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

14 juli
14 oktober
14 januari
14 april

1 augustus
1 november
1 februari
1 mei

column, excursie-aankondigingen, verenigingsmededelingen.
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The further development of a network of monitoring plots for selected macrofungi in The
Netherlands is described. In 2003 the number of plots increased to 606. Attention is paid to the
numerous disturbances and other changes that took place in the plots in the last five years (Table 1).
For example, picking of edible sporocarps was reported from 24 plots, digging and other types of soil
disturbance from 58 plots. The national indices of 2003 could not yet be calculated with the TRIM
programme since the data set was not yet completed. Instead we present regional indices, calculated
by hand, for the years 2000 until 2003 of 41 plots in the province of Drenthe in the North-East of The
Netherlands. The methods of calculation are demonstrated with data on Amanita muscaria (Table 2).
The indices of 24 ectomycorrhizal species and 3 parasites on mycorrhizal fungi are presented (Table
3), as well as the indices of 13 soil inhabiting saprotrophs and 8 wood-inhabiting fungi (Table 4).
Almost all ectomycorrhizal fungi, and many species of other groups as well, showed much lower
figures than in the three preceding years. A notable exception is the saprotrophic Hygrophoropsis
aurantiaca that had a peak productivity of basidiocarps in 2003. These results are mainly attributed to
the extremely dry and warm summer and early autumn of last year.

Via deze nieuwsbrief doen we
verslag van de ontwikkelingen
van het paddestoelenmeetnet in
het afgelopen jaar. Het is het
vijfde jaar na de experimentele
start in 1998. Wij zijn de steeds
groter wordende groep tellers
dankbaar voor hun inzet, want
zonder tellers geen meetnet.
Het paddestoelenmeetnet is
een onderdeel van het Netwerk
Ecologische Monitoring (NEM).
Het is een samenwerkingsproject
van de Nederlandse Mycologische Vereniging, het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS)
en het Expertise Centrum van het
Ministerie van LNV. We danken
Calijn Plate en Arco van Strien
(CBS) ook dit jaar weer voor de
goede en prettige samenwerking
bij de uitvoering van dit project.
Figuur 1. NEM meetpunten (stand 2003).
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Ter overname aangeboden
Voor het meetnet is het van belang dat meetpunten zo lang mogelijk geteld worden. Als
mensen hun telactiviteiten moeten stoppen proberen we anderen te vinden die bereid zijn
om de tellingen voort te zetten. Dat is vooral van belang voor meetpunten waar
aandachtsoorten groeien. Het voordeel van een dergelijk meetpunt is dat het al is
gemarkeerd en dat de telsoorten van vorige jaren bekend zijn. Deze meetpunten zijn
daarom bij uitstek geschikt voor deelnemers met minder ervaring.
Op dit moment zoeken we tellers voor de volgende meetpunten:
Provincie
Friesland
Overijssel
Overijssel
Overijssel
N.-Brabant
N.-Brabant
Limburg

nr.
440
293
294
445
22
32
275

naam of plaats
Bieruma Oostingweg
Stopsdijk-noord
Stopsdijk-zuid
Klinkenweg
Leende
Leende
Meijel

x/y coördinaat
194,6 / 551,3
215,7 / 464,3
216,1 / 463,9
217,3 / 477,7
164,6 / 375,8
162,9 / 372,1
190,8 / 374,6

begroeiing
eikenberm
berken-eikenlaan
berken-eikenlaan
eikenlaan
dennenbos
dennenbos
pad in loofbos

De verspreiding van de meetpunten
Het aantal meetpunten is ook in 2003 weer flink uitgebreid, ondanks de lage aantallen
paddestoelen. Uitgezonderd de provincie Zeeland hebben alle provincies er meetpunten bij
gekregen. Het meetnet telt nu in totaal 606 meetpunten waarvan er in 2003 circa 550 geteld
zijn. In een aantal gevallen zijn de telactiviteiten in meetpunten gestopt (zie kader
hierboven). Voor deze ‘weeskinderen’ hopen we weer nieuwe tellers te vinden. Zoals uit
figuur 1 blijkt is er een goede verspreiding van de meetpunten over de Nederlandse
zandgronden. De Waddeneilanden, Oost-Friesland en de Achterhoek zijn nog steeds
ondervertegenwoordigd. In het komende jaar gaan we onderzoeken of het meetnet ook
representatief is voor de telsoorten afzonderlijk, door de verspreiding van meetpunten te
vergelijken met de verspreiding van de soorten volgens het bestand van de landelijke
paddestoelenkartering.
Meetpunten met aandachtsoorten
Het meetnet is in 2003 uitgebreid met maar liefst 24 meetpunten met aandachtsoorten
(soorten van de Rode Lijst), waaronder enkele integrale aandachtsoorten (zeldzame en zeer
zeldzame Rode-lijst soorten), zoals Weerhuisje (Astraeus hygrometricus), Trechtercantharel
(Cantharellus tubaeformis), Koperrode spijkerzwam (Chroogomphus rutilus),
Roodschubbige gordijnzwam (Cortinarius bolaris), Slijmige spijkerzwam (Gomphidius
glutinosus), Pruikzwam (Hericium erinaceum), Avondroodstekelzwam (Sarcodon joeides)
en Blauwvoetstekelzwam (Sarcodon scabrosus). Gelukkig waren de meeste groeiplaatsen
precies bekend van voorgaande jaren want lang niet alle soorten zijn door de extreme
droogte in het afgelopen jaar verschenen.
Zeer bijzonder was de vondst van de Kammetjesstekelzwam (Hericium coralloides) op
een liggende dode beuk, die indertijd was uitgekozen als meetpunt omdat daar de
Pruikzwam op groeide. Afgelopen zomer is tegen deze unieke stam nota bene een vuurtje
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gestookt! De groeiplaatsen van de Kammetjesstekelzwam van de laatste jaren liggen
allemaal dicht bij elkaar op of bij de Utrechtse Heuvelrug: Landgoed Wulperhorst bij Zeist,
Kaapse bossen bij Doorn, Landgoed Broekhuizen bij Leersum en nu in een laan bij
Amerongen. Kennelijk kan deze zeer zeldzame soort zich op nieuwe plaatsen vestigen als
er maar voldoende oude, dode beukenstammen in de omgeving voorhanden zijn. Op de
meest recente groeiplaats van de Kammetjesstekelzwam op landgoed Broekhuizen was de
soort voor het laatst in 2001 gezien. Er werd al gevreesd dat deze spectaculaire soort in
Nederland zou zijn uitgestorven, maar gelukkig is dat dus niet het geval.
In het contract met het ministerie van LNV wordt veel belang gehecht aan voldoende
meetpunten met aandachtsoorten. Voor sommige aandachtsoorten is het aantal meetpunten
nog aan de lage kant. We zijn daarom het komende jaar vooral geïnteresseerd in nieuwe
meetpunten met Bruine ringboleet (Suillus luteus), Roze spijkerzwam (Gomphidius roseus)
of Schaapje (Lactarius vellereus). We hopen daarbij op hulp van onze tellers.
Veranderingen in de meetpunten
Op het voorblad van het jaarformulier wordt aan de tellers gevraagd veranderingen in
milieu, biotoop en begroeiing in de meetpunten aan te geven. Na een periode van vijf jaar
hebben we, in Tabel 1, de aangegeven veranderingen voor u op een rij gezet en in groepen
Tabel 1. Veranderingen in meetpunten, aangegeven door tellers op de jaarformulieren
Type meetpunt
Aantal meetpunten in 2003
Plukken van paddestoelen
Totale begroeiing verdwenen, incl. bomen
Dunnen van bomen met beschadiging van bodem
Kleinschalige kap van bomen
Verwijderen struiken (o.a. bospest)
Aanplant van bomen en (sier)heesters
Natuurlijke opslag van bomen en struiken
Schade aan vegetatie en bodem door plaggen, schrapen, schuiven,
wegwerkzaamheden, sleepsporen, leidingen leggen, gaten maken voor
waterafvoer, wroeten van varkens, militaire oefeningen, enz.
Verruiging van vegetatie (verbraming, vergrassing)
In begrazing nemen (runderen, schapen, tamme ganzen)
Achterlaten van snoeihout
Opbrengen van houtsnippers
(Tijdelijke) houtopslag
Toename dood hout door natuurlijke oorzaken (storm, ijzel)
Verrijking bodem (tuinafval, blad dumpen, hondenuitwerpselen,
slootbagger)
Veranderingen in grondwaterstand
Spuiten van chemicaliën

115

berm,
laan
296
13
1
7
12
8
2
2
44

bos totaal
310
11
3
22
10
8
2
10
14

606
24
4
29
22
16
4
12
58

23
4
4
4
6
13
32

21
7
23
2
2
11
8

44
11
27
6
8
24
40

6
1

0
0

6
1

verdeeld. De tabel laat zien dat er in korte tijd in relatief veel meetpunten allerlei
veranderingen en verstoringen plaatsvinden. Het werkelijke aantal veranderingen zal nog
groter zijn omdat niet iedereen alle ingrepen zal hebben opgegeven. Omdat er meetpunten
zijn waar in de periode van vijf jaar verschillende wijzigingen hebben plaatsgevonden, is
het totale aantal verstoringen groter dan het aantal meetpunten met veranderingen.
De meeste veranderingen zijn, zoals te verwachten was, waargenomen in bermen (182).
Wegranden hebben nu eenmaal meerdere functies die vooral afgestemd zijn op
weggebruikers en de aanleg van ondergrondse infrastructuur (kabels e.d.). De natuurfunctie
is in wezen slechts een toevallig bijproduct. Maar ook in meetpunten in bossen is het aantal
wijzigingen aanzienlijk (154), terwijl juist doorgaans gedacht wordt dat bossen relatief
stabiel zijn omdat ze het eindstadium vormen van de vegetatieontwikkeling en omdat het
beheer steeds meer gericht wordt op een natuurlijke bosontwikkeling.
Het plukken van eetbare paddestoelen in de meetpunten vindt op grotere schaal plaats
dan we verwacht hadden. Geplukt worden vooral Hanekam (Cantharellus cibarius) en
Eekhoorntjesbrood (Boletus edulis), maar er zijn ook meldingen van het plukken van
Gewone heksenboleet (Boletus erythropus), Bruine ringboleet (Suillus luteus), Koeienboleet
(Suillus bovinus) en Gele ridderzwam (Tricholoma equestre). Naast het verzamelen van
eetbare paddestoelen is in twee gevallen ook het verwijderen van Berkenzwammen
(Piptoporus betulinus) gerapporteerd. Eén teller vermeldt zelfs dat dit ‘kwaaie’ zijn.
De geconstateerde veranderingen hebben niet allemaal een negatieve invloed op de
paddestoelenflora, zeker niet op de lange duur. In bermen waarvan de vegetatie
afgeschoven is, herstellen de mycorrhizapaddestoelen zich meestal vrij snel. Met het
afschuiven van de vegetatie wordt ook een deel van de voedingsstoffen afgevoerd wat in het
algemeen op den duur gunstig is. Voor saprotrofe soorten is de maatregel op korte termijn
ongunstiger.
Excursies voor tellers
Omdat we niet met alle tellers persoonlijk hun meetpunten kunnen bezoeken,
organiseren we jaarlijks enkele regionale excursies. Tijdens deze excursies wordt vooral
aandacht besteed aan het herkennen van de telsoorten, maar ook andere soorten krijgen
aandacht. Tevens kunnen vragen over de telmethode en de keuze van proefvlakken aan
de orde worden gesteld. De excursies blijken goed in de smaak te vallen en er worden
vaak bijzondere soorten waargenomen.
In 2004 worden de volgende excursies georganiseerd voor deelnemers aan het meetnet:
Zaterdag 11 september: Landgoed Dorth, gemeente Gorssel.
Een landgoedbos met mooie eiken- en beukenlanen. Bij gunstige omstandigheden
kunnen we daar ook stekelzwammen vinden. Verzamelen om 10.30 uur aan de
achterzijde van station Zutphen. Lunchpakket meenemen.
Zaterdag 2 oktober: Leggelderveld en Blauwe Meer ten noorden van Dwingeloo.
Afwisselend terrein met loof- en naaldbossen op schrale zandgrond. Vindplaats van veel
aandachtsoorten binnen het meetnet. Verzamelen om 11.30 uur op station Beilen.
Lunchpakket meenemen.
Zaterdag 16 oktober: Landgoed Elswout in het binnenduingebied.
Hier komen talrijke telsoorten voor waaronder vele zeldzame. Verzamelen om 10.30 uur
bij station Overveen. Lunchpakket meenemen.
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Door begrazing ontstaat er een grotere diversiteit binnen de vegetatie en vindt plaatselijk
verschraling plaats, wat voor de paddestoelenflora gunstig is. Het omwoelen van de
vegetatie door wilde zwijnen kan in bossen met een dichte grasmat of een dikke
strooisellaag ook wel eens niet zo ongunstig uitpakken. Hier is echter nog nooit
systematisch onderzoek naar gedaan. Het zeer plaatselijk deponeren van mest door grote
grazers draagt bij tot de diversiteit in het bos. Anders ligt dit met de grote hoeveelheden
hondenpoep in sommige bermen en bossen, die alleen maar bijdragen tot verruiging en het
verdwijnen van bijzondere paddestoelen.
Het dunnen van bomen in een bosopstand heeft een vermindering van strooiselproductie
tot gevolg waardoor strooiselophoping, negatief voor mycorrhizavormers, vertraagd wordt.
Op korte termijn zien we echter vaak een verruiging van de vegetatie doordat er meer licht
op de bodem komt. Dood hout in het bos is goed voor de houtbewonende paddestoelen,
maar het op grote schaal laten liggen van kroonhout na dunnen en snoeien veroorzaakt ook
bodemverrijking en dat is weer ongunstig voor mycorrhizapaddestoelen. Daarom zou dit in
bossen met een schrale ondergroei, op hellingen en in bosranden vermeden moeten worden.
Het laten liggen van dood hout of het opbrengen van houtsnippers is, evenals het deponeren
van slootbagger en tuinafval, in schrale bermen en bossen te allen tijde ongunstig voor
paddestoelen (Keizer, 2003). In dit vorig jaar verschenen boekje ‘Paddestoelvriendelijk
natuurbeheer’ staan tal van beheersmaatregelen die gunstig respectievelijk ongunstig
kunnen uitpakken voor paddestoelen. De aanschaf van dit praktische boekje kan handig zijn
bij contacten met terreinbeheerders.
Verstoringen in een meetpunt vormen op zich geen reden om het tellen van
paddestoelen te staken, tenzij alle bomen verdwenen zijn zoals een enkele keer het geval
was. Het is juist interessant om te zien hoe de mycoflora op allerlei menselijke ingrepen
reageert, want daarover is nog lang niet alles bekend. Maar het is voor tellers natuurlijk
geen pretje als een bos plotseling vol ligt met snoeihout of geleidelijk dicht groeit met
manshoge braamstruiken…
De herfst van 2003
Iedereen heeft ongetwijfeld aan den lijve ervaren dat de zomer van 2003 uitzonderlijk warm
en droog was. De droogte deed zich voor tot diep in de herfst en had tot gevolg dat veel
soorten paddestoelen veel minder talrijk waren dan normaal. Peter-Jan Keizer heeft in een
vorige Coolia al aandacht besteed aan de gevolgen van deze omstandigheden voor de
mycoflora (Keizer, 2004). De tellingen binnen het paddestoelenmeetnet zijn ideaal om de
effecten van bijzondere weersomstandigheden op de fructificatie van allerlei soorten
nauwkeuriger te bestuderen en te kwantificeren. Ook kunnen met de resultaten mogelijke
regionale verschillen worden aangetoond.
Vorig jaar presenteerden wij de eerste landelijke indexen van een aantal soorten
paddestoelen in het meetnet. Het was onze bedoeling om hier de indexen van meer soorten
te publiceren, inclusief de resultaten van de tellingen van 2003. Voor het Centraal Bureau
voor de Statistiek was het dit keer echter niet haalbaar om de indexen op tijd te berekenen,
mede omdat de periode tussen het inleveren van de formulieren en het verschijnen van deze
Coolia erg krap is. Wellicht zal daarom deze nieuwsbrief in komende jaren in een latere
aflevering van Coolia worden gepubliceerd, zodat de landelijke indexen van het
voorafgaande jaar dan wel kunnen worden opgenomen.
Gelukkig kunnen we toch iets van de resultaten van vorig jaar laten zien omdat met de
hand voor een aantal soorten indexen zijn berekend voor meetpunten in Drenthe, ten
117

behoeve van de presentatie op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de NMV op 17 januari 2004.
We moeten hierbij wel in het oog houden dat deze resultaten niet noodzakelijkerwijs
representatief zijn voor de situatie in andere delen van Nederland. We maken van deze
gelegenheid gebruik om de methode van indexberekening nogmaals te verduidelijken en
om berekeningen te presenteren van een paar andere karakteristieken van de meetpunten.
Meetpunten in Drenthe
In 2003 zijn paddestoelen geteld op 70 meetpunten in Drenthe. Wij hebben hier alleen de 50
meetpunten in beschouwing genomen waar vanaf 2000 jaarlijks representatieve tellingen
zijn uitgevoerd. In de overige 20 meetpunten zijn de tellingen pas in 2001 of latere jaren
gestart, of de tellingen zijn één of meer jaren onderbroken. Daardoor zijn ze niet geschikt
voor een handmatige bewerking van de gegevens. Van 41 meetpunten waren de gegevens
over 2003 tijdig voor ons beschikbaar. De hierna volgende bewerkingen hebben betrekking
op deze meetpunten. Hiervan liggen er 21 in bermen en lanen, 11 in naaldbossen en 9 in
loofbossen.
Berekening van de Drentse paddestoelenindex met de Vliegenzwam als voorbeeld
In Drenthe is de Vliegenzwam (Amanita muscaria) sinds 2000 in 9 van de 41 beschouwde
meetpunten aangetroffen. Zoals eerder is uiteengezet (Arnolds & Veerkamp, 2003),
beschouwen wij het maximale aantal vruchtlichamen tijdens een telling als representatieve
maat voor de fructificatie in een jaar. Deze maxima zijn aangegeven in Tabel 2A. Opgeteld
leveren de maxima een representatief beeld op voor de kwantiteit van de Vliegenzwam in
Drenthe (som van maxima in Tabel 2). We zien dan dat 2001 voor deze soort als het beste
jaar uit de bus komt en 2003 als het slechtste.
Tabel 2. Berekening van indexen voor de Vliegenzwam (Amanita muscaria) in
meetpunten in Drenthe, 2000-2003. vr.l. = vruchtlichamen.
Jaar

2000

Assen, Boshof
Emelangen
Odoornerzand
Oranjekanaal Q1
Oranjekanaal Q32
Oude Beilerweg
Rhee
Noordster
Vledderweg
Totaal maxima

2001

2003

2000

A. Max. aantal vr.l.
6
0
0
34
110
31
1
9
1
0
2
1
3
2
0
8
9
33
11
7
2
1
0
1
4
0
0

0
14
0
0
2
17
2
1
4

B. Gewogen max. aantal vr.l.
2
0
0
0
4
5
4
3
1
2
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
2
2
4
3
3
2
1
1
1
0
1
1
2
0
0
2

68

69

40

16

13

12

11

101

59
100

81

75

69

139

PADDESTOELENINDEX
Max. aantallen
100
204
Gewogen max. aantallen

2002

118

2001

2002

2003

Zo’n berekening kan voor alle telsoorten worden gemaakt, maar de aantallen
vruchtlichamen zijn voor al die soorten verschillend. Daardoor zijn de resultaten moeilijk
met elkaar te vergelijken. Om dit probleem te ondervangen wordt jaarlijks een
paddestoelenindex berekend door de som van de maxima in het eerste jaar van de reeks, het
referentiejaar, op 100 te stellen. Het spreekt voor zich dat de keuze van het referentiejaar
belangrijk is voor de indexen in volgende jaren, zoals we in de vorige nieuwsbrief (Arnolds
& Veerkamp, 2003) hebben aangetoond.
Bij de berekening van de index door het CBS wordt overigens geen gebruik gemaakt
van de absolute maximale aantallen vruchtlichamen (ongewogen aantallen), maar van
gewogen aantallen volgens een 9-delige logarithmische schaal, waarbij 1 / 1-3 vruchtlichamen, 2 / 4-10 vruchtlichamen, 3 / 11-30 vruchtlichamen, … 9 / > 10.000 vruchtlichamen (Tabel 3 in Arnolds & Veerkamp, 2003). Hierdoor wordt de invloed van
uitschieters in de aantallen vruchtlichamen gedempt. Voor de Vliegenzwam in Drenthe
vormt bijvoorbeeld het aantal vruchtlichamen in het proefvlak Emelangen in 2001 zo’n
uitschieter, die in feite de uitkomst van de ongewogen index vrijwel geheel bepaalt. De
gewogen waarden voor de Vliegenzwam zijn weergegeven in Tabel 2B. We zien dat de
index op grond van deze waarden veel minder grote schommelingen vertoont, en dat de
hoogste waarde nu wordt bereikt in 2000, de laagste in 2003.
Mycorrhizapaddestoelen
Volgens de hierboven beschreven methode zijn door ons handmatig de indexen berekend
voor een aantal paddestoelen in Drenthe in de jaren 2000-2003, alleen op basis van de
maximale aantallen vruchtlichamen (ongewogen). De resultaten voor 24 mycorrhizavormers zijn weergegeven in Tabel 3. De soorten zijn gerangschikt naar afnemende waarde
van de index in 2003. Aandachtsoorten (in de tabel met *) zijn bij de bewerking
ondervertegenwoordigd omdat er in Drenthe doorgaans te weinig meetpunten van zijn om
een berekening van de index te rechtvaardigen. Landelijk zouden de meeste aandachtsoorten wel behandeld kunnen worden.
Het blijkt dat de index in Drenthe voor alle mycorrhizapaddestoelen in 2003 kleiner is
dan 100, dus dat de aantallen lager zijn dan in het referentiejaar 2000. Voor 23 van de 24
soorten was de index in 2003 zelfs de laagste van de vier bestudeerde jaren. Alleen de
Gewone krulzoom (Paxillus involutus) scoorde in 2001 een nog lager getal. Dit bevestigt de
algehele indruk dat mycorrhizavormende soorten het in 2003 slecht gedaan hebben (Keizer,
2004).
De resultaten verschillen echter toch sterk van soort tot soort. Eekhoorntjesbrood
(Boletus edulis) heeft het er van de bestudeerde soorten nog het beste af gebracht. Dit komt
overeen met de constatering van Keizer (2004) dat de grote boleten het in 2003 relatief
goed deden, al moet opgemerkt worden dat de even vlezige Gewone heksenboleet (Boletus
erythropus) aanzienlijk slechter presteerde, in Drenthe althans. De Gewone krulzoom en de
hierboven besproken Vliegenzwam deden het eveneens relatief goed. De vruchtlichamen
van de Gele aardappelbovist (Scleroderma citrinum) zien er droogtebestendig uit, maar toch
is de index voor die soort laag. Sommige soorten die gewoonlijk in grote aantallen het
herfstbos sieren, waren nu slechts hier en daar mondjesmaat te vinden. De indexen van
Leverkleurige melkzwam (Lactarius hepaticus), Amethistzwam (Laccaria amethystina) en
Geelwitte russula (Russula ochroleuca) liggen in 2003 tussen 1 en 2, dat wil zeggen dat van
die soorten in het najaar van 2000 wel 50 tot 100 keer zo veel vruchtlichamen te vinden
waren!
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Tabel 3. Ongewogen indexen van mycorrhizapaddestoelen en parasieten op
mycorrhizapaddestoelen in 41 meetpunten in Drenthe, 2000-2003.
Aandachtsoorten (vermeld in Rode lijst, 1996) zijn aangegeven met *.
n vr. = totaal aantal vruchtlichamen in 41 meetpunten in de periode 2000-2003.
n mp. = totaal aantal meetpunten met een bepaalde soort in de periode 2000-2003.
Jaar

2000 2001 2002 2003 n vr.

n mp.

Mycorrhizapaddestoelen:
Eekhoorntjesbrood
Gewone krulzoom
Vliegenzwam
Gele knolamaniet
Echte tolzwam*
Rossige melkzwam
Hanekam*
Parelamaniet
Gewone heksenboleet
Gele aardappelbovist
Kastanjeboleet
Peperboleet
Koeienboleet
Zwavelmelkzwam
Grofplaatrussula
Beukenrussula
Leverkleurige melkzwam
Roodbruine slanke amaniet
Geelwitte russula
Amethistzwam
Roodschubbige gordijnzwam*
Viltige maggizwam*
Trechtercantharel*
Gezoneerde stekelzwam*

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

17
29
9
17
3
10
17
38
14
28
36
5
5
7
18
11
13
25
31
24
4
6
4
4

255
44
204
185
155
125
156
101
26
73
126
150
36
66
92
63
345
121
113
188
204
31
16
60

144
90
101
170
189
101
88
82
27
125
58
18
51
14
52
61
195
45
50
8,8
26
14
4,8
0

73
70
59
41
25
24
23
20
19
16
15
13
8,7
7,9
4,2
3,5
1,9
1,8
1,6
1,1
0
0
0
0

384
1605
316
491
300
266
3500
366
240
2362
273
107
372
2309
705
513
4985
436
2364
24770
152
275
837
107

Boletus edulis s.l.
Paxillus involutus
Amanita muscaria
Amanita citrina
Coltricia perennis*
Lactarius rufus
Cantharellus cibarius*
Amanita rubescens
Boletus erythropus
Scleroderma citrinum
Boletus badius
Chalciporus piperatus
Suillus bovinus
Lactarius chrysorrheus
Russula nigricans
Russula fellea
Lactarius hepaticus
Amanita fulva
Russula ochroleuca
Laccaria amethystina
Cortinarius bolaris*
Lactarius helvus*
Cantharellus tubaeformis*
Hydnellum concrescens*

Mogelijke mycorrhizapaddestoelen:
Groene glibberzwam*
100 122

26

1,0

2074 10

Leotia lubrica

Parasieten op mycorrhizapaddestoelen:
Kostgangerboleet*
100 73
Zwarte truffelknotszwam*
100 123
Ronde truffelknotszwam*
100 95

587
92
10

40
19
0

120 4
4218 6
43
5

Boletus parasiticus*
Cordyceps ophioglossoides*
Cordyceps capitata s.l.*

Een flink aantal mycorrhizapaddestoelen liet de afgelopen herfst in de Drentse
meetpunten helemaal verstek gaan. Daarvan worden er vier in Tabel 3 genoemd. Het is uit
de ingezonden formulieren al wel duidelijk dat deze aandachtsoorten ook elders in het land
niet of nauwelijks tot fructificatie zijn gekomen. Voor stekelzwammen was 2003 over de
hele linie dramatisch slecht na de forse opleving in 2000 en 2001. We zijn erg benieuwd of
deze paddestoelen zich de komende herfst zullen herstellen, aangenomen dat de
weersomstandigheden minder extreem zullen zijn.
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De gegevens in Tabel 3 verschaffen ook interessante informatie over de relatie tussen
het aantal vruchtlichamen en het aantal meetpunten van de verschillende soorten. Het is
opmerkelijk dat in de set van Drentse meetpunten de Amethistzwam gewoonlijk veruit de
talrijkste soort is. Ongeveer de helft van alle getelde vruchtlichamen van mycorrhizapaddestoelen behoort tot die soort! Toch komt de Amethistzwam lang niet op alle
meetpunten voor. Hij ontbreekt bijvoorbeeld in naaldbossen. De Amethistzwam wordt op
ruime afstand gevolgd door Levermelkzwam (10% van alle vruchtlichamen), Hanekam
(Cantharellus cibarius, 7%), Geelwitte russula, Gele aardappelbovist en Zwavelmelkzwam
(Lactarius chrysorrheus) (alle circa 5%). Meer dan 80% van de getelde mycorrhizapaddestoelen op de meetpunten behoort dus tot deze zes soorten. Men moet echter wel
bedenken dat in het meetnet lang niet alle belangrijke mycorrhizasoorten geteld worden.
De Zwavelmelkzwam is een voorbeeld van een soort die op relatief weinig meetpunten
voorkomt, maar dan vaak wel met hoge aantallen. Ook de Trechtercantharel (Cantharellus
tubaeformis), Koeienboleet (Suillus bovinus), Echte tolzwam (Coltricia perennis) en in
mindere mate de Hanekam vertonen dit patroon. Daarentegen zijn de Parelamaniet
(Amanita rubescens) en Kastanjeboleet (Boletus badius) de meest verbreide soorten in de
Drentse meetpunten, maar de aantallen vruchtlichamen per meetpunt zijn klein.
In Tabel 3 is ook de Groene glibberzwam (Leotia lubrica) opgenomen. Van deze soort
staat echter de leefwijze – mycorrhizavormend of saprotroof – nog niet vast. Aangezien de
soort altijd in de nabijheid van bomen groeit, vaak op plekken zonder strooisel, lijkt een
directe relatie met boomwortels waarschijnlijk. De zeer lage index in 2003 sluit goed aan
bij de andere mycorrhizavormers.
Kostgangers
In het meetnet zijn ook drie parasitaire soorten opgenomen waarvan de vruchtlichamen
gevormd worden op andere mycorrhizapaddestoelen (Tabel 3, onderaan). Het is dan ook
niet verrassend dat ook deze soorten een minimum vertonen in 2003. De Gele aardappelbovist sleept de Kostgangerboleet (Boletus parasiticus) mee in zijn val, direct na het topjaar
2002 toen in Drenthe bijna 15 maal zo veel vruchtlichamen geteld werden. De Zwarte
truffelknotszwam (Cordyceps ophioglossoides) komt slechts in weinig meetpunten voor,
maar daar vaak in enorme aantallen. Kennelijk zijn Hertentruffels (Elaphomyces spp.) in die
meetpunten belangrijke mycorrhizavormers, die evenwel moeilijk waarneembaar zijn
vanwege hun ondergrondse vruchtlichamen. De Ronde truffelknotszwam (C. capitata s.l.)
is in Drenthe van bijna even veel meetpunten bekend, bijna altijd samen met de Zwarte
truffelknotszwam. De Ronde truffelknotszwam komt echter juist in lage aantallen voor en
in 2003 ontbrak deze soort geheel in de Drentse meetpunten.
Het jaar van de Valse hanekam
De gegevens over soorten die op hout of saprotroof op de bodem groeien zijn samengevat
in Tabel 4. Het beeld is in deze groep gevarieerder dan bij de mycorrhizapaddestoelen. Van
de 13 opgenomen saprotrofe bodembewoners hebben er drie een index groter dan 100.
Daarvan is de piek van de Valse hanekam (Hygrophoropsis aurantiaca) het meest opmerkelijk. Het aantal vruchtlichamen van deze soort was in 2003 22 keer zo groot als in het
referentiejaar 2000 en maar liefst 275 maal het aantal in het daljaar 2001! De Valse
hanekam staat bekend om zijn sterke fluctuaties en het massale optreden na droge, warme
zomers. Ook de Gestreepte trechterzwam (Clitocybe vibecina) en de Okergele korrelhoed
(Cystoderma amianthinum s.l.) presteerden goed, maar ze hadden geen topjaar. De
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Tabel 4. Ongewogen indexen van bodembewonende saprotrofe paddestoelen en
houtpaddestoelen in 41 meetpunten in Drenthe, 2000-2003.
Aandachtsoorten (vermeld in Rode lijst, 1996) zijn aangegeven met *
n vr. = totaal aantal vruchtlichamen in 41 meetpunten in de periode 2000-2003.
n mp. = totaal aantal meetpunten met een bepaalde soort in de periode 2000-2003.
Jaar

2000 2001 2002 2003 n vr.

n mp.

Saprotroof op strooisel en humus:
Valse hanekam
100
Gestreepte trechterzwam
100
Okergele korrelhoed s.l.
100
Knotsvoettrechterzwam
100
Paardehaartaailing
100
Groene anijstrechterzwam
100
Dennensatijnzwam*
100
Roestvlekkenzwam
100
Elfenschermpje
100
Kleine bloedsteelmycena
100
Scherpe collybia
100
Kleine stinkzwam
100
Grote stinkzwam
100

8
27
127
79
66
117
95
239
208
85
23
8
300

385
884
179
81
21
75
145
110
10
5
28
40
133

2185
126
118
79
78
59
10
7
6
3
3
0
0

3561
2419
540
180
6823
263
70
456
162
127
149
57
16

16
14
16
8
15
6
10
1
10
12
6
7
8

Hygrophoropsis aurantiaca
Clitocybe vibecina
Cystoderma amianthinum s.l.
Clitocybe clavipes
Marasmius androsaceus
Clitocybe odora
Entoloma cetratum*
Collybia maculata
Mycena pura
Mycena sanguinolenta
Collybia peronata
Mutinus caninus
Phallus impudicus

Saprotroof op hout:
Kleverig koraalzwammetje
Fraaisteelmycena
Dennenzwavelkop
Paarse dennenzwam
Koningsmantel
Oorlepelzwam*

100
100
100
100
100
100

156
784
234
78
56
150

200
691
113
26
44
30

144
105
28
15
0
0

54
941
2681
17557
18
28

8
2
6
8
4
3

Calocera viscosa
Mycena inclinata
Psilocybe capnoides
Trichaptum abietinum
Tricholomopsis rutilans
Auriscalpium vulgare*

Zwakteparasiet op bomen:
Berkenzwam

100

16

19

72

66

6

Piptoporus betulinus

Parasiet op houtpaddestoelen:
Gele trilzwam
100

60

760

100

51

9

Tremella mesenterica

fructificatie van de helft van de saprotrofe bodembewoners was evenwel net zo mager als
die van de meeste mycorrhizavormers, met een index lager dan 10. De gepresenteerde
gegevens over de Roestvlekkenzwam (Collybia maculata) hebben met zekerheid betrekking
op slechts één mycelium, dat een heksenkring vormt in een lariksbos. Ook dit mycelium
produceerde veel minder vruchtlichamen dan de voorafgaande jaren. Opmerkelijk was de
afwezigheid in de Drentse meetpunten van de Kleine stinkzwam (Mutinus caninus) en de
Grote stinkzwam (Phallus impudicus), hoewel beide soorten in een redelijk aantal
meetpunten voorkomen, zij het steeds met lage aantallen.
Houtbewonende paddestoelen gelden in het algemeen als minder droogtegevoelig dan
bodembewoners omdat met name dikke stukken vermolmd hout goed water vast houden
(Keizer, 2004). Toch presteerden in Drenthe in 2003 de meeste houtpaddestoelen onder de
maat. Geen enkele soort kende een piekjaar. De sterke afname van de Dennenzwavelkop
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(Psilocybe capnoides) en Paarse dennenzwam (Trichaptum abietinum) is vermoedelijk maar
gedeeltelijk toe te schrijven aan het ongunstige weer. Mogelijk speelt hier ook de
voortgaande vertering van dennenstammen in de betreffende meetpunten een rol, waardoor
geschikt substraat geleidelijk afneemt. De Oorlepelzwam (Auriscalpium vulgare), groeiend
op (begraven) dennenkegels, was in de Drentse meetpunten in 2003 geheel afwezig, hoewel
een andere kegelbewonende soort, de Muizenstaartzwam (Baeospora myosura, niet in het
meetnet) volgens onze indruk juist talrijk was (Keizer, 2004). Daarvoor hebben we geen
verklaring.
De Gele trilzwam (Tremella mesenterica) groeit doorgaans ogenschijnlijk op hout, maar
is in werkelijkheid een parasiet op korstzwammen van het geslacht Schorszwam
(Peniophora) (Arnolds & Veerkamp, 1999; Dam & Dam, 2004). Deze soort kende een
hoogtepunt in 2002 toen door najaarsstormen veel takken uit eikenbomen waaiden. In 2003
was het optreden weer als in een gemiddeld jaar.
Aantallen soorten en vruchtlichamen
Omdat we bij de berekening van de indexen zijn uitgegaan van concrete aantallen
vruchtlichamen, kunnen we ook iets zeggen over de ontwikkeling van aantallen soorten en
vruchtlichamen in de Drentse meetpunten (Tabellen 5 en 6). Ook deze eigenschappen van
Tabel 5. Gemiddeld aantal telsoorten per meetpunt in Drenthe (n = 41).
A. Aantal soorten
Jaar

2000 2001 2002 2003

B. Index van het aantal soorten
(aantal in 2000 = 100)
2000 2001 2002 2003

Mycorrhizavormers
Parasieten mycorrhizap.
Saprotroof op grond
Houtpaddestoelen
Overige (onbekend)

8,0
0,3
2,3
0,7
0,2

7,0
0,2
1,7
0,7
0,2

6,3
0,2
1,8
0,7
0,1

2,5
0,1
1,4
0,5
0,0

100
100
100
100
100

87
67
74
100
100

78
67
78
100
50

31
33
61
71
5

Totaal

11,4

9,9

9,0

4,6

100

87

79

40

Tabel 6. Gemiddeld maximum aantal vruchtlichamen van telsoorten per meetpunt in
Drenthe (n = 41).
A. Aantal vruchtlichamen
B. Index aantal vruchtlichamen
(aantal in 2000 = 100)
Jaar
2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Mycorrhizavormers
Parasieten mycorrhizap.
Saprotroof op grond
Houtpaddestoelen
Overige (onbekend)

393
31
90
213
20

590
39
65
198
25

167
31
84
77
5

30
7
132
36
0

100
100
100
100
100

147
126
59
93
125

42
100
76
36
26

8
21
119
17
1

Totaal

749

917

364

205

100

122

49

27
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meetpunten kunnen we zowel uitdrukken in aantallen als in indexen waarbij de aantallen in
2000 op 100 worden gesteld.
Wat het aantal telsoorten betreft was 2000 een topjaar (Tabel 5), overeenkomstig de
indruk van veel mycologen dat de herfst van 2000 mycologisch bijzonder goed was
(Chrispijn, 2001). Maar de jaren 2001 en 2002 deden daar niet zo veel voor onder. In 2003
was het aantal soorten echter minder dan de helft van de drie voorafgaande jaren. Voor alle
ecologische groepen vormt 2003 een voorlopig dieptepunt, maar de index daalt verreweg
het sterkst voor de mycorrhizavormende soorten en de parasieten daarop.
Het aantal vruchtlichamen van telsoorten is niet het hoogst in 2000, maar
verrassenderwijs in 2001 (Tabel 6). Dit is vooral te danken aan de topproductie van
mycorrhizapaddestoelen. De aantallen vruchtlichamen zijn in 2002 gehalveerd ten opzichte
van 2000 en in 2003 nogmaals gehalveerd tot slechts 22% van het hoogste aantal in 2001.
De mycorrhizapaddestoelen hebben het meest te lijden en zijn meer dan gedecimeerd. De
saprotrofe bodembewonende soorten hebben evenwel het grootste aantal vruchtlichamen in
2003. Dit komt geheel voor rekening van de explosieve fructificatie van de Valse hanekam.
Wij schatten dat het totaal aantal getelde vruchtlichamen per jaar per meetpunt ongeveer
het dubbele bedraagt van het gemiddelde maximum aantal vruchtlichamen. Dat zou
betekenen dat in de periode 2000 – 2003 op een Drents meetpunt in totaal gemiddeld zo’n
4500 vruchtlichamen zijn geteld. Als dat cijfer representatief is voor de 606 meetpunten in
Nederland, gaat het in die vier jaar om zo’n 2,7 miljoen getelde paddestoelen in het hele
land. Voorwaar geen geringe prestatie van het tellerslegioen!
Vooruitblik
We veronderstellen dat veel deelnemers aan het paddestoelenmeetnet de hierboven
geschetste ontwikkelingen van de mycoflora in 2003 zullen herkennen. De extreme
weersomstandigheden vormden vorig jaar ongetwijfeld de dominante factor bij de
veranderingen in aantallen soorten en vruchtlichamen in de meetpunten. Droogte en warmte
overschaduwden de processen die op langere termijn van groot belang zijn voor de
mycoflora, zoals verzuring; vermesting en daarmee samenhangende verruiging van
ondergroei; veranderingen in beheer van bossen en bermen; en natuurlijke successie. Tenzij
2003 de voorbode was van een lange reeks van jaren waarin de voorspelde
klimaatsopwarming duidelijk gestalte krijgt…. Alleen uw voortdurende inspanningen voor
het paddestoelenmeetnet kunnen hierover op den duur duidelijkheid verschaffen. We zijn
benieuwd naar wat 2004 ons brengen zal!
Tot slot…
• In verband met de tijdige verwerking van de gegevens en de voorbereiding van de
nieuwsbrief verzoeken we de ingevulde jaarformulieren vòòr 1 januari op te sturen.
Ingevulde formulieren kunnen ongefrankeerd worden opgestuurd naar het
antwoordnummer 7200 te Werkhoven.
• Veldformulieren zijn voor eigen gebruik in het veld. Deze behoeven dus niet opgestuurd
te worden. U kunt ze later gebruiken voor de vergelijking met de controleformulieren
die u door het CBS worden toegestuurd. Als u geen veldformulieren wilt gebruiken,
kunt u dat melden aan Mirjam Veerkamp. Dan zullen wij ze in het vervolg niet meer
toesturen.
• Een goed paddestoelenseizoen toegewenst, en veel voldoening bij de tellingen.
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Informatie over het meetnet, aanmelding van nieuwe meetpunten, aanvragen van
formulieren, folders etc. naar het volgende adres:
Paddestoelenmeetnet
t.a.v. Mirjam Veerkamp
Antwoordnummer 7200
3985 ZV Werkhoven
tel: 0343 551905
e-mail:veerkamp.berg@planet.nl
website: www.bk.tudelft/nl/users/kap/internet/nem
of doorklikken via de NMV website
www-mlf.sci.kun.nl/nmv
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Goudhoed (Phaeolepiota aurea). (Tek. Chris van der Wilde)

125

PADDESTOELEN ZOEKEN OP KLEINE, ONBEWOONDE
EILANDJES
Nieuwsbrief paddestoelenkartering 2004
Onder redactie van Aldert Gutter
Noorder Boerenvaart 36, 1601 SN Enkhuizen
Gutter, A. (ed.) 2004. Mushroom hunting on small, uninhabited islands. Coolia 47(3): 126-134.
Scattered along the Dutch coast are a number of larger and smaller islands. The smallest of
these hardly cover a km2 in surface area, and are all but devoid of vegetation. This paper gives
impressions (by various authors) of the mycoflora of some of these tiny islands, often based on a
single visit.

Het zoeken naar een thema voor de nieuwsbrief lijkt, nu nieuwe ontwikkelingen binnen de
Kartering wat minder de overhand hebben (veel procedures zijn inmiddels goed bekend en
alles is bovendien uitgebreid op te zoeken in een goede handleiding en op het Internet),
een beetje moeilijker te worden en dus duurde het even, voordat Bernhard mij met zijn niet
aflatende goede ideeën weer eens uit de brand hielp. De laatste jaren, zo leerde ik van
hem, zijn nogal wat mycologen in bootjes gestapt om hun leven te wagen door over
woelige baren oorden van verlatenheid te bezoeken: minuscule, door water omringde stipjes op de landkaart, vaak te klein om in te tekenen en soms, zoals in het geval van Hanzeplaat en IJsseloog, nog helemaal niet ingetekend op enige stafkaart! Wat bezielt zo’n
mycoloog om een, veelal onbegroeid en nauwelijks boven de waterspiegel uitstijgend, stuk
grond te bezoeken, terwijl er zoveel mycologisch veel interessantere gebieden zijn? Is men
daar soms al uitgekeken? Nee hoor, het gaat om de spanning, om het avontuur! Het is,
zoals Peter-Jan Keizer schrijft: “Deze eilandjes spreken natuurliefhebbers en avonturiers
natuurlijk buitengewoon aan, want de mogelijkheden om deze gebieden te bezoeken zijn
beperkt en de natuur is er indrukwekkend.” Zijn mycologen dan zulke avonturiers?
Doorlezend komt de aap echter uit de mouw: “De fanatieke karteerder wil graag enkele
waarnemingen van zulke gekke gebiedjes aan het karteringsbestand toevoegen en zijn
kruisjes later op de kaarten terugzien.” Wellicht is dat de reden dat ook Arthur
Oosterbaan naar zee trok en terloops Griend bezocht: speciaal voor zijn vier
waarnemingen moest Griend vervolgens zelfs aan de karteringskaartjes worden
toegevoegd. (Op de kaartjes in de vorige Nieuwsbrief, Coolia 46(3): 120, ontbreekt het
eiland nog; aanvankelijk dacht Ad dat de paddestoelen, die volgens het bestand ‘in zee’
groeiden, fout waren opgegeven!) Maar stroomt het karteerdersbloed dan alleen om de aan
een kruisje gekoppelde onsterfelijkheid? Top-witte-hokkenvuller Rob Chrispijn, die tijdens
een haastig bezoek aan Pampus blij is met een luttele acht paddestoelensoorten, schrijft:
“...ik had er vrede mee, want ik was in die tijd vooral bezig om witte kilometerhokken weg
te werken...”. In feite is het hartverwarmend te weten dat er mensen zijn die op deze wijze
hun tijd invullen en zo bijdragen aan een zich steeds verder uitbreidende kennis van onze
mycoflora! En een beetje avontuur is daarbij nooit weg. In de zes artikelen die volgen,
nemen de auteurs u dan ook graag mee naar plekken die zelden door mensen worden
bezocht en in een paar gevallen blijkt dit nog leuke dingen op te leveren ook!
Omwille van de ruimte en ook omdat sommige lijsten al eerder zijn gepubliceerd, is bij
dit artikel geen soortenlijst gevoegd. Een totaallijst van alle op de eilandjes gevonden
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soorten is te vinden op www.paddestoelenkartering.nl . Van deze site kunnen tevens de
volledige lijsten van Hanzeplaat en IJsseloog worden gedownload. Bovendien kunt u hier
complete karteringskaartjes, d.w.z. inclusief Griend, bekijken.

De ondergang van WAD-LAND-IS
Bernhard de Vries
Roerdomplaan 222, 7905 EL Hoogeveen
Het was nog absoluut leeg op de A28 en voorbij Groningen waren er alleen maar borden
“U rijdt te hard”. Geroepen door verre berichten over eb en vloed waren we in het holst
van de nacht als lemmingen naar de Eemshaven gekomen. In het bootje van
Staatsbosbeheer leek het een beetje te dagen en werden de eerste boterhammen
aangesproken. In gemeenschappelijke ochtendstemming werd het zowaar gezellig in de
kleine ruimte. We waren met z’n achten en onbewust van wat er verder zou gebeuren.
Tijdens de vaart was de kans om zeehonden te zien minimaal door de steeds hoger
wordende golfslag. Allengs werden de golven zelfs zo hoog dat het bootje vervaarlijk
begon te steigeren en de weersberichten werden plotseling erg belangrijk: windkracht vijf!
De kans om het eiland te benaderen met een fors deinende zee is vanwege de ondiepten
nihil. Voordat we de bocht om de noordkant van Rottummeroog rondden, moesten we dus
terug. Hadden we eerst de golfslag tegen, nu hadden we die mee. Verschillende gezichten
trokken wit weg door de onbeschrijfelijk walgelijke bewegingen door passerende golven
die het schip beurtelings vooruitwierpen en dan weer ruggelings terugtrokken. Onze
boterhammen bleven verder in het zakje.
Terug in Eemshaven, en bekomen van de schrik, besloten we ons geluk te beproeven in
het lege opgespoten industrieterrein: een grote vlakte met hoge grassen en jonge wilgen.
Opvallend talrijk was daar het Groot mosklokje (Galerina clavata) in moskussens van
Puntmos (Calliergonella cuspidata). Daarna hebben we nog even rondgekeken bij de
Menkemaborg en toen was de dag om.
Een week later, op 7 oktober 1993, hadden we met zes personen meer geluk. We
konden niet alleen wat later opstaan maar het weer was ook rustiger. Zonder problemen
konden we om het eiland (hoe belangrijk is dan een dieptemeter!) en werden we met drie
personen van de boot geschept in de bak van een bulldozer. De overigen zouden doorgaan
naar Rottumerplaat. Gewapend met lege dozen en een walkie-talkie hebben we beide
eilanden enige uren verkend. We waren daar behoorlijk druk mee en tijd voor een pauze
gunden we ons niet. Het was nú of nooit. De resultaten waren dan ook wèl om over naar
huis te schrijven! Alleen, daar kwam het tot nu toe nog even niet van.
We hadden identieke ervaringen als Peter Jan Keizer een jaar later (Keizer & Heller
1999); verwondering over het mycologische leven op de grens van het bestaan. Hoe vlak
bij het zoute strand, gegeseld door wind, zand, zon en water of op een kwelder, nauwelijks
aan het bijtend zout ontstegen, toch gewone paddestoelen verschijnen. Op een stuk
wrakhout, nauwelijks boven de vloedlijn, Kransbekerharskorstje (Hyphoderma
praetermissum) met daarop Wasgeel trilkorstje (Achroomyces peniophorae). Ook de
Donzige korstzwam (Cylindrobasidium laeve) houdt het hier nog uit en – waar komt die
vandaan – de Weke poria (Oxyporus corticola). Tussen het helmgras de bekende
Franjehoeden en in elk van de vier kilometerhokken de Zeeduinchampignon (Agaricus
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devoniensis). Als je in deze bijna levenloze omgeving toch nog van alles vindt, vraag je je
af hoe het zal gaan met een stuk hout ergens hoog in de lucht. Zal zelfs daarop af te lezen
zijn uit welke hoek de schimmelwind waait?
Slechts luttele meters van het strand verwijderd bestond er nog een ‘binnenlandje’. De
tuin van Toxopeus is beslist een oase geweest van rust voor mens, dier en plant. Geen
wonder dat hier destijds nog fraaie elzenbossoorten zijn gevonden. Een eerste
kennismaking met de Lila melkzwam (Lactarius lilacinus) vergeet je nooit meer. De
Schorsbreker die hier gevonden werd op els is niet verzameld en zal vermoedelijk de
Elzenschorsbreker (Vuilleminia alni) zijn geweest. We zullen het nooit meer zeker weten.
Het eiland is een compleet wereldje: een plekje naast Europa, volledige geïsoleerd door
oneindig woelig water en toch een thuis voor zoveel fungi en dus tijdelijk ook voor ons.
Ons bezoek resulteerde op beide eilanden samen in 104 soorten waaronder 13 Rode Lijstsoorten. Het totaal van beide eilanden na 1994 is geworden: 161, waaronder 19 Rode Lijstsoorten. Het totaal voor Rottumeroog kwam in 1994 op 123 soorten waaronder 13 Rode
Lijst-soorten. In Coolia 42(2), staan alle soorten vermeld op bladzijde 94 en 95 (Keizer &
Heller, 1999).
Mocht de verwachting uitkomen (zie Coolia 42: 90-91) dan zal binnenkort wèl de
herinnering met een paar zwarte hokjes op onze karteringskaart staan maar niet meer een
eiland. De zee geeft en neemt, ongeacht de tuinoase van Toxopeus, ongeacht de
provisorische pieren van bakstenen en ijzerdraad, ongeacht de helmaanplant door
vrijwilligers en ongeacht de Rode Lijst van ons. Het Groningse ‘Atlantis’ (wad-land-is),
een klein mycologisch juweeltje, is dan verzwolgen in de vaargeul van de Eems.

Paddestoelen op kleine Waddeneilandjes
Peter-Jan Keizer
Kruisweg 23, 3513 CS Utrecht
Naast de vijf bekende grote Waddeneilanden is er in het Nederlandse deel van de
Waddenzee nog een aantal kleine, onbewoonde eilandjes. Sommige hiervan zijn niet meer
dan een bij hoog water gewoonlijk droog blijvende zandplaat. Andere zijn hoger en
hebben meer begroeiing. Deze eilandjes spreken natuurliefhebbers en avonturiers
natuurlijk buitengewoon aan, want de mogelijkheden om deze gebieden te bezoeken zijn
beperkt en de natuur is er indrukwekkend. De fanatieke karteerder wil graag enkele
waarnemingen van zulke gekke gebiedjes aan het karteringsbestand toevoegen en zijn
kruisjes later op de kaarten terugzien.
De grootste twee van de kleine eilandjes, Rottumerplaat en Rottumeroog, zijn begroeid
met een relatief gevarieerde vegetatie. Deze gebieden zijn in het verleden al verscheidene
keren door mycologen bezocht. Keizer & Heller (1999) hebben in Coolia verslag gedaan
van wat er aan paddestoelen te zien is; dat hoeft hier niet herhaald te worden.
Griend, het bekende vogeleiland halverwege Harlingen en Terschelling is een geval
apart. Het is, nadat het zowat door de golven was verzwolgen, door de Vereniging
Natuurmonumenten opgehoogd en verstevigd. Eén kruisje prijkt op de plaats van Griend
op de kaart met paddestoelwaarnemingen. Van dit gebied zijn slechts vier paddestoelwaarnemingen geregistreerd, waarvan één eruit springt: de Schubbige taaiplaat (Lentinus
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lepideus), ook wel Dwarsliggerzwam geheten, wat zeer bevreemdend is, daar op Griend
geen bomen groeien en evenmin spoorrails zijn aangelegd! Arthur Oosterbaan, de
gelukkige waarnemer van deze op aangespoeld hout levende paddestoel, vond verder nog
een enkele Weidekringzwam (Marasmius oreades) en een tweetal Vlekplaatjes. Omdat
Griend meerdere typen vegetatie kent, zullen er in werkelijkheid ook wel meer soorten
paddestoelen voorkomen, maar dat is tot op heden niet bekend.
De andere kleine eilanden bestaan uit nagenoeg of geheel onbegroeide zandplaten. Het
zijn: Noorderhaaks/Razende Bol (bij Texel), Richel (bij Vlieland), Engelsmanplaat (bij
Ameland) en Simonszand (bij Rottumerplaat). Het eilandje Simonszand heb ik de
afgelopen jaren geregeld bezocht om vogeltellingen te doen. Het bestaat uit een
banaanvormige zandplaat van ongeveer anderhalve kilometer lang en enkele honderden
meters breed. In de afgelopen vijf jaar is er heel geleidelijk een kleine vegetatie ontstaan,
bestaande uit biestarwegras (Elymus farctus; Plaat 1). Dit gras is de eerste plant die op
kaal, nog zout zand kan groeien en effectief stuivend zand kan invangen. Dit is de eerste
fase van de duinvorming. De vegetatie begon met anderhalve armetierige spriet, maar
geleidelijk had zich een ijle vegetatie van zo’n 50 bij 30 meter gevormd. Dan wordt het al
bijna tijd om aan paddestoelen te denken. In dit geval verwachtte ik Moederkoren
(Claviceps purpurea) als eerste aan te treffen, die ik op het naburige Schiermonnikoog
dikwijls parasiterend op biestarwegras gevonden heb (Plaat 2). Helaas, een tamelijk hevige
storm in oktober 2003 heeft alle vegetatie van het eiland weggevaagd, zodat de
ontwikkeling weer opnieuw moet beginnen. Dus nog even geen paddestoelen op
Simonszand, het is er te dynamisch.
Ook het Duitse deel van de Waddenzee, en dan beperk ik me tot het west-oost
verlopende gedeelte ervan, kent een aantal kleine, onbewoonde, of alleen door een
vogelwacht bewoonde eilanden. Het zijn van west naar oost: Lütje Horn, Memmert,
Minsener Oog + Oldoog, Mellum en Hoher Knechtsand. Hiervan heb ik samen met
Andreas Heller Memmert en Mellum kunnen bezoeken, elk gedurende een dag. Het valt
weliswaar enigszins buiten het kader van het thema van deze Nieuwsbrief (kartering in
Nederland), maar het kan geen kwaad wat van de mycologische resultaten van het bezoek
van deze gebiedjes te vertellen.
Memmert ligt enkele kilometers ten zuidwesten van het eiland Juist en is ongeveer
anderhalve kilometer in diameter. Er zijn enkele lage duintjes, een duindoornvlierstruweel en een tamelijk grote oppervlakte verruigd grasland, deels met wat riet.
Alleen de directe omgeving van het vogelwachtershuis is door de mens beïnvloed. De
recentste mycologische gegevens dateren van 1913, toen er 12 soorten paddestoelen
werden gemeld. Wij hebben in de duintjes een paar typische buitenduinbewoners
gevonden, zoals de Duinstinkzwam (Phallus hadriani) en de Kleine speldenprikzwam
(Poronia erici) op een konijnenkeutel. In het struweel vonden we voornamelijk algemene
houtbewoners zoals het Rondsporige oorzwammetje (Crepidotus cesatii) en de Bleke
franjehoed (Psathyrella candolleana), alsmede enige korstzwammen. In de grasvegetatie
konden we na enig speuren wel wat interessante soorten vinden. Op de drogere delen
waren dat o.a. Duintaailing (Marasmius anomalus), Roze pronkridder (Calocybe carnea)
en Dwergleemhoed (Agrocybe pusiola), de laatste op begraven konijnenkeutels. In de
vochtigere grasvegetatie vonden we o.a. het Kruidveertje (Pterula gracilis), Bisporella
scolochloe (beide op riet), en het Priemharig korstje (Subulicystidium longisporum, op
rietzwenkgras). Alles bij elkaar werden 70 soorten genoteerd (Heller, 1999). Het
soortenaanbod blijkt bepaald te worden door de beschikbaarheid van bepaalde biotopen en
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substraten, wat hier natuurlijk beperkt is. Een eenmalig bezoek levert bovendien slechts
een momentopname op. We denken dat hier, afgaande op de ervaringen op Rottumeroog,
in werkelijkheid wellicht meer dan 100 soorten kunnen voorkomen.
Het eiland Mellum ligt aan de monding van de Weser ten noorden van Wilhelmshafen.
Het heeft een strategische ligging en in verband daarmee heeft het een militaire functie
gehad. Nu is echter alles opgeblazen en op een ringvormige dijk op het eiland liggen nog
brokken beton, deels overwoekerd. Het centrale deel van het eiland bestaat uit verruigd
grasland met wat kruipwilg. Daar bevonden zich de in mycologisch opzicht interessantste
delen. Onder de grasmat bevond zich nog een moslaag en daar bleken zich diverse
schraalgraslandpaddestoelen te bevinden. Gele knotszwam (Clavulinopsis helveola) was
daarbij, maar de leukste vondst was wel de Stinkende wasplaat (Camarophyllopsis
foetens), een ook voor Duitsland zeer zeldzame soort. Het duidt erop dat het grasland
waarschijnlijk vroeger een gebruik heeft gehad, wellicht begrazing.
Van dit gebied waren geen eerdere mycologische gegevens bekend. Vanzelfsprekend
geeft een paar uurtjes zoeken een erg onvolledig beeld van de mycoflora. Niettemin
hebben we een paar mycologische kruisjes op de (Duitse) kaart weten te zetten!

Pampus
Rob Chrispijn
Jodenweg 1, 8385 GP Vledderveen
Op een winderige dag in juni stond ik in de haven van Muiderberg te kijken welke boot de
verbinding met Pampus onderhield. Een week eerder hoorde ik voor het eerst van het
bestaan van zo’n verbinding. Maar nu ik hier op de kade stond, leek het mij opeens erg
onwaarschijnlijk dat je zomaar een kaartje kon kopen om deze puist in de monding van
Amsterdam te bezoeken. Gelukkig zag ik op dat moment de twee vrienden waar ik mee
had afgesproken. Ze waren al aan boord van een prachtig houten scheepje, dat wij meteen
driestemmig begonnen te bewonderen. Iets dat de kapitein glimlachend aanhoorde. Nadat
zich nog twee passagiers hadden aangediend, vond de kapitein het welletjes en startte de
motor.
Buitengaats ging het opeens op een echte zeereis lijken. Het was oostenwind en de
windkracht elf zorgde zowaar voor een golfslag die het schip deed schudden. Ooit had één
van ons de oversteek gewaagd in een minuscuul rubberbootje. Maar dat was op een
windstille zomerdag. Nu was ik eerlijk gezegd blij dat we na een klein half uur onze
bestemming bereikten, want ik heb niet bepaald zeebenen.
Eenmaal aan land was er meteen dat verwachtingsvolle gevoel van een onbekend
gebied te betreden. Aan paddestoelen viel niet veel te verwachten. Het was begin juni en
het had in voorgaande weken slechts af en toe geregend. De anderen keken naar vogels,
maar waren niet te beroerd om te roepen als ze iets zagen met een hoed en een steel. Zo
werd ik zeker vijf keer bij een Barstende leemhoed (Agrocybe dura) gehaald. Want deze
late voorjaarssoort was de enige paddestoel die prominent aanwezig was op Pampus.
Verder zag ik een Grasleemhoed (A. pediades) en een enkele Gazonvlekplaat (Panaeolus
foenisecii). Plus nog een paar korstzwammen en dat was het dan zo’n beetje. We hebben
nog enige tijd in de half onderaardse kazematten doorgebracht. Daar was het verleden
tastbaar aanwezig en konden we ons voorstellen hoe dit eiland ooit deel had uitgemaakt
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van de Stelling van Amsterdam. Op een kruidstengel in de half overwoekerde
binnenplaats groeide het Dofpaars wolschijfje (Lachnella alboviolascens). Dat is een een
paar millimeter grote Asco-achtige Basidiomyceet die niet zo vaak wordt gemeld. Met in
totaal zeven soorten was de oogst niet indrukwekkend. Maar ik had er vrede mee, want ik
was in die tijd (1995) vooral bezig om witte kilometerhokken weg te werken; dit in het
kader van het onderzoek naar het voorkomen van paddestoelen in en rond Amsterdam.
Daarbij was me ontgaan dat ik niet de eerste mycoloog was die voet aan wal zette op
Pampus. Gerard de Vries was mij vier jaar eerder voorgegaan en had als enige soort de
Reuzenbovist (Langermannia gigantea) genoteerd. Maar het kan natuurlijk ook dat hij
deze witte reuzen met een kijker vanaf een voorbijvarend schip heeft waargenomen. Daar
zijn ze gewoonlijk groot genoeg voor!

Op een onbewoond eiland en duinzand in Flevoland:
IJsseloog en Hanzeplaat voor het eerst mycologisch onderzocht
Gerrit van Duuren
Kruidendreef 90, 8252 BH Dronten
De Werkgroep Mycologisch Onderzoek IJsselmeerpolders (WMOIJ), de oudste NMVwerkgroep, is sinds 1975 actief in Flevoland. De WMOIJ heeft steeds belangstelling gehad
voor de ontwikkeling van de mycoflora vanaf de pas drooggelegde bodem via de actuele
situatie naar de toekomst, dus zeker ook voor ‘nieuwe poldertjes’ als IJsseloog en
Hanzeplaat. Op IJsseloog, het slibdepot van Rijkswaterstaat in het Ketelmeer tussen
Schokkerhaven en Ketelhaven, en het aan de oostzijde ervan eveneens aangelegde eiland
Hanzeplaat zijn in 2002 en 2003 voor het eerst paddestoelen geïnventariseerd. Aanleiding
voor Yvonne en mij waren een paar vaartochtjes met Publieksvoorlichting van
Rijkswaterstaat en het artikel van Ruud Beringen in Gorteria getiteld: “De flora van
IJsseloog: nieuw land voor het eerst geïnventariseerd!”.
Tot begin augustus 2002 beschikte Rijkswaterstaat over een boot voor maximaal 30
personen. Op 22 mei 2002 kon daardoor buiten de vaste kern van de WMOIJ ruim worden
aangemonsterd. Daaraan zijn onder andere lijsten van bladmossen, korstmossen en de
naam van een bijzondere bladwesp te danken. Nieuwe paddestoelen voor Flevoland waren
Gladharig franjekelkje (Lasiobelonium nidulum), Cryptodiaporthe salicella, Lasiostoma
macrostomum, Massarina rubi, Pleospora scrophulariae, Pseudopeziza medicaginis en P.
trifolii. Van de Rode Lijst-soort het Leerkaalkopje (Psilocybe horizontalis) ontdekten we
de vijfde vindplaats in Flevoland. Overigens is het voorjaar relatief soortenarm aan
paddestoelen en de grote boot kon ondanks pogingen daartoe niet bij Hanzeplaat
aanlanden.
Op 25 oktober 2002 was slechts de beheerdersvlet voor vijf deelnemers beschikbaar,
maar met veel pijn en moeite konden we ’s middags wel voor het eerst Hanzeplaat op. Wie
niet sterk is moet slim zijn dus bezorgden we daags daarna enige collecties bij Nico Dam,
die de volgende avond twee soorten nieuw voor Flevoland doorbelde. De ‘Rode Lijster’
Kruipwilgzompzwam (Alnicola tantilla) vormt ectomycorrhiza’s met kruipwilg op
vochtig, kalkhoudend duinzand. Eén eerdere waarneming is bekend van Lauwersmeer,
Ballastplaat, uit 1989. De Duinvaalhoed (Hebeloma psammophilum) vormt ook
ectomycorrhiza’s met kruipwilg, maar nu in droog humusarm, kalkrijk duinzand en had
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vijf eerdere waarnemingen in vier atlasblokken: twee op Terschelling, één bij Den Helder
en één bij Veere. Eveneens op IJsseloog vond Yvonne de Kleine champignon (Agaricus
comtulus), nieuw voor Flevoland, en Atte van den Berg vond ‘Rode Lijster’ het Groot
moskussentje (Pulvinula convexella), een in Flevoland goed vertegenwoordigde soort.
In 2003 vonden twee inventarisaties plaats op beide eilanden, elk met een twaalftal
personen. Helaas liet het vaarschema onvoldoende tijd voor terreinbezoek toe, wat de
waarnemingslijsten ongetwijfeld bekortte. Hanzeplaat was op 22 april het interessantst.
Mycosphaerella tassiana, Citroensporig waswebje (Sebacinella citrispora) en Venturia
maculiformis zijn nieuw voor Flevoland. ‘Rode Lijster’ Zwarte schotelkluifzwam (Helvella
corium), vóór 1997 bekend van acht plekken in Flevoland en zeer sterk achteruitgegaan,
stond op de kale zandvlakte onder een minuscuul wilgje. Is die Kluifzwam echt wel
saprotroof? Een tweede ‘Rode Lijster’, het Vingerhoedje (Verpa conica), bekend van vier
plaatsen in Flevoland, maar daar dit jaar niet waargenomen en landelijk sterk afgenomen,
stond in wilgenbosjes met kruidlaag in de laag gelegen oostrand.
Op IJsseloog waren op 21 oktober Microsphaera trifolii, het Viersporig mosschijfje
(Octospora (leucoloma var.) tetraspora), Octospora bryi-argentei, O. rubens, O. rustica
en Phyllachora graminis nieuw voor Flevoland (er was een specialist bij!). Tevens vonden
we ‘Rode Lijster’ Zilvermosschijfje (Octospora (leucoloma var.) leucoloma), bekend van
twee plekken in Flevoland, en de Bittere zompzwam (Alnicola amarescens), vóór 1997
bekend van zeven plaatsen in Flevoland en zeer sterk achteruitgegaan.
Op 21 oktober 2003 werden op Hanzeplaat Octospora rubens (het mosschijfje dat ook
op IJsseloog stond), de Rondsporige gordijnzwam (Cortinarius balaustinus, met tot 1998
landelijk één vindplaats onder Zwolle), de Vale gordelsteelgordijnzwam (C. privignus, met
tot 1998 landelijk slechts 11 plekken en nieuw voor Flevoland) gevonden. De beide
gordijnzwammen vormen ectomycorrhiza’s met wilg, zijn zeer zeldzaam en staan tevens
vermeld in de Rode Lijst.
Heel bijzonder waren paddestoeltjes met hoed en steel tussen mos. Gerard de Vries
determineerde ze als Galerina pallida, maar daar van dit Mosklokje na de determinatie
niets meer over was om te drogen als bewijsmateriaal, kon deze vondst ondanks een
uitvoerige beschrijving helaas nog niet als nieuwe soort voor Nederland worden erkend.
De WMOIJ, die er in 2004 weer minstens twee inventarisatiedagen plant, zal er attent op
blijven.
Bekijk de uurhokfrequentieklasse en het aantal soorten op IJsseloog en Hanzeplaat in
de grafieken hieronder. De complete soortenlijsten zijn te vinden op
www.paddestoelenkartering.nl .
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Tiengemeten
Ad van den Berg
Merellaan 192, 2902 JK Capelle aan den IJssel
“Have you ever been to Aviemore? Don’t go there, you’ll die up there”. Deze tip ontvingen
Anneke en ik een jaartje of 25 geleden van een bereisde Engelsman tijdens een wintersportvakantie in Zwitserland. Wie bekend is met het weinig menslievende Schotse klimaat
en de kale bulten van de Cairngorms zal zich een voorstelling kunnen maken van de
mogelijke ontberingen op de ijzige hellingen in het bedoelde ski-oord.
Waarom zou het dromerige, onder de Hoeksche Waard gelegen eiland Tiengemeten
deze associatie bij me oproepen? Misschien de gedachte dat dit in vroeger dagen de plek
was waar schepen van overzee in quarantaine geplaatst werden om de opvarenden van hun
enge pukkeltjes af te laten komen, en vanwaar sommige ongelukkigen wellicht zelfs nooit
meer terugkeerden. Niets wees echter op dreigend onheil bij het bezoek van de
Paddestoelenwerkgroep Oud-Beijerland aan dit mycologisch nog onontgonnen eiland. Nou
ja, helemaal onontgonnen was het niet. Het karteringsbestand leerde dat Mirjam
Veerkamp er op 4 november 1987 in een nog jeugdig enthousiasme een Bleke
Elzenzompzwam (Alnicola escharoides) had genoteerd. De vijfde verjaardag van onze
werkgroep in 2002 was een mooie gelegenheid om van de reguliere excursie een feestelijk
dagje uit te maken en deze uniforme soortenlijst wat aan te vullen.
Op een warme augustusdag zette een coulante pontbaas ons in luttele minuten over
naar een wereld met alleen wat resterend landbouwverkeer, een gebied dat onder gezag
van Natuurmonumenten langzaam wordt ‘teruggegeven aan de natuur’. Hopelijk levert dat
wat op voor de paddestoelen, want erg indrukwekkend was de wandeling tussen de bijna
verlaten akkers wat dat betreft niet. Hier en daar toch een rimpelend hoedje in de berm, of
wat staand of liggend hout getooid met een warmteminnende Populierenleemhoed
(Agrocybe cylindracea), een Bleke borstelkurkzwam (Coriolopsis trogii) of zelfs een
Waaiertje (Schizophyllum commune). En onze Mels Huisman is altijd wel goed voor een
paar Asco’tjes zonder Nederlandse naam.
Bij de heersende droogte zou in de slikken aan de zuidrand toch nog wel het één en
ander te vinden moeten zijn? Tussen het gras vertoonden zich zowaar een Dooiergele
mestzwam (Bolbitius vitellinus) en een Isabelkleurig breeksteeltje (Conocybe lactea) en op
een grashalm bovendien de mooie Witte halminktzwam (Coprinus urticicola). Maar
allengs werd duidelijk dat we niet alleen de weersomstandigheden tegen hadden: dit
gebied stond onder controle van terroristen. We hadden het domein van de muggen en de
dazen betreden. Hun aanwezigheid in de smalle doorgangen tussen de hagen van riet en
guldenroede was volstrekt niet compatibel met het zoeken naar paddestoelen, laat staan
het bekijken of fotograferen van een toevallige vondst. Beschermd door allerhande stukken
textiel en afschrikwekkende smeersels moest er worden voortgemaakt om de aanslagen zo
veel mogelijk af te wenden. Wat een verademing om weer tussen de stoffige akkers te
staan!
Het laatste deel van de wandeling over een noordelijke dijk met wat leuke graslandjes
dreigde zowaar toch nog mycologisch interessant te worden, maar we durfden de coulance
van de pontbaas niet uitputtend te testen. Het bezoek aan de slikken was doorstaan, in het
haventje stond geen oude chirurgijn om ons vanwege onze afzichtelijke builen tegen te
houden, en de lengte van de soortenlijst van Tiengemeten was van één op dertig gebracht.
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Goede redenen om ons aan de wal te laven in Nora’s Theetuin, onder het weelderige lover,
en bij een pot geurige Darjeeling van de koele hellingen onder de altijd besneeuwde
toppen van de Himalaya.

Stampersplaat
Nico Dam
Hooischelf 13, 6581 SL Malden
Een vlek in de Grevelingen, amper een vierkante kilometer groot, met wat grasland,
omzoomd door struweel. Veel doorkijkjes, die allemaal eindigen bij water. Veel wilgen
ook, en wat berken, en allerlei struiken met stekels die niet alleen ons maar ook het
overgevaren vee nauwelijks doorgang boden. De excursie richtte zich dan ook vooral op de
graslanden en de randen van het struweel. Dat leverde alles bij elkaar 44 soorten op,
waaronder, niet tot ieders genoegen, acht soorten Gordijnzwammen. Soms heel fraaie,
zoals Gegordelde gordijnzwam (Cortinarius trivialis), dan weer heel saaie. Vooral van de
kleine bruintjes werd je stapeldol, want die stonden er erg veel, en zagen er allemaal weer
een beetje anders uit. Veel van de deelnemers waren er van overtuigd mij een groot plezier
te doen door met steeds meer grote collecties van die kleine dingen aan te komen en ik
kwam dan ook erg blij thuis. Uiteindelijk bleek er gelukkig geen enkele reden te zijn om
ze niet allemaal Kleine moerasgordijnzwam (C. helobius) te noemen, en dat stelde het
gemoed weer enigszins gerust. Andere opmerkelijke vondsten waren Wilgenvezelkop
(Inocybe salicis), Papegaaizwammetje (Hygrocybe psittacina, de enige wasplaat in de
graslanden), Splijthoedhertenzwam (Pluteus ephebeus) en Slijmrandkaalkopje (Psilocybe
liniformans). Jammer, kortom, dat je een boot nodig hebt om er te komen. Die
wilgenbosjes zijn de moeite waard om vaker te bezoeken.
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DE EXCURSIES IN 2003:
DOOR WARMTE EN DROOGTE GETEISTERD
onder redactie van Aldert Gutter
Noorder Boerenvaart 36, 1601 SN Enkhuizen
met medewerking van de excursieleiders
Gutter, A. (ed.) 2004. The NMV forays in 2003. Coolia 47(3): 135-144.
Impressions (by the foray guides) are given of the Society’s forays in 2003, including the most
noteworthy finds.

Hoe warm het was, en hoe droog. Onder die titel gaat Peter-Jan Keizer in Coolia 47(1) in
op de meteorologische verschijnselen van het ‘gedenkwaardige paddestoelenseizoen’ van
2003. De cijfers ondersteunen de beleving van menig ‘vrijwel vergeefs speurend’
paddestoelenliefhebber, maar of er werkelijk reden was tot mopperen, ongeacht of
mycologen een ‘mopperend volkje’ zijn of niet, waag ik enigszins te betwijfelen.
Weliswaar gingen 11 van de 35 geplande excursies niet door (hetgeen tweemaal zoveel is
als vorig jaar), maar bij 10 van de 24 excursies die wel doorgingen zijn nog behoorlijke
aantallen, d.w.z. 100 of meer paddestoelensoorten gevonden (zie tabel). Drie excursies
schieten zelfs uit: op 27 september worden in de bossen bij Dorst 152 soorten gevonden en
op dezelfde dag levert het Urkerbos 176 soorten op, terwijl Nico Dam op 11 oktober in
Lichtenbelt bij Brummen maar liefst 191 verschillende soortwaarnemingen in zijn lijsten
verwerkt. De neiging dringt zich op de ligging van de excursieterreinen te vergelijken met
het negatieve neerslagoverschot in 2003 in de verschillende gebieden van ons land. Ik ben
dus met cijfertjes in de weer geweest door ze in te tekenen in de kaart van Nederland om
zo te zien of de rijkste excursies inderdaad in de gebieden met het geringste neerslagtekort
werden gehouden, maar het beeld bleek dus niet helemaal te kloppen. Juist in het relatief
natste deel van ons land werden vijf excursies afgelast (en van één die wel doorging, heb
ik helaas geen verslag binnen gekregen) en drie van de 10 excursiegebieden met meer dan
100 soorten liggen in het lichtgrijze gebied op het kaartje van het KNMI, terwijl nog eens
twee gebieden (bossen van Dorst met 152 soorten, en de Loonse- en Drunense heide met
133 soorten) precies op de rand, maar toch nog net buiten het iets minder droge gebied
liggen. Eigenlijk lag alleen het door Nico bezochte excursieterrein in een deel van
Nederland dat relatief het minst geleden heeft onder de droogte. Maar zijn excursie vond
bovendien net na een wat nattere periode plaats. Waaruit maar weer blijkt dat
gemiddelden over het jaar lastig zijn te meten met momentopnamen zoals mycologische
excursies nu eenmaal zijn; vooral het weer in de voorafgaande weken bepaalt toch de kans
op succes! En hoe goed of hoe slecht was het excursieseizoen nu in vergelijking met
andere jaren? Gemiddeld namen 9 mensen deel aan de excursies in 2003 (tegen 11
mensen in 2002), in het voorjaar gemiddeld één meer dan in het voorjaar van 2002 en in
de zomer en herfst respectievelijk drie en vijf minder. Gemiddeld werden zo’n 90 soorten
per excursie gevonden; in totaal zijn er nog geen 1900 taxa gemeld en dat is toch
beduidend minder dan in de voorgaande jaren, waarin het er steeds rond de 3000 waren.
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Datum
12 april
19 april
3 mei
10 mei
17 mei
24 mei
31 mei
7 juni

Terrein
Schoolsteegbosjes bij Leusden
vervallen…
De Vilt
Hemmen
Knarbos
Dijkgatsbos en Robbenoordbos
Staddijk
Schaloen, het Struchterveld en
Sousberg
14 juni vervallen…
21 juni vervallen…
28 juni vervallen…
5 juli
Amsterdamse
waterleidingduinen
12 juli
Rode Beek, Brunssumer Heide
19 juli
Wierdense veld
26 juli
vervallen…
2 aug.
vervallen…
9 aug.
vervallen…
16 aug. vervallen…
23 aug. vervallen…
30 aug. vervallen…
6 sep.
vervallen…
13 sep. Het Twiske
20 sep. Kasteel Loenersloot
27 sep. Urkerbos
27 sep. Bossen bij Dorst
4 okt.
Loonse- en Drunense heide
11 okt. Lichtenbelt, Brummen
18 okt. Kralings Bos
19 okt. ‘Kleine Startbaan’ en het
Westerveld bij Uffelte
25 okt. Zeedorpenlandschap oostelijk
van Zandvoort
25 okt. Bossen tussen Rijssen en
Markelo
1 nov.
Lauwersmeer
15 nov. Leyduin
22 nov. Maasheggenlandschap bij
Vierlingsbeek
29 nov. Voorne
Gemiddeld:

Leiding
J. Wisman

Deeln.
8

Taxa
46

S. Helleman
A. Termorshuizen
G. van Zanen
M. Groenendaal
N. Dam
P. Kelderman

5
9
12
9
7
12

26 + 31
61
61 + 41
70
39
40

L. Jalink & M. Nauta

7

72

P. Verheesen
E. Brouwer

7
5

19 + 55
60

A. Gutter
G. Immerzeel
G. van Duuren
J. Gelderblom
J. Kap
N. Dam
A. & A. van den Berg
R. Chrispijn

4
7
18
5
4
11
12
10

42
62
176
152
133
191
96
60

N. Buiten

5

40

W. Ligterink

6

110

R. Douwes
F.A. van den Bergh
S. Helleman

14
20
7

124
121
139

P.J. Keizer

12
9

100
90
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DE EXCURSIES
12 april: Schoolsteegbosjes bij Leusden (Jaap Wisman).
Met toestemming van de Stichting ‘De Boom’ uit Leusden zochten 8 leden van de NMV
op zaterdag 12 april 2003 naar paddestoelen in de Schoolsteegbosjes. Dit is een beschermd
natuurgebied dat niet vrij toegankelijk is. Slechts een klein deel van de percelen kon deze
dag worden geïnventariseerd. In totaal vonden we 45 soorten, en zoals te verwachten was,
groeiden zij alle op dood hout en soms op oude resten van kruidachtige planten. Er werden
slechts vijf soorten gevonden uit de groep van de plaatjeszwammen (Agaricales), namelijk
Glimmerinktzwam (Coprinus micaceus), Gewoon fluweelpootje (Flammulina velutipes),
Scherpe schelpzwam (Panellus stipticus), Gewone zwavelkop (Psilocybe fasciculare) en
Gewoon matkopje (Simocybe rubi). De rest, tot soms zeer kleine vruchtlichamen, bestond
uit zakjeszwammen (Ascomyceten) en eveneens van klein tot groot korstzwammen
(Aphyllophorales). Veel kleine soorten worden in Nederland vaak over het hoofd gezien
en daardoor is de verspreiding onvoldoende bekend; Stekelige korstkogelzwam (Eutypa
spinosa), Harig schorsschijfje (Eutypella scoparia) en Fraai franjekelkje (Trichopeziza
mollissima) zijn hier uitgesproken voorbeelden van. We vonden één soort van de Rode
Lijst uit de categorie ‘kwetsbaar’, namelijk Kogelhoutskoolzwam (Daldinia concentrica)
op esdoornhout. Voor de hier eerder gevonden Voorjaarspronkridder (Calcybe gambosa)
was het nog wat te vroeg: deze verschijnt meestal in de maand mei. Te laat waren we
vermoedelijk al weer voor de vorig jaar in perceel 17A1 gevonden Krulhaarkelkzwam
(Sarcoscypha austriaca).
3 mei: De Vilt (Stip Helleman).
In tegenstelling tot voorgaande excursies bezochten we De Vilt bij Boxmeer nu in het
voorjaar en bovendien in een ander terreindeel. Twee kilometerhokken werden bezocht die
respectievelijk 26 en 31 soorten opleverden. Als bijzonderheden kunnen worden genoemd
het Melige aspicbekertje (Stigmatolemma urceolata), een cyphelloide soort, en de Rozetkussentjeszwam (Hypocreopsis lichenoides), in de volksmond ook wel ‘Trollenhand’
genoemd, een parasiet op het mycelium van de Tabaksborstelzwam (Hymenochaete
tabacina). Het is een soort die in heel Europa als zeldzaam beschouwd mag worden.
10 mei: Hemmen (Aad Termorshuizen).
Op een zonovergoten lentedag, zoals je die eigenlijk alleen kent van plaatjes, bezochten we
met z’n negenen het landgoed Hemmen bij Zetten in de Betuwe. Dit is één van de weinige
gebieden in de Betuwe met een oude begroeiing van loofbomen op klei. We vonden in
totaal 61 soorten, waarvan de helft (30 soorten!) nieuw waren voor het terrein. Hieronder
waren het algemene Waaiertje (Schizophyllum commune) en de niet ongewone Gewone
morielje (Morchella esculenta). Met 24 soorten waren de Ascomyceten het best vertegenwoordigd; goede tweede waren de Aphyllophorales (18 soorten), gevolgd door de
Agaricales (15 soorten, waaronder Coprinus en Mycena elk met vier soorten de best
vertegenwoordigde geslachten waren). Ten slotte vonden we nog vier slijmzwammen
(Myxomycetes). Bijzondere vondsten waren de Ascomyceten Berlesiella nigerrima, die
bekend is van de Flevopolders, maar daarbuiten nog maar een enkele keer gevonden is,
Leptospora rubella, en het Fraai franjekelkje (Trichopeziza mollisima). Nieuwe plaatjeszwammen voor Hemmen waren Fijnschubbige elzenzompzwam (Alnicola subconspersa),
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Donker eikenbladzwammetje (Collybia ocior) en Gazonbreeksteeltje (Conocybe ambigua).
Van de plaatjeszwammen vonden we alleen saprotrofe soorten. Uitzondering was de
Fijnschubbige elzenzompzwam, die mycorrhiza vormt met elzen. Al dat kleine grut
vermoeit de ogen en ledematen zodat we, overigens zonder enig succes, ter compensatie
een studie maakten van de mycoflora van het plaatselijke appelgebak op het rustieke en
schilderachtige kerkplein van Hemmen. Een heel aangename dag!
17 mei: Knarbos (Ger van Zanen).
De excursie werd bezocht door drie werkgroepsleden en 9 overige NMV-leden en huisgenoten. Het Knarbos ligt aan weerszijden van de Knardijk, de grens tussen Oostelijk en
Zuidelijk Flevoland. In het oostelijke deel zijn twee kavels bezocht. Ieder kavel bevat een
aantal percelen met verschillende bosopstanden. ’s Morgens hebben we rondgelopen in
vier percelen met eik, populier, gemengd berk en eik en verder nog beuk. ’s Middags
liepen we in drie percelen met respectievelijk eik, populier en esdoorn. Het Knarbos ligt
ongeveer op een overgang tussen zand en klei: de bodem bestaat hier uit lichte tot zware
zavel. De oogst was niet om te juichen. Het was te laat voor de echte voorjaarssoorten,
maar te vroeg voor de zomer- en najaarssoorten. Er waren wel veel ‘korstjes’ en andere
houtbewoners aanwezig. Een aantal daarvan moest thuis worden gedetermineerd. Een
leuke vondst was het Bruinhaarkommetje (Pirottaea nigrostriata) op stengels van fluitekruid. De leukste Agaricales-soort was de Geelsteelhertenzwam (Pluteus romellii). De
enige drie mycorrhizasoorten die we vonden, waren truffels: de door Gerard de Vries
benoemde Dunwandige en de Witte zijdetruffel (Hymenogaster hessei en H. tener) en de
door Frans Stokman gedetermineerde Grijze zijdetruffel (H. arenarius). Alle drie leken te
zijn geassocieerd met eik. In totaal vonden we ’s morgens 61 en ’s middags 41 soorten.
24 mei: Dijkgatsbos en Robbenoordbos (Marcel Groenendaal).
Een aardige wandeling met 9 personen en mooi weer, maar niet zoveel paddestoelen. De
voorafgaande droge periode was nog merkbaar, ondanks wat recente regen. Vooral waar
we begonnen, in het noordelijkste deel van het Robbenoordbos, was de humuslaag nogal
dik en was er weinig te vinden. Wel leuk was een plekje bij een eik waar wat graafsporen
te zien waren van een of ander dier; daar bleken Stekelige hertentruffels (Elaphomyces
muricatus) onder te zitten. Het vervolgens bezochte Dijkgatsbos was iets rijker. In totaal
vonden we over zes km-hokken verdeeld 70 soorten, waaronder slechts 20
plaatjeszwammen. Tot de meer bijzondere waarnemingen hoorden een Witte bultzwam
(Trametes gibbosa) op berk, verder Schizopora radula en een variëteit van het Blozende
franjekelkje (Lachnum carneolum var. longisporum).
31 mei: Staddijk (Nico Dam).
De bedoeling was eigenlijk om naar recreatieterrein ‘De Berendock’ te gaan aan de andere
kant van de A73. Echter, een verkennende excursie één dag eerder toonde aan dat de
recreatie hier vooral op het sexuele vlak lag. Ik kon mij wel voorstellen wat een NMVexcursie van de (al dan niet beoogde) privacy van de ‘recreanten’ zou overlaten en besloot
in die confrontatie geen zin te hebben. Dan maar naar Staddijk, altijd goed. We vonden
daar 39 soorten, waarvan vijf nieuw voor het gebied, waaruit nu (eind 2003) 724 soorten
bekend zijn.
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7 juni: Kasteel Schaloen, het Struchterveld en Sousberg (Piet Kelderman).
Met 12 deelnemers was het op 7 juni tijd voor de gezamenlijke excursie van de Paddestoelenstudiegroep Limburg en de NMV. Nabij de plaats van samenkomst konden de
deelnemers in de beukenlaan bij Kasteel Schaloen de zeldzaam geworden Giftige vezelkop
(Inocybe erubescens) bewonderen. Ons eigenlijke zoekgebied lag een eindje verder in het
Struchterveld. Het was warm en droog maar na een onweersbui enkele dagen ervoor was
het nog een beetje vochtig in de holle wegen. De ‘buit’ was desondanks toch mager. Wel
vonden we hier de Paarse wasporia (Ceriporia purpurea), het Essenpestschijfje
(Episphaeria fraxinicola) en het piepkleine Kleine kleivloksteeltje (Flammulaster speireoides). De Sousberg, waar we ook nog even zochten, was echter te droog, alleen een
groepje Bosstaalsteeltjes (Entoloma incarnatofuscescens) was leuk. In totaal haalden
ongeveer 40 soortjes de lijst, niet best maar het was toch een gezellige dag.
5 juli: Amsterdamse waterleidingduinen (Marijke Nauta en Leo Jalink).
Er waren 7 mensen en het was lekker weer. We bezochten een aantal zeer fraaie vochtige
duingraslandjes, waar behalve bloeiende orchideeën ook aardig wat paddestoelen te vinden
waren: in totaal 72 soorten, waaronder de nodige kleine Ascootjes maar ook een groot
aantal plaatjeszwammen als Blauwplaatstaalsteeltje (Entoloma chalybaeum), en Navelsatijnzwam (E. sarcitum), Puntmutswasplaat (Hygrocybe acutoconica), Zwartwordende
wasplaat (H. conica var. conicopalustris), Isabelkleurig breeksteeltje (Conocybe lactea),
Wilgenrussula (Russula subrubens), een Agrocybe op mest, Gewone viltkop (Inocybe
dulcamara) en Wilgenvezelkop (I. salicis). De prachtige geelhoedige Gele satijnzwam
(Entoloma formosum) werd op verschillende plaatsen gevonden en in het begraasde Eiland
van Rolvers kwamen we de Grote vlekplaat (Panaeolus speciosus) weer tegen. Al met al
onze rijkste excursie in Nederland dit jaar.
12 juli: Rode Beek, Brunssumer Heide (Peter Verheesen).
Op 12 juli 2003 zijn we met 7 deelnemers ‘naar een nat Limburgs natuurgebied’
getrokken, omdat het zomer is in juli: de bron van de Rode Beek op de Brunssumerheide,
een gebied met prachtige hoogveenvorming, maar met weinig paddestoeltjes op dat
moment. We vonden 19 soorten, waaronder het Franjekelkje Lachnum tenue op Carexblad en het Russenfranjekelkje (Lachnum diminutum) op een Juncus-stengel. Het
broekbos-gedeelte-met-ven leverde meer op: 55 soorten, waaronder vele vruchtlichamen
van de Groenige elzenmelkzwam (Lactarius obscuratus), de Kleine en Kleinste
elzengordijnzwam (Cortinarius bibulus en C. lilacinopusillus) en ook de Geelvlokkige
gordijnzwam (C. helvelloides). Het was een gezellige dag.
19 juli: Wierdense veld (Emiel Brouwer).
Enkele leden uit de IJsselmeerpolder lieten zich niet door de opkomende droogte
weerhouden om op zoek te gaan naar hoogveenpaddestoelen. Temidden van allerlei
soorten veenmossen trotseerde helaas alleen de Veenmosgrauwkop (Tephrocybe palustris)
de felle zon. In de met Grove den en Zachte berk beboste randen was de oogst iets beter,
getuige onder andere de vondsten van Gele berkenrussula (Russula claroflava) en
Pagemantel (Cortinarius semisanguineus). De lanen rond en door het gebied, die deels
zijn opgehoogd met minder zuur zand, waren nog het rijkste aan paddestoelen. Hier
vonden we onder andere Gladstelige schotelkluifzwam (Helvella villosa) en Bruine
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bekerzwam (Peziza badia). Het aantal gevonden soorten steeg tot 60 door grondig te
zoeken in grazige slootkanten. De verwachtingen waren kennelijk zo laag dat een
succesvolle greep van de excursieleider, die vier soorten opleverde, gevolgd werd door de
verdenking dat deze soorten hier van tevoren waren uitgezet! En zo werd het toch een
geslaagde dag voor de vijf deelnemers.
13 september: Het Twiske (Aldert Gutter).
De vier enthousiaste deelnemers aan deze excursie werden meteen bij de start verrast door
een enorme groep (honderen!) Geaderde leemhoeden (Agrocybe rivulosa) op de houtsnipperpaden in de insectentuin bij het informatiecentrum. Enthousiast werden de
zwammen in alle mogelijke stadia gefotografeerd. Op dezelfde houtsnippers groeiden ook
nog tientallen Hazenpootjes (Coprinus lagopus) en Donkere donsinktzwammen (C. subimpatiens). De leukste vondst van deze dag was een uit het duistere struweel opgedoken
Wijnrode boleet (Boletus fraternus). Uit datzelfde struikgewas werden ook nog allerlei
Hertenzwammen ‘opgediept’, waaronder exemplaren met dikke zwarte haren op de hoed.
De hoge verwachtingen die deze haren opriepen, werden teniet gedaan door de microscopische determinaties die geen andere soorten opleverden dan de Gewone hertenzwam
(Pluteus cervinus), de Grauwgroene hertenzwam (P. salicinus) en de Grondhertenzwam
(P. cinereofuscus).
20 september: Kasteel Loenersloot (Gert Immerzeel).
De prachtige zomer van 2003 gaf geen al te hoge verwachtingen voor deze zonovergoten,
zeer warme dag: een korte-broekenexcursie. Mycologisch was het kasteelterrein bij Kasteel
Loenersloot aan de Angstel nog maagdelijk terrein: tot voor kort was het kasteel
particulier bewoond en altijd zeer gesloten geweest. De huidige eigenaar stelt echter veel
belang in het park en een mycologisch bezoek werd dan ook zeer op prijs gesteld. Na
decennialang nauwelijks enige vorm van beheer of onderhoud, wordt het park nu grondig
gerestaureerd en de soortenlijst liet dan ook veel snippersoorten zien.
Na een gastvrij onthaal met koffie door de op het terrein wonende beheerder, die
geïnteresseerd aan de excursie deelnam, togen we met nog zes deelnemers het gortdroge
park in, dat aanvankelijk slechts lege huisjes van de Wijngaardslak opleverde. Uiteindelijk
werden toch nog 62 soorten genoteerd, vooral dankzij enkele vochtige plekken in de buurt
van de waterpartijen en dankzij enkele recent aangelegde grasveldjes en graspaden en het
vele ondergrondse hout als gevolg van snipperen en andere werkzaamheden. Behalve de
Geelsteelhertenzwam (Pluteus romellii) werden ook grote aantallen Goudgele hertenzwammen (P. leoninus) aangetroffen. Andere niet-alledaagse vondsten waren: Pelargoniumbreeksteeltje (Conocybe dentatomarginata), Fluwelige wortelzwam (Xerula pudens)
en de Olijfkleurige bekerzwam (Peziza granularis). Gelet op de ligging van het terrein op
rivierklei, de kalk in de grond en de aanwezigheid van oude eiken en enkele laantjes zal er
in betere tijden ongetwijfeld nog een aantal verrassingen gevonden kunnen worden. De
beheerder heeft een aantal tips voor beheer ontvangen en wordt door de CPN geadviseerd
inzake paddestoelvriendelijk natuurbeheer, waar hij positief tegenover staat.
27 september: Urkerbos (Gerrit van Duuren).
Het Urkerbos is tussen 1950 en ’55 aangelegd op keileem, grof zand en veen. Het betreft
kleinschalig bos met relatief veel loof- en naaldhoutsoorten. Er is een behoorlijke
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kweldruk waardoor het er zelden erg droog lijkt. Behalve de afwisseling in grond- en
houtsoorten draagt ook een groot aantal grasbermen bij aan de soortenrijkdom van dit nog
geen 300 hectare grote bos.
Ondanks het extreem droge jaar was Flevoland op de wekelijkse werkgroepexcursies de
moeite waard. Vol goede moed gingen 18 deelnemers ’s morgens dan ook op pad, en in dit
Kroonjuweel rook het naar paddestoelen! We vonden in totaal 108 soorten, waaronder
Groene knolamaniet (Amanita phalloides), Weke aderzwam (Leucogyrophana romellii),
Dennenvoetzwam (Phaeolus schweinitzii), Oranjegele bundelzwam (Pholiota
tuberculosa), Wollige franjehoed (Psathyrella artemisiae var. artemisiae),
Bruinplaatfranjehoed (P. badiophylla var. microspora), Vissige eikenrussula (Russula
graveolens) en Zwartrode russula (R. olivaceoviolascens). ’s Middags vonden we nog eens
111 soorten, waaronder Kostgangerboleet (Boletus parasiticus), Oranjebloesemzwam
(Hebeloma sacchariolens), Zeemkleurig hazeoor (Otidea alutacea), Gewoon varkensoor
(O. onotica), Goudvinkzwam (Pholiota astragalina), Goudgele bundelzwam (P.
flammans), Bleekgele bundelzwam (P. gummosa) en Vergelende russula (Russula
puellaris). Het droge jaar was zichtbaar vanwege massaal optreden van bijvoorbeeld Valse
Hanekam (Hygrophoropsis aurantiaca) en Gewone krulzoom (Paxillus involutus) en
geringere aantallen of ontbreken van anders goed vertegenwoordigde soorten als
Kluifzwammen (Helvella spp.) en Ridderzwammen (Tricholoma spp.).
We kregen de indruk dat dit een geslaagde excursie was geweest.
27 september: bossen bij Dorst (Jac Gelderblom).
Ondanks de nog steeds aanhoudende droogte waren er toch nog vijf deelnemers aanwezig.
Door veel stammetjes, afgevallen blad en plantenstengels te bekijken kon toch nog een
naar omstandigheden behoorlijke totaallijst van 152 soorten tot stand komen.
In de ochtend bezochten we Dorst West, een schraal grasland op lemige bodem met
enkele plassen en omringd door gemengd bos. Ondanks de afwezigheid van de graslandsoorten, leverde dit terreindeel 100 soorten op. Vermeldenswaard zijn naast de altijd
spectaculaire Groenschubbige parasolzwam (Lepiota grangei), Geelbruine wolsteelparasolzwam (L. ventriosospora) en Roze spijkerzwam (Gomphidius roseus). Een aantal
zeldzame kleine Ascootjes: Chaetosphaeria callimorpha, Wit waterkelkje (Hyaloscypha
albohyalina var. albohyalina) en H. fuckelii var. alniseda, Lasiosphaeria strigosa en
Bleek kerriekelkje (Phialina lachnobrachya); het zal duidelijk zijn: Stip Helleman was één
van de deelnemers aan deze excursie.
In de namiddag bezochten we Dorst Oost (veel gemengd bos op lemige bodem). Dit
leverde 77 soorten op. Vermeldenswaard is hier een klein Ascootje op een populierenstam:
Hyaloscypha albohyalina var. tigillaris.
4 oktober: Loonse- en Drunense heide (John Kap).
’s Ochtends heb ik drie mensen opgepikt op het station in Den Bosch: één ervaren lid, één
geïnteresseerd lid en één nieuw lid. Een leuk divers groepje dus. Er was slecht weer
voorspeld: veel regen met harde windstoten. Maar al met al is dat toch redelijk uitgebleven
en werden we soms verblijd met flink wat zonnestralen. Af en toe viel er een buitje, maar
tegen de tijd dat de regenponcho aangetrokken was, waren de buitjes alweer vertrokken.
De periode voor de excursie was niet al te best geweest. Eerst heel erg droog en daarna
alleen maar storm en regenbuien. De verwachtingen waren daardoor niet echt hoog, maar
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we gingen vol goede moed op pad. In totaal werd een drietal kilometerhokken bezocht. Het
aantal paddestoelen dat gevonden is, komt toch nog op 130 soorten; met de varianten erbij
133. Hiervan waren slechts vijf Rode Lijst-soorten. Een uitschieter was de Oorlepelzwam
(Auriscalpium vulgare). Deze blééf je tellen. De mooiste vondst van die middag vond ik
toch wel de Weke aderzwam (Leucogyrophana romellii), waarvan een heel groot vers
plakkaat werd ontdekt door Jan Dieker. Verder vonden we nog vijf Psilocybe- en 10
Mycena-soorten, om maar wat te noemen. Eén van de bezochte kilometerhokken is een
inventarisatiehok van mij. Door deze excursie zijn er 42 nieuwe soorten gevonden in dat
hok, waardoor het totaal aantal daarvan nu op 212 is gesteld!
11 oktober: Lichtenbelt, Brummen (Nico Dam).
In principe vond deze excursie plaats in wat wel eens het beste weekend van 2003 zou
kunnen zijn geweest. Het had wat geregend en vorst was er nog net niet. Toch had de
droogte natuurlijk ook hier toegeslagen en die klap was het bos nog niet te boven.
Niettemin: 191 soorten, waarvan er één nog niet eerder in Nederland lijkt te zijn aangetroffen, namelijk Typhula capitata (Plaat 7). Bijzonder vermeldenswaard was verder een
eikenlaan op klei met grote kluiten Olijfkleurige slijmkoppen (Hygrophorus persoonii) en
honderden exemplaren van een Gordijnzwam die, denk ik, naar de naam Cortinarius uraceus ss. Lange zou moeten luisteren. Daarnaast nog twee soorten Varkensoor en de Fluwelige wortelzwam (Xerula pudens), allemaal in diezelfde laan. Volgend jaar maar weer hier
naartoe; in een goed paddestoelenjaar word je hier waarschijnlijk vreugdevol overspannen.
18 oktober: Kralings Bos (Anneke en Ad van den Berg).
Na de uit mycologisch oogpunt abominabele zomer hadden we de hoop dat de eerste
herfstregens net op tijd waren gekomen om ons toch nog een glimp van de bekende
soortenrijkdom (tegen de 600 soorten) van dit bos te laten zien. Helaas, de afgelopen
dagen met harde, droge wind hadden hun destructieve werk gedaan. Met in totaal 12
deelnemers (vier niet-leden) konden we weliswaar heerlijk van de zon genieten, maar
uiteindelijk niet meer dan een mager lijstje van 96 soorten produceren. Van tijd tot tijd
was er natuurlijk toch wel iets leuks te zien, zoals een boomstam met Geschubde
oesterzwammen (Pleurotus dryinus) in allerlei prachtige stadia. En helemaal aan het einde
van de wandeling een flinke groep Geurige schijnridderzwammen (Lepista irina), die hun
geheim pas prijsgaven toen we thuis een sporee maakten. De in het veld waarschijnlijk
door de droogte geurloze vruchtlichamen verspreidden toen pas hun krachtige
karakteristieke aroma. De grootste verrassing was uiteindelijk dat er van de 96 soorten tien
nieuw bleken voor het bos!
19 oktober: ‘Kleine startbaan’ en het Westerveld bij Uffelte (Rob Chrispijn).
Zondag 19 oktober begon als een prachtige winterdag met matige vorst. Om warm te
blijven was het raadzaam om stevig door te stappen en niet te veel met je vingers aan de
bevroren paddestoelen te zitten. Wie eigenwijs was, merkte dat de verschillen in
vorstbestendigheid groot waren: de langs het schelpenfietspad groeiende Donzige melkzwam (Lactarius pubescens) en Rimpelige melkzwam (L. theiogalus) waren stijf bevroren,
maar de vele Gewone viltkoppen (Inocybe dulcamare) hadden nergens last van. Terwijl de
zon aan kracht won, bereikten we de in de Tweede Wereldoorlog op een leemlaag
aangelegde ‘Kleine startbaan’. Normaal is die rijk aan bijzonderheden, maar nu waren er
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tussen het kort gemaaide gras nauwelijks paddestoelen te vinden. Alleen de elders
zeldzame Baardige melkzwam (Lactarius torminosus) liet geen verstek gaan, maar wel
waren de exemplaren amper half zo groot als in andere jaren.
Vlak achter de startbaan ligt het Westerveld, een stuifzandgebied waar de militairen
mooi werk verrichten door er in hun rupsvoertuigen rond te crossen in min of meer vaste
banen. Dat laatste is belangrijk: het zorgt bij een beheerste dynamiek voor het opwoelen
van stikstofarm zand. Liefhebbers daarvan waren ook nu aanwezig: Okerkleurige
vezeltruffel (Rhizopogon luteolus), Rookrussula (Russula adusta), Gele ridderzwam
(Tricholoma equestre) en Glanzende ridderzwam (T. portentosum). Vier dennensymbionten die in Nederland sterk achteruit zijn gegaan.
In het ‘Fins meertje’ stond nauwelijks nog water en de mycoflora was geen schim van
wat het in de zomer geweest was. Maar het bospad ernaartoe was relatief rijk aan soorten
die in Drenthe weinig algemeen zijn. Het pad was ooit verhard geweest met puin en de
basische uitspoeling had gezorgd voor een berm die een geschikt milieu vormde voor
Parasolzwammen, zoals de Geelbruine wolsteelparasolzwam (Lepiota ventriosospora).
Ook groeiden hier de Wijnkleurige champignon (Agaricus semotus) en heel veel Kleine
poederparasollen (Cystolepiota seminuda).
25 oktober: Zeedorpenlandschap oostelijk van Zandvoort (Nico Buiten).
Na maandenlange droogte en de schrale wind en kou van de voorgaande dagen
verwachtten de vijf deelnemers aan deze excursie door de duinen ten oosten van Zandvoort
niet veel paddestoelen te zien. Het duingrasland viel inderdaad tegen: zelfs het normaal
gesproken altijd aanwezige Bruingelige sneeuwzwammetje (Hygrocybe virginea var.
ochraceopallida) liet het afweten. Leuk was wel de vondst van een groeiplaats van de
Peperbus (Myriostoma coliforme). In een geplagde duinvallei met humusarm kalkrijk zand
stond bij kruipwilg de Geringde wilgenvaalhoed (Hebeloma collariatum). Bijzonder waren
enkele naaldbosjes die werden bezocht. Hier stonden honderden Oorlepelzwammen
(Auriscalpium vulgare), tientallen Bruine ringboleten (Suillus luteus) en, op een
noordhelling in een naar het noorden gelegen bosrand met wat liguster, een Koperrode
spijkerzwam (Chroogomphus rutilus). Deze soortenrijke bosjes maakten dat er op deze
plezierige dag – hoewel op de achtergrond voortdurend het geraas van het autoracecircuit
van Zandvoort hoorbaar was – toch nog ruim 40 soorten werden gevonden.
25 oktober: Bossen tussen Rijssen en Markelo (Wim Ligterink).
Hoewel de verwachtingen als gevolg van de weersomstandigheden niet erg hoog waren,
werden door de zes deelnemers aan deze excursie toch nog 110 soorten gevonden. Meest
interessant waren de vele exemplaren van de Oorlepelzwam (Auriscalpium vulgare), de
Verblekende knotszwam (Clavulinopsis luteoalba), Kleverig trechtertje (Gamundia
striatula), Muisgrijze ridderzwam (Tricholoma myomyces) en Appelrussula (Russula
paludosa).
15 november: Leyduin (Friedjof van den Bergh).
Ongeveer 20 personen namen deel aan deze excursie. Het was mooi weer en er werden
121 soorten gevonden. Als grootste bijzonderheid moet zeker genoemd worden de Tengere
slijmkop (Hygrophorus mesotephrus), verrassend genoeg een week tevoren ook al
gevonden in Bakkum. Verder bijv. het Gestreepte oorzwammetje (Crepidotus applanatus).
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22 november: Maasheggenlandschap bij Vierlingsbeek (Stip Helleman)
Het gebied wordt gekenmerkt door bosschages, afgewisseld met stuifzand op rivierduinen.
Er werd één km-hok bezocht, waarin 139 soorten werden gevonden, voornamelijk
algemenere soorten en weinig vruchtlichamen: het ziet er naar uit dat het neerslagtekort
zelfs nog zo laat in het jaar zijn uitwerking heeft. Leuk om te noemen is wel Hyaloscypha
quercicola, die slechts drie jaar eerder als nieuw voor Nederland werd geïntroduceerd en
nu een algemene soort blijkt te zijn, als er maar doelgericht naar gezocht wordt. Het is een
cambiumbewonende soort op pas loslatende schors, voornamelijk van eik. Een andere
vondst was de Kale knoflooktaailing (Marasmius scorodonius), die landelijk gezien niet
echt zeldzaam is, maar in deze contreien nauwelijks wordt gevonden.
29 november: Voorne (Peter-Jan Keizer).
Onze excursiedag viel in een periode van tamelijk zachte temperaturen en wat regen.
Helaas was het op de dag zelf koud en schraal weer met temperaturen van zo’n 4 à 5
graden en een straffe wind. Dat heeft echter de pret beslist niet mogen drukken. We waren
met een groep van 12 personen. Als perfecte starter had Grieta thermoskannen met koffie
en thee meegenomen, een buitengewoon aangenaam initiatief. Aldus verwarmd togen we
op weg, met als eerste doel enkele schraalgraslanden dicht bij het voormalig biologisch
station Weeversduin. Het grasland zelf staat bekend als een echte ‘wasplatenweide’, maar
maakte met slechts twee soorten wasplaten, nl. het Sneeuwzwammetje (Hygrocybe nivea)
en Papegaaizwammetje (H. psittacina) zijn reputatie maar gedeeltelijk waar. Er stond
verder nog een klein wit paddestoeltje, dat pas thuis zijn identiteit prijs gaf: Witte
stinkmycena (Hemimycena delectabilis). Verder waren er nog diverse algemene kleine
graslandsoorten te bewonderen. In de bosjes rondom dit gebied werd natuurlijk nog wat
gesnuffeld, wat een leuk parasolzwammetje opleverde: het Piekhaarparasolzwammetje
(Lepiota echinella). Een Elfenbankje bleek niet het gewone elfenbankje te zijn, maar het
Gezoneerde elfenbankje (Trametes multicolor), en een stekelig uitgevallen korstzwam was
de Franjetandjeszwam (Hyphodontia barba-jovis), een soort die typisch voor eikentakken
in het duingebied is. In het km-hok vonden we in totaal 62 soorten. Een eindje verderop
hebben we gezocht in een stukje open duinterrein, met direct een mooi resultaat: de
Peperbus (Myriostoma coliforme) en de Heide-aardster (Geastrum schmidelii), beide in
diverse exemplaren te vinden. Op een beweid duingrasgebied daar in de buurt vonden we
diverse mestbewoners, waaronder twee zeldzame: het mest-nestzwammetje (Cyathus
stercoreus) en het Blauwvoetkaalkopje (Psilocybe fimetaria). Ten slotte hebben we nog
een stukje buitenduin bezocht. Hier vonden we enkele typische, voor dit habitat
kenmerkende soorten: Duinmostrechterzwam (Clitocybe barbularum), Donkerstelige
stuifbal (Tulostoma melanocyclum) en Gesteelde stuifbal (T. brumale), de zeldzame
Dwergbovist (Bovista limosa, gedetermineerd door Marcel Groenendaal) en als toetje op
een konijnenkeutel de Kleine speldenprikzwam (Poronia erici). Alles bij elkaar hebben we
ruim 100 soorten gezien en een prima excursie beleefd.
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In het jaar 2003 is er flink getimmerd ten behoeve van de werkgroep. Zichtbaar voor
iedereen werd dat voor het eerst op 1 juli, toen met Coolia de nieuwe informatiefolder over
de WPN werd meegestuurd. Na twee jaar wikken en wegen over de tekst en vooral zoeken
naar iemand die de realisatie ervan op zich wilde nemen, konden in juni 1500 vouwfolders
op A3 worden gedrukt. Duizend stuks zijn via Coolia onder de NMV-leden en
NEM-karteerders verspreid, terwijl de overige 500 exemplaren de komende vijf jaar kunnen
worden gebruikt tijdens mycologische activiteiten op de instituten of bij landelijke en
regionale natuurdagen.
Tijdens het uitwerken van de inhoud van de folder ontdekte ondergetekende dat de
WPN ook een eigen website had. Een bezoekje daaraan leerde echter dat deze pagina al
weer wat verouderd was. Dat is natuurlijk jammer, vooral nu het Internet voor steeds meer
mensen dé ingang naar de wereld lijkt te worden... Misschien is dat voor een veldbioloog
onbegrijpelijk, maar realiteit is dat je als werkgroep, om het arbeidsintensieve
inventarisatiewerk te kunnen blijven volhouden, afhankelijk bent van vele mensen en een
regelmatige toestroom van nieuwe karteerders. Daarom is bekendheid een goed ding en het
Internet biedt een relatief goedkope manier om heel veel mensen kennis te laten maken met
de vereniging en het werk dat zij doet. Het was dan ook goed om te zien dat er al een
karteringssite bestond, en ik nam me voor om hem te gaan verversen. Meteen na het
afronden van de folder werd dan ook een begin gemaakt met een nieuwe website, waarvan
een proefversie in de zomermaanden ‘de lucht in’ ging. Op 24 augustus kreeg de site zijn
huidige, visueel aantrekkelijke vorm en werd een teller toegevoegd; sinds die datum hebben
bijna 3500 mensen de site bezocht. Op de site kunnen recente verspreidingskaartjes van
interessante soorten worden gepubliceerd, kan men bijzondere waarnemingen laten plaatsen
en is zeer uitvoerig allerlei informatie te vinden over de paddestoelenkartering, de NMV,
verschillende publicaties, het determineren van paddestoelen, tips om waarnemigen door te
geven en hoogtepunten uit het Nederlandse paddestoelenonderzoek, voor zover interessant
en aantrekkelijk voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in paddestoelen en die wellicht de
stap willen maken ook eens kennis te maken met de mycologen in het veld. Bovendien
‘linkt’ de site door naar websites van regionale paddestoelenwerkgroepen en kunnen
werkgroepen zonder eigen site hun excursieprogramma hier laten publiceren.
Een andere grote klus die al een poosje lag te roepen om te worden opgepakt was de
herziening van de karteerdershandleiding. De oude, tweede druk, stamde nog uit de tijd dat
al het invoerwerk door het IKCN werd gedaan en het districtenstelsel nog maar net was
ingevoerd. Inmiddels hadden veel DC’s van het eerste uur hun taak alweer doorgegeven en
was het Biologisch Station te Wijster opgeheven, terwijl ook de overige adressen nergens
meer naar toe leidden... Naast aanpassingen hieraan is de derde, herziene druk verder
voorzien van enkele nieuwe kaartjes en grafieken, talloze kleine aanpassingen en
verbeteringen die door de veranderde structuur en de invoering van SPOT nodig waren
geworden en een gecompleteerde lijst van paddestoelenherbaria. In de tweede week van
januari was de handleiding klaar en de eerste 100 exemplaren die ik meebracht naar de
Nieuwjaarsbijeenkomst, was ik voor het einde van de dag al kwijt.
Enkele DC’s hebben het stokje weer doorgegeven. Zo is Roeland Enzlin vervangen door
Roel Douwes, liet Frits Benjaminsen zich opvolgen door Jo van Meurs en nam Piet
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Kelderman het werk over van Peter Verheesen. Ook Wim Ligterink zal zijn taken laten
overnemen: op dit moment werkt hij André Houter in.
Het ‘stuwmeer’, waarvan in het verslag van vorig jaar werd gesproken, is nog niet leger.
Voor veel werk moet nog menskracht worden gevonden, wat niet eenvoudig is, omdat veel
dingen specifieke kennis en/of vaardigheden vragen. Grieta Fransen heeft echter een
welkom begin gemaakt met pompen: zij heeft 177 formulieren van nieuwe soorten
nageplozen en in SPOT ingevoerd. Nieuwe meldingen zijn een notoir probleem voor het
karteringsbestand, omdat ze ten tijde van de melding nog geen nummer hebben, waardoor
ze nogal eens tussen de wal en het schip vallen.
Bij het schrijven van dit verslag telt de waarnemerslijst 541 karteerders. Slechts een
klein deel daarvan is actief: 77 mensen leverden het afgelopen jaar 62.802 nieuwe
waarnemingen aan. Honderdtwaalf nieuwe nummers konden aan het soortenbestand worden
toegevoegd, verdeeld over 24 geslachten, 84 soorten, 3 variëteiten en 1 imperfecte vorm.
De totale omvang van het bestand beslaat nu ruim 1,3 miljoen records.
Nieuwe, tot maart 2004 bijgewerkte, lijsten van herbariumnummers, karteerders en een
nieuw namenbestand (respectievelijk herb.dbf, wrn.dbf en padd2.dbf) zijn te downloaden
van de WPN-site. Mensen die SPOT voor het eerst downloaden, krijgen deze vernieuwde
referentiebestanden er meteen bij. Iedereen die al met SPOT werkt, kan de gelijknamige
bestanden in de referentiemap (C:\Spot\ref\) vervangen en zal dan met de nieuwe nummers
werken.
Veel communicatie verloopt tegenwoordig via E-mail. Ad verstuurde ruim 600 mailtjes,
terwijl hij er bijna 800 ontving; Aldert kreeg 460 berichtjes binnen en schreef er zelf 390
ten behoeve van de kartering. En daar de communicatie niet veel meer is dan een
ondersteuning van het eigenlijke werk, zal duidelijk zijn dat het wel eens moeite kost de tijd
te vinden die nodig is om alles op rolletjes te laten lopen. Het komende jaar zullen we
daarom zoeken naar mensen die kleine klussen voor hun rekening kunnen nemen. Gedacht
kan daarbij onder andere worden aan een manier om fouten in het bestand op te sporen en
om daadwerkelijk correcties door te voeren. Ook ligt er nog veel bijzonder invoerwerk. Al
met al is de kartering een bruisend bedrijf, waarin nog een hoop uitdagingen op uitvoer
liggen te wachten.
Aldert Gutter, Enkhuizen, 20 april 2004

Volgende pagina: Een indruk van de nieuwe WPN website
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Kegelmorielje
Morc:hellaelataFr.:Fr.
Beschrijving:
Op 31 maart 2004 komt er een meldinr,t binnen dat er morieljes staan in een
tuin 1n Hulst. Direkt hier naartoe. De monel)eS staan vooral tet;~en de
scheldint;~smuur met de buren en de mooiste staan achtereenoroene Kliko.
Ze liooen bijna allen, een 20 tal, omver daar ze vlak teQen de muur
tevoorschijn komen. Het is hier een pleitoceen umdQebied 1n een
"stadswijk". De voiQroe1de e~emplaren liggen op steenslag zoals op de foto
W zien is. AJs ik de steenslaiJ verwijder om te zien waarom ze vlak tegen de
muur boven komen, komt er een soort onkruidscherm Wvoorschijn w aar de
sttlenslagopligt. Vandaardewaarschijnlijk eniozinsraregroeiwijze.
Erstaandaarooknogkleinemeteengrijzehoed, bijnadekleurals vande
steentjesdie ophetpadliggen.Op~ zijndegrijze hoeden

te zien b1j de M. esculenta. Ik wist n1et dat dit ook kon. Blijkbaar komt bij de
l<egelmorieljeditverschi)nselineenjongstadlumookvoor. Ditkanuiteraard
voor verwarring zorgen. Naarmare de paddestoel çroeit, w ordt de tekening
van de f"laaréén punttoelopendelijnen met daartussen de rechthoekiQe
kamersdes te strakker.
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INVLOED
Hoe gaan de dingen? Mensen vinden elkaar in een ideaal, een duidelijk doel. Ze bouwen
een organisatie op om dat doel te verwezenlijken. Die organisatie krijgt meer en meer
invloed op maatschappelijk gebied, wordt een factor van betekenis. Deze positie in de
samenleving wordt gekoesterd, want het vergroot de kans om politieke beslissingen te
sturen. Het voortbestaan van de organisatie is inmiddels zeker even belangrijk geworden als
de verwezenlijking van het oorspronkelijke doel. Er wordt gezegd dat de organisatie volwassen is geworden. Je kunt ook zeggen dat het eigenbelang zo groot is dat de organisatie
gechanteerd kan worden. Met geld en door mensen die de subsidiekranen bedienen, zoals
politici en bestuurders.
Deze variatie op Darwins survival of the fittest is ook goed waarneembaar bij organisaties
en ambtelijke afdelingen die zich professioneel bezighouden met de natuur in Nederland.
De drang om voort te bestaan versterkt de neiging tot het vinden van schijnoplossingen en
compromissen. Terwijl de natuur in ons land nog altijd verder achteruitgaat, hebben de
regelaars in Nederland een nieuwe uitvinding omarmd: natuurcompensatie. Een
aantrekkelijk idee, bedacht achter een bureau, dat in de praktijk vaak slecht uitvalt. Een
voorbeeld: in het IJsselmeer is voor vele miljoenen een vogeleiland aangelegd als
compensatie voor een recent verrezen woonwijk. Als een stadsecoloog vaststelt dat dit
eiland te dicht bij de kust ligt, waardoor het te makkelijk bereikbaar is voor roofdieren en
dus ongeschikt is voor koloniebroeders als visdief en kokmeeuw, dan mag hij niet hardop
zeggen dat dit project als mislukt kan worden beschouwd. Zelfs liever niet binnenskamers.
Want zijn constatering brengt de geldstroom in gevaar!

152

door Rob Chrispijn

Misschien moeten wij ons gelukkig prijzen dat we lid zijn van een bescheiden vereniging,
waar belangen zoals die hierboven geschetst worden, minder lijken te spelen. De
keerzijde hiervan is natuurlijk dat de invloed van de NMV ook uiterst gering is. Dat werd
nog eens bevestigd tijdens de laatst gehouden Floradag die was gewijd aan de
mycologische Kroonjuwelen van Nederland.
Een van de sprekers gaf een nogal hilarische opsomming van de pogingen van de
NMV om het beleid ten aanzien van de mycologisch uiterst waardevolle Notenlaan bij
Zeist te verbeteren. Het beheer over deze laan is de afgelopen veertig jaar in handen
geweest bij verschillende instanties. Maar wie er ook benaderd werd en hoe dringend ook
werd aangedrongen om tot actie over te gaan, het resultaat was steeds nihil. Op geen van
deze brieven is ooit gereageerd!
Misschien moeten we binnen de NMV eens een dag houden om te onderzoeken op
welke manier de invloed van onze vereniging vergroot kan worden en hoe de pers beter
bespeeld kan worden. En of we dat eigenlijk wel willen. Want hoe gaan de dingen?

HET GESLACHT CORTINARIUS IN NEDERLAND – VI:
Groep 26 – slanksporige Telamonia’s
Nico Dam1 & Thomas W. Kuyper2
1)

2)

Hooischelf 13, 6581 SL Malden
Sectie Bodemkwaliteit, Wageningen Universiteit, Postbus 8005, 6700 EC Wageningen

Dam, N. & Kuyper, Th.W., 2004. The genus Cortinarius in the Netherlands – VI: Group 26 –
Telamonia’s with slender spores. Coolia 47(3): 153-167.
We present an overview of the Dutch species of Cortinarius subg. Telamonia with slender
spores (length/width ratio Q > 2), including an identification key and short descriptions of the
species. Eleven species are recognized in this (very heterogeneous) group, but species with Q.2 are
possibly not all included. Only two species (C. fusisporus and C. violilamellatus) are fairly
common. The others are considered extinct (C. heterosporus) or very rare, and three putative species
are known from only one collection. The latter are presented as Cortinarius spec., awaiting more
material. Most species are found in Pinus forests on nutrient-poor sand (or replacement
communities thereof) and in Salix repens shrub in the coastal dunes.

Om maar eens met de deur in huis te vallen: de slanksporige, hygrofane Gordijnzwammen, en daarover gaat dit verhaal, vormen een lastige groep. Naast het gebruikelijke
excuus van een drukke baan en weinig tijd en zo is dat er de belangrijkste reden voor
waarom er na deel 5 (Dam & Kuyper, 2003) ruim een jaar stilte is geweest in onze serie
artikelen over de Nederlandse soorten van het geslacht Cortinarius, de Gordijnzwammen.
We pakken de draad hier dus weer op met een bespreking van groep 26 uit onze eerder
gepubliceerde groepensleutel (Dam & Kuyper, 1998). In die sleutel was groep 26 als volgt
gedefinieerd: Hoed en steel droog (niet kleverig), hoed hygrofaan, sporen cylindrisch en
meer dan twee keer zo lang als breed. Voor dit verhaal hebben we de definitie iets
verruimd, en ook de nauwelijks hygrofane Cortinarius pearsonii (Kleinsporige
gordijnzwam) meegenomen. In deze wat opgerekte definitie omvat groep 26 dus
Gordijnzwammen met een droge hoed en steel, en sporen die minstens twee keer zo lang
als breed zijn (ongeacht hun verdere vorm). Daarbij bleek, meer dan voor andere bijdragen
in deze serie het geval was, ook een psychologisch probleem mee te spelen. Normaliter
bepalen we sporenmaat en -vorm (Q, de lengte/breedte-verhouding) op basis van minstens
tien willekeurig gekozen sporen. Bij nadeterminatie van verschillende collecties, en ook
bij controle van elkaars determinaties, bleek dat van de willekeurig uitgekozen sporen de
relatief slanke sporen soms oververtegenwoordigd waren. Blijkbaar kan de illusie of de
wens om met een slanksporig taxon te doen te hebben (een klein groepje, dus makkelijker
determineren!) wel eens gevolgen hebben voor de keuze van de sporen die we meten. We
zijn zo arrogant om te menen dat wij niet de enige mycologen zijn die slanke sporen soms
door een iets te zonnige bril bekijken. We willen er dan ook op wijzen dat onze sleutel
juist bij collecties waarbij de lengte/breedte-verhouding (Q) ongeveer 2 is mogelijk niet
geheel compleet is: twijfelgevallen staan er waarschijnlijk niet allemaal in. Uiteraard
houden we ons voor dergelijke collecties nog steeds aanbevolen.
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Er zit nog wel enige variatie in de sporenvorm, hoewel die vaak subtiel is, en we zullen
er in dit verhaal relatief veel aandacht aan schenken. Vaak zijn de sporen in vooraanzicht
aan de basis wat breder dan aan de top, waardoor ze, voor wie zijn literatuur kent, wel wat
op een menhir lijken (zie bijv. Goscinny & Uderzo, 1961). Het omgekeerde komt ook voor,
zij het zelden: sporen zijn dan breder aan de top dan aan de basis, en hebben ongeveer de
vorm van een appelpit. Daarnaast zijn de sporen bij sommige soorten wat onregelmatig,
minimaal hoekig/bultig, alsof ze een niet erg stevige celwand hebben die makkelijk een
bult of een deuk oploopt.
Het aantal taxa in groep 26 is wat groter gebleken dan we in eerste instantie voorzien
hadden. Voor een deel komt dat natuurlijk doordat we de definitie wat opgerekt hebben,
maar dat levert eigenlijk alleen de al genoemde C. pearsonii als extra soort op. Voor een
groter deel wordt het veroorzaakt door collecties die we van diverse NMV-leden kregen of
die we in herbaria tegenkwamen. Dit zal later blijken uit de beschrijvingen van de
afzonderlijke soorten. En tenslotte is er dan nog de Holsteelgordijnzwam, C. cavipes, die
we gewoon vergeten waren. Daar staat tegenover dat er ook twee soorten zijn die we bij
nader inzien hier niet hoeven te behandelen, nl. C. tiliaceus en C. pseudocandelaris.
Eerstgenoemde hoort, afgaand op de oorspronkelijke beschrijving (Arnold, 1993),
vanwege de relatief brede sporen (Q=1.6-1.8) eigenlijk helemaal niet in deze groep thuis.
Op de reden om hem daar oorspronkelijk toch in op te nemen komen we later nog even
terug, in de notities bij C. violilamellatus. De tweede soort, C. pseudocandelaris, is
weliswaar opgenomen in het Overzicht van de Paddestoelen in Nederland (Arnolds et al.,
1995; verder afgekort tot OPN), maar is in feite nog nooit in Nederland gevonden (Dam &
Kuyper, 2002).
Eigenlijk voor het eerst in deze serie zit er een opvallend ecologisch aspect aan de hier
te bespreken groep Gordijnzwammen: Er zijn opvallend veel soorten slanksporige
Telamonia’s1 oorspronkelijk beschreven uit dennenbossen op zeer voedselarme
zandgronden, vaak bossen waar de bodem grotendeels met korstmossen bedekt en gras
vrijwel afwezig is (Cladonio-Pinetum sylvestris (Stortelder et al., 1999)). We hebben hier
geen goed onderbouwde verklaring voor, en kunnen banaal toeval ook niet uitsluiten. Wel
is het zo dat die soorten, voor zover ze hier voorkomen, bij ons ook in vervangingsgemeenschappen bij loofbomen gevonden worden. Daarnaast komen in deze bijdrage ook
relatief veel soorten uit kruipwilgstruwelen in de kustduinen aan de orde. De oorzaak
daarvan is waarschijnlijk nogal triviaal: Dit is de eerste aflevering in deze serie waarin
ook kleine bruine Telamonia’s ter sprake komen, en daarvan zijn er nu eenmaal erg veel
beschreven uit dwergwilgstruweel (zie Bon (1992) voor een compilatie). Weliswaar gaat
het daarbij vooral om soorten uit de alpiene dwergwilgstruwelen (Jules Favre’s micro-bos,
waarin de paddestoelen boven de bomen uit groeien (Favre, 1955)), maar recentelijk is een
niet onaanzienlijk deel daarvan ook voor de Nederlandse kustduinen gemeld (Arnolds &
Kuyper, 1995). Enkele daarvan bezitten opvallend slanke sporen, en die soorten komen
ook in dit verhaal ter sprake. We willen hier vast opmerken dat we ons bij de
oorspronkelijk door Favre beschreven soorten baseren op de revisie van Horak (1987).

1

Telamonia is een ondergeslacht van Cortinarius, waartoe alle soorten uit groep 26
behoren.
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Sleutel tot de Nederlandse Gordijnzwammen uit groep 26
Zie de beschrijvingen van de afzonderlijke soorten voor Nederlandse namen.
Waar in de sleutel over incrusterend pigment gesproken wordt gaat het om de kleur in 3-5% KOH.
Afkortingen: sp. = sporen; Q = lengte/breedte-verhouding van de sporen.

1. Grote paddestoel met kleine sporen; hoed 60-100 mm, steel tot 120×17 mm (basis tot
25 mm); sp. 7-8 × 3,8-4,2 µm, vrijwel glad
C. pearsonii
1. Kleinere paddestoelen met langere sporen (8-12 µm) die vaak duidelijk ruw zijn
2. Sp. zeer slank, 8,5-10 × 3-3,5 µm, Q = 2,7-3; steelbasis met oud-roze velum;
lamellen helder kaneelbruin
C. heterosporus
2. Sp. breder (lengte variabel), duidelijk minder slank; velum wittig, gelig, bruinig of
nauwelijks herkenbaar
3. Sp. 8-9,5 × 4-5 µm; geur sterk, peperig of naar cederhout (geur van C. parvannulatus); lamellen en steeltop van jonge exemplaren donker paars C. spec. 4
3. Sp. groter; geur onopvallend of naar Pelargonium
4. Velum bleek strogeel, bleek geelbruin of bruinig
5. Hoed vrij licht geelbruin, opvallend grof vezelig (doet aan een Vezelkop
denken); steel licht geelbruin met bruinige velumring; geur (zeer) zwak,
met een element van Pelargonium
C. ammophilus
5. Hoed donker roodbruin, met fijne velumvezeltjes; steel roodbruin met
bleek gele overlangse vezels en velumbandjes of plakjes; geur
onopvallend
C. fusisporus
4. Velum wit of vuilwit
6. Sp. met Q = 2,4-2,6; hoedrand doorschijnend gestreept
C. spec. 3
6. Sp. minder slank, Q = 1,9-2,3; hoedrand zelden gestreept
7. Lamellen met persistent grijs-violette tint; geur naar Pelargonium
C. violilamellatus
7. Lamellen zonder violette tint, bruin in alle stadia; geur onopvallend
8. Sp. gemiddeld langer dan 10,5 µm, met versmalde basis
9. Sp. ellipsoid, 5,5-6,5 µm breed, Q = 1,9
C. unimodus ss. AdC
9. Sp. traanvormig, 4,9-5,3 µm breed, Q = 2,1-2,2
C. spec. 5
8. Sp. gemiddeld korter dan 10,5 µm, met afgeronde basis
10. Steeltop paars; incrusterend pigment geelbruin
C. cavipes
10. Steeltop (geel)bruin; incrusterend pigment donker bruin
(zonder gele tint)
C. cucumisporus
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Tot zover de inleiding. Op de vorige pagina staat een sleutel tot de soorten uit groep
26, en die soorten worden hieronder kort beschreven en becommentarieerd. Net als in de
vorige afleveringen houden we ons aan de in Nederland gangbare namen voor de soorten,
zonder daarmee te willen impliceren dat dat ook de nomenclatorisch correcte zijn. In
totaal gaat het om elf soorten, waarvan er drie nog zo slecht bekend zijn dat we ze nog
geen naam willen geven (C. spec. # in de sleutel, waarbij we gewoon doornummeren na de
eerdere afleveringen in deze serie). Bij iedere soort wordt het vermeld als ze in de Rode
Lijst (Arnolds & van Ommering, 1996) voorkomen, en we hebben dankbaar gebruik
gemaakt van de informatie in het OPN en de bijbehorende kaartenbijlage (NMV, 2000).
Zoals gewoonlijk houden we ons aanbevolen voor collecties van alle hier behandelde
soorten (wijnliefhebbers: zie C. heterosporus!), met uitzondering van de twee algemeenste
(C. fusisporus en C. violilamellatus). Ook collecties van slanksporige Gordijnzwammen
die met deze sleutel niet te determineren zijn zijn van harte welkom.
Beschrijvingen van en notities bij de afzonderlijke soorten
(alfabetische volgorde)
Cortinarius ammophilus A. Pearson — Duingordijnzwam (figuren 1a en 3).
Hoed tot 22 mm diameter, gewelfd, met umbo, centrum donker bruin, naar de rand meer
geelbruin, opvallend wittig vezelig (zoals bij veel Vezelkoppen (Inocybe soorten)).
Lamellen vrij dicht opeen, breed aangehecht, roestbruin met blekere snede. Steel tot
39×3 mm, gelig bruin maar donkerder naar de basis, met bruinige velumring halverwege
en verspreide velumvlokjes daaronder. Geur zwakjes naar Pelargonium. Sporen 9-10,5 ×
4,5-5 µm, Q = 2,0, slank elliptisch maar vaak een beetje onregelmatig gevormd; met
kleine, niet erg opvallende wratjes.
De Duingordijnzwam is een interessante soort, met een uiterlijk dat eerder aan een
Vezelkop dan aan een Gordijnzwam doet denken. Niettemin, de lamellen zijn roestbruin,
en dat geeft in het veld al de doorslag. Het lijkt een bijzonder zeldzame soort te zijn,
hoewel de oorspronkelijke auteur anders vermoedde (Pearson, 1946). Alle ons bekende
collecties (en dat zijn er niet veel) zijn uit de kustduinen afkomstig, waar de paddestoelen
bij kruipwilg (Salix repens) groeiden. We hebben vier Nederlandse collecties gezien die
als C. ammophilus het herbarium in waren gegaan. Drie daarvan rekenen we tot C.
fusisporus (Zandpadgordijnzwam), de vierde beschouwen we als een ‘echte’ Duingordijnzwam; deze collectie is uitvoeriger beschreven in Arnolds & Kuyper (1995),
waarvan de beschrijving hierboven een uittreksel is. Cortinarius fusisporus kan het beste
van C. ammophilus onderscheiden worden aan de hand van de grondkleur van hoed en
steel (d.w.z. de kleur van het oppervlak als je alle erop liggende vezels even wegdenkt): bij
C. fusisporus is die diep roodbruin, bij C. ammophilus grauw- tot gelig-bruin. Daarnaast
zijn de sporen van C. fusisporus gemiddeld iets slanker en hebben ze een wat duidelijker
deukje boven de apiculus, maar dat zijn beide nogal subtiele kenmerken.
Figuur 1 (volgende pagina). Sporen van alle hier besproken Gordijnzwammen. a) C. ammophilus; b)
C. cavipes; c) C. cucumisporus; d) C. fusisporus; e) C. heterosporus; f) C. pearsonii; g) C. spec. 3; h)
C. spec. 4; i) C. violilamellatus; j) C. unimodus ss. AdC; k) C. spec. 5. De maatstreepjes corresponderen
met 10 µm.
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In ons land is de Duingordijnzwam dus zeer zeldzaam, en bekend van slechts één collectie
(Terschelling, oktober 1990). De soort is daarom in de Rode Lijst als Bedreigd
opgenomen. (Overigens op grond van een collectie uit 1983 waarvan we geen materiaal
konden achterhalen.)
Cortinarius cavipes J. Favre — Holsteelgordijnzwam (figuur 1b).
Hoed tot 14 mm breed, gewelfd, met een stompe umbo, zeer donker bruin, met een kort
doorschijnend gestreepte rand en schaarse witte velumvezeltjes. Lamellen vrij helder
oranjebruin. Steel 28×2-2,5 mm, bruin met een vleeskleurige tint indien jong, wit vezelig.
Sporen 9-10 × 4,5-5 µm, Q = 2,0; bijna cylindrisch tot langgerekt elliptisch, bruingeel,
zwak geornamenteerd.
De Holsteelgordijnzwam is één van de alpiene, bij dwergwilgen groeiende Telamonia’s die
recent ook uit de Nederlandse kustduinen bij kruipwilg gemeld zijn (Arnolds & Kuyper,
1995). Ondanks de naam is de holle steel niet bijzonder specifiek voor deze soort. Wel is
dat de combinatie van slanke sporen, paarse steeltop, en helder oranje- tot geelbruine
lamellen. De beschrijving hierboven is gebaseerd op één collectie (Terschelling, oktober
1990) die goed met het oorspronkelijke concept (Horak, 1987) overeenstemt, al zijn de
sporen wat aan de kleine kant (de sporenmaat van de typecollectie is 10-11,5 × 5-5,5 µm).
Er zijn meerdere collecties als C. cavipes in het herbarium van Wageningen opgeborgen,
maar die hebben nadrukkelijk minder slanke sporen, en moeten waarschijnlijk tot andere
soorten (bijv. C. helobius, de Kleine moerasgordijnzwam) gerekend worden.
Daarmee lijkt ook de Holsteelgordijnzwam in Nederland slechts van één of enkele
vindplaats(en) op Terschelling bekend te zijn. Ze is als Gevoelig in de Rode Lijst
opgenomen.
Cortinarius cucumisporus Mos. — Langsporige gordijnzwam (figuren 1c en 2).
Hoed 10-25 mm, eerst kegelvormig, later vlak gewelfd tot ongeveer vlak, meestal met
kleine umbo, donker (roodachtig) bruin, rand bleker, niet gestreept; sterk hygrofaan, dof
oranjebruin opdrogend. Lamellen matig dicht opeen, breed aangehecht of ietsje uitgebocht,
donker geel- tot roestbruin in alle stadia, bij jonge exemplaren soms met een waasje violet.
Steel 17-30 × 2-4 mm, gelig bruin tot roodachtig bruin, basis donkerder wordend, met
wittige of bleek gelige velumvezels (soms als een sokje) aan de basis. Geur onopvallend of
zwak maar duidelijk naar Pelargonium. Sporen 9-11 × 5-5,5 µm, Q = 1,8-2,0; slank
elliptisch tot cylindrisch, zwak geornamenteerd.
De beschrijving hierboven is een samenvatting van de uitvoeriger beschrijving door
Arnolds & Kuyper (1995), aangevuld met wat waarnemingen aan recentere collecties. Alle
collecties stammen van Kruipwilgstruwelen op de Waddeneilanden, en komen vrij goed
met Moser’s beschrijving en kleurenplaat overeen (Moser, 1967, 1983b), al willen de
hoedkleur en de sporenvorm (figuur 2) nog wel wat variëren. In het OPN (plaat 6) staat
een mooie afbeelding van een Nederlandse collectie. Vooral de Pelargonium-geur van veel
van het Nederlandse materiaal wijkt af van de oorspronkelijke beschrijving, maar de ene
neus is daar nu eenmaal gevoeliger voor dan de andere.
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Mogelijkheden tot verwisseling met andere soorten zijn er volop, omdat de
Langsporige gordijnzwam eigenlijk geen erg specifieke kenmerken heeft, behalve de lange
sporen. Zeker in het veld is deze soort niet van andere donkerbruine Telamonia’s te
onderscheiden, zelfs als je het habitat als kenmerk meeneemt. Onder de Slanksporige
gordijnzwammen zouden met name collecties met een paarse gloed in de lamellen
makkelijk voor gedrongen exemplaren van C. violilamellatus door kunnen gaan; zie de
sleutel voor de verschillen.
Cortinarius cucumisporus is in Nederland een zeldzame soort, die als Gevoelig in de
Rode Lijst is opgenomen. Hij is alleen bekend van de Waddeneilanden (Terschelling en
Texel). Het OPN vermeldt ook nog een collectie uit Gelderland, maar dat betreft een
andere soort.
Cortinarius fusisporus Kühn. — Zandpadgordijnzwam (figuren 1d en 3; plaat 3).
Hoed 15-45 mm, jong kegel- tot klokvormig, later vlakker uitspreidend en vaak golvend,
meestal met duidelijke umbo, rand lang naar beneden gebogen blijvend, niet gestreept
maar wel vaak met een soort franjerandje iets over de lamellen heen stekend; kleur diep
roodbruin, kastanjebruin, maar bedekt door fijne, bleekgele vezeltjes en daardoor wat
lichter lijkend, hygrofaan, en mat oranje-zeemleerbruin opdrogend. Lamellen niet
opvallend dicht opeen, breed aangehecht of iets uitgebocht, eerst oranjebruin, later
roestbruin. Steel 20-60 × 3-8 mm, oker- tot roodbruin met grove, strokleurige overlangse
vezels en bleek gelige of zelden vuil-witte velumresten in de vorm van een ringzone
ongeveer halverwege en vezels of dunne plakjes op de onderste helft. Geur onopvallend.
Sporen 8-11 × 4-5 µm, Q = 2,0-2,2; slank elliptisch of een beetje spoelvormig, vrij
duidelijk geornamenteerd.

Figuur 2. Sporen van twee collecties (iedere rij één) van C. cucumisporus. Het maatstreepje komt
overeen met 10 µm.
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De Zandpadgordijnzwam is een karakteristieke soort van grove-dennenbossen op
voedselarme zandgronden, waar de bodem nog vrijwel kaal of met korstmossen bedekt is.
Ze groeit daar vaak in gezelschap van bijv. de Gele ridderzwam (Tricholoma equestre), de
Witbruine ridderzwam (T. albobrunneum) en de Okerkleurige vezeltruffel (Rhizopogon
luteolus), soms in grote aantallen. Niettemin is hij qua gastheerkeuze niet tot dennen
beperkt, en kan ook gevonden worden in vervangingsgemeenschappen bij eik (Jansen,
1981) of (minder vaak) beuk of berk (OPN).
Meestal kan de Zandpadgordijnzwam al in het veld herkend worden, op grond van de
diep roodbruine kleur in combinatie met bleek geel velum op de hoed en, vooral, op de
steel. Die laatste is dan ook nog eens grof overlangs gelig bevezeld, een beetje op de
manier van de Schubbige fopzwam (niet qua kleur, natuurlijk). In de duinen is het soms
oppassen als er ook kruipwilg in de buurt staat, en je ook C. ammophilus tegen zou kunnen
komen (zie figuur 3 voor een vergelijking van de sporen van beide soorten).
Het determineren van de Zandpadgordijnzwam is geen eenvoudige zaak. Allereerst
ontbreekt de soort in de Kleine Kryptogamenflora (Moser, 1983a). In de Flore Analytique
(Kühner & Romagnesi, 1953) is de soort wel opgenomen, al zijn er wat storende
discrepanties met het hier gehanteerde concept. Zo heeft C. fusisporus in de Flore en bij
Kühner (1955) wit velum en een gestreepte hoedrand (zoals bij Cortinarius spec. 3 in onze
sleutel). Weliswaar kende Kühner zijn soort van slechts één collectie (op voedselarme
bodem onder naaldbomen), maar er zijn toch verschillende aanwijzingen dat er mogelijk
twee, sterk op elkaar gelijkende, soorten met dezelfde microscopische kenmerken en met
dezelfde standplaatsvoorkeur bestaan. “Onze” C. fusisporus past beter op de soort die met
Moser als C. semivestitus wordt uitgesleuteld. Moser (1983b) heeft later een uitgebreidere
beschrijving met gekleurde afbeelding van zijn soort gegeven, die goed op (vrijwel) al het
Nederlandse materiaal past. Helaas verzuimt Moser om de naam C. fusisporus te noemen,
maar wel beschrijft hij een (nieuwe interpretatie van) de soort C. incisus. Deze laatste
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Figuur 3. Sporen van C. ammophilus (bovenste rij) en C. fusisporus (onderste rij). De sporen van
C. fusisporus zijn iets slanker en minder hoekig dan die van C. ammophilus, en ze hebben een
duidelijker suprahilaire depressie (het deukje boven de apiculus; pijl). De verschillen zijn subtiel,
en houden bij het bekijken van meer materiaal mogelijk geen stand. Het maatstreepje komt overeen
met 10 µm.
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verschilt, in deze interpretatie (niet die van het OPN!), microscopisch niet van C.
semivestitus, maar wijkt macroscopisch af door witachtig velum dat wat sterker een
ringzone vormt. (Overigens heeft die soort geen doorschijnend gestreepte hoed.) Moser
kende deze C. incisus uit het laagland van Noordwest-Europa (Denemarken, België,
Duitsland), en C. semivestitus alleen van Zweden. Dat zou er dus op kunnen wijzen dat C.
incisus ss. Moser (1983b) hetzelfde is als C. fusisporus, en dat C. semivestitus een tweede
soort is. Die mening is ook Arnold (1993) toegedaan. Maar om de zaak nog wat moeilijker
te maken omschrijft Arnold het velum van C. fusisporus als zuiver wit tot zeer licht oker
op een okerkleurige ondergrond (bij C. semivestitus crèmewit tot oker, een nogal subtiel
verschil) en de hoed als hygrofaan en al-dan-niet iets gestreept. Ook vondsten uit België
lijken op dit taxon te passen. Arnold vermeld een vondst van zijn C. fusisporus uit
Dwingeloo, door hem en één van ons (ThWK) samen gemaakt. Die vondst is voor ons
echter een typische C. semivestitus, vanwege het duidelijk gelige velum. Moser (1983b)
geeft echter ook toe dat er niet zelden exemplaren voorkomen waarbij het velum minder
duidelijk ontwikkeld is, en waarbij het lastig uit te maken is tot welke soort zo’n collectie
nu behoort. Vanwege al die determinatieproblemen (we zijn het volledig met Moser’s
verzuchting eens!) zijn we er nog niet zeker van of we in Nederland (en daarbuiten) nu
met één of twee soorten te maken hebben. Om praktische redenen hebben we daarom beide
taxa apart in de sleutel opgenomen (zie C. spec. 3).
In de inleiding van dit artikel is al even gerefereerd naar het opvallend grote aantal
soorten slanksporige Gordijnzwammen dat in dennenbossen op voedselarme zandgronden
schijnt voor te komen. Als je er de Cortinarius Flora Photographica (Brandrud et al.,
1990– ) op na slaat kom je al drie soorten tegen (en daar zit C. fusisporus zelf nog niet
bij): C. odhinnii (levendig oranje, wit velum, sterke geur naar cederhout), C. lux-nymphae
(kleine sporen, 6,5-8 × 3-3,5 µm; in het OPN ten onrechte als synoniem van C. fusisporus
opgevoerd) en C. violilamellatus. De eerste twee soorten komen niet in Nederland voor
(d.w.z. er zijn ons geen collecties van bekend), maar het lijkt ons de moeite waard er op te
letten. C. violilamellatus komt wel bij ons voor, maar in een heel ander habitat; daar
komen we nog op terug.
Voor wat betreft de verspreiding in
Nederland is het interessant dat van de
Zandpadgordijnzwam snel achter elkaar twee
verspreidingskaartjes gepubliceerd zijn. In het
OPN staat een kaartje dat de stand t/m 1994
weergeeft (kaart 14, pag. 132); er staan 17
stippen in, die vooral lijken aan te geven waar
de medewerkers van het toenmalige
Biologisch Station in Wijster (Dr.) zoal langs
kwamen. Vijf jaar later verscheen de
Kaartenbijlage bij het OPN, met gegevens tot
augustus 1998, en daarin staan voor dezelfde
soort al 35 stippen, nog steeds met een Drentse
concentratie, maar ook met het begin van een
zwaartepunt op de Veluwe. Beide kaartjes
lijken nog niet zo erg op die van de hierboven
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genoemde frequente begeleiders van de Zandpadgordijnzwam. Een kaartje van de huidige
stand van zaken (februari 2004) staat op de vorige pagina. Er staan nu 66 stippen in, met
vooral op de Veluwe en de Kempen een toename. Het huidige kaartje lijkt al heel
behoorlijk op dat van Tricholoma albobrunneum. Gebaseerd op eigen waarnemingen
denken we dat de Zandpadgordijnzwam overal verwacht kan worden waar z’n
voorkeurshabitat nog voorkomt. Met name zal het ons benieuwen of de Zandpadgordijnzwam ook in de Zuid-Hollandse duinen, waar T. equestre een wijde verspreiding
heeft (Kaartenbijlage bij het OPN) nog aangetoond zal worden; we zijn er niet zeker van
of het onbreken van C. fusisporus in het Duindistrict reëel is of eerder een effect van
onderkartering.
Samenvattend is de Zandpadgordijnzwam in Nederland geen erg zeldzame soort. Hij is
niettemin als Gevoelig in de Rode Lijst opgenomen, hetgeen ons ook wel terecht lijkt
omdat hij in een verstorings-gevoelig milieu voorkomt.
Cortinarius heterosporus Bres. — Slanksporige gordijnzwam (figuur 1e; plaat 4).
Hoed 15-30 mm, gewelfd tot vlak gewelfd, met of zonder umbo, rand neergebogen, niet
gestreept; kleur donker purperbruin, nauwelijks hygrofaan. Lamellen eerst koffie-metmelk-kleurig, later safraanbruin, helder gekleurd. Steel 20-45 × 2-4,5 mm, bleek
beigebruin, maar met een roze gloed en roze velum aan de basis. Geur onopvallend.
Sporen opvallend slank, zelfs voor deze groep, 8,5-10 × 3-3,5 µm, Q = 2,7-3, slank
subcylindrisch maar vaak wat onregelmatig, met onopvallende wratjes.
Roze velum, helder gele lamellen (doen aan een Vlamhoed (Gymnopilus) denken), en
superslanke sporen: eindelijk weer eens een Gordijnzwam die je onmogelijk met een
andere soort kunt verwarren. Denkt u. Toch zit ook hier weer een addertje onder het gras,
zij het een kleintje. Het roze velum is niet altijd even duidelijk, en C. heterosporus zou
dan eventueel met de nòg slanksporiger C. aureifolius (sp. 10-13 × 2,5-3,5 µm, Q = 4)
verward kunnen worden (Jacobsson & Soop, 2000; zij geven ook mooie foto’s van beide
soorten). Die laatste soort is weliswaar nog nooit in Nederland gevonden, maar ook C.
heterosporus zelf, bij ons nooit erg algemeen geweest, lijkt bij ons uitgestorven te zijn.
Beide soorten groeien uitsluitend in dennenbossen op zeer voedselarme zandgrond. Van C.
heterosporus kennen we slechts twee collecties, beide gevonden door Kees Bas op dezelfde
plek aan de noordrand van de Hoge Veluwe, eind 60’er jaren. Ze staat in de Rode Lijst als
Verdwenen, en dat lijkt helaas wel terecht. We loven een fles wijn uit voor degene die deze
soort na het verschijnen van dit verhaal in Nederland terugvindt! (En vooruit, ook een fles
voor C. aureifolius.)
Cortinarius pearsonii P.D. Orton — Kleinsporige gordijnzwam (figuur 1f).
Hoed 60-100 mm, eerst halfbolvormig, later gewelfd tot ongeveer vlak, vrijwel zonder
umbo, rand neergebogen, niet gestreept; kleur gemêleerd, met verschillende tinten
oranjebruin, roodbruin en bruin, soms met wat donkere vlekjes of adertjes, niet hygrofaan;
oppervlak fijn aangedrukt viltig, vaak met wittige of crème velumresten, vooral aan de
rand. Lamellen relatief breed, roestbruin. Steel 70-120 × 11-17 mm, basis vaak wat
gezwollen (tot 30 mm); bleek, gemêleerd, met bruine, wittige en oranje-achtige tinten,
soms met een vleug paars in de steeltop, grof vezelig, met een wittige of crèmekleurige
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ringzone ongeveer halverwege. Geur onopvallend. Sporen 7-8 × 3,8-4,2 µm, Q = 1,9-2,
slank ellipsoïd, soms wat onregelmatig, nauwelijks geornamenteerd.
Cortinarius pearsonii groeit bij diverse loofbomen op niet al te voedselarme zandgronden.
Bijna alle Nederlandse collecties stammen van de Utrechtse heuvelrug en haar uitlopers, al
staat niet één daarvan in de Kaartenbijlage bij het OPN. Dat komt ongetwijfeld doordat die
collecties oorspronkelijk andere namen hebben gekregen. Zo betreft bijvoorbeeld de in het
OPN als C. biveloides opgenomen collectie uit Austerlitz (1965) in feite C. pearsonii. Die
verwarring is niet zo gek. Qua habitus lijkt de Kleinsporige gordijnzwam sterk op
Gordijnzwammen uit de groep van C. laniger (Kaneelkleurige knolgordijnzwam), waar
ook C. bivelus en C. biveloides bij horen. Die soorten lijken beide dan ook veel op de
Kleinsporige gordijnzwam, maar hebben aanzienlijk grotere en minder slanke sporen.
Daar komt bij dat C. pearsonii in de Kleine Kryptogamenflora (Moser, 1983a) bij de deels
paars gekleurde soorten van het ondergeslacht Sericeocybe (niet-hygrofane soorten) is
ingedeeld. Omdat de hoed van de Kleinsporige gordijnzwam in het algemeen toch wel een
beetje verkleurt bij opdrogen, en de paarse tint niet altijd opvalt of zelfs afwezig is, kom je
dus niet automatisch goed uit met determineren.
Cortinarius pearsonii is in Nederland een zeldzame soort, op dit moment mogelijk op
maar één lokatie regelmatig fructificerend (Leusderheide; meded. Jaap Wisman). Ook
deze soort is als Gevoelig in de Rode Lijst opgenomen.
Cortinarius spec. 3 (figuur 1g).
Hoed 14-20 mm breed, ongeveer vlak uitspreidend, met een lage, stompe umbo, fijn
vezelig, kleur donker bruin maar naar de rand toe lichter, in de buitenste helft donkerder
doorschijnend gestreept, hygrofaan, droog geler bruin. Lamellen iets uitgebocht, bruin.
Steel 20-24 × 2-3 mm, rossig bruin aan de top, donkerder roodbruin aan de basis, met
witte velumvezeltjes op de onderste helft. Geur onopvallend. Sporen 10-11 × 4-4,5 µm,
Q = 2,5; zeer slank elliptisch, met nogal onopvallende wratjes.
Bovenstaande beschrijving is gebaseerd op één enkele collectie van Bernhard de Vries
(Echtener zand, Dr., oktober 1979), ook al weer uit een open dennenbos op voedselarme
zandgrond. Zie de discussie bij C. fusisporus voor verder commentaar over dit taxon.
Cortinarius spec. 4 (figuur 1h).
Hoed slechts 8-17 mm breed, gewelfd tot vlak, fijn bleek geel vezelig op een egaal
roodachtig bruine ondergrond, bleek bruin-beige na opdrogen. Lamellen eerst donker
paars, later kaneelbruin. Steel 21-34 × 1,5-3 mm, met meer of minder velumvezeltjes in
wittige of (bleek) gelige tint; kleur aan de top duidelijk violet, naar de basis toe een
mengseltje van wit, bruin en geel. Geur sterk peperig of naar cederhout (de geur van C.
parvannulatus (Cederhoutgordijnzwam)). Sporen 8-9,5 × 4-5 µm, Q = 1,8-2,1, ietwat
variabel van vorm, vrij duidelijk wrattig geornamenteerd.
Een interessante collectie van Theo Reijnders uit de bossen bij Leersum (U.; november
2002), langs een mosrijk pad door een fijnsparrenaanplant, is de basis van bovenstaande
beschrijving. Ondanks een overvloed aan bijzondere kenmerken is het ons niet gelukt om
163

er in de literatuur een naam voor te vinden. Maar misschien is het niet realistisch om de
vorige zin met het woord ‘ondanks’ te beginnen; misschien is die overvloed aan
kenmerken ook wel verbonden met een overvloed aan moeilijk te interpreteren variatie. In
feite circuleren er namelijk maar liefst vier namen voor naar cederhout geurende kleine
Telamonia’s met paars in de steel en bleek gelig/wittig velum, en wel C. croceocingulatus,
C. parvannulatus zelf, C. rigidiannulatus, en C. roseipes. Ten slotte heb je dan ook nog C.
cedriolens, al zou die eigenlijk geen violet in de steel mogen hebben. De verschillen tussen
al die soorten zijn niet altijd even duidelijk, maar daar willen we hier niet op in gaan. Ze
hebben geen van alle de slanke sporen van Theo’s collectie. Ook die houden we voorlopig
dus even apart, in afwachting van meer materiaal.
Cortinarius spec. 5 (figuur 1k; plaat 5).
Hoed tot 20 mm breed, klokvormig tot gewelfd, rand neergebogen, niet gestreept;
oppervlak glad, donker roodbruin, hygrofaan, bruin-oranje opdrogend. Lamellen nogal
smal, uitgebocht, bruin. Steel relatief fors, 35-41 × 4-6 mm, met een witte velumband
ongeveer halverwege, kleur strogeel-bruin, vanaf de basis donkerder wordend. Geur naar
paddestoelen. Sporen 10,5-11,5 × 4,9-5,3 µm, Q = 2,1-2,2; opvallend appelpitvormig, fijn
wrattig.
Karakteristiek voor deze collectie zijn de slank appelpitvormige sporen, een vorm die we
bij Gordijnzwammen nog niet eerder hebben gezien. Ook nu gaat het echter weer om
slechts één enkele vondst, dit keer door Cees Uljé, uit De Put bij Alphen a/d Rijn (Z.-H.,
september 1993). Eén collectie is natuurlijk niet voldoende om te besluiten of dit een
aparte soort is of, bijvoorbeeld, een ontwikkelingsstoornis van een al bekende soort. De tijd
zal het leren, hopelijk, en we houden ons aanbevolen voor meer materiaal.
Cortinarius unimodus Britz. sensu Atlas des Cortinaires (figuren 1j en 4).
Hoed 17-30 mm, eerst kegel- tot klokvormig, later vlak gewelfd, met umbo, rand recht of
wat neergebogen, niet of nauwelijks gestreept; oppervlak zijdeachtig glanzend door een
dichte bedekking van heel fijne vezeltjes, donker kastanjebruin, sterk hygrofaan, nogal
bleek bruingrauw opdrogend. Steel 22-67 × 3-5 mm, wittig of bleek houtgeel vezelig op
een donkerder bruine ondergrond, met vrij schaars wit velum op de onderste helft. Geur
onopvallend. Sporen 10,5-12 × 5,5-6,5 µm, Q = 1,9; in zijaanzicht pitvormig (maar niet
zo extreem als in Cortinarius spec. 5), met versmalde basis, en meestal een opvallende
deuk boven de apiculus; fijn wrattig.
Deze soort, met relatief brede sporen, zit op de grens van wat we in dit verhaal wel of niet
zouden moeten bespreken. We gaan er maar weer van uit dat je als schrijver de
bevoegdheid hebt om de grenzen naar believen een beetje bij te buigen. Bovendien gaat het
hier om een relatief onbekende soort (als het al een soort is), en is het gebruik van de
naam unimodus controversieel, en dat is ook altijd wel aardig.
Er zijn niet veel kleine bruine Telamonia’s met sporen die ruim langer dan 10 µm zijn,
en waarschijnlijk worden al dergelijke collecties als C. casimiri (Grootsporige gordijnzwam) of eventueel C. subsertipes (maar dat is hetzelfde) gedetermineerd. Hoewel we
moeten toegeven dat je op deze basis het geslacht Cortinarius wel behoorlijk overzichtelijk
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Figuur 4. Sporen van C. unimodus (links) en C. casimiri (rechts). De sporen van C. unimodus zijn
wat slanker, hebben een versmalde basis en steeds een vrij duidelijke suprahilaire depressie. Het
maatstreepje komt overeen met 10 µm.

kunt maken (zeker als je alle andere kleine bruine Telamonia’s C. flexipes noemt), vragen
we ons toch af of er niet wat meer differentiatie mogelijk is. Typische exemplaren van C.
casimiri zijn nogal grauw op de hoed en hebben sporen van 6,5-8 µm breed met een breed
afgeronde basis en een nauwelijks waarneembaar deukje boven de apiculus. Exemplaren
van wat we hier C. unimodus noemen hebben een warme, diep roodbruine hoedkleur, en
slankere sporen met een versmalde basis en een deuk boven de apiculus. Vooral die laatste
kenmerken lijken ons een goed onderscheid tussen de twee soorten (zie figuur 4). Mogelijk
is er ook nog een ecologisch verschil, maar daarvoor hebben we nog te weinig collecties
gezien.
Er doen verschillende interpretaties van de naam C. unimodus de ronde, en mogelijk
zal het nooit meer te achterhalen zijn wat Britzelmayr, de oorspronkelijke auteur, nu echt
bedoeld heeft. Onze collecties komen goed overeen met de C. unimodus van de Atlas des
Cortinaires (Bidaud et al., 2001; pl. 323, fiche 511), en we geven er de voorkeur aan om
voorlopig deze naam te gebruiken (in plaats van, bijvoorbeeld, Cortinarius spec. 6).
Verder onderzoek, hopelijk gebaseerd op nieuwe collecties, zal uit moeten wijzen of er een
andere naam moet komen of dat dit alles toch nog binnen de variatiebreedte van C.
casimiri valt.
Tot nu toe kennen we twee Nederlandse collecties van C. unimodus ss AdC. Gezien
sporenmaat en -vorm lijkt het niet onmogelijk dat ook de door de Belgische Cortinariuswerkgroep als C. casimiri beschreven collectie (de Haan et al., 1995; nr. 9) ertoe behoort.
Beide Nederlandse collecties zijn afkomstig uit loofbos op kleigrond, en beide zijn ze
gevonden op 7 oktober tijdens een binnenlandse werkweek van de NMV (maar dat laatste
zal wel geen betrouwbaar determinatiekenmerk blijken te zijn). Eén collectie komt uit het
Smuddebos bij Losser (Ov., verzameld door Lies Jansen, 2002), de andere is een eigen
vondst (ND) uit De Kleibosch bij Roden (Dr., 2003).
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Cortinarius violilamellatus A. Pearson ex P.D. Orton —
Slanksporige pelargoniumgordijnzwam (figuur 1i; plaat 6)
Hoed 15-45 mm, eerst gewelfd of klokvormig, later vlak gewelfd tot ongeveer vlak,
meestal met umbo, rand recht of wat neergebogen, niet of nauwelijks doorschijnend
gestreept; kleur bruin tot roodbruin maar fijn pluizig door bleke, heel fijne vezeltjes en
daardoor vaak wat bleker en grauwer lijkend, hygrofaan, bleek gelig- of grijzig-bruin
opdrogend. Lamellen uitgebocht, met een lang zichtbaar blijvende lila of grijs-violette tint.
Steel 35-60 × 2-4 mm, licht bruin aan de top, donkerder naar de basis, maar lichter lijkend
door bleek strokleurig-bruine overlangse vezels, met wittige velumvlokjes of soms een ring
op de onderste helft. Geur naar Pelargonium, soms slechts zwak. Sporen 8,5-10,5 ×
4-5 µm, Q = 1,9-2,1; slank elliptisch tot slank amandelvormig, vaak een beetje hoekig
aandoend, vrij duidelijk wrattig.
Samen met de Zandpadgordijnzwam is de Slanksporige pelargoniumgordijnzwam één van
de algemenere slanksporige Telamonia’s in ons land. Hij wordt meestal gemeld van
wegbermen, en groeit samen met allerlei loofbomen; we kennen collecties bij eik, beuk en
linde. De soort is in het veld al vrij goed herkenbaar, vooral op grond van de geur in
combinatie met de merkwaardig grauwpaarse tint in de lamellen, die ook bij oudere
exemplaren vaak nog wel zichtbaar is. Het blijft niettemin oppassen met de andere
pelargoniumgordijnzwammen (C. paleaceus en C. paleifer), die ongeveer dezelfde geur
hebben, en ook een fijn pluizige hoed en wit velum op de steel. Ze onderscheiden zich
door de meestal bruine lamellen en, natuurlijk, veel minder slanke sporen, maar in het
veld is het niet altijd even duidelijk.
Hoewel onze Slanksporige pelargoniumgordijnzwam op zichzelf een goed gedefinieerde soort lijkt te zijn, is er nog wel wat te doen over het gebruik van de naam C. violilamellatus ervoor. In de oorspronkelijke beschrijving is C. violilamellatus een soort van
naaldbossen, en zo wordt hij ook in de Cortinarius Flora Photographica (Brandrud et al.
1990– ; verder CFP te noemen) opgevoerd (plaat D39). Collecties uit loofbossen worden in
diezelfde CFP ondergebracht bij C. diasemospermus var. leptospermus (plaat D27),
“probably closely related to C. violilamellatus”. In feite zien we niet goed in hoe je die
twee soorten van elkaar zou moeten onderscheiden, afgezien van de groeiplaats. Het
Nederlandse materiaal past dan ook goed op beide soorten uit de CFP. Om de situatie nog
wat verwarrender te maken zij vermeld dat de auteurs van de CFP C. tiliaceus als
synoniem van C. diasemospermus var. leptospermus opvatten. C. tiliaceus is wel uit ons
land gemeld, maar is, zoals in de inleiding al opgemerkt, een soort met relatief brede
sporen (Arnold, 1993). C. diasemospermus var. leptospermus heeft slanke sporen. Heel
recent is tenslotte ook nog eens de mening gepropageerd dat C. violilamellatus gewoon
een variëteit van C. flexipes ss. CFP (= C. paleaceus ss. OPN!) zou zijn (Ortega & EstèveRaventos, 2003). Hoe deze knoop nu precies ontward moet worden weten we niet.
Gelukkig heeft het voor ons niet direct consequenties. Voor deze serie houden we de
filosofie aan dat we de in Nederland gangbare namen blijven gebruiken, ongeacht of die
met de nieuwste taxonomische en nomenclatorische opvattingen overeenstemmen, en we
blijven deze soort althans voorlopig dus gewoon C. violilamellatus noemen.
In verband met de ecologische voorkeur van de soorten uit dit complex is het wel
interessant dat wij geen collecties van ‘onze’ C. violilamellatus uit dennenbos kennen.
Cortinarius fusisporus, die in zulke bossen wèl vrij algemeen is, onderscheidt zich van C.
violilamellatus door bleekgeel velum, onopvallende geur en roodbruine lamellen zonder
paarse tint.
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EICHLERIELLA ALLICIENS ZOEKT ASIEL IN NEDERLAND
Bernhard de Vries
Roerdomplaan 222, 7905 EL Hoogeveen
De Vries, B. 2004. Eichleriella alliciens seeks asylum in The Netherlands. Coolia 47(3): 168.
Eichleriella alliciens is recorded as new for the Netherlands. A description is given and
differences with Eichleriella leucophaea and Eichleriella deglubens are discussed.

Mijn eindejaarsuitkering bestaat vooral uit een stapel enveloppen met inhoud die Eef
Arnolds mij toestopt. Met die inhoud ben ik dan een groot deel van de winter zoet. Naast
heel veel gewoons vind ik daarin soms wat leuks. Zo ook een berkentakje gevonden in een
Eiken-Berkenbosje bij Valthe (coord. 258/541) waarop iets zat dat leek op jonge Cylindrobasidium laeve; platte schoteltjes met een licht rossig beigeachtig creme kleur. Bij het
aansnijden was het materiaal echter wat wasachtiger en de rand was niet wit maar
lichtbruinviltig. Onder de microscoop bleek al gauw dat er basidiën en sporen waren van
het Tremella-type (zie Figuur 1):
Sporen 12-14 × 4,8-5,3 µm. Basidia 18-23 ×
8-12 µm. Hyfen van trama lang hyalien in
congorood 1,4-3 µm; gespen lastig te vinden
maar in de dunwandiger subhymeniumhyfen duidelijker. Het was dus Eichleriella
alliciens (Berkeley & Curtis) Burt, de soort
met lichte incarnaat tinten en relatief kleine
sporen en basidiën.
Eichleriella leucophaea Bres. verschilt
door de kleur van het hymenium (grijs) en
de dikwandige hyfen. Ook heeft deze
basidien die langer kunnen worden.
De soort Eichleriella deglubens
(Wrattige waskorstzwam) die al in ons land
gevonden was heeft grote basidien (25 – 50
µm lang) en is, zoals de naam al zegt,
meestal wrattig.
Figuur 1. Eichleriella alliciens. Sporen,
maatstreepje = 10 µm, basidia, hyfen.

Volgens Krieglsteiner (2000) heeft E.
alliciens een boreosubtropisch - tropische
verspreiding en is hij drie maal gevonden in
Baden-Württemberg; verder in Polen, Vietnam en Zuid-Amerika. Het is weer een zuidelijk
type dat hier een thuis gevonden heeft.
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DE HOORNDERWEGBERM OP TEXEL
Marcel Groenendaal
De Ruyterstraat 91, 1792 AM Oudeschild
Groenendaal, M.M., 2004. The roadside verge of the Hoornderweg on Texel. Coolia 47(3): 169-172.
The author reports on a roadside verge rich in Hygrocybe species. During 22 years 15 species
have been recorded. In the period 1982 – 2003 the numbers of H. punicea were counted yearly. The
numbers fluctuate but seem not to decrease. Some recommendations for future management are
given.

In 1982 begon ik op Texel met het in kaart brengen van Weidekringzwammen (Marasmius
oreades). Ik was gewapend met veel enthousiasme voor paddestoelen maar met weinig
soortenkennis, en dit leek me een overzichtelijke klus. Omdat deze soort vaak dicht bij het
asfalt voorkomt was dit al fietsend te doen, met af en toe afstappen. Ze bleken in bijna elk
kilometerhok te staan. Zo kwam ik in november ook langs de Hoornderweg, en daar zag ik
bijna voor het eerst wasplaten. Deze groeiden juist zover mogelijk van het asfalt vandaan,
op de rand van het sloottalud, meestal diep verborgen tussen het gras. Maar op deze plek
stonden een paar dusdanige grote, dat ze er bovenuit staken en vanaf de weg zichtbaar
waren. Bij nadere inspectie bleek dat er allemaal verschillende stonden, en een doos met
van alles wat werd opgestuurd naar Wijster. Snel kwam er van Eef Arnolds een opgetogen
reactie. De grootste soort was de Granaatbloemwasplaat (Hygrocybe punicea), en verder
waren er daar dat jaar nog 7 soorten wasplaten.
Wasplaten karteren
Aangemoedigd door dit succes ging ik de volgende jaren wasplaten in kaart brengen. Dat
vereiste een heel andere techniek: langzaam in november (vaak storm en regen) langs de
slootrand lopen, de ene berm heen, de andere terug. Er zijn heel wat kilometers slootkant op
Texel, en eigenlijk bleken wasplaten een tamelijk gewoon verschijnsel te zijn. Het was
moeilijk om een kilometer te lopen zonder er een paar te zien. Maar het was niet gelijkelijk
verdeeld. De nieuwe polders met het meest intensieve agrarische gebruik waren vrij arm
(Prins Hendrikpolder, het Noorden en Eijerland), en het ‘oude land’ (de Hoge Berg in ruime
zin, van Den Hoorn tot Oost) het rijkst. En dan vooral de wat stille weggetjes met weinig
verkeer en bewoning, dus weinig mechanische grondverstoring en weinig (vee- en
honden)bemesting, en niet al te smalle bermen (minstens een meter breed). Verder mag er
geen enkele boom of struik in de buurt staan. Zodra er blad op valt is het over! Lager in de
slootkant stonden ze ook bijna nooit, vrijwel altijd bovenop waar het sloottalud met een
knik overgaat in de berm. In feite is dat de droogste (en vooral de meest constant droge) en
voedselarmste plek: zover mogelijk van het asfalt en van het vaak tamelijk voedselrijke
slootwater vandaan, en elk jaar gemaaid en afgehaald. Zo heb ik heel wat wasplaten
gevonden, maar toch nooit meer een berm met ‘punicea’s’, wel overigens nog eenmaal een
exemplaar op een dijkje.
De Hoornderwegberm
Sindsdien heb ik de Hoornderwegberm vaker bezocht, en in de meeste jaren een telling
gedaan van deze Granaatbloemwasplaten. De optimale teltijd is afhankelijk van de neerslag,
(en vorst natuurlijk), soms is het oktober, vaker november, maar soms pas december! Naast
enkele meer algemene soorten zoals het Gewoon sneeuwzwammetje (H. virginea var.
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virginea), het Gewoon vuurzwammetje (H. miniata var. miniata), de Gewone
weidewasplaat (H. pratensis var. pratensis), het Papegaaizwammetje (H. psittacina) en de
Zwartwordende wasplaat (H. conica) zijn op dit stukje vooral karakteristiek en regelmatig
aanwezig de Scharlaken wasplaat (Hygrocybe coccinea) en de Gele wasplaat
(H. chlorophana), en af en toe de Elfenwasplaat (H. ceracea), de Kabouterwasplaat
(H. insipida), de Ridderwasplaat (H. fornicata) of de Geurende wasplaat
(H. russocoriacea).
De berm is ter plaatse ongeveer 7 meter breed, en ’s zomers is er niets bijzonders te
zien. Er staan grassen waaronder Glanshaver, en dicht bij de rand van het sloottalud wat
lage kruiden zoals Smalle weegbree en Muizenoor. Mossen zijn schaars. In de herfst
ontbreken ook vrijwel alle andere paddestoelen die karakteristiek zijn voor Wasplaatgraslanden zoals Satijnzwammen of Knotszwammen. Ik denk dat het te droog is. Het water
staat ongeveer een meter onder het maaiveld.
Wat maakt dit nu toch tot zo’n bijzondere plek? Hiervoor moeten we misschien terug in
de geschiedenis. In 1350 is hier een dijk aangelegd om het poldertje ‘Het Binnenspijk’. In
1927 was dit dijkje nog steeds aanwezig, maar kort daarna is het afgegraven. Ik neem aan
dat het huidige grondoppervlak toen aan de oppervlakte kwam. Sindsdien is het altijd
wegberm gebleven en vermoedelijk toevallig nooit vergraven of bemest. En regelmatig
gemaaid. Het enige dat thans aan de berm misschien opvalt is het opmerkelijk steile
sloottalud. Bij gewone zandgrond zou dit niet mogelijk zijn vanwege erosie.
Inmiddels zijn er de laatste 22 jaar 15 soorten wasplaten gezien, met als laatste drie de
Bittere wasplaat (H. reai), 1 ex. in 1996, de Prachtwasplaat (H. aurantiosplendens), 2 ex. in
1999 en de Grauwe wasplaat (H. unguinosa) 9 ex. in 2000. Deze laatste drie soorten zijn
overigens slechts eenmaal gezien. Je zou kunnen zeggen dat nog steeds onbekend is welke
mycelia er nu eigenlijk allemaal voorkomen; verrassingen blijven mogelijk.
Een heel stabiele soort echter is de Granaatbloemwasplaat. Deze ontbreekt in vrijwel
geen enkel jaar al kunnen de aantallen flink variëren.
De volgende maximale jaaraantallen van H. punicea werden gezien (Fig. 1).
Maximum aantallen vruchtlichamen Hygrocybe punicea
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Figuur 1. Maximum aantal vruchtlichamen van Granaatbloemwasplaten (H. punicea) in de
Hoornderwegberm in de periode 1982-2003. ? = geen gegevens van dat jaar.
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Zeer opmerkelijk was het jaar 1999, toen er op 5 november nog steeds niets te zien was
vanwege de tot dan toe droge herfst. Omdat vorst uitbleef en de regen later toch nog
overvloedig viel kwam er een herkansing: op 12 december stonden er onverwachts maar
liefst 220, veel meer dan ooit! Mogelijk gebeurt dat vaker, misschien ook wel bijvoorbeeld
in 1991. Decembergegevens zijn in die jaren echter meestal niet verzameld. In tabel 1 zijn
de data vermeld waarop ik de tellingen heb uitgevoerd.
Tabel 1. Teldata in het kader van de monitoring van de Granaatbloemwasplaat.
Jaar
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

teldatum
7-11
30-10
1-11
10-11
29-10
29-11

3-11
25-10

Jaar
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

teldatum
7-10
20-11
8-11
7-11
9-11
12-12
7-11
10-11
5-12
4-12

Vaak strooit de vorst natuurlijk roet in het eten. Eigenlijk zou je elke herfst wel minstens
driemaal moeten tellen (oktober, november en december). Uit het verloop van de grafiek
lijkt me wel de conclusie te trekken dat de mycologische waarde eigenlijk niet
achteruitgaat, en ondanks alle fluctuaties toch wel als vrij stabiel te beschouwen is.
Beheer en bedreiging
Het recept voor het in stand houden van deze plek lijkt dan ook simpel: gewoon doorgaan
met het maaibeheer en afzien van verstoringen. Dat is helaas echter allerminst
vanzelfsprekend.
De allergrootste bedreiging was de aanleg van een fietspad in 1989: dat was precies over
‘mijn’ plek gepland. Nu was het erop of eronder. Via een alternatief plan gepresenteerd in
de Texelse Courant en steun van allerlei mensen en groepen zoals Landschapszorg Texel
werd bereikt dat het fietspad ter plekke werd omgeleid en daardoor juist aan de overkant
van de sloot kwam te liggen. De boer daar was bereid om wat grond voor dit doel af te
staan. En nu loopt het fietspad dus landschappelijk veel fraaier, deels achter een dijkje langs
en verder van de auto’s af. Tegelijkertijd vormt dat fietspad natuurlijk een beetje een extra
barrière tegen bemesting vanuit het agrarische gebied. Helaas kon echter niet voorkomen
worden dat toch ongeveer 170 meter van het goede stuk moest worden opgeofferd. Maar
uiteraard was ik al lang blij dat de resterende 400 meter voorlopig behouden kon blijven.
Verscheidene ‘speulders’ op Ouwe Sunderklaas (12 december) in Den Hoorn bleken dat
jaar ook deze paddestoelenactie als thema te hebben, zo berichtte de Texelse Courant. Een
geslaagde actie dus, maar waakzaamheid blijft geboden.
Zo kwam er op een gegeven moment een verandering in beheerder, waarbij het
maaiwerk aanvankelijk wat haperingen vertoonde. Door goed overleg met de buitendienst
van de Gemeente kon dit echter wel goed geregeld worden en sindsdien loopt dit prima.
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Een ander probleem was dat de Gemeente oogluikend toestaat dat boeren in de late herfst
hun bietenoogst tijdelijk opslaan in wegbermen. Ook op het bewuste stuk kwam dat
plotseling voor. Gelukkig werd dit door enkele betrokken (en dus onmisbare) bewoners van
de buurt opgemerkt en werd er onmiddellijk alarm geslagen. Via een bliksemactie (o.a. via
ons gemeenteraadslid Arthur Oosterbaan en de burgemeester) kon bewerkstelligd worden
dat de storting direct ophield en alles zelfs nog diezelfde dag weer werd opgeruimd! Van
enige blijvende schade is achteraf gelukkig niets gebleken.
In een ander jaar werd weer een nieuwe asfaltlaag op de weg aangebracht, en het
hoogteverschil aan weerszijden opgevuld met grond van elders. Omdat de berm relatief
breed is reikte dit echter niet tot aan de slootkant. En ook moet er af en toe een nieuwe
kabel in.
Het blijft dus eigenlijk opletten geblazen, want het is gewoon een stuk functionele
wegberm zonder enige beschermde status. Enerzijds is enige publiciteit soms onontbeerlijk,
anderzijds lijkt het me van belang er niet te veel ruchtbaarheid aan te geven want het blijft
een kwetsbaar strookje. Tot nu toe heeft het beschermen dus zeker wel zin gehad, en kan de
liefhebber nog steeds bijna ieder jaar daar in een gewone wegberm van forse groepen
Granaatbloemwasplaten genieten, en dat is waarschijnlijk toch de enige plek in Nederland
waar dat nog kan.
Lang leve de Hoornderwegberm!

ELAPHOMYCES ASPERULA VITT.
Een dubbelganger van de Korrelige hertentruffel
nieuw voor de Nederlandse mycoflora
Gerard A. de Vries
Chopinlaan 1, 3047 HE Baarn
De Vries, G.A. 2004. Elaphomyces asperulus Vitt., a look-alike of E. granulatus, new to the Dutch
mycoflora. Coolia 47(3): 172-175.
Elaphomyces asperulus is found for the first time in The Netherlands. A description is given and
the differences with E. granulatus are discussed.

In 1831 werd door Vittadini een hertentruffel beschreven onder de naam Elaphomyces
asperulus. Deze nieuwe soort werd in Italië gevonden in de omgeving van Milaan, waar hij
in maart en april zowel in eiken- als dennenbossen bleek voor te komen. De taxonomische
status van deze soort is in de loop van de geschiedenis vaak veranderd. Tulasne (1851), die
Vittadini’s typemateriaal onderzocht, vond dat hij veel meer leek op E. granulatus Fr.: Fr.
dan op E. muricatus Fr.: Fr. (= E. variegatus Vitt.), waarmee Vittadini hem aanvankelijk
had vergeleken. Hij was van mening dat het enige verschil dat hij kon ontdekken, namelijk
het op doorsnede geheel witte, soms aan de glebazijde zwak roze peridium van
E. granulatus en het volkomen wijnkleurige roze van E. asperulus, waarschijnlijk slechts
een ontwikkelingsstadium karakteriseerde van één soort, en wel E. granulatus.
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Fischer (1894) beschouwde de peridiumkleur belangrijker dan Tulasne en beschreef
E. asperulus als een variëteit van E. granulatus. Als tweede verschilpunt noemde deze
auteur nog de geringere dikte van het peridium. Latere auteurs, met uitzondering van
Bucholtz (1902), hebben aan dit laatste kenmerk verder geen aandacht meer besteed. Een
zeer belangrijk kenmerk kwam naar voren, toen Lange (1956), onder verwijzing naar
Hollós (1911), de hoogte van de staafvormige sporenornamentatie aanwees als voornaamste
onderscheidingskenmerk. Volgens zijn opgave zou deze bij E. asperulus 1 µm en bij
E. granulatus 3-4 µm bedragen. Hawker et al. (1967) schonken geen aandacht aan dit
kenmerk. Zij vonden zelfs de toch al goede afbeeldingen bij Lange (l.c.) en Eckblad (1961)
verre van voldoende. Zij zagen in E. asperulus niet meer dan een variëteit van
E. granulatus, die alleen op grond van de andere kleur van het peridium op doorsnede kon
worden onderscheiden en niet op grond van de sporenornamentatie, omdat deze, volgens de
resultaten van hun onderzoek, zou afhangen van de manier van drogen. Snel drogen zou
namelijk door samenklontering der staafjes leiden tot wrattige sporen en langzaam drogen
door geleidelijk krimpen van de gelatineuze matrix tot voornamelijk stekelige sporen.
Eckblad (l.c.) en Grosz (in Montecchi & Lazzari, 1993) beschouwen, evenals Lange,
E. asperulus als een aparte soort met een staafjeshoogte van 1-2 µm, tegen 2-4 µm bij
E. granulatus. Ook de kleur van het peridium vinden zij onmisbaar voor de determinatie.
Bolognini et al. (1999), die eveneens op grond van de twee genoemde kenmerken
E. asperulus als soort opvatten, noemen daarnaast nog een derde kenmerk en wel de
aanwezigheid van een korstvormige myceliummantel, in het Latijn ‘crusta’, die is
opgebouwd uit hyfen, mycorrhizaworteltjes en gronddeeltjes. Aangezien dit kenmerk, dat
door Vittadini werd genoemd, ook bij E. granulatus voorkomt (zie foto in Montecchi &
Lazzari, 1.c.: 86) is het voor determinatie ongeschikt.
Uit hetgeen hierboven werd uiteengezet blijkt dat we tegenwoordig alleen de hoogte van
de ornamentatie en de kleur van het peridium als doorslaggevend kunnen beschouwen voor
het onderscheid tussen de twee soorten.
Over de geografische verspreiding van E. asperulus is inmiddels het volgende bekend.
Dodge (1919) noemt de soort een kosmopoliet op het noordelijk halfrond. In Engeland is hij
echter nog niet gevonden (Hawker et al., 1967; Pegler et al., 1993). Eckblad (1961) geeft
verspreidingskaartjes voor Noorwegen van zowel E. asperulus als E. granulatus, terwijl
Lange (1956) een lijst heeft van 12 vondsten uit Denemarken. Gegevens uit andere landen,
Italië uitgezonderd, ontbreken nog steeds. Volgens Vittadini zou E. asperulus zowel in
eiken- als in dennenbossen groeien. Bolognini et al. (1999) daarentegen vonden hem nooit
in dennenbos en slechts zeer zelden bij Castanea sativa en Fagus sylvatica. In Denemarken
komt de soort volgens Lange (l.c.) vermoedelijk hoofdzakelijk in naaldbos voor, in
Noorwegen volgens Eckblad (l.c.) zelfs uitsluitend in naaldbos. Hoewel over de eisen die
E. asperulus aan de bodem stelt, geen gegevens zijn te vinden, kan wel worden
aangenomen, dat hij evenals E. granulatus hoofdzakelijk voorkomt in zure, zandige
gronden. Hoever zijn tolerantie voor een hoge pH reikt, zal alleen door nader onderzoek
kunnen worden nagegaan.
Onbekend is of E. asperulus ook net als E. granulatus door Cordyceps-soorten kan
worden aangetast. Eckblad (l.c.) vermeldde geen aantasting te hebben waargenomen.
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Figuur 3. Elaphomyces asperulus Vitt.:
Ascocarp (2 x ware grootte) en 3 ascosporen (links), waarvan in 1 spore het
beeld van de ornamentatie bij hoge
microscoopinstelling is weergegeven.
Elaphomyces granulatus Fr.:Fr.:
2 ascosporen (rechts).
Maatstreepje = 10 µm.
Hoewel door Vittadini (1831) alleen de maanden maart en april als fructificatieperiode
werden genoemd, kan volgens latere auteurs, zoals Bolognini et al. (l.c.) en Ceruti (1960)
E. asperulus het gehele jaar door vruchtlichamen vormen.
Gezien de sterke achteruitgang van de geelbruine hertentruffels valt het te betwijfelen of
E. asperulus in de toekomst nog op andere plaatsen in Nederland zal worden ontdekt.
Hopelijk beleven we echter spoedig weer eens een herstel van gunstige groeiomstandigheden voor deze zo karakteristieke hypogeeën.
Tot besluit volgt hier nog de beschrijving van het enige in Nederland tot nu toe gevonden
exemplaar van E. asperulus:
‘Crusta’ goed ontwikkeld, uit door geelbruine hyfen en mycorrhizaworteltjes
samengevlochten gronddeeltjes opgebouwd. Ascocarp enigszins ingedeukt bolvormig,
fijnwrattig, okerbruin. Cortex met dicht opeenstaande, van boven meest afgeronde,
lichtbruin-gele wratjes, die omgeven zijn door een donkerder bruin weefsel, dat soms boven
de wratten uitsteekt. Peridium op doorsnede grijsroze tot grijsviolet, naar de glebazijde toe
lichter, niet geaderd, ca. 2 mm dik. Gleba met grijs-roodachtige resten van tussenschotten
en met poederige, zwarte sporenmassa.
Asci grotendeels opgelost, in twee nog sporen aanwezig, resp. 4 en 7. Sporen 25-32 µm,
gemiddeld 27,3±2,7 µm, bolrond, met zeer korte, # 2 µm, vaak verkleefde staafjes, die of in
onregelmatige schollen, of kringvormig dan wel regelmatig verspreid zijn.
Bestudeerd materiaal: Pijnenburg, gem. Baarn (Utrecht), AC 144,8/464,7, 14.IX.2002.
Herbariumnr. 37.1629.
Habitat: In pleistoceen zand, op bospad, bij Pseudotsuga menziesii, half bovengronds.
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FOSSIELE HOUTZWAMMEN: VERVOLG
Peter-Jan Keizer
Kruisweg 23, 3513 CS Utrecht
Keizer, P.J. 2004. Fossile bracket fungi, continuation. Coolia 47(3): 175-177.
Some more fossile bracket fungi of late Miocene age are described. They originate from a sand
pit in the Dutch province Noord-Brabant and are exposed in a local museum.

Van het een komt het ander. In reactie op het Coolia-artikel over de Almelose fossiele
houtzwam (Keizer, 2004) kwam een reactie van dhr. René Fraaye, conservator van het
Oertijdmuseum in De Groene Poort te Boxtel, dat verscheidene fossiele houtzwammen in
de collectie heeft. Het bijzonder aardige is dat de hieronder beschreven fossiele
houtzwammen in dit museum voor iedereen ter bezichtiging uitgestald liggen, tussen een
grote hoeveelheid andere fossielen, stenen en recente delen van dieren en planten. Wie deze
zeer zeldzame fossiele houtzwammen wil bewonderen kan dus dit museum bezoeken (adres
zie onder).
De vindplaats
In de zandwinningsput ‘De Hoogdonk’ bij Liessel (Noord-Brabant) zijn in de afgelopen 20
jaar bij zandwinningsactiviteiten vele stukken versteend hout en daartussen diverse
restanten van fossiele houtzwammen gevonden. Net als in de van Almelo beschreven
zandwinning is de precieze positie van de fossielen niet exact te achterhalen omdat ze van
25 tot 40 m diepte onder water werden opgegraven. Maar de begeleidende fossiele vondsten
maken het wel mogelijk een globale reconstructie te maken van de vindplaats.
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Het zand werd met een grote grijper van een drijvende kraan uit de put opgegraven en
gezeefd. Hierbij bleven de grotere stukken achter en konden met welwillende medewerking
van de zandwinningsmaatschappij worden uitgezocht. Vanaf 25 tot ongeveer 40 m diepte
werden vele fossielen aangetroffen, zowel van in zee levende dieren (bijvoorbeeld krabben,
schelpen, haaientanden, walvisresten) als van landplanten (stukken hout, beukennootjes en
andere zaden, houtzwammen). Dat doet vermoeden dat er een kust is geweest op de plaats
van de afzetting, waarbij de begroeiing tot aan de zee reikte, met wellicht een riviermonding
in de nabijheid. Gezien het feit dat er meerdere fossiele houtzwammen werden gevonden,
zou het kunnen zijn dat in dit oerbos veel meer van deze zwammen aanwezig waren dan we
van onze tegenwoordige sterk door de mens beïnvloede bossen gewend zijn.
Collins & Fraaye (1991) hebben de vindplaats aan de hand van de fauna onderzocht en
concluderen dat de afzetting van het einde van het Mioceen stamt, op de grens van het
Plioceen, dat is minimaal ongeveer 5 miljoen jaar geleden.
De fossiele houtzwammen
Enkele fossiele houtzwammen werden beschreven door Fraaye & Fraaye (1995). De gaafste
exemplaren bestaan meestal uit een verkoolde buitenlaag met een versteende kern. Middels
electronenmicroscopische opnames van één van de beschreven houtzwammen werd
gevonden dat er zelfs nog cellulaire structuren aanwezig zijn in de versteende kern. De
verkoolde buitenkant is kwetsbaar; daarom is het aantal fragmenten dat alleen uit
versteende delen van de binnenkant van het vruchtlichaam bestaat veel groter dan complete
vruchtlichamen. Maar de poriën van de houtzwam zijn steeds goed herkenbaar, ja, ze zijn
zelfs het enige herkenningspunt waaraan te zien is dat het om een houtzwam gaat. Deze
kernen bestaan uit sideriet, een roestkleurige ijzerkalkverbinding.
Enkele fossielen zien er verrassend compleet uit:
Nummer 0867 is ca. 19 cm breed en 13 cm afstaand en aan de rand 2 cm dik en bij de
aanhechtingsplaats 4,5 cm dik en van een glanzend zwarte kleur. Aan de oppervlakte is een
duidelijke korst te zien, zoals we onder andere kennen van hedendaagse Ganodermasoorten. De habitus van dit fossiel doet sprekend denken aan de Dikrand-tonderzwam
(Ganoderma adspersum).
Nummer 9980 is een fragment van iets wat een stuk groter geweest moet zijn. Het heeft
een breedte van 11 cm, was 10 cm afstaand en 2,5 cm dik. Hier lijkt de korst te ontbreken,
waardoor de zwam doet denken aan een oude Ruige weerschijnzwam (Inonotus hispidus).
Het is echter ook mogelijk dat door welke oorzaak ook de bovenkant weggesleten is,
waardoor een definitieve determinatie lastig blijft.
Een schitterend bewaard gebleven fossiel (nog niet genummerd) is 7,5 cm breed, 5,5 cm
afstaand en bij aanhechting 70 mm dik. De oppervlakte is voorzien van een korst, compleet
met duidelijke groeiringen. De buisjeslaag is bol, waardoor dit fossiel sprekend op de
Gewone vuurzwam (Phellinus igniarius) lijkt.
Heel interessant is ook fossiel nummer 0870 (een fragment met breedte 12 cm en dikte 7
cm), omdat hier duidelijk zichtbaar is dat insecten vraatgangen in de zwam hebben
gemaakt. Van dit stuk is moeilijk te zeggen welk geslacht het is geweest, mogelijk Fomes
of Phellinus.
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Dank aan dhr. René Fraaye voor het attenderen op de fossiele houtzwammen-collectie in
het Oertijdmuseum en zijn uitleg erbij.
Adres Oertijdmuseum: Bosscheweg 80, 5283 WB Boxtel; tel. 0411-616861; website:
www.oertijdmuseum.nl
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NOTITIES UIT DE IJSSELMEERPOLDERS (7)
Discina ancilis in Flevoland
T.A. van den Berg
Wittemerslag 17, 8131 WH Wijhe
Van den Berg, T.A. 2004. Notes from the IJsselmeerpolders (7). Discina ancilis in Flevoland. Coolia
47(3): 177-178.
The distribution of Discina ansilis in the new polders is discussed. Unfortunately the substrate
and biotope, coniferous woods, are under threat. Recommendations are given to protect at least the
finding sites.

In Coolia 41(3) uit 1998 schreef ik over de eerste vondst van de Grote voorjaarsbekerzwam
(Discina ancilis; plaat 8) in Flevoland en dat we hoopten dat de vindplaats behouden kon
blijven, maar helaas bleek dat een ijdele hoop. Gelukkig vond Mary van Saane in 2000 toen
we, op weg naar een werkgroepexcursie in het Roggebotzand, een kort inventarisatierondje
pleegden in het Revebos, weer een exemplaar. In datzelfde jaar vond Nico Dam drie
exemplaren in boswachterij Groesbeek op een zeer verrotte stronk langs een fietspad: “gok:
stronk van Douglas!”.
Dit jaar was het in de polder goed raak, zoals uit het onderstaande schema blijkt.
Plaats

Datum

Boomsoort

Aantal

Eigenaar

Hulkensteinse bos, Zuid-Flevoland

17-03-2004

Pinus spec.

8

SBB

Urkerbos, Noordoostpoldeer

31-03-2004

Picea sitchensis

1

Flevolandschap

Revebos, Oost-Flevoland

07-04-2004

Picea spec.

>70

SBB

Roggebotzand, Oost-Flevoland

07-04-2004

Picea spec.

12

SBB

Horsterwold, Zuid-Flevoland

14-04-2004

Picea abies

>50

SBB

Abbertbos, Oost-Flevoland

21-04-2004

Picea sitchensis

3

SBB
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Er zijn nu drie vindplaatsen op ‘het oude land’ bekend tegenover zes in de provincie
Flevoland. Het zwaartepunt van het voorkomen ligt derhalve in deze provincie. Zowel SBB
als Flevolandschap zijn van plan de naaldbossen in Flevoland te rooien, daar de
Dennemoorder (Heterobasidion annosum) er op grote schaal voorkomt. Een bijkomend
argument zou zijn dat (althans een deel van de soorten) naaldhout van oorsprong niet
inheems is, net als de Amerikaanse eik (Quercus rubra), die eveneens zou moeten
verdwijnen. De Werkgroep Mycologisch Onderzoek IJsselmeerpolders heeft in overleg met
SBB, district Randmeerbossen, weten te bereiken dat een drietal perceeltjes naaldhout
voorlopig gespaard blijft en dat deze stukken zich op natuurlijke wijze mogen verjongen.
Jammer genoeg zijn dat niet de percelen, waar tot nog toe Discina ancilis is aangetroffen.
Over de mycologische waarde van sparrenbossen in de polders schreef Van Zanen eerder
(2003).
Ik heb geen idee wat het SBB en de diverse ‘Landschappen’ met hun naaldbossen in de
rest van Nederland van plan zijn, maar mijns inziens ligt hier een taak voor de Commissie
Paddestoelen en Natuurbehoud om:
A. dit te achterhalen;
B. te proberen de eventueel reeds bestaande plannen tot kap zodanig te doen wijzigen,
opdat er grotere percelen naaldhout gespaard worden om zodoende de biodiversiteit op
mycologisch gebied zo groot mogelijk te laten zijn;
C. nogmaals te proberen paddestoelen in de (Europese) habitatrichtlijn te krijgen, zodat we
bij onze pogingen om waardevolle terreinen te sparen hierop een beroep kunnen doen.
De regionale terreinbeheerders zijn van goede wil, maar zijn afhankelijk van hun landelijke
directie of hun provinciaal stichtingsbestuur en indirect van LNV. Daarom verdient dit een
landelijke aanpak.
Met dank aan Nico Dam voor de snelle reactie op mijn verzoek om de gegevens van
Groesbeek, Frans Stokman voor de diverse aquarellen van o.a. Discina ancilis en aan de
diverse leden van de WMOIJ voor het fanatieke speuren naar deze en andere ascomyceten
in de polder en het kritisch doorlezen van het concept van dit artikeltje.
Literatuur
Kuyper, Th.W. 1995. Discina ancilis (Fr.) Fr. In: Arnolds, E., Kuyper, Th.W., Noordeloos, M.E..
(red.) 1995. Overzicht van de paddestoelen in Nederland. Nederlandse Mycologische Vereniging,
Wijster.
Van den Berg, T.A. 1998. Notities uit de IJsselmeerpolders (4). Coolia 41: 174-175.
Van Zanen, G.C.N. 2003. De mycologische waarde van de sparopstanden in het Roggebotzand,
Reve- en Abbertbos. WMOIJ, Amsterdam/Zwolle.

178

BIJZONDERE WAARNEMINGEN EN VONDSTEN
De Zeedenmycena in Beilen
Arnolds, E. 2004. Mycena seynii was found on an inland locality on cones of Pinus pinaster,
deposited in a basket for decoration. Coolia 47(3): 179.

Het steegje naar de ingang van kapsalon Koningsveld in Beilen is altijd gedecoreerd met
bloemstukken, kalebassen en andere voortbrengselen van groene-vinger-creativiteit. In het
najaar van 2002 stond er een grote mand vol met de decoratieve, grote kegels van de
Zeeden (Pinus pinaster). Tijdens een bezoek aan de kapsalon in november zag ik tot mijn
verbazing dat op twee kegels paddestoeltjes groeiden. Het bleken vruchtlichamen te zijn
van de Zeedenmycena (Mycena seynii), een soort die uitsluitend op de kegels van Zeeden
groeit. Die dennensoort is in ons land ingevoerd uit Centraal en Zuidoost-Europa en vooral
in de zeeduinen aangeplant. De verspreidingsatlas (Nederlandse Mycologische Vereniging,
2000) toont van de Zeedenmycena dan ook voornamelijk vindplaatsen in de kuststreek en
daarnaast vier verspreide groeiplaatsen in het binnenland. De Zeeden komt in Drenthe niet
of nauwelijks voor.
Tijdens het knippen van mijn haar had ik ruimschoots de gelegenheid om bij de kapster
naar de herkomst van de kegels te informeren. Het bleek dat zij in 2001 een aantal verse,
nog gesloten dennenappels van Terschelling had meegenomen. Op dat eiland komt de
Zeedenmycena inderdaad voor (Nederlandse Mycologische Vereniging, 2000). De vraag
rijst of mycelium van de Mycena al stiekem met de kegels is meegelift of dat sporen door
de lucht de mand in Beilen hebben weten te vinden. Dat laatste lijkt onwaarschijnlijk gezien
de afstand tot de schaarse groeiplaatsen van de Zeedenmycena aan de kust. Anderzijds laten
paddestoelen wel vaker sterke staaltjes van vestiging zien op kortlevende substraten van
beperkte omvang, bijvoorbeeld al die typische soorten van brandplekken. Deze herfst vond
ik in een rommelbosje in de veenkoloniën bij Valthermond een Oorlepelzwam
(Auriscalpium vulgare) op een begraven dennenkegel. Merkwaardig omdat er in de verste
omtrek geen dennenboom te bekennen was. Kennelijk ging het om een dennenappel die
door iemand van elders was meegenomen en later achteloos was weggegooid. Wederom
een sterk staaltje van paddestoelensporen die in de grote leegte dat ene goede plekje weten
te vinden?
Literatuur
Nederlandse Mycologische Vereniging. 2000. Verspreidingsatlas Agaricales. Kaartenbijlage bij het
Overzicht van de paddestoelen in Nederland. Nederlandse Mycologische Vereniging, Baarn.

E. Arnolds, Holthe

179

BOEKBESPREKING
Robich, G. 2003. Mycena d’Europa. 728 pp. Associazione Micologica Bresadola. Via A.
Volta 46, I 38100 Trento, Italië. Vele kleurenfoto’s en lijntekeningen. Prijs: Euro 85.–.
Een fraai vormgegeven boek met beschrijvingen en kleurenfoto’s van 143 Europese
soorten, variëteiten en forma’s uit het geslacht Mycena, waaronder 8 nieuw beschreven
soorten en 3 nieuwe forma’s.
De tekst is in het Italiaans, alleen de beschrijving van de secties, de sleutels tot de
secties en tot de soorten zijn in het Engels vertaald. Van elke soort zijn de originele
diagnose, de synomiemen, en een lijst van elders gepubliceerde tekeningen en foto’s
opgenomen. De uitgebreide beschrijvingen worden geïllustreerd met minimaal één goede
kleurenfoto en een set fraaie microscopische tekeningen. Van vele soorten zijn daarnaast
ook kleurenfoto’s van microscopische beelden gegeven. Kortom, voor een Mycenaliefhebber is het boek onmisbaar.
Het boek is geen monografie en behandelt vooral soorten uit Centraal en Zuid-Europa.
De meeste Europese soorten worden echter wel in de tekst genoemd en de literatuur ervan
gerefereerd. Voor mycologische tochten naar Midden- en Zuid-Europa is het een goede
aanvulling op de literatuur.
Ondanks de mooie kleurenfoto’s is de meerwaarde van dit boek voor het gebruik in
Nederland ten opzichte van het tien jaar geleden verschenen boek van Maas Geesteranus,
Mycenas of the Northern Hemisphere, beperkt. Robich volgt grotendeels de indeling van
Maas Geesteranus, de tabellen lopen iets anders. Maar iemand die moeite heeft met het
determineren met het boek van Maas Geesteranus zal het met dit boek niet makkelijker
krijgen. Een echt nadeel is dat van een twintigtal soorten uit Nederland geen beschrijvingen
zijn opgenomen in het boek van Robich waaronder Biezenmycena (Mycena bulbosa),
Groene mycena (M. chlorantha), Grijze mycena (M. cinerella), Vals elfenschermpje (M.
pearsoniana) en Wintermycena (M. tintinnabulum). Rietmycena (M. belliae), Veenmosmycena (M. concolor) en Lisdoddenmycena (M. tubarioides) worden zelfs helemaal niet in
de tekst genoemd.
M. Veerkamp, Werkhoven

BOEKAANKONDIGING
Keizer, P.J. 2003. Paddestoelvriendelijk natuurbeheer. 88 pp. Vele kleurenfoto’s.
KNNV Uitgeverij, Utrecht. ISBN 90 5011 172 6. Prijs: Euro 19,95.
Dit in 2003 verschenen boekje bevat tal van tips om natuur zodanig te beheren dat de
paddestoelen er wel bij varen. Het borduurt voort op de tips voor beheer zoals die (mede
door P.J. Keizer zelf) door de Commissie Paddestoelen en Natuurbehoud zijn opgesteld
(Jalink et al. in Coolia 44(4): 233-249. 2001; ook te downloaden van de website van de
NMV), en vult het aan met tekst, foto’s en lijsten met indicatorsoorten. Een uitgebreidere
bespreking zal in de volgende Coolia verschijnen.
M. Nauta, Leiden
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