporangium spp. op de alternatieve waardplant
Opm.: (1) in de tabel worden met pseudoperidiumcellen de randcellen van de aeciën
bedoeld bezien onder de microscoop in zij-aanzicht; (2) op de alternatieve waardplanten
komen in Europa nauwelijks roesten voor die niet tot de hier behandelde soorten behoren en
in ieder geval geen andere soorten die op deze waardplanten aeciën vormen.
1. Pseudoperidiumcellen bezet met ronde tot iets langwerpige wratjes. Aeciën minder dan
3 mm lang ......................................................................................................................... 2
1. Pseudoperidiumcellen bezet met cylindrische tot spoelvormige lijsten. Aeciën meest
meer dan 3 mm lang ......................................................................................................... 3
2. Pseudoperidiumcellen volledig bezet met wratjes, meest rond tot iets langwerpig.
Aeciën langwerpig, 0,7-3 mm lang, diam. 0,3-0,5 mm
..................................................................................... G. gracile en G. clavariiforme1
2. Pseudoperidiumcellen bezet met meest ronde wratjes, het meest aan de top en minder
aan de randen. Aeciën 1-2,5 mm lang, diam. 0,5-1,5 mm ............................ G. fuscum
3. Pseudoperidiumcellen tot aan de rand bezet met cylindrische lijsten .............................. 4
3. Pseudoperidiumcellen met grove, cylindrische lijsten die niet tot aan de rand reiken
.............................................................................................................. G. tremelloides
4. Pseudoperidiumcellen langwerpig, tot 24 µm breed, dicht bezet met langwerpige, vrij
grove lijsten. Aeciën tot 4 mm lang, diam. 0,1-0,3 mm ............................ G. confusum
4. Pseudoperidiumcellen breder dan 31 µm, zeer dicht bezet met langwerpige, fijne
lijsten. Aeciën tot 3-5 mm lang, diam. 0,5 mm ......................................... G. cornutum
1

Geen verschil bekend tussen G. gracile en G. clavariiforme op de alternatieve waardplant.

Oproep
Er resten nog wel enkele vragen over de verspreiding van Gymnosporangium-soorten in
Nederland. Daarom stel ik het op prijs materiaal te ontvangen van Gymnosporangium uit
Europa, zowel van jeneverbes als van de alternatieve waardplanten. De perenroest (d.w.z.
aeciën op perenbladeren) hoeft niet toegezonden te worden, omdat die algemeen is in
Nederland en ik over voldoende materiaal beschik, behalve als het idee bestaat dat het niet
G. fuscum betreft. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er veel J. communis in de buurt is
van de aangetaste peer. Bij verzamelingen van jeneverbes is dan ook een beschrijving of
foto van de vergroeiingen van het hout welkom.
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NOTITIES OVER PHOLIOTA NAAR AANLEIDING VAN DE
EUROPESE MONOGRAFIE VAN JAN HOLEC
Chiel Noordeloos
Solingenstraat 12, 2804 XT Gouda
Noordeloos, M.E. 2004. Comments on Pholiota in view of the European monograph of Jan Holec.
Coolia 47(2): 99-105.
Comments are given on the Pholiota monograph of Jan Holec (2001) in comparison with the
author’s recent treatment of the genus in the Flora agaricina neerlandica (Noordeloos, 1999).
Generally speaking the works have the same approach. The circumscription of the genus is slightly
different: Holec excluded marginal species like Pholiota mutabilis (Kuehneromyces), P. myosotis, P.
albocrenulata, and P. oedipus. Some remarks are made about species and species concepts within
sect. Pholiota (P. squarrosoadiposa and P. lundbergii), sect. Adiposae (the interpretation of the
names P. adiposa and P. cerifera), sect. Spumosae (introduction of a possible new species close to P.
mixta, and a key to the species), and subgen. Flammula (introduction of Pholiota pinicola as new for
the Netherlands’ mycoflora).

Eind 2001 verscheen van de hand van de Tsjechische mycoloog Jan Holec een opmerkelijke monografie van het geslacht Pholiota in Europa. Ik wist dat hij er al een tijd mee
bezig was, want tijdens mijn bewerking van dit geslacht voor de Flora agaricina neerlandica
hadden wij regelmatig contact. Begin 2000 is Jan een week op het Nationaal Herbarium in
Leiden geweest om materiaal te selecteren voor zijn bewerking. Het resultaat is een
boekwerk met uitgebreide beschrijvingen, lijntekeningen van een uitstekende kwaliteit, én,
iets wat ik in onze Flora zo node mis, goede kleurenfoto’s van bijna alle soorten (Holec,
2001). Van de meeste soorten zijn twee foto’s opgenomen: een foto in de natuur en een
studiofoto. Samen geven die foto’s een mooi compleet beeld. Ondanks het feit dat we nogal
intensief hebben samengewerkt, zijn er toch nogal wat verschillen tussen dit boek en de
Pholiota-bewerking in de Flora. Ik wil in dit artikel op een paar opmerkelijke zaken ingaan,
waarbij ik ook een nieuwe soort voor Nederland aan u zal voorstellen!
Algemene beschouwing over de omgrenzing van het geslacht
In de huidige tijd, met de enorme mogelijkheden die er zijn om met behulp van moleculaire
technieken en complexe statistische programma’s de verwantschap van paddenstoelen te
bepalen, staan de traditionele geslachtsomschrijvingen, die veelal alleen op morfologische
kenmerken waren gebaseerd, vaak op losse schroeven. Zowel Holec als ikzelf zijn nog van
het ‘ouderwetse’ type, en hebben onze geslachtsomschrijving nog geheel op die morfologische kenmerken gebaseerd. Daarbij kwamen we tot verschillende opvattingen.
In mijn poging om een heldere indeling te krijgen heb ik, in navolging van Kühner
(1980) en Jacobsson (1989, 1991), het geslacht Pholiota ruim opgevat, inclusief Flavidula,
Hemipholiota, Flammula en Kuehneromyces. Ook heb ik na ampele overweging besloten
de tamelijk afwijkende soorten P. oedipus, P. albocrenulata en P. myosotis in het geslacht
op te nemen. Als zodanig vormt dit een evenwicht met het door mij ook breed opgevatte
geslacht Psilocybe, dat tevens de geslachten Stropharia, Hypholoma en Melanotus omvat.
Holec heeft een iets andere benadering. In grote lijnen onderschrijft hij de brede opvatting van Pholiota, inclusief Flammula en Hemipholiota, maar er zijn verschillen met
betrekking tot de bovengenoemde grensgevallen. Kuehneromyces wordt uitgesloten op
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grond van de hygrofane, doorschijnend gestreepte hoed en de truncate sporen met wijde
kiempore, en als een zelfstandig geslacht beschouwd. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld
Watling (in Watling & Gregory, 1987) die Kuehneromyces als ondergeslacht in Galerina
plaatst!
Pholiota myosotis wordt door Holec, ondanks de bleke sporen, (weer) bij Hypholoma
geplaatst, vooral op grond van de slanke habitus en ecologie.
Pholiota albocrenulata is een in Centraal- en Noord-Europa zeldzaam voorkomende
soort met een heel afwijkende set van kenmerken. De plaatjes zijn bleek en hebben een grof
gezaagde rand die druppeltjes afscheidt. De sporenfiguur is donker chocolade-bruin, en dus
heel atypisch voor Pholiota. Bovendien heeft deze soort geen pleuro- en chrysocystiden.
Holec pleit er dan ook voor om Pholiota albocrenulata in een apart, nieuw te creëren
geslacht te plaatsen.
Ten slotte heeft Holec zo zijn twijfels over de positie van Pholiota oedipus in Pholiota,
op grond van afwijkende kenmerken zoals hygrofane hoed en het type cheilocystiden, reden
voor mij om er een apart ondergeslacht Sordidae binnen Pholiota voor te maken.
Recent moleculair onderzoek (Moncalvo et al., 2002) geeft (nog) geen eenduidig antwoord op de vraag wie er nu het dichtst komt bij een natuurlijke indeling. Duidelijk is wel
dat de Strophariaceae zoals die zijn opgevat in de Flora in een paar groepen (‘clades’ in de
fylogenetische terminologie) uiteenvallen. En, zoals u zo langzamerhand wel zult
aanvoelen, niet geheel volgens het morfologisch patroon. De meeste moleculair onderzochte Pholiota-soorten vormen één groep met Stropharia secties Stropharia en Mundae,
Psilocybe subgenus Stercophila en de meeste zwavelkoppen (sect. Fasciculares en
Psilocyboides). Moncalvo et al. (l.c.) noemen dit de “stropharioid clade”. De rest van
Psilocybe in de zin van de Flora valt uiteen in twee grote groepen, die verder van elkaar zijn
verwijderd dan van de eerder genoemde “stropharioid clade”. De eerste groep wordt
gevormd door Psilocybe-secties Psilocybe en Coprophilae plus Melanotus (het oude
geslacht Deconica), de tweede groep omvat alle psilocybine-bevattende soorten uit de
Psilocybe semilanceata-groep. Omdat die zo ver van beide andere groepen afstaan in deze
reconstructie, circuleert hiervoor al de nieuwe geslachtsnaam ‘Psychedelia’.
Kuehneromyces mutabilis komt in deze analyse terecht in de nauwe verwantschap van de
‘echte’ Psilocybe’s zoals Deconica, hetgeen natuurlijk lijnrecht staat op de traditionele
opvatting van dit geslacht.
We moeten echter voorzichtig zijn met het interpreteren van deze resultaten, gezien de
beperkte steekproef én het gebruik van slechts een gen in de moleculaire analyses. Zeker is
wel dat de indeling van de Strophariaceae in het geheel nog niet stabiel is. De komende
jaren zal verder onderzoek op deze problematiek ongetwijfeld nieuw licht werpen.
Opmerkingen met betrekking tot soorten
Sectie Pholiota
Deze sectie, gekarakteriseerd door de droge, schubbige hoed en het talrijk voorkomen van
chrysocystiden, omvat een klein aantal soorten. De meest bekende is de Schubbige
bundelzwam, Pholiota squarrosa, die als zwakteparasiet groeit op zowel loof- als
naaldbomen. Holec bespreekt in zijn discussie het probleem van P. squarrosoadiposa, een
soort die door Jakob Lange (1940) is beschreven en afgebeeld. Hij betoogt dat deze soort in
zijn oorspronkelijk concept waarschijnlijk identiek is met P. squarrosa, ondanks het feit dat
Lange de hoed beschrijft als kleverig. Waarschijnlijk baseerde Lange zijn beschrijving op
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oude, door regen kleverig geworden exemplaren. Jammer genoeg is er geen origineel (type)
materiaal bewaard om deze theorie te staven. Andere meldingen in de literatuur van P.
squarrosoadiposa zouden berusten op verkeerde toepassingen van deze naam.
Een betrekkelijke nieuwkomer in sectie Pholiota is P. lundbergii. Je kunt deze soort het
beste opvatten als een miniatuurversie van P. squarrosa die schijnbaar op de grond groeit,
verbonden door myceliumstrengen met de wortels van grote grassen en kruiden. De soort is
oorspronkelijk beschreven uit Scandinavië (Jacobsson, 1997), maar intussen ook uit
Centraal-Europa bekend. Ikzelf vond deze opmerkelijke soort een paar jaar geleden in het
noorden van Finland.
Sectie Adiposae
In deze sectie komen we soorten tegen met een meest kleverige tot slijmerige en tegelijkertijd schubbige hoed. Ook hier zijn chrysocystiden talrijk aanwezig in het hymenium.
Al jaren wordt in de mycologische literatuur een uitvoerige discussie gevoerd over de toepassing van de namen adiposa en aurivella. Ook Tjallingii-Beukers (1987) heeft zich daarin
niet onbetuigd gelaten. In de Flora (Noordeloos, 1999) heb ik er uiteindelijk voor gekozen
om de Goudvliesbundelzwam P. aurivella te noemen, ondanks het feit dat Dien Tjallingii
(1987) de naam Pholiota cerifera voor deze soort gebruikte. Naast Pholiota aurivella komt
in Europa een dubbelganger voor, die niet zoals de Goudvliesbundelzwam op beuk en in
mindere mate op andere houtsoorten groeit, maar exclusief op wilg. Naast de substraatvoorkeur verschilt deze soort van de Goudvliesbundelzwam voornamelijk in de iets drogere
hoed en anders gevormde cheilocystiden. In navolging van Holec heb ik in de Flora deze
soort als de ‘echte’ P. cerifera geïntroduceerd. Maar wat is dan Pholiota adiposa? Dien
Tjallingii (1987) beschreef een soort onder deze naam als “Slijmsteelbundelzwam” in haar
Nederlandse bewerking, gebaseerd op één enkele vondst van beuk uit Hulshorst. De soort
zou zich van de voorgaande soorten onderscheiden in de kleine sporen, en van P. jahnii in
de minder uitgesproken schubbige hoed waarvan de schubjes niet door het slijm heen
steken. In de Flora heb ik deze opvatting overgenomen. Holec gaat uitgebreid op deze soort
in en betoogt dat het volgens hem naar alle waarschijnlijkheid gaat om een afwijkende vorm
van de Spitsschubbige bundelzwam, P. jahnii. Aangezien Holec een zeer groot aantal
collecties uit deze groep heeft bestudeerd, in al haar verschijningsvormen, ben ik geneigd
zijn opvatting te delen. Hierbij wordt dan de Slijmsteelbundelzwam van de Nederlandse
lijst afgevoerd.
Sectie Gummosae
De opvatting over Pholiota gummosa volgt in grote lijnen die van de Flora. Opmerkelijk
echter is de mening van Holec over P. subsquarrosa, zoals ik die samen met Hausknecht
heb beschreven (Noordeloos, 1998). Wij beschreven deze soort op grond van Oostenrijks
materiaal als een kleine donkerbruine verwant van P. squarrosa. Daarbij interpreteerden we
onze vondsten als recente collecties van een lang vergeten soort die al in het begin van de
negentiende eeuw door Fries (1861) uit Zweden was beschreven. Holec is echter van
mening dat Fries een andere soort heeft afgebeeld, met een meer roestbruine hoed en gele
steel. Ons materiaal komt volgens hem meer overeen met P. gummosa. Daarom besloot hij
om een nieuwe variëteit te beschrijven, P. gummosa var. rufobrunnea op grond van het
materiaal dat Hausknecht en ik hadden bestudeerd.
Holec heeft een uitgebreide studie gewijd aan het probleem van Pholiota conissans
en P. graminis. Ook hij komt uiteindelijk tot de conclusie dat de in de literatuur vermelde
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verschillen in ecologie en morfologie geen onderscheid in twee soorten rechtvaardigen en
derhalve sluit hij zich aan bij de Flora en beschouwt beide namen als synoniemen.
Sectie Spumosae
De bewerking van deze sectie, waartoe de Sparrenbundelzwam, P. spumosa, behoort, levert
in het boek van Holec verrassingen op. Een recente vondst van Jaap Wisman die door mij in
de Flora was opgenomen als Pholiota mixta, blijkt volgens Holec niet overeen te stemmen
met zijn opvattingen van deze soort en hij suggereert dat het hier om een nieuwe soort
handelt. Een variëteit met iets gelere tinten, groeiend onder loofhout, wordt door Holec
beschreven als P. mixta var. xanthophaea. Ten slotte wordt een vondst van de in oorsprong
Noord-Amerikaanse P. brunnescens beschreven, die mogelijk ook in Nederland zou kunnen
voorkomen. Bovengenoemde soorten kunnen als volgt worden uitgesleuteld:
Sleutel tot de soorten van sectie Spumosae in Europa
1. Soorten van brandplekken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1. Soorten van andere groeiplaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. Vruchtlichamen klein, hoed meestal niet groter dan 4 cm doorsnede; hoedcentrum
rossig-oker, oker, perzikkleurig tot kaneel- of steenrood; steel wit, crème, bleekgeel
of citroengeel, bepoederd, vlokkig of vlokkig-schubbig, zonder knots- of spoelvormige resten van velum in de vorm van caulocystiden . . . . . . . . P. highlandensis
2. Vruchtlichamen groter, hoed tot 9,5 cm doorsnee, met donker roodbruin centrum;
steel met gordels van strogele tot citroengele velumvlokjes; met duidelijke knots- en
spoelvormige velumelementen (caulocystiden) op de steel . . . . . . . . P. brunnescens
3. Hoedrand en steeltop helder geel tot citroengeel; sporen 4-5 µm breed; op dood hout en
houtresten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. spumosa
3. Hoedrand en steeltop wittig of bleekgeel; sporen 3,5-4,0 (zelden tot 4,5) µm breed . . . 4
4. Op de grond, zonder zichtbare verbinding met houtresten; hoed tweekleurig met
bleke randzone; steel met vezelige velumresten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4. Op houtsnippers; hoed éénkleurig bruinrood; steel met gordels van velumresten
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. mixta sensu Noordeloos
5. Hoed oker tot okerbruin in het centrum, lichter naar de rand; onder naaldbomen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. mixta var. mixta
5. Hoed kaneel- tot steenrood in het centrum, stro- tot saffraankleurig naar de hoedrand;
onder loofbomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. mixta var. xanthophaea
Pholiota mixta sensu Noordeloos. Fungi non delineati 4: 6-9, pl. 2. 1998 — Fig. 1.
Vruchtlichamen in groepen. Hoed 15-50(-75) mm, halfbolvormig met ingerolde rand, iets
uitspreidend bij ouderdom tot vrijwel vlak, niet hygrofaan, niet doorschijnend gestreept,
min of meer uniform donker roodbruin, alleen aan de uiterste rand iets lichter geelbruin,
kleverig bij vocht, droog tamelijk sterk radiaal vezelig, met vezelige velumresten over de
hele hoed, vlokjes vormend aan de rand. Plaatjes 30-50, met 1-5 korte plaatjes, vrij dicht
opeen, aangehecht met aflopend tandje, bleekbruin met gele tint, dan donkerbruin, met
gelige, gewimperde rand. Steel 20-55 × 4-10 mm, cilindrisch, wit aan de top, naar de basis
via geel in donkerbruin overgaand, met gordels van witte velumresten, in het bijzonder bij
jonge exemplaren. Vlees stevig, wit in hoed, bleekgeel in steel, bruin in de basis van de
steel. Geur onbeduidend. Smaak mild. Sporenfiguur donkerbruin.
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Sporen 6-7(-7,5) × 3-4(-4,5) µm, Q=1,4-2,1, ellipsoïd tot langwerpig, zelden iets boonvormig, met bleekgele, verdikte wand en duidelijke kiempore. Basidiën 4-sporig. Lamelsnede steriel met talrijke cheilocystiden, 25-85 × 8-13 µm, knots- tot flesvormig, vaak met
gelige inhoud en een slijmkapje over de top. Pleurocystiden talrijk, 35-75 × 8-14 µm,
flesvormig, vaak met gelig insluitsel en een slijmkapje, soms met iets verdikte wand.
Hoedhuid een dunne ixocutis van 2-5 µm wijde, cilindrische hyfen die in een dunne,
kleurloze, gelatineuse laag zijn ingebed. Gespen overal talrijk.
Op houtsnippers in gemengd bos.
Bestudeerde collecties: Prov. Utrecht, Woudenberg, 28 mei 1996, J. Wisman (L).

00 0 0000000

Figuur 1. Pholiota mixta sensu Noordeloos. Sporen, cheilocystiden,
pleurocystiden en hoedhuid (pp). Maatstreep is 10 resp. 20 µm.
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Sectie Flammula
Deze sectie omvat in de Flora (Noordeloos, 1999) drie soorten, nl. P. alnicola, P. flavida en
P. gymnopodia. Daarnaast wordt een karakteristiek gegeven van P. pinicola op grond van
een collectie uit België.
De opvatting van Pholiota alnicola in de Flora komt in grote lijnen met die van Holec
overeen, maar het wordt interessant als je de synoniemenlijst bestudeert. Ten eerste valt op
dat Holec P. flavida in de lijst opneemt. In de Flora heb ik het concept gevolgd dat Dien
Tjallingii (1987) van deze soort had, nl. een op dennenhout groeiende soort met chrysocystiden. Holec, die het materiaal opnieuw bestudeerde, komt tot de conclusie dat het hier
waarschijnlijk gaat om een afwijkende vorm van de Gewone zwavelkop, Psilocybe (of
Hypholoma) fasciculare. Hij doet dit op grond van de brede korte elementen die hij in de
laag onder de hoedhuid aantrof en de aanwezigheid van chrysocystiden. De bleke sporen
van deze collectie zijn afwijkend en waren juist voor Dien Tjallingii doorslaggevend om
haar vondst als P. flavida te determineren.
Pholiota alnicola groeit, zoals de naam aangeeft, veel op hout van els, maar ook van
berk en een reeks andere loofbomen. Daarnaast wordt de soort regelmatig op naaldhout
aangetroffen. Vondsten van wilg die ook wel als Pholiota salicicola werden aangeduid,
werden door mij onder de synonymie van P. alnicola geschaard. Holec echter, volgt de
opvatting van Jacobsson (1991), Bon (1987) en Arnolds (1983) dat we deze collecties toch
als een apart taxon moeten opvatten. De verschillen (bittere smaak, bruin hoedcentrum en
groeiend op wilg) vindt hij echter te klein om op soortniveau te worden gewaardeerd. Hij
maakt daarom een nieuwe combinatie: Pholiota alnicola var. salicicola (Fr.) Holec.
Pholiota gymnopodia is een geval apart. Reijnders (1998) gaf deze vergeten naam
nieuwe inhoud, gebaseerd op materiaal uit Amersfoort, verzameld en geschilderd door
Meulenmeester in 1939. Het ging hierbij om een soort met een opvallende habitus voor een
Pholiota, met een roodbruine kleur en sterk aflopende plaatjes. Holec, die uiteraard erg in
deze soort geïnteresseerd bleek, toonde aan dat de sporen heel fijn wrattig zijn, hetgeen met
een scanning elektronenmicroscoop goed zichtbaar kon worden gemaakt. Dit kenmerk, in
combinatie met het ontbreken van een kiempore, deed hem besluiten dat Pholiota
gymnopodia in de opvatting van Reijnders naar alle waarschijnlijkheid moet worden
ondergebracht in het geslacht Gymnopilus. Het betreft dan mogelijk een afwijkende
groeivorm van de Dennenvlamhoed, G. sapineus.
Pholiota pinicola, de Dennenbundelzwam, onderscheidt zich van P. alnicola naast de
voorkeur voor sparren- en dennenhout, vooral in de wat forsere vruchtlichamen die in
bundels groeien, de donker roodbruine hoed, en de sterk vezelige steel. In de Flora heb ik
de soort opgenomen op grond van een rijke collectie die door Else Vellinga was verzameld
in Kanne, net over de grens in Belgisch Limburg. Bij het doorwerken van de collecties van
het voormalig biologisch station in Wijster, ontdekte Holec echter dat de soort al in 1976
was gevonden in Nieuweroord (Drenthe) door K. Booij. We kunnen de Dennenbundelzwam
dus aan de Standaardlijst toevoegen.
Uit bovenstaande blijkt dat Holec een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de taxonomie
van de bundelzwammen in Europa. Het boek is een waardevolle aanvulling op onze flora,
in het bijzonder door de uitstekende kleurenfoto’s en diepgaande behandeling van de
taxonomie en nomenclatuur.
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VERSLAG 7-9 NOVEMBER 2004:
VERENIGINGSWEEKEND IN BAKKUM
Marcel Groenendaal
De Ruyterstraat 91, 1792 AM Oudeschild
Groenendaal, M. 2004. Report on the Dutch mycological Society’s weekend in Bakkum, 7-9
November. Coolia 47(2): 105-106.
A report is given on the Dutch mycological Society’s weekend in 2003, in Bakkum, 7-9
November. Notable finds are e.g. Hygrophorus mesotephrus and Clitocybe alexandri, species which
were thought to be extinct.

Vooral in het begin van het weekend heerste er een stevige gure oostenwind, in schril
contrast met het aangenaam verwarmde en gezellige verblijf bij de ‘Stayokay’ herberg. Hier
was het ’s avonds goed toeven (en eten) voor de 14 deelnemers plus enige tijdelijke gasten.
Met behulp van wat verlengsnoeren werden er een paar microscopen in werking gezet, maar
de meeste mensen bewaarden toch materiaal voor thuis.
Bos en duinen waren vrij arm aan paddestoelen, in elk geval qua aantal vruchtlichamen.
Niet alleen de wind, maar ook de vorst een paar weken ervoor en niet te vergeten het hele
droge voorafgaande jaar waren daar waarschijnlijk wel debet aan. Hoewel van één excursie
de resultaten slechts ten dele bekend zijn kan voorlopig wel de balans worden opgemaakt.
Het totale aantal soorten ligt (met die ene excursie erbij geschat) op ongeveer 250. In de
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afgelopen 10 Coolia-jaren heb ik driemaal een weekendverslag gevonden met een genoemd
soortenaantal, en dat was dan 300 of meer, maar mogelijk waren dit juist de beste jaren?
Wie nu denkt: goed dat ik deze keer niet geweest ben, heeft misschien toch ongelijk want er
kwamen toch zeker wel allerlei bijzondere dingen te voorschijn.
Al op vrijdag werd er eigenlijk dicht bij onze verblijfplaats een Tengere slijmkop
(Hygrophorus mesotephrus) gevonden, een soort die op de Rode Lijst staat als VN,
Verdwenen. De enige eerdere vondst in ons land was volgens de Atlas (Nauta en Vellinga,
1995) in 1957 op de Wulperhorst in Zeist. Opmerkelijk genoeg zou deze soort tijdens de
excursie naar Leyduin, dat was een week na dit weekend en 25 kilometer zuidelijker,
eveneens worden gevonden. Andere leuke soorten bij Bakkum waren bijvoorbeeld de
Pelargoniummelkzwam (Lactarius decipiens) en de Smalplaatrussula (Russula chloroides).
Op de ene zaterdagexcursie werd op zijn minst een Forse aardster (Geastrum
coronatum) gevonden, en de Purperbruine mycena (Mycena purpureofusca). De andere
ging via Kijkuit naar de Papenberg. Opvallend vaak stond hier in de omgeving langs bospaden het Heksenschermpje (Mycena rosea). Op de berg zelf stonden Kabouterwasplaten
(Hygrocybe insipida), en er dichtbij een Oranjebruine kleefparasol (Limacella glioderma),
in de wind zo uitgedroogd dat hij in het veld werd versleten voor een Gladde
wolsteelparasolzwam (Lepiota oreadiformis). Een enorme vondst was een Dikke trechterzwam (Clitocybe alexandri) die daar in zijn eentje langs een bospad zwaar zeldzaam stond
te wezen (VN). Wat bescheidener van omvang maar eveneens zeldzaam was een
Wortelende champignonparasol (Leucoagaricus pinguipes). Alweer een soort die in de
Rode Lijst staat als waarschijnlijk uitgestorven (VN), maar de laatste paar jaren zijn er in
het Noord-Hollandse duingebied toch weer verscheidene waarnemingen van gedaan.
Andere leuke soorten waren verder de Geurige russula (Russula odorata) en de Purperrode
franjehoed (Psathyrella bipellis).
Een zondagexcursie ging naar de Zuidhoek. Op een mossig plekje stonden zowel
Peperbussen (Myriostoma coliforme) en Ruwe aardster (Geastrum campestre) als
Ruwstelige stuifbal (Tulostoma fimbriatum) en Donkerstelige stuifbal (T. melanocyclum).
Bij Helm werd de Duinvaalhoed gezien (Hebeloma psammophilum) en middenin een dichte
helmpol eenmaal een groep Knophaarschelpjes (Cellypha goldbachii). Een ander resultaat
van dichte vegetatie uitpluizen was een stel Roze peutermycena’s (Mycena smithiana).
De andere zondagexcursie richting Kruisberg zag o.a. Bundelinktzwam (Coprinus
hiascens), Witte ridderzwam (Tricholoma album) en ook weer Ruwstelige stuifbal. De
Gesteelde stuifbal (Tulostoma brumale) werd dit weekend overigens op ongeveer elke
excursie waargenomen.
Al met al was er dus best veel te beleven en was het een prima weekend.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
op zaterdag 24 april te Utrecht
Het bestuur nodigt alle leden uit de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op zaterdag
24 april in het gebouwencomplex van het Centraalbureau voor Schimmelcultures/NIOB,
Uppsalalaan 8, op de Uithof bij Utrecht (telefoon 030-2122600).
Openbaar vervoer
Vanaf Utrecht C.S. kunt u, als u niet kiest voor een (trein)taxi, gebruik maken van bus 12 of
12S. U stapt uit bij de halte "Bestuursgebouw". Daar steekt u de Heidelberglaan over, en
komt op de Universiteitsweg. Als deze weg een bocht maakt, loopt u rechtdoor. Dit is de
Uppsalalaan. U vindt ons instituut aan uw rechterhand. De hoofdingang ligt naast de
sportvelden.
Auto
1. Vanuit Breda/Den Bosch (A27) na knooppunt Lunetten (kruising met de A12) de borden
aanhouden: Uithof/UMC. Nadat u de snelweg heeft verlaten gaat u bij het verkeerslicht
linksaf. Bij het volgende verkeerslicht naar rechts en daarna weer de eerste weg rechts. Dit
is de Uppsalalaan. U vindt het gebouw aan uw rechterhand. De hoofdingang ligt naast de
sportvelden.
2. Vanuit Arnhem of Den Haag/Rotterdam (A12) bij Utrecht richting Hilversum (A27)
aanhouden. Verder als onder 1.
3. Vanuit Amersfoort (A28): Richting Utrecht aanhouden en de afslag De Uithof nemen.
Verder als onder 1.
4. Vanuit Hilversum (A27): Bij knooppunt Rijnsweerd de afslag De Uithof nemen. Verder
als onder 1.
5. Vanuit Amsterdam via de A2 zijn er twee mogelijkheden. Of u rijdt door tot knooppunt
Ouderijn en gaat via de A12 (richting Arnhem) naar de A27 (richting Hilversum); verder
volgens 1. Of u neemt vanaf de A2 voor Utrecht reeds de afslag Maarssen, Ringweg-Noord;
richting Ringweg Utrecht blijven volgen (A27, A28) tot richting De Uithof wordt
aangegeven. Afslag De Uithof nemen. Verder als onder 1.
Aanvang: 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur is er koffie. In de middagpauze is er geen lunch verkrijgbaar, maar wel diverse dranken, o.a. koffie en thee. U dient dus zelf uw lunch mee te
nemen.
Agenda huishoudelijke vergadering
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 april 2003. Deze notulen zijn
elders in deze Coolia opgenomen.
4. Jaarverslagen van:
a. Secretaris;
b. Penningmeester;
c. Kascommissie, aansluitend benoeming nieuw lid in deze commissie;
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d.
e.
f.
g.
h.

5.
6.
7.
8.
9.

Redactie Coolia;
Bibliothecaris;
Wetenschappelijke commissie;
Werkgroep Paddestoelenkartering Nederland;
Commissie Paddestoelen en Natuurbehoud; Gert Immerzeel en Bert Tolsma
treden af en zijn herkiesbaar; Melchior van Tweel en Marijke Nauta treden af,
kandidaten voor hun opvolging worden ter vergadering bekend gemaakt.
Bestuurswisseling. Roel Douwes treedt reglementair af. Het bestuur draagt Arthur
Oosterbaan voor als kandidaat voor de functie werkweekcoördinator.
Begroting 2004.
Bespreking van het excursieprogramma 2004 en de werkweken in 2004 en 2005.
Rondvraag.
Sluiting.

Lunchpauze van ca. 12.30 tot 14.00
Middagprogramma:
’s Middags brengen we een bezoek aan de fraaie botanische tuin die op loopafstand van
onze vergaderlocatie gelegen is. Er is dan ook een rotsplantententoonstelling. De NMV
betaalt de toegang, maar houders van een museumjaarkaart wordt verzocht deze mee te
brengen. Denk ook aan een paraplu, voor het geval het regent.
Het bestuur hoopt vele leden op deze dag te begroeten.

Leo Jalink, Voorzitter

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE
NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING OP 26 APRIL 2003 TE
UTRECHT
1. De voorzitter opent om 10.40 uur de huishoudelijke vergadering. In een ogenblik stilte
worden de overleden leden A.H.M. Grimbergen, A.F.M. Reijnders, R.S. ten Cate, A.J. van
der Plaats-Niterink, J.B.M. Frencken, H.A. van Kessel, en C.B. Uljé herdacht.
2. Er zijn enkele mededelingen. Th. W. Kuyper meldt dat de VSB-bank een gratis exemplaar
van de nieuwe inventarisatieatlas in kleur zal sturen naar alle leden. Het is onbekend of nietleden die deelnemen aan het meetnet paddestoelen er ook een zullen ontvangen. Voorts is er
bericht van verhindering ontvangen van M.E. Noordeloos, E. Jansen, E.J.M. Arnolds, M.T.
Veerkamp, R.N. de Ruiter, M. de Ligny, en T.A. van den Berg.
3. Naar aanleiding van de notulen van de ALV van 13 april 2002 vraagt J.A. Stalpers wie
hem heeft opgevolgd als vice-voorzitter. De voorzitter Th.W. Kuyper meldt dat nog geen
vice-voorzitter is aangewezen maar dat dit nu zo spoedig mogelijk zal gebeuren. Verder
meldt hij dat J. Kazus in een brief aan het bestuur voorstellen heeft gedaan voor de
modernisering van de statuten en reglementen. Het bestuur is voornemens op advies van de
heer Kazus een commissie samen te stellen die zich zal buigen over voorstellen voor
wijziging van de statuten en reglementen. Het ligt in de bedoeling in de volgende
ledenvergadering een concept ter goedkeuring aan de leden voor te leggen. Ten aanzien van
de eventuele subsidiering van de kartering wordt opgemerkt dat het ministerie van LNV alle
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gelden voor het Nationaal Programma Verspreidingsonderzoek (NPV) heeft bevroren. De
vooruitzichten voor het NPV zijn slecht, en het verspreidingsonderzoek zal dus voorlopig nog
voor 100% moeten blijven draaien op vrijwilligerswerk. Ten aanzien van de European
Council for Conservation of Fungi meldt de voorzitter dat bestuur en de CPN het eens zijn
over een beperking op de termijn van de officiële NMV-vertegenwoordiger in de ECCF (5
jaar, met een herbenoeming, dus voor maximaal 10 jaar). Het bestuur heeft ingestemd met het
voorstel van de CPN om de huidige vertegenwoordigster, M.M. Nauta, de kans te geven haar
werkzaamheden af te ronden en in 2004 of 2005 haar taken over te dragen aan een opvolger.
Daarnaast zal op basis van een begroting vooraf een redelijke bijdrage uit de algemene
middelen worden toegekend om deelname aan de vergaderingen mogelijk te maken. Er zijn
verder geen vragen. De notulen van de ALV van 13 april 2002 worden daarop goedgekeurd.
4. a. De secretaris leest zijn jaarverslag over 2002 voor en hierover zijn geen vragen. Het
verslag wordt onder applaus goedgekeurd.
b. De penningmeester licht het financiële jaarverslag toe. De rente is iets hoger uitgevallen
dan begroot. De kosten voor de productie van Coolia waren iets hoger dan begroot. Die
uitgaven bevatten overigens ook de drukkosten van nieuwe enveloppen. Het hoge positieve
bedrag op de bibliotheekbalans kan worden verklaard uit het grote aantal boeken dat werd
verkocht uit nalatenschappen. M.M. Nauta vraagt waarom het Netwerk Ecologische
Monitoring (NEM) buiten de baten en lasten wordt gehouden. W.G. van der Sluis antwoordt
dat voor de balans het NEM-project op 0 kan worden gesteld, aangezien na aftrek van
onkosten die ten laste komen van het NEM-budget en de bijdrage voor de kartering, het
restant direct wordt doorgegeven aan de uitvoerders. Verder meldt hij dat de computer voor
de Centrale Coördinator kartering niet in 5 maar in 3 jaren zal worden afgeschreven. M.M.
Nauta vraagt ook of het totale boekenbezit niet op de balans vermeld dient te worden. Er zal
worden nagegaan of dit verplicht is. Er ontstaat naar aanleiding hiervan een discussie over de
vraag of het betaalbaar en nodig is het boekenbezit te verzekeren. Het bestuur zegt toe dat dit
zal worden onderzocht.
c. Bij afwezigheid van beide leden M. de Ligny en T.A. van den Berg, wordt het verslag
van de Kascommissie voorgelezen door de penningmeester. De Kascommissie adviseert het
bestuur het tekort op de balans niet verder te laten oplopen. Zij stelt voor de penningmeester
décharge te verlenen, waarmee de vergadering instemt. J.A. Stalpers is bereid M. de Ligny op
te volgen in de Kascommissie. De voorzitter dankt de commissieleden voor hun diensten.
d. S. Lomas brengt het jaarverslag uit van de Coolia-redactie. De samenstelling van de
redactie is aanzienlijk gewijzigd. De redactie signaleert een teruggang in de hoeveelheid
kopij, en zal middels een actief beleid trachten meer auteurs over te halen een bijdrage te
schrijven voor Coolia. Th.W. Kuyper stelt voor het verslag goed te keuren, waarmee de
vergadering met applaus instemt. De voorzitter spreekt namens de vereniging zijn waardering
uit voor de grote inzet van de Coolia-redactie.
e. De bibliothecaris leest zijn jaarverslag voor. Omdat dit zijn laatste verslag is, bedankt
hij op de eerste plaats zijn vrouw mw. S. van der Aa-Schuurbiers voor haar hulp en
ondersteuning, en daarnaast vele anderen. Het verslag wordt direct gevolgd door een luid
applaus, waarmee de vergadering spontaan haar goedkeuring geeft. De voorzitter spreekt
hierop H.A. van der Aa toe en bedankt hem uitvoerig voor de grote bijdrage die hij als
bibliothecaris in de afgelopen 18 jaar heeft geleverd aan de ontwikkeling en verrijking van de
bibliotheek. G.J.M. Verkley is beschikbaar als opvolger, waarbij de voorzitter opmerkt dat
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een aantal zaken die niet direct met de functie van bibliothecaris verbonden zijn zullen
worden verdeeld over een nog nieuw samen te stellen bibliotheekcommissie. Th.W. Kuyper
stelt voor G.J.M. Verkley te benoemen tot bibliothecaris. Het voorstel wordt onder applaus
goedgekeurd.
f. Het verslag van de Wetenschappelijke Commissie kan door omstandigheden niet
worden uitgebracht. E. Jansen treedt reglementair af en is herkiesbaar. Door de
Wetenschappelijke Commissie is zij herkozen. De herbenoeming wordt onder applaus door
de vergadering bekrachtigd.
g. Het verslag van de Werkgroep Paddestoelenkartering wordt voorgelezen door A.
Gutter. Hij is sinds begin 2003 secretaris van de werkgroep en wordt ingewerkt door B. de
Vries voor de taken van Centrale Coördinator voor de Paddestoelenkartering. Een nieuwe
folder is klaar voor de drukker en een nieuwe handleiding is in voorbereiding. De werkgroep
wordt geconfronteerd met een groeiende berg van nog in te voeren gegevens, waarvan een
deel al vermeld werd in het Overzicht, en nieuwe correcties op reeds ingevoerde records. In
de komende tijd zal gekeken worden welke werkzaamheden voorrang verdienen en welke
andere eventueel kunnen worden uitgesteld. Het verslag wordt daarop onder applaus
goedgekeurd.
h. M.M. Nauta brengt het verslag uit van de Commissie Paddestoelen en Natuurbehoud.
L.M. Jalink meldt dat het Limburgse kroonjuweel Kasteel Neubourg aangekocht gaat worden
door Natuurmonumenten. Adviezen vanuit de commissie zouden de kwetsbare
paddestoelenflora in dit gebied wellicht kunnen beschermen tegen nadelige maatregelen van
restauratiebeheer.
5. Bestuurswisseling:
Reglementair aftredend en niet herkiesbaar zijn P.J. Keizer en Th.W. Kuyper. G.J.M. Verkley
treedt eveneens reglementair af en stelt zich niet herkiesbaar. Kandidaten zijn S. Helleman,
L.M. Jalink, en T.M.A. Stalpers-den Brinker. Er zijn geen tegenkandidaten. Nadat zij zich
kandidaat hadden gesteld voor de functies van resp. commissaris publiciteit, voorzitter en
secretaris, is bij de kandidaten echter twijfel gerezen of zij op dit moment een bestuursfunctie
willen aanvaarden. De twijfel komt voort uit een beoordeling van de financiële risico’s voor
de NMV met freelance aanstellingen, en eventuele aansprakelijkheid van individuele
bestuursleden. De aard van de problematiek is eerst de week voorafgaand aan deze
vergadering duidelijk geworden, en het bestuur heeft dus nog niet de tijd gehad dit te
bespreken of actie te ondernemen. De kandidaten en het bestuur zullen samen nagaan of de
huidige situatie inderdaad aanpassing vergt. In afwachting van de resultaten daarvan, wordt
de bestuurswisseling uitgesteld. Het bestuur stelt hierbij het volgende voor: de benoeming
van nieuwe bestuursleden gaat in op het moment dat deze nieuwe bestuursleden ervan
overtuigd zijn dat de NMV haar relatie met de freelance medewerkers goed geregeld heeft en
dat er voor de bestuursleden privé geen financiële consequenties kunnen voortvloeien uit de
aard van deze relatie. Tot die tijd blijven de oude, reglementair aftredende bestuursleden, aan.
Het moment van de feitelijke bestuursoverdracht wordt nadien aan de leden gemeld.
De vergadering dringt er bij het bestuur op aan een gedegen advies in te winnen bij een
gerenommeerd adviesbureau. Dit zal worden gedaan, en er is ook al contact met een andere
vereniging met een vergelijkbaar probleem. De voorzitter vraagt hierop of de vergadering met
het voorstel van het bestuur kan instemmen. Er volgt een stemming bij hand opsteken: 41
stemmen voor, 0 tegen, 0 onthoudingen. Hiermee is het voorstel aangenomen.
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L.M. Jalink zegt het beleid van het huidige bestuur in grote lijnen te willen voortzetten. De
NMV is een bloeiende vereniging, met vele projecten en activiteiten. Met name ten aanzien
van de doelstellingen van de vereniging op het gebied van kennis en behoud ziet hij een
actieve rol voor het toekomstig bestuur. Er zal ook naar worden gestreefd voorstellen voor
vernieuwing van de statuten voor te leggen aan de ALV van komend jaar.
6. Begroting 2003. De penningmeester geeft een toelichting. De afschrijving op de computer
wordt gewijzigd van 300 in 400 euro. De onkosten voor de kartering worden nog gewijzigd
van 1000 in 1500 euro. De begroting van 2003 wordt hierop goedgekeurd. De begroting voor
2004 wordt als punt toegevoegd.
Begroting 2004. Voorgesteld wordt de contributie in 2004 voor leden te verhogen van 18
naar 20 euro, en die voor buitenlandse leden eveneens te verhogen, van 20 naar 23 of 25 euro,
hetgeen later nog wordt vastgesteld. Deze voorstellen worden aangenomen.
7. A. Stroo meldt dat er in het excursieprogramma vooral in de zomer nog weekenden zijn
zonder excursies. Het was ook niet eenvoudig voldoende excursieleiders voor het voorjaar te
vinden. Het verenigingsweekend zal plaatsvinden van 7-9 november, in het gebied bij
Bakkum en Castricum.
Werkweken 2002. R. Douwes verwijst voor het verslag van de werkweken van 2002 naar
Coolia 46 (2). Verder meldt hij dat de twee delen van de Flora Agaricina Neerlandica die uit
de kist zijn verdwenen tijdens de binnenlandse werkweek, nog steeds niet zijn opgedoken. Er
zal een oproep in Coolia worden geplaatst. Voor beide werkweken van 2003 zijn nog plaatsen
vrij. De bestemming voor de buitenlandse werkweek in 2004 ligt nog niet vast. R. Douwes
denkt aan Duitsland, en wel het gebied rond Stuttgart of het noordelijk deel van het Zwarte
Woud. Voor de binnenlandse werkweek van dat jaar heeft hij gekozen voor een nog preciezer
te bepalen bestemming in Zuid-Limburg. Dit gebied is in de afgelopen ALV’s meermalen
genoemd. M. van Tweel vindt Ierland een interessante bestemming, en L.M. Jalink Øland. R.
Douwes meldt nog dat hij volgend jaar zal aftreden en roept de leden alvast op na te denken
over een eventuele kandidatuur. De voorzitter dankt R. Douwes en vraagt de leden zich tijdig
aan te melden voor deelname aan de werkweken.
8. Rondvraag: er zijn geen vragen.
9. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 14.20 uur het huishoudelijk deel van
de vergadering.
Aansluitend wordt de Cool- en Van der Lekprijs 2003 uitgereikt aan R. Chrispijn, bestaande
uit een oorkonde en een aquarel van de Toverchampignon (Allopsalliota geesteranii),
gemaakt door E.J.M. Arnolds. De jury, bestaande uit R. Douwes, vertegenwoordiger namens
het bestuur, E. Jansen, namens de Wetenschappelijke Commissie, en het erelid H.A. van der
Aa, kent hem de prijs in de eerste plaats toe voor zijn boek Champignons in de Jordaan, en
zijn grote bijdrage aan de kennis van de verspreiding van paddestoelen in Nederland middels
meer dan 60.000 waarnemingen. R. Chrispijn geeft vervolgens zijn Cool- en Van der
Leklezing.
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MICROSCOPIEDAG ‘VOOR ELK WAT WILS’
Vorig jaar was de microscopiedag gewijd aan het bestuderen van bepaalde structuren bij
paddestoelen. De deelnemers waren enthousiast over de opzet en daarom organiseert de
Wetenschappelijke Commissie op zaterdag 12 juni 2004 een microscopiedag waarop u de
gelegenheid krijgt om bijvoorbeeld hoedhuid- en tramastructuren te bestuderen. Mocht u
zelf problemen, die u bij het determineren van paddestoelen met behulp van de microscoop
tegenkomt, naar voren willen brengen, meldt dit dan bij uw opgave.
Mochten er ‘echte beginners’ zijn die zich willen verdiepen in het werken met een
microscoop voor het determineren van paddestoelen, dan kan voor hen een speciaal
programma opgezet worden. Dit moet u wel expliciet aangeven bij uw opgave!
Het verdient aanbeveling een eigen microscoop mee te nemen. Ter plaatse zijn slechts
enkele exemplaren beschikbaar.
De dag wordt gehouden in het gebouwencomplex van het Centraalbureau voor
Schimmelcultures te Utrecht. Opgave voor 15 mei bij Lies Jansen, Goudenregenlaan 8,
6862WT Oosterbeek, tel. 026-3337312; e-mail elisabethjansen@12move.nl
Wacht niet te lang met uw aanmelding want er kunnen slechts 20 personen geplaatst
worden. De deelnemers krijgen t.z.t. bericht.
Elisabeth Jansen, secretaris Wetenschappelijke Commissie

BELANGRIJKE DATA VAN DE NMV
Werkweken/weekend: zie gele bijlage
waar?

opgeven voor:

24 april

ledenvergadering

Utrecht, CBS

n.v.t.

12 juni

microscopiedag

Utrecht, CBS

15 mei

14-17 mei

Cristella-weekend

Rijk van Nijmegen

1 mei

11-18 september

werkweek
buitenland

Harz
Duitsland

30 mei

4-11 oktober

werkweek
binnenland

Epen
Zuid-Limburg

30 mei

inleverdata kopij
Coolia

Redactie Coolia

1 mei
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OPROEP AAN AUTEURS
Kopij is van harte welkom, en dient te worden gezonden naar het redactie-adres. Wilt u de redactie
van Coolia wat werk uit handen nemen, neem dan vooraf contact op met de redactie over uw plannen.
De redactie behoudt zich het recht voor teksten aan te passen of in te korten.
Als de kopij digitaal wordt aangeleverd, dan het liefst met zo weinig mogelijk opmaak. Tabellen
dienen aangeleverd te worden door de kolommen te scheiden met behulp van één 'tab' en niet met
spaties. Indien u uw bijdrage per e-mail wilt verzenden: graag uw bijdrage beginnen met de titel
Coolia-.... Tekeningen, grafieken en zwart-wit platen ontvangen wij het liefst als origineel. Indien u
ze toch zelf wilt scannen: tekeningen op 1200 dpi, zwart-wit platen op 300 dpi op origineel formaat
van Coolia. Liefst niet per e-mail maar op flop of CD-Rom.
COPYRIGHT
Het copyright voor tekst en illustraties van de artikelen berust bij de Nederlandse Mycologische
Vereniging. Auteurs behouden te allen tijde het recht om onderdelen van de tekst en de illustraties
voor andere doeleinden te gebruiken. Voor overname van hele artikelen is toestemming van de
redactie vereist.
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