Gelige ruigsteelboleet (Leccinum crocipodium). Foto: Peter Klok.
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 (vanaf 1983) op http://www-mlf.sci.kun.nl/nmv/nieuws.htm
Karteringswebstek: http://www.paddestoelenkartering.nl
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(3)
48(4)
49(1)
49(2)

1 mei
1 augustus
1 november
1 februari

14 mei
14 augustus
14 november
14 februari

Column, excursie-aankondigingen, verenigingsmededelingen.
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EEN GEDENKSTEEN VOOR JAN BARKMAN
Eef Arnolds ¹ & Bernhard de Vries ²
¹ Holthe 21, 9411 TN Beilen
² Roerdomplaan 222, 7905 EL Hoogeveen
Arnolds, E. & de Vries, B. 2005. A memorial stone for Jan Barkman. Coolia 48(2): 41-43.
On 5 November 2004 a memorial stone with plaquette was unveiled in honour of the efforts of
Prof. Dr. J.J. Barkman for the conservation of the nature area ‘De Borkelt’ south of Rijssen. This
heathland area contains extensive scrub of Juniperus communis, a rare and threatened plant
community in the Netherlands. The nature reserve is unique in the localized presence of calcareous
loam, giving rise to the occurrence of rare phanerogams and fungi. The area was threatened around
1970 by the intended construction of a highway, but Barkman succeeded in changing the plan,
especially by referring to the particular mycoflora, so that the road was constructed north of the
juniper scrub.

Als u zich via de A1 oostwaarts spoedt richting Hengelo, en verder naar Duitsland, valt het
u wellicht op dat er onder Rijssen een merkwaardige bocht in de weg ligt. De snelweg is er
diep ingesneden in de stuwwal van Rijssen en op het noordelijke talud groeien behalve veel
Gaspeldoorns (Ulex europaea) enkele jeneverbessen, stille wachters naast het voortjakkerende verkeer. Wakels worden ze in Twente genoemd. Op een topografische kaart is te
zien dat het veel logischer was geweest om de A1 daar rechtdoor te trekken, dwars over het
zuidelijk gelegen heideveld. Dat was aanvankelijk ook de bedoeling, maar begin jaren
zeventig is het tracé op het laatste moment aangepast dankzij een actie van Jan Barkman,
toen directeur van het Biologisch Station te Wijster van de Landbouwuniversiteit en
hoogleraar plantenecologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
Jan Barkman was destijds bezig met een diepgaand onderzoek van jeneverbesstruwelen in
Noordwest-Europa. Hij bestudeerde de typologie, microgezelschappen en het microklimaat
van deze intrigerende vegetaties, in feite onze enige inheemse naaldbosgemeenschap. Hij
was de eerste Nederlandse onderzoeker die paddestoelen betrok bij vegetatiekundige studies
en in de herfst kroop hij weken lang door de weerbarstige, stekelige struwelen, meestal
vergezeld door zijn assistenten, aanvankelijk Ab Masselink, later Bernhard de Vries. Over
zijn eerste ontdekkingen heeft hij een artikel in Coolia gepubliceerd (Barkman, 1964). Later
volgde een voorlopige samenvatting van de mycosociologische resultaten (Barkman, 1976).
Ook zijn tabel voor Galerina (Mosklokjes) in Nederland kwam voort uit de rijkdom van
deze groep in jeneverbesstruwelen (Barkman, 1969). Helaas is het nooit gekomen tot een
publicatie van de volledige onderzoekgegevens, noch van de vegetatie, noch van de
mycoflora. Jan Barkman overleed in 1990 tijdens een vegetatiekundig congres in Schotland.
Gegevens van enkele terreinen zijn later uitgewerkt door Bernhard de Vries en Eef Arnolds
(de Vries & Arnolds, 1994).
Ten tijde van het onderzoek door Jan Barkman waren jeneverbesstruwelen in Nederland al
schaars en zeer lokaal. Het struweel ten zuiden van Rijssen was niet alleen uitgestrekt en
gaaf, maar vooral bijzonder doordat op lemige plekjes een speciaal vegetatietype
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voorkwam, gekenmerkt door planten als Bosaardbei (Fragaria vesca) en Geelhartje (Linum
catharticum). Dit type struweel, door Barkman provisorisch aangeduid als FragarioJuniperetum, komt in Nederland verder alleen voor op luttele vierkante meters in Willinks
Weust bij Winterswijk.
In de Borkelt werden zeer bijzondere paddestoelen gevonden, karakteristiek voor
graslanden op kalkhoudende grond, bijvoorbeeld de Blauwe molenaarssatijnzwam
(Entoloma bloxamii) en de Donkere wasplaat (Camarophyllopsis phaeophylla) (Arnolds,
1975). Een van de collecties belandde ongedetermineerd in het herbarium en werd door
Kees Bas beschreven als een nieuwe soort, Pseudobaeospora pyrifera Bas & L. Krieglst.
(Bas & Krieglsteiner, 1998), tot nu toe de enige vondst in Nederland. Het is overigens
opvallend dat het betreffende kilometerhok (232-477) niet voorkomt op de lijst van 200
mycologisch belangrijkste terreinen van Nederland (Jalink, 1999).
Toen Jan Barkman er omstreeks 1970 lucht van kreeg dat het tracé van de nieuwe
snelweg dwars door ‘zijn’ struweel liep, begon
hij de minister van Rijkswaterstaat te
bewerken om de weg een beetje op te
schuiven. Hij stelde een zuidelijker tracé voor,
maar uiteindelijk werd de weg pal ten noorden
van het jeneverbesstruweel aangelegd. De
uitzonderlijke mycologische waarden vormden
een belangrijk argument om de A1 iets om te
leggen. Sindsdien staat de knik in de weg
regionaal bekend als de ‘bocht van Barkman’.
Om het vruchtbare initiatief van Jan
Barkman te gedenken is op 5 november in de
Borkelt een klein monument onthuld. De
onthulling geschiedde door zijn weduwe Riek
Barkman in gezelschap van zijn dochter
Marijke en een selecte groep vrienden en
collega’s. Het is een grote zwerfkei met daarop
een bronzen plaquette. De tekst is in bijgaand
kader weergegeven. Het initiatief voor het
monument is uitgegaan van Jacques de Smidt,
destijds collega van Jan Barkman in Utrecht en
gepassioneerd heideonderzoeker. Zijn idee is
door Staatsbosbeheer omarmd en gematerialiseerd. Een beetje jammer dat de uitzonderlijke
mycoflora van het terrein in de tekst niet
genoemd wordt, want dat was een motief voor
Onthulling van de gedenksteen door
Barkman om zich extra in te spannen voor
mevrouw Barkman. Op de achtergrond is
behoud van de Borkelt, zoals ook uit zijn
gedeeltelijk het Jeneverbesstruweel te zien
correspondentie met Rijkswaterstaat blijkt.
(met dennen).
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De gedenksteen is geplaatst op de plek waar aanvankelijk de middenberm van de snelweg
was geprojecteerd. Daardoor krijg je als bezoeker een goed idee van wat er verloren was
gegaan als de weg volgens het oorspronkelijke plan zou zijn aangelegd. En dat is veel, want
het jeneverbesstruweel ligt er prachtig bij. Er is nauwelijks sprake van vergrassing en
boomopslag is goed onder controle. Een compliment aan de terreinbeheerders van
Staatsbosbeheer is dan ook op zijn plaats. Het doorlopende geronk van verkeer op de A1
doet wel afbreuk aan de beleving van dit overigens zo verstilde landschap, maar dat moeten
we maar op de koop toe nemen.
Het zou trouwens interessant zijn om te weten hoe de mycoflora van de Borkelt er nu bij
staat, want recente inventarisatiegegevens zijn ons niet bekend.
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TEKST OP DE GEDENKSTEEN VOOR JAN BARKMAN
Moeten wakels wijken
om het doel te bereiken….
Op deze plek was het A1 tracé gepland. De ecoloog Jan Barkman wist, uit liefde voor de
monumentale jeneverbessen op dit veld, de ingenieurs te overtuigen het tracé aan te passen.
Met een knik in de huidige snelweg is dit bijzondere ecosysteem, het geheimzinnige bos,
bewaard gebleven.
Prof. Dr. Jan Barkman (1922-1990) was hoofd van het Biologisch Station Wijster en
hoogleraar botanische ecologie aan de Universiteit Utrecht.
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HET VERENIGINGSWEEKEND OP TEXEL, 5-7 NOVEMBER 2004
Waar was u?
1

Marijke Nauta 1 & Gert Immerzeel 2
Jan Vermeerlaan 33, 2343 CT Oegstgeest
2
Straatweg 23, 3621 BB Breukelen

Nauta, M.M. & Immerzeel, G.J. 2005. Report on the weekend foray on Texel. Coolia 48(2): 44-47.

Het was al halverwege de week voordat het weekend van de NMV op Texel zou
plaatsvinden. We hadden nog steeds niets gehoord. “Zou het wel doorgaan” vroegen we ons
bezorgd af. Een telefoontje aan de immer montere Arjan Stroo, de organisator, loste alles
op: “Natuurlijk gaat het door, maar er komen wel wat weinig mensen”. De post met
deelnemerslijst en informatie is onderweg, had er al moeten zijn. En de volgende dag, het
was inmiddels al donderdag, lag inderdaad bij huize Nauta het convocaat in de bus. Bij
sommigen echter zou dit papier nooit aankomen....of zat het bij thuiskomst na het weekend
in de bus.
Vrijdag
Op vrijdag togen eerste auteur en haar ega per trein en boot naar Texel. Dat is tegenwoordig
een hele onderneming met de NS, en een waddenkaartje bestaat ook al niet meer. Onderweg
ontmoetten we de organisator en het paddestoelenduo uit Diemen. Aan de overkant
gekomen, inmiddels alweer enige uren na vertrek, huurde ons groepje een fiets. Het viel
niet mee om naar de jeugdherberg (tegenwoordig heet dat StayOkay) te fietsen met een
microscoop in de rugzak, vooral niet omdat de wind tegen was (altijd toch) en het laatste
stukje venijnig omhoog ging. Bij de jeugdherberg aangekomen alvast de spullen op de niet
al te riante 6-persoons kamers gezet, waarbij er gelijk een zogenaamde snurkkamer werd
gecreëerd. Enige andere deelnemers waren ook al aanwezig, zodat we met een select
gezelschap verder langs de
waddendijk naar het noorden fietsten,
op jacht naar wasplaten. Uiteindelijk
geraakten we op de Museumdijk, een
oude niet verzwaarde waddendijk,
waarbij een nieuwe dijk aan de
landzijde op gepaste afstand is verrezen. Het mooie talud ligt aan de
landzijde, west georiënteerd en is zeer
steil. Dit was gelijk een topper. Zoals
een der deelnemers verwoordde: “Nog
nooit zo veel en zulke grote Weidewasplaten gezien als hier, over een
afstand van enkele honderden meters
is de dijk vleeskeurig gevlekt van de De Weidewasplaat, Hygrocybe pratensis.
weidewasplaten. Ook verder een super
wasplatendijk met Zonnegloedknotszwammen (Clavaria incarnata) tot wel 10 cm hoog en
1 cm dik. Wel guur koud en zeer winderig.” (met dank aan Leo Jalink). Naast de
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Weidewasplaat (Hygrocybe pratensis)
stonden er nog een achttal andere wasplaten
waaronder de Kleverige (H. glutinipes), de
Grauwe (H. unguinosa), de Gele (H.
chlorophana) en de Wantsenwasplaat (H.
obrussea). Vijf knots- en koraalzwammen
en de Fijngeschubde aardtong Geoglossum
fallax maakten het feest compleet. Tegen
donkerworden aanvaardden we bibberend
de thuisreis naar de warme hap van de
strenge kok en het al te lekkere bokbier van
de jeugdherberg.
’s Avonds kwamen de laatste deelnemers zodat we met elf man/vrouw sterk
waren en werd er gedetermineerd en
gemicroscopiseerd. Aangezien we aan tafeltjes in een soort doorloopgang zaten trokken we
veel bekijks en werd er heel wat uitgelegd. Een educatief verantwoord
Verenigingsweekend.
Zaterdag
De Slufterbollen stonden op het programma, een gebied aan de Noordzeekant van Texel, op
voorspraak van de inmiddels bij de groep gevoegde autochtone mycologen. De luie lieden
namen de auto, de diehards namen de fiets. Onderweg namen de fietsers nog even een
dijkje middenop het eiland mee met 6 wasplaten en 2 knotszwammen. Het gewone spul (we
werden al wat verwaand): de Gele wasplaat (Hygrocybe chlorophana), de Zwartwordende
wasplaat (Hygrocybe conica f. conica), de Kabouterwasplaat (Hygrocybe insipida), de
Gewone weidewasplaat (Hygrocybe pratensis var. pratensis), Papegaaizwammetje (Hygrocybe psittacina) en het Sneeuwzwammetje (Hygrocybe virginea var. virginea), en de Gele
(Clavulinopsis helveola) en de Verblekende knotszwam (Clavulinopsis luteoalba). Bij de
parkeerplaats aangekomen waren de fietsers inmiddels doorweekt, en waren de drooggebleven gemotoriseerde mycologen al druk bezig zwammen te fotograferen onder een
paraplu. De bui hield gelukkig spoedig daarna weer op, zodat we weer zonder druppels op
de brillen paddestoelen konden zoeken op een verder vooral zonnige excursie. Er stond zo
laat in het jaar het nodige aan verschillende soorten, waaronder natuurlijk typische
duinsoorten als de Dwergleemhoed
(Agrocybe pusiola), het op mos groeiende
Gerimpeld mosoortje (Arrhenia retiruga) en
Oranje mosbekertje (Neottiella rutilans), de
Groene mycena (Mycena chlorantha), de
Duintaailing (Marasmius anomalus), en
natuurlijk de Melige bovist (Bovista
aestivalis) en de Kleine bovist (Bovista
pusilla) en op gele plasplekken groepjes
Kleine grauwkop (Tephrocybe tylicolor).
In de Slufterbollen liggen een aantal
mooie door schapen begraasde graslanden,
waar alweer de nodige wasplaten stonden.
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Hier vonden we bijvoorbeeld de Verblekende wasplaat (Hygrocybe luteolaeta), volgens
Marcel Groenendaal nog nimmer op Texel gevonden, en de prachtig blauwe Entoloma
dichroum (Blauwe stippelsteelsatijnzwam). De terugweg werd door de zeereep aanvaard,
waarbij we weer de nodige paddestoelen zagen die daar thuishoren: de Duinstinkzwam
(Phallus hadriani), de Duinfranjehoed (Psathyrella ammophila), en de
Duinveldridderzwam (Melanoleuca cinereifolia). Een verrassing was het Duinmatkopje
(Simocybe maritima). Vanaf de zeereep was het worstelen geblazen om terug naar de
parkeerplaats te komen: dwars door bramen, duindoorn, vlierbosjes etc. Uiteindelijk
geraakte iedereen heelhuids uit de bosschages waarna we weer naar de warme jeugdherberg
konden gaan. Tijdens het overigens behoorlijk goede warm eten keek de kok zo mogelijk
nog strenger, en luid gelachen mocht er beslist niet! Het determineren en het bier maakte
veel goed.
Zondag
Deze dag begon
niet zo goed: de
mevrouw die
voor het ontbijt
moest zorgen
lag nog op een
oor, terwijl de
gasten hongerig
zaten te wachten. Uiteindelijk is de beheerder
dankzij Arjan gewekt en konden we
ontbijten. De spullen werden na het
eten ingepakt en in een aparte ruimte
neergezet. Daarna begon de dag echt goed: windstil en strak blauwe lucht. De eerste
ontmoetingsplaats, waar de jas al uit kon, was een op het oog erg ordinaire wegberm, die
echter aan de greppelkant een onvoorstelbare rijkdom aan wasplaten blootgaf: de beroemde
Hoornderwegberm (zie Coolia 47(3): 169-172)! Dit is één van de laatste vindplaatsen in
Nederland van de Granaatbloemwasplaat (Hygrocybe punicea), die er in onvoorstelbare
aantallen stond, de een nog mooier dan de ander. De fotografen schoten het ene na het
andere plaatje, waarbij opviel dat de digitale camera tegenwoordig in de meerderheid is.
Ook de Prachtwasplaat (Hygrocybe aurantiosplendens) werd vele malen op de gevoelige
plaat en de Flash geheugenkaart vastgelegd. Nu was het maar goed dat het aantal
deelnemers beperkt was, anders was het uitdelen van nummertjes met zandloper voor alle
fotografen nodig geweest om ooit nog in de Mokbaai te komen die dag. Verder stonden er
nog zo’n 7 andere wasplaten, waaronder de Scharlaken wasplaat (Hygrocybe coccinea).
Duizelig van de mooie kleuren reden we verder naar de omgeving van de Mokbaai, waarbij
we een flink stuk hebben gewandeld en paddestoelen gekeken, maar de vondsten vielen hier
behoorlijk tegen. Maar goed, geen waarneming is ook een waarneming. Het meest
gefotografeerde object was nog wel het Zandputje (Geopora arenicola), gewoon omdat ’ie
zo mooi was. Opvallend afwezig waren de aardsterren, op de Bruine (Geastrum elegans;
ook zeer fotogeniek) en de Heideaardster (Geastrum schmidelii) na. De Bruine aardster
kreeg Leo Jalink de volgende dag van een collega op het werk nog eens te zien: de
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betreffende collega was toevallig ook op Texel geweest op dezelfde plaats, ongeveer 30
minuten eerder!
Hierna gingen de meeste mensen tevreden naar huis, wat Leidse mycologen bleven tot
het donker werd buiten paddestoelen zoeken en belandden en passant nog in het Hoornse
bos, waar het werkelijk wemelde van de Narcisamanieten (Amanita gemmata).
Het was dus een zeer bevredigend weekend, en we vragen ons af waarom u er eigenlijk niet
was? In plaats van een saaie soortenlijst hebben we wat digitale sfeerplaatjes bij dit verslag
opgenomen.

NOTITIES UIT DE IJSSELMEERPOLDERS (8)
Peziza obtusapiculata Moravec
T.A. van den Berg
Wittemerslag 17, 8131 Wijhe
Van den Berg, T.A. 2005. Notes from the IJsselmeerpolders (8). Peziza obtusapiculata Moravec.
Coolia 48(2): 47-49.
Peziza obtusapiculata, found in 2004 in ‘Bremerbergbos’, is reported as new for the Netherlands.
A description is given and the nomenclature is briefly discussed.

Tijdens de NMV-excursie van 14 augustus 2004 in het Bremerbergbos vond ik op het
kleiige bospad een klein bruin schijfje. Thuis gekomen werd een preparaat gemaakt en tot
mijn verbazing zag ik tussen de ‘normale’ sporen ook een paar met een lange spitse punt
aan de polen. De ascustoppen kleurden blauw met Melzers reagens en je denkt gelijk:
“Peziza”. In de tabel van Hohmeyer (1986), die ik dan meestal als eerste raadpleeg, wordt
op een gegeven ogenblik gevraagd of de sporen apiculaat zijn en bij ‘ja’ word je verwezen
naar een artikel van Häffner (1986) in hetzelfde nummer van het Zeitschrift für Mykologie.
In “Die apikulaten Becherlinge” staat een provisorische tabel tot de soorten en met
behulp hiervan kwam ik tot Peziza apiculata, maar aangezien deze soort noch in het
‘Overzicht’ (Arnolds et al., 1985), noch in de
aanvullingen vermeld staat en het dus iets
bijzonders zou moeten zijn, besloot ik het
exsiccaat op te sturen naar J. Häffner. Hij
mailde dat zijn microscoop gerepareerd
moest worden, maar dat ik t.z.t. bericht zou
krijgen. Begin januari 2005 ontving ik
bericht: het was Peziza obtusapiculata.
Op grond van het volgende was hij tot
deze conclusie gekomen: “Das Exsikat
befindet sich im frühen Reifezustand, ist
noch nicht ausgereift. Die meisten Sporen
haben noch keine Apiculi ausgebildet, andere
zeigen unvollständige Apiculi. Man muss
sehr lange suchen, um bereits weitgehend
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ausgereifte Sporen zu finden, von denen es erst sehr wenige gibt. Sie zeigen dann den
typischen abgerundet-breiten Apiculus, typisch für die Art. Weitere Indizien: Die Apiculi
besitzen eine leuchtend gelben Inhalt; außerdem habe ich keine einzige Spore gesehen,
welche 2 oder 3 spitze Apiculi an einem Pol ausgebildet hätten, was bei apiculata
gelegentlich vorkommt.” Dit laatste slaat op het feit, dat ik meende bij één spore meerdere
apiculi per pool gezien te hebben.
Hieronder mijn aantekeningen en de mijns inziens belangrijkste delen uit de
beschrijving van P. obtusapiculata uit “Die apikulaten Becherlinge”:
Beschrijving vondst Peziza obtusapiculata
Het materiaal van Bremerberg betrof één exemplaar, tussen mos op kale kleiige kalkhoudende grond.
Vruchtlichamen onregelmatig schotelvormig met een iets opstaande rand (10×8×3 mm).
Het hymenium is donkerbruin, het receptaculum iets lichter donkerbruin, wat berijpt
aandoend. De sporen zijn geornamenteerd met onduidelijke stompe wratten, aan de polen
meestal apiculaat. De apiculi soms puntig, soms stomp (2–6 µm), hyalien, niet altijd even
sterk kleurend in katoenblauw in melkzuur; 17–20(–23) × 9–10,5 µm (zonder apiculi
gemeten); l/b = 1,88–2,22. De asci J+ (top blauw in Melzer), 210 × 14 µm, de basis is
pleurorynch. De parafysen zijn slank.
Beschrijving Peziza obtusapiculata door Häffner & Ludwig (Häffner, 1986: 197)
Twee exemplaren op vermolmd bemost hout in een vochtige holle weg.
Vruchtlichamen ca. 0,4–0,6 cm Ø, ca. 1,5 mm hoog, dik komvormig, bekervormig, eerst
zwak concaaf, dan vervlakkend, op het laatst de randen convex, geleidelijk taps in een korte
steel uitlopend (“angedeutet gestielt”), met een stompe rand. Thecium wat vochtig-vettig,
dof glanzend, olijfgroen tot bruinolijfkleurig, naar de rand toe donkerder; buitenzijde fijn
korrelig, van dezelfde kleur; in het midden wat verdiept, dikvlezig. Asci 277–365 × 10–14
µm, J+, pleurorynch, hyalien tot zwak geelachtig. Ascosporen bij rijpheid uniseriaat, hyalien
tot geel (ornamentatie), zonder ornamentatie 16,4–19,3 × 7,0–9,9 µm. L/b-index: 1,81–2,51,
ellipsoid tot verlengd-ellipsoid. Met een brede, afgeronde apiculus per pool, de apiculus
dikwijls met een (“vorhofartig”) verbrede basis, (1–)2–3,7µm hoog en (3–)3,5–5 µm breed.
Parafysen 3 µm breed. Dit “vorhofartig” doet mij denken aan de kasteelboerderijen in mijn
geboortestreek, die voor het eigenlijke kasteel lagen en breder dan het eigenlijke kasteel
waren.
Het grootste verschil zit hem in het gegeven dat ik ten minste één spore met spitse apiculi
en bovendien een spore met meerdere spitse apiculi gezien heb. Aangezien het slechts één
exemplaar betreft, dat bovendien nog niet voldoende rijp is en ik dit naar J. Häffner
gestuurd heb, kan ik een en ander niet meer nagaan, maar ik houd het erop, dat het hier om
P. obtusapiculata gaat, te meer daar ik ook korte, brede apiculi gezien heb.
Wereldwijd zijn er maar weinig collecties van apiculate Peziza’s en de meeste collecties
bestaan slechts uit enkele exemplaren. De soortafgrenzing is derhalve nogal vaag en
Häffner zegt in bovengenoemd artikel: “Als de huidige praktijk doorgezet wordt, moet bijna
elke nieuwe vondst van een apiculate bekerzwam tot een nieuw soort leiden.” en verder:
“De Duitse vondst heeft kenmerken van P. obtusapiculata en van P. prosthetica, iets meer
van P. obtusapiculata dan van P. prosthetica, en dan wordt er in gevallen als deze van
afgezien nieuwe soorten te maken.” Dit geeft aan hoe moeilijk het is bij zo weinig vondsten
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de overgangen tussen de soorten te kennen en derhalve een soort duidelijk af te grenzen ten
opzichte van andere uit hetzelfde geslacht.
Peziza obtusapiculata is gemeld uit Tsjechië, Engeland, Frankrijk, Duitsland en de
vondsten waren alle in mei.
Ook de naamgeving is nog niet geheel duidelijk, want bovengenoemde Duitse vondst
werd door Hohmeyer gedetermineerd als Aleuria reperta Boud. en door Häffner gereviseerd tot Peziza obtusapiculata. Donadini (1977) beschrijft in zijn artikel de vondst van een
Peziza apiculata variëteit flavobrunnea, waarvan de kleuren hem doen denken aan Aleuria
reperta Boudier. Het typemateriaal van Boudier is echter niet teruggevonden en er is dus
geen zekerheid hieromtrent. Moravec (1984) ziet in de variëteit flaveobrunnea zijn P.
obtusapiculata en als dit allemaal klopt, moet de naam Peziza reperta zijn. Het
oorspronkelijke artikel van Boudier over Aleuria reperta heb ik echter niet kunnen vinden.
Peziza obtusapiculata was niet in het Overzicht (Arnolds et al., 1995) en de
aanvullingen opgenomen. De vondst is inmiddels aangemeld en zo is onze mycoflora weer
een soort rijker.
De lezer zal begrijpen dat het bewuste pad in het Bremerbergbos en ook de overige
vochtige paden in kleiige gebieden regelmatig afgezocht zullen worden.
Mijn dank gaat uit naar J. Häffner voor de determinatie en zijn toestemming de
microscopische opnamen bij dit artikeltje te mogen gebruiken, en naar Nico Dam voor het
kritisch doornemen van het concept van dit verhaal.
Literatuur
Arnolds, E., Kuyper, Th.W., Noordeloos, M.E. (red.) 1995. Overzicht van de Nederlandse
paddestoelen. NMV, Utrecht.
Donadini, J.C. 1977. Deux discomycètes nouveaux: Peziza apiculata Cooke, variété
flavobrunnea nov. var. et Peziza muscicola nov. sp. Bull. Soc. Mycol. France 93:
177-187.
Häffner, J. 1986. Die apikulaten Becherlinge. Zeitschrift für Mykologie 52(1): 189-212.
Hohmeyer, H. 1986. Ein Schlüssel zu den europäischen Arten der Gattung Peziza.
Zeitschrift für Mykologie 52(1): 161-188.
Moravec. J. 1984. Peziza obtusapiculata, a new species related to Peziza apiculata. Ceska
Mycol. 38(2): 121-122.
Moravec, J. 1985. A taxonomic revision of species related to Peziza apiculata. Agarica
6(12): 56-66.

49

ONBEMIND MAAKT ONBEKEND
M.W. Boomsluiter
T. van Lohuizenstraat 34, 8172 XL Vaassen
Boomsluiter M.W. 2005. Omphalina chlorocyanea — unloved, unknown. Coolia 48(2): 50-53.
Omphalina chlorocyanea, a rarely seen mushroom, has been discovered on several locations by
observing the particular habitat of this mushroom in nature development sites and by looking for it in
similar places. Being discussed are the conditions needed for its appearance, and the possibility of it
being overlooked, because of the unattractive habitat posed by nature development projects in their
first years.

In het voorjaar van 2004 werd ik opgebeld door Janus Crum met de mededeling dat in het
Vossenbroek wellicht opnieuw het Blauwgroen trechtertje (Omphalina chlorocyanea)
gevonden was. Omphalina chlorocyana was reeds in maart 2000 in de gemeente Epe in
natuurontwikkelingsgebied het Wissels veen gevonden. Die vindplaats lag op een zanderige
mosrijke helling aan de rand van een gegraven plasje. Het Vossenbroek, waar Omphalina
chlorocyana ditmaal gevonden was, ligt bij het buurtschap Zuuk in de gemeente Epe en is
sinds 1992 in bezit van het Gelders Landschap. Het bestaat uit nat en droog bos en
grotendeels natte weilanden, waarvan in het noordelijk deel in 1998 de teellaag is
afgegraven ten behoeve van natuurontwikkeling.
De groeiplaats bleek een kale plek temidden van een dicht met Pitrus (Juncus effusus)
begroeid oud weiland waarvan de bovenlaag afgegraven was. De bodem ter plaatse bestaat
uit zandige leem met brokken ijzeroer en grind. De vegetatie is mosrijk met een
pionierkarakter.
De paddestoeltjes waren algemeen aanwezig. Enthousiast verkende ik de rest van het
terrein en had binnen een korte tijd verscheidene vindplaatsen over twee uurhokken
verspreid. Daarop heb ik alle mogelijke terreintjes afgestruind binnen de gemeente Epe, en
ontdekte binnen nog drie uurhokken nieuwe vindplaatsen van Omphalina chlorocyanea.
Alle vindplaatsen zijn van een afstand al te herkennen als kale bemoste plekken, altijd op
korte afstand van open water (sloten en plasjes), met vegetaties waarin Pitrus overheerst
(zie plaat 7, en de foto op de volgende pagina). De bodemsamenstelling varieert van lemig
zand met brokken ijzeroer en grind tot fijn zand, en in één geval dekzand van een oude
akker. De vindplaatsen liggen alle in nieuwe natuurontwikkelingsterreintjes.
Buiten het Vossenbroek liggen de nieuwe vindplaatsen binnen retentiebekkens die het
Waterschap Veluwe langs de Tongerense beek heeft aangelegd. Naast Omphalina
chlorocyanea werd ook een andere niet-alledaagse pionier, de Moeraswolfsklauw
(Lycopodiella inundata), op alle vindplaatsen behalve op de oude akker in de nabijheid
gevonden. Deze oude akker week ook in andere opzichten af van de andere groeiplaatsen.
Hier stond Omphalina chlorocyana tussen Klein vogelpootje (Ornithopus perpusillus),
Veldereprijs (Veronica arvensis) en Vogelwikke (Vicia cracca). Een aantal jaren terug heeft
hier nog maïs gestaan (mondel. meded. H. Menke).
Samen met de vondst in het Wissels veen in 2000 is Omphalina chlorocyana nu bekend
van maar liefst 6 uurhokken binnen de gemeente Epe. Aangezien de verspreidingsatlas ook
6 meldingen (NMV, 2000; blz. 246) aangeeft komt de gedachte toch wel boven of
onbemind niet onbekend maakt. De ruigten van natte “natuurbouw” in hun eerste jaren van
ontwikkeling zijn voor velen zeker in het vroege voorjaar geen aantrekkelijk gebied om te
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foerageren. Toch lijken juist deze
terreinen met hun pioniervegetatie de
voorwaarden te bieden voor het
Blauwgroen trechtertje. Overigens geeft
de Flora deel 3 (Kuyper, 1995) als
fructificatieperiode juni-oktober aan. Het
doet zich echter voorkomen dat het hier
eerder een paddestoel betreft die in het
najaar en voorjaar voorkomt. Vondsten
in alle 5 nieuwe vindplaatsen hadden hun
optimum in maart. In mei verdroogden
de plekken waarna de paddestoeltjes snel
Figuur 1. Retentiebekken in uurhok 27-43-14,
verdwenen. Ook de vondst in het Wissels
met permanent kwadraat.
veen in 2000 vertoonde dit gedrag. In
Coolia van vorig jaar beschrijft Lucien
Rommelaars (2004) een vondst van Omphalina chlorocyana op 3 januari in de Kaaistoep
bij Tilburg. Op de Koeheide bij Bertum in Vlaanderen werd Omphalina chlorocyana 24
december 2003 en op 8 en 24 februari 2004 waargenomen (website Koeheide). En Rob
Chrispijn (2005), ten slotte, vermeld een vondst in het Doldersumse veld in oktober.
De overige vegetatie
Om inzicht te krijgen in de voorwaarden die Omphalina chlorocyana stelt aan zijn
groeiplaats heb ik vegetatie-opnames gemaakt van alle nieuwe vindplaatsen van 2004. In
het Wissels veen is Omphalina chlorocyana de laatste twee jaar niet meer gevonden. De
vindplaats daar is volledig dichtgegroeid met haarmos. Mogelijk is daarnaast de oppervlakte
pH verlaagd door uitloging. De oppervlakten die gebruikt zijn voor de opnamen zijn van 2,5
tot 10 m2 groot. De zuurgraad is bepaald van met gedemineraliseerd water uitgeschudde
bodem (pH–water).
De opnamen geven een beeld van vegetatie in een pionierstadium dat volop in beweging
is. Er is een lage kruidenbedekking met jonge planten en kiemplanten van houtige gewassen
en een relatief hoge bedekking van mossen. De waterstand fluctueert sterk en is in de
wintermaanden zeer hoog, maar bij aanhoudende droogte valt het peil snel. De gebieden
zijn tussen de twee en zes jaar oud. Bij navraag bleek natuurontwikkeling bij de Kaaistoep
in 1999 en van het Doldersumse veld in 2002 (mondel. med. Lucien Rommelaars
respectievelijk Rob Chrispijn) in gang te zijn gezet.
Ik verwacht dat als er gericht gezocht zal worden op potentiële groeiplaatsen het aantal
vondsten van O. chlorocyanea flink zal toenemen.
Een tweetal opnamen is als permanent kwadraat gehandhaafd om de ontwikkeling te
volgen.
Dank aan Henk Menke voor hulp met de vegetatieopnames van de hogere planten, Klaas
van Dort voor de vegetatie opnames van de mossen, Emiel Brouwer voor het verrichten van
de pH-metingen, Peter van Beers (Waterschap Veluwe) voor bemiddeling bij het betreden
van terreinen, en Nico Dam voor het kritisch doorlezen en de aanwijzingen voor het
verbeteren van de tekst.
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Tabel 1. Vegetatieopnamen van vijf proefvlakken waar Omphalina chlorocyana voorkomt.
Tijdens de opname op 12 mei bleek het aantal paddestoelen in één week tijd fors
teruggelopen. In verband met privacy van particuliere eigenaren worden alleen uurhokken
opgegeven. Codes voor talrijkheid/bedekkingspercentage : R = zeer weinig individuen / <
5%, + = weinig / < 5%, 1 = talrijk / < 5%, 2m = zeer talrijk / < 5%, 2a = willekeurig aantal
individuen / 5-12,5%, 2b = willekeurig aantal individuen / 12,5-25%, 3 = willekeurig aantal
individuen / 25-50%, 4 = willekeurig aantal individuen / 50-75%, 5 = willekeurig aantal
individuen / 75-100%. Toevoegingen j = jonge plant k = kiemplant.
Datum opname
Uurhok
pH water
Werkzaamheden natuurontwikkeling afgerond
Paddestoelen
Omphalina chlorocyanea
Kruidenlaag
Agrostis capillaris
Agrostis spec.
Anthoxanthus odoratum
Betula spec.
Drosera rotundifolia
Epilobium spec.
Equisetum arvense
Holcus lanatus
Hypericum dubium
Hypochaeris radicata
Juncus articulatus
Juncus bufonius
Juncus effusus
Juncus squarrosus
Lycopodiella inundata
Lotus pedunculatus
Luzula campestris
Ornithopus perpusillus
Plantago major
Poa annua
Populus tremula
Prunus serotina
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Rubus spec.
Rumex acetosa
Sagina procumbens
Salix spec. Als S. cinerea
Salix spec. Als S. alba
Stellaria media
Taraxacum officinale
Trifolium dubium
Trifolium repens
Veronica arvensis
Vicia cracca
Vicia hirsuta

21 april
27-4442
4.81

23 april
27-4443
5.06
1998

26 april
27-3353
4.80
nov
2000

12 mei
27-4313
4.40
maart
2002

3 mei
27-4314
4.92
juni
2002

1998
1

1

1

R

1

Blauwgroen trechtertje

+

2b j

R
R

2a

Rk

Rj
1k

Gewoon struisgras
Struisgras
Reukgras
Berk
Ronde zonnedauw
Basterdwederik
Heermoes
Gestreepte witbol
Kantig hertshooi
Gewoon biggekruid
Zomprus
Greppelrus
Pitrus
Trekrus
Moeraswolfsklauw
Moerasrolklaver
Gewone veldbies
Klein vogelpootje
Grote weegbree
Straatgras
Ratelpopulier
Amerikaanse vogelkers
Egelboterbloem
Kruipende boterbloem
Braam
Veldzuring
Liggende vetmuur
Wilg
Wilg
Vogelmuur
Gewone paardebloem
Kleine klaver
Witte klaver
Veldereprijs
Vogelwikke
Ringelwikke

+

1k
R

Rk

+k

2b

4

2a

3

2a
+
R

+

2a

1k
+
+

2a

+j
R
3

+j

+
+j

2b
+
+

R
+
+k
R
Rk
Rk
1k
Rj

Rj

Rj
R
1k

+

+
R
+
+
+j
+
+

1k

1k
Rk

R
+

Rk

R
1k
Rk

R
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Mossenlaag
Datum opname
Algae
Atrichium undulatum
Atrichium tenellum
Brachythecium rutabulum
Bryum barnesii
Bryum bicolor
Pellia epiphylla
Dicranella heteromalla
Ditrichum pusillum
Fossombronia species
Funaria hygrometrica
Leptobryum pyriforme
Pohlia camptotrachela
Polytrichum commune
Polytrichum juniperinum
Polytrichum piliferum
Ceratodon purpureus
Marchantia polymorpha

19 mei
2m
4

19 mei
+
+
+

19 mei
2m
+

+
2m
2m

2a
+

1
2b
2b

+
+
2b
+
2a
+
2a
1

26 mei 19 mei
2m
1
+
4
Groot rimpelmos
Klein rimpelmos
+
Gewoon dikkopmos
2m
+
Geelkorrelknikmos
+
Grofkorrelknikmos
Gewone pellia
Gewoon pluisjesmos
Klein smaltandmos
1
Goudkorrelmos
Krulmos
+
Slank mos
Korreltjespeermos
2a
Gewoon haarmos
Zandhaarmos
Ruig haarmos
Gewoon purpersteeltje
5
Parapluutjesmos
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BESTUURSMEDEDELING
MICROSCOPIEDAG VOOR HET BESTUDEREN VAN ASCOMYCETEN
In aansluiting op de Floradag, waarop in enkele lezingen de ascomyceten centraal stonden,
organiseert de Wetenschappelijke Commissie op zaterdag 21 mei een microscopiedag. Aan
de deelnemers wordt de mogelijkheid geboden om de verschillende kenmerken die nodig
zijn voor het determineren van soorten binnen deze groep te bestuderen. Zowel leden die
zich al langer met de ascomyceten bezig houden als beginners kunnen aan deze dag
deelnemen.
Het verdient aanbeveling een eigen microscoop mee te nemen. Ter plaatse zijn slechts
enkele exemplaren beschikbaar, dus graag van tevoren opgeven wanneer u daar gebruik van
wilt maken. En neem zoveel mogelijk vers materiaal mee!
De dag wordt gehouden in het gebouwencomplex van het Centraalbureau voor Schimmelcultures te Utrecht. Opgave vóór 10 mei bij Gerard Verkley (die ook de organisatie op
zich heeft genomen), tel. 030-2122684 (werk) of 035-6015056 (thuis), of per email
verkley@cbs.knaw.nl.
Wacht niet te lang met uw aanmelding want er kunnen slechts 20 personen geplaatst
worden. De deelnemers krijgen t.z.t. bericht.
Elisabeth Jansen, secretaris Wetenschappelijke Commissie
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KOMT TRAMETES PUBESCENS IN NEDERLAND VOOR?
P.J. Keizer
Kruisweg 23, 3513 CS Utrecht
P.J. Keizer, 2005. Does Trametes pubescens really occur in the Netherlands? Coolia 48(2): 54-58.
The occurrence of Trametes pubescens in the Netherlands is discussed. A re-examination of the
material in the Nationaal Herbarium Nederland in Leiden shows that no authentic indigenous material
of T. pubescens is present. Most collections belong to pale forms of T. versicolor.

Bij het bewerken van een grote hoeveelheid waarnemingen voor het Overzicht van de
Nederlandse paddestoelen (Arnolds et al., 1995) bleek er een redelijk aantal waarnemingen
van Trametes pubescens (Fluweelelfenbankje) in de lijst te zijn vermeld. Blijkbaar bestond
het algemeen aanvaarde idee dat deze soort in ons land voorkomt. Om deze reden heb ik de
soort ook als inheems (zeldzaam) opgenomen in het overzicht en in de bewerking voor
Nederland van de houtzwammensleutel door H. Jahn (1963) (Keizer, 1992). Toch was mijn
nieuwsgierigheid al gewekt, omdat ik deze soort zelf in Nederland nooit tegenkom. Maar ik
was er nooit aan toe gekomen om eens na te gaan hoe de bijbehorende herbariumcollecties
eruit zouden zien. In de loop van de jaren die volgden werd die nieuwsgierigheid groter,
want ik kreeg zelf een duidelijker beeld van deze soort en ook van de verspreiding en de
standplaatsvereisten.
Uit eigen ervaring en ook aan de hand van informatie die in de polyporen-literatuur te
vinden is, blijkt T. pubescens vooral een verspreiding in de Alpen en in Noord-Europa
(Scandinavië) te hebben, en niet in de lage landen. Hierover later meer. Nu is het op
zichzelf niet onmogelijk dat montane soorten incidenteel ook eens in het laagland worden
gevonden, maar dit is natuurlijk niet heel waarschijnlijk. Een extra kritische controle van de
vondsten uit Nederland kan dan ook geen kwaad.
Om na te gaan of de uit Nederland afkomstige collecties die zich in het Nationaal
Herbarium in Leiden onder de naam Trametes pubescens of Coriolus pubescens bevinden
inderdaad tot die soort behoren, heb ik deze onlangs eens bestudeerd. Het resultaat staat in
tabel 1.
In de afdeling van het herbarium met collecties van T. pubescens zaten ook nog twee
collecties met de naam Trametes rubescens. Dit is een oude naam van Daedaleopsis
confragosa, de Roodporiehoutzwam (Donk, 1975). Een ervan is inderdaad Daedaleopsis
confragosa en de andere is wellicht Hapalopilus rutilans, de Kussenvormige houtzwam.
Een paar dingen vallen op wanneer we de gegevens van de vijftien collecties met de naam
Trametes of Coriolus pubescens bekijken.
1. Als we de normale periode van het paddestoelengroeiseizoen stellen op half augustus tot
half november, dan is het merkwaardig dat maar drie collecties binnen die periode werden
verzameld en dus 12 erbuiten. Dat is des te merkwaardiger omdat het voor de meest zekere
herkenning van deze soort (net zoals voor andere paddestoelen) nodig is om vers gegroeid
materiaal te bekijken. Volgens de literatuur valt T. pubescens juist opvallend vaak en snel
ten prooi aan insectenvraat en zou dus vrij snel onherkenbaar worden, en niet maandenlang
na het eigenlijke seizoen nog zijn te vinden. Begrijpelijk is die verdeling van verzameldata
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wel: diverse polyporen hebben immers veel taaiere en resistentere vruchtlichamen dan
‘gewone paddestoelen’ (Agaricales), met als gevolg dat ze buiten het paddestoelenseizoen
nog zichtbaar zijn en opvallen. Echter, heel vaak zijn die oude vruchtlichamen toch al
gedeeltelijk aangetast door weer en wind, wat veranderingen kan veroorzaken aan
belangrijke kenmerken. Zo kunnen de poriën meer hoekig worden en kan een deel van de
tussenwanden verdwijnen, waardoor ze er doolhofvormig uit gaan zien. Ook kunnen de
beharing en ten dele de kleur van het hoedoppervlak veranderen: beharing kan gedeeltelijk
verdwijnen, kleuren kunnen verbleken. Dat kan een zekere determinatie bemoeilijken.
Tabel 1. Overzicht van herbariumcollecties met de naam Trametes pubescens of Coriolus
pubescens.
Collectie naam / nr.

Datum

Locatie

T. pubescens / -

10-11-1951

C. pubescens / 5166

29-10-1969

T. pubescens / -

29-1-1974

St. Pietersberg – tak van berk
ENCI-bos
Leidschendam – stam van es
Veenzijdse
polder
Wognum,
iepenstronk
Wadway

T. pubescens / 4487
T. pubescens / 77-444

8-2-1975
30-12-1977

T. pubescens / 85-107
T. pubescens / -

Baarn
Biesbosch – De
Dood
5-5-1984
Kloetinge
22-7-1984
Lelystad –
Zuigerplas
17-12-1984 Lelystad –
Vijverbos
11-5-1985
Dorst
januari 1990 Voorschoten

T. pubescens / T. pubescens / 90-91

maart 1990
11-11-1990

T. pubescens / 91-116
T. pubescens / 91-203
T. pubescens / 93-103

17-5-1991
26-12-1991
24-2-1993

T. pubescens / T. pubescens / 84-148
T. pubescens / 84-201

Speulderbos
Schiermonnikoog
Urkerbos
Eperheide
Almere, Lepelaarplassen

Habitat op etiket

Det.
P.J. Keizer
T. hirsuta
T. versicolor

Vederesdoorn
wilg

T. versicolor
(evt. T.
multicolor)
T. cf. multicolor
T. versicolor

Canadapopulier
-

T. cf. multicolor
T. versicolor

loofhout
loofhoutstomp
stomp van
sierstruik
stam van beuk
takje van berk?
loofboom
loofboom
-

T. versicolor
T. versicolor
T. cf. versicolor
T. versicolor
T. versicolor
T. versicolor
T. gibbosa
T. versicolor

2. De meeste vondsten dateren van een ongeveer twintigjarige periode van halverwege de
70er jaren tot halverwege de 90er jaren van de 20ste eeuw. Toch staat de soort ook in gangbare oudere boeken al opgenomen, bijvoorbeeld Bourdot & Galzin (1927), Jahn (1963).
Ook in de nieuwere literatuur staat de soort, maar als T. (C.) pubescens gedetermineerde
vondsten van na 1993 ontbreken. Een verklaring hiervoor ontbreekt vooralsnog.
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3. Een groot aantal van de als T. pubescens benoemde collecties (tabel 1) behoren mijns
inziens tot Trametes versicolor (Gewoon elfenbankje). T. versicolor is een zeer algemene
soort, die ook nog eens erg variabel is. Zo zijn in de literatuur diverse kleurvarianten
(forma’s) beschreven, o.a. forma flavoaureus Konrad & Maublanc (Pl. 438), forma
cyaneus Vel., forma fuscatus Bres. In zijn
typische verschijning is de aanwezigheid van
blauwig-grijze zones afgewisseld met
geelbruine of bleke zones kenmerkend.
Sommige vormen echter zijn veel egaler van
kleur en kunnen licht- en donkerder
geelbruin gekleurd zijn. Het is ook mijn
indruk dat Elfenbankjes die in het donker
en/of onder zeer vochtige omstandigheden
uitgegroeid zijn, bleek en meer egaal
gekleurd kunnen zijn. Juist bij zulke
afwijkende exemplaren bestaat de neiging
om andere soorten dan het Gewoon Trametes versicolor, het Gewone elfenbankje
elfenbankje in de determineersleutels te is zeer algemeen en erg variabel.
kiezen.
Mijn conclusie uit het bovenstaande is dat er geen Nederlandse collecties van Trametes
pubescens in het Nationaal Herbarium in Leiden aanwezig zijn en dat het voorkomen in
Nederland van deze soort niet bewezen is. Daarom moet deze naam, tot het tegendeel
bewezen is, uit het Overzicht geschrapt worden.
Wat is nu de ‘echte’ Trametes pubescens? (plaat 6)
In zijn meest karakteristieke vorm is het een vrij grote en relatief dikke elfenbankachtige.
Enkelvoudige hoeden kunnen gemakkelijk 8 of meer cm breed zijn, 5 of meer cm van het
hout afstaan en 1 tot 2 cm dik worden bij de aanhechting. Vaak groeien vele hoeden
dakpansgewijs bijeen. Het oppervlak is in jonge toestand lichtbeige gekleurd, oudere
exemplaren worden strokleurig. Het oppervlak bestaat uit concentrische zones, niet altijd
even duidelijk en lang niet zo markant als bij andere elfenbankjes, van korte ruige
rechtopstaande harige zones, en in radiale richting aanliggende harige tot vrijwel kale
zones. Het hele oppervlak doet radiaal gerimpeld aan. De buisjes zijn tot 8 mm lang, de
mondingen aanvankelijk witachtig, maar kleuren bij ouder worden gelig tot strokleurig. De
trama is wit en in vergelijking met andere soorten elfenbanken los en minder taai-leerachtig.
Gedroogde vruchtlichamen hebben daardoor een laag gewicht. De microscopische
kenmerken verschillen niet veel van T. versicolor.
De meest karakteristieke standplaats is op dode stammen van elzen langs beken in het
Alpengebied. In Scandinavië komt T. pubescens vooral voor op berk. In Ryvarden &
Gilbertsen (1993) wordt nog een aantal andere waardbomen genoemd waar de soort
zeldzamer op voorkomt. Het is een veroorzaker van witrot, die zeer snel, binnen enkele
maanden, een boomstam kan afbreken (Bourdot & Galzin, 1928). Uit de literatuur en uit
eigen waarneming lijkt het of Oostenrijk een zwaartepunt is in de Centraal-Europese
verspreiding van deze soort.

56

In Jahn (1963) en Bourdot & Galzin (1927) staat ook een dunvlezige vorm beschreven
van T. pubescens, onder de naam T. pubescens f. velutinus. Met name deze kan voor
verwarring met bleke vormen van T. versicolor zorgen. In de onderstaande tabel staan de
verschillen tussen deze twee soorten nog eens opgesomd (tabel 2).
Goede afbeeldingen van T. pubescens zijn te vinden in: Marchand (1975, zeer goed en
karakteristiek), Gerhardt (1997) en Ryman & Holmåsen (1984).
Tabel 2. Verschillen tussen T. pubescens en T. versicolor.
Trametes pubescens

Trametes versicolor

Normale vorm fors, relatief dikvlezig
Vrijwel éénkleurig, bleek, met harige en ±
kale zones

Veelal kleiner, dunvlezig
Dikwijls met licht- en donker (grijzig of
vrij donker bruin) gekleurde zones, met
opstaande en aanliggende beharing
Oppervlak niet radiaal gerimpeld
Buisjes gewoonlijk tot ca. 2 mm lang
Trama dicht, vruchtlichaam zeer taai,
minder licht
Op zeer veel soorten loofhout, minder
vaak ook op naaldbomen
Verspreiding overal, zeer algemeen

Oppervlak radiaal gerimpeld
Buisjes tot 8 mm lang
Trama los, vruchtlichaam relatief bros en
licht
Hoofdzakelijk op els, in Noord-Europa
overwegend op berk
Verspreiding alpien en boreaal, daarbuiten
zeer zeldzaam (Krieglsteiner, 2000)

Verwarring met andere soorten
Een soort die sterk lijkt op T. versicolor is T. multicolor, het Gezoneerde elfenbankje. Deze
mist evenals T. pubescens de bij T. versicolor veelal aanwezige blauwig-grijze
kleurschakeringen. In het algemeen is T. multicolor net als T. versicolor (en in tegenstelling
tot T. pubescens) sterk gezoneerd met lichte en donkere kleuren. Bij T. versicolor bestaan
de zones gewoonlijk uit opstaande en aanliggende, en daardoor satijnachtig uitziende
beharing, bij T. multicolor zijn de zones zichtbaar door de afwisseling van langere en
kortere tot afwezige beharing. Het vruchtlichaam van T. multicolor verdikt zich geleidelijk
naar de aanhechtingsplaats en vormt daar vaak een plotseling verdikte bobbel en voelt
steviger, minder flexibel aan dan T. versicolor. Trametes multicolor heeft iets grotere
sporen dan T. versicolor, nl. 5–7 × 2–2,5 µm resp. 5–6,5 × 2–2,5 µm (Ryvarden &
Gilbertsen, 1993). Trametes multicolor is veel zeldzamer dan T. versicolor. Ondanks de
benoemde verschillen blijft het in bepaalde gevallen moeilijk een collectie definitief te
benoemen.
Een andere algemene soort, die mogelijk nog voor verwarring kan zorgen is Trametes
hirsuta, het Ruig elfenbankje. Deze verschilt van de tot nu toe besproken soorten door de
iets grijzige poriën met opvallend dikke wanden, het sterk ruig behaarde, gezoneerde
oppervlak, en de vrij dikke, zeer stevige en taaie vruchtlichamen. Het Ruig elfenbankje
groeit meestal op drogere standplaatsen dan de andere soorten, zoals op gevallen bomen op
kapvlakten, en op hangende takken en stammen. De soort is te vinden op allerlei
loofboomsoorten, maar beuk is favoriet.
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In onderstaande sleutel voor de Trametes-soorten van West-Europa worden de bovenbeschreven verschilpunten nog eens samengevat.
1. Poriën langwerpig, in radiale richting gestrekt ......... Trametes gibbosa – Witte bultzwam
1. Poriën rond of rondachtig ............................................................................................... 2
2. Vruchtlichaam dikvlezig, vaak enkele cm dik bij de aanhechting, met sterke anijsgeur,
vrijwel uitsluitend op knotwilgen ...................... Trametes suaveolens – Anijskurkzwam
2. Vruchtlichaam hoogstens 1 cm dik, veelal dunner, zonder opvallende geur, op allerlei
soorten hout .................................................................................................................... 3
3. Trama bleek houtkleurig, poriën groot, ca. 1 mm diam., worden onregelmatig bij ouder
worden, oppervlak okerachtig lichtbruin, viltig-harig .......................... Trametes cervina
(Trama bleek en oppervlak borstelharig, uitsluitend op populier, vgl. Coriolopsis trogii –
Bleke borstelkurkzwam)
3. Trama wit, poriën kleiner ................................................................................................ 4
4. Poriën met (relatief) dikke wanden, vaak grijzig, oppervlak ruigharig, gezoneerd
Trametes hirsuta – Ruig elfenbankje
4. Poriën dunwandig, wit of bij ouder worden gelig ............................................................ 5
5. Oppervlak crème, bleek bruin, met zones die weinig in kleur verschillen, radiaal
gerimpeld, buisjes tot 8 mm lang .................. Trametes pubescens – Fluweelelfenbankje
5. Oppervlak met lichte en donkere zones, soms ook tamelijk éénkleurig, radiale rimpels
afwezig, buisjeslaag dun (tot 2 mm) ............................................................................... 6
6. Oppervlak meestal met grijzige tot grijsblauwe en bleek gekleurde zonering, weinig
verdikt bij de aanhechting, flexibel ............. Trametes versicolor – Gewoon elfenbankje
6. Oppervlak meestal met lichte en donkere oker tot bruinige zonering, verdikt naar de
basis en vaak met een bult bij de aanhechting, stug
Trametes multicolor – Gezoneerd elfenbankje
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HOE RAAK IK THUIS IN DE BOLETEN – 5:
Het Eekhoorntjesbrood en verwanten (Boletus sectie Boletus)
Sietse van der Linde & Chiel Noordeloos
Nationaal Herbarium te Leiden, Postbus 9514, 2300 RA Leiden
van der Linde, S. & Noordeloos, M.E., 2005. An introduction to the Boletes — 5: Boletus section
Boletus. Coolia 48(2): 59-70.
The fifth part of this series deals with Boletus sect. Boletus in the Netherlands and Europe, as a
result of an extensive morphological study for the Flora Agaricina Neerlandica. The type species,
Boletus edulis, appears to be a rather variable species occurring with a rather wide range of hosts,
including both coniferous and deciduous trees (incl. Quercus, Betula, Fagus, Tilia, Picea, and Pinus).
No support was found on morphological and statistical grounds to distinguish the taxa B. betulicola,
B. quercicola, and B. edulis var. trisporus. This is supported by still unpublished molecular data.
Within the edulis complex two so far undescribed variants were encountered. The first one,
associated with Tilia, can be distinguished on account of the rather red-coloured pileus, strong net on
the stipe and relatively wide terminal elements of the pileipellis, and is referred to as B. edulis var. 1.
The second one, referred to as B. edulis var. 2, is characterized by a very dark red-brown pileus,
strong net on the extremely clavate stipe, and occurrence with Fagus. The other species recognised
are Boletus reticulatus (syn. B. aestivalis), which is not uncommon in certain regions, especially on
the higher Pleistocene sandy soils and on clay along the big rivers, and Boletus aereus, which has
about the same distribution as B. reticulatus, but appears to be a very rare species. The Dutch
collections of that species are characterized not only by the dark-coloured fruitbodies, but also by the
hoary-pulverulent aspect of the young pileus. Boletus pinophilus, distinct as it is within sect. Boletus
with its reddish fruitbodies, aberrant pileipellis structure and occurrence with Pinus, was thought to
be extinct from the Netherlands, due to the degradation of its habitat (lichen-rich Pinus plantations on
poor sandy soils). During this study a few putative collections of this species were made in relicts of
its habitat, but they appeared to fall within the variability of Boletus edulis.

In deze vijfde bijdrage in de serie geven we een overzicht van het Eekhoorntjesbrood en
zijn verwanten in Nederland en Europa. Deze aflevering is gebaseerd op een uitvoerige
studie die Sietse van der Linde deed in het kader van zijn opleiding tot mycoloog aan het
Nationaal Herbarium in Leiden. Zijn werk zal ook de basis vormen voor de bewerking van
deze groep in de Flora Agaricina Neerlandica. Ten dele zijn ook de resultaten verwerkt van
een vervolgstudie door een tweede student, Debbie Beugelsdijk. Zij heeft, in aansluiting op
het werk van Sietse, met behulp van moleculaire methoden meer licht geworpen op de
resultaten van zijn morfologische werk.
De sectie Boletus, waartoe het Eekhoorntjesbrood behoort, is gekenmerkt door de witte
poriën van jonge exemplaren, die vervolgens via geelgroen naar olijfgroen verkleuren bij
het rijpen van de sporen, het witte vlees, dat niet blauw verkleurt bij doorsnijden of
kneuzing en de meestal duidelijke netstructuur van het steeloppervlak, tenminste in het
bovenste deel. Een uitzondering vormt hierbij de zeldzame var. pusturiensis van het
Eekhoorntjesbrood, die al jong sterk geel gekleurde poriën bezit.
In de sectie Boletus zijn een behoorlijk aantal soorten beschreven in Europa, waarbij
veel waarde werd gehecht aan de gastheer, in mindere mate in combinatie met de kleur en
aard van het oppervlak van de hoed. Dat vind je ook terug in de naamgeving van soorten als
Boletus pinophilus (“dennen-minnend”), B. betulicola (“bij berk groeiend”), of
B. quercicola (“bij eik groeiend”). Opvallend is ook dat veel auteurs van
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paddestoelenboeken aangeven dat Boletus edulis, het ‘echte’ Eekhoorntjesbrood, een soort
is die voornamelijk aan Fijnspar gebonden zou zijn. In Nederland hebben we echter altijd
sterk de indruk gehad dat het Eekhoorntjesbrood zoals wij het kennen, vooral aan
loofbomen zoals Eik en Berk is gebonden.
Aan Sietse was dus de taak om door middel van een uitvoerige studie van, liefst vers,
materiaal, meer duidelijkheid in deze zaken te scheppen. Bij het verzamelen van materiaal
werd veel aandacht geschonken aan de standplaats en de uiterlijke kenmerken, zoals kleur
en aard van het oppervlak van hoed en steel. Daarnaast werd een aantal microscopische
kenmerken, namelijk sporenvorm- en grootte, aard van de hoedhuid en afmetingen van de
hoedhuidhyfen en terminale elementen, alsmede de pigmentatie van de hoedhuid en
kenmerken van de basidiën, uitvoerig bestudeerd, waarbij ook statistische methoden werden
gebruikt om de significantie van geconstateerde verschillen te kunnen vaststellen.
De resultaten, vastgelegd in een afstudeerscriptie (van der Linde, 2004) laten zien dat
verschillen in waardplant er weinig toe doen. Het echte Eekhoorntjesbrood, Boletus edulis,
blijkt een soort te zijn die bij een hele reeks van waardplanten voor kan komen, zowel bij
naald- als bij loofbomen. De in de determinatieliteratuur vaak gehanteerde verschillen in
kleur en mate van ontwikkeling van het net op de steel blijken erg variabel. De afmetingen
en vorm van de sporen en van de elementen van de hoedhuid blijken statistisch niet
significant te verschillen. Wel vond Sietse in de loop van het onderzoek een tweetal
varianten die misschien wel op grond van hun morfologische kenmerken kunnen worden
onderscheiden. De eerste betreft een type dat voorkomt onder Linde, met een vrij opvallend
rood gekleurde hoed en een fraai net op de steel. Microscopisch valt deze vorm op door de
voor de groep van B. edulis significant bredere hoedhuidelementen. Met betrekking tot dit
kenmerk herinnert deze vorm aan het Denneneekhoorntjesbrood. In het hier volgende
overzicht wordt deze vorm aangeduid als Boletus edulis var. 1, het Rossig eekhoorntjesbrood. De tweede vorm die zich laat onderscheiden is een meestal vrij donker gekleurde
boleet die bij Beuk voorkomt, met een vaak zeer opvallend opgezwollen steelvoet, een zeer
uitgesproken net op de steel, én met poriën die vaak met een witte myceliumlaag zijn
bedekt. Deze vorm heeft de naam Boletus edulis var. 2, het Breedvoeteekhoorntjesbrood
gekregen. Twee andere buitenbeentjes in de groep van het Eekhoorntjesbrood betreffen een
puur witte vorm (B. edulis var. albus) en een vorm met opvallend gele poriën, al in jonge
stadia (B. edulis var. pusturiensis). Het moleculaire onderzoek van Debbie Beugelsdijk lijkt
te bevestigen dat B. edulis moet worden opgevat als een zeer variabele soort bij een hele
reeks van waardplanten.
Naast dit zeer variabele echte Eekhoorntjesbrood, kunnen we in Nederland nog drie
andere soorten aantreffen. De meest algemene is het Vroeg eekhoorntjesbrood, B.
reticulatus, die, zoals de naam al zegt, vaak al vroeg in de zomer kan voorkomen en vrij
strikt aan Eik gebonden lijkt te zijn. Het Bronskleurig eekhoorntjesbrood, Boletus aereus,
lijkt daar wel wat op, maar is vaak veel donkerder en heeft een heel typisch hoedoppervlak,
vooral in jonge exemplaren, met fijne bleke poederige vlokjes in de randzone. Deze soort
komt op vergelijkbare plaatsen voor onder Eik, maar is veel zeldzamer. En tenslotte hebben
we dan nog het Denneneekhoorntjesbrood, B. pinophilus, die, strikt aan Grove Den
gebonden, voorkomt op schrale zandgrond (Korstmos-dennenbos), een biotoop dat in
Nederland vrijwel is verdwenen. Een tweetal vermeende waarnemingen van deze soort in
de afgelopen jaren wordt verderop besproken.
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Sleutel tot de soorten van Boletus sectie Boletus
1. Hoedoppervlak kaal en glad of iets gerimpeld, vettig, vaak iets kleverig bij vocht; steel
met een fijn net dat meestal alleen de bovenste helft bedekt
2. Hoed bleek tot donkerbruin, geelbruin of wit, zonder rode tinten; terminale elementen
van de hoedhuid cilindrisch of smal cilindrisch, met intracellulair pigment
3. Hoed licht tot donkerbruin, soms donker geelbruin; geassocieerd met loofbomen
(zoals Eik en Berk) of Spar
4. Poriën jong wit . . . . . . . . . 1a. Gewoon eekhoorntjesbrood, B. edulis var. edulis
4. Poriën jong geel . 1e. Geelporie-eekhoorntjesbrood, B. edulis var. pusturiensis
3. Gehele vruchtlichaam wit; tot nu toe alleen bij Spar gevonden
. . . . . . . . . . . . . . . . 1b.Wit eekhoorntjesbrood, B. edulis var. albus
2. Hoed met rode of oranje tinten; terminale elementen van de hoedhuid vaak
opgezwollen en toegespitst, met wandpigment, soms geïncrusteerd en/of intracellulair
5. Hoedoppervlak donker rood tot roodbruin, gerimpeld en pokdalig, vettig tot
kleverig bij vocht; steel meestal buikig, soms cylindrisch, bleek tot vrij donker
roodbruin in de bovenste helft, bleker tot bijna wit aan de voet, geheel of
gedeeltelijk bedekt met een transparant tot wit of rossig-bruin net, fijnmazig aan de
top, grofmazig wordend naar de voet; hoedhuid een trichoderm van cilindrische
hyfen met opgezwollen terminale elementen, 20–65 × 7,5–27 µm, die vaak een
apicale papil hebben, met pariëtaal en geïncrusteerd zowel als intracellulair
pigment; bij Grove den op arme zandgrond
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Denneneekhoorntjesbrood, B. pinophilus
5. Hoedoppervlak oranjerood, regelmatig en glad, vrij droog tot iets vettig bij vocht;
steel geheel bedekt met een fijnmazig, bleek net, dat naar de voet grover wordt;
hoedhuid een ixotrichoderm van cilindrische hyfen met geleidelijk toegespitste
terminale elementen, 12–50 × 4,5–15 µm, met intracellulair maar zonder
geïncrusteerd pigment; bij Linde op veen- en leemgrond
. . . . . . . . . . . . . . . . . 1c. Rossig eekhoorntjesbrood, B. edulis var. 1
1. Hoedoppervlak droog, fijn aangedrukt viltig tot viltig-rimpelig, maar bij ouderdom ook
vaak wat kleverig tot slijmerig wordend, steel vaak geheel met een (grof) net bedekt
6. Hoed aangedrukt viltig, in de randzone vaak met een wittig poederige of heel fijn
vlokkige bekleding (vaak alleen goed zichtbaar aan jonge en verse exemplaren), geheel
donker roodbruin of bruin, bij ouderdom iets bleker wordend; steel donker bruin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Bronskleurig eekhoorntjesbrood, B. aereus
6. Hoed fijn aangedrukt viltig, soms ook iets rimpelig, maar zonder de witte poederige of
fijn vlokkige bekleding in de randzone; steel veel bleker dan hoed
7. Steel recht, vaak iets verbreed, maar niet bijzonder sterk opgezwollen aan de voet;
hoed matig tot donker bruin, vaak lichter naar de rand, oppervlak vaak openbarstend
in onregelmatige kleine aangedrukte plakjes, waartussen het blekere hoedvlees
zichtbaar wordt; bij Eik . . . . . . . . . . . . 2. Vroeg eekhoorntjesbrood, B. reticulatus
7. Steel sterk opgezwollen; poriën zowel bij jonge als bij oudere exemplaren
afgesloten met een wit myceliumlaagje; hoed geelbruin tot donkerbruin, vaak met
lichtere rand, niet opbrekend bij ouderdom; bij Beuk
. . . . . . . . . . . . . . . 1d. Breedvoeteekhoorntjesbrood, B. edulis var. 2
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Beschrijvingen van de soorten
Kleuren zijn gecodeerd volgens de Munsell Soil Colour Charts of Methuens Handbook of Colour;
Q staat voor de lengte/breedte verhouding, Qav is de gemiddelde Q.

1a. Boletus edulis (Bull. ) Fr. var. edulis – Gewoon eekhoorntjesbrood
(Figuur 1, plaat 1)
Boletus edulis Bull., Hist. Champ. Fr. Pl.: 322. 1791; Boletus edulis Bull.: Fr., Syst. Mycol. 1: 392.
1821; Leccinum edule (Bull.: Fr.) S.F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 1: 647. 1821; Tubiporus edulis (Bull.:
Fr.) Karsten in Rev. Mycol. 3: 16. 1881; Dictyopus edulis (Bull.: Fr.) Quélet, Enchir. Fung.: 159.
1886. - Ceriomyces crassus Battarra, Fung. Hist., p. 62, pl. 29. 1775; Boletus crassus (Battara)
Jaczewski, in Opred. Grib. 1: 594. 1913. – Boletus edulis f. betulicola Vasil’kov, Bely0 Grib: 19.
1966; Boletus betulicola (Vasil’kov) Pilát & Dermek, Hríbovité Huby: 96. 1974. – Boletus edulis
subsp. trisporus Duncan & Watling in Not. Roy. Bot. Gard. Edingb. 33 (2): 325-329. 1974. – Boletus
edulis f. quercicola Vasil’kov, Bely0 Grib: 12. 1966; Boletus quercicola (Vasil’kov) Singer in
Sydowia 30 (1-6): 256. 1977.
Afbeeldingen: Galli, I Boleti: 157-159. 1998; Breitenbach & Kränzlin, Pilze der Schweiz, Band 3:
55. 1991; M. Bon, Mushr. Toadst.: 35. 1987; Engel et al., Dickröhrlinge: 43. 1983.
Beschrijvingen: Lannoy & Estades, Fl. Myc. Eur. 6, Bolets: 98. 2001; Engel et al., loc. cit.: 41-45.
1983; R. Watling, Br. Fung. Fl. 1: 20-21. 1970.

Hoed (35) 70–190 (220) mm, eerst halfbolvormig, dan uitspreidend tot gewelfd of afgeplat,
met iets ingebogen tot rechte rand, die vaak iets over de buisjes heen reikt, donker bruin,
geelbruin of iets rossig bruin in het centrum, naar de rand vaak lichter bruin of geelbruin, de
uiterste rand vaak heel licht, soms bijna wit, soms met onregelmatige lichtere vlekken,
vooral in de randzone (Mu. 7.5YR 3/4 4/6 5/4-6, 10YR 5-4/6 6/6 in centrum, naar de rand
10YR 5-6/4 8/3 of 7.5YR 7/4 8/2), glad, kaal, bij vocht vaak duidelijk kleverig, met een
gemakkelijk aftrekbare hoedhuid. Buisjes (4) 7–21 (40) mm lang, aangehecht tot smal
aangehecht, smal tot breed buikig, eerst heel bleek bruin, later met olijfgroene tot olijfbruine tint (10YR 8/4; 2.5Y 7-8/4; 2.5Y 4/4 5/6; 5Y 5-6/6 6-4/4); poriën 1.5–3 mm in
doorsnee, onregelmatig hoekig, soms rondachtig, eerst wit, dan bleek geel, tenslotte olijfbruin door het rijpen van de sporen (5Y 8/4-8; 2.5Y 8/4-2; 2.5Y 5/6 6/6 7-6/8; 5Y 6/4 5/6);
in jonge staat vaak afgedekt door een wit myceliumlaagje, dat bij het rijpen verdwijnt. Steel
(40) 70–175 mm lang, (13) 20–40 (72) mm breed aan de top, 28–53 (72) mm breed aan de
voet, meestal iets tot zeer duidelijk breder wordend naar de voet, zelden min of meer
cilindrisch, bleek van kleur, variërend van wit tot heel bleek bruin of bruingeel, soms wat
geliger naar de voet, soms tamelijk intens bruin aan de top (10YR 7-8/4 5-6/6 6/4-8; 2.5YR
8/4; 7.5YR 6/4 5-6/6; 10YR 5/8), met een duidelijk net, tenminste in het bovenste deel van
de steel, maar vaak ook over de gehele lengte, met fijne, langwerpige mazen in het bovenste
deel, meestal wat grover wordend naar de voet, variërend in kleur van bijna transparant tot
wit of bruin, zwak tot duidelijk contrasterend met de ondergrond. Vlees stevig, soms wat
sponzig in oudere exemplaren, in de steel soms vezelig; wit, vaak met rossige tinten direct
onder de hoedhuid, bleekgeel boven de aanhechting van de buisjes. Geur en smaak mild,
aangenaam.
Sporen 11–19,5 × 3,8–6,4 µm, Q = 2,2–4,3, Qav = 3.0, subcilindrisch in zijaanzicht met
een duidelijk deukje boven de apiculus, dikwandig, vaak met één of twee oliedruppels.
Basidia 20–46,5 × 6,8–15,0 µm, 2-, 3- of 4-sporig, soms 1-sporig. Cystiden aanwezig op de
snede (cheilocystiden) en aan de zijden van de buisjes (pleurocystiden), flesvormig,
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ongeveer 25–55 × 5–10 × 2–3 µm.
Hoedhuid een onregelmatig
trichoderm met smalle, cilindrische
hyfen met cilindrische tot iets
gezwollen terminale elementen,
12,5–55,5 × 3,8–18,8 µm, Q =
1,4–9,3, Qav = 3,3, met kleurloze
wand en bruinig, intracellulair
pigment, dat goed zichtbaar is in
watercoupes, maar snel verdwijnt in
ammonia of KOH.
Ecologie en verspreiding –
Solitair of in kleine groepjes,
ectomycorrhiza vormend met loof- en
naaldbomen (vooral Eik, Berk en
Spar) in wegranden, zelden midden
in het bos, op voedselarme, meestal
vrij droge zandige of lemige bodem,
minder vaak op vochtige veen- of
kleigrond. Wijd verbreid en
algemeen, vooral op de hoge
zandgronden (Nauta & Vellinga,
1995). Augustus tot november.
Het Gewoon eekhoorntjesbrood
wordt hier dus opgevat als een soort
met een grote mate van morfologische variabiliteit en een wijde waardplantreeks. Boletus betulicola, voorkomend bij
Berk en vaak gekarakteriseerd door een blekere hoed dan de typische B. edulis, en Boletus
quercicola, bij Eik groeiend en vaak met een onregelmatig gekleurde hoed met lichte en
donkere vlekken, vooral in de randzone, en een compleet net op de steel, blijken door een
reeks van overgangen met het Gewoon eekhoorntjesbrood verbonden en verdienen daarom
de status van soort niet. Boletus carpinaceus Velenovský (1939) wordt wel onderscheiden
op grond van het feit dat deze soort bij Haagbeuk voorkomt en een licht grijze hoed bezit.
Wij hebben geen materiaal van deze soort kunnen bestuderen, en daarom ook geen
conclusie aan de status ervan verbonden.
Microscopisch blijkt het Eekhoorntjesbrood ook erg variabel. Duncan & Watling (1974)
beschreven een variëteit van Boletus edulis met driesporige basidia. Echter, het aantal
sporen per basidium blijkt enorm variabel, en driesporige basidia blijken eerder regel dan
uitzondering te zijn, en zeker geen grond om een aparte variëteit op te baseren. Zie voor
verder commentaar ook de opmerkingen bij de beschrijving van B. pinophilus.
Figuur 1. Boletus edulis var. edulis. Habitus, sporen,
basidiën en hoedhuid. Maatstreepje = 10 µm.

1b. Boletus edulis var. albus (Pers.) Gilbert – Wit eekhoorntjesbrood
Boletus esculentus var. albus Persoon, Mycologia Europaea II: 132 1825, non Boletus albus
Schaeffer, 1774; Boletus edulis var. albus (Persoon) Gilbert, Bolets: 153, 1931. – Boletus persoonii
Bon, in Docum. Mycol. 19 (no.74): 61, 1988.
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Afbeeldingen: Galli, I Boleti: 161. 1998 (as B. persoonii); Courtecuisse & Duhem, Mushr. &
Toadst.: 431. 1995 (als B. persoonii); Dänhcke, 1200 Pilze: 78, 1993 (als “weisse form”).

Deze variëteit onderscheidt zich van het Gewoon eekhoorntjesbrood door het ontbreken van
pigment. De hoed en steel zijn zuiver wit. De buisjes en poriën kleuren echter bij rijping op
dezelfde manier als bij de gewone variëteit op den duur olijfbruin.
Ecologie en verspreiding – Solitair of in kleine groepjes, ectomycorrhiza vormend met loofen naaldbomen. Nog niet uit Nederland bekend, maar wel uit België, alwaar ons een
collectie onder ogen kwam die bij Den groeide. Op grond van de hierboven geciteerde
literatuur mag men aannemen dat deze variëteit in Europa heel zeldzaam is.
Deze witte vorm van het Eekhoorntjesbrood valt zowel qua morfologie als genetisch binnen
het Gewoon eekhoorntjesbrood, een reden om dit taxon niet op soortniveau te
onderscheiden.
1c. Boletus edulis var. 1 — Rossig eekhoorntjesbrood (Figuur 2, plaat 2 onder)
Hoed (40) 100–210 mm, in jonge
exemplaren halfbolvormig,
uitspreidend tot gewelfd of afgeplatgewelfd, met een rechte rand die iets
over de buisjes heen reikt, donker
rossig- of roodbruin met een bleker
geelbruine tot bleekbruine randzone
(Mu. 7.5YR 4/5-6 4/4, 5YR 3/4;
10YR 6/4-6 8/3-4), vettig-kleverig bij
vocht met glad tot duidelijk
gerimpeld opervlak in uitgegroeide
exemplaren. Buisjes (3) 10–22 mm
lang, (smal) aangehecht, aanvankelijk
recht, later zwak tot duidelijk buikig,
eerst wit, dan geel tot geelbruin of
olijf. Poriën 1–3 mm in doorsnee,
onregelmatig hoekig tot rondachtig,
wit, dan via geel naar olijf
verkleurend (Mu. 2.5Y 4/4 8/6 7-8/8;
5Y 6-7/8). Steel (65) 98–185 mm
lang, 16–29 mm breed aan top, 25–78
mm aan voet, meestal duidelijk naar
de voet verbreed, bleek bruin of
bruingeel,
geheel bedekt met een
Figuur 2. Boletus edulis var. 1. Habitus, sporen, basidiën
doorschijnend tot wit net, met fijne
en hoedhuid. Maatstreepje = 10 µm.
mazen aan de top, die naar de voet
groter en grover worden. Vlees stevig tot sponzig in oude exemplaren, wit, vaak met een
rossige of roodachtige zone net onder de hoedhuid; niet verkleurend bij doorsnijden of
kneuzing. Geur onbeduidend. Smaak aangenaam, mild.
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Sporen 13–19 × 4,5–6,5 µm, Q = 2,7–4,0, Qav = 3,1, subcilindrisch, in zijaanzicht met
een deukje boven de apiculus, dikwandig, olijfgeel in water, gewoonlijk met één of twee
oliedruppels. Basidia 24–35 × 8,5–13 µm, 2-, 3- of 4-sporig. Cheilo- en pleurocystiden
talrijk, 23–52 × 4–12 µm, flesvormig met toelopende top. Hoedhuid een onregelmatig
trichoderm van cilindrische hyfen met opgezwollen eindcellen die vaak een conische top
hebben, 12–50 × 4,5–15 µm met intracellulair, granulair pigment dat oplost in KOH.
Ecologie en verspreiding – Solitair of in groepjes, ectomycorrhiza vormend met Linde
in wegranden op zand- of veengrond; zeer zeldzaam (Gouda, Emmen).
De roodbruine hoed van deze variëteit doet denken aan die van het Denneneekhoorntjesbrood, Boletus pinophilus. Interessant is dat ook de hoedhuid overeenkomsten
vertoont doordat de eindcellen van de hoedhuidhyfen ook tamelijk sterk opgezwollen zijn.
Echter, die van B. pinophilus zijn groter en breder, en hebben bovendien een andere
pigmentatie in de vorm van kleine kristalachtige korreltjes op de buitenkant van de
hyfewand. Het is niet onwaarschijnlijk dat onze vondsten in de Europese literatuur soms als
Boletus clavipes Peck zijn beschreven (bijv in Pilát & Dermek, 1974, vergelijk ook van der
Linde, 2002).
1d. Boletus edulis var. 2. — Breedvoeteekhoorntjesbrood (Figuur 3; plaat 2 boven)
Hoed 49–159 mm, gewelfd tot
uitgespreid met een rechte, iets
overhangende rand, zeer donker
roodbruin tot geelbruin, met een
opvallend bleke, bijna witte rand,
vooral het deel dat over de buisjes
hangt (Mu. 10YR 5/6; 5YR 3/3;
2.5YR 2.5/4; 10YR 6/6-4 7/3), met
een dunne, aftrekbare hoedhuid, niet
geheel glad maar eerder fijn viltig en
niet erg vettig-kleverig bij vocht.
Buisjes 3–17 mm lang, smal
aangehecht, eerst recht, dan buikig,
eerst wittig-gelig, dan geel tot
olijfkleurig (Mu. 2.5Y 8/4; 5Y 8/8
dan 5Y 6/6-4/3). Poriën 2–3 per mm,
onregelmatig van vorm, soms
rondachtig, wit dan geel tot
olijf(bruin), vaak geheel bedekt door
een witte laag die wordt gevormd
door uitgegroeide cheilocystiden.
Steel (40) 70–155 (175) mm lang,
10–20 mm breed aan de top, Figuur 3. Boletus edulis var. 2. Habitus, sporen, basidiën
geleidelijk verbredend naar de breed en hoedhuid. Maatstreepje = 10 µm.
opgezwollen, tot 45 mm brede voet,
bleek bruin tot geelbruin, soms vrij donker bruin (10YR 8/4-6/8 7.5YR 5/6), naar de voet
bleker tot bijna wit, met een uitgesproken grof, wit net dat meestal de gehele steel bedekt.
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Vlees stevig, soms sponzig tot vezelig in oude exemplaren, wit met een rode tot roodbruine
zone net onder de hoedhuid, niet verkleurend bij kneuzing of doorsnijden. Geur en smaak
mild, onbeduidend.
Sporen 11,5–18 × 4,0–5,5 µm, Q = 2,4–4,0, subcilindrisch, in zijaanzicht met een
deukje boven de apiculus, dikwandig, met één of twee oliedruppels, olijfbruin (5Y 6/8) in
water. Basidia 20–38 × 7–12,5 µm, 2-, 3- of 4-sporig. Cheilo- en pleurocystiden talrijk,
flesvormig, tot 70 µm lang. Hoedhuid een onregelmatig trichoderm van smalle, cilindrische
hyfen met iets opgezwollen eindcellen, 16–45 × 4–11,5 µm, Q = 1,9–9,6 Qav = 3,7, met
kleurloze wand en bruine intracellulaire pigmentkorreltjes die oplossen in KOH.
Ecologie en verspreiding – Solitair of in groepjes, ectomycorrhiza vormend met Beuk in
wegbermen en lanen op tamelijk voedselarme, zandige of lemige bodem. Zeer zeldzaam
(Driebergen-Rijsenburg; Gieten). September-oktober.
Deze variëteit van het Eekhoorntjesbrood heeft een opvallend brede steel met een vaak zeer
uitgesproken, dik net, een relatief donkere hoed, en komt voor onder Beuk. Opvallend is
ook dat de poriën vaak lang zijn bedekt met een witte laag (een kenmerk dat overigens wel
bij meer boleten voorkomt, maar doorgaans alleen in jonge stadia). De relatief droge hoed
doet wat denken aan die van het Vroeg eekhoorntjesbrood (Boletus reticulatus) maar die
heeft een geheel andere kleur hoed en komt voor onder Eik. Aanvullend moleculair
onderzoek heeft aangetoond dat laatstgenoemde soort genetisch ook duidelijk gescheiden is.
1e. Boletus edulis
eekhoorntjesbrood

var.

pusturiensis

Ferrarese

&

Simonini

–

Geelporie-

Boletus edulis var. pusturiensis Ferrarese & Simonini in Mykol. Veg. Medit. 11(2): 133. 1996.

Deze variëteit verschilt van het gewone eekhoorntjesbrood voornamelijk in het feit dat de
poriën al in een heel jong stadium opvallend geel zijn. In Nederland is deze variëteit zeer
zeldzaam, recent éénmaal waargenomen in Noord-Holland. Op dit moment is niet duidelijk
of het materiaal ook is bewaard.
2. Boletus reticulatus (Schaeff.) Boud. — Vroeg eekhoorntjesbrood (Figuur 4; plaat 3)
Boletus reticulatus Schaeff. in Fung. Bav. 4, p. 78 tab. CVIII, 1774; Boletus reticulatus (Schaeff.)
Boud. in Bull. Soc. Myc. Fr. 23: 321. 1876; Boletus edulis subsp. reticulatus (Schaeff.) Konrad &
Maublanc, Icon. Sel. Fung. 4: 398. 1937; Boletus edulis f. reticulatus (Schaeff.) Vasilkov, Bely0 Grib:
18. 1966.
Misappl.: Tubiporus aestivalis Paulet, Traité champ.: 371, pl.170. 1808-1835; Boletus aestivalis
(Paulet) Fries, Epicr.: 422. 1838.
Afbeeldingen: Galli, I Boleti: 167-169. 1998; Dähncke, 1200 Pilze: 82. 1993; M. Bon, Mushr.
Toadst.: 35. 1987.
Beschrijvingen: Lannoy & Estades, Les Bolets : 97. 2001 (als B. aestivalis); Engel et al., loc. cit.:
33-36. 1983 (als B. aestivalis) ; Watl., Br. Fung. Fl. 1: 14-15. 1970 (als B. aestivalis).

Hoed (38) 50–232 mm, jong halfbolvormig, uitspreidend tot gewelfd of vlak, met een
rechte rand die over de buisjes heen reikt, donker bruin, geelbruin, soms met rozegrijze
tinten in het centrum, vaak iets bleker naar de rand, uiterste randje soms heel bleek bruin
(Mu. 7.5YR 3/4 4/4-6 5/4 6/2; Mu. 10YR 6/4 7-8/4), droog, niet kleverig bij vocht en
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meestal heel duidelijk fijn viltig, ook
wel iets rimpelig, bij droogte meestal
openbrekend in kleine, onregelmatige
plakjes waartussen het licht
gekleurde hoedvlees zichtbaar wordt.
Buisjes 4–30 mm lang, aangehecht
tot smal aangehecht, smal tot breed
buikig, bleek bruin, dan olijf tot bleek
olijfbruin (10YR 8/2-3-4 7/3-4; 5Y
4/4 5/6 6/4). Poriën 2–3(4) per mm,
rondachtig tot iets hoekig, wit dan
geel tot olijf verkleurend (Mu. 2.5Y
8/4 5/6; 10YR 5/8; 2.5Y 4/4 3/2), in
jonge exemplaren vaak bedekt door
een wit laagje, dat bij rijping verdwijnt. Steel 42–142 mm lang, 15–62
mm breed aan de top, 29–74 mm
breed aan de basis, meestal duidelijk
gezwollen naar de voet, zelden min
of meer cilindrisch, heel bleek bruin
Figuur 4. Boletus reticulatus. Habitus, sporen, basidiën
tot geelbruin (10YR 7-8/4 6/4) met
en hoedhuid. Maatstreepje = 10 µm.
een transparant, wit of bruin, net over
de gehele lengte, fijnmazig aan de top, vaak heel grofmazig naar de voet. Vlees stevig, in de
steel soms sponzig bij oudere exemplaren, wit, vaak rossig of rood onder de hoedhuid, niet
verkleurend bij doorsnijden of kneuzing. Geur aangenaam. Smaak mild.
Sporen 11,5–20 × 3,5–5,5 µm, Q = 2,6–4,2, Qav = 3,4, subcilindrisch in zijaanzicht met
een deukje boven de apiculus, dikwandig, meestal met twee oliedruppels, olijfgeel (5Y 6/8)
in water. Basidia 22,5–42,5 × 9,0–13 (15) µm, 2-, 3- of 4-sporig. Cheilo- en pleurocysti-den
talrijk, meestal flesvormig, 23–55 × 4–12 µm. Hoedhuid een onregelmatig tricho-derm van
smalle, cilindrische hyfen met vaak opgezwollen eindcellen, 16–50 × 5,5–19,5 µm, Q =
1,5–7,2, Qav = 3,1, met kleurloze wand en korrelig intracellulair pigment dat oplost in KOH.
Ecologie en verspreiding – Meestal in groepen, soms in grote aantallen, ectomycorrhiza
vormend met Eik op allerlei typen bodem van vrij droog zand tot vette klei, minder vaak op
veengrond. Wijd verspreid en lokaal soms tamelijk algemeen, vooral op de hogere
zandgronden en langs de grote rivieren. Vaak vroeg in het seizoen, maar ook voorkomend
tot laat in de herfst (juli-november).
Het Vroeg eekhoorntjesbrood is vooral goed te herkennen aan de droge, viltige hoed en het
sterk ontwikkelde net op de steel. Het is één van de vroegste boleten van het seizoen,
hoewel ook het Gewoon eekhoorntjesbrood soms al vroeg kan verschijnen. Bij regenachtig
weer kan de hoed oppervlakkig verslijmen, waardoor het soms moeilijk is om de soorten te
onderscheiden. Het Bronskleurig eekhoorntjesbrood is donkerder met een ander
hoedoppervlak.
De naam Boletus aestivalis is vaak voor deze soort in gebruik, maar een uitvoerige
literatuurstudie (van der Linde, 2002) bracht aan het licht dat die naam niet kan worden
gebruikt, omdat de originele beschrijving tegenstrijdige elementen bevat. De naam Boletus
reticulatus past veel beter bij het gangbare concept.
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3. Boletus aereus Bull.: Fr. – Bronskleurig eekhoorntjesbrood (Figuur 5; plaat 4)
Boletus aereus Bull., Herb. Fr., pl. 385. 1789; Boletus aereus Bull.: Fr., Syst. Mycol. 1: 393, 1821;
Dictyopus aereus (Bull.: Fr.) Quélet, Enchir. Fung.: 159. 1886; Boletus edulis subsp. aereus (Bull.:
Fr.) Konrad & Maublanc, Icon. Sel. Fung. 6: 454. 1932; Tubiporus edulis subsp. aereus (Bull.: Fr.) R.
Maire, in Mém. Soc. Science Nat. Maroc, xlv: 87. 1937; Boletus edulis f. aereus Vasil’kov, Bely0
Grib: 19. 1966. - Boletus sykorae Smotlacha, Cas. Cesk. Houb. XV: 19. 1935.
Afbeeldingen: Galli, I Boleti: 171-173. 1998; Dähncke, 1200 Pilze: 78. 1993; M. Bon, Mushr.
Toadst.: 35. 1987; Engel et al., Dickröhrlinge: 31. 1983; A. Pilát & A. Dermek, Hríbovité Huby: tab.
47. 1974.
Beschrijvingen: Lannoy & Estades, Les Bolets: 96. 2001; R. Watling, Br. Fung. Fl. 1: 13-14, 1970;
Engel et al., loc. cit.: 30-33. 1983.

Hoed 60–150 mm breed, jong halfbolvormig, uitspreidend tot gewelfd
met een rechte, iets overhangende
rand, heel donker bronsbruin, roodbruin, iets lichter geelbruin aan de
uiterste rand, soms met rode vlekjes
(Mu. 2.5YR 2.5/4, 7.5YR 3/4; 10 YR
3/4, 5 YR 4/6), droog, fijn aangedrukt
viltig, in de randzone bepoederd met
wittige vezeltjes en vlokjes; met een
dunne hoedhuid, die nauwelijks
aftrekbaar is. Buisjes (5) 9–22 mm
lang, smal aangehecht tot aangehecht,
recht tot buikig, wit, dan olijfgeel tot
geelbruin (5Y 6/6, 10YR 5/6; 10YR
7/3-4). Poriën 1–3 per mm, rondachtig, wit dan olijfkleurig tot geelbruin (5Y 6/6, 10YR 5/6), in jonge
exemplaren vaak door een wittig
laagje afgesloten, dat bij rijping Figuur 5. Boletus aereus. Habitus, sporen, basidiën en
verdwijnt. Steel 98–110 mm lang, hoedhuid. Maatstreepje = 10 µm.
24–30 mm breed aan de top, 41–55
mm breed aan de voet, cilindrisch tot buikig, bruin tot donkerbruin (7.5YR 5/4-4/6), veel
bleker tot bijna wit aan de voet, geheel bedekt met een fijnmazig, gelijkkleurig net. Vlees
stevig, soms wat sponzig in de steel bij oudere exemplaren, wit, niet verkleurend bij
doorsnijden of kneuzing. Geur vrij sterk, niet onaangenaam. Smaak mild tot iets melig.
Sporen 12–17 × 5,5–7,0 µm, Q = 4,1–5,3, Qav = 4,6, subcilindrisch in zijaanzicht met
een deukje boven de apiculus, dikwandig, met één of twee oliedruppels, olijfbruin (Mu. 5Y
6/8) in water. Basidia 22,5–42 × 11–16 µm, 4-sporig. Cheilo- en pleurocystidia talrijk,
meestal flesvormig, 22–56 × 4–12 µm. Hoedhuid een onregelmatig trichoderm van cilindrische hyfen met cilindrische tot iets verbrede eindcellen, 11–62 × 3,0–10,5 µm, Q = 2,6–12,
Qav = 4,8, met kleurloze wand en fijnkorrelig intracellulair pigment dat in KOH verdwijnt.
Ecologie en verspreiding – Solitair of in kleine groepjes, ectomycorrhiza vormend met
Eik, in lanen op klei in het rivierengebied. Zeer zeldzaam en bedreigd met uitsterven (Nauta
& Vellinga, 1995). Juli – oktober.
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Het Bronskleurig eekhoorntjesbrood is een zeldzame soort, die, hoogst waarschijnlijk
omdat het een warmteminnende soort is, meer voorkomt in de zuidelijker delen van Europa.
In de afgelopen jaren is de soort op verschillende plaatsen in Nederland gevonden, hetgeen
misschien kan worden toegeschreven aan de gemiddeld hogere zomertemperaturen van het
laatste decennium.
De soort kan worden verward met donkere exemplaren van het Gewoon en Vroeg
eekhoorntjesbrood. Beide soorten verschillen vooral in het ontbreken van het
karakteristieke wit bepoederde aspect van de hoedhuid bij jonge exemplaren van B. aereus.
4. Boletus pinophilus Pilat & Dermek — Denneneekhoorntjesbrood (Figuur 6; plaat 5)
Boletus pinophilus Pilat & Dermek in Pilat, Cesk. Mykol. 27 (1): 7. 1973. – Boletus edulis var.
pinicola Vittadini, Funghi mangerecci più comuni d’Italia: 168. 1835; Boletus pinicola (Vitt.) Venturi
1863 (non Boletus pinicola (Swartz 1810: Fries) Wahlenb. 1826 = Fomitopsis pinicola); Tubiporus
edulis var. pinicola (Vitt.) Imler, Recherches sur les Bolets in Bulletin de la Societé mycologique, 66
(4) : 177-203. 1950; Boletus edulis f. pinicola (Vitt.) Vasil’kov, Bely0 Grib: 14. 1966.
Afbeeldingen: Galli, I Boleti: 162-165. 1998; Breitenbach & Kränzlin, Pilze der Schweiz, Band 3:
59; M. Bon, Mushr. Toadst.: 35. 1987; Engel et al., Dickröhrlinge: 51. 1983; Cetto. I fungi dal vero:
263. 1975 (als B. edulis subsp. pinicola).
Beschrijvingen: Lannoy & Estades, Les Bolets: 95. 2001; Engel et al., loc. cit.: 50-53. 1983; R.
Watling, Br. Fung. Fl. 1: 30-31. 1970 (als B. pinicola).

Hoed 65–115 mm, gewelfd tot
uitgespreid met een rechte,
overhangende rand, heel donker rood
tot roodbruin, vaak met een iets
lichtere rand (Mu. 5YR 3/2, 10R 3/2;
10R 4/8, 5YR 6/4), vettig tot kleverig
bij vocht, met een dik, onregelmatig
gerimpeld, soms bijna pokdalig
oppervlak; hoedhuid dik, gelatineus
en gemakkelijk aftrekbaar. Buisjes
(6) 12,5–20 mm lang, smal aangehecht, iets tot duidelijk buikig,
bleekgeel dan geel tot olijf (2.5Y 8/4,
7/6, 5Y 5/4), zwak grijzig-blauwig
verkleurend bij kneuzing (Meth.
24C4). Poriën 2 per mm, onregelmatig rondachtig, zelden hoekig, geel
tot bruingeel, soms bruin (2.5Y 8/8,
Figuur 6. Boletus pinophilus. Habitus, sporen, basidiën
en hoedhuid. Maatstreepje = 10 µm.
7.5YR 5/6; 10YR 6/6). Steel 60–130
mm lang, 17–32 mm breed aan top,
34–55 mm breed aan voet, meestal buikig, soms bijna cilindrisch, bleek tot vrij donker
bruin (7.5YR 5/6, 10YR 8/4), bleek tot bijna wit aan de voet, geheel of gedeeltelijk bedekt
met een transparant tot wit of bruin net, fijnmazig aan de top, grofmazig wordend naar de
voet. Vlees stevig tot een beetje sponzig in oudere exemplaren, wit, onder de hoedhuid vaak
intens rood als het oppervlak. Geur en smaak mild.
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Sporen 13–19 × 4,0–6,5 µm, Q = 2,6–3,6, Qav = 3,1, subcilindrisch in zijaanzicht, met
een deukje boven de apiculus, dikwandig, meestal met één of twee oliedruppels, olijfgeel
(5Y 6/8) in water. Basidia 22–61 × 8–18 µm, 4-sporig. Cheilo- en pleurocystiden 31–68 ×
2–14,5 µm, talrijk, flesvormig. Hoedhuid een onregelmatig ixotrichoderm van cilindrische
hyfen met sterk opgeblazen eindcellen 20–65 × 7,5–27 µm, die vaak bolvormig zijn, soms
lang gesteeld en met een kegelvormig uitgetrokken top. Het pigment is duidelijk zichtbaar
in water, geïncrusteerd als fijne kristalletjes op de buitenkant van de eindcellen, die
oplossen in KOH.
Ecologie en verspreiding – Solitair of in groepjes, ectomycorrhiza vormend met Grove
den op voedselarme, zure zandgronden (korstmossenrijk dennenbos in stuifzandgebieden).
Door het verdwijnen van de geschikte habitat zeer bedreigd en mogelijk uitgestorven
(Nauta & Vellinga, 1995). September – november. In Europa eveneens zeldzaam, wellicht
iets minder zeldzaam in boreale streken van Noord-Europa.
Nauta & Vellinga (1995) berichtten dat deze soort voor het laatst in Nederland was
gevonden in 1971. Recent meenden we de soort te hebben gevonden in het Kootwijkerzand
(2001) en het Hulshorster Zand (2002). Echter, met beide collecties was iets bijzonders aan
de hand. De collectie uit Kootwijk heeft de typisch rode kleur van het
Denneneekhoorntjesbrood, maar de hoedhuid is iets minder dik en gelatineus dan we
kenden van collecties uit Centraal-Europa en Scandinavië. Microscopisch viel op dat de
hoedhuid relatief brede eindcellen bezat voor een vertegenwoordiger van de edulis-groep,
maar niet zo groot en breed als in het Gewoon eekhoorntjesbrood. Toch meenden we, mede
op grond van het feit dat de maten van de eindcellen statistisch significant breder waren dan
bij het Gewoon eekhoorntjesbrood, toch met het Denneneekhoorntjesbrood te maken te
hebben. In 2002 verzamelden we een tweede collectie, ditmaal in het Hulshorsterzand, die
eveneens brede cellen in de hoedhuid bleek te bezitten, maar in dit geval was de hoed
vaalbruin, en leek in het geheel niet op de warme roodachtige kleur van het
Denneneekhoorntjesbrood. Bij een vergelijkend onderzoek van het DNA door Debby
Beugelsdijk bleek dat beide vondsten moleculair gezien binnen de variatie van het Gewoon
eekhoorntjesbrood moeten worden gerekend, en niet overeenkwamen met het
Denneneekhoorntjesbrood. Het blijft voor ons toch merkwaardig dat Boletus edulis
kennelijk ook bij Grove Den kan voorkomen, waarbij dan ook de hoedhuidhyfen anders van
uiterlijk zijn dan in normale gevallen. Verder onderzoek hieraan zou zeer interessant
kunnen blijken.
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Plaat 1. Gewoon eekhoorntjesbrood (Boletus edulis var. edulis). Fotoʼs M.E. Noordeloos.
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Plaat 2. Breedvoeteekhoorntjesbrood (Boletus edulis var. 2; boven) en Rossig eekhoorntjesbrood (Boletus edulis var. 1; onder). Fotoʼs M.E. Noordeloos.
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Plaat 3. Vroeg eekhoorntjesbrood (Boletus reticulatus), met details van het net op de steel en
het vezelige hoedoppervlak. Fotoʼs M.E. Noordeloos.
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Plaat 4. Bronskleurig eekhoorntjesbrood (Boletus aereus). Fotoʼs M.E. Noordeloos.
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Plaat 5. Denneneekhoorntjesbrood (Boletus pinophilus). Fotoʼs K.F. Reinwald.
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Plaat 6. Trametes pubescens (Fluweelelfenbankje) uit Oostenrijk. Foto P.J. Keizer.
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Plaat 7. De vindplaats van het Blauwgroene trechtertje (Omphalina cyanea) in het Vossenbroek.
Foto M. Boomsluiter.
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De zeer zeldzame Blauwe molenaarssatijnzwam (Entoloma bloxamii). In de vorige Coolia
(48-1: 17) werd door M.E. Noordeloos en H.A. Wouda een rijke groeiplaats gemeld in de
leemputten bij Staverden. Foto M.E. Noordeloos.
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NIEUWE NATUUR EN PADDENSTOELEN;
ONTWIKKELINGEN OP AFGEGRAVEN LAAGVEEN
Piet Bremer
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8000 GB Zwolle
Bremer, P., 2005. Habitat restoration and mushrooms; developments in a peat area with top soil
removal. Coolia 48(2): 79-85.
Since 1990 Dutch policy has initiated the restoration of nature by converting farmland into nature
areas. This restoration takes place under various abiotic conditions. The paper surveys the
colonization of a peat area near Staphorst after top soil removal (20–40 cm). Syntaxonomically a
trend into the Pallavicinio-Sphagnetum and Cirsio-Molinetum could be assessed within seven years
and based on angiosperms, ferns and bryophytes. Mushrooms did not confirm this trend. They
indicated the colonization of trees and shrubs or were dependent on extensive moss cushions of
Campylopus introflexus.

Inleiding
In 1990 verscheen het Natuurbeleidsplan, waarin voor het eerst de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werd gepresenteerd, en waarin middelen werden toegezegd voor de
ontwikkeling van nieuwe natuur. Voorheen konden natuurbeschermingsorganisaties
landbouwgrond grenzend aan hun terreinen aankopen als er zich een gelegenheid voordeed.
Na aankoop werden deze percelen vaak niet meer bemest, maar wel gemaaid of beweid.
Grasgroene percelen werden geleidelijk bloemrijker en gevarieerder, maar ontwikkelingen
stagneerden ook vaak, vanwege de grote hoeveelheden voedingsstoffen die nog in de
bodem aanwezig waren. Al in de tachtiger jaren bleek dat juist het afgraven van
landbouwgrond onverwachte mogelijkheden bood voor nieuwe natuur. Op de na afgraven
ontstane kale bodem verschenen veel onverwachte soorten. Zaden van soorten die vroeger,
in de tijd dat er nog weinig mest op het land ging, in de bodem waren terechtgekomen
bleken deels nog kiemkrachtig. Aan de provincies werd de taak gegeven om binnen de EHS
landbouwgebieden te begrenzen en aan te geven waar de ontwikkeling van nieuwe natuur
gewenst zou zijn. Deze begrenzing werd uiteindelijk vastgelegd in kaarten als onderdeel
van de zogenaamde natuurgebiedsplannen. De begrenzing was gebaseerd op de ligging van
al bestaande natuurgebieden, abiotisch en hydrologisch kansrijke gebieden (bijv. gebieden
met sterke kwel), en wordt recent ook bepaald door het rijksbeleid om robuuste
verbindingszones te ontwikkelen tussen grote complexen van natuurgebieden in Nederland.
Sinds 1990 is in Nederland veel nieuwe natuur tot stand gekomen en over de resultaten
van deze nieuwe natuur is al het nodige geschreven (bijv. Eysink & Kooijman 1999, Jansen
2000). De ontwikkelingen in Overijssel zijn samengevat door Bremer (2001a). In deze
provincie werden in 1985 de eerste landbouwpercelen door afgraven en inrichten
omgevormd tot nieuwe natuur (Schippers 1990). In de daaropvolgende 15 jaren werden 88
projecten gerealiseerd met een totaal oppervlak van 707 ha. In deze nieuwe gebieden
werden nadien 41 verschillende Rode Lijst soorten waargenomen, variërend van 0 tot 13
per gebied. Inrichting vond vooral plaats op locaties met een zandige bodem. Op het
laagveen werden weinig gebieden ingericht.
Opvallend is dat tot nu toe niets geschreven is over de ontwikkelingen van de
paddenstoelflora. De vraag is dan ook of middels nieuwe natuur ook nieuwe kansen
ontstaan voor paddenstoelen?
79

De meeste soorten paddenstoelen zijn mycobiont of saprofyt. De eerste groep is
afhankelijk van bomen en struiken. Vestiging in nieuwe gebieden kan pas optreden als ook
houtige plantensoorten gekiemd zijn. Saprofyten kunnen pas verschijnen als er dood
organisch materiaal aanwezig is in de vorm van bladstrooisel, dood hout of afgestorven
mos. Daarnaast zijn er soorten zoals het Oranjegeel trechtertje (Rickenella fibula) en
Mosklokjes (Galerina spp.) die met haustoria mosrhizoïden binnendringen en blijkbaar
parasitair leven, hoewel het mos op het oog geen schade lijkt te ondervinden (med. E.
Arnolds). Deze soorten kunnen pas verschijnen als zich mosvegetaties hebben ontwikkeld.
Inrichting
Dit artikel gaat over de ontwikkeling van de paddenstoelflora in een gebied binnen het
Staphorsterveld (naast het blauwgraslandreservaat de Veerslootslanden), waar in 1997 de
bovengrond werd afgegraven (figuur 1). Hier is sprake van een ca. 1 meter dik veenpakket,
dat vooral bestaat uit zeggeveen. Het grondwaterpeil lag voor afgraven gemiddeld zo’n 50
cm beneden maaiveld. Er werden drie percelen afgegraven, waarbij een gradiënt werd
gerealiseerd met gedeelten waar resp. 20, 30 en 40 cm van de bovengrond was verwijderd.
Het doel hiervan was om na te gaan bij welke diepte zich blauwgrasland zou kunnen
ontwikkelen (Werkgroep Natuurtechniek Rouveen 2006).
Onderzoeksintensiteit
In de periode 1997 t/m 2003 vonden jaarlijks bezoeken plaats in de maanden juni t/m begin
september in het kader van het flora/vegetatie-onderzoek. In 2004 is het gebied in de
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Figuur 1. Kaartje van het onderzoeksgebied met vegetatietypen en ligging binnen
Nederland. Het perceel is ongeveer 500 m lang.
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maanden mei t/m november minimaal eenmaal per maand bezocht. In september en oktober
is ook speciale aandacht besteed aan het nabijgelegen blauwgraslandreservaat. Tijdens de
bezoeken werden de soorten genoteerd. Naast botanisch onderzoek werden in het gebied
ook gegevens verzameld over de waterkwaliteit en waterkwantiteit met behulp van raaien
grondwaterbuizen. In het project werkten Dienst Landelijk Gebied, Waterschap Groot
Salland, Staatsbosbeheer en provincie Overijssel samen.
Resultaten
Op het kale veen kwam de ontwikkeling van de plantengroei langzaam op gang. Figuur 2
illustreert die ontwikkeling. Zeven jaar na het afgraven was gemiddeld de helft van het
gebied bedekt met kruiden en 25% met mossen. Bomen en struiken kiemden vanaf het
begin, maar vertoonden een langzame groei. In 2000 werd deze opslag handmatig door
vrijwilligers verwijderd, waarna zich opnieuw houtige soorten vestigden (pas verwijderd in
de winter van 2004/2005). De ontwikkeling van blauwgrasland verloopt langzaam. Na
zeven jaar is de bodem nu voor 15% bedekt met soorten die kenmerkend zijn voor het
blauwgrasland. Diverse karakteristieke soorten zoals Blonde zegge (Carex hostiana) en
Blauwe zegge (Carex panicea) vestigden zich vanuit de zaadbank. De ontwikkeling in de
richting van blauwgrasland bleek het meest succesvol op de minst afgegraven delen. Op de
laagste delen is een ontwikkeling richting Veenmosrietland herkenbaar met vestiging van
Kleine zonnedauw (Drosera intermedia, massaal), Koningsvaren (Osmunda regalis) en
verschillende soorten veenmos (Sphagnum spp.). Het gebied is tot nu toe niet gemaaid.
In totaal werden 20 soorten paddenstoelen aangetroffen, waarvan 50% mycobionten en
de andere helft saprofyten of parasieten (tabel 1). In het onderzoeksgebied verschenen de
eerste mycorrhiza-paddenstoelen nadat bomen en struiken waren gekiemd. Een van de
eerste vondsten betrof de Purperbruine fopzwam (Laccaria purpureobadia) in het vierde
seizoen na afgraven. Saprofyten/parasieten vestigden zich, nadat zich een moslaag had
ontwikkeld, vooral tussen Grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus) en in veel mindere
mate tussen Gewoon haarmos (Polytrichum commune). Juist tussen het mos ontstaat een

Figuur 2. Bedekking van de kruidlaag op afgegraven laagveen in het Staphorsterveld
gedurende 10 jaar gebaseerd op ontwikkelingen in 11 proefvakken verdeeld over gedeelten
waar 2, 3 en 4 dm van de bovengrond is afgegraven. Legenda: kruiden: gemiddelde bedekking
van gehele kruidlaag; mossen: gemiddelde bedekking moslaag; blauwgras: gemiddelde
bedekking van blauwgraslandsoorten (vooral Blauwe zegge, Geelgroene zegge, Moerasstruisgras en Biezeknoppen).
81

Tabel 1. Lijst van in de nieuwe natuur waargenomen soorten paddenstoelen. Mate van voorkomen
(maximum per bezoek om 2004): 1 = 1–10 vruchtlichamen, 2 = 11–100, 3 = 101–500, 4 = 501–1000,
5 > 1000.
Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam
Mate van voorkomen
Moerasleemhoed
Agrocybe paludosa
1
Isabelkleurig breeksteeltje
Conocybe lactea
1
Sterspoorsatijnzwam
Entoloma conferendum
2
Weidemosklokje
Galerina unicolor
3
Honinggeel mosklokje
Galerina pumila
2
Moerasmosklokje
Galerina subbadipes
3
Radijsvaalhoed
Hebeloma crustuliniforme s.l.
3
Oranjebloesemzwam
Hebeloma sacchariolens s.l..
2
Zandpadvezelkop
Inocybe lacera
3
Gewone fopzwam
Laccaria laccata
3
Schubbige fopzwam
Laccaria proxima
3
Purperbruine fopzwam
Laccaria purpureobadia
2
Berkeboleet
Leccinum scabrum s.l.
1
Draadsteelmycena
Mycena filopes
1
Bleke elzenaucoria
Naucoria escharoides
1
Roodbruin trechtertje
Omphalina pyxidata
5
Zandkaalkopje
Psilocybe montana
2
Broze russula
Russula fragilis
2
Wilgenrussula
Russula subrubens
2
Franjezwam
Thelephora terrestris
2

vochtig microhabitat met afstervend materiaal. In dit microhabitat kwam vanaf juli tot eind
november het Roodbruin trechtertje (Omphalina pyxidata) veel voor.
Tabel 2 geeft een overzicht van de bomen en struiken die zich in het gebied vestigden.
In totaal gaat het om acht soorten, waarvan de Grauwe wilg (Salix cinerea) veruit de
belangrijkste is. Bij de meeste van deze soorten werden mycobionten waargenomen,
uitgezonderd bij Grove den (Pinus sylvestris) en Gewone vogelkers (Prunus padus), die
Tabel 2. Verhouding van gevestigde bomen en struiken op afgegraven veengrond; 7 jaar na afgraven
(2004). Myc = soort begeleid door mycobionten.
Nederlandse naam
Wetenschappelijke
Aantal
%
Myc
naam
Grauwe wilg
Salix cinerea
170
85
x
Geoorde wilg
Salix aurita
4
2
x
Gewone vogelkers
Prunus padus
1
0,5
Scherpe berk
Betula pendula
14
7
x
Grove den
Pinus sylvestris
3
1,5
Zwarte els
Alnus glutinosa
1
0,5
x
Zachte berk
Betula pubescens
5
2,5
x
Kruipwilg
Salix repens
2
1
?

82

zich beide met een zeer lage dichtheid vestigden. Van laatstgenoemde bleven de struikjes
klein onder de voor deze soort extreme omstandigheden (constant natte bodem, lage pH,
slechte zuurstofvoorziening, gering aanbod van stikstof en fosfaat). Door het voedselarme
en over het algemeen zure milieu was het gebied niet geschikt voor de Zwarte els (Alnus
glutinosa). Elzen kiemden incidenteel aan de rand van de afgegraven vakken, ondiep in het
profiel, waar de bodem iets minder zuur en rijker aan nutriënten was. Hier werd de Bleke
elzenaucoria (Naucoria escharoides) waargenomen.
In zomer en herfst 2004 (resp. zeer nat en nat) waren wekenlang hoge dichtheden van
vruchtlichamen aanwezig. Tabel 3 geeft een momentopname. Uit de tabel blijkt dat veel
vruchtlichamen voorkwamen in de Grijs kronkelsteeltjes vegetaties. Het betreft hier
hoofdzakelijk het Oranjegeel trechtertje. In 2004 kwam gedurende de zomer de
Zandpadvezelkop (Inocybe lacera) algemeen voor bij Grauwe wilg. In september en
oktober bleken ook Radijsvaalhoed (Hebeloma crustuliniforme), Gewone fopzwam
(Laccaria laccata) en Schubbige fopzwam (Laccaria proxima) numeriek belangrijke
soorten. In het blauwgrasland werden nauwelijks paddenstoelen waargenomen en waren de
dichtheden zeer laag. Trechterwasplaat (Hygrocybe cantharellus) en Adonisklokje (Mycena
adonis) werden hier waargenomen. Het grote verschil tussen beide gebieden (zeer hoge
dichtheid tegenover zeer lage dichtheid aan vruchtlichamen) bestond gedurende het gehele
paddenstoelseizoen (juli t/m november).
Discussie
Na het afgraven van laagveen ontstaat een extreem milieu: nat en voedselarm. De
ontwikkeling van mos- en kruidlaag komt hier langzaam op gang. Al in het eerste jaar
vestigen zich wilgen, die met hun lichte zaden goed in staat zijn nieuw gebied te
koloniseren. Ook mossen vestigen zich in het eerste jaar. Op het moment dat de eerste
struiken/bomen kiemen zullen ook de eerste mycobionten kiemen. Vruchtlichamen kunnen
vanaf het tweede jaar aanwezig zijn. Naarmate meer bomen/struiken kiemen en sprake is
van groei, zullen meer vruchtlichamen verschijnen. Voor het afgegraven veen is als doel
Tabel 3. Vergelijking van verschillende habitats op afgegraven laagveen en in bestaande natuur
(blauwgrasland) in 1e decade van oktober 2004. Per habitat is sprake van 10 aselecte steekproeven van
1 m²; kl = kruidlaag; totaal = totaal aantal soorten per 10 proefvakjes, x = gemiddeld aantal soorten/
vruchtlichamen per proefvak, min. = minimaal aantal, max. = maximaal aantal soorten/vruchtlichamen
per proefvak, SD = standaarddeviatie.
Habitat
Aantal soorten
Aantal vr.l.
totaal x
min. max. SD x
min. max. SD
Nieuwe natuur
Kale veenbodem (kl < 10 %, Knolrus)
0
0
0
Grijs kronkelsteeltje (> 90 % bedekkend) 4
1,4 1
3
0,7 35,4 5
130 40,1
veg.
Blauwe zegge-Geelgroene zegge plekken 3
0,5 0
1
0,5 1
0
3
1,2
Gestreepte witbol-Kale jonker vegetatie
4
0,5 0
2
1,1 3,1
0
22
7,2
Bestaande natuur (reservaat)
Gemaaid blauwgrasland
Ongemaaid blauwgrasland

0
1

0
0,1 0
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1

0,3

0
1

0

10

3,1

gesteld om hier blauwgrasland te ontwikkelen. De vestiging van bomen en struiken past niet
binnen dit doel en is zelfs hinderlijk omdat ze — in dit gebied — handmatig verwijderd
moeten worden. Mossen horen van nature wel thuis in het blauwgrasland, maar het Grijs
kronkelsteeltje, een neofyt, dat zich massaal op het afgegraven veen vestigde, hoort niet
thuis in het blauwgrasland.
Op het afgegraven veen is zowel een ontwikkeling herkenbaar richting het
blauwgrasland als het veenmosrietland. Dat blijkt vooral uit de hogere planten. Spontane
vestiging van Blonde zegge, Blauwe zegge en Tormentil geeft aan dat er een goede
ontwikkeling optreedt. De ontwikkeling richting veenmosrietland op de 30–40 cm
afgegraven stukken blijkt onder andere uit de vestiging van varens (waaronder
Koningsvaren), mossen (vooral veenmos) en bloemplanten (Kleine zonnedauw). Beide
plantengemeenschappen worden gekarakteriseerd door kenmerkende paddenstoelen. Voor
het blauwgrasland zijn bijvoorbeeld diverse soorten Wasplaten (Hygrocybe) en
Satijnzwammen (Entoloma) kenmerkend (Arnolds 1982). In het blauwgrasland van de
Veerslootslanden zijn onder andere Trechterwasplaat (Hygrocybe cantharellus) en
Kleverige wasplaat (H. glutinipes) waargenomen (Bremer 1989). In veenmosrietland komen
relatief veel Kaal veenmosklokje (Galerina tibiicystis), Vlokkig veenmosklokje (G.
paludosa), Veenmosgrauwkop (Tephrocybe palustris) en Veenmosvuurzwammetje
(Hygrocybe coccineocrenata) voor; alle soorten die nog niet zijn waargenomen op het
afgegraven veen. Deze soorten zijn wel te verwachten. Van Zanen (1988) vermeldt van
afgegraven veen dat zich al snel veenmos vestigde, en vestiging in het tweede jaar na
afgraven van Psilocybe elongatipes. Vanaf het zesde jaar vestigden zich onder andere ook
Galerina paludosa en Tephrocybe palustris. Het tot nu toe ontbreken hiervan op het
afgegraven laagveen in het Staphorsterveld heeft alles te maken met het zeer geringe
oppervlak veenmos (na 7 jaar meer dan 40 vestigingen, maar gezamenlijk oppervlak slechts
3–4 m²).
De ontwikkelingen van beide plantengemeenschappen gaan traag en kenmerkende
paddenstoelen zullen naar verwachting pas in een veel later stadium verschijnen. Dekker et
al. (2002) hebben de paddenstoelflora gevolgd in de proeftuin van Broekhuizen, waar
diverse typen droog grasland waren gemaakt door grond (zand, zavel, leem) van elders aan
te voeren. Hier is vanaf het begin een maaibeheer gevoerd en zijn met de aangevoerde
grond veel zaadplanten en zeer waarschijnlijk ook mycelia/sporen onbewust ingebracht. De
verschillende typen graslandvegetatie (associaties) waren binnen 10 jaar goed ontwikkeld
en er hadden zich per associatie kenmerkende paddenstoelen gevestigd. Op afgegraven veen
is geen sprake van aangevoerde grond en gaan de ontwikkelingen veel langzamer. Hierbij
speelt een beperkt zaadaanbod een rol (wat blijkt uit uitzaai) en het extreme milieu: het
’s winters opvriezen van de met water verzadigde veenbodem, waardoor zelfs tapijten Grijs
kronkelsteeltje open worden gebroken.
Behalve in Overijssel is op meer plaatsen in Nederland veengrond afgegraven (o.a.
Kerkhof 2004). Onbekend is hoe de ontwikkelingen hier zijn geweest voor wat betreft de
mycoflora. De ontwikkeling in het Hemelrijk (rand van de Wieden) laat veel
overeenkomsten zien met de nieuwe natuur in het Staphorsterveld. Hier werd veen deels
afgegraven tot op het zand, waardoor zich hier relatief veel Berk vestigde. Het zich hier
massaal vestigen van de Zandpadvezelkop was hier gekoppeld aan een deels zandige
bodem (Bremer 2001b). In het Staphorsterveld is de soort echter op het veen massaal
verschenen bij Grauwe wilg en blijkt de Nederlandse naam voor deze soort niet helemaal
meer te kloppen.
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Nieuwe natuur op afgegraven veen laat zich niet evalueren aan de hand van
paddenstoelen. Er zijn eerst zaadplanten en mossen nodig voordat paddenstoelen kunnen
verschijnen. Pas in een later stadium is te verwachten dat paddenstoelen in staat zijn om een
bepaald stadium van de ontwikkeling aan te geven; wanneer in feite plantengemeenschappen uit oogpunt van de samenstelling van zaadplanten en bedekking al heel
sterk overeenkomen met de gewenste typen. In deze context indiceren zij niet zo zeer een
ontwikkeling ‘in de richting van’, maar eerder of een ontwikkeling goed is verlopen,
waarbij soorten in een laat stadium verschijnen, als een bevestiging van een vegetatieontwikkeling die heeft plaatsgevonden.
De eerste resultaten bepalen ons voorts bij het gegeven dat bepaalde typen natuur zich
niet zo makkelijk laten maken. Behoud van het bestaande (bijv. oude, ongestoorde
graslanden) blijft naast de ontwikkeling van nieuwe natuur van groot belang. Nochtans
wijzen ze op dit moment in het Staphorsterveld op twee vanuit het gestelde doel niet
gewenste ontwikkelingen, namelijk de vermossing met Grijs kronkelsteeltje en opslag van
bomen en struiken.
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CRISTELLA WEEKEND 2004
Aphyllophorales-werkgroep “Cristella”
p/a B.W.L. de Vries (secr.), Roerdomplaan 222, 7905 EL Hoogeveen
de Vries, B.W.L. (ed.) 2005: Cristella-weekend 2004. Coolia 48(2): 86-91.
The Aphyllophorales working group “Cristella” met over the weekend of 14-16 May 2004 in
Berg en Dal near Nijmegen. Several of the participants report about that meeting and describe some
rare species. Two of these species (Scopuloides leprosa and Uthatobasidium ochraceum) are first
records for The Netherlands.

Dit is een publicatie van de Aphyllophorales-werkgroep “Cristella”, met bijdragen van Nel
Bulthuis (nr. 3), Nico Dam (nr. 2), Joost Stalpers (nr. 4), Bernhard de Vries (introductie en
nr. 1) en Hermien Wassink (nr. 5).
Als het gehele vaderland mijmert over voorbije of toekomende tijden, verkeert Cristella al
weer in schimmelland. Kortom, ’t was geen paddestoelenweer maar dat zegt een
takkenraper helemaal niets; wel de vraag of rot hout nog vochtig is. Halverwege mei 2004
logeerden we bij Berg en Dal in de Maikenshof; aan de zuidkant van de Wylerberg. Het
was een prima onderkomen; precies wat we nodig hadden voor elf mensen met alle
microscooptoestanden. Er was nog wel plaats voor tien meer, maar dat zat er blijkbaar niet
in. Was de NMV nog in winterslaap?
Ons eerste terrein, vrijdag ’s middags na aankomst, lag op enkele meters van
Maikenshof; door Nico met een wijds gebaar “Duivelsberg” genoemd. Via een kabbelende
beek kwamen we daar ook wel terecht. Imposant torenden de hoge beuken op de hellingen
in de namiddagzon en vogelgezang vulde deze machtige kathedraal. Het was een
prachtwandeling. Hier en daar vonden we zowaar een echte paddestoel zoals: Collybia
ocior (Donker eikebladzwammetje), Pholiota mutabilis (Stobbezwammetje) en Mycena
acicula (Oranje dwergmycena). Het echte werk verdween geleidelijk in de diverse doosjes,
waarvan het vullen eigenlijk nooit een probleem is als je aan korstjes doet. Af en toe wordt
er wel een naam genoemd maar meestal komt die pas ’s avonds daarna op papier. Op
leemhellinkjes stond Mniacea jungermanniae (Blauw levermosschoteltje). Als je die voor
het eerst ziet denk je eerder aan muggenpoepjes maar later, thuis onder de stereoloep,
blijken die poepjes prachtige donkerblauwe ascoschijfjes te zijn. In Coolia geeft Strijbosch
(1972) een uitgebreide beschrijving van de soort. Volgens hem, Dennis en ook Nordic
Macromycetes Vol. 1, moet de genusnaam zijn: Mniaecia. De spelling van ons Overzicht
komt overeen met Cannon & al. 1984.
Voor de tweede excursie hadden we zoveel tijd dat het verzamelen nauwkeuriger
gepland moest plaatsvinden; liefst in elk vakje en elk doosje iets anders en dan blijkt dat
met de loep in het veld lang niet alle geheimen te ontwarren zijn. Het terrein bood
diversiteit genoeg. Park Staddijk, aan de zuidwest-rand van Nijmegen, ligt in een wirwar
van dode rivierarmen met klei en hier en daar zandbodem. Parkgedeelten wisselen af met
halfnatuurlijke gedeelten; voedselarm of juist voedselrijk. Het zal u dus niet verbazen dat
we daar een mooie totaallijst kregen.
Zeer verrassend zat daar, zomaar op ooghoogte in een heg van Haagbeuk, Peniophora
laeta (Haagbeukschorszwam). Typisch voor deze oranje soort is het loslaten van de schors,
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net zoals brj de Schorsbreker ('t'uilleninia comedens) en het Korstvormig schorsschijÍ'ie
(Dianype stigma).
Op zondag zouden \\.e naar de Oorjpolder, waar zuidellk van het gehucht (iroenlanden
een prachtig natuurgebied ligI met dezelÍde naam. De rit erheen stelde ons geduld'rvel op de
proeÍ: lange kolonne's wandelaars versperden ons de rveg. In het natuurgebied rvees Nico
ons een natte griebus aan ter rveerszrjden van het smalle pad: "Daar is 'f' Al grazend,
pluizend, zoekend. bukkend en sluipend hebben rve daar in een hele morgen trreehonderd
meter aÍgelegd. begeleid door luid gelor aak uit duizenden kikkerkelen. Het lr erd al spoedig
lekker in het zonnetie en op een kapvlakte hebben rve verspreid over verschillende stronken,
de pasgekozen voorzitter op de hoogste, ons broodie gegeten. 's Middags voerde het pad
langs vele beversporen: afger"reten takken en stammen en gliibaantles over het slik het
u'ater in. Het is een gebied om nooit meer te r.ergeten. Evenals in Staddijk stond ook hier
Caloq,be gambosa (Voorjaarspronkridder). Opvallend rvas de talrrjkheid yan Phlebia
subochracea (Roodgele aderzwam. zie nr. 3) die doorgaans meer heldergeel dan rood is.
Hieronder volgen korte karakteristieken van een paar leuke vondsten
1. Hypochnicium lundellii (Íiguur l)
Hypochnicium lundellii (Bourd.) J.Erikss.

is

een

'doekje' dat microscopisch erg hjl« op het veel

algemenere Harlekiinkorstje (Hypochniciunt
bombycirumt): het is alleen in alle delen kleiner.
Uiterliik ontbreken de harlekijnachtig gebogen en
r.rolijk afstaande stekeltjesr het is gen'oon een saai
plat dun rvit dingetie. Je zou het in het veld kunnen

o

aanzien voor een Kransbekerharskorstie

,t

'o.o

(Hyphoderrua praetermissttrl) die ook rvat poreus
is, r'ooral bij de dunner u.ordende rand. I{et u.erd in
ons land voor het eerst in 1996 gevonden door
Emiel Brourver. die op de Eernsvlakte geduldig wat
dode duinrietstengels met een rvit ovefirekje heeft
r.erzameld. Dankzij de prachtige tekeningen van
llriksson rvas de determinatie geen probleem en
ging het materiaal in het (toen nog) Wijsterse
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0
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,t

o o

{

a

t

o

herbarium. Een volgende vondst rvas aan het
Abbertstrand (coörd 186i503) op 6 december 2000.
Daar zal het rvitte korstje op dode stengels van
Pitrus aan de rand van het smalle zandstrandie. De
derde vondst rvas in de Oorjpolder op 16 mei 200-1:
dit keer op een dode *'ilgetak. In ons land houdt de
soort dus van natte plekjes en kan op zou'el kruiden

als hout zitten ln Baden-Wiirttemberg is het
substraat meest hallverteerd naaldhout
(Krieglsteiner. 2000). Or''er vochtgradiënten in de
bergen (vooralpen) is meest weinig te zeggen.
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Figuur

1.

Hvpochnicíum lundelii. Sporen. basidiën
en hyfen. Maatstreep is 10 prm.

2. Lindtneria panphyliensis (figuur 2)

Sommige korstjes voldoen gewoon niet aan wat (denk ik) het gangbare beeld van
Korstzr.vammen is: saai gekleurde veegjes onderop dooie takken. Nel Bulthuis beschrljÍ1
hierna de ook al in de inleiding genoemde Roodgele aderzrvam. Daan'an durf ik te berveren
<Iat hr1 qua kleur de Vliegenzu'am naar de kroon steekt. Maar ja, je moet er inderdaad een
nat lvilgenbos voor in, en een serie dooie takken omdraaien...
Lindtneria panphyliensis Bernicchia & MJ Larsen is
ook zo'n Ílitsend gekleurde korstzrvam. Het exernplaar
dat rve dit rveekend in Staddijk vonden was ongeveer
trvee vierkante centimeter groot en groeide op een rotte
tak, rvaarschrjnlijk Populier. en inderdaad, onderop.
Het bestond uit een dunne laag nogal los. katoen-achtig

10 pm

u,eefsel, met her-en-der daarop verspreide stompe
stekeltles (odontioïd). De kleur was ovenvegend bleek
zwavelgeel, met cnkele vlekken van een diep oranjcokeren tint (eidooiers van maïskippen). Microscopisch
vielen vooral de sporen op: elliptrsch, met grote stekels
en een grote apiculus. In katoenblaurv kleuren die
sporen sterk (ze zijn c_vanoÍiel), en bllken ook de
ï

pï

a'

Figuur2.

Lindtneria panphl,liensis. Sporen,
jonge basidiën in katoenblauu'',
c-vstidiolen en hylèn met allerlei

basidiën (r'ooral de jonge) diep donkerblaurv kleurende
druppeltjes te bevatten. Aan vele drvarswandjes van de
hyÍèn waren gespen te zren, maar die ku,amen r.vel in
allerlei bizarre varianten voor: valse gespen.
spiraalgespen. normale gespen, gespen zonder septum
en septum zonder gesp. U vraagt, u'ii draaien.
Kenmerkend voor Lindtneria's ziln hun basidiën met
cyanofiele druppels, en cyanohele, gestekelde sporen.

Ilr zijn niet zoveel

soorten van

(elf in de

meest

uitgebreide sleutel die ik ken (Bernicchia & Ryvarden,
gespen.
1998)), en L. panphyliensis zelf is ook nog maar kort
geleden beschreven (Larsen & Bernicchia, 1990) In
die beschnjr''ing wordt geen melding gemaakt van cystide-achtige structuren, maar die
rvaren in ons materiaal w'el aanwezig.

3. Phlebia subochracea (figuur 3)

De Roodgele aderzrt'am (Phlebio subochracea (Bres.) .I Erikss. & Rvl'arden), is door
Geesink in 198:t r.'oor het eerst in Nederland gevonden in een populierenbosje aan de Waal
bij Doornenburg. Tijdens ons Cristella-rveekend vonden u,e het in de Groenlanden, aan de
Waal bii Ooij. op diverse dode rvilgenstammen. I:let rvaren prachtige, soms echt grote.
goudgele tot oranlerode plakken. 'l'ot voor kort rvas de soort nog weinig bekend in
Nederland, maar hij duikt geleidelijk vaker op in meer natte tot vochtige biotopen op
rvilgen- en populierenhout rvaar meestal de schors r,'anaf is.
Het vruchtlichaam is resupinaat. eenlarig. uasachtig en zit dicht tegen het substraat. Het
oppen'lak is onregelmatrg u'rattig, goudgeel, geelbruinig ol roodachtig, r,aak vlekkerig. De
rand is bleker en soms fijn gervimperd. In droge toestand 'uvordt alles korsterig hard en
breekbaar.
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Figuur

3.

Phlebia subochracea. Sporen, basidien, cystiden en hyfen.
Maatstreep.je is l0 pm.

000

Microscopisch zijn Aderzrvammen vaak moeilijk te
bekijken omdat de h,vfen zo in elkaar ven'lochten zqn
en bovendien zeer dunrvandig en/of met kristallen
gemengd. Bij onze soort zijn ze 2-3 pm breed. De
basidiën zijn smal knotsvormig en ongeveer 25-35 prm
lang. De sporen zijn volgens de meeste boeken tot 8
pm lang, maar volgens Jiilich en Stalpers (1980) zrjn

ze kleiner, en dat klopt beter met ons Nederlandse
materiaal dat meest sporen heeft van 14 x 2,1-3 pm.
Ze zr.1n elliptisch tot een beetje allantoid en hebben
vaak een of twee oliedruppeltles. Het hymenium rvordt
versierd met spits toelopende cystiden die ongeveer zl
tot 6 pm breed zljn en zo'n 50 prm lang. Op de basis
l.an de hymeniale elementen zit vaak een geelbrune
kristalmassa zoals in het trama. Al met al is het
gerleldig om dit prachtige korstje te vinden!
Een 'Aphyllo' in de natuur
is vaak simpel en onopvallend.
Maar kijk 1e via apparatuur
dan is het Íàntastisch, heel spannend
4. Scopuloides leprosa (Íigrrur:[. eerste vondst in Nederland)

Scopuloides leprosa (Bourd.
00

Boidin et

al

&

Galz.)

heeft een vruchtlichaam dat
resupinaat is. tot 0"5 mm dik, iets rvasachtig,
maar vrij stevig, samenhang niet al te vast.
een stukie bliiÍl gemakkeLjk aan de naald

OD

ffil

hangen" maar h1'menium niet allrekbaar, dus
níet Phanerocha ete -achtig. Ill,menium glad
tot meestal duidehlk breed-rvrattig, crème-

kleurig tot grijzig bleek geel,

lokaal

duidelijk met roze tint. De rand is duidel4k

algegrensd. nergens llbrilleus

of

met

rhizomorl--achtige strukturen. Met de loep
z1n durdelrlk cr st.iden te zien.

Randhylèn
dunrvandig,

en basale hylèn hyalien,
2-7 pm breed, rnoeilijk te

microscopiseren door de aanrvezigheid van
Figuur

kristallen.
4.

Er is vrijl'el

geen laag van

horizontale hrlèn, bijna alle structuren staan
loodrecht op het substraat. Iir zijn trvee
tr''pen van oy'stiden: het rneest algemene

Scoptloides leprosa. Sporen. basidien, cvstiden
en hvlèn. Maatstreep is 25 pm in het linker dee[.
l0 pm in het rechter deel.
u9

tvpe is spits toelopend. geÍncrusteerd, iets tot sterk dillrandig, niet olrveinig boven het
h1'meniurn uitstekend, regelmatig met een vertakliing. 35-70 x 5-10 prm. Het andere hpe is
dunu'andig, c1'lindrisch of zelfs met een vernauu ing in het midden en dan spatelr'ormig,
basaal geïncrusteerd, 60-120 x 5,5-8 pm, in het midden 3-5,5 pm diam. Drt tvpe steekt
r"anaf het versmalde deel tot 60 pm uit bor,en het hvmenium. Basidra min ol meer
c1'lindrisch tot iets clavaat" 20-30 x :l-5 pm Sporen ellipsoiid tot smal ovoïd, (3.7-),1-5 x

2-2§

p.m

Aan de onderzijde van omgevallen Populier (l'opulus), onder normaal vrij

natte

omstandigheden.

IIet

materiaal voldoet heel behoorlgk aan de beschrijving van Boidin et al

, op twee

aspecten na: er zijn geen fibrilleuze hyÍèn ol rhizomorÍ--achtige structuren, en de basidia
zijn bepaald smal in vergelijking met Boidin's maten (25-32(-4S) ,. 54(-7) pm). Toch heb
ik geen trvijÍèl aan de identiteit. De aanrvezigheid van twee §pen cystidia, de kleine sporen
en de merlovaardige tint van het h.vmenium karakleriseren de soort voldoende.

5. Uthatobasidium ochraceum (figuur 5: eerste vondst in Nederland)

ö öö

ö ötrÀ

ö0öööö"

Uthatobasidtum ochraceurl (Masse) Donk rverd
in Stadspark Staddrjk aan de onderkant
van verrot loothout in loofbos op klei. Het is een
trveede vertegenrvoordiger in ons land van een
gevonden

-I'rosvlies

uit de groep van de Phragmobasidiomyceten. Het lijkt macroscopisch op een
Botryobasidium maar onder de microscoop bhlkt dat
de sporen secundaire sporen vormen en daarom
rekent men

dit

genus

tot de Phragmo's. IIet

vruchtlichaam heeÍl een losse poreuze strukluur en
is licht beige-oker van kleur. De rand is duidehjk,

doch onregelmatig van vorm. De sporen

zi-in

hvalien, subgloboos tot eivormig-ellipsoïid, 8-1 1,5
x 6-9 prm, met brede aÍgeknotte apiculus. De
basidièn z4n cvlindrisch 15-25 x 8-10 pm. De
sterigmen zijn onregelmatig vingen ormig tot l8 pm
lang. De hvÍèn zijn 9-12,5 pm breed en hebben

geen gespen.
Figuur

5.

i u nt oc hra.ce u m. Sporen.
basidien cn hr'[èn Maatstreep is 10 pm.

I i th a

I

olru,si d

W. Dàmon (1998) geeÍÏ

een

uitgebreide beschrijving en merkt op dat de soort
een kalkriike omgeving vraagt. Dit laatste bevestigt
K. v.d. I'ut die in 2000 een beschrijving geeÍl van
een vondst op de kalkrrlke linker Scheldeoever.

De kennismaking met de omgeving van Nijmegen rvas indruk-rvekkend en mocht iemand de
gedachte gehad hebben in dit land uitgekeken te zijn, dan is die voorgoed genezen. "En
passant" r.'onden ne trree sooften nieutr roor Nederland: geen onopvallende priegeltjes
maar gewone recht-toe-recht-aan korsten met genoeg materiaal voor ieder die dat u il We
zien dus uit naar een volgende keer.
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OPROEP VOOR HET MELDEN VAN NIEUWE SOORTEN
De Werkgroep Paddestoelenkartering Nederland (WPN) is momenteel bezig met een
inhaalslag om het soortenbestand van de paddestoelenkartering te completeren ten einde
een actueel inzicht te hebben in de Nederlandse mycoflora. Bovendien worden de
mogelijkheden bekeken om een supplement op het Overzicht van Nederlandse Paddestoelen
te publiceren. Daarvoor is completering van het bestand eveneens noodzakelijk.
Sinds het verschijnen van het Overzicht in 1995 zijn er al honderden soorten aan de
Standaardlijst toegevoegd. Een lijst van aanvullingen, bijgewerkt tot eind 2002, kan worden
geraadpleegd op de website van de NMV of WPN (adressen zie voorin Coolia). Deze lijst is
niet compleet omdat recente opgaven nog moeten worden toegevoegd. Er zijn echter ook
waarnemingen van nieuwe taxa die nog nooit zijn gemeld, bijvoorbeeld omdat ze pas later
zijn gedetermineerd en nooit op een karteringsformulier terecht zijn gekomen. Dit geldt
vaak ook voor revisies van herbariummateriaal.
Wij roepen daarom waarnemers op om niet eerder gemelde nieuwe taxa voor Nederland
aan ons door te geven. Dit kan alleen op speciaal daarvoor bestemde formulieren die
schriftelijk, telefonisch of per e-mail kunnen worden aangevraagd bij Bernhard de Vries of
gedownload van de WPN website. Opgaven van nieuwe taxa worden in het algemeen alleen
geaccepteerd als bewijsmateriaal bewaard is in een herbarium.
Voor één soort maken we hier vast een uitzondering en dat is de Geaderde leemhoed
(Agrocybe rivulosa). Sinds zijn ontdekking in 1999 is deze soort al van tientallen plaatsen
in Nederland gemeld. Opgave is dus niet nodig, al staat de soort nog niet in de aanvullingen
op de website.
Namens de Werkgroep Paddestoelenkartering Nederland
Eef Arnolds & Bernhard de Vries
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VIJFTIEN VRAGEN AAN
André de Meijer
Rob Chrispijn
Jodenweg 1, 8385 GP Vledderveen
Chrispijn, R. 2005. Fifteen questions to André de Meijer. Coolia 48(2): 92-98.
André de Meijer, a Dutch mycologist working in Brasil, is interviewed about his mycological
work.
Wat weten we eigenlijk van elkaar? Weinig. En soms is het ook maar beter om dat zo te houden. Er
zijn tenslotte al genoeg diepte-interviews en emo-tv programma’s. Nou is binnen een vereniging als
de onze de kans op al te persoonlijke ontboezemingen niet groot. Wat ons bindt is de belangstelling
voor paddestoelen en die hebben niets van doen met onze zieleroerselen. Toch kan het interessant
zijn om te weten wat een ander mens beweegt en wat hem of haar zo aanspreekt in de vele
verschijningsvormen van de natuur. Laat ik voor mezelf spreken: ik ben wel nieuwsgierig naar de
mycologische achtergronden van mensen die ik tegenkom op een excursie of op de jaarlijkse
nieuwjaarsbijeenkomst. Daarom heb ik de Coolia redactie voorgesteld om zo af en toe een mycoloog
15 vragen voor te leggen. U bent gewaarschuwd!
De eerste naam die me te binnen schoot was die van André de Meijer. Wie zegt u? Omdat hij al
jaren in Brazilië woont, zullen niet zo veel mensen hem
kennen. Ik kwam zijn naam voor het eerst tegen op een
rapport van een paddestoeleninventarisatie in ZeeuwsVlaanderen. Jaren later ontmoette ik hem in Wageningen toen
daar het Europees Mycologisch Congres werd gehouden. Ter
gelegenheid van de 40-jarige bruiloft van zijn ouders was
André over uit Brazilië. Het bleek dat hij in een plantenkas
bivakkeerde als bijverdienste. In deze kas werd hennep veredeld voor medicinale doeleinden. Soms drongen onbekenden ’s nachts binnen om verse hennep te stelen. De
nachtelijke aanwezigheid van André moest dit verhinderen.
Een ongebruikelijke manier van geld verdienen die mij
meteen voor hem in nam. Ik keek dat najaar veel rond in
Amsterdam in het kader van het boek ‘Champignons in de
Jordaan’. André besloot om een keer mee te gaan en haalde
op begraafplaats Westgaarde een fraai exemplaar van de
Harige satijnzwam uit de bosjes. Deze Entoloma hirtum is
een zeer zeldzame soort met een wollige, roodbruine steelbekleding, die nieuw was voor Amsterdam en sindsdien hier
ook niet meer is waargenomen. Zo’n vondst schept een band.
Dus af en toe mailen we elkaar, zoals ook nu:

André, misschien kun jij na deze lange inleiding je leven kort samenvatten?
Ik emigreerde in 1978 naar Brazilië. Sinds 1979 verken ik de macrofungi van de
zuidelijk gelegen deelstaat Paraná. Tot in 2000 woonde ik in een klein natuurreservaat op
de gemeentegrens van Curitiba, de hoofdstad van Paraná. Daarna verbleef ik drie jaar in de
heuvels buiten Curitiba. Nu woon ik in een groot natuurreservaat in het kustgebied. Van
1980 tot 1983 was ik in Nederland en speurde naar macrofungi op de Zeeuwsvlaamse
geboortegrond. De afgelopen jaren schreef ik artikelen en een boek over paddestoelen in
Paraná.
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1. Wat was de eerste paddestoel die je bewust zag?
Ik heb uit de kindertijd geen herinnering aan een specifieke soort. We woonden tussen
de akkers, met ook enkele sterk bemeste weilanden. Publiek toegankelijk bos ontbrak in de
omgeving van IJzendijke en reizen deden we niet. Ik zal toen ongetwijfeld breeksteeltjes,
inktzwammen en Weidekringzwammen hebben gezien, maar dat heeft geen blijvende
indruk nagelaten. Voor de wilde natuur was in mijn ouderlijk huis niet zo veel belangstelling, wel voor de gebruiksnatuur: mijn moeder was altijd bezig in de tuin en mijn vader
was altijd op en tussen de akkers te vinden.
2. Hoe ben je met de mycologie in aanraking gekomen?
In 1974 moest ik een werkstuk produceren voor het eindexamen biologie. De eigenaar
van het enige bosje in de omgeving verleende me toestemming tot het regelmatig bezoeken
voor de duur van dat schoolonderzoek. Het was een geheimzinnig oord waar vrijwel
niemand mocht komen en ik werd meteen verliefd op dat terrein. Het bleek een belangrijke
roestplaats te zijn voor ransuilen. Ik bestudeerde daar vogels, zoogdieren, vlinders, hogere
planten, mossen en paddestoelen. Voor mossen kreeg ik hulp van mijn biologieleraar Pieter
Roorda van Eysinga, die een groot kenner was. Maar paddestoelen bleken veel problemen
op te leveren. Daarom zocht ik contact met het echtpaar Tjallingii en met Kees Bas. De in
dit terrein algemene Adonismycena maakte door zijn schoonheid en veronderstelde zeldzaamheid veel indruk op mij. En zo raakte ik gefascineerd door de mycologie. In 1975 werd
ik lid van de NMV en begin 1976 nam ik deel aan de microscopiedag voor beginners in het
gastvrije huis van Frans en Dien Tjallingii. Meteen daarop kocht ik de microscoop aangeboden in Coolia 18 (pag. 56) en met dat toestel werk ik nog steeds.
3. Wat maakte dat je naar Brazilië ging?
In de tijd dat ik op de Hogere Landbouw School zat in Dordrecht vluchtte ik dagelijks
de Biesbosch in. Dat kon niet goed gaan en toen ik voor de tweede maal zakte voor het
tweede semester moest ik van school af. Ik ging toen wonen in een leefgemeenschap op de
grens van de prachtige Schouwse Vroongronden. Kleinschaligheid en meditatie waren
belangrijke pijlers binnen die gemeenschap en ik herinner me dat jaar als uitermate fijn en
leerzaam. Daarop volgde een stage op een Achterhoeks biodynamisch tuinbouwbedrijf. Niet
veel later kwam de uitnodiging van mijn oom en tante in de Braziliaanse deelstaat Mato
Grosso do Sul om het daar eens te komen bekijken. Na 7 maanden op hun sojabedrijf te
hebben meegedraaid verhuisde ik naar een klein natuurreservaat in Curitiba en begon daar
met paddestoelen.
4. Wat trekt je aan in Brazilië?
Vooral de ruimte, in letterlijke en figuurlijke zin. Momenteel woon ik erg afgelegen en
als ik mijn huis uitstap kan ik de openbare onverharde weg 8 kilometer bewandelen zonder
ook maar één woning tegen te komen: de weg is geflankeerd door onafzienbaar woud. In
Paraná ben ik de enige die in het wild voorkomende paddestoelen bestudeert, een
omstandigheid die me het gevoel geeft nuttig bezig te zijn en niemand ‘in de weg’ te staan.
5. Vertel iets over je leven in het kleine natuurreservaat nabij Curitiba.
Curitiba ligt op de hoogvlakte (900 m boven zeeniveau) en heeft een subtropisch
klimaat. Dit 50 ha grote reservaatje, gelegen in de vallei van de Iguaçu rivier, inundeerde zo
eens per jaar en mijn woonstee helaas ook regelmatig. Het bos werd gedomineerd door
Sebastiana commersoniana, een boom uit de Wolfsmelkfamilie die natte voeten goed
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verdraagt. Na daar precies één jaar paddestoelen te hebben verzameld en beschreven keerde
ik halverwege 1980 naar Nederland terug, omdat ik me toch onvoldoende voorbereid
voelde voor die klus en vooral te weinig determinatieliteratuur bezat. Ik heb toen een paar
maanden gastvrijheid genoten op het Rijksherbarium, waar de directeur me toestond om
exact 1000 pagina’s kosteloos te fotokopiëren. Uit nieuwsgierigheid begon ik tegelijkertijd
aan een mycologische verkenning van Zeeuws-Vlaanderen. Die zou zich over drie
seizoenen gaan uitstrekken, omdat het me ’s winters, wonende in Antwerpen, niet gelukte
om me als werkend passagier in te schepen voor de terugkeer naar Brazilië.
6. Je ging Zeeuws-Vlaanderen pas inventariseren toen je daar al niet meer woonde?
Merkwaardig genoeg werd de nieuwsgierigheid naar de zwammen van mijn geboortegrond pas goed aangewakkerd toen ik in Curitiba met paddestoelen was begonnen. Het
grootste deel van de literatuur die ik bezat ging over Centraal-Europese soorten. Ik had
tevens het gevoel gekregen een gebied te hebben verlaten wat ik natuurhistorisch maar half
kende. De mycologische verkenning van Zeeuws-Vlaanderen heeft dat gevoel weggenomen. Tegelijkertijd was het ook een soort afrekening met het verleden, een afronding
van een periode. En achteraf besefte ik pas dat waar ook ter wereld iemand mycologie
bedrijft, de kennis van de Noord-Europese soorten toch de basis blijft. Dus in alle opzichten
was die inventarisatie het beste wat ik op dat moment had kunnen doen.
7. Hoe hou jij jezelf in leven en onder welke omstandigheden verricht je mycologisch
onderzoek in Brazilië?
Eerst woonde ik dus vlak bij Curitiba, een stad met anderhalf miljoen inwoners en een
universiteit waar men Lilloa heeft, de Flora Neotropica Monographs (waarin vele
belangrijke werken van Singer), en Mycologia. Voor andere tijdschriften reisde ik eens per
jaar naar het Instituto de Botânica in São Paulo en fotokopieerde daar wat ik het hardst
nodig had. In Brazilië heb ik altijd gratis behuizing gehad. Ik ben zuinig op mijn spullen en
leef tamelijk sober. Soms verdiende ik wat met ornithologisch onderzoek. Begin jaren
negentig verzamelde ik ’s winters in dennenplantages in en rondom Curitiba Suillus luteus
(Bruine ringboleet), S. granulatus (Melkboleet) en S. cothurnatus, waar ik thuis de
hoedhuid afstroopte, ze dan in plakken sneed, droogde en voor US$ 75 per kilo (drooggewicht) verkocht aan een macrobiotisch restaurant in São Paulo. Dat restaurant sloot, en
vanaf 1994 deed ik vertalingen Portugees-Engels. Verdiensten door middel van mycologisch onderzoekswerk had ik enkel in 1992, 1999 en 2001.
In 1992 kocht ik een fototoestel met macrolens en heb in dat jaar in Paraná 500 soorten
macrofungi gefotografeerd. Die dia’s worden bewaard op het Nationaal Herbarium
Nederland in Leiden. Vanaf 1999 verricht ik met tussenpozen consulentschap bij Embrapa
Florestas, een federale instelling voor bosbouwkundig onderzoek nabij Curitiba. Inmiddels
heb ik een computer, maar geen internetaansluiting, omdat op mijn huidige woonplek geen
telefoonnet is. Ik bezoek Curitiba eens per week voor de postbus en internetkwesties en
minstens eens in de maand kom ik op de universiteitsbibliotheek. Mijn privé-bibliotheek
blijft groeien. Mijn fototoestel met macrolens is drie jaar geleden gestolen, maar mijn
microscoop liet men staan. Mijn taken bij Embrapa Florestas bestonden uit het verzamelen
en determineren van macrofungi voor de opname in de collectie van fungicultures aldaar.
Verder werkte ik voor hen aan een boekje over paddestoelen van het oorspronkelijke bos
met Araucaria angustifolia (Paraná pine). Het manuscript van dat boekje is nu gereed en er
wordt gezocht naar de voor publicatie benodigde financiële middelen.
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8. Wat is de opzet van het boek en voor wie is het bestemd?
Aanvankelijk was het bedoeld voor een breed publiek, maar tijdens het veldwerk vond
ik zoveel nieuwe soorten dat het een boek geworden is voor mycologen met een beknopte
inleiding voor natuurbeschermers. Het bestaat grotendeels uit gedetailleerde beschrijvingen
van 100 soorten paddestoelen, met voor elke soort een aquarel, geproduceerd door ervaren
illustrators. Verder bevat het de namenlijst van alle tot nu toe van Paraná bekende
macromyceten.
9. Waarin verschilt het zoeken naar paddestoelen in Nederland met dat in Brazilië?
In Nederland is de natuur erg versnipperd. Bij mijn onderzoek in Zeeuws-Vlaanderen
moest ik op de fiets en liftend grote afstanden overbruggen om de verschillende terreinen te
bezoeken. Hier in Brazilië begint het bos bij mijn achterdeur. Ik heb in Paraná op drie
plaatsen gewoond en de mycologisch best geïnventariseerde stukken liggen direct rondom
die woningen. Daar komt bij dat je hier het hele jaar door paddestoelen kunt vinden, ook al
wordt het in de winter duidelijk minder. Mycologen in Holland hebben een half jaar waarin
er buitenshuis op mycologisch gebied zo weinig te beleven valt dat er alle tijd is om heerlijk
bij de haard gedetailleerde rapporten te produceren. Die periode ontberen we hier en het is
mede daardoor dat men zich hier soms beperkt tot het produceren van soortenlijsten. Wat
ook een groot verschil is met Europa is dat je in Paraná weinig mycorrhizapaddestoelen
vindt. Alleen in plantages van exotische dennen en eucalyptussen tref je vele – met het
plantmateriaal – geïntroduceerde symbionten aan. Met uitzondering van polyporen zijn de
meeste macrofungi hier kleine saprotrofe soorten. Dat heeft wel zo zijn voordelen bij het
opbergen.
Over het algemeen wordt aangenomen dat tropisch-subtropisch regenwoud
paddestoelenrijker is dan bossen in het gematigde klimaat. Als je fungi in het geheel neemt
zal dat ongetwijfeld zo zijn, maar als je enkel basidiomyceten beschouwt dan weet ik dat
nog zo net niet. Tot nu toe heb ik in Paraná, een gebied vijf maal zo groot als Nederland,
1541 basidiomyceten gevonden. Het Overzicht van de Paddestoelen in Nederland vermeldt
er maar liefst 2709. Bij jullie komt een gigantisch aantal soorten mycorrhizapaddestoelen
voor, een groep waar we het hier praktisch zonder moeten stellen. Overigens zit ik hier
3000 kilometer bezuiden de equator. Dichterbij de evenaar liggen streken waar de variatie
aan bomen en planten veel hoger is dan hier. Het kan zijn dat in dergelijke wouden de
rijkdom aan paddestoelen ook groter is.
10. Beschrijf het gebied waar je nu zit.
Ik woon op een heuveltop met weiland waarin tot voor kort waterbuffels graasden en dat
nu wordt herbebost. Het woud begint overal rondom op minder dan een halve kilometer
afstand. De directe omgeving hobbelt tussen zeeniveau en 200 m hoogte en het klimaat is
tropisch zonder droogteperiode. Naar het westen kijk ik op de hoogste top van zuidelijk
Brazilië, de Paraná Piek van 1900 meter, gelegen in het kustgebergte. Brulapen en toekans
hoor ik dagelijks. Ik woon hier inmiddels bijna twee jaar en heb 330 soorten macrofungi en
247 soorten vogels waargenomen. Naar fungi keek ik hier slechts in het eerste jaar;
sindsdien wacht ik op een nieuwe verzamelvergunning. Wie belangstelling heeft voor de
paddestoelenlijst van dit terrein zal ik die graag toezenden.
In dit tropische laaglandbos zijn, in afnemende volgorde, Mycena, Marasmius en
Marasmiellus de soortenrijkste geslachten. Nemen we Paraná in zijn geheel, dus inclusief
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de wouden op de koelere hoogvlakte, dan komt Entoloma op de tweede plaats. Het aantal
onbeschreven soorten is hoog. In de twee Mycena publicaties met Maas Geesteranus komen
72 soorten aan bod, waaronder 66 nieuwe. In Entoloma ligt het percentage nieuwe soorten
vermoedelijk even hoog. Onder de taailingen en ruitertjes ligt dit percentage aanzienlijk
lager, met name dankzij de inspanningen van Singer en ook omdat in die genera de
vruchtlichamen een wat langere levensduur hebben, hetgeen de kans vergroot dat ze al eens
verzameld en beschreven zijn.
11. Als er bij jou zoveel Mycena’s voorkomen, moet het contact met Maas Geesteranus wel
heel belangrijk zijn geweest?
De samenwerking met hem is het beste wat me op het vlak van de mycosystematiek is
overkomen. Wat heb ik veel van hem geleerd! Een resultaat is het boekje Mycenae
paranaenses, bij de KNAW uitgegeven in 1997, met het jaar daarop een aanvullend artikel
in Persoonia. Zoals ik al zei, Mycena is hier in Paraná het soortenrijkste geslacht en ik
hanteer beide publicaties dus voortdurend sedert hun verschijnen. De sleutels lopen als een
trein en tot mijn voldoening heb ik de afgelopen 7 jaar maar héél weinig aanvullende
soorten gevonden. Dat Maas Geesteranus het op 82-jarige leeftijd nog aandurfde om zo’n
aanzienlijke klus aan te vangen is een zeldzaam staaltje van heroïek en toewijding geweest.
Hij was een no-nonsense man: geen woorden maar daden.
12. Geef eens een impressie van een mycologische excursie.
Enige tijd geleden kreeg ik bezoek van een vier man sterk televisieteam dat werkte aan
een documentaire over het Atlantische regenwoud. We gingen naar het relatief makkelijk
begaanbare bospad dat wordt gebruikt voor natuurbeschermingseducatie, want de heren
hadden vergeten hun laarzen mee te nemen. Daar deden we een bijzondere vondst: een
vrijwel zwart zwammetje waarvan ik hen kon verzekeren dat het een eerste vondst voor
Paraná betrof. Maar dit donkere geval boeide hen slechts matig, want ze lijden aan een soort
beroepsdeformatie en kijken uitsluitend met de ogen van tv kijkers. Bij thuiskomst bleek het
om Campanella floridana Singer te gaan, mogelijk een nieuwe soort voor Brazilië. Daar
was ik heel blij mee, maar het televisieteam raakte pas opgewonden bij het ontdekken van
twee viriele vruchtlichamen van Phallus callichrous. Deze soort heeft een oranje top en een
sterk zoete geur. De gleba was al geheel verdwenen, maar er vlogen nog wat kleine wespen
rond (geen vliegen!). Een van de televisiemannen interpreteerde de nog intacte, afhangende
sluier rond de steel als een condoom. Mij dunkt van een nogal onbetrouwbaar type!
Zelf was ik uitermate verheugd met de vondst van een solitair vruchtlichaam dat deed
denken aan een Satijnzwam uit de sectie Calliderma. Na microscopisch onderzoek bleek
het te gaan om een soort die ik in Paraná slechts twee maal eerder had gevonden. Ze houdt
het midden tussen Dermoloma en Camarophyllopsis, en het betreft vermoedelijk een
onbeschreven soort van een nieuw geslacht.
13. Wat zijn je grootste problemen bij het mycologische werk?
Zonder universiteitsdiploma, titel en vaste baan ben je voor de meeste Braziliaanse
collega’s tamelijk onbeduidend en word je genegeerd. Die onmogelijkheid om op basis van
gelijkwaardigheid met collega’s van gedachten te wisselen ervaar ik als het grootste
probleem. Dat sinds 1999 mijn professionele status iets is verbeterd, heb ik te danken aan
buitenstaanders, niet aan mycologen. Veel natuurliefhebbers reageerden positief op het
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Mycena boek met Maas Geesteranus, maar van Braziliaanse mycologen is nooit een reactie
gekomen.
Een groot nadeel is ook dat dit gigantische land een bibliotheek ontbeert waar alle
belangrijke mycologische werken aanwezig zijn. Veel tijdschriften ontbreken in geheel
Brazilië, om over boeken nog maar te zwijgen. Wat zijn jullie toch goed af met die absolute
topbibliotheek in Leiden.
Door een recent aangenomen wet ben ik sinds kort verplicht om mijn privé collectie aan
een officiële nationale instantie af te staan. Geen enkel Braziliaans herbarium heeft echter
de financiële middelen om me een minimum aan veiligheid te kunnen garanderen. In het
bekende Instituto de Botânica kwam regenwater in de mycologische collectiezaal en alle
exsiccaten zijn nu beschimmeld.
Omdat ik niet de Braziliaanse nationaliteit bezit, wordt door de nieuwe wetgeving mij
de samenwerking met buitenlandse mycologen, waaronder het opsturen van biologisch
materiaal, ongekend moeilijk gemaakt. Een ander probleem, dat maar ten dele met
mycologie te maken heeft, is het continue gevoel van onveiligheid dat je hier hebt. Er is
veel criminaliteit, vooral in de steden. Voor literatuur hebben inbrekers geen belangstelling,
maar investeren in ander materiaal is hachelijk!
14. Waar houden Braziliaanse mycologen zich mee bezig?
De meesten bestuderen plantenziekten of zijn actief in de medische of industriële
mycologie. Het aantal dat zich bezighoudt met paddestoelen is erg klein. Bij mijn weten
heeft Brazilië slechts twee paddestoelenamateurs: ikzelf en een 86-jarige immigrant in de
deelstaat Rio Grande do Sul, in dit land mijn meest gewaardeerde collega. Van de
professoren, waarvan de meeste jonger zijn dan ik, is er één bezig met buikzwammen, vier
met plaatjeszwammen en de rest - de meerderheid - met polyporen. Het merkwaardige in dit
land is dat biologen zich het liefst bezighouden met dezelfde groepen, en dus kolossale
velden braak laten liggen. Zo heeft Paraná geen enkele bryoloog, slechts één lichenoloog en
een handvol algenstudenten die zich allemaal toeleggen op éénzelfde groep (kiezelwieren).
Het meeste contact heb ik daarom met buitenlandse mycologen. En daarvoor is het
internet natuurlijk van onschatbare waarde. Ik kon de afgelopen 20 jaar slechts twee keer
afreizen naar het vaderland, waar ik een gigantische familie heb. Corresponderen is voor
mij dus van groot belang en ik heb gemerkt dat dit geldt voor véél emigranten. Mijn
correspondentie verloopt volledig via e-mail. Dat betekent tijdwinst en een enorme
kostenbesparing.
15. Ten slotte, wat is op mycologisch gebied jouw grootste wens?
Ik heb een omvangrijk, steeds groeiend manuscript met gedetailleerde beschrijvingen
van en sleutels tot alle macrofungi van Paraná, met gegevens over hun habitat, verspreiding
en fenologie. Dat manuscript wordt up-to-date gehouden in de computer en ik hoop dat het
ooit in zijn geheel gepubliceerd zal kunnen worden.
Enkele publicaties van André de Meijer:
Het Braziliaanse Duumpje heeft geen wipstaart. Het Duumpje, Kwartaalblad van
Natuurbeschermingsvereniging West-Zeeuws-Vlaanderen 17(4): 3-10. 1991.
Mycenae paranaenses. Verhandelingen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen, Afdeling Natuurkunde, Tweede Sectie (Amsterdam/Oxford/New York/Tokyo)
97: 1-164. 1997. (samen met R.A. Maas Geesteranus).
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Further Mycena’s from the state of Paraná. Persoonia 17(1): 29-46. 1998. (samen met R.A. Maas
Geesteranus).
Hydrocyanic acid in mushrooms, with special reference to wild-growing and cultivated edible
species. Deutsche Lebensmittel-Rundscheu (Stuttgart) 95(9): 366-373. 1999. (samen met T.
Stijve).
Mycological work in the Brazilian state of Paraná. Nova Hedwigia 72(1-2): 105-159. 2001.

BIJNA EEN BLUNDER
Bernhard de Vries
Roerdomplaan 222, 7905 EL Hoogeveen
De Vries, B. 2005. Almost a blunder. Coolia 48(2): 98-99.
The author reports on an excursion in a very small forest in very dry circumstances where
nevertheless 60 species were found.

Het was al tijden gortdroog weer geweest. De dagen en weken voordat de IVN-excursie
naar Altinghorst zou plaatsvinden, op 25 oktober 2003, hadden mij weinig paddestoeligs en
veel waardeloos spul opgeleverd. Ik had dus geen hoge pet op van onze aanstaande
excursie. Moest ik die arme beginners rondleiden door dor kreupelhout en doornige
braamstruiken zonder één sappig champignonnetje? Neen, driewerf neen: ik zou uitwijken
naar de beschutting van de boswachterij Ruinen. Daar stonden tenminste Valse
hanekammen.
Op de bewuste zaterdagmorgen stonden drie dames op de parkeerplaats die precies
wisten wat ze wilden: een piepklein bosje naast Altinghorst bij Drijber; het terrein dat op de
uitnodiging stond... Met het gevoel van “Eigen schuld dikke bult” en “Dat wordt dus
helemaal niks” reed ik de drukpratende dames naar de plek van hun keuze waar ons een
verrassing wachtte. Daar stonden nog acht extra deelnemers vol enthousiasme en met
glunderende gezichten op ons te wachten. Ik begon om tijd te rekken met een verhaaltje
alsof er niets bijzonders voorgevallen was, maar inwendig kon ik wel door de grond gaan.
De wandeling leidde door het kleine bosje van de familie Van Zegeren waar je nog net
niet je benen breekt door verraderlijke bramenstengels direkt naast het oude Altinghorst dat
helemaal vergeven is van dat spul. Langzaam gaande probeerde ik iets te vinden wat de
mensen toch nog het gevoel zou geven dat er ook nog paddestoelen bestaan.
Het werd een morgen met verrassingen. Wie had daar nou een Bietengordijnzwam
(Cortinarius umbrinolens) (“Ja, hij ruikt ècht naar rode bieten!”) verwacht? Of nog een
Roodsteelfluweelboleet (Boletus chrysenteron) en een Tengere beukentaailing (Marasmius
setosus)? Ook vrijwel alle mogelijke houtverteerders waren present. Tegen het eind van de
morgen moesten we het aquaduct van het Oude Diepje nog even zien en daar, in de
beukenlaan, zagen we mooie Vliegenzwammen, Eekhoorntjesbroden en Oesterzwammen
(uitgelaten deelnemers!). Het totaal kwam op 60 soorten waarvan een heel klein piezeltje op
een rotte gaatjeszwam, ik denk op een oude Oligoporus, voor de tweede keer in Nederland
werd gevonden: Protocrea farinosa. Dankzij de betrokkenheid van de deelnemers werd het
een fantastische dag.
Ik schaam mij diep; bijna had ik acht enthousiaste mensen in de kou laten staan.
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Beschrijving van Protocrea farinosa (Berk. & Broome) Petch
Vruchtlichaam bestaat uit een dun crèmekleurig korrelig (melig) lijkend subiculum, zeer
fragiel, op een rotte polypoor. Perithecia grotendeels in het subiculum verzonken, ongeveer
0,25 mm diameter, doorschijnend gelig. Asci met zestien deelsporen waarvan een deel bijna
rond is en een deel afgeknot eivormig. De sporen meten 3,2 tot 4 µm.
Totaallijst van Drijber, Altinghorst; Coördinaten 233/535
PLAATJESZWAMMEN
Amanita muscaria
Boletus chrysenteron
Boletus edulis
Clitocybe candicans
Clitocybe metachroa
Collybia butyracea
var. asema
Cortinarius umbrinolens
Crepidotus variabilis
Flammulina velutipes
Galerina hypnorum
Laccaria proxima
Lactarius necator
Lactarius quietus

Vliegenzwam
Roodsteelfluweelboleet
Eekhoorntjesbrood
Kleine bostrechterzwam
Tweekleurige trechterzwam
Botercollybia
Bietengordijnzwam
Wit oorzwammetje
Gewoon fluweelpootje
Geelbruin mosklokje
Schubbige fopzwam
Zwartgroene melkzwam
Kaneelkleurige melkzwam

Marasmius setosus
Megacollybia platyphylla
Mycena filopes ss. lat.
Mycena galericulata
Mycena galopus
Mycena arcangeliana
Mycena vitilis
Paxillus involutus
Pleurotus ostreatus
Psathyrella artemisiae
Psilocybe fasciculare
Tubaria furfuracea ss. lat.

Tengere beukentaailing
Breedplaatstreephoed
Draadsteelmycena
Helmmycena
Melksteelmycena
Bundelmycena
Papilmycena
Gewone krulzoom
Gewone oesterzwam
Wollige franjehoed
Gewone zwavelkop
Gewoon donsvoetje

Peniophora quercina
Phanerochaete velutina
Phlebia radiata
Piptoporus betulinus
Rogersella sambuci
Schizopora paradoxa
ss. lat.
Schizopora flavipora
Skeletocutis nivea
Stereum gausapatum
Stereum hirsutum
Stereum ochraceoflavum
Trametes versicolor
Tremella mesenterica
Vuilleminia comedens

Paarse eikeschorszwam
Ruig huidje
Oranje aderzwam
Berkenzwam
Witte vlierschorszwam
Witte tandzwam

Xylaria hypoxylon
Rhopographus filicinus

Geweizwam
‘Varenroetvlekje’

NIET PLAATJESZWAMMEN
Achroomyces peniophorae Wasgeel trilkorstje
Basidiodendron caesiocinereum
Ruwsporig harshaarveegje
Bjerkandera adusta
Grijze buisjeszwam
Botryobasidium botryosum Grootsporig trosvlies
B. subcoronatum
Gespentrosvlies
Calocera cornea
Geel hoorntje
Cerocorticium confluens Ziekenhuisboomkorst
Cylindrobasidium laeve
Donzige korstzwam
Dacrymyces stillatus
Oranje druppelzwam
Daedalea quercina
Doolhofzwam
Daedaleopsis confragosa Roodporiehoutzwam
Fomes fomentarius
Echte tonderzwam
Hirneola auricula-judae
Echt judasoor
Hyphoderma puberum
Fluwelig harskorstje
Hyphoderma setigerum
Barstend harskorstje
Macrotyphula fistulosa
Pijpknotszwam

Abrikozenbuisjeszwam
Kleine kaaszwam
Eikenbloedzwam
Gele korstzwam
Twijgkorstzwam
Gewoon elfenbankje
Gele trilzwam
Gewone schorsbreker

ZAKJESZWAMMEN
Claviceps microcephala
Pijpestrootjemoederkoren
Nectria cinnabarina
Gewoon meniezwammetje
Protocrea farinosa (korte beschrijving zie boven)
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WIE NIET WAAGT...
Digitale microscoopfoto’s “uit het losse handje”
Peter Klok
Tolhuis 24-26, 6537 MH Nijmegen
Klok, P.F. 2005. No guts... Digital microscope pictures by hand. Coolia 48(2), 100-103.
Use of a digital camera, handheld, to make pictures through a microscope is described. Some
results are presented.

Nieuwe snufjes zijn altijd duur, maar als er genoeg verkocht wordt en als er genoeg
concurrentie is, daalt de prijs snel. Zo ook met digitale camera’s. Zijn de topprodukten nog
behoorlijk kostbaar, een redelijk goede digitale camera komt al in de buurt van de prijs
van een goede ‘conventionele’ camera.
Er zijn verschillende punten waarop conventionele en digitale camera’s vergeleken
kunnen worden, onder andere:

! Voor conventionele en digitale camera’s van ongeveer gelijke prijs geldt dat je
conventioneel een veel betere resolutie hebt. Dat betekent in de praktijk: negatief en dia
geven betere kwaliteit vergrotingen. Maar als je geen grote, scherpe posters wilt maken
en tevreden bent met briefkaart- of A4-formaat afdrukken, is digitaal niet zo’n
bezwaar.
! Met een digitale camera “kan je maar raak schieten”, terwijl je dat niet zo gauw met
een conventionale camera doet. Digitaal heb je dus veel meer foto’s, mogelijk ook die
ene die net iets scherper of iets beter van compositie of belichting is. Maar je hebt wel
veel grotere aantallen om te bekijken en te bewaren, al kun je onderweg de slechte al
wegknikkeren.
! Een digitale camera geeft meteen resultaat, want er hoeft geen filmpje ontwikkeld te
worden.
Goed, ik ben dus overstag...
Maar daar gaat het hier niet om. Het gereedschap dat digitale camera heet, gebruik ik
om foto’s van paddestoelen te maken. Niet uitzonderlijk, want er zijn al veel mensen die
dat doen. Naast het kunnen tonen van mooie plaatjes zijn foto’s goed als geheugen om
sommige paddestoelen ‘objectief’ terug te kunnen halen. Zo kan je bijvoorbeeld eventuele
andersdenkenden overtuigen van jouw gelijk bij een determinatie (al moet ik bekennen dat
dat ook wel eens verkeerd, dus andersom, uitpakt).
Bij het determineren komt in veel gevallen al snel de microscoop om de hoek kijken.
Goede tekeningen van het preparaat dat door de microscoop bekeken wordt, zijn dan
onontbeerlijk, want na een paar minuten is het gezicht op prachtige vormen en formaties
van cellen verdwenen. Een goede foto van een preparaat, eventueel met gecalibreerde
meetlat erbij, komt daarom altijd van pas. Je kunt dan achteraf nog tekeningen maken of
verbeteren zodat de belangrijke details goed te zien zijn, je kunt prachtige plaatjes laten
zien en je kunt die andersdenkenden weer op het goede pad proberen te krijgen.
100

Maar om foto’s door een microscoop te maken, is een speciaal opzetstuk nodig, dat je
moet bijkopen of eventueel zelf moet (laten) maken, nietwaar? In het eerste geval is er
geld nodig en in het tweede geval zijn er inzicht, handigheid, materiaal en tijd nodig.
Dat tweede ben ik van plan om nog eens doen, maar waarom eerst niet eens de digitale
camera “uit het losse handje” geprobeerd? Gewoon de camera voor een oculair houden,
scherpstellen, afdrukken.
Het digitale “raak kunnen schieten” is een uitkomst om van alles uit te proberen! Het
bleek een schot in de roos, want na wat proberen kwamen er best leuke plaatjes te
voorschijn. Eerlijk gezegd sta ik nog steeds versteld van de resultaten!
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Hoe ga ik daarbij te werk? Ik gebruik een binoculaire microscoop en een kleine,
handzame, digitale camera (SONY Cyber-shot DSC-P93 met 5,1 megapixels). Microscoop
instellen en preparaat bekijken totdat er iets interessants te zien is. Dan de camera pakken,
instellen op oneindig, op hoogste gevoeligheid (400 ASA) en eventueel inzoomen
(maximaal 3x optische zoom). De camera voor het gewenste oculair brengen en met mijn
linkerhand vasthouden. Het beeld op het schermpje achter op de camera scherpstellen door
met mijn rechterhand aan de fijnregelknop van de microscoop te draaien. Omdat de
camera licht is, is dit alles gemakkelijk te doen zonder al te veel getril.
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Daarna de camera met beide handen zo goed mogelijk fixeren en afdrukken. Wat dat
fixeren betreft, de Engelstalige Moser is meestal het blokje met de perfekte hoogte als
steun voor mijn linkerelleboog en het transformatorkastje van de microscoop meestal voor
mijn rechterelleboog. En wat het afdrukken betreft, ik druk gewoon met een wijsvinger af
en gebruik dus geen zelfontspanner of draadontspanner.
Simpel, nietwaar? De resultaten zijn op de bijgevoegde foto’s te zien!
Nog een paar losse opmerkingen:
• Mijn microscoop heeft een gecalibreerd meetlatje in één van de oculairs. Handig om zo
ook de absolute maat van cellen op een foto te hebben. Al heb ik wel problemen om het
meetlatje ook goed scherp te krijgen...
• De bij de microscoop behorende objectieven zijn 4x, 10x, 40x en 100x. Van een andere
microscoop heb ik een objectief dat 2,5x vergroot. Hiermee kan ik mooie plaatjes van
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kleine objecten (zoals Ascomyceten, Myxomyceten) maken. Verwisselen van
objectieven is geen probleem omdat de schroefdraad van objectieven gestandaardiseerd
is!
Meestal zoom ik 3x in om maximale vergroting en geen kader van het microscoopoculair op de foto hebben. Maar soms is het leuk om het plaatje in een rond zwart kader
te hebben...
De belichtingstijd en het diafragma kan ik op het beeldschermpje aflezen bij het maken
van foto’s. Mijn grootste zorg daarbij is dat de belichtingstijd kort genoeg is om het
effect van trillen (komt natuurlijk door de spanning!) zo klein mogelijk te houden.
Daarom stel ik de gevoeligheid standaard op 400 ASA in, al is het natuurlijk beter om
dat niet zo hoog te doen, omdat dat ten koste van de resolutie, de gevoeligheid, gaat.
Maar als er weinig licht is, moet je wel hoog instellen om een korte belichtingstijd te
hebben.
Door handmatig instellen van diafragma en belichtingstijd kunnen in bepaalde gevallen
wellicht betere resultaten verkregen worden. Maar daar heb ik nog niet mee
geëxperimenteerd.
In het begin heb ik de macro-instelling van de camera gebruikt (opname tot 10 cm),
maar de laatste tijd stel ik in op oneindig. In dat geval hoeft de camera niet scherp
gesteld te worden en wordt de foto sneller genomen met minder kans op trillen. Bij een
vaste opstelling is dit niet van belang.
Voor het kleurpalet stel ik de camera in op kunstlicht. Bij gebruik van opvallend licht
(het 2,5x objectief), gebruik ik een daglichtlamp. Verder gebruik ik geen filters.
Wellicht ten overvloede: flitsen is uit den boze!
Door meer ervaring, door experimenteren en door kritisch blijven, worden de resultaten
nog steeds beter. Al zijn schone glaasjes ook erg belangrijk...
Om snel iets terug te kunnen vinden, sla ik de goede foto’s op met een bestandsnaam
waarin datum van de opname, naam van de paddestoel en een tweedelig volgnummer
voorkomt. Zo is 20041024-Pholiota-squarrosa-1c.jpg een foto gemaakt op 24 oktober
2004, van Pholiota squarrosa, de eerste keer die dag dat ik deze soort tegenkwam (1) en
de derde foto (c) van deze soort.
De foto’s zelf zet ik per tijdsperiode op cd.
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door Eef Arnolds

U wist het wellicht nog niet, maar toch is het zo: We zijn een rijke vereniging. We koesteren
en bewaken immers een enorme schat, onze kroonjuwelen, een treffende eretitel voor de
meest waardevolle paddestoelengebieden in ons land. Een overzicht van kroonjuwelen
danken we aan Leo Jalink die in 1999 de 200 mooiste in de etalage van Coolia zette.
Uiteindelijk is dit de kroon op het werk van inspanningen van heel veel leden die terreinen
inventariseren en bereid zijn om hun gegevens te leveren aan het landelijke databestand. Zo
worden onze juwelen voortdurend opgepoetst en gepolijst. Van tijd tot tijd wordt er in Coolia
eentje tegen het licht gehouden. En dan blijkt dat zelfs begraafplaatsen en stadsparken
mycologisch kunnen schitteren.
In dat verband was 20 maart 2004 gedenkwaardig. De Commissie Paddestoelen en
Natuurbehoud organiseerde een dagvullend programma waarin de kroonjuwelen werden
uitgestald. Het toegestroomde publiek kon zich vergapen aan mycologische pareltjes uit het
Bunderbos, de rijkdommen in de landgoederen van het Kromme Rijngebied, Scharlaken
wasplaten van de Limburgse kalkgraslanden, de beroemde Satansboleet van Huys ten Donck.
We ontdekken kroonjuwelen, koesteren ze, maar er is één groot probleem: ze zijn niet
ons eigendom. Misschien is de vereniging toch niet zo rijk als ze eerst leek. De kostbaarheden bevinden zich immers in andermans vitrine. De zorg ervoor is vaak toevertrouwd
aan organisaties die natuurbehoud nastreven. Je zou denken dat ze daar wel in goede handen
zijn, maar dat is helaas niet altijd het geval. Op de juwelendag werd ingegaan op de grotendeels vergane glorie van de Notenlaan bij Zeist en de vele mislukte pogingen om de
eigenaar, Staatsbosbeheer, tot een paddestoelvriendelijk beheer te bewegen. Het gaat hier
nota bene om het enige Nederlandse gebied dat specifiek om zijn mycologische waarden als
natuurreservaat is aangekocht! Tijdens de laatste werkweek in Limburg bezochten we een
schraal graslandje bij Cottessen, vermaard om zijn wasplatenflora. Het terrein bleek volledig
verruigd te zijn en van de waardevolle mycoflora was geen spoor meer te bekennen. In de
laatste nieuwsbrief van de Paddestoelenwerkgroep Drenthe staat een schrijnend stukje van
Cees Koelewijn over het verdwijnen van de enige vindplaats ter wereld van de onlangs
beschreven IJsvogelsatijnzwam (Entoloma alcaedicolor) langs de Oude Norgerweg. De
berm werd door de beheerder, wederom Staatsbosbeheer, afgeschoven, hoewel die instantie
op de hoogte was gebracht van de uitzonderlijke betekenis van deze plek. Deze voorvallen
vormen ongetwijfeld maar het topje van de ijsberg.
Het verbijsterende van die 20e maart was dan ook dat de eigenaren en beheerders van al
die kroonjuwelen nergens in de zaal te bekennen waren. Er waren ook geen journalisten om
de glans van onze geleasde kroonjuwelen uit te dragen naar de wijde wereld. Het bleek dat
niemand ze had verwittigd. Zo blijven we, een beetje wereldvreemd, preken voor eigen
mycologische parochie. Wat een gemiste kans!
Kom op, mensen, open dat kistje! Zet die mycologische juwelen in het zonnetje, zodat
ook anderen van de schittering kunnen genieten en ze op waarde leren schatten. Alleen dan
mogen wij verwachten dat beheerders er zorgvuldig mee om gaan.

GEMAKKELIJK HERKENBARE PLANTENPARASIETEN
VI – Ochropsora ariae op Bosanemoon
Aad Termorshuizen
Biologische bedrijfssystemen, Wageningen Universiteit,
Marijkeweg 22, 6709 PG Wageningen
Termorshuizen, A.J. 2005. Easily recognizable plant parasites. VI. Ochropsora ariae on Anemone
nemorosa. Coolia 48(2): 105-106.
Ochropsora ariae is described on Anemone nemorosa. It is not very common in the Netherlands
and its alternative hostplant is Sorbus aucuparia.

Dit keer een halve beschrijving: de roest Ochropsora ariae wordt hier alleen beschreven op
Bosanemoon, hoewel Lijsterbes de voornaamste alternatieve waardplant is.
Ochropsora ariae (Fuck.) Ramsb.
Synoniemen: Melampsora ariae Fuck.; Caeoma sorbi Oud.; O. sorbi (Oud.) Diet.; O. ariae
(Fuck.) P. & H. Sydow.
Beschrijving van een vondst van 23 april 2004, Kathagerbroek, Nuth, Zuid-Limburg,
verzameld door Peter-Jan Keizer, op Bosanemoon (Anemone nemorosa).
Bladstengels zeer sterk verlengd, tot meer dan 25 cm, bladeren vergroot, enigszins
bleekgroen. Aeciën (zie voor een inleiding over roesten Termorshuizen, 2004) aan de
onderzijde van de bladen in grote hoeveelheden, ca. 300–500 µm in diameter, witachtig met
een tint lichtbruin. Aeciosporen (18–)23(–24) × (17–)18–22(–23) µm, dunwandig (max.
1 µm), zeer fijn wrattig (net te zien bij 1000× vergroting), ovaal, soms rond in omtrek, vaak
wat hoekig. Spermogoniën aan de bovenzijde van de bladen, aanvankelijk onder het
bladoppervlak, klein (100–200 µm diameter), spaarzaam verspreid over het blad, bruin.
Urediën en teliën worden gevormd op Lijsterbes (Sorbus aucuparia) en andere Sorbussoorten, de sierplant Geitenbaard (Aruncus dioicus) alsmede enkele Prunus-soorten en
Appel (Malus sylvestris). Dit uredium/teliumstadium wordt volgens Wilson & Henderson
(1966) vooral gevonden op jonge planten. Gäumann (1950) suggereert dat O. ariae van
Geitenbaard en die van bovengenoemde houtige planten wellicht verschillende biologische
soorten zijn die morfologisch niet te onderscheiden zijn. Het aecium-stadium wordt slechts
gevormd op bosanemoon; enkele andere anemoonsoorten (o.a. de Gele anemoon, A.
ranunculoides, worden mogelijk, maar dan zeer zelden, ook geïnfecteerd (Gäumann, 1950;
Poelt & Zwetko, 1997).
Ochropsora Diet. is met maar drie soorten een klein geslacht van roestschimmels. Het
onderscheidt zich doordat de basidiosporen zich in de teliën vormen (Blumer, 1963). Bij de
meeste roesten wordt een basidium gevormd als resultaat van (externe) kieming van een
telium, en op het basidium worden dan weer de sterigmen en basidiosporen gevormd. Maar
bij Ochropsora kiemt het telium dus intern en zet zich dan om in een basidium. Deze
kieming is onder de microscoop niet te zien. Hierdoor vervaagt het onderscheid tussen
teleutospore en basidium, en hierop moet men bedacht zijn bij het consulteren van de
literatuur. Teliën worden in het najaar gevormd; de omzetting in basidiën heeft plaats in het
voorjaar, waarna direct basidiosporen gevormd worden die de groeipunten van de
wortelstokken van Bosanemoon kunnen infecteren. Na infectie kan de schimmel permanent
aanwezig blijven in deze groeipunten. Zo’n soort infectie waar de schimmel steeds in de
105

plant aanwezig blijft wordt wel een systemische infectie genoemd. De schimmel lijkt in
Nederland niet algemeen te zijn.
Op Bosanemoon is de schimmel eenvoudig te herkennen aan de groei-afwijkingen die
hij veroorzaakt op de waardplant, en aan de aanwezigheid van aeciën. De enige andere roest
op Bosanemoon, Tranzschelia fusca (Relh.) Diet. (= T. anemones (Pers.) Nannf.), vormt
teliën en spermogoniën op Bosanemoon, maar geen aeciën en heeft geen alternatieve
waardplant. Interessant is dat ook deze roest groeiafwijkingen op Bosanemoon veroorzaakt,
in dit geval vervormde en blekere bladen en afwezigheid van bloemen. Op Sorbus, Malus
en Pyrus kunnen naast O. ariae alleen Gymnosporangium-soorten gevonden worden (Ellis
& Ellis, 1985; Termorshuizen 2004).
Met dank aan Huub van der Aa voor overleg.
Literatuur
Ellis, M.B. & Ellis, J.P. 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London.
Blumer, S. 1963. Rost- und Brandpilze auf Kulturpflanzen, Gustav Fischer Verlag, Jena.
Gäumann, E. 1959. Die Rostpilze Mitteleuropas. Büchler & Co., Bern.
Poelt, J. & Zwetko, P. 1997. Die Rostpilze Österreichs. 2. revidierte und erweiterte Auflage des
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Wissenschaften.
Termorshuizen, A.J. 2004. Gemakkelijk herkenbare plantenparasieten. III. Gymnosporangium
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MEDEDELINGEN
Twee hoogleraren
Twee NMV-leden werden onlangs hoogleraar, beiden aan de Universiteit Wageningen.
Beiden proficiat!
Thom Kuyper werd per 1 januari 2005 benoemd tot persoonlijk hoogleraar bij de sectie
Bodemkwaliteit. Hij was al hoofddocent Bodembiologie en biologische bodemkwaliteit.
Zoals het persbericht luidde: “Benoeming tot persoonlijk hoogleraar geschiedt op grond van
voortreffelijke verdiensten op het eigen vakgebied, onderwijsprestaties en grote
persoonlijke kwaliteiten.” De expertise van Thom ligt vooral op het terrein van de interactie
tussen plant, schimmel en bodem. De benoeming geldt voor een verlengbare periode van
vijf jaar.
Pedro Crous werd vorig jaar al benoemd tot hoogleraar Evolutionaire fytopathologie. Vanaf
2002 is hij directeur bij het Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) in Utrecht, na een
carrière als onderzoeker bij de Universiteit van Pretoria (Zuid-Afrika).
Pedro kreeg onlangs ook de Christiaan Hendrik Persoon medaille. Op het 43e congres
van de South African Society for Plant Pathology werd voor de vierde maal sinds 1979 deze
medaille uitgereikt. Het is de hoogste wetenschappelijke onderscheiding die deze
vereniging kent. Pedro kreeg hem voor wetenschappelijk werk van de hoogste categorie en
voor indrukwekkende prestaties op het gebied van de mycophytopathologie, met name
moleculair-taxonomisch onderzoek. Op het ogenblik werkt hij (en het CBS) aan barcoding
van schimmels en het MycoBank project.
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VAN DE REDACTIE
Eindelijk, Coolia! Het zal u niet ontgaan zijn dat dit nummer later dan gebruikelijk in de
bus viel. Omstandigheden noopten de redactie andere zaken prioriteit geven. En aangezien
de portefeuille met kopij volledig leeg was, geen reserve, moest deze hele aflevering nog in
elkaar gezet worden vanaf het moment dat hij eigenlijk al bij de drukker had moeten liggen.
We vragen uw begrip hiervoor; het blijft vrijwilligerswerk, en zonder kopij valt er ook niets
vooruit te werken. En we vragen nog iets meer; leest u vooral door!

Meer kleur in Coolia
Sinds 1997 bevatten twee, soms drie nummers van Coolia per jaar vier bladzijden met
kleurenfoto’s. De kwaliteit van deze foto’s wisselt nogal eens, en dat kan verschillende
oorzaken hebben. Een dia legt een heel traject af voor hij gedrukt in Coolia staat. Eerst moet
hij gemaakt worden (dat doet u), dan wordt hij gedigitaliseerd (een lithograaf), en
vervolgens gedrukt (de drukker). Overal kan wat fout gaan. Gedeeltelijk ligt dit aan de
drukker/lithograaf, voor een ander gedeelte ligt het aan de kwaliteit van de aangeleverde
dia’s. Om niemand voor het hoofd te stoten zijn voorheen bij een artikel wel eens dia’s
geaccepteerd die niet optimaal waren. Soms worden er onscherpe dia’s of foto’s aangeleverd, soms zijn de dia’s of foto’s somber of juist lelijk uitgebeten. Nu is er veel
mogelijk in fotobewerkingsprogramma’s, maar niet alles. Slechte kleurenfoto’s dragen niet
bij aan het kijkplezier van de lezer. Daarom zal er voortaan strenger op beeldkwaliteit
geselecteerd worden. Onder een goede dia verstaan we een dia die doortekend is in de
donkere partijen en niet is uitgebleekt in de lichte partijen. Te donkere of te lichte dia’s
vallen dus af omdat daar zelfs door de beste drukker niets moois van te maken is.
Tijdens een korte redactievergadering na afloop van de nieuwjaarsbijeenkomst kwam
nog een ander voorstel ter tafel, namelijk om in Coolia vaker kleurenfoto’s af te beelden, en
sowieso meer illustraties (ook zwart/wit) op te nemen. In principe is er budget voor kleur in
iedere aflevering. Te denken valt aan een opzet waarbij lezers een dia opsturen van een
recente vondst van een soort die nieuw is voor Nederland, in ons land (zeer) zeldzaam is of
op een andere manier bijzonder (bijvoorbeeld een soort die slechts zelden wordt afgebeeld).
Dit zou u kunnen zien als een uitbreiding van de rubriek ‘Bijzondere vondsten’, maar dan in
beeld en vergezeld van een summiere tekst: soortnaam, datum en vindplaats (plus eventuele
bijzonderheden).
Ook waar het zwart/wit afbeeldingen betreft is er nog veel te winnen. Bij veel artikelen
zouden illustraties (foto’s of lijntekeningen) een waardevolle aanvulling op de tekst
vormen. En veel kleurenfoto’s komen ook goed tot hun recht als ze zwart/wit worden
afgedrukt. De redactie heeft echter niet de beschikking over een ‘beeldbank’, om die
figuren uit te putten.
Vrijwel op elke NMV-excursie zijn er fotografen actief. Er worden ieder seizoen dus
heel wat foto’s gemaakt. En ongetwijfeld wordt er thuis ook het nodige afgetekend. Wat is
leuker dan dat de hoogtepunten daarvan zijn terug te zien in Coolia?
Concreet: We roepen u op om aan de redactie door te geven als we u kunnen benaderen
voor beeldmateriaal voor Coolia, of het daarbij nu om (kleuren)foto’s of tekeningen gaat.
De opmaakredactie behoudt zich het recht voor om beeldmateriaal te selecteren, en
uiteraard hangt het volledig van de beschikbare kopij af hoe vaak we een beroep op u zullen
doen.
107

P.S.
Hoewel in principe de opmaakredactie het liefst originelen ontvangt en alles zelf inscant
(dia’s, foto’s, tekeningen) beschikken sommige leden zelf over scanners van voldoende
kwaliteit. Voor de volledigheid volgen op de pagina hierna de richtlijnen voor het zelf
scannen van afbeeldingen.
< lever de beeldbestanden alleen als bronbestand, dus niet als Word, Excel of Powerpoint
bestand, en maak ze niet op in een tekstverwerker;
< scan de plaatjes minimaal op het formaat zoals ze uiteindelijk in Coolia moeten komen
(groter mag altijd, kleiner niet);
< het format mag tiff of jpeg zijn, de laatste liefst niet gecomprimeerd;
< lijntekeningen scannen op 1200 dpi, format bitmap, LZW-compressie kan worden
toegepast;
< zwart-wit afbeeldingen op 300 dpi, format gray-scale;
< kleurenafbeeldingen op 300 dpi, format CMYK;
< veel digitale camera’s leveren plaatjes met 72 dpi; dat geeft niet, als de foto’s maar
navenant groot zijn (dus veel groter dan de uiteindelijk te publiceren grootte).
Indien u grote bestanden (meer dan 1 MB) naar de Coolia-redactie wilt sturen ontvangen
wij die het liefst op CD, anders raakt onze mailbox overbelast. Ons e-mail adres staat op de
binnenzijde van de achterkaft, wellicht ten overvloede hier nog even:
RedactieCoolia@hotmail.com of Cooliaredactie@yahoo.com

Oproep: boekbespreking veldgidsen
Coolia kent al lang een rubriek Boekbesprekingen, waarin nieuw verschenen mycologische
literatuur besproken wordt. Van verschillende kanten hebben we de vraag gekregen of
hierin niet eens aandacht aan veldgidsen gegeven kan worden. Velen van ons hebben
tijdens paddestoelenexcursies waarschijnlijk wel zo’n handig plaatjespocketboek op zak om
al tijdens de wandeling te proberen vers gevonden paddestoelen te plaatsen. Een paar voorbeelden zijn de gidsen van Marcel Bon, Ewald Gerhardt, Morten Lange, en er zijn er zeker
nog meer. Maar welk van die boekjes voldoet nu het best? Hoe representatief zijn de
afbeeldingen? En hoe compleet zijn die gidsen eigenlijk?
We zijn op zoek naar iemand die een soort vergelijkend warenonderzoek over een aantal
van de meest gebruikte veldgidsen wil schrijven. Liefst natuurlijk iemand die al enige
ervaring met enkele daarvan heeft. Wie voelt zich geroepen? Als u dit wel wat lijkt, neemt u
dan met Marijke Nauta of Nico Dam contact op (adressen zie achterkaft).
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