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: nmvleden@science.ru.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

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

14 oktober
14 januari
14 april
14 juli

1 november
1 februari
1 mei
1 augustus

column, excursie-aankondigingen, verenigingsmededelingen.
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KINDERBOEKEN EN PADDESTOELEN
Piet Bremer
Roelingsbeek 1, 8033 BM Zwolle
P. Bremer, 2004. Children’s books and mushrooms. Coolia 47(4): 181-183.
350 Well-illustrated children’s books were checked for illustrations with mushrooms. Ten percent
of the books contained illustrations, with a range of less than 1 to 41% of the illustrations showing
mushrooms. 21 Species or genera were recognized, Amanita muscaria being most common. The
majority of fruitbodies was depicted together with woods and/or trees.

De Nederlandse Mycologische Vereniging heeft een nogal afwijkende leeftijdsopbouw in
vergelijking met de opbouw van de gehele Nederlandse bevolking. In het ledenbestand
ontbreken baby’s, dreumesen, kleuters, peuters en tieners (een uitzondering daargelaten).
Maar ook pubers, twintigers en dertigers zijn slecht vertegenwoordigd. Wanneer het kroost
nog in de luiers ligt is er vaak weinig vrije tijd. En weinigen beginnen, als de kinderen nog
zo klein zijn, met een ‘moeilijke’ hobby als paddestoelen. Maar als de kinderen ouder
worden en de basisschool gaan bezoeken, wordt het alweer iets makkelijker om de hobby
uit te oefenen. Kinderen staan dichter bij de aarde dan volwassenen en als ze eenmaal weten
wat een paddestoel is, zien ze paddestoeltjes die aan het volwassen oog ontsnappen. En de
jongste jeugd is een dankbare doelgroep die geheel open staat voor het mysterie van de
paddestoelen en het bos daaromheen. Als het bosbezoek niet te lang duurt kunnen ze zelfs
op jonge leeftijd al mee bij het opnemen van proefvakken, als ze maar mee mogen doen met
het zoeken.
Onontkoombaar is de aandacht die kinderen van je vragen en waar ze recht op hebben. En
hoewel elk kind verschillend is vermoed ik dat er veel kinderen zijn die zich graag laten
voorlezen door hun ouders, overdag en in ieder geval bij het naar bed gaan. En op zich is
daar niets op tegen, integendeel, ze leren er veel van. Maar stel je hebt twee kinderen die
graag worden voorgelezen. Aanschaf van eigen boekjes is dan onvermijdelijk en voor je het
weet wordt een rij mycologische geschriften naar elders verbannen om in de boekenkast
ruimte te maken voor kinderboeken. Het aantal boekjes groeit gestaag en voordat je het
weet is van de kast al meer dan een meter gevuld. En om de drie weken komen er
- tijdelijk - weer nieuwe bibliotheekboekjes en -boeken in huis, die elk minstens eenmaal
worden gelezen of voorgelezen. Op deze manier krijg je ook als ouder heel wat leesvoer
onder ogen. Grote boeken, kleine boeken, veelal dunne boeken en vooral rijk geïllustreerde
prentenboeken. Kinderen zijn tenslotte erg visueel ingesteld. En al die boeken brengen je
onbedoeld weer bij je liefde voor paddestoelen, want afbeeldingen van deze vruchtlichamen
zijn ook in de boekjes te vinden. En zo ontstond dan ook het idee om eens beter te letten op
paddestoelen in deze kinderboeken. Randvoorwaarde was wel dat er voldoende boeken
gecheckt zouden worden en dat de boekjes op verschillende eigenschappen zouden worden
beoordeeld. Het ging om vragen zoals: hoe vaak zijn paddestoelen afgebeeld, welke soorten
zijn afgebeeld, hebben de afbeeldingen een functie en in welk biotoop zijn ze afgebeeld?
In 35 van de 350 bekeken kinderboeken (bedoeld voor de leeftijd van ca. 0,5 tot 8 jaar)
kwamen afbeeldingen van paddestoelen voor. Vaak zijn de afbeeldingen geheel
onbelangrijk en versterken ze het karakter van het biotoop waarin ze afgebeeld zijn: het bos.
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Maar niet alle paddestoelen worden afgebeeld in relatie tot bos of bomen. In één van de
boekjes van Dick Bruna (Nijntje op school) wordt een Vliegenzwam op een schoolbord
afgebeeld. En in een geplastificeerd boekje van dezelfde tekenaar, bedoeld voor het
badgebeuren (het badderen) voor de allerjongsten in tummitub of badje, zijn met enkele
pennenstreken zowel de Champignon als de Vliegenzwam herkenbaar afgebeeld.
De mate van herkenbaarheid verschilt sterk. In veel kinderboeken zijn de afbeeldingen
verre van natuurgetrouw. Echt natuurgetrouwe afbeeldingen komen zelden voor, wellicht
omdat dit voor de herkenning van een paddestoel als paddestoel niet nodig is. Een
voorbeeld van een goede afbeelding is die van de Gele aardappelbovist in het boek van Jet
Boeke van Dikkie Dik (de poes van Sesamstraat), überhaupt zeer mooi materiaal om met
kinderen te lezen. Het goed herkenbaar zijn van een soort wil trouwens nog niet zeggen dat
er niet veel variatie kan bestaan in weergave. Een mooi voorbeeld hiervan vormt de meest
in kinderboeken afgebeelde soort: de Vliegenzwam. Afbeeldingen werden vastgesteld in 16
boeken (tabel 1). De soort kan altijd worden herkend aan de rode hoed en de witte stippen.
Hoe stilistisch ook getekend, zoals eerder in het voorbeeld van Dick Bruna, de hoed met de
stippen lijkt het keurmerk voor de herkenbaarheid. Een tweede belangrijke eigenschap, nl.
de duidelijke, opvallende ring, ontbreekt nogal eens. De beurs is nog minder populair. De
enige afbeelding met beurs die ik gezien heb was eigenlijk meer een verbrede steel zoals we
die kennen van de Botercollybia. Maar desondanks was de Vliegenzwam goed te herkennen.
Na de Vliegenzwam nemen Amanita spec. en Champignon een gedeelde tweede en derde
plaats in. Uit tabel 1 blijkt dat boleten ook nog wel eens worden afgebeeld. De overige
soorten komen maar weinig in kinderboekjes voor. Ze zijn soms zeer overtuigend en
natuurgetrouw getekend, terwijl andere afbeeldingen meer aan de fantasie zijn ontsproten
waarbij sprake is van een sterke gelijkenis met een in Nederland groeiende soort.
In de meeste boeken (90%) komen dus geen afbeeldingen van paddestoelen voor en dat zal
niemand verbazen. Er zijn zoveel kinderboeken met allerlei thema’s en vooral ook
fantasiedieren en -verhalen; in veel boeken zou een afbeelding niet passend of zelfs
ongewenst zijn. In menig kinderboek is bij de eerste pagina al in te schatten of een
afbeelding van een paddestoel aanwezig kan zijn of juist niet. Boekjes waarvan de verhalen
zich afspelen in de zee, op het strand, in de huiselijke sfeer, in de stad of nergens:
paddestoelen worden hier niet afgebeeld.
Per boekje kan het aantal illustraties met paddestoelen sterk variëren, van minder dan 1%
tot 41% procent in het boekje ‘Mijn lievelingsboek’ van Anita Jeram. Hier komen
paddestoelen voor in 7 van de 17 illustraties, maar helaas steeds fantasiepaddestoelen. In
een andere publicatie van haar, ‘Konijntje, m’n kleintje’, komen meer herkenbare soorten
voor. Per boek met paddestoelen zijn gemiddeld twee herkenbare soorten afgebeeld. Veel
boeken geven alleen de Vliegenzwam weer.
De Nederlandstalige boekjes met paddestoelen zijn van Nederlandse, Duitse, Britse of
Zweedse auteurs/illustratoren. Ik heb nagelaten te turven van wie al die boekjes zijn die
geen paddestoelen bevatten, maar die zijn ook vaak afkomstig uit genoemde landen. In
sommige kinderboekjes is de natuur, ondanks alle fantasie, natuurgetrouw getekend en
soorten zijn goed herkenbaar. Het gaat dan niet alleen om de paddestoelen. Ook
Argusvlinder, Slanke sleutelbloem en Witte klaverzuring zijn dan benoembaar, zoals in de al
bijna 100 jaar oude boekjes van Beatrix Potter. Of in ‘Het grote boek van Pinkeltje’, waar
naast twee goed herkenbare soorten paddestoelen, 24 soorten hogere planten goed
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herkenbaar zijn afgebeeld. Dit zijn voor natuurliefhebbers aantrekkelijke boekjes om te
kopen en voor te lezen. Ze bieden de mogelijkheid zo nu en dan iets over de natuur te
vertellen. De liefde opwekken voor de natuur en voor paddestoelen kan niet vroeg genoeg
beginnen. Maar we moeten eerlijk zijn. Voor het gemiddelde kind, klein- of achterkleinkind
zullen de natuurafbeeldingen er niet zo veel toe doen. Het draait tenslotte om het verhaal,
waarnaar ze ademloos kunnen luisteren. Alleen de allerkleinsten zijn tevreden met
eenvoudige boekjes met slechts afbeeldingen.
Tabel 1. In 350 kinderboeken afgebeelde herkenbare paddestoelen (soorten, geslachten).
De derde kolom geeft het aantal kinderboeken met afbeeldingen van paddestoelen (n = 35).
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Aantal boeken

Vliegenzwam
Amaniet
Champignon
Houtzwam
Oesterzwam
Bundelzwam (?)
Eekhoorntjesbrood
Berkenboleet
Boleet
Bruine trechterzwam
Echte tonderzwam
Eikenbladzwammetje
Fluweelpootje
Gele korstzwam
Geschubde inktzwam
Gele aardappelbovist
Krulzoom
Mosklokje
Parelamaniet
Ridderzwam
Weidekringzwam
Witte trechterzwam
Zwerminktzwam ?

Amanita muscaria
Amanita spec.
Agaricus spec.
Polyporaceae
Pleurotus ostreatus
Pholiota spec.
Boletus edulis
Leccinum scabrum
Boletus/Leccinum
Clitocybe spec.
Fomes fomentarius
Collybia dryophila
Flammulina velutipes
Stereum hirsutum
Coprinus comatus
Scleroderma citrinum
Paxillus involutus
Galerina spec.
Amanita rubescens
Tricholoma spec.
Marasmius oreades
Clitocybe spec.
Coprinus disseminatus

16
5
5
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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PADDESTOELEN IN OOST-CANADA
EEN KIJKJE OP EEN NEDERLANDS VERLEDEN ?
Bernhard de Vries
Roerdomplaan 222, 7905 EL Hoogeveen
De Vries, B. 2004. Fungi in eastern Canada, a view in the past of the Netherlands? Coolia 47(4):
184-189.
The author reports about two trips to Eastern Canada and compares the occurrence and ecology of
corticioid fungi with the situation in the Netherlands. A list of localities and a total list of species are
given.

Als men zich waagt in het verre westen dan ontmoet men niet alleen landgenoten die ons
doen denken aan de jaren vijftig van de vorige eeuw maar ook natuur die elementen heeft
die bij ons al lang vergeten zijn. Beide ontmoetingen geven veel te denken. Hier beperk ik
mij tot wat vluchtige mycologische indrukken die ik opdeed in een gortdroge herfst (1998)
en een vochtig voorjaar (2003) en probeer ik hier en daar lijnen te trekken naar onze
mycoflora.
Terreinen
De bezochte terreinen liggen in Oost-Canada vrijwel aan de kust van Georgian Bay, Lake
Huron, Lake Superior of bij de oostkust. Dat houdt dus in dat het klimaat er, binnen de
barre Canadeese mogelijkheden, lokaal een beetje lijkt op dat van West-Europa. De herfst is
er soms bijna net zo lang als bij ons door de warmte van de watermassa’s. De terreinen zijn
hier gegeven (zie tabel) met de terreincodes tussen haakjes die in de totaallijst bij elke soort
terug komen.
Het terrein bij Wasaga Beach lijkt het meest op beboste zandverstuivingen in Nederland
omdat het op voedselarme zandduinen ligt aan de kust van Georgian Bay. De vegetatie is er
rijk aan Cladonia's en mossen die evengoed in Europa zouden kunnen staan maar de hogere
planten zijn vrijwel allemaal typisch Amerikaans.
Methode
In de terreinen heb ik gezocht zoals ik gewend ben, met veel aandacht voor wat op dood
hout aanwezig is. Voordeel daarvan is dat je ondanks droogte toch altijd wat vindt. Daar de
aanwezige tijd en de beschikbare kofferruimte beperkt waren moest ik selectief zijn en
proberen om ‘meer van hetzelfde’ zo veel mogelijk te vermijden. Misschien heb ik dus ook
waardevolle korstjes, vliesjes, waasjes en wasjes laten liggen. Meestal waren de doosjes
sneller vol dan de wandeling duurde. Slechts één terrein (Wasaga Beach) heb ik redelijk
goed geïnventariseerd, met dien verstande dat er wellicht in de toekomst nog tien keer zo
veel te vinden zal zijn.
Veel heb ik tijdens de reis al voorlopig bekeken met een oud reis-microscoopje; het
meeste werk moest echter thuis in Nederland gebeuren. Een uitzondering was het
tweedaags bezoek aan Nancy Ironside die mij haar privépark (Na) heeft laten zien en die
me haar microscoop en boeken liet gebruiken. Gelukkig had ik ook zelf wat literatuur over
de overzeese mycoflora verzameld (zie literatuurlijst) en bestaan er ook wereldmonografieën van sommige groepen.
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Resultaten
Het eerste resultaat van dergelijke reizen is een grote verzameling zakjes die later een doos
met 176 collecties oplevert van soorten die deels niet in Nederland voorkomen of hier lange
tijd niet zijn gezien. Verder een lange lijst van 248 soorten (68 Agaricales, 166
Aphyllophorales en Phragmobasidiomyceten, 12 Ascomyceten en 2 Myxomyceten).
Interessant wordt het voor ons pas als we een vergelijking kunnen maken tussen wat hier en
daar gebeurt. Zo zou het interessant zijn om eens te zien wat in Nederland allemaal op de
Ratelpopulier zit en dat te vergelijken met Canadese
gegevens. Ook een vergelijking van dood dennenhout
hier en daar levert onverwachte dingen op.
De Ratelpopulier (Populus tremula) levert hier in
Nederland meestal een rijke voorraad korstjes en
schorszwammen; meestal gewone loofhoutsoorten
maar soms als de boom oud is, op zandige of iets
basische grond staat en liefst een beetje in een open
situatie dan vinden we daarop Roze populierenschorszwam (Peniophora polygonia). Deze komt ook
in heel Canada voor. Ginns & Lefebvre (1993)
vermelden dat deze soort hart-rot veroorzaakt in
Populus tremuloides, die in Canada de ecologische
plaats inneemt van onze Ratelpopulier en daaraan zeer
nauw verwant is. In de duinen van Wasaga Beach had
ik de soort wel verwacht, maar nee, een andere
Schorszwam neemt die groeiplaats in: Gelatineuze
schorszwam (Peniophora rufa). Dat is een soort, ook
Figuur 1. Henningsomyces
gebonden aan Populier, die zo sterk aan droogte is
candidus (Pers.: Fr.) O.Kuntze
aangepast dat het geen korstjes meer zijn maar kleine
Vruchtlichamen, sporen, basidiën,
afgeronde rode ovaaltjes, lijkend op eitjes uit een
vertakte bekledingsharen. Maatnestzwammetje. Netjes op hangende dode takken.
streep = 10 µm. BdV 6733.
Op rot liggend hout komt natuurlijk ook gewoon
spul voor: Geel hoorntje (Calocera cornea), Groenige wasporia (Ceriporia viridans),
Groezelig huidje (Phanerochaete sordida) en Witte bultzwam (Trametes gibbosa).
Daarnaast een paar gekke dingen (Conferticium ravum, en een bijna zwarte Phlebia met
oranje randzone) en, oh wonder van schoonheid, het Wit gaffelhaarbuisje (Henningsomyces
candidus). Het zijn vrij stevig aanvoelende heel kleine witte hangende orgelpijpjes die met
een loupe te herkennen zijn (Fig. 1). Deze soort komt voor over het hele Amerikaanse
continent op allerlei houtsoorten. Ik vond hem in Ontario drie maal! Het voorkomen bij ons
in de duinstreek, de zeldzaamheid in overig Nederland en de voorkeur voor ‘Weisstanne’
(Krieglsteiner, 2001: 595) zouden kunnen wijzen op een geringe zuur-tolerantie. Heeft hij
last van luchtverontreiniging?
Een volgende verrassing was Ramaricium alboochraceum, een korstje met sporen die
sterk gelijken op die van een Ramaria. Ik had hem vroeger eens gevonden op Jeneverbes in
West-Jutland en ooit, als ons land niet voortijdig wordt volgebouwd en alle naaldhout niet
wordt uitgeroeid, zal dit mooie dingetje ook in ons land gevonden worden. Of is het al
verdwenen?
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Op dood dennenhout, meest van Weymouthden (Pinus strobus), leek alles veel
‘Hollandser’. Gewone soorten zoals Grootsporig trosvlies (Botryobasidium botryosum),
Dennenvlamhoed (Gymnopilus sapineus), Naaldhouttandjeszwam (Hyphodontia breviseta),
Ongesteelde krulzoom (Paxillus panuoides), Dakloze huiszwam (Serpula himantioides),
Paarse dennenzwam (Trichaptum abietinum). Opvallend was trouwens dat, over het totaal,
Gespentrosvlies (Botryobasidium subcoronatum) slechts drie maal gevonden werd en het
Grootsporig trosvlies zes maal; terwijl de eerste hier in Nederland minstens zo algemeen is
als het Gewoon zwavelkopje en de tweede juist minder. De Naaldhouttandjeszwam heb ik
in de korte Canadese periode vaker gezien dan de laatste tien jaren in Nederland. Wordt
deze soort bij ons zeldzamer? Een andere Nederlandse soort was de Spoelsporige
kelderzwam (Coniophora fusispora); een soort die naar mijn idee hoort bij de vijftiger jaren
van de vorige eeuw. In de rest van Europa blijkt deze Coniophora zeldzaam te zijn en voor
Canada geven Ginns & Lefebvre slechts drie provincies op: BC, NS en ON. De Harige
vlieszwam (Amphinema byssoides) en het Spitsharig oploskorstje (Tubulicrinis subulatus),
beide op naaldhout, waren algemener in Canada dan in Nederland. Het Dennenschorsvlekje
(Ascocorticium anomalum) ontbrak op alle naaldhoutschors. Het afgelopen droge jaar in
Nederland had trouwens bijna hetzelfde resultaat; ik vond die soort maar één keer in die
herfst. Pas in de natte winter werd het met de schorsvlekjes wat beter.
Bij Wasaga Beach vond ik, naast heel veel jonge kleine exemplaren, een paar Jeneverbesstruiken (Juniperus communis) die wat dood hout opleverden met Bloedhuidje (Phanerochaete sanguinea) en Citroenhuidje (Vesiculomyces citrinus). De eerste had ik recent bij
Mantinge op Jeneverbes gezien maar verder niet. De tweede trof ik aan bij Kraloo, Sleen en
Mantinge; alles in Drenthe op Jeneverbes. Het lijkt nu dus wel zeker dat het Citroenhuidje
‘iets heeft’ met Jeneverbes. Helaas heb ik nergens de Jeneverbeskorstzwam (Amylostereum
laevigatum) gevonden, ook niet op oude dode stammen van de daar zeer algemene
Levensboom (Thuja occidentalis). Het schijnt dat de Jeneverbeskorstzwam in Europa
algemener is dan in Amerika.
Op loofhout vindt men in Canada een keur aan soorten; vaak enigszins xeromorf, met
stevige, droogtebestendige vruchtlichamen zoals Puzzelkorstjes (Dendrothele) en Borstelzwammen (Hymenochaete). Op vochtige plekjes echter ook de dunne, tere soorten.
Behoorlijk algemeen waren Priemharig korstje (Subulicystidium longispora) en
Priemtandjeszwam (Hyphodontia arguta). De eerste is bij ons typisch voor de iets
voedselrijke terreinen. In Canada was de soort aanwezig in loofbos op oude duinen, en in
broekbossen. De tweede lijkt zowel in Canada als in Europa het meest op loofhout te zitten
in allerlei biotopen, over het geheel genomen vooral in continentale gebieden. Inspectie van
vele dode stengels van de Adelaarsvaren, een Amerikaanse variëteit, leverde geen
Varenroetvlekje (Rhopographus filicinus) op en ook het Varenwasje (Phlebiella filicina)
ontbrak.
Naast bovengenoemde soorten zijn er ook veel andere soorten gevonden, die voor een deel
ook in Nederland bekend zijn (zie lijst). Ook zijn er typisch Amerikaanse fungi bij. De
overweldigende flora en fauna en de enorme vormenrijkdom van de fungi herinneren je er
voortdurend aan dat je, ondanks je wens tot vergelijken, in een totaal andere wereld bezig
bent. Een wereld die bij ons voorbij is?
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Met dank aan mijn familieleden, waar wij mochten logeren en die geduldig mijn ‘zoekafwijking’ verdroegen of zelfs meehielpen met takken rapen. Ook dank aan Nancy Ironside
die mij gastvrij ontving en mijn ‘Hollands’ uitgesproken Latijn leerde verstaan. En dank aan
Eef Arnolds die dit artikel nakeek en verbeterde.
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LIJST VAN TERREINEN, SOORTEN FUNGI (Species, Locatie).
Voor auteurs zie Ginns & Lefebvre 1993 en Arnolds et al. 1995.
Wasaga Beach, Ontario (Wa) - Fundy Nat. Park, Nw.Brunswick (Fu) - Cape Breton Nat. Park, Nova
Scotia (CB) - Parc de la Gaspesie, Québec (Ga) - Kemptville Rideau River Prov. Park, Ont. (Ke) Exeter Morrissondam, Ont. (Ex) – Exeter Black Creek, Ont. (ExB) – Grand Bend Pinery, Ont. (Pi) Nancypark noordwest van Orillia, Ont. (Na) - Niagara falls (Ni) - Agawa Canyon N. of Sault St.
Mary, Ont. (Ag) .
AGARICALES & GASTEROMYCETEN
Agrocybe dura Ex
Crepidotus cesatii Pi
Amanita citrina Pi
Crepidotus lundellii Pi
Amanita fulva Wa Ag
Crepidotus mollis Ke
Amanita muscaria Wa
Cystoderma amianthinum Wa
Armillaria lutea scg. lutea Ag
Entoloma cetratum Fu
Astraeus hygrometricus Wa
Entoloma rhodocylix Wa
Baeospora myriadophylla Wa
Flammulina velutipes ExB
Boletinus pictus Wa Ex
Galerina calyptrata Ag
Boletus chrysenteron Wa
Galerina hypnorum Ag
Collybia butyracea var. asema Pi
Gymnopilus sapineus Wa
Collybia confluens Ke Pi
Hohenbuehelia atrocoerulea Ex
Collybia cookei Ag
Hohenbuehelia auriscalpium Pi
Collybia dryophila ss.lat. incl.
Hygrocybe miniata Wa
aquosa Fu Ex Na
Inocybe lacera Wa CB
Collybia inodora Ex
Inocybe lanuginosa ss.lat. Wa
Conocybe lactea Wa Ex
Kuehneromyces myriadophylla
Coprinus atramentarius Wa
Fu Ga
Coprinus comatus Wa
Lacrymaria lacrymabunda Wa
Coprinus plicatilis ss. lato Ex
Lactarius deliciosus ss. lat. Wa
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Lactarius theiogalus Ex
Leccinum scabrum ss. lat. Wa
Marasmius androsaceus Pi
Marasmius oreades Ke
Marasmius rotula Ex
Marasmius scorodonius Wa
Melanoleuca polioleuca Wa
Merismodes anomala Ke
Merismodes confusa Ga
Micromphale perforans Fu
Mycena adscendens Ke
Mycena galericulata Pi
Mycena leptocephala Fu
Omphalina obscurata CB
Panellus serotinus Ag
Panellus stipticus Ag
Paxillus involutus Wa Ag
Paxillus panuoides Wa
Pleurotus ostreatus Pi Ag

Pluteus cervinus Wa
Pluteus leoninus Wa
Psathyrella candolleana Ex
Psilocybe capnoides Ag
Russula cyanoxantha Wa

Russula emetica Wa
Russula nitida Ag
Schizophyllum commune Ex
Tricholomopsis rutilans Pi
Tubaria furfuracea ss. lato Pi

APHYLLOPHORALES EN PHRAGMOBASIDIOMYCETEN
Aleurodiscus oakesii Killbear
Fomitopsis pinicola Fu
Amphinema byssoides Wa CB
Ganoderma lipsiense Wa CB Ke
Ga Ke Na
Ex Pi
Antrodia heteromorpha Ga
Ganoderma lucidum ExB
Asterostroma andidum Wa
Gloeocystidiellum subasperispoAthelia epiphylla ss. lat. Fu Ga
rum CB
Pi Ni Ag
Gloeophyllum sepiarium Wa Fu
Athelia neuhoffii Wa Na
CB Ke
Basidiodendron caesiocinereum
Gloeoporus dichrous Ex
Wa Ag
Hapalopilus rutilans Wa
Bjerkandera adusta Wa Ke Ex
Henningsomyces candidus Wa
Boidinia furfuracea Fu
Na Ag
Botryobasidium botryosum Wa
Hydnellum concrescens ss. lat.
Fu Ga Ex Pi Na
Wa
Botryobasidium candicans Pi
Hydnochaete olivacea Pi
Botryobasidium laeve Ke
Hydnum repandum Wa
Botryobasidium medium Fu Pi
Hymenochaete fuliginosa CB
Botryobasidium subcoronatum
Hymenochaete tabacina Fu CB
Wa Fu Ga
Killbaer
Botryohypochnus isabellinus CB
Hyphoderma argillaceum Ag
ExB
Hyphoderma praetermissum Wa
Brevicellicium olivascens Ke Ex
Fu Pi Ni
Calocera cornea Wa
Hyphoderma puberum Wa Ke Ex
Cantharellus cibarius Wa
Pi Ni ExB
Ceraceomyces crispatus Wa Ex
Hyphoderma setigerum Fu Ke Ex
Na Ag
Hyphoderma subdefinitum Fu CB
Ceraceomyces sublaevis Fu Ex
Hyphoderma tsugae Wa
Ceriporia excelsa Ke
Hyphodontia alienata Cb
Ceriporia purpurea Ni ExB
Hyphodontia alutaria Wa
Ceriporia reticulata Ex
Hyphodontia arguta Wa Ke Na
Ceriporia viridans Wa
Ni ExB
Cerocorticium confluens Wa Ni
Hyphodontia aspera Fu Ex
Christiansenia mycetophila Ex
Hyphodontia breviseta Wa Fu Ex
Coltricia perennis Wa
Pi Ag
Coniophora fusispora Wa
Hyphodontia crustosa Ke
Conferticium ravum Wa
Hyphodontia floccosa CB
Confertobasidium olivaceoHyphodontia nespori Pi
album Na
Hyphodontia pallidula CB
Cryptoporus volvatus Wa
Hyphodontia subalutacea Wa
Dacrymyces stillatus Fu CB ExB
CB Ag
Dacrymyces tortus Ex
Hyphodontia tenuicystidiata Ex
Daedalea quercina Pi
Hypochnicium eichleri Ni
Daedaleopsis confragosa Wa Fu
Inonotus radiatus Fu Pi
Pi
Irpex lacteus Ex Pi ExB
Dendrothele acerina Wa Ottawa
Ischnoderma benzoinum Ag
Dendrothele microspora Pi
Ischnoderma resinosum Ex
Dendrothele nivosa Pi
Laetiporus sulphureus Pi
Dichostereum pallescens Ex
Lagarobasidium detriticum Wa
Exidia truncata Wa
Leucogyrophana mollusca sensu
Fomes fomentarius Wa Fu CB Pi
Hallenberg Wa
Na Ag
Leucogyrophana olivascens Pi
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Tylopilus felleus Wa Ag
Xeromphalina campanella
Wa Na
Xerula megaspora Ex

Litschauerella abietis Ex
Melzericium bourdotii Wa
Mycoacia uda ExB
Myxarium nucleatum Ex
Oliveonia pauxilla Ni
Oxyporus populinus CB
Paullicorticium pearsonii Ex
Peniophora cinerea CB Ga Ke
Ex Ni ExB
Peniophora incarnata Wa
Peniophora lycii Ex
Peniophora quercina Wa
Peniophora rufa Wa & Trois
Pistoles (Que)
Phanerochaete laevis Wa
Phanerochaete sanguinea Wa
Phanerochaete sordida Wa Pi
Phanerochaete velutina Ke
Phellinus ferruginosus Wa Na
cf Phlebia cretacea Ga
Phlebia cf plumbea Wa
Phlebia radiata Pi
Phlebia rufa ExB
Phlebiella allantospora Na
Phlebiella vaga Fu CB Na
Phlebiopsis gigantea Ex Pi
Physisporinus vitreus Ni
Piloderma byssinum Wa
Piloderma croceum Wa
Piptoporus betulinus Wa Fu
Polyporus alveolaris Wa Na
Polyporus radicatus Ex
Polyporus varius Ex Pi ExB
Poria (Ceriporia) tarda Pi
Porothelium fimbriatum Ke
Pseudotomentella tristis Wa
Pycnoporus cinnabarinus Pi
Ramaria stricta Ex Ag
Ramaricium alboochraceum Wa
Rogersella sambuci Wa Ke Ex
Ni ExB
Sarcodon joeides Wa
Sarcodontia crocea Ex
Schizopora paradoxa ss. lat. Wa
Na
Scopuloides hydnoides Na
Scytinostroma galactinum Ga
Serpula himantioides Pi Ag
Sistotrema brinkmannii Ke Na
Sistotrema octosporum Na

Sistotremastrum niveocremeum
Na
Skeletocutis amorpha Fu
Sphaerobasidium minutum Na
Steccherinum fimbriatum Pi Na
Steccherinum ochraceum Wa
Steccherinum oreophilum ExB
Stereum hirsutum Wa Ke Ni
Stereum ochraceoflavum Ex
Stereum ostrea Ex Pi
Stereum rugosum Ga
Stereum sanguinolentum Fu Ag
Wa Ex Pi Ni ExB
Thelephora caryophyllea Wa
Tomentella atrorubra Wa
Tomentella crinalis Wa
ASCOMYCETEN
Caloscypha fulgens Fu
Daldinia concentrica Ex
Gyromitra esculenta Wa
Hypomyces aurantius Ke Na
Hypoxylon cohaerens CB
Lachnellula calyciformis Fu CB

Tomentella stuposa Wa
Tomentellopsis echinospora Wa
Ex Pi
Trametes gibbosa Wa
Trametes suaveolens ExB
Trametes versicolor CB Ke Ex
Pi ExB
Trechispora cohaerens Wa CB
Pi Na
Trechispora microspora CB
Trechispora mollusca Ga
Trechispora stellulata Wa
Trechispora subsphaerospora
Fu
Tremella mesenterica Wa

Lachnum virgineum Wa Na
Mollisia cinerea Fu Ke Na
Scutellinia scutellata Ex
Ustulina deusta CB Ex Pi Na
Xylaria hypoxylon Pi
Xylaria polymorpha Ke
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Trichaptum abietinum Wa Fu
CB Ex Pi
Trichaptum biforme Wa Ex
Trichaptum holli (=fuscoviolaceum) Ga CB Fu
Tubulicrinis borealis Ga
Tubulicrinis gracillimus Ga
Tubulicrinis hirtellus Wa
Tubulicrinis sororius Wa
Tubulicrinis subulatus Wa Ga Pi
Tulasnella albida Ga
Tulasnella eichleriana CB Na
Tulasnella violea Na
Vararia investiens CB
Vesiculomyces citrinus Wa

MYXOMYCETEN
Ceratiomyxa fruticulosa Wa Ex
Pi
Lycogala epidendrum Pi

EEN NIEUWE VINDPLAATS VAN DE LENTEKNOTSZWAM
(CLAVULINOPSIS VERNALIS)
Leon Raaijmakers
Karperlaan 33, 5706 EA Helmond
Raaijmakers, L. 2004. A new site of Clavulinopsis vernalis in The Netherlands. Coolia 47(4):
190-193.
A new find of Clavulinopsis vernalis is reported, the second one since 1947, and an overview is
given of all the sites and years where it has been found previously.

In het ‘Overzicht van de Paddestoelen in Nederland’ staan bij Lenteknotszwam (Clavulinopsis vernalis (Schw.) Corner) o.a. de volgende vermeldingen (Arnolds et al., 1995):
“Verspreiding: Vroeger zeer zeldzaam, in K, S en D (o.a. Hengelo, Gennip, Valkenswaard), laatste
vondst in 1947.
Oecologie: Symbiont van algen op de grond in vochtige heidevelden, venige terreinen, sloot-taluds
enz., op arme zure zandbodems. April-augustus.
Bedreiging: In Rode Lijst (1989) als waarschijnlijk uitgestorven (0) door biotoopvernietiging.”

In oktober 1996 werd in de publicatie ‘Flora en Fauna 2030 – Fase III. Deelrapport Paddestoelen’ (Kuyper & Arnolds, 1996) met betrekking tot de Lenteknotszwam de verwachting
uitgesproken dat de soort tussen 2010 en 2030 niet in Nederland zal voorkomen. In dezelfde
periode verscheen het voorstel voor een Rode Lijst (Arnolds & Kuyper, 1996), waarin werd
voorgesteld de soort in te delen in de categorie VN (verdwenen uit Nederland). Het was dan
ook niet verwonderlijk dat de Lenteknotszwam inderdaad als VN-soort in de officiële Rode
Lijst werd opgenomen.
Hoe logisch dit ook leek, de Lenteknotszwam zelf was het er kennelijk niet mee eens
om zo te worden geclassificeerd, want voor het eerst sinds 1947 liet hij zich in april 1996
weer vinden en wel op een nog niet eerder bekende vindplaats in Zuidoost-Friesland. Emiel
Brouwer meldde deze vondst in Coolia 39 met een uitvoerige beschrijving (Brouwer, 1996).
Eef Arnolds constateerde in zijn aankondiging van de publicatie van de nieuwe Rode Lijst
in Coolia 40 dan ook dat de nieuwe lijst al voor het verschijnen was achterhaald (Arnolds,
1997).
Bovenstaand relaas geeft nou niet direct de motivatie om in het voorjaar op zoek te gaan
naar de Lenteknotszwam. Maar het kan soms raar lopen. Eind oktober 2003 kreeg ik van
Bert Vervoort uit Sint-Oedenrode (N-Br) twee dia’s toegezonden met een begeleidend
schrijven. Hierin werd vermeld dat op 21 april 2003 in het natuurgebied ‘De Geelders’,
gelegen tussen Boxtel, Schijndel en Sint-Oedenrode, op een heidegedeelte massaal een
paddestoeltje groeide op oude resten van koeienvlaaien. Het gebied wordt begraasd door
Galloway-runderen. Uiteraard werd aan mij verzocht of ik een naam kon geven aan het
oranje knotsvormige zwammetje. Het determineren aan de hand van de summiere gegevens
en dia’s leek in eerste instantie een onmogelijke opgave. De Paddenstoelenwerkgroep
Helmond stortte zich echter vol overgave op het probleem. Logisch was het om te gaan
zoeken naar overeenkomsten met fungi die op uitwerpselen groeien maar op dit spoor
liepen we snel vast. Een volgende ingeving was dat een naam mogelijk verband zou kunnen
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houden met de groeiperiode. In de Nederlandse namenlijst werd eerst zonder resultaat
geselecteerd op soorten waarvan de naam begon met ‘voorjaar’. Vervolgens kwamen
‘vroeg’ en ‘lente’ aan bod en bij de laatste cluster bleven we steken bij de Lenteknotszwam.
Een toevalstreffer, want deze werkmethode leidt slechts zelden tot succes.
Alle beschikbare literatuur over deze soort werd geraadpleegd waaronder het artikel van
Emiel Brouwer. Een foto die sprekend leek op de afbeelding van de dia’s bleek te staan in
The Mycologist (Watling & Fryday, 1992). Het vermoeden dat we goed gegokt hadden
werd hiermee wel erg groot. Alleen het substraat klopte niet en de voorlopige determinatie
kon ook niet worden bevestigd door gedetailleerd macro- en microscopisch onderzoek. De
twijfel over het substraat werd snel opgelost met een telefoontje naar de waarnemer, die na
overleg aangaf dat het goed mogelijk was dat hij zich had vergist. De knotsjes zouden
inderdaad kunnen groeien op een vochtige algenlaag. We spraken tegelijkertijd af dat hij
contact zou opnemen als de knotsjes weer zouden verschijnen. Pas dan zou een
determinatie volledige zekerheid kunnen bieden.
In de tweede helft van maart 2004 belde Bert Vervoort mij op en meldde wederom de
massale aanwezigheid van de knotszwammetjes op hetzelfde perceel als in 2003. Uiteraard
ben ik zo spoedig mogelijk gaan kijken. De Geelders is een gevarieerd natuurgebied,
gedeeltelijk in eigendom van Staatsbosbeheer en deels in particuliere handen. Het bos is in
oorsprong al oud en ontstaan uit de aanleg van eikenhakhout op rabatten. Tussen de
bospercelen liggen open plekken met grasland en een heideterrein dat bij insiders bekend
staat als ’t Heike. Deze heide heeft een afmeting van ruim 2,5 ha en is behoorlijk vergrast
met Pijpenstrootje (Molinia caerulea). In sommige delen hebben beheersmaatregelen zoals
plaggen en maaien geleid tot herstel van de heide en komen Zonnedauw (Drosera ssp.) en
Moeraswolfsklauw (Lycopodium inundatum) voor. Het terrein ligt in kilometerhok 45-5355, Amersfoortcoördinaten: 154,7-400,6.
Ik had het beeld van de dia goed tussen mijn oren en ging, gebogen lopend, zoeken naar
een realtime evenbeeld. Dankzij deze voorbereiding zag ik binnen vijf minuten een groepje
van kleine oranje steeltjes op een groen vochtig bedje in een greppeltje langs het pad. En
zoals het meestal gaat in zulke gevallen: als het oog eenmaal gefocust is zie je er veel meer.
Op talloze vochtige plaatsen tussen de hei bevonden zich kleine plakkaten met algen die
zonder uitzondering allemaal bezet waren met kleine oranje knotszwammen. Ik heb ze niet
geteld maar het waren er honderden! Enkele kleinoden werden verzameld en voor nadere
studie meegenomen. Thuisgekomen werd het materiaal vergeleken met de verschillende
beschrijvingen. Alles bleek te kloppen, dus hiermee werd een tweede vondst sinds 1947 van
de verdwenen geachte Lenteknotszwam bevestigd. Een klein verschil met de exemplaren
die door Emiel Brouwer in Friesland werden gevonden betrof de sporenmaat. De Brabantse
sporen waren groter en kwamen uit op 8–12 × 2,5–3,5 µm. Misschien een bewijs dat het
leven goed is in het Brabantse land!
In ieder geval kon de Lenteknotszwam zich hier al twee achtereenvolgende jaren
ontwikkelen en misschien stond hij er eerder ook al. De ontwikkelingen worden uiteraard
de komende tijd gevolgd. Het totaal aan bekende vindplaatsen in Nederland komt hiermee
op negen. Dit aantal is onder meer gebaseerd op literatuurgegevens (Schweers, 1941) en
betreft:
- Hengelo, Weusthag bij dennenbos, augustus – september 1927;
- Gennep, langs spoorweg naar de grens, juli – augustus 1939;
- Dwingelo, Lheebroeker zand, mei 1939;
- Bergeijk, 1946;
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-

Limmel, 1946;
Esbeek, 1946;
Valkenswaard, bij de visvijvers, 1947;
Elsloo (Friesland), Schoapedobbe, april 1996;
Boxtel, heideterrein in De Geelders, april 2003 en maart – april 2004.

De vondsten vóór 1996 worden vermeld onder de naam Clavaria vernalis Schw. Daarnaast
bestaan er nog enkele synoniemen zoals: Multiclavula vernalis (Schw.) Petersen en
Clavulina corynoides (Peck) Corner.
De Kaartenbijlage deel II van het ‘Overzicht’ (NMV, 2000) toont slechts vijf uurhokken
waarin de Lenteknotszwam is gevonden. Alleen de vondst in Friesland is recent. De
waarnemingen in Dwingelo, Limmel, Esbeek en uiteraard Boxtel zijn (nog) niet in het
karteringssysteem opgenomen.
Voor mijn gevoel komen ook in de ons omringende landen geschikte biotopen voor en ik
was eigenlijk wel nieuwsgierig of de Lenteknotszwam daar ook bekend is. Voor België heb
ik eerst de ‘Beknopte Aantekenlijst’ uit 2001 van de KAMK geraadpleegd (Vandeven,
2001) en constateerde dat het knotsje hierin niet stond vermeld. Voor actuele gegevens heb
ik mij tot Emile Vandeven van Funbel (Belgische kartering) gewend, die mij zonder
resultaat doorverwees naar het Herbarium van de Nationale Plantentuin in Meisse. Ann
Bogaerts was daar zo vriendelijk om naspeuringen te doen en kwam met het bericht van één
vondst in België. In april 1947 werd de Lenteknotszwam gevonden in Lommel, slechts
enkele tientallen kilometers ten zuiden van Valkenswaard! Ik ben aangesloten bij het
digitale mycologische nieuwsnetwerk van onze zuiderburen en las hier tot mijn verrassing
een korte tijd later, dat een vondst van de Lenteknotszwam werd gemeld van begin mei
2004 uit het militaire domein van Hechtel. Ook daar werden honderden exemplaren
waargenomen.
Voor andere landen heb ik mij beperkt tot het zoeken op het internet en kwam dan niet
alleen vermeldingen tegen in paddenstoelenlijsten maar ook onder waarnemingen van
lichenen. Langs deze digitale weg heb ik kunnen ontdekken dat de Lenteknotszwam
vermeld staat op lijsten van Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen, Oostenrijk en Rusland.
In Estland prijkt de zwam eveneens op de Rode lijst als ‘kwetsbaar’. Merkwaardig genoeg
is het knotsje niet bekend uit Denemarken en Duitsland. Deze opsomming is waarschijnlijk
verre van compleet, gelet op het beperkte karakter van de informatievergaring. Het viel mij
wel op dat de soort vaak vermeld wordt als Multiclavula vernalis.
Na de voldoening over de vondst en de determinatie komen de overpeinzingen en de
analyse van de omstandigheden en ervaringen.
Dan schieten een aantal vragen door je hoofd, zoals:
- Hoe groot is de kans dat zulke kleine zwammetjes zonder gericht zoeken worden
ontdekt?
- Hoe vaak wordt gericht gezocht naar Lenteknotszwammen?
- Wat gebeurt er met toevallige waarnemingen tijdens natuurwandelingen als deze
door niet-mycologen worden gedaan, en wordt het zwammetje dan wel als
paddenstoel herkend?
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Geconcludeerd kan worden dat het vermoeden gerechtvaardigd is dat er tussen Friesland en
Brabant en waarschijnlijk ook in de ons omringende landen meer plaatsen zijn waar kansen
liggen om de Lenteknotszwam te ontdekken. In dit kader is het aardig om Daams te citeren
die in 1947 over de Lenteknotszwam schreef: “ … een soort, die door zijn massaal optreden
grote indruk maakt. Men moet voor het eerst voor zo’n veenachtig slootkantje gestaan
hebben, waarop duizenden geelachtige zalmkleurige knotsjes staan, om dit te beseffen. Dit
is ook al zo’n zeldzame soort, die vermoedelijk meer voorkomt dan men weet. Ik wil de
mycologen uit het Oosten en Zuiden van ons land opwekken om er eens goed naar uit te
kijken. ….” (Daams, 1947).
Deze oproep van 57 jaar geleden is naar mijn mening nog steeds zo actueel dat ik mij hier
graag bij aansluit. Ik ben benieuwd of meerdere mycologen de moeite willen nemen om
volgend voorjaar op zoek te gaan.
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Noot van de redactie: Zie ook de bijdrage van Lucien Rommelaars in Bijzondere Waarnemingen en
Vondsten, en de twee kleurenfoto’s op pag. 203.
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3. Discinella menziesii, het Roze grondschijfje en Hymenoscyphus
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Rommelaars, L. & Hengstmengel, J. 2004. Mycological adventures in De Kaaistoep 3. Discinella
menziesii and Hymenoscyphus bryophilus, a new species for The Netherlands. Coolia 47(4): 194-199.
After several years’ work, a look-alike of Discinella menziesii, Hymenoscyphus bryophilus, was
identified as a new species for The Netherlands. It was found in De Kaaistoep, a nature development
area in the province of Noord-Brabant in April 1997. Descriptions and colour plates of both species
are given.

Het is plezierig als het materiaal dat je tijdens een inventarisatie verzameld hebt snel
gecontroleerd en op naam gebracht kan worden. Zo blijft je koelkast leeg, wat de huiselijke
sfeer ten goede komt. Maar het gaat niet altijd zo lekker vlot. Soms duurt het zelfs jaren
voordat determinatie een feit is. Je mag dan het paddestoeltje dankbaar zijn dat het zich jaar
na jaar vertoont op de jou bekende groeiplaatsen en je mag dankbaar zijn voor de bereidwilligheid van een aantal mycologen om telkens weer naar de collecties te kijken die jij hen
toestuurt. Het wordt pas frustrerend als op het moment van doorbraak een tot dan toe niet
herkende dubbelganger plotseling roet in het eten gooit en al het onderzoek voor niets dreigt
te zijn geweest.
Dit verhaal begint op 19 april
1997 in ‘De Kaaistoep’. Ruim
twee jaar is het natuurontwikkelingsproject van de TWM (Tilburgsche Waterleiding Maatschappij) aan de gang. Op de
poeloevers en plaatsen waar de
bovenlaag is afgevoerd heeft zich
op de schrale zandgronden een
pioniersvegetatie ontwikkeld. In
Coolia 46(4) en 47(2) is wat meer
over het karakter van dit gebied
te lezen en nu is een overzichtskaartje bijgevoegd (Fig. 1), zodat
de verspreiding van poelen en
Figuur 1. Kaart van De Kaaistoep.
moerassen over de deelgebieden
wat concreter wordt. Moeras 5 in ‘Kaaistoep-oost’ is op bovengenoemde datum grotendeels
droog komen te staan en op de vochtige bodem tussen jonge mosplantjes, protonema-matjes
en zich ontwikkelende algen groeien enkele millimeterkleine gesteelde ascomyceetjes. De
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steeltjes zijn tot 3 mm lang, transparant waterig, glazig wit. De schijfjes hebben een
diameter van ongeveer 1 mm en zijn transparant wit, rozewit tot oranjewit. Het weinige
materiaal wordt verzameld, thuis gefotografeerd en vervolgens microscopisch bekeken.
Ondanks een aantal toch wel duidelijke microscopische kenmerken komt eerste auteur niet
verder dan de vaststelling dat het wel een Helotium/Hymenoscyphus spec. zal zijn. Een deel
van het materiaal werd naar Huub van der Aa gestuurd. Hij stak veel van zijn kostbare tijd
in de determinatie, maar kon niet tot een bevredigende soortaanduiding komen. Vele
beschrijvingen vergelijkend kwam volgens Huub nog het meest in aanmerking de slecht
beschreven Helotium bryophilum (Fr.) Massee. Gerard Verkley had al aangegeven dat op
grond van de excipulum-structuur het geslacht Bryoscyphus onmogelijk was.
Ongeveer een jaar later, op 22 maart 1998, onderzocht eerste auteur de vochtige,
schrale, zandige oever van Poel 1 in ‘Kaaistoep-west’. Tussen het mos (Purpersteeltje,
Ceratodon purpureus) zag hij plotseling kleine gesteelde ascomyceetjes die wel heel erg
veel leken op de ascootjes van het vorige jaar. Microscopisch bleken ze identiek en omdat
hij redelijk vaak contact had met Marijke Nauta, stuurde hij haar een collectie. Ook Marijke
bleek moeite te hebben met dit materiaal. Een Bryoscyphus-soort zou tot de mogelijkheden
behoren, maar overtuigd was ze hier niet van. Voor de eerste auteur bleef het dat jaar een
Helotium/Hymenoscyphus spec. Een jaar later, op 6 april 1999, vond hij ze weer tussen
Purpersteeltje op schrale, vochtige zandgrond, nu op de oever van Poel 2. Intussen was wel
duidelijk dat het relatief lange steeltje en het vaak ‘Cudoniella-achtige’ schijfje tamelijk
betrouwbare macroscopische kenmerken waren evenals de witte, geelwitte tot oranjewitte
kleur van het hymenium. Tevens was duidelijk dat het een vroege voorjaarssoort moest zijn.
Ook nu stuurde hij een collectie naar Marijke Nauta en het materiaal dat hij wat later op 12
mei vond ging voor een deel naar Jan Hengstmengel. Maar ook nu bleef benoeming van de
soort bij vermoedens en de Helotium/Hymenoscyphus spec. begon langzamerhand een
raadselachtig en intrigerend paddestoeltje te worden. Zou het misschien een nieuwe soort
zijn? In ‘De Kaaistoep’ was immers ook al Coprinus sclerotiorum, een nieuwe soort voor
de wetenschap, ontdekt.
In het jaar 2000 werden ze al heel vroeg gevonden, zelfs al op 28 december 1999 en
daarna in februari en maart. De eerste collecties stuurde de eerste auteur nu rechtstreeks
naar Jan Hengstmengel. Inmiddels was ook duidelijk dat de hyfen een verbinding vormden
met de mossen via een groene gelei van wieren (algen), die ook op de meestal vochtige
schrale zandgrond tussen het Purpersteeltje aanwezig waren. Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van 2000 maakte de eerste auteur voor het eerst persoonlijk kennis met Jan
Hengstmengel en hij overhandigde hem gelijk nog wat nieuw materiaal. Jan liet ook al
doorschemeren dat hij een vermoeden had welke soort het zou kunnen zijn, maar wilde
voor de zekerheid toch nog meer onderzoek doen. Het nieuwe materiaal was wat groter dan
dat van de afgelopen jaren en intenser roze gekleurd. Waarschijnlijk waren de
groeicondities in 2000 optimaal geweest. Eerste auteur had deze collectie echter niet meer
microscopisch gecontroleerd. Na vier jaar herken je een soort toch met gemak al in het
veld! Dit bleek echter een grote fout. Jan liet na een paar weken weten dat de
microscopische kenmerken van de laatste collectie absoluut niet klopten met de
beschrijvingen van Hymenoscyphus bryophilus: de vorm van de ascustop was anders, de
sporenmaten weken af en de jodiumreactie was afwijkend. Eerste auteur stond perplex, dit
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was onmogelijk. Intussen had hij al weer vers materiaal in de koeling afkomstig van
verschillende groeiplaatsen. Na het bekijken van een paar preparaatjes was hij ervan
overtuigd dat er twee verschillende soorten verzameld waren, die blijkbaar op dezelfde
plaatsen door elkaar groeiden. Gelukkig was het onderzoek van Jan niet voor niets geweest.
Hymenoscyphus bryophilus (Fr.: Fr.) W. Phill. was toch correct (Fig. 2).
Omdat de vruchtlichamen toch vaak een frappante
gelijkenis vertonen met Cudoniella-soorten, zoals
ook Dennis beschrijft, is Jan in de literatuur bij dit
geslacht naar overeenkomstige beschrijvingen
gaan zoeken. Tot zijn grote verrassing vond hij
twee arctische soorten die wel erg veel leken op
Hymenoscyphus bryophilus, namelijk Cudoniella
borealis Linder en Cudoniella muscorum Linder.
Figuur 2. Hymenoscyphus bryophilus,
Volgens Mains (1956), die van beide Cudoniella's
habitus.
het typemateriaal bestudeerd heeft, zijn beide
soorten identiek. Hij noemde ze Helotium boreale (Linder) Mains. Misschien is deze soort
weer synoniem met Hymenoscyphus bryophilus. Om hier zekerheid over te krijgen zou het
typemateriaal (voor zover aanwezig) bestudeerd moeten worden. Dennis (1956) heeft de
soort weergegeven onder de naam Helotium bryophilum (Fr.) Massee. Huub van der Aa had
het in het allereerste begin blijkbaar toch al bij het rechte eind. Hymenoscyphus bryophilus
is een nieuwe soort voor Nederland, waarvoor de Nederlandse naam “Mosvoetvlieskelkje”
wordt voorgesteld. De soort is van enkele groeiplaatsen in Europa bekend, te weten
Frankrijk (o.a. Grelet, 1949), België (o.a. Kickx, 1867: 486), Groot-Brittannië (o.a. Dennis,
1956: 111-112), Oostenrijk (Horak, 1960: 497) en waarschijnlijk ook Noorwegen (Vahl,
1790). Als substraat worden in de literatuur Haarmos (Polytrichum spec.) en Peermos
(Pohlia spec.) genoemd.
Ondertussen was eerste auteur er nog niet achter gekomen welke soort de verwarring
scheppende dubbelganger kon zijn. Deze ging voorlopig als een Sarcoleotia spec. de
boeken in. In de winter en het vroege voorjaar van 2001 was de waterstand in de poelen
veel hoger dan in voorgaande jaren, en hierdoor waren de bekende groeiplaatsen onder
water komen te staan. Bij het Prikven, weer tussen Purpersteeltje, zijn dat jaar nog enkele
exemplaren gevonden. Daarna is Hymenoscyphus bryophilus niet meer waargenomen in
‘De Kaaistoep’.
Heel anders verging het de Sarcoleotia spec. In 2000 vond eerste auteur deze soort op
verschillende poeloevers tussen het mos in schraal zand. In 2001 en 2002 was er een ware
explosie van dit schitterende roze ascomyceetje. In dichte groepjes groeiden ze bijeen, soms
meerdere schijfjes ontspringend uit één basis. Van afstand waren ze vaak al waar te nemen
vanwege het massale voorkomen. Collecties werden naar Gerard Verkley en tweede auteur
gestuurd. Gerard determineerde het materiaal als Discinella menziesii (Boud.) Boud. Dit
werd later door Jan bevestigd, met de kanttekening dat deze soort wellicht in het geslacht
Sarcoleotia (Veenknoopje) thuishoort. Er konden geen verbindingen van hyfen met de
aanwezige levende mossen en groenwieren worden vastgesteld. Volgens het Overzicht van
de Paddestoelen in Nederland is de soort slechts van één vondst uit 1958 bij Apeldoorn
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bekend. Zo snel en massaal als hij tevoorschijn gekomen was, verdween deze soort ook
weer. In 2003 kon nog slechts één groeiplaats ontdekt worden met enkele zeer iele, relatief
langgesteelde vruchtlichamen. Eerst dacht eerste auteur Hymenoscyphus bryophilus weer
gevonden te hebben, maar microscopisch klopte dit niet. De habitus kwam absoluut niet
overeen met de Discinella menziesii zoals hij die kende van de afgelopen jaren met relatief
brede, korte stelen. Toch bleek het ook nu weer om het Roze grondschijfje te gaan. In maart
2004 is Discinella menziesii nog gevonden op de geschraapte oever van Poel 4, maar op
alle overige bekende groeiplaatsen was hij verdwenen. Vermoedelijk is het een pioniersoort
die een voorkeur heeft voor pas afgegraven of verbrande, vochtige, schrale zandgrond
waarop voornamelijk algen en mossen groeien en nog geen of hooguit wat zeer jonge
zaadplanten.
Van Discinella menziesii is op het CBS een geslaagde reincultuur gemaakt, waarvan een
stam onder nummer 109463 is opgenomen in de collectie van het CBS.
Beschrijving van Hymenoscyphus bryophilus (Fr.: Fr.) W. Phill. (Fig. 3; Plaat 5):
De apotheciën zijn gesteeld schijfvormig, tot 6 mm hoog en relatief lang gesteeld
(steellengte groter dan schijfdiameter). De schijfjes zijn eerst iets concaaf tot vlak, later
zwak tot sterk convex waardoor de apotheciën dan een Cudoniella-achtig aanzien hebben.
De diameter van het schijfje is maximaal 3 mm. Het hymenium is jong transparant wittig,
vervolgens crèmewit, geelwit en tenslotte rozewit tot oranjewit. De steeltjes zijn waterig,
glazig wit, meestal cilindrisch, soms naar boven verbreed (obconisch), onderaan tot ca. 0,5
mm en bovenaan tot ca. 1 mm in diameter.
Asci 8-sporig, 65125 × 7-12,5 µm, met
een speenvormig versmalde top. Ze komen
voort uit ‘croziers’
(haakcellen) waardoor
er bij jonge asci aan de
basis vaak nog een gesp
te zien is. De annulus
(ascus-porie) kleurt in
Melzers reagens doorgaans gedeeltelijk blauw
(zonder voorbehandeling met KOH) en blijkt
dan cilindrisch van vorm
(zichtbaar als twee
evenwijdige blauwe
/---..j
lijntjes). De sporen zijn
10,lm
cilindrisch tot iets
Figuur 3. Hymenoscyphus bryophilus. a. Apothecia; b. asci; c.
spoelvormig en veelal
sporen; d. parafysen.
enigszins knotsvormig
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(clavaat), 7,5-15 × 2,5-4,5 µm. De sporen bevatten kleine druppeltjes (granula) nabij de
uiteinden en krijgen bij rijpheid een septum. Ze liggen tweerijig (biseriaat) in de ascus. De
parafysen zijn cilindrisch tot iets clavaat, meestal recht, altijd gesepteerd, 2-3 µm in
diameter, maar de topcel soms verbreed tot 3,5 µm. Soms is de top gevorkt, of bevindt zich
een uitstulping onder de top. Het excipulum (cortex) bestaat uit textura prismatica. De
buitenste hyfen (dekhyfen) bestaan uit smalle cilindrische cellen, daaronder bevinden zich
tot ca. 15 µm brede, afgerond-cilindrische tot eironde tot ronde (ovaal-globose) cellen. Ook
in de steelstructuur zien we dat de buitenste lagen bestaan uit smalle cilindrische cellen met
daaronder veel bredere cilindrische cellen.
De soort komt voor op schrale vochtige zandgrond. De vruchtlichamen groeien aan de
voet van mosstengeltjes van Ceratodon purpureus (Purpersteeltje) en zijn hiermee meestal
verbonden door middel van een groene slijmerige massa van één- en meercellige
groenwieren (‘Palmella’, Closterium spec.?, Klebsormidium crenulatum, K. flaccidum en
K. cf. nitens).
Beschrijving van Discinella menziesii (Boud.) Boud. ex A.L. Sm. & Ramsb.
(Fig. 4; Plaat 3 en 4):
De apotheciën zijn gesteeld schijfvormig
tot trechtervormig, 1 tot 8 mm hoog, glad,
onbehaard, sterk vochthoudend maar niet
gelatineus. De kleur is lichtroze tot roze of
zalmkleurig. Ze groeien aan de voet of op
ondergrondse delen van mosstengeltjes,
met tot 1 tot 5 exemplaren per stengeltje,
vaak in dichte groepjes bijeen (tot ca. 20
Figuur 4. Discinella menziesii, exemplaren per cm²). Soms zie je meerdere
schijfjes op één gezamenlijke steel. De
habitus.
schijfjes zijn eerst vlak schijfvormig en
daarna convex kussenvormig, met een diameter van maximaal 7 mm. De
steel is meestal obconisch (ongekeerd kegelvormig), zelden cilindrisch,
variërend van relatief lang en slank tot kort en dik.
Asci 8-sporig, 96-150 × 8-12 µm, met een min of meer afgeknot
kegelvormige top. Ze komen voort uit ‘croziers’; de hieruit resulterende
gesp blijft niet altijd even goed zichtbaar. De annulus kleurt in Melzers
reagens alleen na voorbehandeling met KOH duidelijk blauw (vrijwel over
de gehele lengte) en blijkt dan trechtervormig. De sporen zijn cilindrischelliptisch, of licht spoelvormig tot omgekeerd eirond (obovoïdisch), recht,
vaak wat asymmetrisch, 12-21 × 3-5 µm, meestal voorzien van een aantal druppeltjes. Ze
zijn jong ongesepteerd; bij rijpheid krijgen ze 1 tot 3 septen. Ze liggen tweerijig in de ascus
(biseriaat). Parafysen subcilindrisch, ca. 1-1,5 µm breed maar naar de top toe eventueel
verbreed tot 2,5 µm, gesepteerd, aan de top vaak gebogen of wat kronkelig en gevorkt dan
wel met (korte) uitstulpingen. Excipulum tweelagig. Medulla bestaand uit textura porrecta
tot intricata, niet gelatineus. Cortex een textura globuloso-prismatica: cellen relatief groot,
variabel van lengte. De cellen in de steel liggen parallel, dicht opeen en zijn veel smaller.
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Figuur 5. Discinella menziesii. a. Apothecia; b. asci; c. parafysen; d. sporen.
De buitenste cellagen van de steel hebben een veel lossere structuur. Er zijn dan vaak
splitsingen en dwarsverbindingen tussen deze cellen.
De soort komt voor op schrale, vochtige zandgrond, vaak tussen Ceratodon purpureus
(Purpersteeltje), maar ook wel tussen Cephaloziella stellulifera (Greppeldraadmos) en
restanten van Polytrichum piliferum (Ruig haarmos).
Dank aan Huub van der Aa (CBS), Marijke Nauta (NHN) en Gerard Verkley (CBS) voor
het vele onderzoekswerk dat zij verricht hebben, aan Bert Lokhorst (NHN) voor het
determineren van de groenwieren en aan Anita Walsmit-Sachs (NHN) voor hulp bij het
uitwerken van macroscopische tekeningen. Dank aan Huub van der Aa voor het kritisch
doorlezen van dit verslag en het aangeven van mogelijkheden tot verbetering.
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GEMAKKELIJK HERKENBARE PLANTENPARASIETEN
IV – Verticillium dahliae
Aad Termorshuizen
Biologische bedrijfssystemen, Wageningen Universiteit,
Marijkeweg 22, 6709 PG Wageningen
Termorshuizen, A.J. 2004. Easily recognizable plant parasites. II. Verticillium dahliae. Coolia 47(4):
200-201.
Verticillium dahliae, a very common mould which causes wilting is presented. It can infect
potatoe and cotton, but causes most damage in the culture of strawberry, trees, roses and
chrysanthemum. It is recognized by its microsclerotia.

Verticillium dahliae is de veroorzaker van verwelking bij vele plantensoorten. In Nederland
komt de schimmel zeer algemeen voor bij aardappel, maar wereldwijd zorgt het voor de
grootste problemen in de katoenteelt. In Nederland wordt van de schimmel schade
ondervonden bij de teelt van vooral aardbei, enkele laanboomsoorten, chrysant en roos.
De schimmel is te herkennen aan de aseksuele overlevingsstructuren, de microsclerotiën,
die gevormd worden op afstervend waardplantmateriaal. Op een geïnfecteerde plant komen
gemakkelijk 500.000-1.000.000 microsclerotiën per gram drooggewicht voor. De
microsclerotiën kunnen verward worden met die van andere plantenparasieten. Kenmerken
zijn hun formaat (50-100 µm), kleur (volkomen zwart), afwezigheid van haren op hun
oppervlak en hun massale voorkomen (in groepen van tienduizenden dicht bij elkaar, vooral
aan de binnenkant van de stengel; Figuur 1). De schimmel kan eigenlijk alleen verward
worden met de zwakteparasiet Verticillium tricorpus, die zeer zelden planten infecteert.
Deze schimmel vormt grotere microsclerotiën (tot ca. 150 µm) die wat onregelmatiger van
vorm zijn. Op basis hiervan is V. tricorpus niet betrouwbaar te onderscheiden van V.
dahliae. Zekere identificatie kan alleen verkregen worden door een kweek van de schimmel
op agarbodem. Op zo’n agarbodem zien de microsclerotiën van V. tricorpus er anders uit
(hier zijn ze namelijk harig) en bovendien verkleurt de agar door toedoen van de schimmel
geel. Bij inventarisaties op basis van morfologische kenmerken van in het veld verzamelde
microsclerotiën zouden we dus altijd uitkomen bij V. dahliae s.l. (incl. V. tricorpus). Voor
zover bekend vormt V. dahliae geen seksuele vruchtlichamen.
De levenscyclus van de schimmel is interessant. De microsclerotiën, die op afstervende
plantendelen gevormd worden, komen uiteindelijk terecht op en in de grond, waar ze
langdurig (tot ca. 10 jaar) kunnen overleven. Wachten is hun lot, totdat er een wortel
voorbijgroeit die van een vatbare plant afkomstig is. Pas dan kiemt het microsclerotium en
infecteert de schimmel de plant. In de plant groeit het naar de houtvaten, waar het een
gistvormig stadium aanneemt. Door verstopping van de houtvaten (die zorgdragen voor het
watertransport in de plant) en vorming van toxines door de schimmel verwelkt de plant,
eerst ten dele, en ten slotte helemaal. De aanvankelijk partiële verwelking van de plant is
karakteristiek voor plantenpathogenen die houtvaatstelsels infecteren. Dit wordt veroorzaakt
doordat eerst maar een deel van de houtvaten wordt geïnfecteerd, en dan verwelken alleen
die plantendelen waarnaar deze verstopte houtvaten leiden. De partiële verwelking is het
best waar te nemen op het niveau van een enkel blad (Figuur 2). Verstopte houtvaten
vertonen op doorsnede een bruinkleuring. De kolonisatie van de plant blijft in eerste
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instantie beperkt tot de houtvaten. Pas als de plant afsterft groeit de schimmel van cel tot cel
en vormt het de microsclerotiën.
De schimmel is in Nederland buitengewoon algemeen. De kans is groot dat u V. dahliae
op een willekeurige aardappelakker kunt vinden. Zoek de schimmel aan de binnenkant van
afgestorven stengels of bladstelen. Zwaar aangetaste planten zijn herkenbaar aan hun door
de massale aanwezigheid van microsclerotiën grijs gekleurde stengels. De schimmelaantasting komt ook veel voor in verscheidene boomsoorten, zoals trompetboom (Catalpa
bignonioides), linde, esdoorn en es. Een aantasting is dan gewoonlijk zichtbaar in de vorm
van een deel van de boom dat plotseling, nadat het blad is verschenen, verwelkt. De
schimmel zelf is hier moeilijk waar te nemen. De microsclerotiën komt u soms tegen in de
bladstelen van afgevallen bladeren. Bij bomen doet zich het merkwaardige fenomeen voor
dat deze zich na enkele jaren van aantasting volkomen kunnen herstellen. Sterfte van bomen
door infectie van Verticillium dahliae komt soms voor en dan alleen bij jonge bomen.
Figuur 1. Microsclerotiën van Verticillium
dahliae op een afgestorven stengel van
Crambe sp.

Figuur 2. Eenzijdige verwelking van een blad van aardappel
veroorzaakt door Verticillium dahliae.
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door Eef Arnolds

Een doelstelling van de Paddestoelenwerkgroep Drenthe is het uitvoeren van een
representatieve paddestoelenkartering van de provincie. De héle provincie, inclusief een
paar honderd vierkante kilometer veenkoloniën tussen de Hondsrug en de provincie
Groningen. Die hoogveenontginningen vormen niet bepaald het walhalla voor mycologen.
Er zijn vooral onafzienbare aardappel- en bietenakkers, in de herfst modderig braakland,
vaak naadloos overgaand in vaalgrijze wolkenluchten. Daar moet je het hebben van de
schaarse wegbermen, die een ruige begroeiing dragen dankzij de klepelmaaier en de
overvloedig bemeste omgeving. Je bent al tevreden met een paar Donsvoetjes. Ook de
oevers van de wijken, kanalen gegraven voor de ontwatering van veen en afvoer van turf,
kunnen wat opleveren. Een paar houtpaddestoeltjes, bijvoorbeeld, op die ene verdwaalde
wilgenstobbe. Om de leefbaarheid voor de veenkoloniale mens te vergroten, heeft men de
laatste jaren her en der bosjes aangeplant. Vooral populierenopstanden die plompverloren de
weidse luchten verstoren, ondoordringbaar door de manshoge brandnetels en bijna even arm
aan paddestoelen als de akkers.
De meeste paddestoelen vind je nog in de omgeving van veenkoloniale dorpen met fraaie
namen als Gasselternijveenschemond en Eexterveenschekanaal. Daar groeien tenminste wat
oudere bomen in parkjes, plantsoenen en wegbeplantingen. Maar het speuren naar zwammen
in het openbaar groen is hier een bezigheid die meer argwaan wekt dan elders.
Zo liep ik op een doordeweekse werkdag in Valthermond in een grazige berm, beplant
met abelen. Ik was in mijn nopjes omdat ik zojuist het Papierzwammetje als dertigste soort
voor dit maagdelijke kilometerhok had genoteerd. Een man met een aangelijnd hondje
kwam me tegemoet en hield zijn pas in. “Wat doe je hier?”, vroeg hij, recht voor z’n raap.
Bereid tot een educatief praatje, bleef ik staan en antwoordde: “Ik inventariseer paddestoelen”. “Man, ga toch wat nuttigs doen!!”, gaf hij mij geërgerd te kennen, terwijl hij met
zijn hand een gebaar maakte alsof hij een lepel eten naar zijn mond bracht. Ik bracht er
zwakjes tegenin dat hij hier toch ook onnuttig zijn hond liep uit te laten. Over zijn schouder
riep hij mij toe: “Ik heb m’n hele leven hard gewerkt en ben nu op pensioen. Maar een jonge
kerel als jij!”. En hij schudde mistroostig het hoofd. Hij moest eens weten dat ik ook al met
een seniorenregeling op non-actief ben gesteld….
De dag daarop beproefde ik mijn mycologische geluk langs het voetbalveld van NieuwBuinen. Zo gauw ik mij in de aanpalende houtsingel begaf, kwam er een bewoner uit de
voordeur van een nabije woning. “Iets niet in orde?” “Jawel hoor”, antwoordde ik, “Alles is
best in orde”. Dat stelde hem niet gerust. “Wat mot je dan?” “Ik kijk naar paddestoelen”.
“Paddestoelen?”, herhaalde hij ongelovig. “Bestaat niet!”. Ik stond toevallig net bij een
eikenstronk met weelderige toefen Elfenbankjes en nodigde hem uit om te komen kijken.
Hij keek of ik hem een verse hondendrol onder zijn neus hield en zei misprijzend: “Ooh, die
dingen. Bennen dat ook paddestoelen?” Zonder verder een woord te zeggen trok de man
zich terug in zijn huis, mij als ongevaarlijke gek in de groenstrook achterlatend.

MYCORRHIZAVORMENDE SCHIMMELS EN ORCHIDEEËN 1
Thomas W. Kuyper
sectie Bodemkwaliteit, Wageningen Universiteit, Postbus 8005, 6700 EC Wageningen
Kuyper, Th.W. 2004. Mycorrhiza forming fungi and orchids. Coolia 47(4): 207-210.
Orchids were generally held to form a special kind of mycorrhiza, called orchid mycorrhiza. This
association is formed between orchids and fungi of the form genus Rhizoctonia. Research on
achlorophyllous orchids has shown that the orchid genera Corallorhiza, Neottia and Hexalectris are
associated with ectomycorrhizal fungi and usually exhibit great specificity. Recent investigations on a
few close relatives of the genus Neottia, including green orchids of the genera Epipactis and
Cephalanthera have also demonstrated the occurrence of ectomycorrhizal fungi in their root systems.
Stable isotope analysis provides further support for the hypothesis that both the achlorophyllous and
the chlorophyllous orchids that associate with ectomycorrhizal fungi, obtain their carbon through
nearby ectomycorrhizal plants via the ectomycorrhizal fungus.

In een eerdere aflevering in deze reeks heb ik de interacties tussen ectomycorrhizaschimmels en bladgroenloze planten van de heidefamilie (stofzaad en verwanten in
Noord-Amerika) beschreven. Daarbij bleek dat de mycorrhizaschimmel als een
doorgeefluik functioneert voor koolstof die van de boom via de schimmel naar stofzaad
wordt getransporteerd, terwijl plantenvoedende stoffen zoals stikstof en fosfor naar zowel
boom als stofzaad getransporteerd worden. Doordat er geen rechtstreeks contact is tussen
boom en stofzaad en doordat de boom ook zelf voordeel heeft van de mycorrhizaschimmel,
zijn de mogelijkheden om deze combinatie van wederzijds voordelige symbiose en
parasitisme te doorbreken, voor de boom feitelijk afwezig. En het lijkt mogelijk dat de
mycorrhizaschimmel rechtstreeks profiteert, doordat hij in grotere dichtheden wordt
waargenomen op plaatsen waar stofzaad en verwanten groeien dan op plaatsen waar deze
soorten afwezig zijn.
Nu zijn niet alle bladgroenloze planten afhankelijk van mycorrhizaschimmels. Soorten
van het geslacht bremraap (Orobanche) zitten rechtstreeks op de wortels van de
gastheerplanten. In het geval van bremraap (maar ook in het geval van verwante geslachten
die wel bladgroen hebben, zoals bij de geslachten ratelaar (Rhinanthus), hengel (Melampyrum), ogentroost (Euphrasia) en kartelblad (Pedicularis)) wordt er geen mycorrhiza
gevormd. Bladgroenloze orchideeën vormen, zoals vrijwel alle orchideeënsoorten, daarentegen wel mycorrhiza. Deze orchideeënmycorrhiza is van een bijzonder type, doordat het
voordeel voor de plant veel groter is dan dat voor de schimmel (waarvan hoogst
twijfelachtig is dat hij er überhaupt voordeel aan ontleent). Er is geen hard bewijs dat er
koolstof van de orchidee naar de schimmel wordt getransporteerd. Feitelijk parasiteert de
orchidee dus op de schimmel, maar het is nu eenmaal gebruikelijk de associatie desondanks
als een type van mycorrhiza te beschouwen. Dat parasitaire karakter van
orchideeënmycorrhiza is het duidelijkst waarneembaar in het kiemplantenstadium. Zaden
van orchideeën zijn extreem klein en bevatten geen reservestoffen. De kiemplant is voor
haar voedingsstoffen maar ook voor haar koolstof volledig afhankelijk van de schimmel. De
vrijlevende verwanten van de schimmels die orchideeënmycorrhiza vormen zijn meestal
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saprotroof of parasitair. De koolstof die via de schimmel naar de kiemende orchidee gaat,
komt in zulke gevallen dan ook van de afbraak van organische stof. Na succesvolle
vestiging vormen de meeste orchideeën wel bladeren, zodat de afhankelijkheid van de
orchidee van de mycorrhizaschimmel zou kunnen afnemen. Dat laatste geldt natuurlijk niet
voor de bladgroenloze orchideeën, waarvan er in Europa verschillende geslachten
voorkomen, zoals koraalwortel (Corallorhiza) en vogelnestje (Neottia). De vraag kan dan
ook gesteld worden hoe deze orchideeën aan hun koolstof komen. Hoe slagen ze daarin in
vergelijking met hun verwante soorten met bladgroen? Blijven ze wel altijd afhankelijk van
orchideeënmycorrhiza?
De groep schimmels die orchideeënmycorrhiza vormt is taxonomisch heterogeen. De
soorten werden vroeger tot het vormgeslacht Rhizoctonia gerekend. Inmiddels is duidelijk
dat dit vormgeslacht uit enkele niet-verwante groepen bestaat. De schimmels die
orchideeënmycorrhiza vormen, behoren voor een groot deel tot twee groepen, namelijk
Ceratobasidiales (het vormgeslacht Ceratorhiza) en Tulasnellales (het vormgeslacht
Epulorhiza). Maar ook sommige Agaricales (Mycena, Trogia, Armillaria) kunnen
orchideeënmycorrhiza vormen (Rasmussen, 2002). Wanneer we met een gewone
lichtmicroscoop naar de mycorrhizaschimmels in orchideeënwortels kijken, lijkt het lastig
om verschillende soorten te onderscheiden. Desondanks zijn er sterke aanwijzigingen voor
het voorkomen van verschillende soorten, doordat sommige schimmels alleen met bepaalde
orchideeën een effectieve symbiose aangaan. Maar met behulp van moleculaire methoden
bleek het tamelijk eenvoudig te zijn om zulke schimmels op naam te brengen en hun
taxonomische verwantschappen te bepalen.
Toen de mycorrhizaschimmels van twee Amerikaanse bladgroenloze orchideeën werden
bestudeerd, leidde dat tot verrassende uitkomsten. Beide soorten, Corallorhiza maculata
(een soort koraalwortel) en Cephalanthera austinae (een soort bosvogeltje) bleken beide
niet gekoloniseerd door orchideeënmycorrhizaschimmels, maar door ectomycorrhizaschimmels! Aangezien beide geslachten van de orchideeën niet verwant zijn, moeten we
aannemen dat de gastheerwisseling naar ectomycorrhizaschimmels onafhankelijk ontstaan
is. Op de koraalwortel werden uitsluitend soorten uit de geslachten Russula en Lactarius
aangetroffen, op het bosvogeltje uitsluitend soorten van de Thelephoraceae. Ook waar beide
soorten orchideeën samen voorkwamen werd geen gastheerwisseling waargenomen (Taylor
& Bruns, 1997). Net als in het geval van stofzaad, was er sprake van grote specificiteit. Een
vergelijking van twee soorten koraalwortels leerde dat bij C. maculata 20 soorten uit de
Russulaceae voorkwamen, bij C. mertensiana slechts 3 soorten (Taylor & Bruns, 1999).
Onderzoek aan bladgroenloze orchideeën in Europa liet zien dat deze soorten eveneens met
ectomycorrhizaschimmels geassocieerd zijn. Koraalwortel (Corallorhiza trifida) bleek
geassocieerd met soorten van het geslacht Tomentella (McKendrick et al., 2000) en
vogelnestje (Neottia nidus-avis) met soorten van het geslacht Sebacina (Selosse et al.,
2002b). Soorten van de Sebacinaceae werden ook aangetroffen in de bladgroenloze
orchideeën van het in Noord-Amerika voorkomende geslacht Hexalectris (Taylor et al.,
2003). Voor het overgrote deel betreft het hier dezelfde taxa als bij het vogelnestje. Van
soorten van de Sebacinaceae (S. vermifera, door sommigen in het nieuwe geslacht
Serendipita geplaatst) was al bekend dat ze orchideeënmycorrhiza konden vormen naast
ectomycorrhiza met Myrtaceae. Maar het bleek dat het geslacht Sebacina erg heterogeen
was, en dat sommige soorten weliswaar orchideeënmycorrhiza vormen (S. vermifera), maar
dat de soort die bij vogelnestje werd aangetroffen ook bij bomen ectomycorrhiza kan
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vormen (Selosse et al., 2002a, Urban et al., 2003). Recent is van nog een andere soort
Sebacina (verwant aan, maar op soortniveau verschillend van S. vermifera) het regelmatige
voorkomen in heidewortels gerapporteerd, maar het is niet bekend of deze soort ook
heidemycorrhiza’s kan vormen (Allen et al., 2003). Voor taxonomen ligt er nu de opdracht
om het geslacht Sebacina (inclusief Tremelloscypha, Tremellodendron, Efibulobasidium en
Craterocolla) beter te ontrafelen. Mogelijk geeft ook hier de ecologie nieuwe aanwijzingen
over verwantschapsrelaties.
Voor evolutionaire ecologen doet zich een ander interessant probleem voor. Als
bladgroenloze orchideeën geassocieerd zijn met ectomycorrhizaschimmels en andere
orchideeën met orchideeënmycorrhizaschimmels, hoe moet dan de evolutie verlopen zijn?
Was er eerst verlies van bladgroen en bleek een daarna optredende gastheerwisseling naar
ectomycorhizaschimmels een succesvollere strategie om aan voldoende koolstof te komen?
Het maakt immers nogal verschil of je een kiemplant van een orchidee van koolstof moet
voorzien of een 50 cm hoog, volwassen exemplaar van koraalwortel. Of bleek de
gastheerwisseling naar ectomycorrhizaschimmels al eerder opgetreden, waarna het verlies
van bladgroen geen probleem meer hoefde te zijn doordat de koolstof toch gratis werd
geleverd? Om die vraag te beantwoorden, moeten we naaste verwanten van bladgroenloze
ochideeën te bekijken. Verwanten van het vogelnestje zijn soorten van de geslachten
aspergeorchis (Limodorum – die overigens maar weinig bladgroen vormt), bosvogeltje
(waarbij één soort zonder bladgroen is), wespenorchis (Epipactis – waarbij albino
exemplaren bekend zijn) en keverorchis (Listera) (Cameron et al., 1999). Bij moleculair
onderzoek naar hun mycorrhizaschimmels bleken ook daar ectomycorrhizavormende
schimmels voor te komen: Russula-soorten bij aspergeorchis (Girlanda et al., 2003), en
Tuber-soorten bij de wespenorchissen Epipactis microphylla en E. helleborine (Selosse et
al., 2004). Verder onderzoek naar andere soorten is nog gaande. Achteraf zijn deze
waarnemingen wellicht niet geheel verrassend. Want waar zou het bosvogeltje zijn naam
aan te danken hebben? Orchideeënkenners weten dat de breedbladige wespenorchis altijd
bij bomen voorkomt. De moeraswespenorchis (E. palustris) ken ik zelf van vegetaties met
kruipwilg. Ik veronderstelde dat dat wel altijd zou opgaan, maar nadat ik vorige week in een
tuincentrum de moeraswespenorchis te koop zag aangeboden, ben ik niet meer geheel
zeker. Zijn er Nederlandse mycologen die de moeraswespenorchis kennen van vegetaties
waarin geen planten met ectomycorrhiza staan? In verschillende Europese landen zijn
vormen bekend van wespenorchis met ongepigmenteerde, chlorofyl-loze bladeren (Leake,
1994). In het hierboven genoemde onderzoek van Selosse et al. (2004) bleken
bladgroenloze en groenbebladerde exemplaren van de wespenorchis dezelfde schimmels in
hun wortels te hebben.
Die ontdekking dat sommige (maar niet alle!) andere orchideeën met ectomycorrhizaschimmels geassocieerd zijn, roept weer een verdere vraag op. Als koraalwortel voor 100%
van zijn koolstofvoorziening van de schimmel afhankelijk is, hoe staat dat dan met
wespenorchissen, keverorchissen en bosvogeltjes die wel groene bladeren hebben? Die
vraag is recent door Gebauer & Meyer (2003) beantwoord. Met behulp van stabiele
koolstofisotopen stelden ze vast dat ook wespenorchissen en bosvogeltjes voor een
belangrijk deel (tot 85% bij het bleek bosvogeltje, C. damasonium) hun koolstof via de
schimmel verkrijgen en niet via fotosynthese. Ook voor de keverorchis zou dit het geval
kunnen zijn, hoewel hun gegevens daar minder duidelijk zijn. Blijkbaar geldt de
uitdrukking ‘liever lui dan moe’ ook voor orchideeën. Want niet alleen wordt de
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koolstofvoorziening door de mycorrhizaschimmels verzorgd (of liever via de schimmel aan
een boom onttrokken), maar ook blijkt de stikstofvoorziening tussen de 50 en 100% via de
schimmel te verlopen.
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EEN ANDER GALZWAMMETJE
Bernhard de Vries
Roerdomplaan 222, 7905 EL Hoogeveen
De Vries, B. 2004. A different gall fungus. Coolia 47(4): 211-212.
The author reports a finding of Syzygospora mycophaga on Botryobasidium subcoronatum, new for
The Netherlands. A description and line-drawing are given.

Ergens tussen de rommel lag tijdens het
winterwerk nog een oude vreemd uitziende
collectie van het Gespentrosvlies
(Botryobasidium subcoronatum) die ik
gemakzuchtig maar even opzij had gelegd.
Ik had het bijna weg gegooid. Als alle oude
collecties de revue gepasseerd zijn, komt
zo’n lastig dingetje vanzelf een keer
bovendrijven. Bij het eerste preparaatje
bleek al: hier moet getekend worden, en dat
kost tijd. Vreemde groeisels tussen de brede
trosvlieshyfen: glazige, hyaliene, niet
kleurende dunne hyfen met gespen en
Sistotrema-achtige basidiën. Het kon geen
Sistotrema zijn, maar wat was het wel? De
grote sporen hadden ook nog rare knopjes.
Het materiaal nog eens beter met de
loupe bekeken; er bleken wasachtige
geelbruinige plekjes in het Trosvlies te
zitten. Bij het determineren, en veel plaatjes
kijken, bleek het te gaan om een klein
Figuur 1. Syzygospora mycophaga
formaat Galzwammetje waarvan alleen een
(BdV6909). Sporen, basidiën en hyfen.
tekening staat in ‘The Corticiaceae of North
Maatstreepje is 10 µm.
Europe’ (Eriksson & Ryvarden, 1973: 240).
Bij de beschrijving op pagina 241 staat “Only known from the type..”, en dat maant dus wel
tot voorzichtigheid. Verwarring met andere soorten is echter niet mogelijk. Tot mijn
verbazing vermeldt Nordic Macromycetes (Hansen & Knudsen, 1997: 85) er niet een aantal
nieuwe vondsten bij: het dingetje is dus echt zeldzaam!
Korte beschrijving:
Vruchtlichaam in Botryobasidium subcoronatum (Gespentrosvlies). Aangetaste plekken
gelig tot heel licht bruinig, wasachtig.
Sporen subgloboos (bijna bolvormig) met brede apiculus, 7–8 × 6–7,5 µm. Sommige
sporen vormen ronde knopjes. Basidiën viersporig, suburniform, met gesp. Sterigmen breed
en/of onregelmatig gevormd. Basidiën 18–30 × 6–7,5 µm. Hyfen geen Congo-rood
opnemend, met gespen en vaak een verdikking bij de aanhechting (zie Figuur 1).
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De naam is Syzygospora mycophaga (Christ.) Hauerslev. In feite moeten al onze
Christiansenia’s Syzygospora heten. Ook de plaats in ons ‘Overzicht’ is fout: de
Galzwammetjes zijn geen ‘homo’ maar ‘hetero’ oftewel Phragmobasidiomyceet. Huub van
der Aa maakte mij daar vriendelijk op attent. Totdat er een gecorrigeerde uitgave van het
Overzicht komt moet ik deze soort nog scharen onder Christiansenia mycophaga (Christ.)
Boid. Onze collectie werd gevonden op 25 oktober 2003 in een oud boerengeriefbos bij
Altinghorst, Drijber, Drenthe (coördinaten 233/535), op een dode eikentak. De collectie ligt
in mijn herbarium en komt later vanzelf eens in Leiden terecht.
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GANODERMA’S, GEMAKKELIJK? - OF TOCH, SOMS, LASTIG?
Joke Anema-Balke
Louis Couperusplaats 267, 2902 XG Capelle aan den IJssel
Anema-Balke, J. 2004. Ganoderma: easy? or sometimes difficult? Coolia 47(4): 212-214.
A find of Ganoderma is presented which looks like G. lucidum but has almost no stipe.
The differences between G. resinaceum and G. lucidum are given, based on own
observations and on literature.
Van het geslacht Ganoderma, dat o.a. de Lakzwammen en de Platte tonderzwam omvat,
zijn uit Nederland vijf soorten bekend (Arnolds et al., 1995). Eén van de eigenschappen die
ze alle gemeen hebben is dat de sporen (met de kleur van cacao) bij droog weer niet alleen
de bovenkant van de hoed totaal bedekken, maar ook de directe omgeving. Om de kleur van
de hoed te kunnen beoordelen moet je ze er eerst even met een vochtige doek afwrijven.
Verder verkleuren de poriën meteen bij druk, maken vier van de vijf soorten forse
vruchtlichamen (tot ongeveer 50 cm), en komen ze alle voor op loofhout.
Daarnaast zijn er toch ook veel verschillen tussen de soorten. We elimineren er twee:
Ganoderma lipsiense (Platte tonderzwam) en G. australe / adspersum (Dikrandtonderzwam) zijn goed te herkennen. Ze zijn grijsbruin en staan duidelijk beschreven o.a. in de
houtzwammentabel van H. Jahn (bewerking Peter-Jan Keizer, 1992). Dan blijven er drie
over die een roodbruine korst op de hoed hebben die bij vocht glanst als lak. De
Nederlandse naam geeft dat al aan, ze worden Lakzwammen genoemd
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Bij determinatie zal ook Ganoderma pfeifferi (Waslakzwam) geen problemen geven.
Deze onderscheidt zich van de resterende twee soorten doordat hij roodbruin trama heeft en
de waslaag van de hoed al bij geringe verhitting smelt. Het vruchtlichaam is meerjarig,
heeft in dat geval dan ook meerdere buisjeslagen op dwarsdoorsnee en kan wel 60 cm breed
worden. Vroeger stond de Waslakzwam veel op de oude beuken van Nieuw-Amelisweerd,
waar hij, met de bomen, verdwenen is. Momenteel staan er langs de oprijlaan van Oud
Amelisweerd nog diverse mooie exemplaren.
Ten slotte komen we dan aan bij de laatste twee: G. lucidum (de Gesteelde lakzwam) en
G. resinaceum (de Harslakzwam), die beide een lichtgekleurd trama hebben en éénjarig zijn
(dus met één buisjeslaag op dwarsdoorsnede). In de meeste boeken staat G. lucidum
afgebeeld met een lange steel, die even lang is als of zelfs langer dan de breedte van de
hoed. Deze vorm zal bij niemand problemen geven bij de determinatie en in meerdere
tabellen wordt hij, op grond van dit kenmerk, al meteen afgescheiden van de andere
soorten.
Tabel 1: Een vergelijking tussen Ganoderma X en G. resinaceum op grond van eigen
waarnemingen (kolom 1 en 2). Ter vergelijking zijn in kolom 3 & 4 toegevoegd (door de
redactie) de kenmerken van G. lucidum en G. resinaceum zoals die te vinden zijn in het
boek van Jülich (1984).
Ganoderma “X”

Ganoderma
resinaceum

Ganoderma lucidum
(naar Jülich 1984)

Ganoderma
resinaceum
(naar Jülich 1984)

Poriën fijn, rond, 4-5 per
mm, die langer dan een
maand wittig blijven

Poriën deels onregelmatig
van vorm, 2-3 per mm, die
snel grauw van kleur
worden

Poriën fijn, 4-5 per mm

Poriën grof, 2-4 per
mm

Laklaag smelt bij
verhitting

Laklaag verkoolt bij
verhitting

Laklaag smelt bij
verhitting

Laklaag smelt bij
verhitting

Hoedrand jong stomp, na
uitgroei scherp

Hoedrand stomp

Hoedrand na uitgroei
scherp

Hoedrand stomp

Hoed maximaal 25 cm
breed

Hoed tot 50 cm breed

Hoed maximaal 25 cm
breed

Hoed tot
breed

Korst van de hoed zacht,
indrukbaar

Korst van de hoed veel
zachter dan bij de andere

Korst van de hoed zacht,
indrukbaar

Korst dun

Afscheiding van waterige
druppels in jonge
exemplaren

Afscheiding van zeer
kleverige druppels bij
jonge exemplaren

Afscheiding niet genoemd

Afscheiding niet
genoemd

Steel aanwezig, soms
kort, rondom gelakt

Geen steel aanwezig

Steel aanwezig, rondom
gelakt

Steel ontbrekend of
zeer kort

Trama dunner dan de
buisjeslaag, maximale
dikte (bij een dikte van de
hoed van 4 cm) nog geen
1,5 cm

Trama dikker dan de
buisjeslaag en neemt tot 10
cm toe naar de aanhechting
aan de stam

Trama op doorsnede
dunner dan de buisjeslaag

Trama tot 6 cm dik
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25

mm

Zo vond ik hem, vijf jaar achtereen, tot 2002, met meestal maar één exemplaar, op de
stamvoet van een Iep bij mij in de buurt. In dat jaar liet hij verstek gaan en vond ik in plaats
daarvan drie exemplaren van ‘pannenkoekachtige’ Ganoderma’s van 20 tot 25 cm breed,
die steelvormig versmald aangehecht waren. Zelf was ik van mening (mede door de
afbeelding in Phillips (1981), die beide vormen laat zien), dat het toch weer G. lucidum
was. Ik vroeg me daarbij wel af wat de oorzaak van deze plotselinge vormverandering zou
kunnen zijn.
In augustus 2003 stonden er ineens wel 12 vruchtlichamen op de stamvoet en
aangrenzende wortel. De helft hiervan met een korte gedrongen steel (tot 5 cm), de andere
(de grootste, tot 25 cm breed) al dan niet duidelijk steelvormig versmald aangehecht. In alle
gevallen was de ‘steel’ rondom gelakt. En hiermee begonnen dan de problemen: De één is
er van overtuigd dat dit G. resinaceum moet zijn, anderen delen mijn mening dat het een
andere vorm van G. lucidum is.
Onlangs, in september 2003, vond ik Alphen (Noord-Brabant) op Amerikaanse eiken
vier exemplaren van Ganoderma resinaceum. Deze waren alle ruggelings aangehecht aan
het substraat. Ik heb materiaal mee naar huis genomen en een lijstje gemaakt van de
verschillen met de hierboven genoemde exemplaren op mijn Iep, die ik voor het gemak in
de tabel maar Ganoderma ‘X’ noem (zie Plaat 7).
Graag zou ik van de lezers vernemen wat hun bevindingen zijn. Als Ganoderma ‘X’ toch
een vorm van G. lucidum zou blijken te zijn, dan ben ik zeer benieuwd of iemand
antwoorden op de volgende vragen weet:
— Vanwaar de plotselinge vormverandering?
— Vanwaar deze, in twee jaar, zo snelle toename van de vruchtlichamen?
— Is dit het laatste stadium, een soort ‘doodbloei’? De boom ziet er nog steeds gezond uit.
Ten slotte: al zo lang als er Ganoderma’s (eerst G. lucidum, gevolgd door ‘X’) op de Iep
staan worden deze vergezeld door Abortiporus biennis (Toefige labyrintzwam). Is deze
combinatie toeval of komt dat vaker voor?
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
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BIJZONDERE WAARNEMINGEN EN VONDSTEN
Clavulinopsis vernalis (Lenteknotszwam) en Agrocybe rivulosa (Geaderde leemhoed)
Rommelaars, L. 2004. Clavulinopsis vernalis and Agrocybe rivulosa were found in Boxtel and
Tilburg, respectively. Coolia 47(4): 215-216.

Vrijdag 4 juni j.l. gaat de telefoon. “Pap, het is voor jou, iemand van de paddestoelenclub.”
Het blijkt dat onze telefoonboom in werking is getreden. Er is een bijzondere vondst
gedaan: In een stadspark in Tilburg is op een grote houtsnipperhoop Agrocybe rivulosa
(Geaderde leemhoed) waargenomen. Ik bel de relevante gegevens door aan enkele personen
die na mij in deze telefoonboom staan. Eén van hen is Cor Kievit, die op zijn beurt mij weer
meedeelt, dat bij hem in de buurt Clavulinopsis vernalis (Lenteknotszwam) is gevonden.
Omdat ik na dat weekend enkele ADV-dagen heb en de weersomstandigheden wel erg
droog en warm zijn, maak ik onmiddellijk met hem een afspraak om te gaan kijken.
Maandagmiddag, 7 juni wandelen we het natuurgebied ‘De Geelders’ bij Boxtel in. Het is
een bijna windstille zonovergoten dag en de temperatuur is inmiddels opgelopen tot 28/C.
‘De Geelders’ blijkt een afwisselend, kleinschalig en zeer vochtig natuurgebied te zijn: voor
een deel loof- en naaldbos, deels vochtig grasland en deels natte heide, waarvan enkele
stukken enkele jaren terug geplagd zijn. De muggen blijken zeer opdringerig, dus in
beweging blijven is het devies. Bij het eerste plagveldje ga ik van het pad af op zoek naar
wat leuks. Het is meteen prijs. “Cor kom eens kijken, ik heb iets leuks gevonden”. “Ja maar,
dat zijn ze al!” was zijn verbaasde reactie. Op diverse plekjes groeiden tientallen
exemplaren weliswaar solitair, maar gezellig bijeen. Toch moest ik mee naar de groeiplaats
die Cor nog kende uit 2003. De heidevegetatie was hier wat dichter dan op het eerste
plagveldje. De Lenteknotszwam was nog slechts sporadisch te vinden. Daarna hebben we
het eerste plagveldje volledig uitgekamd. We vonden tientallen groeiplaatsen telkens op een
algendekentje. Dat het natte heide was bleek uit de greppels, die nog vol met water stonden,
het vennetje was nog niet opgedroogd en er stond volop Dopheide, Zonnedauw en
Moeraswolfsklauw en af en toe verrasten we de Levendbarende hagedis, die een
uitstekende zwemmer blijkt te zijn. Elders in deze Coolia wordt uitgebreid verslag gedaan
van de vondst in ‘De Geelders’ door Leon Raaijmakers. Twee foto’s (Plaat 1 en 2) staan in
het kleurenkatern.
Dit verhaal begon ik echter met de Geaderde leemhoed, Agrocybe rivulosa, en daar valt
toch ook nog wel wat over te vertellen. In Coolia 45(2) geeft Marijke Nauta een overzicht
van de in Nederland voorkomende Agrocybe-soorten die op houtsnippers groeien (Nauta,
2002). Veel aandacht wordt besteed aan de vergelijking van Agrocybe cylindracea
(Populierleemhoed) en Agrocybe rivulosa (Geaderde leemhoed), die macroscopisch als
twee druppels water op elkaar kunnen lijken. Microscopische controle is dus wenselijk,
maar die blijkt toch niet zo eenvoudig als je je laat verleiden om alleen de mooie
exemplaren te verzamelen, die achteraf te jong blijken te zijn. Het is noodzakelijk om
sporen te meten van volledig rijpe vruchtlichamen, ook al zien er die niet meer zo florissant
uit. Jongere sporen bereiken niet de maximaal opgegeven lengte en breedte van ca. 14 × 8
µm, maar blijven steken op de maten die voor de Populierleemhoed gelden. De kiemporie
bereikt pas bij volledige rijpheid de opgegeven breedte van 0,8-1,5 µm. Ook het
cystidiogram bleek veel gevarieerder dan het artikel suggereert. Naast ballonvormige en
clavate cheilocystiden komen ook buikvormige, flesvormige, cilindrische en cheilocystiden
met speenvormige top geregeld voor. Telefonisch contact met Marijke maakte al gauw
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duidelijk dat bij determinatie vooral sporenmaat en breedte van kiemporie doorslaggevend
zijn. Ook opvallend was dat de Geaderde leemhoed ontzettend snel kan opkomen om
vervolgens weer even zo snel te verleppen. Het hele proces speelde zich af in 2 tot 3 dagen.
Literatuur
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L. Rommelaars, Tilburg
Puntig mosklokje (Galerina triscopa)
Keizer, P.-J. 2004. Galerina triscopa was found in a flower pot. Coolia 47(4): 216-217.

In de warme nazomer van 2003 trof ik een tweetal kleine bruine paddestoeltjes aan in een
bloempot die buiten op mijn dakterras staat. Het waren van die paddestoeltjes van het type
‘ruim 13 in een dozijn’. Maar zwammetjes zó dicht bij huis aangetroffen konden toch niet
ongedetermineerd blijven. Er waren wel
enkele enigszins opvallende kenmerken: de
hoed was voorzien van een puntig umbootje
en de steel was vrij sterk donkerbruin naar
de basis, met in het onderste derde deel
enkele witte velumvezeltjes.
In het microscopisch preparaat bleek dat
de sporen ruw waren en sommige voorzien
van een z.g. navelvlek (plage). Daarmee
werd meteen duidelijk dat het om een
Mosklokje (Galerina) gaat, want dit
sporenkenmerk is uitsluitend aan te treffen
bij Galerina’s. Nu kon de determinatie
tamelijk gemakkelijk verlopen. In de sleutels
van Bon (1992) loopt men min of meer
probleemloos naar G. triscopa. Via de
sleutel van Watling & Gregory (1993) gaat
dit moeilijker omdat de soort opgenomen
staat onder de soorten met capitate (met een
kop) cystiden, terwijl ze in het hier
bestudeerde materiaal hoogstens subcapitaat
zijn (zie figuur 1). In de Galerina-sleutel van
Barkman (1969) is deze soort niet
opgenomen.
In het Overzicht (Arnolds et al., 1995) staat
dat G. triscopa erg zeldzaam is, en op hout
is aangetroffen. Dat stemt niet helemaal
overeen met de standplaats op humeuze
Figuur 1. Habitus en microscopische
potgrond. In Watling & Gregory echter
structuren van Galerina triscopa. 1.
wordt behalve mossig rot hout ook veen en
Habitus; 2. sporen; 3. caulocystiden; 4.
veenachtig materiaal in kassen als
cheilocystiden.
standplaats vermeld; dat sluit goed aan bij
deze vondst.
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Korte beschrijving:
Hoed 9-10 mm breed en 5-7 mm hoog, kegelvormig met duidelijke spitse umbo, vrij donker
tabakbruin, iets doorschijnend gestreept, bij drogen lichter. Lamellen normaal staand, smal
aangehecht, met dezelfde kleur als de hoed, en wit bewimperde snede. Steel 23-33 × 1,5
mm, cylindrisch, top middelbruin, naar beneden overgaand in donker roodbruin, onder het
midden enkele onduidelijke witte velumvezels.
Sporen 7,3-8,6 × 4,5-5,1 µm, ellipsoid-amandelvormig, ruw, met plage. Cheilocystiden
lageniform tot slank-lageniform met dikwijls subcapitate top, 30-45 × 6-15 µm, dikwijls
met een lichtbrekende massa in de top. Pleurocystiden afwezig. Caulocystiden buikig –
lageniform – utriform, veelvormig, 30-55 × 5-16 µm.
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P.J. Keizer, Utrecht
Podostroma alutaceum
Keizer, P.-J. 2004. Podostroma alutaceum was found for the first time in The Netherlands. Coolia
47(4): 217.

Enige tijd geleden, in september 2001 kreeg ik een melding van Lydia van den Ham, dat zij
op 21 september een vreemde paddestoel gevonden had. Hij leek sprekend op Podostroma
alutaceum, die op de pagina’s 276 en 277 van Phillips (1981) beschreven en afgebeeld
staat. Nu had ik nog nooit van die soort gehoord, dus leek het me interessant deze
paddestoel te zien. Het resultaat was verrassend, want het vruchtlichaam zag er exact uit als
het plaatje in Phillips. Nooit was het determineren van een paddestoel zo gemakkelijk!
Dit exemplaar groeide in het bos van Nieuw – Amelisweerd op een op de grond liggend
stuk loofhout, waarvan de boomsoort niet meer te achterhalen is, maar in de omgeving staan
onder andere Beuken en Essen.
Een nadere beschrijving van deze soort is niet nodig, want de foto in Phillips volstaat. In
het Overzicht ontbreekt hij, waaruit we afleidden dat dit de eerste vondst van Nederland
moet zijn.
Als Nederlandse naam stel ik voor: Bleke knotszwam.
Literatuur
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Een familiebezoek met een luchtje
Dam, M. & Dam, N. 2004. Mutinus elegans re-encountered after 15 years. Coolia 47(4): 218.

Soms heb je van die goede voornemens die ook uitgevoerd worden. En zo werd op 24
augustus j.l. ons plan om eens wat meer op de fiets te doen gerealiseerd. Dat betekende dat
familiebezoeken in Bennekom en Arnhem dit keer op de fiets werden afgelegd. De mooiste
route tussen beide plaatsen gaat voor een deel door het Bennekomse bos. Langs het fietspad
door dat bos hadden we jaren geleden, om precies te zijn op 18 september 1989, een
bijzondere Stinkzwam gezien, de Spitse stinkzwam (Mutinus elegans). Daarna nooit weer,
ondanks dat we er met enige regelmaat terug zijn geweest. Vandaag ging het anders. In de
berm zagen we in het langsfietsen een oranjeroze streep, en hingen onmiddelijk in de
remmen. Daar was ’ie weer!
Destijds stonden er op min-of-meer dezelfde plek één volwassen vruchtlichaam en één ei.
Dat ei is toen door Frans en Dien Tjallingii uitgebroed, en de resulterende paddestoel werd
tijdens één van de Wageningse werkgroepavonden getoond. Onder een stolp, en vergezeld
van vreselijke bedreigingen voor wie het waagde die er af te halen. De geur was namelijk
bijzonder penetrant, en misselijk-makend, een soort rotte boerenkool uit die glazen potjes.
Maar wat was hij mooi! De vorm komt overeen met die van een Kleine stinkzwam
(Mutinus caninus), maar M. elegans is wat groter, het grauw olijfkleurige sporenslijm zit op
de bovenste helft, op de onderste helft zit een wit vliezige ringzone als een soort halsbandje,
en de kleur van het hele sponsachtige vruchtlichaam is roze of oranjeroze, zonder veel
kleurverschil tussen het onderste deel en het door sporenslijm bedekte bovenste deel; ook
het ei is roze (Plaat 6, pag. 205).
Na wat rondneuzen in de rest van de berm bleken er op vier verschillende plekken in
totaal zo’n 15 exemplaren plus eieren te staan, verspreid over ongeveer vijftig meter berm.
Vergeleken met de eerste vondst uit 1989 lijkt het mycelium zich dus goed te hebben
uitgebreid. De vindplaats is overigens nogal banaal. Een heel ondiep greppeltje langs een
fietspad door een gemengd bos op zandige grond. In het greppeltje is de bodem wat
vochtiger en meer humeus dan elders, omdat er nogal wat blad in blijft liggen, en er lagen
ook her en der wat dode takken in. Niks bijzonders, dus, maar toch lijkt het om een uiterst
zeldzame soort te gaan.
Hoe dan ook, een vondst om je zadelpijn van te vergeten!
We willen Peter Klok graag bedanken voor de foto’s; één ervan is afgedrukt (Plaat 6).
Marjo en Nico Dam, Malden

218

UIT DE TIJDSCHRIFTEN
Chiel Noordeloos
Artikelen met meer dan twee auteurs worden gerefereerd als auteur et al. Een * achter een naam
betekent dat de betrokken soort in kleur is afgebeeld. De verschillende talen worden tussen ()] met de
volgende codes weergegeven: De = Deens; Du = Duits; En = Engels; Fr = Frans; It = Italiaans; Ne =
Nederlands; Sp = Spaans; Zw = Zweeds.

FIELD MYCOLOGY
Vol. 4(2). 2003 (En):
De omslag is verfraaid met een foto van
Helvella lacunosa* (Zwarte kluifzwam).
In ‘Fungal portraits’ presenteert G.
Kibby een vondst van Macrolepiota fuligineosquarrosa Malençon*, een soort die
oorspronkelijk is beschreven uit Marokko, en recent ook in Groot-Britannië is
aangetroffen. In een artikel over mestbewonende fungi gaat Mike Richardson
uitgebreid in op de manier waarop je
deze interessante groep paddestoelen
kunt bestuderen, met foto’s van Coprinus
stercoreus* (Kleine korrelinktzwam) en
Coprobia granulata* (Besuikerd mestdwergschijfje). Gordon Rutter beschrijft
onder de titel ‘Heksen, gekte en een
kleine zwarte paddestoel’ de geschiedenis en ziekteverwekkende eigenschappen
van het Moederkoren (Claviceps
purpurea)*. Kerry Robinson beschrijft
een aantal observaties van paddestoelen
in een duingebied van Lincolnshire met
foto’s van een aantal typische paddestoelen van de zeereep, nl. Melanoleuca
cinereifolia* (Duinveldridderzwam),
Clitocybe inornata* (Krulzoomtrechterzwam), Claviceps purpurea var.
spartinae*, een op duinriet groeiende
variëteit van het moederkoren, en een
hertenzwam die lijkt op Pluteus
griseoluridus*. Brian Spooner vervolgt

zijn serie artikelen over de bekerzwammen van Groot-Brittannië met een
bijdrage over de Helvellaceae (Kluifzwamfamilie) met een sleutel tot de
geslachten en soorten van de genera
Balsamia (Balsemtruffel), Choiromyces,
Gyromitra (Kluifzwam), Helvella (Kluifzwam), Hydnotrya (Doolhoftruffel) en
Rhizina (Oliebolzwam), geïllustreerd met
foto’s van Gyromitra (Discina) ancilis*
(Grote voorjaarsbekerzwam), Hydnotria
michaelis* (Olieboltruffel), Helvella
macropus* (Schotelkluifzwam) en H.
elastica* (Holsteelkluifzwam). Geoffrey
Kibby verhaalt over paddestoelen op
buitengewone plekken, waarbij hij onder
andere een vondst van Lepista nuda*
(Paarse schijnridderzwam) op een zoute
kwelder, en Gymnopilus junonius*
(Prachtvlamhoed) in een garage en
Pleurotus ostreatus* (Oesterzwam) op
een basketbalnet beschrijft. In de rubriek
‘Notes and records’ geeft Alick Henrici
uitvoerige beschrijvingen en foto’s van
Clavaria straminea* (Strogele knotszwam), een nog niet nader gedetermineerde Hericium* (Stekelzwam) en
Agrocybe arvalis* (Knolletjesleemhoed).
Ernest Emmett geeft in de rubriek over
microscopische technieken instructie
over de juiste toepassing van Congorood. De achterzijde van de omslag
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wordt gesierd met een drietal foto’s van
Helvella acetabulum* (Bokaalkluifzwam), H. crispa* (Witte kluifzwam) en
Gyromitra esculenta* (Voorjaarskluifzwam), die tevens dienen als illustraties
bij het eerder genoemde artikel van Brian
Spooner.

stekelzwam). Carol Hobart en Alick
Henrici geven commentaar op de vondst
van een bijzondere zwam, Conchomyces
bursiformis* op de boomvaren Dicksonia
antarctica. Deze paddestoel heeft een
wijde verspreiding op het zuidelijk
halfrond. Maurice Moss geeft een
inleiding op het gebruik van het
microscoop, toegespitst op de ideale
verlichting. Brian Spooner beschrijft een
bijzondere galvorming op vlekplaten
(Panaeolina en Panaeolus), veroorzaakt
door fruitvliegjes. Geoffrey Kibby waagt
zich aan een sleutel tot de notoir
moeilijke groep van de vissige Russula’s
(xerampelina-groep) waarbij hij kort
ingaat op de historie en de kenmerken
die je kunt gebruiken om de groep aan te
pakken. Dit is fraai geïllustreerd met
foto’s van Russula subrubens* (Wilgenrussula) en een aantal kleurenfoto’s van
microscopische details en kleuringen. De
Britse soorten R. amoenipes, R. barlae,
R. cicatricata (Vissige okerrussula), R.
clavipes, R. elaeodes, R. erythropus, R.
faginea (Vissige beukenrussula), R.
favrei, R. felleicolor, R. graveolens*
(Vissige eikenrussula), R. oreiana*, R.
pseudoolivascens*, R. purpurata (Vissige purperhoedrussula), R. schaefferi, R.
subrubens (Wilgenrussula), en R.
xerampelina (Roodvoetrussula) worden
kort besproken. In ‘Notes and records’
gaat Alick Henrici in op naamsveranderingen en verandering van de
omgrenzing van geslachten aan de hand
van een paar voorbeelden onder de
champignons met foto’s van Agaricus
moelleri* en A. xanthodermus* (Karbolchampignon). De rubriek ‘Conservation
corner’ is opgesierd met foto’s van
Pluteus aurantiorugosus* (Oranjerode
hertezwam) en Rhodotus palmatus*

Vol. 4(3). 2003:
De omslag van dit nummer draagt een
mooie foto van de Spechtinktzwam,
Coprinus picaceus*. Op de binnenzijde
is een mooie opname te zien van
Cordyceps gracilis* (Larvendoder), een
ook in Nederland zeer zeldzame soort.
‘Fungal portraits’ is dit keer gewijd aan
een drietal nauw verwante en giftige
Gordijnzwammen: Cortinarius limonius*, C. orellanus* (Giftige gordijnzwam), en C. rubellus*, die de afgelopen
jaren in Europa voor veel vergiftigingsgevallen verantwoordelijk zijn geweest.
Graham Mattock beschrijft een interessante waarneming aan de Satansboleet*
(B. satanas) die hij vond in een open
kalkgrasland zonder aanwezigheid van
bomen. Vermoedelijk is het zonneroosje
(Helianthemum nummularium) de
mycorrhiza-partner van deze vondst. In
het artikel gaat hij in op andere soorten
die mogelijk ook mycorrhiza met deze
plant vormen, nl. Boletus radicans en een
gordijnzwam uit de groep van C.
anomalus* (Vaaggegordelde gordijnzwam). Gordon Dickson, de stekelzwammenspecialist, geeft naar aanleiding van
de dood van R.A. Maas Geesteranus een
bespiegeling over diens betekenis voor
de kennis van deze groep opvallende
paddestoelen. Hij gaat daarbij in op de
mogelijke nauwe verwantschap van
Europese en Noord-Amerikaanse soorten
rond Hydnellum aurantiacum* (Oranje
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(Zalmzwam). Op de achterzijde van deze
aflevering zijn afgebeeld Clathrus
archeri* (Inktviszwam) en Panaeolus

foenisecii* (Gazonvlekplaat) met gallen.

MYCOLOGIA BAVARICA
Band 6. 2003 (Du):
Op de omslag een fraaie foto van
Mycena leptophylla*. Deze aflevering
opent met een uitgebreid artikel over de
paddestoelenkartering in Beieren.
Andreas Bresinsky bericht over
bijzondere paddestoelen van natte
plekken, zoals rietvelden, zeggenmoerassen en vochtige weiden (Calthion).
Uitgebreide observaties aan een kleine
bundelzwam op Riet deden hem
besluiten dat het inderdaad mogelijk is
om op grond van ecologische en microscopische kenmerken Pholiota graminis*
(Grasbundelzwam) van P. conissans
(Stoffige bundelzwam) te scheiden. Uit
zeggenmoerassen wordt de zeldzame
brandzwam Anthracoidea subinclusa*
beschreven en afgebeeld in kleur. Een
trechterzwam met afwijkende kenmerken
wordt beschreven en afgebeeld onder de
naam Clitocybe aff. candicans*. In
dezelfde habitat werden ook een aantal
collecties gemaakt van Hemimycena
soorten, waaronder H. delectabilis*
(Witte stinkmycena), en van Marasmius
limosus (Rietwieltje). Andere soorten die
in dit artikel aan de orde komen zijn
Pseudoclitocybe expallens, een zeer zeldzame verwant van P. obbata (Roetkleurige schijntrechterzwam), en de zeldzame Entoloma occultopigmentatum
(Onaanzienlijke satijnzwam). Rudi
Markones geeft een uitvoerige beschrijving met mooie foto’s van de
zeldzame Leucopaxillus rhodoleucus*,
een soort van een open dennenbos op

kalk, en niet uit Nederland bekend.
Houtzwammen uit de regio tussen de Inn
en Salzach is het onderwerp van een
artikel van Till Lohmeyer. In het zesde
deel van deze serie geeft hij beschrijvingen en commentaar op soorten uit een
hele reeks geslachten, waaronder
Albatrellus confluens, A. cristatus, A.
ovinus, A. pes-caprae, Boletopsis leucomelaena, Climacocystis borealis (Grijze
schijnboleet), Laetiporus sulphureus
(Zwavelzwam), Oligoporus balsameus
(Kaaszwam), O. caesius (Blauwe kaaszwam), O. floriformis (Rozetkaaszwam),
O. fragilis (Vlekkende kaaszwam), O.
guttulatus, O. leucomallellus (Krijtachtige kaaszwam), O. ptychogaster,
(Boompuist), O. stipticus (Bittere kaaszwam), O. subcaesius (Vaalblauwe
kaaszwam), O. tephroleucus (Asgrauwe
kaaszwam), O. undosus (Wijdporiekaaszwam), Phaeolus spadiceus, Schizopora flavipora (Abrikozenbuisjeszwam),
S. paradoxa (Witte tandzwam), Spongipellis spumeus* (Sponzige kaaszwam),
Tyromyces fissilis (Appelboomkaaszwam), T. wynnei (Stinkende
kaaszwam) en een reeks korte notities
over andere houtzwammen, waaronder
Gloeoporus dichrous* (Tweekleurig
elfenbankje), die in kleur wordt
afgebeeld. Peter Karasch start een
nieuwe rubriek, getiteld ‘Fungi selecti
Bavariae’, waarin Geastrum berkeleyi*
(Grote ruwe aardster) met foto en
uitvoerige beschrijving wordt voorgesteld. Max Kronfeldner bericht over
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het voorkomen van Perenniporia
fraxinea* (Essenzwam) in Beieren met
uitgebreide discussie over de ecologie en

verspreiding van deze mooie houtzwam.

THE MYCOLOGIST
Vol. 17(2). 2003 (En):
Dit nummer bevat een aantal bijdragen
over medische mycologie, met artikelen
over preparaten tegen schimmelinfecties
bij de mens, het pathogeen Aspergillus
fumigatus, dat ernstige longaandoeningen
kan veroorzaken bij mensen met een
verzwakt immuunsysteem, een artikel
over de pathogeniteit van Candida
albicans, een bijdrage over resistentie
van schimmels tegen medicijnen, een
artikel over mycotoxinen in schimmels
die in huis en tuin leven, en ten slotte een
bijdrage over penicilliosis veroorzaakt
door Penicillium marneffei. In de rubriek
‘New British Records’ zijn beschrijvingen opgenomen van Sistotrema albopallescens, Ramularia galegae, Waitea
circinata, en Coprinus nemoralis. Het
verslag van een voorjaarsexcursie van de
Britse Mycologische Vereniging naar
Norfolk is geïllustreerd met foto’s van
Lentinus tigrinus (Schubbige taaiplaat)
en Henry Tribe meldt de vondst van een
exemplaar van Rigidoporus ulmarius*
(Iepenbuisjeszwam) met een doorsnede
van meer dan anderhalve meter!

Dit nummer opent met een artikel over
schimmels die op minerale substraten
groeien door Euan Burford en
medewerkers. Een verslag van de
werkweek in Lancashire in september
2002 wordt rijk geïllustreerd met foto’s
van Russula helodes*, Lindtneria
trachyspora* (Grote vleugelspoorkorstzwam), Pseudobaeospora dichroa*,
Ascocoryne turficola*, Scutellinia
trechispora* (Kortstekelige wimperzwam), en Fuligo rufa*. Andrzej
Chlebicki en medewerkers geven een
uitgebreid overzicht van de ecologie en
geografische verspreiding van de houtzwam Fomitopsis officinalis in Siberië.
Deze zwam, die op Larix groeit, was
lang een veel gezocht geneesmiddel.
David Pegler beschrijft uitgebreid de
teelt en commerciële waarde van
Hericium erinaceum* (Pruikzwam). In
‘Profiles of fungi’ worden twee
korstzwammen voorgesteld, nl. Hypochnicium analogum* en Kavinia alboviridis* (Koraalspoorstekelzwam). Het
nummer wordt besloten met een
uitgebreid in memoriam over de
wereldbekende Britse mycoloog R.W.G.
Dennis.

Vol. 17(3). 2003 (En):

DER TINTLING
Heft 4. 2003 (Du):
Portret 62 aan de binnenzijde van de
omslag is gewijd aan Hebeloma
theobrominum*, een aan H. sinapizans

(Grote vaalhoed) nauw verwante soort.
Onder de tamelijk ‘fancy’ titel: ‘Een
bonte ketel deel 3: de haarstudio’, voert
Fredi Kasparek een aantal beker222

zwammen met behaarde, of zo u wilt,
gewimperde rand ten tonele, met
uitgebreide beschrijvingen en, zoals we
van hem gewend zijn, uiterst fraaie kleurenfoto’s van Anthracobia melaloma*
(Gewoon houtskoolbekertje), Cheilymenia oligotricha* (Dottergeel borstelbekertje), Dasyscyphella nivea*
(Sneeuwwit franjekelkje), Geopora
arenicola* (Zandputje), Humaria hemisphaerica* (Kleine bruine bekerzwam),
Lachnellula calyciformis* (Fijn viltkelkje), Lachnum impudicum*, Leucoscypha patavina* (Bruin viltkogeltje),
Scutellinia crucipila*, en Trichophaea
woolhopeia* (Bleek pelsbekertje). Hans
Zehfuss behandelt de in de naamgeving
gebruikelijke afkortingen met een aantal
voorbeelden, waaronder Boletus erythropus* (Gewone heksenboleet), B.
satanas* (Satansboleet) en Cortinarius
calochrous* (Fraaie gordijnzwam).
Frank Röger verhaalt over morieljes in
het voorjaar, met uitvoerige beschrijvingen en ecologische aantekeningen van
Morchella esculenta* (Gewone morielje), M. elata* (Kegelmorielje) en M.
gigas*. Onder de naam ‘Kleuren in het
paddestoelenrijk’ wordt een groot aantal
kleurenfoto’s gepresenteerd: Tremiscus
helvelloides* (Spateltrilzwam), Orbilia
coccinella*, Inocybe commutabilis*,
Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bruine
schijntrechterzwam), Sarcoscypha

coccinea* (Rode kelkzwam), Hygrocybe
coccineocrenata* (Veenmosvuurzwammetje), H. coccinea* (Scharlaken
wasplaat), Mycena adonis var. coccinea*
(Adonismycena), Nectria coccinea*
(Bloedrood meniezwammetje), Clathrus
ruber* (Traliestinkzwam), Russula
sanguinea* (Bloedrode russula),
Xerocomus rubellus* (Rode boleet),
Cortinarius puniceus* en C. phoeniceus*
(Bloedplaatgordijnzwam). Een interview
met de specialist in giftige paddestoelen
Harry Andersson is geïllustreerd met
afbeeldingen van Hapalopilus nidulans*
(Kussenvormige houtzwam), Pholiotina
filaris* (Klein breeksteeltje), Amanita
phalloides* (Groene knolamaniet),
Gyromitra esculenta* (Voorjaarskluifzwam), Paxillus rubicundulus* (Elzenkrulzoom), Galerina marginata*
(Bundelmosklokje), en diens niet-giftige
dubbelganger Pholiota mutabilis*
(Stobbezwammetje). De rubriek ‘Vondstmeldingen’ toont afbeeldingen van
Boletus appendiculatus* (Geelnetboleet),
B. impolitus* (Goudporieboleet),
Tricholoma portentosum* (Glanzende
ridderzwam), Phaeolus spadiceus*,
Scutiger (Albatrellus) cristatus* en
Coprinus cinereus* (Wortelende inktzwam). De achteromslag geeft wederom
een paddestoelenportret, ditmaal van
Lyophyllum palaeochroum* (Leemkleurige rouwridderzwam).
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BOEKBESPREKINGEN
Keizer, P.J. 2003. Paddestoelvriendelijk natuurbeheer. 88 pp. KNNV Uitgeverij,
Utrecht. ISBN 90 5011 172 6. Prijs: Euro 19,95. Vele kleurenfoto’s.
Dit in 2003 verschenen boek is reeds tweemaal aangekondigd in Coolia. De doelstelling van
het boek is “het bieden van op praktijk gerichte beheersmaatregelen om de paddestoelenflora te bevorderen”. Het is totstandgekomen in samenwerking met de Commissie
Paddestoelen en Natuurbehoud van de Nederlandse Mycologische Vereniging, zeker voor
wat betreft de aanbevolen beheersmaatregelen. Op een eerder tijdstip zijn tips voor beheer
gepubliceerd door deze Commissie in Coolia 44(4): 233-249 (Jalink et al. 2001; ook te
downloaden van de website van de NMV). Het boek bestaat uit 8 hoofdstukken: Inleiding,
Handleiding tot gebruik, Indicatoren, Ecologie van paddestoelen, Contacten met omgeving,
Algemene richtlijnen om paddestoelen te stimuleren, Handleiding voor de praktijk, en een
hoofdstuk In de praktijk. Het boek wordt gecompleteerd met Bijlagen, een literatuurlijst,
een index en adressen. In de Inleiding worden 4 redenen genoemd om de aanwezigheid van
paddestoelen te bevorderen, in het hoofdstukje Indicatoren (2 pagina’s) wordt uitgelegd hoe
paddestoelen van betekenis kunnen zijn als indicator voor de terreingesteldheid van een
gebied. De belangrijkste hoofdstukken zijn het hoofdstuk “Algemene richtlijnen om
paddestoelen te stimuleren” van 5 pagina’s en de “Handleiding voor de praktijk” van 41
pagina’s. In het eerstgenoemde hoofdstuk worden enkele algemene richtlijnen gegeven voor
een paddestoelvriendelijk natuurbeheer, het tweede bevat de eigenlijke beheersadviezen,
naar biotoop, te weten naaldbossen, loofbossen, lanen en wegbermen, landgoederen,
graslanden, duingebieden, heide en veen, en natuur in de stad.
Het boek ziet er aantrekkelijk vormgegeven uit, mede door de talloze foto’s van
paddestoelen en natuurterreinen. Enige milde kritiek is er echter wel. Allereerst zijn niet
alle foto’s zo fraai afgebeeld: verscheidene lijken overbelicht. Voor wat betreft de inhoud
van het boek moet men zich realiseren dat niet alle aanbevolen beheersmaatregelen
gebaseerd zijn op onderzoek. In veel gevallen komen de adviezen voort uit een soort ‘expert
judgement’, en dat maakt ook dat de adviezen niet altijd overeenkomen met de eerder
gepubliceerde (op hetzelfde gebaseerde) tips voor beheer. Zo is in dit boek bijvoorbeeld te
vinden dat naaldbos behouden moet blijven, iets waarvoor we de handen niet op elkaar
krijgen in natuurbehoudend Nederland. De uitspraak dat natte graslanden in principe een
geringe mycologische potentie hebben is ook wat kort door de bocht: onderzoek in de Amsterdamse Waterleidingduinen toonde het tegendeel aan. Deze natte graslanden worden
overigens wel (twee)jaarlijks gemaaid. En zo zijn er meer voorbeelden, die er alleen maar
voor pleiten dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de effecten van natuurbeheersmaatregelen op het voorkomen van paddestoelen. Dat is echter een financieel probleem. In
grote lijnen zijn de experts het overigens wel eens in hun meningen over
paddestoelvriendelijk natuurbeheer.
Verder is ook de betekenis van de lijsten met indicatorsoorten mij niet gelijk duidelijk.
In het hoofdstuk Indicatorsoorten wordt vermeld dat de beheerder zich aan de hand van het
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voorkomen van bepaalde indicatorsoorten een beeld kan vormen van de terreingesteldheid
en kan nagaan welke beheersmaatregelen daaruit volgen. Echter, hoe bijvoorbeeld een
beheerder uit de lijst met indicatorsoorten “Opruimers (naaldhout)” kan destilleren welke
beheersmaatregelen nodig zijn is mij niet duidelijk. In de indicatorsoortenlijsten zijn de
soorten die kansrijke plekken indiceren vetgedrukt. Waar de inhoud van de lijsten op
gebaseerd is is echter niet duidelijk, en men kan over de indicatiewaarde van sommige
soorten (behoorlijk) twisten...
Als laatste is een woord van kritiek op de redactie op zijn plaats. Sommige Nederlandse
namen komen niet overeen met die gehanteerd door de Nederlandse Mycologische
Vereniging, bijvoorbeeld Geschubde boschampignon i.p.v. Schubbige boschampignon,
Oranje trechtertje i.p.v. Oranjegeel trechtertje. De moderne spelling is ook niet altijd
consequent uitgevoerd, iets wat ik niet gewend ben van de KNNV-uitgeverij.
Muggenzifterij zult u denken, maar daar ligt toch een taak voor de redactie. Ook een taak
voor de redactie is m.i. de schrijfstijl van het boek: op sommige plaatsen in het boek is de
tekst wat moeizaam en niet zo aansprekend.
Bovenstaande punten benadrukken dat het laatste woord over paddestoelvriendelijk
natuurbeheer nog niet is gezegd. En de kritiekpuntjes geven alleen maar aan hoe dit
aantrekkelijk en buitengewoon zinvol boekje nog aantrekkelijker kan worden (in een
volgende druk?). Dit boek wordt dan ook warm aanbevolen en hoort natuurlijk in een ieders
boekenkast aanwezig te zijn, van beheerders en van in paddestoelen geïnteresseerden.
Marijke Nauta, Leiden

Herk, K. van & A. Aptroot. 2004. Veldgids Korstmossen. 423 pp. Met foto’s van Kok
van Herk. KNNV Uitgeverij, Utrecht. ISBN: 90-5011-175-0. Prijs: € 33,95 (KNNV-leden
€ 29,95).
Dit prachtige en met zorg vormgegeven boek is de opvolger van het werkje uit 1994, maar
lijkt in niets meer daarop. Was het eerdere boekje feitelijk niet meer dan een
kennismakingswerkje met zo’n 115 afgebeelde soorten en beknopte informatie, nu zijn alle
650 Nederlandse soorten opgenomen, waarvan er ruim 400 zijn afgebeeld en uitgebreid
worden behandeld. Het boek begint met een uitgebreide inleiding en uitleg over bouw en
bijzonderheden van korstmossen, terwijl vervolgens drie heel lezenswaardige hoofdstukken
zijn gewijd aan ecologie en verspreiding. In het taxonomische gedeelte zijn alle soorten
alfabetisch gerangschikt; op de linker bladzijden vindt men de soortbeschrijvingen en rechts
de bijbehorende foto’s en pictogrammetjes. Het boek besluit met een termenlijst, een lijst
van in ons land uitgestorven soorten, een Nederlandstalig en een Latijns register en een
tabelletje van oude en nieuwe namen.
De beschrijvingen zijn helder en heel compleet, maar de terminologie zal de beginner
vaak naar de termenlijst doen bladeren. Het zal daarom veel helpen de inleidende
hoofdstukken vooraf goed te bestuderen. De tekst is overzichtelijk ingedeeld met
trefwoorden in een gekleurde balk in de kantlijn, zodat snel vergelijken van stukjes
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beschrijving van verschillende soorten mogelijk is. Soms gaat de tekst verder op een
volgende (linker) bladzijde, maar dat is niet vervelend.
De foto’s zijn allemaal gemaakt van Nederlands materiaal (wat belangrijk is, omdat veel
soorten bij ons minder ontwikkeld zijn dan in het buitenland), overwegend voldoende
scherp en bijna altijd goed van kleur. Met name de kleur is van belang, omdat we
korstmossen in het veld vooral op kleur “spotten” en door elkaar groeiende soorten zich
onderling door kleurverschil onderscheiden. De vergrotingsmaatstaf verschilt enorm (van
3× tot 35×), wat het soms lastig maakt de plaatjes in de juiste verhouding te zien. Met name
beginners zullen moeite hebben de mate van fijn- of grofkorreligheid van sorediën en
isidiën te leren zien. Van sommige soorten, die bij vochtig weer van vorm en/of kleur
veranderen, zou men misschien beter twee foto’s hebben kunnen opnemen. Een schat aan
informatie uit een groot aantal bronnen is voor dit boek samengebracht en verwerkt tot
kleurige symbooltjes naast de foto’s, waardoor bij elke afgebeelde soort in een oogopslag te
zien is wat de ecologische voorkeur is, of de soort zeldzaam is of niet, of hij voor- of
achteruit gaat en of hij op de Rode Lijst staat en in welke categorie. Een deel van de
beschrijvingen is bovendien verrijkt met een verspreidingskaartje. Dit is het geval wanneer
een kaartje voldoende zinvolle informatie geeft; nietszeggende vrijwel zwarte of witte
kaartjes, alsmede kaartjes van soorten waarvan onvoldoende bekend is, zijn dus
weggelaten, wat ik een goede zaak vind.
Ook lichenologen worden voortdurend geplaagd met naamsveranderingen, zoals in de
Veldgids Korstmossen ook weer pijnlijk duidelijk wordt. Met name bij het vertrouwde
geslacht Parmelia is het even slikken: opsplitsing van dit genus heeft geleid tot de vorming
van niet minder dan tien nieuwe geslachtjes. Deze naamswijzigingen leiden ertoe dat je een
soort als Verstop-schildmos (nu: Melanelia subaurifera) dus niet onder de ‘P’ van Parmelia
vindt. Gelukkig zijn in het register ook alle oude namen opgenomen, zodat men uiteindelijk
toch op de juiste bladzijde komt.
Jammer is dat een determinatiesleutel ontbreekt. Voor beginners kunnen sleutels
weliswaar moeizaam en verwarrend zijn, voor de gevorderde gebruiker, waarvoor dit boek
toch ook bedoeld is, is het een gemis. Op zijn minst had ik sleutels bij de grotere geslachten
prettig gevonden. Nu zijn we toch nog aangewezen op de oude jeugdbondstabel of op
buitenlandse literatuur. De volledigheid van dit werk, de enorme hoeveelheid gebundelde
en helder toegankelijk gemaakte informatie en de goede afbeeldingen maken deze gids tot
het zoveelste standaardwerk over onze flora en daarom voor natuurliefhebbers, zowel voor
beginners als gevorderden, een waar hebbeding.
A. Gutter, Enkhuizen
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MEDEDELINGEN VAN LEDEN
Deutscher Tag der Artenvielfalt: Pilze einschließlich der Flechten in Nettersheim/Eifel
[DGfM] vom 23.10. - 24.10.2004
Information/ Anmeldung: Dr. Bernhard Oertel, Höhenweg 15, 53347 Alfter/ E-mail
b.oertel@uni-bonn.de
An einem Tag, dem 23.10.2004, soll die Vielfalt der Pilze und Flechten demonstriert
werden, die in einem repräsentativen Gebiet der Eifel angetroffen werden kann.
Anschließend werden die interessantesten Funde im Tagungsgebäude ausgestellt.
Einer breiten Öffentlichkeit soll damit gezeigt werden, wie groß die Zahl der
Pilzorganismen in unserer Natur ist - nach einer Faustformel kann man sagen, dass es etwa
4x so viele Pilzarten wie Pflanzenarten in einer bestimmten Region gibt, in manchen
mitteleuropäischen Waldgesellschaften ist dieses Verhältnis noch einmal um eine
Größenordnung höher, 40:1 und mehr.
Die Bedeutung der Pilze und Flechten in den Abläufen der Natur wird von
Öffentlichkeit und Behörden bei weitem unterschätzt. Dies liegt zum Teil daran, dass für
das fachkompetente Studium von Pilzen mit ihren kurzlebigen Fruchtkörpern eine
mehrjährige Einarbeitungszeit erforderlich ist. Vielerorts fehlen die entsprechenden Mittel,
so dass im Naturschutz in der Regel auf feldmykologische Untersuchungen verzichtet wird.
Bei einer sinnvollen Auswahl von Untersuchungsterminen in den richtigen Jahreszeiten
über einige Jahre hinweg sind solche Erhebungen aber durchaus effektiv zu
bewerkstelligen.
Für jedes Gebiet gibt es im Jahresablauf bestimmte Optimalphasen des
Pilzaufkommens. Daher soll der Tag der Artenvielfalt für die Pilze erstmalig nicht im
Frühsommer stattfinden, sondern in derjenigen Jahreszeit, die sich in der subatlantisch
geprägten Eifel am besten für einen langfristig festgelegten Termin eignet. Die zweite
Oktoberhälfte ist mit ihrer meist großen Feuchtigkeit die günstigste Jahreszeit dafür, da die
ersten schädlichen Fröste unter -3 °C im allgemeinen erst im November einsetzen.
Der weitere Programmablauf am 23. Oktober abends und am 24.10. steht zur Zeit noch
nicht fest. Für den Abend des 23.10. sind Vorträge geplant, und die Tagung klingt am
24.10. mit weiteren Exkursionen in kleinen Gruppen aus. Es wird versucht, hierfür eine
Sammelgenehmigung für die geschützten Nettersheimer Magerwiesen zu bekommen.
An beiden Tagen werden sich zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der örtlichen
Arbeitsgruppen Pilzfloristischer Arbeitskreis Bonn (PAB) und Arbeitsgemeinschaft für
Pilzkunde Niederrhein (APN) bemühen, die Veranstaltung erfolgreich durchzuführen.
Workshop Grünlandpilze/ Saftlingswiesen
in Kalkar/ Eifel, vgl. Lit. Oertel & Fuchs (2001), Z. Mykol. 67 (2), 179-212
[Pilzfloristischer Arbeitskreis Bonn (PAB) und Arbeitsgemeinschaft für Pilzkunde
Niederrhein (APN)]
24.10. - 26.10.2004
Information/ Anmeldung: Dr. Bernhard Oertel, Höhenweg 15, 53347 Alfter/ E-mail
b.oertel@uni-bonn.de
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Te koop aangeboden:

Nikon Stereo Microscoop Eclipse E 400 met Tekentubus.
Tot 1000 × vergr. Objectieven: Plan Achromaat 10, 40 en 100 ×.
In uitstekende staat, 5 jr. oud. Nieuwprijs 6200 Euro (nota aanwezig).
Vraagprijs: 3500 Euro. Documentatie op verzoek.
Tel. 0573-453633 (Hermien Wassink)

VERENIGINGSMEDEDELINGEN
NIEUWJAARSBIJEENKOMST OP ZATERDAG 15 JANUARI 2005
De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst is gepland op zaterdag 15 januari 2005, in het WICC
(Wageningen International Congress Centre, ook wel IAC), te Wageningen. Nadere details
en het programma volgen in het volgende nummer van Coolia.
Iedereen die een lezing (al-dan-niet met plaatjes) wil houden kan zich voor 15 oktober
opgeven bij de secretaris. Graag opgave met de duur van het praatje, de titel en eventueel
benodigde hulpmiddelen (beamer, diaprojector o.i.d.).

OPEN DAG VAN DE BIBLIOTHEEK &
ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP ZATERDAG 19 FEBRUARI 2005 IN UTRECHT
De algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op 19 februari in Utrecht, op het Centraal
Bureau voor Schimmelcultures. Deze zal dit jaar in combinatie zijn met de bibliotheekdag.

FLORADAG 2005
De volgende Floradag zal plaatsvinden op 19 maart 2005. Nadere bijzonderheden over
plaats e.d. in de volgende Coolia.
Zoals U ziet zijn er twee belangrijke wijzigingen. Op verzoek van vele leden hebben wij de
algemene ledenvergadering van april naar februari verschoven. Om organisatorische
redenen hebben wij de bibliotheekdag gecombineerd met deze vergadering. In de volgende
Coolia, waar het programma in staat, kunt U lezen hoe een en ander in zijn werk zal gaan.
D. Stalpers, secretaris
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