Voorplaat: Otidea onotica. Foto: Carel Breukink
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 paddenstoelen 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; 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.science.ru.nl/nmv/
Index Coolia (vanaf 1983) op http://www.mlf.science.ru.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:
Aflevering
49(3)
49(4)
50(1)
50(2)
1

Artikelen
14 mei
14 augustus
14 november
14 februari

Vaste rubrieken1
1 juni
1 september
1 december
1 maart

Column, excursie-aankondigingen, verenigingsmededelingen.
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KUNNEN KUNSTMATIG TOEGEDIENDE MYCORRHIZASCHIMMELS ZOUTSCHADE BIJ BOMEN VERMINDEREN?
P.J. Keizer
Kruisweg 23, 3513 CS Utrecht
Keizer, P.J. 2006. Can mycorhizas increase salt tolerance of trees? Coolia 49(2): 57–66.
This paper summarizes and discusses the EU report “Mycorhiza and Salt Tolerance of Trees” by I.
Weissenhorn (2003).

B

ij bedrijven die bomen verzorgen en plantsoenbeplantingen aanleggen zijn bepaalde
preparaten met mycorrhizaschimmels en andere hulpmiddelen beschikbaar. Volgens
de verkopers van de in de handel zijnde producten laten die preparaten de bomen
beter groeien of helpen ze om de bomen te beschermen tegen ongunstige omstandigheden.
De moeilijkheid is dat er tot nog toe weinig onderzoek is gedaan waar de effectiviteit van
die preparaten uit blijkt. Het is daarom bijzonder interessant dat er nu een onderzoek aan
de werking van deze producten is gedaan, specifiek gericht op zoutstress bij bomen. Zout
is weliswaar maar één van een groot aantal ongunstige omgevingsvariabelen, waartegen de
producten bescherming zouden moeten bieden. Zoutstress komt langs wegen, waar wordt
gepekeld tegen gladheid, echter veel voor. In theorie zouden dus veel (weg-)bomen, die van
deze zouttoediening te lijden kunnen hebben, geholpen kunnen worden door de producten.
In de jaren 2000–2002 is er onderzoek uitgevoerd dat primair tot doel had om de effecten
van mycorrhiza’s op zoutstress bij bomen te testen. Het onderzoek maakte deel uit van een
EU project genaamd “The Use of Mycorrhizal Fungi in Phytoremediation Projects” [Het
gebruik van mycorrhizaschimmels in fytoremediatie projecten
(= herstel van land met behulp van resistente planten)].
Het onderzoek werd uitgevoerd door Ingrid Weissenhorn,
onder verantwoordelijkheid van het bedrijf Pius Floris
Boomverzorging B.V. te Vught. Dit bedrijf leverde ook de commerciële mycorrhizapreparaten waarvan de werking onderzocht
is, en specifiek gereedschap voor de toediening van die preparaten aan levende bomen. Ik heb van de onderzoekster toestemming verkregen om haar onderzoeksrapport voor Coolia te bespreken. Alle foto’s bij dit verhaal zijn ook van haar afkomstig.
Planten en zout in het milieu
Zout (Natriumchloride, NaCl) is voor de meeste planten giftig
wanneer het in hogere concentraties aanwezig is in het bodemvocht. Enkele soorten planten tolereren hoge zoutconcentraties; Figuur 1. Zoutnekrose
deze planten vinden we in kweldervegetaties in de nabijheid (afsterving door zoutvan de zee. In Nederland speelt zout een rol in het westen van schade) bij bladeren van
het land, waar het in de bodem aanwezig is als gevolg van de Linde.
aanwezigheid of de vroegere aanwezigheid van de zee. Ook de zoute zeewind kan schadelijk
zijn voor bladeren van planten. Langs wegen komen ook periodiek (‘s winters) hoge zout57
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concentraties voor, omdat er in het kader van de gladheidbestrijding wordt gepekeld. Enkele
plantensoorten hebben daar enorm van geprofiteerd. Zo is tegenwoordig het Deens lepelblad
(Cochlearia danica), van oorsprong beperkt tot het kustgebied, nu in het gehele land langs
gepekelde wegen te vinden. Voor de meeste planten, en zeker voor de bomen die vaak langs
wegen zijn aangeplant, is dat zout echter ongunstig. De schadelijkheid van pekel is echter
wellicht minder ernstig dan wel wordt aangenomen, juist doordat het wordt toegepast in de
winter. Dat is voor planten een inactieve periode. Tevens is het zo dat het zout na aanbrengen
snel weer wegspoelt naar diepere bodemlagen of naar de bermsloot, zodat de invloed zich
maar korte tijd doet gelden. Ten slotte is de zoutinvloed het sterkst direct langs de weg omdat
daar het meeste wegwater terecht komt en de grond in zakt. Dus alleen bomen direct langs
een weg zouden aanzienlijke schade kunnen lijden.
Het zout beïnvloedt de planten op verschillende directe en indirecte wijzen. Het chloride
en natrium werken direct giftig op de planten; ze verstoren bepaalde stofwisselingsprocessen.
Natrium kan ook de opname van andere mineralen belemmeren. Zout in het bodemvocht
maakt dat de plant moeilijker water kan opnemen door de hogere osmotische spanning van
het bodemvocht. Ten slotte verandert zout de bodemstructuur in ongunstige zin doordat het
natrium ten dele de plaats inneemt van andere bodemmineralen. Wanneer zout via wind of
opspattend zout wegwater op bladeren belandt, onttrekt het vocht aan de bladeren door osmotische werking. De bladeren lopen daardoor schade op.
Boomsoort

Mycorrhiza type
AM

Mycorrhiza
inoculum
G. etunicatum

Commercieel
preparaat
MVC

Aesculus hippocastaneum
Witte paardenkastanje
Aesculus pavia
“Gladde kastanje”

AM

G. geosporum

MFS

Ulmus × hollandica
Hollandse iep

AM

MTI

Populus canescens
Grauwe abeel

AM & ECM

Tilia cordata
Winterlinde
Fagus sylvaticus
Beuk

ECM

G. etunicatum
P. involutus
S. citrinum
G. etunicatum
P. involutus
S. citrinum
P. involutus

ECM

L. bicolor

MTIP

MTI

MTIP

Tabel 1. Boomsoorten waaraan in de kwekerij gevoeligheid voor zoutschade is getest. Kolom
2 geeft de mycorrhizavorm die bij de boom voorkomt (zie kader over mycorrhiza), kolom 3 de
soorten schimmelmycelium waarmee een deel van de boompjes is geënt, en kolom 4 de commerciële preparaten (zie Tabel 2) waarmee een ander deel van de boompjes is behandeld.
G. = Glomus, L. = Laccaria, P. = Paxillus, S. = Scleroderma.
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MYCORRHIZA
‘Mycorrhiza’ is de benaming van de samenlevingsvorm tussen planten en schimmels, waarbij de schimmels zich in de wortels bevinden. De schimmel profiteert van fotosyntheseproducten van de groene plant (suikers), maar draagt op zijn beurt, via de hyfen die in de bodem
groeien, bij aan de vocht- en mineralenopname ten behoeve van de plant. De belangrijkste
twee vormen van mycorrhiza zijn:
- Arbusculaire Mycorrhiza (AM): de hyfen van de schimmel dringen de wortelcellen in en
vormen geen mantel rondom de wortel; vormen geen bovengrondse vruchtlichamen; vooral
bij kruiden en bij enige bomen. Ook wel endomycorrhiza genoemd.
- Ectomycorrhiza (ECM): de hyfen van de schimmel dringen wel de wortel binnen, maar
niet de cellen; de schimmelhyfen bedekken de worteltop met een dicht weefsel (mantel);
veel soorten vormen bovengrondse vruchtlichamen (paddestoelen); vooral bij bomen en bij
enige kruiden.
Planten (bomen) met zoutschade vertonen vaak verkleuringen aan de bladeren (bijvoorbeeld beukenbladeren verbleken bij zoutvergiftiging) of sterfte aan de bladranden (Figuur 1).
In ernstige gevallen vallen de bladeren af en kunnen takken of de gehele boom dood gaan.
Niet alle bomen reageren hetzelfde bij zoutstress. Als gevoelig gelden o.a. Beuk, Haagbeuk,
Linde en Paardenkastanje en als minder gevoelig gelden o.a. Eik, Robinia en Populieren
(van de Burg, 1981). Iepen zijn bij uitstek bestand tegen de zilte zeewind; vandaar dat in de
kustgebieden graag Iepen werden geplant. Helaas zijn intussen bijna alle Iepen verdwenen
als gevolg van de Iepenziekte (een dodelijke schimmelaantasting). Ook de bodemschimmels vertonen verschillende gevoeligheid voor zout, al is hierover veel minder bekend. Een
kwelderplant als Zeeaster (Aster tripolium) heeft mycorrhiza, wat betekent dat de betreffende
schimmel het zout kan verdragen. De meeste zoutplanten hebben evenwel geen mycorrhiza.
Het onderzoek
In de literatuur is wel gesuggereerd dat natuurlijke mycorrhiza’s of extra mycorrhiza’s of
speciale mycorrhiza’s planten kunnen beschermen tegen de schadelijke effecten van zout.
Om dat te testen is in een reeks van experimenten getracht na te gaan of dit geldt voor een
aantal veel gebruikte laanbomen. Daarom is aan deze bomen kunstmatig een aantal schimmelpreparaten toegevoegd, waarna ze
zijn opgekweekt in een zoute bodem.
Vervolgens is gekeken of er minder
schade of groeireductie optrad in vergelijking met controle-exemplaren, die
zonder behandeling maar in overigens
gelijke omstandigheden opgekweekt
werden. De experimenten zijn uitgevoerd aan jonge, 1-3-jarige boompjes
die in een kwekerij in potten werden
opgekweekt (Fig. 2). Boomsoorten en
behandelingen staan samengevat in
Tabel 1.
Figuur 2. Opstelling van de kwekerijproeven
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Afk.
MFS

Handelsnaam
Mycor® FlowerSaver®

MI

MycorTree® Injectable

MTI
MTIP

MycorTree® TreeSaver Injectable
MycorTree® TreeSaver Injectable Pt

MVC

Mycor® VAMCocktail®

Ingrediënten
als MVC, maar 22.000 sporen/kg plus
“rhizosfeer bacterieën”
Pisolithus tinctorius sporen (hoeveelheid
niet aangegeven)
MVC plus MTIP
Pisolithus tinctorius sporen
(> 3.9 miljard sporen/kg) plus
“rhizosfeer bacterieën”
Entrophospora columbiana,
Glomus etunicatum, G. clarum, G. spec.
> 88.000 sporen/kg (> 15% per soort)

Tabel 2. Commerciële preparaten die getest zijn op hun werkzaamheid tegen zoutschade. In
de tekst worden ze genoemd bij hun afkorting (kolom links).
Naast de kwekerij-experimenten werd ook nog Zomereik (Quercus robur) gebruikt in een
wegbeplanting van 6 – 8 jaar oud op zandbodem langs de Rijksweg A2 nabij Vught.
De myceliumpreparaten van de ectomycorrhiza (ECM-) schimmels Gele aardappelbovist (Scleroderma citrinum) en Krulzoom (Paxillus involutus) zijn beide afkomstig van vervuilde bodems. De AM-schimmel Glomus geosporum was afkomstig van zoute bodem. De
commercieel verkrijgbare mycorrhizapreparaten bevatten behalve sporen van verscheidene
schimmelsoorten ook droge Yucca plantenextract en humuszuren (‘humic acids’). Yucca
extract is een middel dat bacteriegroei bevordert en geregeld in bodemverbeteringsprogramma’s wordt toegepast.
Alle volgens Tabel 1 behandelde bomen werden in een reeks van 3 tot 5 van zwak tot
sterk oplopende zoutconcentraties opgekweekt in potten in een boomkwekerij, van elke categorie in een 5-7-voudige herhaling. De concentraties waren 0, 1, 2, 4 of 8 g/l (gram per liter)
zout in het water. Daar komt nog de van nature aanwezige achtergrondhoeveelheid zout (ca.
0.5 g/l) bij. Ter vergelijking: zeewater bevat ongeveer 35 g/l zout.
Van alle bomen werden ook controles opgekweekt zonder schimmel-inoculaties. Om
spontane mycorrhizavorming te voorkomen, werd aan de meeste controles van de Iep en de
twee Kastanjes in het groeiseizoen van 2001 het fungicide Benomyl toegevoegd.
Bij 120 eiken van de laanbeplanting werden de volgende behandelingen uitgevoerd:
- toevoegen van perliet via “luchttunnels”;
- toevoegen van perliet plus mest (wormengrond) via luchttunnels
- toevoegen van perliet plus MI (zie Tabel 2) via luchttunnels
- controle: geen enkele wortelbehandeling
Bij elk van de behandelingen werd in de groeiperioden van mei 2001 tot oktober 2002 4×
zout toegevoegd in een hoeveelheid van telkens 10 kg over een oppervlak van ca. 10 m2 rond
de boom. Dat komt globaal overeen met 3 gram per liter als alle neerslag wordt meegeteld.
In werkelijkheid verdampt een groot deel (vaak meer dan de helft) van de neerslag en kan de
zoutconcentratie sterk oplopen. Bij de toegevoegde hoeveelheid zout komt een onbekende
 Perliet is een korrelige minerale stof die gunstige vocht- en luchtregulerende eigenschappen heeft.
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hoeveelheid zout door pekel afkomstig van de weg. Tijdens de proef is ook geprobeerd het
zout met water dieper in de bodem te spoelen. De uiteindelijk gerealiseerde zoutconcentraties
in het wortelmilieu zijn dus onbekend.
Resultaten
In het onderzoeksrapport worden de resultaten per boomsoort gepresenteerd. Ik kort de namen van de commerciële producten weer af volgens Tabel 2.
Witte paardenkastanje
Bij de boompjes van deze soort had het zout een duidelijk effect: de bladranden waren verdord en de groei was duidelijk afgenomen, en wel sterker naarmate de zoutconcentratie hoger
was. Dit komt goed overeen met de bekende zoutgevoeligheid van de paardenkastanje. De
inoculatie met de schimmel Glomus etunicatum noch de toediening van het product MVC
kon deze effecten verminderen. Er werden ook geen significante verschillen gevonden tussen effecten van de schimmel en het commerciële product (dat verschillende componenten
bevat).
Onderzoek aan de wortels wees uit dat het deel van de wortels met endomycorrhiza’s bij
alle behandelingen (controle, schimmelinoculatie en MVC) ongeveer gelijk was, nl. ongeveer 40% van de totale lengte, bij de laagste zoutconcentratie. Dit percentage nam bij alle
behandelingen af met toenemende zoutconcentratie.
Een deel van de boompjes van de controlegroep was behandeld met het fungicide
Benomyl om de ontwikkeling van mycorrhiza’s tegen te gaan. Hier werd een lagere graad
van mycorrhiza-ontwikkeling waargenomen. Er was echter geen verschil in groei tussen deze
behandelde boompjes en de andere. Er werd dus geen betere bescherming tegen zoutstress
waargenomen bij boompjes met meer mycorrhiza.
“Gladde kastanje”
De groei (lengtetoename en diktetoename) van deze boompjes leek minder af te nemen bij
toenemende zoutstress bij zowel inoculatie met de schimmel Glomus geosporum als bij toediening van MFS, vergeleken met de controle. Door de sterke variatie in de gegevens is deze
uitspraak niet al te sterk. Er was geen verschil in ontwikkeling van de mycorrhiza’s te vinden
bij de drie behandelingen.
Opvallend genoeg kon de toegediende schimmel G. geosporum, die oorspronkelijk afkomstig was van zoute bodem, niet terug gevonden worden (moleculaire analyse toegepast)
in de wortels van de boompjes. Hieruit volgt dat deze schimmel het in de concurrentie met
andere, van nature aanwezige schimmels heeft afgelegd. De waargenomen verschillen in
groei tussen behandelde boompjes en de controle moeten dus door andere oorzaken tot stand
zijn gekomen. Mogelijk speelden hier toevoegingen van organische stoffen bij de inoculatie
en bij de behandeling met MFS een rol.
Hollandse iep
Bij de Iepen werden pas een duidelijke afname in groei en zoutschade in de bladeren waargenomen na toediening van hogere zoutconcentraties. Dat stemt overeen met de reputatie van
de Iep als redelijk zout-tolerant. Er kon echter geen enkel (beschermend) effect van inoculatie
61
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met de schimmel Glomus etunicatum of van het product MTI worden vastgesteld.
Aan het einde van het experiment was ongeveer 40% van de wortellengte gemycorrhizeerd en was er geen verschil tussen de behandelingen en de controle. Wel nam de mate van
mycorrhiza-ontwikkeling bij toenemende zoutconcentratie duidelijk af, en was mycorrhiza
bij de hoogste zoutconcentratie zelfs afwezig.
Ook hier was een deel van de controle-boompjes behandeld met het fungicide Benomyl;
dit heeft in dit experiment geen effect gehad. Ook deze boompjes ontwikkelden mycorrhiza.
Omdat ook de controleboompjes mycorrhiza’s bleken te hebben, is uit dit experiment niet
vast te stellen of boompjes met mycorrhiza beter tegen zout kunnen dan boompjes zonder.
Het product MTI bevat ook sporen van de ECM-schimmel Verfstuifzwam. Op de wortels
van de boompjes is na behandeling met dit product geen enkele ontwikkeling van ectomycorrhiza’s gevonden. Dat is in overeenstemming met de literatuur (Harley & Harley, 1987). De
Iep gaat associatie aan met AM-schimmels.
Grauwe abeel
Ook bij de Grauwe abeel nam de groei van de boompjes pas af bij de hoogste zoutconcentraties, hetgeen overeenstemt met de zouttolerantie van deze boom. Er werd geen enkel effect
gevonden tussen de controle en de twee behandelingen, dus inoculeren met mycorrhizaschimmels hielp hier niet de bomen te beschermen tegen zoutstress. Wel nam bij de hogere
zoutconcentratie de graad van mycorrhiza-ontwikkeling af.
Na controle van de wortels werden alleen ECM-schimmels aangetroffen, alhoewel ook
met vier soorten AM-schimmels was geïnoculeerd. Opvallend genoeg behoorden de ECMschimmels die op de wortels zaten tot andere soorten dan die waren aangebracht. Hoewel
Krulzoom, Gele aardappelbovist en Verfstuifzwam werden aangebracht, behoorden de gevonden ectomycorrhiza’s tot Franjezwam (Thelephora), Truffel (Tuber), Vaalhoed (Hebeloma)
en een onbekende Ascomyceet. Van de Vaalhoed werden ook vruchtlichamen aangetroffen.
Het is duidelijk dat de aangebrachte schimmels niet succesvol konden concurreren met de
later op de wortels aangetroffen schimmels.
Winterlinde
Bij de Linde vertoonden behandelde bomen duidelijk minder symptomen
van zoutstress dan de controle; ook was de sterfte bij de controle-bomen
twee keer zo hoog als bij behandelde
bomen bij de hoogste zoutconcentraties (28% resp. 14%). Er was geen
verschil in beschermend effect tussen
de inoculatie met Krulzoom en de toediening van MTIP.
Figuur 3. Mycorrhiza van Vaalhoeden
op de wortels van Winterlinde; de inzet
toont worteltopjes bij sterkere vergroting. Rechtsboven de vruchtlichamen
die bij sommige van de boompjes in
de pot gevormd werden.
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Controle van de wortels zeven maanden
na inoculatie liet een duidelijk hoger aantal
gemycorrhizeerde worteltoppen zien dan bij
de niet-behandelde controles. Bij analyse van
de wortels aan het eind van het experiment
was dit verschil verdwenen. Wel bleef een
afnemende mycorrhiza-ontwikkeling bij toenemende zoutconcentratie zichtbaar.
Net als bij de Abelen werden de geïnoculeerde ECM-schimmels Krulzoom en
Verfstuifzwam niet teruggevonden op de
wortels. In plaats daarvan zaten de schimmels
Vaalhoed en Truffel op de wortels. De Vaalhoeden vormden ook vruchtlichamen en wel meer
bij behandelde boompjes dan bij de controles. Dat lijkt erop te wijzen dat de inoculatie zelf
groei-bevorderend werkt op schimmels, maar dat alleen de in de kwekerij reeds aanwezige
schimmels daarvan profiteren. De oorzaak zou de mede-aanwezigheid van schimmelgroeibevorderende stoffen bij de inoculatie kunnen zijn.
In ieder geval waren de behandelde bomen beter beschermd tegen het zout dan onbehandelde, waarschijnlijk door de snel ontwikkelde mycorrhiza’s.
Beuk
De Beuken die behandeld waren met Tweekleurige fopzwam (Laccaria bicolor) mycorrhiza (al vanaf de kwekerij) vertoonden een significant kleinere schade door zoutstress dan
de controle en de behandeling met het product MTIP, dat sporen van de ECM-schimmel
Verfstuifzwam bevat. De schade was zichtbaar in de vorm van later verschijnen van bladeren,
afgenomen groei (stamdiameter en lengte van de boompjes) en percentage uitval van boompjes. Controle van de wortels liet de sterkste mycorrhiza-ontwikkeling zien bij de met de
fopzwam geïnoculeerde bomen; de aantallen en (ogenschijnlijke) vitaliteit van de mycorrhiza’s nam wel af
bij toenemende zoutconcentratie.
Net als bij de Abelen en Linden werden aan het einde
van het experiment de reeds aanwezige Tweekleurige
fopzwam en de aangebrachte Verfstuifzwam niet
als mycorrhiza’s op de wortels teruggevonden.
Daarentegen werden ook hier de in kwekerijen algemene Franjezwam-, Vaalhoed- en Truffelmycorrhiza’s
aangetroffen, die kennelijk de sterkste competitoren
waren en de eerdere schimmels hebben verdrongen.
Ook hier werden vruchtlichamen van Vaalhoeden gevonden.
De aanwezigheid van de Fopzwam lijkt bevorderend gewerkt te hebben voor de vestiging van de
in de kwekerij al aanwezige schimmels, meer dan de
inoculatie met Verfstuifzwam. De aldus ontwikkelde Figuur 4. Zoutnekrose op blad
ECM-mycorrhiza’s (niet Fopzwam!) bieden blijkbaar van Beuk.
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een zekere bescherming tegen zout. De vergelijking met de Linde kan in dit experiment niet
direct worden gemaakt, omdat bij Beuk direkt na inoculatie zout toegediend werd, terwijl bij
Linde het zout pas later toegediend werd. Daardoor had de mycorrhiza tijd zich te ontwikkelen, net als bij de beuken die al van tevoren met Fopzwam gemycorrhizeerd waren.
Eik
In de bladeren van de Eiken werd bij de zoutbehandelingen een hogere chlorideconcentratie
gevonden dan bij de controle. Chloride is boven bepaalde concentraties giftig voor bomen;
in het tweede jaar werd de grens van de giftige concentratie bereikt, wat ook aan bladschade
te zien was. In het tweede jaar was bij alle behandelingen de chlorideconcentratie in de
bladeren significant minder hoog dan bij de controle, m.a.w. alle behandelingen leidden tot
een verminderde chlorideopname.
Het beeld van de groeiafname (in mm stamomtrek op 1,3 m hoogte) onder invloed van
de zoutgift was meer gecompliceerd. In het tweede jaar waren zowel de beste groei als de
sterkste groeiafname bij zoutgift te zien bij de controle. Bij de behandelde bomen was de
groeiafname kleiner maar de behandelingen “perliet” en “MI” leverden al zonder zout een
significant lagere groei op dan de controle en vervolgens een niet-significante groeiafname
met zout (wat een zekere bescherming tegen de zouteffecten suggereert). Alleen met mest
hadden zowel de met als zonder zout behandelde bomen een niet significant afwijkende groei
vergeleken met de controle. Alle behandelingen leken dus ongunstig te zijn voor deze bomen,
wat door bemesting enigszins kon worden opgeheven.
De wortels van de eikenbomen waren in het jaar 2001 maar matig ontwikkeld met weinig
ectomycorrhiza-worteltoppen, met Tomentella, Franjezwam (Thelephora) en Melkzwam
(Lactarius) en met de algemene Cenococcum als dominant. Bij met zout behandelde bomen
werd een lagere mycorrhizafrequentie gevonden. Bij de bomen die met Verfstuifzwam waren
geïnoculeerd, werden geen mycorrhiza’s van deze soort teruggevonden, dus de inoculatie
had niet geleid tot kolonisatie.
Conclusies en discussie
1. De behandeling leidde bij Winterlinde en Beuk tot een zekere bescherming tegen
zoutstress, bij de andere bomen niet. Het is moeilijk vast te stellen welk aspect van de
behandeling de werking kon hebben veroorzaakt, omdat de toegediende schimmels niet
werden teruggevonden. Mogelijk ontstaan er door de behandeling omstandigheden die de
vestiging van de meest geschikte ECM-schimmels bevorderen, die vervolgens beschermend werken.
2. Het effect is gevonden op heel jonge boompjes. Het is daarmee geenszins gezegd dat
dezelfde werking gevonden zou worden bij oudere bomen die te lijden hebben van pekel
vanaf de wegen.
3. De verschillende behandelingen hadden geen effect op de bomen die een associatie met
AM-schimmels aangaan. De toegediende schimmels werden opmerkelijk genoeg niet
teruggevonden in de wortels. Blijkbaar heeft onder deze omstandigheden geen vorming
van mycorrhiza met de aangeboden schimmels plaats gevonden. Al aanwezige schimmels
zijn hier de sterkere competitoren.
4. Ook toediening van ECM-schimmels leidde niet tot vorming van mycorrhiza’s. De aangeboden schimmels Tweekleurige fopzwam, Gele aardappelbovist en Krulzoom zijn
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kenmerkend voor een arm, zuur milieu, dat veelal ook vrij droog is. De Verfstuifzwam
is in Nederland nauwelijks inheems en groeit op mijnstorthopen en vervuilde grond.
De omstandigheden in de kwekerij verschillen hiervan sterk: vruchtbare, niet te zure
bodem met goede vochtvoorziening. Vandaar dat op kwekerijen een heel andere soortensamenstelling van (wilde) ECM-schimmels wordt aangetroffen. Ook groeien bij heel
jonge boompjes meestal andere schimmels dan de toegediende soorten. Het resultaat was
ernaar: geen enkele van de toegediende ECM-schimmels werd teruggevonden, en op de
wortels ontwikkelden zich soorten die karakteristiek zijn voor jonge boompjes van het
kwekerij-milieu. In ander onderzoek naar correlaties tussen paddenstoelen in wegbermen en diverse omgevingsvariabelen (Keizer, 1993) werd geen verband gevonden tussen
verkeersdrukte en soortensamenstelling en aantallen vruchtlichamen van paddenstoelen.
De aanname was dan dat op drukkere wegen meer pekel werd gebruikt dan op rustige
wegen. De hoeveelheid pekel was evenwel niet gemeten. De enige weg waar de Beuken
in de berm duidelijke tekenen van zoutstress vertoonden was de drukke oude weg Assen
– Vries – De Punt. Hier stonden toch op diverse plaatsen grote aantallen paddenstoelen.
In dit onderzoek stond echter het aantonen van effecten van zout op paddenstoelen niet
centraal.
5. In het experiment met de Eiken werd het zout in de zomer toegevoegd. Echter, het pekelen van wegen gebeurt in de winter. Daardoor is de onderzochte situatie mijns inziens
niet erg realistisch.
6. De toediening van de commerciële groei of bescherming bevorderende preparaten hielp
niet bij Witte paardenkastanje, “Gladde kastanje”, Hollandse iep, Grauwe abeel en
Zomereik. Mochten ze al effecten hebben laten zien, dan is het in wetenschappelijk opzicht nog zeer lastig om daar conclusies uit te trekken. Hoewel het onderzoek in principe
was opgezet om uitspraken over het effect van mycorrhizaschimmels te doen, bestaan
de commerciële producten uit een mengsel van diverse onderdelen, zoals verscheidene
schimmelsoorten, perliet, yucca extract en dikwijls ook vochtregulerende gels. Daardoor
is het onmogelijk om vast te stellen welk van die onderdelen nu een effect heeft gehad.
Daarbij is het mogelijk dat die onderdelen elkaars werking beïnvloeden.
7. Opvallend is in elk geval wel dat in de experimenten ook bij de controle zonder zout de
toediening van de producten geen (positief groei-) effect liet zien. Alleen bij Winterlinde
was er wel een significant effect van inoculatie op de groei. Dat suggereert dat bij deze
kleine boompjes in een kwekerij toediening van de producten in het algemeen geen zin
heeft. Ook bij de jonge laanbeplanting van Zomereik (maar ouder dan de kwekerijboompjes) gaf het product geen positief effect. Dat maakt het nut van toediening van dergelijke
preparaten aan bomen al met al hoogst twijfelachtig.
Een uitgebreid experiment bij grotere laanbomen, in de leeftijd waarbij ze doorgaans worden
uitgeplant, waarbij de groei (en andere kenmerken) van de bomen bij toediening van de
afzonderlijke onderdelen van de preparaten wordt onderzocht, zou zeker interessant zijn.
Ook zou onderzoek naar de mogelijkheden (d.w.z. de werking van preparaten) om oude
laanbeplantingen of oude bomen in het stedelijk milieu indien nodig op te peppen zeker de
moeite waard zijn.
Voor nadere vragen kan men zich wenden tot mw. I. Weissenhorn, Kamperfoelieweg 17,
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9753 ER Haren (Gn) (Tel: 050 5370393), die het onderzoek uitvoerde, of tot P.J. Keizer (zie
boven).
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MICROSCOPIEDAG ‘VOOR ELK WAT WILS’
Ook dit jaar zal er door de Wetenschappelijke Commissie weer een microscopiedag worden
georganiseerd. Evenals in 2004 zal het programma geschikt zijn voor “beginners”, dus voor
leden die nog nooit met een microscoop hebben gewerkt, als ook voor “gevorderden”. De
beginners kunnen bijvoorbeeld leren hoe je een preparaat maakt, sporen meet of kleurstoffen
gebruikt. Geef bij opgave voor deelname aan of u wilt deelnemen aan het beginnersprogramma.
Gevorderden kunnen eventueel speciale determinatieproblemen opgeven. In voorgaande
jaren bleek er bijvoorbeeld veel belangstelling te zijn voor de weefselstructuur van paddenstoelen, speciaal die van hoedhuid en trama (vlees).
Het verdient aanbeveling een eigen microscoop mee te nemen. Ter plaatse zijn slechts
enkele exemplaren beschikbaar.
Datum: zaterdag 20 mei 2006.
Plaats: Centraalbureau voor Schimmelcultures te Utrecht.
Opgave vóór 10 mei bij Joost Stalpers, Torenlaan 43, 3742 CR Baarn, tel. 035-5417475;
e-mail: jastalpers@hotmail.com.
Wacht niet te lang met uw aanmelding want er kunnen slechts 20 personen geplaatst worden.
Als er minder dan zes opgaven zijn gaat het niet door. De deelnemers krijgen t.z.t. bericht.
Elisabeth Jansen, secretaris Wetenschappelijke Commissie
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HOE RAAK IK THUIS IN DE BOLETEN – 6:
Sleutel tot de geslachten van de Boletales in Nederland
Chiel Noordeloos
Solingenstraat 12, 2804 XT Gouda
Noordeloos, M.E. 2006. Introduction to the Boletes – 6: A key to the genera of Boletales occuring in
the Netherlands. Coolia 49(2): 67–69.
A key is given to all epigeous genera of the Boletales occurring in the Netherlands and Western
Europe, using macromorphological characters.

D

eze aflevering van de serie over boleten presenteert een sleutel tot de geslachten die
voorkomen in Nederland. Hierbij heb ik ook inbegrepen geslachten met plaatjes,
die je niet meteen met boleten zult associëren, maar die op grond van moleculair
en fylogenetisch (= moleculair genetisch) onderzoek tegenwoordig bij de boleten in ruime
zin worden gerekend. Het betreft de Spijkerzwammen (Gomphidius en Chroogomphus) en
Hygrophoropsis, waartoe onder andere de Valse hanekam (H. aurantiaca) behoort.
Tevens is ook de omgrenzing van de geslachten hieraan (gedeeltelijk) aangepast. Zo zijn
bijvoorbeeld in Suillus ook Boletinus en Fuscoboletinus inbegrepen, en is definitief besloten
om Boletus en Xerocomus als aparte geslachten te beschouwen, die niet nauw verwant zijn.
Hiermee is zeker het laatste woord niet gezegd, want binnen Xerocomus tekent zich een
aantal groepen af, die mogelijk in de toekomst alsnog als aparte genera zullen worden beschouwd. De kern van Xerocomus, waarbij ook de typesoort van het geslacht is inbegrepen,
is de groep rond X. subtomentosus. Xerocomus chrysenteron en verwanten zullen mogelijk
als apart genus worden afgescheiden. Xerocomus parasiticus staat geheel apart. Hiervoor
is al een alternatieve genusnaam beschikbaar, Pseudoboletus Šutara. Boletus impolitus, B.
depilatus en B. pulverulentus, altijd al buitenbeentjes in het geslacht Boletus, worden door
Ladurner & Simonini (2003) in Xerocomus geplaatst. Recent moleculair werk (Den Bakker
& Noordeloos, 2005) suggereert echter dat dit ook geen goede oplossing is. Vooralsnog vat
ik hier Xerocomus breed op. Naar alle waarschijnlijkheid zal dat ook het geval zijn in deel 7
van de Flora Agaricina Neerlandica, waar de boleten in zullen worden behandeld.
Op mijn website, http://www.paddenstoel.nl , kunt u een digitale versie van deze sleutel
aantreffen, waarin wordt doorgelinkt naar deelsleutels van de geslachten, beschrijvingen en
afbeeldingen van soorten.
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Sleutel tot de boleetachtigen van Nederland
1. Onderzijde van hoed met plaatjes of plaatjesachtige structuur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
1. Onderzijde van hoed met buisjes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7
2. Plaatjes dun en dicht op elkaar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3
2. Plaatjes dik en wijd uiteenstaand .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5
3. Plaatjes helder oranje tot oranjerood .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Schijncantharel (Hygrophoropsis)
3. Plaatjes geelbruin tot roestbruin, vaak met donkerder vlekken.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4
4. Steel goed ontwikkeld, centraal of iets uit het midden geplaatst; op de grond, mycor-

rhiza vormend met loof- en naaldbomen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Krulzoom (Paxillus)

4. Steel zijdelings geplaatst, vaak sterk gereduceerd tot vrijwel ontbrekend; op dood hout,

waarschijnlijk saprotroof .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Krulzoom (Tapinella)

5. Hoed glad, slijmerig bij vochtig weer .  .  .  .  . Spijkerzwam (Gomphidius: Chroogomphus)
5. Hoed met een fluwelig oppervlak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
6. Plaatjes helder geel; sporenfiguur bruin .  .  .  .  .  . Fluweelboleet (Xerocomus: Phylloporus)
6. Plaatjes jong oranjeroze; sporenfiguur vrijwel zwart.  .  .  .  .  Spijkerzwam (Chroogomphus)
7. Hoed met grove, wollige zwartachtige schubben op een lichtere ondergrond
			
Geschubde boleet (Strobilomyces)
7. Hoed anders .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
8. Vruchtlichamen parasitair groeiend op Aardappelbovisten (Scleroderma)
			
Kostgangerboleet (Pseudoboletus)
8. Vruchtlichamen niet parasitair, op de grond of op hout groeiend .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
9. Hoed, steel en poriën donker roodbruin met een wat paarsige inslag (porfier); sporen-

figuur donker roodbruin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Porfierboleet (Porphyrellus)

9. Vruchtlichamen anders van kleur, of, in gevallen dat hoed en steel donkerbruin zijn,

dan met blekere poriën en sporenfiguur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

10. Buisjeslaag slechts enkele millimeters dik met heel fijne poriën (tot 12 per mm), sterk

aflopend op de steel; bij Els (Alnus) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Elzenboleet (Gyrodon)

10. Buisjeslaag dikker, aangehecht of duidelijk aflopend; poriën groter; zelden bij Els .  .  .  . 11
11. Hoed met grove schubben; steel hol en met wollige ring.  .  .  .  . Holsteelboleet (Boletinus)
11. Vruchtlichaam anders .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
12. Steel met een duidelijke netstructuur, tenminste in het bovenste deel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
12. Steel zonder netstructuur (let op: bij sommige boleten wel met aflopende buisjes) .  .  .  . 15
13. Smaak sterk bitter; poriën roze (bij volwassen exemplaren).  .  .  . Bittere boleet (Tylopilus)
13. Smaak mild of hoogstens iets bitter; poriën anders van kleur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
14. Steel dik, vaak verbreed aan de voet; netwerk goed ontwikkeld en vaak fijnmazig en

regelmatig .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Boleet (Boletus)

14. Steel dun, vaak naar voet versmald; netstructuur onregelmatig, vaak niet meer dan

een paar lengte- en dwarsribbels .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Fluweelboleet (Xerocomus)

15. Steel met fijne tot grove schubjes, met dezelfde kleur als de ondergrond of

contrasterend hiermee .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

15. Steel glad, bepoederd of vezelig, of met kleine onregelmatige klierpuntjes .  .  .  .  .  .  .  . 18
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16. Poriën helder oranje tot rood .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Boleet (Boletus)
16. Poriën wittig, crème, grijs, vaalgeel tot oker of met olijfgroene tinten .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
17. Steel met fijne, gelijkgekleurde schubjes; vlees met een opvallende, prikkelend
zoetige of onaangename geur; poriën helder geel

Fluweelboleet (Xerocomus: impolitus-groep)
17. Steel fijn tot grof schubbig, soms iets wollig-schubbig, vooral in het onderste deel,
meestal contrasterend met de ondergrond; geur onopvallend; poriën meestal wittig
tot grijzig, zelden vuil geel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ruigsteelboleet (Leccinum)

18. Oppervlak van de steel met kleine, vaak onregelmatig gevormde en vaak dui
delijk donkerder vlekjes (klierpuntjes), soms alleen aan de top

Ringboleet (Suillus)

18. Oppervlak van de steel glad, vezelig of bepoederd, zonder klierpuntjes .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
19. Hoed kleverig tot slijmerig .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
19. Hoed droog, glad, vezelig of viltig en dan vaak opbrekend in kleine, aangedrukte
schubjes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

20. Steel met vliezige ring .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ringboleet (Suillus)
20. Steel zonder ring .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
21. Poriën helder goudgeel; hoed en steel bedekt met een zilt smakend slijm
Kersrode boleet (Aureoboletus)
21. Poriën wit, bleekgeel tot bruinig; slijm nooit zilt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
22. Buisjes aangehecht tot uitgebocht aangehecht; poriën klein, rond, sterk blauw
22.
23.
23.
24.
24.
25.
25.
26.
26.
27.

verkleurend bij kneuzing .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kastanjeboleet (Xerocomus badius)
Buisjes vaak aflopend op de steel, poriën grof, hoekig, nooit blauw verkleurend .  .  .  .  . 23

Poriën rood tot roodbruin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Peperboleet (Chalciporus)
Poriën bleek geel, crème of bruin.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Ringboleet (Suillus)
Steel met één of meer holtes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Boleet (Gyroporus)
Steel gevuld en stevig .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Poriën oranje, rood of roestbruin rood .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Poriën anders van kleur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Poriën grof, hoekig; buisjes vaak duidelijk aflopend op steel.  .  Peperboleet (Chalciporus)
Poriën klein, rondachtig; buisjes niet duidelijk aflopend op steel.  .  .  .  .  .  Boleet (Boletus)

Buisjes kort (1–2 mm), aflopend op steel, levendig geel; vruchtlichamen vaak, maar
niet altijd, op hout groeiend .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Houtboleet (Buchwaldoboletus)
27. Buisjes langer, aangehecht of uitgebocht, nooit duidelijk aflopend op steel; variabel
van kleur, maar nooit levendig geel; zelden op hout .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

28. Hoed okerkleurig, soms met een olijfzweem, heel fijn viltig-aangedrukt schubbig;

steel met dezelfde kleur, aangedrukt vezelig tot iets fluwelig; poriën met een duidelijke
olijftint .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fijnschubbige boleet (Suillus variegatus)
28. Hoed en steel anders van kleur; poriën zonder olijftint .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

29. Hoed en steeloppervlak min of meer bepoederd tot fijn fluwelig; zeer sterk en
onmiddellijk blauw verkleurend bij aanraking; steeltop geel, basis veel donkerder

Inktboleet (Boletus pulverulentus)
29. Hoed viltig, vaak bij ouder worden openbarstend, waardoor de lichtere ondergrond
zichtbaar wordt; nooit zo sterk blauw verkleurend; steel min-of-meer uniform
gekleurd .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Fluweelboleet (Xerocomus)
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Een zeldzaam kussentje
Hypocrea argillacea Phill. & Plowr.
Peter Klok
Tolhuis 24-26, 6537 MH Nijmegen
Klok, P.F. 2006. A rare little cushion: Hypocrea argillacea Phill. & Plowr. Coolia 49(2): 70–71.
This paper presents a short account of macro- and microscopical characters of Hypocrea argillacea.

H

et is warm, droog en bijna midden in de zomer. En toch zijn er nog plekjes in het
Nijmeegse stadspark Staddijk die vochtig genoeg zijn om iets te vinden. Zo vind ik
in het eerste het beste bosje dat ik binnenga een Orbilia (blijkt later Orbilia alnea
te zijn), Lasiosphaeria ovina en iets wat ik niet meteen thuis kan brengen. Het zijn kussentjes van ongeveer 1 mm groot, die
verspreid voorkomen op een tak, mogelijk van wilg of els, want daar staat
het bosje vol mee. Opvallend is dat er
zowel witte als bruinige vruchtlichamen voorkomen.
Thuis door de microscoop bij een
vergroting van 25× eerst wat ‘closeups’ van de verschillende vruchtlichamen gemaakt. De bruinige lijken
net oliebollen die met poedersuiker
bestrooid zijn: gedeeltelijk met fijn poeder maar ook met kleine
klonten die over de bol verdeeld zijn. De witte laten iets
van struktuur doorschemeren. De sporen worden in asci
gevormd en ik tel er 16 per ascus. Er is wat variatie in
vorm van de sporen, van ongeveer bolvormig (3–4 µm)
tot iets langgerekt (4–5 × 3–4 µm).
Ergens begint het Hypocrea in mijn achterhoofd te gonzen en via
een algemene determinatiesleutel kom ik inderdaad op Hypocrea of
Kussentjeszwam uit. Een gedetailleerde sleutel in “Microfungi on Land
Plants’’ (Ellis & Ellis, 1985) doet me vervolgens uitkomen op Hypocrea
argillacea. Daarbij staat voor Hypocrea opgemerkt: “stromata liggen op het
oppervlak van het substraat, zijn vaak kussen- of schijfvormig, zijn meestal helder gekleurd, hebben ingebedde perithecia, ascosporen delen elk in twee deelsporen die
transparant zijn’’.
In de sleutel is er een keuze “stromata eerst wit of lichtgeel, later kleikleurig of bruinig’’,
die leidt naar H. argillacea of H. citrina. De laatste valt af door een te grote sporenmaat. Bij
H. argillacea staat o.a.: “stromata kussenvormig, 1–4 mm doorsnee, eerst citroengeel, later
kleibruin’’.
Afgezien van de gelige tint van jonge stromata klopt de beperkte informatie. In het
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“Overzicht van de Paddestoelen van
Nederland’’ (Arnolds et al., 1995) blijkt
het kussentje als nogal zeldzaam aangemerkt te worden.
Daarom heb ik meer bevestiging proberen te vinden. Gelukkig heb ik een
grote privébibliotheek in de buurt die
prima service geeft, dus na een e-mail
krijg ik meteen ’s avonds (het is toevallig
net werkgroepavond) een nummer van het
Italiaanse “Rivista di Micologia’’ in handen gedrukt. Daarin staat een artikel van
G. Medardi (1999), dat een sleutel tot en
beschrijvingen van diverse soorten bevat.
En na wat puzzelen, niet alleen met kenmerken maar ook met Italiaans, komen we
weer uit op Hypocrea argillacea!

o
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MEDEWERKING GEVRAAGD BIJ DE TOTSTANDKOMING VAN
EEN ROESTENSTANDAARDLIJST
Roestschimmels en andere microscopische plantenparasitaire schimmels zoals meeldauwschimmels komen momenteel niet voor in onze Standaardlijst en deze schimmels worden
dan ook niet meegenomen in de kartering. Dat is jammer, want hun voorkomen kan net zo
bedreigd zijn als dat van paddenstoelen.
Om tot een inventarisatie van plantenparasitaire schimmels te komen is op de eerste
plaats een standaardlijst nodig. Hieraan werk ik op dit moment, om te beginnen aan de roesten. In de eerste versie wil ik graag een inschatting maken van de mate van voorkomen van
roestschimmels. Hierbij zou ik graag iedereen die af en toe regelmatig naar roesten kijkt
willen inschakelen. Als u interesse heeft om mee te doen, dan krijgt u in de loop van april een
vragenlijst voor alle roestsoorten. Het is ook mogelijk uw waarnemingslijsten aan mij op te
sturen, dan verwerk ik de gegevens. Tot slot kan deze oproep voor u een stimulering zijn om
dit voorjaar nu toch maar eens met roesten te beginnen!
Aad Termorshuizen, Kabeljauwallee 11, 6865 BL Doorwerth
e-mail: aadtermorshuizen@planet.nl
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EEN JAARTJE HEUMENS HEEM
Marjo Dam1, Kris van der Bijl2, José Grootveld3 & Nico Dam1
Hooischelf 13, 6581 SL Malden
Dahliastraat 74, 6581 XN Malden
3)
De Vang 62, 6581 DS Malden

1)
2)

Dam, M., van der Bijl, K., Grootveld, J. & Dam, N. 2006. A year in Malden’s botanical garden. Coolia
49(2): 72–79.
The botanical garden of Malden (south of Nijmegen, province of Gelderland) has been the subject
of one year of intensive fungus mapping. We provide a short account of the history of the garden and
its current habitat types, and discuss the results of the inventory.

M

alden, gemeente Heumen, is een ietwat uit z’n krachten gegroeid dorp ten zuiden
van Nijmegen. Het is er aangenaam wonen, met veel groen in het dorp en eromheen.
De gemeente is populair bij woningzoekenden, en de open ruimte staat dan ook
danig onder druk. Het is te hopen dat de ijverige gemeenteambtenaren zich bijtijds realiseren
waarom het zo prettig wonen is in Malden.

Figuur 1. Doorkijkje over het open terrein van Heumens Heem, in noord-oostelijke richting (J5→M10, zie figuur 3). Op de voorgrond struikheide met vliegdennen, daarachter het
schraalgrasland (links-midden is nog net de bijenstal te zien), rechtsachter de akkertjes. De
meeste berken op de achtergrond rechts horen bij het Maldens vlak, en liggen direct achter
het fietspad buiten de heemtuin.
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Aan de rand van de bebouwing, tegen de bossen van het Maldens vlak aan, ligt een kleine
heemtuin, Heumens Heem. In 2005 is er een begin gemaakt met een grootscheepse inventarisatie van alles wat er in die heemtuin leeft. Wij hebben met ons vieren de paddenstoelen voor
onze rekening genomen, en geven hier een impressie van dat jaartje Heumens Heem.
Korte geschiedenis van de heemtuin in Malden
Het landschap in het Rijk van Nijmegen is voornamelijk gevormd in de voorlaatste ijstijd.
Gletsjers bereikten ons land, ook Nijmegen, voerden grote steenklompen mee, en stuwden
de bodem lokaal op. Toen het klimaat milder werd, dooiden de bovenste lagen van de gletsjers in de zomer. Deze lagen gingen afschuiven en uitspoelen. Onze heemtuin ligt op zo’n
uitspoelingsvlakte; een zogenaamde sandrvlakte, die bestaat uit zand met veel stenen. Het is
dus geen vruchtbare grond. Er was een tijd dat de bodem (droog, grofzandig en voedselarm)
helemaal bedekt was met eiken-berkenbos. Door kappen en begrazing werd dit droge heide.
Toen die vervolgens intensief beweid en licht bemest werd, ontstond er schraal grasland.
Waar meer bemest werd ontstond cultuurland. Uit dergelijke landschapstypen bestond wat
nu de heemtuin is oorspronkelijk ook.
De noord-oosthoek werd tot 1973 gebruikt als akker. Er waren twee hakhoutwallen aangelegd en een gronddepot, waar nu het ven is. Een ander deel had nog een heidevegetatie met
vliegdennen. In het zuid-oostelijk deel was een naaldbos aangeplant, met Grove den. Schuin
over het hele gebied liep een schelpenfietspaadje, vanaf de Randwijksingel naar de Bosweg
(zie ook Figuur 2).
In een heemtuin worden de planten die in de omgeving in de vrije natuur groeien bij
elkaar gebracht. In Malden ligt de heemtuin op voedselarme zandgrond, en het terrein was
aanvankelijk verwaarloosd. De gemeente (Heumen) reserveerde een bedrag om het terrein om te vormen tot park. Een biologisch adviseur werd ingeschakeld, en zij maakte een
ontwerp- en beheerplan. Aanleg en onderhoud van de heemtuin zouden door vrijwilligers
moeten gebeuren.
Na een grote informatie-avond, waar veel mensen op af kwamen, gaven tientallen mensen
zich op als vrijwilliger. De gemeente keurde de plannen goed en het werk kon beginnen. Het
terrein was, zoals vermeld, erg verwaarloosd, aangetast en vervuild. De omvorming was dus
een hele klus. Het puin werd afgevoerd door zeven vrachtauto’s, kuilen werden opgevuld met
grond. Op sommige stukken werden in verband met de vervuiling nieuwe biotopen gemaakt:
de kruidentuin en het ven. Het ven moest uitgegraven worden. Er werd komklei uit Cuyk
aangebracht om een niet-doorlatende laag te krijgen. Het werd een vrij natuurlijk ogend ven,
aanvankelijk voedselarm. Vandaar dat planten als Zonnedauw, Lavendelheide, Wollegras en
Veenpluis spontaan verschenen. Struikheide en Gagel werden aangeplant.
Op de plaats waar de kruidentuin kwam werd tuingrond aangebracht. Door een aparte
groep vrijwilligers (de kruidengroep) werd er een mooie tuin van gemaakt. De akker, het
schraalgrasland, de heide, de eikenhakhoutwal en het bos waren van oudsher al aanwezig.
De behuizing van de vrijwilligers was in de eerste jaren niet veel meer dan een schaftkeet
met weinig verwarming. Met subsidies en wat restte van het bedrag van de gemeente is in
1980 het Heemhuis gebouwd. Dit is twee jaar geleden uitgebreid met een ruimte voor de
dagelijkse beheerder. Het bestaande lokaal was al in gebruik voor scholen. De uitbreiding
werd gefinancierd met subsidies en giften van leden van de heemtuinvereniging.
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Figuur 2. Heumens Heem.
Noord is rechts.
De verschillende cultuurlandschappen in Heumens Heem
De bodem van Heumens Heem is van oorsprong dus zandgrond met veel stenen. Er zijn
verschillende cultuurlandschappen uit deze streek nagebootst, die op het kaartje (Figuur 2)
zijn aangegeven. Hieronder volgt een korte omschrijving van die verschillende landschappen
en hun begroeiing. De hele heemtuin is ongeveer 8 ha groot.
Bos. Het bos in de heemtuin is in de dertiger jaren aangelegd als productiebos, met veel
dicht op elkaar geplaatste Grove dennen. Er liggen her en der houtstapels. Vanaf 1987 is
het beheer erop gericht het om te vormen tot een natuurlijker bostype, dat van oorsprong
thuishoort op de arme zandgrond van deze streek: het eiken-berkenbos.
Houtwallen. De houtwallen met bijbehorende greppels hadden een dubbele functie: ze werden gebruikt als vee- en wildkering, en het hout werd gebruikt als geriefhout (bezemstelen, palen).
Akker. De akker bestaat uit twee delen: de winterakker en de zomerakker. De winterakker is
een “eeuwige roggeakker” en wordt beheerd op een manier die in de vorige eeuw gewoon
was. Deze akker wordt bemest met dierlijke stalmest en compost. Eens in de 6 à 7 jaar
wordt in plaats van rogge een groenbemester ingezaaid. Op de zomerakker wordt wisselteelt toegepast van oude rassen van tarwe en gerst, haver, boekweit, lupine en phacelia.
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Doordat er karig bemest wordt en geen chemische middelen worden gebruikt, groeien er
veel akkeronkruiden.
Moestuin. De moestuin heeft pas een jaar of drie een plaats in de heemtuin. Er was een
behoefte om kinderen te laten zien, hoe de diverse groenten van oorsprong in ons land
groeiden. Hier ligt veel houtstrooisel en er wordt gesproeid, wat veel paddenstoelenvondsten oplevert.
Schraalgrasland. Het schraalgrasland is ontstaan op een braakliggende akker. Door gebrek
aan mest werd de grond van de akker zo arm dat het niet meer lonend was om hem te
bebouwen. Op een schraal grasland komen veel meer soorten bloemen voor dan op een
zwaar bemest grasland, omdat ze niet worden verdrongen door snelgroeiende soorten.
Om het grasland arm te houden wordt het eens per jaar gemaaid en gehooid.
Haag. De haag is aangeplant zoals dat vroeger tussen graslanden gebeurde om het vee binnen
de weiden te houden, met Meidoorn, Sleedoorn, Hondsroos, Wilde liguster, Egelantier,
Kardinaalsmuts en Kornoelje. Een zeer gevarieerde begroeiing!
Kruidentuin. In de besloten kruidentuin wordt een verzameling van tientallen kruiden geteeld die vroeger vaak in kloostertuinen gekweekt werden. In en rondom de kleine vijver
staan kruiden die een vochtige bodem nodig hebben.
Heide. Het stukje heide bedekt de arme zandgrond; het wordt in de heemtuin behouden
door een intensief beheer, waarbij de voedingsstoffen worden afgevoerd. Om vergrassing
tegen te gaan, wordt de heide om de vijf jaar gemaaid en gedeeltelijk geplagd.
Ven. Het ven is gegraven en de bodem is bedekt met een waterondoorlatende komkleilaag.
Het water in het ven is zuur en voedselarm. De lage zuurgraad duidt op weinig kalk in de
bodem. Rondom het ven groeit veel veenmos.
Schelpenpad. Het schelpenpad is een verbindingspad van het dorp naar een geasfalteerd
fietspad. Vanwege de ligging dwars door de natuurtuin is gekozen voor een verharding
die bestaat uit een flinke laag schelpen. Hierdoor is de directe omgeving van het pad
kalkrijk.
De opzet van de inventarisatie
Ons uitgangspunt was een getekende plattegrond van Heumens Heem, waarop de belangrijkste herkenningspunten zijn ingetekend, zoals het Heemhuis, de bijenstal, de kruidentuin, het
ven, de open plek in het bos, alsmede alle paden en de houtwallen. Om het noteren van de
vindplaatsen te vergemakkelijken hebben we het terrein in vakken van 25 × 25 m2 opgedeeld
door er een raster overheen te tekenen. Dit leverde een kaart op met 128 vakken die elk ten
minste voor een deel in de heemtuin liggen. Van de vakken die slechts voor een deel met de
heemtuin overlappen hebben we uitsluitend het in de tuin vallende deel bekeken.
We hebben geprobeerd om iedere week (te beginnen vanaf week 15, half april) één maal
te inventariseren. Zo lang het ’s avonds nog licht was hebben we daar een vaste avond voor
uitgekozen, daarna probeerden we overdag een tijdstip te vinden waarop een meerderheid
geen verplichtingen op het werk had. Op een enkele week na (te droog, sneeuw, vorst of
vakantie) is dit ook gelukt. Vanaf 15 april tot 25 december hebben we vrijwel iedere week een
rondje door de heemtuin gelopen. Daarnaast zijn er ook nog een aantal hap-snap bezoekjes
geweest, en de gegevens daarvan hebben we ook ingevoerd.
Ieder bezoek begon bij het Heemhuis (de fietsenstalling!). Er werd geen vaste route gelopen, maar de keuze hing af van het weer (bij grote droogte was er in het schraalgrasland en
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het open deel van de houtwal niets te vinden), of door spontane vondsten van spectaculaire
paddenstoelen door één van ons op weg naar het beginpunt. De omgeving van het Heemhuis,
de kruidentuin, de omgeving van de bijenstal en het schelpenfietspad zijn wat vaker bezocht
dan het bos, de heide en het schraalgrasland.
Paddenstoelen zijn zoveel mogelijk in het veld benoemd, maar kritische of ons onbekende soorten zijn thuis nagedetermineerd. Bijzondere soorten zijn beschreven, gedroogd en
bewaard, en soms nagedetermineerd door experts. We hebben vooral gekeken naar steeltjeszwammen (basidiomyceten), en minder naar zakjeszwammen (ascomyceten). Slijmzwammen
en korstmossen zijn slechts bij uitzondering nader bekeken. Voor de naamgeving houden we
ons aan het Overzicht van de Paddestoelen in Nederland (Arnolds et al., 1995; verder OPN
te noemen).
Van iedere vondst hebben we de coördinaten genoteerd (vaknummers), en meestal ook
gegevens over het substraat. We zullen dit verder een ‘waarneming’ noemen: één soort in één
vak tijdens één bezoek. Alleen bij de korstzwammen is in het begin nagelaten de coördinaten
op te schrijven, met in het achterhoofd de gedachte dat die, al was het maar om praktische
redenen, toch niet gebiedsdekkend te inventariseren zijn. Daarnaast hebben korstjes hier een
nogal mobiel substraat: één spelende hond en je vondst ligt opeens twee hokken verder!
Omdat dit toch gaten in de verspreidingskaartjes oplevert zijn we later toch ook voor korstjes
coördinaten gaan schrijven.
Resultaten
De harde getallen over wat we in 2005 in Heumens Heem gevonden hebben staan in Tabellen
1 en 2, en de spreiding van de waarnemingen over de tuin is geïllustreerd in Figuur 3. De
bijna 1200 waarnemingen zijn afkomstig uit 110 van de 128 vakken. Uit 18 vakken (13%
van het totaal) zijn nog geen paddenstoelen gemeld. Dit betreft voor het merendeel vakken
langs de grens van het gebied, waar maar een klein stukje heemtuin in valt, en waar we niet
zo vaak geweest zijn. Van vijf hokken middenin het beboste deel van de tuin (F4,5; D6,8,9)
is het niet zo duidelijk; gewoon pech denken we, en een duidelijke aanwijzing dat we in één
seizoen ook niet overal komen.
Uit Figuur 3 blijkt dat er een paar concentraties van vakken zijn die duidelijk rijker aan
soorten zijn dan andere. De twee opvallendste ‘hot spots’ liggen bij het Heemhuis (J10 e.o.)
en de kruidentuin (M4). De concentratie bij het Heemhuis is voor een deel te verklaren door
een relatief hoge bezoekfrequentie (startpunt!), maar ook door een paar vakken met een
grote variatie in begroeiing en grondgebruik. Het absolute topvak, bijvoorbeeld, is I11 (37
soorten). Slechts de helft van dat hok ligt in de heemtuin, maar daarin liggen een stukje
greppel langs een fietspad, een mesthoop, een houtstapel, een stukje houtsnipperpad en een
Totaal aantal bezoeken:
34
Totaal aantal waarnemingen: 1189
Totaal aantal soorten:
285
Totaal aantal hokken:
110
Aantal Rode Lijst soorten:
29
		

(van 128)
(RL index: 58)
Categorie GE (9), KW (12), BE (7), EB (1).

Tabel 1. Inventarisatieresultaten
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Figuur 3. Inventarisatieraster van de heemtuin, en de aantallen soorten die we in 2005 per
vak gevonden hebben. De grijze vakjes boven de figuur geven de aantallen soorten weer
waarmee de verschillende grijstinten corresponderen. De vakjes meten 25 × 25 m2.
stukje houtwal, en in en rondom het hok staan vijf soorten ectomycorrhiza-vormende bomen.
Veel variatie, dus veel paddenstoelen. Ook het hok met de kruidentuin (M4; 31 soorten) is
soortenrijk, maar dat ligt vooral aan de haag eromheen. Hierin zijn bijvoorbeeld de enige
Aardster tot nu toe gevonden, de Gewimperde aardster (Geastrum fimbriatum), honderden
Meidoornbesgeweizwammetjes (Xylaria oxyacanthae), en Kapjesmorieljes (Morchella semilibera). De kruidentuin zelf wordt iets te veel beschoffeld, maar leverde ook een paar in
onze contreien zeldzame paddenstoelen op, met name het Levermostrechtertje (Omphalina
marchantiae) en, tot ieders verbazing, het Vingerhoedje (Verpa conica).
Ook langs het schelpenfietspad liggen enkele vakken met vrij veel soorten. Toch hadden
we ons daar iets meer van voorgesteld. Echte bijzonderheden zaten er niet bij, en van de soorten die op wat kalkinspoeling wijzen staat er in feite alleen het Gekarteld leemkelkje (Tarzetta
catinus). We hebben de indruk dat de bodem hier erg te lijden heeft van hondenpoep.
Dankzij de intensieve inventarisatie kun je zelfs na slechts één seizoen inventariseren
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al zien hoe verschillende soorten in
verschillende jaargetijden verschijnen. In
figuur 4 staan daarvan
een paar voorbeelden, voor de soorten
Tabel 2. Verdeling van de gevonden soorten over vormgroepen die we relatief vaak
(links) en ecologische groepen (rechts).
gevonden
hebben;
zwarte blokjes in het
diagram geven aan in welke weken van 2005 we de desbetreffende soort gezien hebben.
Het Voorjaarsbreeksteeltje (Conocybe aporos) draagt z’n naam wel terecht (week 15–19), de
Denneslijmkop (Hygrophorus hypothejus) is echt een soort van de late herfst, en de Gewone
zwavelkop (Psilocybe fascicularis), Zandpadvezelkop (Inocybe lacera) en Parelamaniet
(Amanita rubescens) vind je zo ongeveer het hele seizoen door.
Agaricales:
Aphyllophorales:
Gasteromyceten:
Ascomyceten:
Myxomyceten:

166
72
19
24
4

Ectomycorrhiza:
Saprotroof (hout):
Saprotroof (rest):
Parasitair:
Met mossen:

45
130
95
10
5

De krenten uit de pap
Dat we in één seizoen inventariseren bijna 300 soorten zouden vinden overtrof al onze verwachtingen. Daar kwam dan nog bij dat regelmatig bijzonderheden aangetroffen werden:
zeldzame of prachtig mooie soorten. Sommige zeldzaamheden waren uitgesproken onopvallend, zoals Galzinia incrustans, een wazig, half-gelatineus korstzwammetje onderop een rot
stuk liggende dennenstam. Dit is een soort die niet in het OPN staat, en dus ook nog geen
Nederlandse naam heeft, maar inmiddels wel in de aanvullingen daarop is te vinden. Het lijkt
er op dat dit de tweede vondst ervan in ons land is. Maar er was ook visueel spektakel, zoals
de grote groep Goudhoeden (Phaeolepiota aurea) tussen de brandnetels bij de westingang,
de tientallen Trechterwasplaten (Hygrocybe cantharellus) rondom het ven, Goudgele bundelzwammen (Pholiota flammans) op vier verschillende houtstapels, Roze stinkzwammen
(Mutinus ravenelii) of grote plakken van de Rode plakkaatzwam (Meruliopsis taxicola) op
weer andere houtstapels, Zwartvoetkrulzomen (Paxillus atrotomentosus) in het formaat van
een stoeptegel, en ga zo maar door.
De houtstapels verdienen trouwens wel een aparte vermelding. Ze worden gemaakt door
bij dunningen de boomstammen (meestal Grove den, van zo’n 15–20 cm diameter) in stuk-

Figuur 4. Een paar voorbeelden van periodiciteit. De zwarte vakjes geven aan in welke
weken de individuele soorten aangetroffen zijn. Bijvoorbeeld Hygrophorus hypothejus is in
week 47 en in week 51 gevonden.
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ken van ongeveer een meter lang te zagen, en die netjes op te stapelen, ongeveer zoals een
fatsoenlijk bosbouwer zou doen voordat het hout afgevoerd wordt. In de Heemtuin blijven
de stapels echter liggen, om langzaam te verrotten. Dankzij de dichte stapeling zit er slechts
relatief weinig open ruimte tussen de stammetjes, en kan de wind er ook niet vrij doorheen
waaien. Als gevolg daarvan is het vochtig in die stapels, zeker in de wat oudere die ook al
half ingestort zijn. Die vochtigheid maakt dat je onder vrijwel alle weersomstandigheden wel
paddenstoelen op die houtstapels kunt vinden, vaak korstjes en kleine schijfzwammetjes,
maar ook grotere soorten. De opvallendste daarvan waren de al genoemde Goudgele bundelzwammen, en grote aantallen Naaldhouthertezwammen (Pluteus pouzarianus), een irritante
soort die we in het veld niet van de Gewone hertezwam (P. cervinus) kunnen onderscheiden,
en dus iedere keer weer mee naar huis genomen moet worden om met de microscoop nader
te bekijken. De houtstapels zijn in principe aangelegd om allerlei kleine beestjes een onderkomen te verschaffen, maar het is nog maar de vraag wie er het meest plezier aan beleeft...
Grijze of groene toekomst?
De belangrijkste conclusie van dit ene seizoen paddenstoelen inventariseren is zonder twijfel dat we met z’n allen stomverbaasd zijn over de verscheidenheid aan paddenstoelen die
zo’n kleine en door recreanten platgelopen heemtuin oplevert. We wonen hier alle vier al
de nodige jaren, maar realiseren ons nu pas, dankzij een jaartje systematisch en frequent
inventariseren, wat voor parel we naast de deur hebben liggen. We zijn dan ook vast van plan
om de inventarisatie nog een aantal jaren voort te zetten, en zijn nu al benieuwd wat voor
verrassingen dat allemaal nog op zal leveren.
Voor de beheerders van de heemtuin hebben we, althans voorlopig, geen ingrijpende adviezen. Hoogstens zou geprobeerd kunnen worden de verruiging van een aantal houtwallen
(vooral langs de oostgrens) wat tegen te gaan. Maar verder stellen we vooral voor om het
beheer van de afgelopen jaren, dat uiteindelijk tot de huidige situatie geleid heeft, te continueren. Op één aspect na dan. Een groot deel van de omwonenden lijkt de heemtuin vooral als
hondenuitlaatplaats te zien. Infopanelen bij de ingang en regelmatige berichtjes in de lokale
krantjes maken het voor ieder weldenkend mens duidelijk dat Heumens Heem draaiend wordt
gehouden door ontelbare uren vrijwilligerswerk, en dat natuureducatie van leerlingen van de
basisscholen uit de wijde omgeving één van de belangrijkste activiteiten in de tuin is. U ziet
het al voor u, een groep van een basisschool tussen al die stront. De heemtuin van tevoren
helemaal kuisen is onhaalbaar; de kinderen worden nu achteraf schoongemaakt. Absurd.
Maar goed, ondanks dat laatste stukje gemopper zal het u, lezer, toch wel duidelijk zijn
wat onze eindconclusie is: Heumens Heem is een juweeltje. En hoe zeker bent u ervan dat u
ook niet zoiets vrijwel naast de deur heeft?
Literatuur
Arnolds, E., Kuyper, Th.W. & Noordeloos, M.E. 1995. Overzicht van de Paddestoelen in Nederland.
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Een Galigaanverrassing
Eef Arnolds
Holthe 21, 9411 TN Beilen
Arnolds, E. 2006. A surprise on Great Fen Sedge (Cladium mariscus). Coolia 49(2): 80–82.
During mycological fieldwork in Elsburger Onland, a peat marsh in the province of Drenthe, Hemi
mycena nitriolens was found to occur in large numbers on dead leaves in some dense tussocks of
Cladium mariscus. The fungus has been recorded so far only a few times from France and Belgium,
growing on fallen leaves of deciduous trees. It was not yet known from The Netherlands.

H

et Elsburger Onland is een natuurgebied even ten noorden van Paterswolde. De naam
‘onland’ geeft aan dat er landbouwkundig weinig eer is te behalen. Het is een van de
weinige laagveenmoerassen in Drenthe met de kenmerkende afwisseling van open
water, drijftillen, rietland en broekbos. Al met al een schilderachtige woestenij èn een oase
van rust omdat het Elsburger Onland privé eigendom is en hermetisch afgesloten van de buitenwereld. De opzichter, Ronald Visser, is zeer geïnteresseerd in alle natuurwaarden van het
terrein. Daaraan had ik de uitnodiging te danken om op 14 oktober in zijn gezelschap het gebied op paddenstoelen te inventariseren. Dat leverde zo’n 140 soorten op, waaronder veel typische paddenstoelen voor moerasbossen,
zoals de Fijnschubbige elzenzompzwam
(Alnicola subconspersa), Kleine elzengordijnzwam (Cortinarius bibulus), Kleinste
elzengordijnzwam (C. lilacinopusillus),
Elzenrussula (Russula alnetorum) en de
zeldzame Violetvlekkende moerasmelkzwam (Lactarius aspideus).
Mijn speciale belangstelling ging gedurende de excursie uit naar de groeiplaatsen
van Galigaan (Cladium mariscus), omdat
die moerasplant binnen Drenthe uitslui- Figuur 1. Bloeiwijze van Galigaan (Cladium
tend in het Elsburger Onland voorkomt mariscus). (Foto: Dr. M. Hassler, Karlsruhe)
(Werkgroep Florakartering Drenthe, 1999).
Galigaan is een grofkluitig, meer dan manshoog lid van de cypergrasfamilie dat grote horsten
vormt. Plaatselijk kunnen door ondergrondse wortelstokken aaneengesloten velden ontstaan.
De plant gedijt optimaal in ondiep, kalkrijk, basisch tot zwak zuur water en op permanent met
water verzadigde bodems die veelal onder invloed staan van kwel (Weeda et al., 1994). Dode
bladeren en stengels worden slechts langzaam afgebroken en in en rond oude pollen hoopt
zich geleidelijk strooisel op. Eenmaal gevestigd kan de soort tientallen jaren standhouden,
ook als de omstandigheden minder gunstig worden door opslag van struiken of verdroging
van het substraat. Ondanks dit robuuste en weerbarstige karakter is de soort in Nederland
zeldzaam en hoofdzakelijk beperkt tot laagveenmoerassen en duinvalleien. Plaatselijk kan
de soort echter vegetatievormend optreden.
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Galigaan is een mensonvriendelijke plant. De randen en kiel van de stugge bladeren zijn
voorzien van scherpe, naar boven gerichte zaagtandjes die gemakkelijk door onze huid heen
snijden. Het zoeken naar paddenstoelen in de pollen is dan ook geen onverdeeld genoegen,
wellicht een reden dat er weinig van de galigaanse mycoflora bekend is. Er bestaat echter een
Taailing die alleen van Galigaan bekend is, Marasmius cornelii Læssøe & Noordeloos, vernoemd naar ons aller Cees (Cornelis) Bas. De Taailingmonografie van Antonin & Noordeloos
(1993) vermeldt slechts drie vindplaatsen in Europa, eerlijk verdeeld over Zweden, GrootBrittannië en Denemarken. Ik vond het tijd worden dat dit paddenstoeltje, nota bene vernoemd naar een BNM (bekende Nederlandse mycoloog), ook in ons land werd vastgesteld.
Daarom had ik aan het begin van onze expeditie tegenover Ronald overmoedig en gekscherend aangekondigd dat we in zijn paradijs vast Marasmius cornelii gingen scoren.
In het Elsburger Onland komen enkele tientallen pollen galigaan voor, vooral in een zompige oeverzone langs een ondiepe poel aan de zuidzijde van het gebied, gemengd met riet en
grauwe wilg. En warempel, in de eerste de beste pol waar ik mijn neus in stak, groeiden tientallen minieme witte zwammetjes op het verterende blad (Plaat 1). De witte hoedjes waren
maximaal 3 mm breed. Bingo, dacht ik. Dit is bijna te gemakkelijk. Een tweede pol leverde
wederom dit paddenstoeltje op, maar andere pollen waren onbereikbaar want tijdens het
verzamelen van het kleinood sijpelde de stinkende veenblubber al mijn kaplaarzen in.
Thuis gekomen volgde de kater.
Bij nader inzien leek mijn collectie
helemaal niet op Marasmius cornelii,
een taai zwammetje met een glad hymenium en een excentrische, bruine,
behaarde steel. De verzamelde vruchtlichamen waren breekbaar en geheel
wit; de onderkant van de hoed had gereduceerde lamellen en de steel stond
centraal en was nauwelijks behaard.
'\\
\
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De hoed was steeds voorzien van een
c
opvallende papil. Het meest opvallend
was de bijzonder sterke nitreuze geur
van de vruchtlichamen. Zelfs één miniem exemplaartje was op een decimeter afstand goed te ruiken. De sporen
waren niet amyloïd, opvallend smal en
maten 8–10 × 2,8–3,3 µm bij viersporige basidiën. Cheilocystiden ontbra- Figuur 2. Hemimycena nitriolens.Vruchtlichamen
ken. De hoedhuid bestond uit smalle, (A en B, doorsnede; ×5), sporen (C; ×1000) en
liggende hyfen, dicht bezet met kleine hoedhuidhyfen (D; ×2000).
uitsteeksels (diverticulaat). Deze combinatie van kenmerken (zie Figuur 2) is karakteristiek voor het geslacht Hemimycena.
Tot voor kort was Hemimycena een tamelijk hopeloos geslacht maar dankzij een recente
monografie van wederom Antonin & Noordeloos (2004) zijn ook deze witte dwergen nu goed
te determineren. Ik kwam zonder problemen uit op Hemimycena nitriolens (Valla) Antonin &
Noordel., een soort die niet eerder uit Nederland is vermeld en in Europa slechts twee keer

o

DO

~~
81

Galigaan.indd 81

6-3-2006 23:36:02

is gevonden in Frankrijk en België. Wie denkt dat zo’n zeldzaamheid wel een kenmerkende
ecologie zal hebben, komt bedrogen uit. De soort is oorspronkelijk beschreven door Valla
(in Kühner & Valla, 1972) van rotte berkenbladeren in de subalpiene zone van de Franse
Alpen. De Belgische collectie is verzameld in februari en maart 2002 op rottend eikenblad
van Hazelbeke, West-Vlaanderen (Antonin & Noordeloos, 2004). Nu dus in kletsnatte pollen
Galigaan even boven de zeespiegel. Vooralsnog is het een raadsel welke factoren het voorkomen van Hemimycena nitriolens bepalen.
Ik had de smaak van galigaanpollen nu goed te pakken en daarom toog ik op 24 oktober
wederom naar het Elsburger Onland, dit keer samen met Rob Chrispijn die niets liever doet
dan zijn neus in andermans moeras steken. Ronald Visser leende me zijn waadpak en Rob
had er als geoefend moerasloper zelf een, zodat we nu de meeste galigaanpollen konden
bereiken. Onze Hemimycena werd in vijf pollen gevonden, elke keer in grote aantallen, maar
in ongeveer twintig andere, ogenschijnlijk identieke pollen ontbrak de soort geheel. Dankzij
de waadpakken vonden we nu ook vrij veel exemplaren van de Rietmycena (Mycena belliae),
steeds op dode, staande rietstengels net boven de waterlijn. In Drenthe was deze paddenstoel
alleen van het naburige Zuidlaardermeer bekend. Op het laatst ging Rob toch nog bijna ten
onder in de blubber, maar met vereende krachten werd hij voor de mensheid en de mycologie
behouden.
We maakten van de gelegenheid gebruik om enkele korstjes en ascootjes op galigaanstrooisel te verzamelen. Ze werden op naam gebracht door Bernhard de Vries. Er zitten vooralsnog
geen zeldzaamheden onder, noch specifieke soorten voor Galigaan: aan korstzwammen het
Ruwharig elzendoekje (Hypochnicium eichleri), Bootsporig vliesje (Athelopsis lembospora)
en een Rouwkorstje (Tomentella ellisii); aan ascomyceten het Wimpersporig vlieskelkje
(Hymenoscyphus scutula), Plat rijpkelkje (Cistella grevillei) en Lophiostoma caulium. Een
minuscuul schijfje, behorend tot het genus Unguiculella, kon door Bernhard niet op naam
worden gebracht en ook Stip Helleman wist er geen raad mee. Dat blijft dus voorlopig een
raadsel.
Hopelijk bent u nu voldoende gemotiveerd om ook eens uw neus in een pol Galigaan te
steken. Het zal me benieuwen of Hemimycena nitriolens elders op dit substraat groeit. En die
taailing van Cees moet toch èrgens in ons land te vinden zijn. Anders wacht u wel een andere
galigaanverrassing!
Met dank aan Rob Chrispijn en Bernhard de Vries voor hun bijdragen aan dit artikel.
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ZWAMMEN IN DE RUIMTE
Johan Steketee
Jan Vethlaan 9, 3141 KJ Maassluis; e-mail:j.steketee@consunet.nl
Steketee, J. 2006. Mushrooms in 3 dimensions. Coolia 49(2): 87.
A concise recipe for stereophotography by means of computer-generated anaglyphs.

H

et maken van stereofoto’s of -dia’s was tot voor kort een arbeidsintensieve en tijdrovende
bezigheid. Sinds de komst van digitale camera’s met hoge resolutie is daar grote verandering in gekomen: iedereen kan nu met weinig moeite een mooie stereofoto maken. Het
levende bewijs daarvan staat in deze aflevering van Coolia, op de pagina’s hiernaast.
Grieta Fransen heeft geen enkele ervaring met het maken van stereodia’s. Aan haar heb ik
gevraagd om, als ze weer eens een mooie paddenstoel ging fotograferen, nog eens een tweede
(digitale) foto te maken en daarbij de camera één of meer centimeters naar rechts te verschuiven.
(Een vuistregel is: ca 1/30e van de voorwerpafstand). Deze linker en rechterfoto kunnen met het
computerprogramma StereoPhotoMaker op eenvoudige manier gecorrigeerd worden voor afwijkingen in hoogte, grootte en rotatie, fouten die haast onvermijdelijk zijn door het verschuiven
van de camera. Ook verschillen in kleurbalans/contrast kunnen worden opgeheven. Het resultaat
kan men op het beeldscherm direct bekijken in de vorm van een zogenaamd anaglief. Daarbij
wordt de linkerfoto in rood weergegeven en de rechterfoto eroverheen in cyaan. Door nu met een
rood/cyaan brilletje naar het scherm te kijken, krijg je een fraai stereobeeld. Het rode filter voor
het linkeroog zorgt ervoor dat we alleen het linkerbeeld zien en niet het blauwe rechterbeeld, terwijl het cyaanfilter voor het rechteroog het linkerbeeld onderdrukt en het rechterbeeld doorlaat.
Het anaglief kan met een goede fotoprinter afgedrukt worden; zie hiernaast voor het resultaat.
StereoPhotoMaker is gratis te downloaden via http://stereo.jpn.org/eng/stphmkr/ . Wie
toch nog opziet tegen de handelingen die je moet verrichten om de beelden te corrigeren, kan
Cosima downloaden via http://www.herbig-3d.de/cosima . Met dat (niet gratis) programma
worden de beelden volledig automatisch correct “ingeraamd”. Door Cosima is Grieta over de
streep en maakt ze zelf haar stereofoto’s van paddenstoelen.
Het nadeel van een anaglief is dat de kleurweergave niet optimaal is doordat het beeld eigenlijk maar met twee kleuren wordt weergegeven: rood en cyaan. Om daar enigszins aan tegemoet
te komen worden de brilletjes niet als smalbandige filters uitgevoerd, maar laten ze ook nog iets
door van de kleuren direct naast het rood en cyaan. Daardoor wordt ook de helderheid van de
beelden beter. Het gevolg is echter wel dat men soms door het rechteroog nog iets ziet van het
linkerbeeld, aanleiding gevend tot zogenaamde “spookbeelden”. Dit kan vermeden worden door
het linker- en rechterbeeld naast elkaar af te drukken, maar niet iedereen is in staat om al “starend” naar dergelijke beelden te kijken, die bovendien niet groter mogen zijn dan 6 cm. (Anders
moet je divergerend scheelkijken.)
De beide genoemde programma’s maken ook stereoparen, die met behulp van twee beamers
en bijbehorende polarisatiefilters en brillen kunnen worden bekeken. Dat gebeurt o.a tijdens de
bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie.
Tot slot: Mocht u na het zien van deze eerste anagliefen popelen om er ook eens een paar
naar Coolia te sturen, maar toch nog opziet tegen het werken met de genoemde programma’s,
maak dan gewoon een linker en een rechterfoto (zie boven) en stuur ze per e-mail naar mij toe.
Het rood/cyaan brilletje, dat bij deze Coolia gevoegd is, zuinig bewaren: wie weet komen er in
volgende afleveringen weer enkele anagliefen.
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MASTIGOSPORIUM ALBUM Riess
Determineren: sommige wegen leiden naar Rome!
Peter Klok
Tolhuis 24-26, 6537 MH Nijmegen
Klok, P.F. 2006. Mastigosporium album Riess. Determination: some roads lead to Rome. Coolia 49(2):
88–90.
Description of the – not so straightforward – determination of a hyphomycete on grass.

H

et is warm, droog en aan het begin van de zomer. Niet bepaald de goede omstandigheden en het goede seizoen om in Nederland veel paddestoelen te vinden. Klopt,
want dat gebeurt dan ook niet. Maar, zonder te pretenderen dat ik elk grassprietje
waar ik langskom bekijk, ik vind toch al snel iets op een aantal bladeren van een soort gras.
Donkergekleurde, langwerpige vlekken, waarschijnlijk een Roest? Want omdat ik net met
een aantal roesten bezig geweest ben, moet ik daar meteen aan denken. Dus een foto gemaakt
en een blad meegenomen om thuis nader te bekijken.
Thuis eerst in de Roestzwammentabel van Vermeulen (1999) gekeken. De determinatietabellen in dat boek zijn voor mij vaak
een snelle manier om op gang te komen.
Daarna komen de “zwaardere” werken
voor controle en eventuele nadere of betere determinatie. De tabel levert slechts
één Roest op die op Grassen voorkomt,
namelijk Zwarte roest (Puccinia graminis Pers.).
Vervolgens zocht ik Puccinia grami- Figuur 1. Grassprieten met ‘roestplekken’
nis in Ellis & Ellis (1985) op voor een (Nijmegen, Staddijk, 10 juni 2005).
beschrijving en ter controle. (Er is moeilijk aan het boek te komen, maar gelukkig heb ik het bijna permanent uit de universiteitsbibliotheek te leen.) Roesten kunnen tot vijf verschillende typen vruchtlichamen met bijbehorende sporen vormen, zoals bijvoorbeeld beschreven is in een artikel van Aad Termorshuizen
(2004) in Coolia. De beschrijving in Ellis & Ellis zou voor een bepaald type vruchtlichaam,
namelijk het uredium, kunnen kloppen: “Urediën komen zowel op boven- als onderzijde van
het blad voor, zijn 2-3 mm lang, zijn gelig bruin, komen zowel verspreid als in elkaar overlopend voor en kunnen dan
meer dan 1 cm lang zijn.”
Nu de microscoop erbij
gehaald, eerst met een vergroting van 25× om de plekken wat beter te bekijken.
Er zijn witte, wollige dotjes
Figuur 2. Oppervlak van blad met roestplek en daarop wit, op te zien, waar meer mee
te doen is. Bij een sterkere
wollig weefsel (vergroting 25×).
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vergroting, 100× en 400×, blijkt dat de witte dotjes veel sporen bevatten. Volgens de beschrijving zijn de bij het uredium behorende uredosporen gelig bruin, dikwandig, met vier
kiemporen en, afhankelijk van de variëteit, 26–40 × 16–22 of 20–30 × 14–20 mm groot. Nou,
dat klopt van geen kanten, want de sporen die
ik zie zijn ongeveer
55–65 µm lang en
slechts 10–15 µm dik.
Bovendien zijn ze niet
echt gekleurd, maar
doorzichtig. Ook de
teleutosporen van een
Figuur 3. Conidiosporen (ongeveer 60 mm lang).
ander type vruchtlichaam van Puccinia graminis, het telium, voldoen niet aan de sporen die ik zie, omdat het
aantal septen (dwarswandjes) in de sporen niet klopt. Ik zie vier of vijf septen, terwijl er maar
één te zien zou moeten zijn. Tjaaaa...
Bladeren
Figuur 5. Jonge conidiën
Dan maar het hoofdstuk uit Ellis & Ellis met beschrijvingen op de cellen waaraan ze
en determinatiesleutels voor niet-soortspecifieke zwammen
ontspringen.
op Grassen nagaan. Maar dat levert niets op...
Er is ook een hoofdstuk over soortspecifieke zwammen, maar jammer
genoeg weet ik niet wat het soort gras is waarop ik de plekken gevonden
heb. Daarom ga ik, uit armoe, achter in Ellis & Ellis de tekeningen van
de soortspecifieke zwammen op Grassen bekijken. Het is niet de meest
gewenste wijze van determineren (denk ik), maar er komt wèl iets uit. Na
een paar bladzijden zie ik sporen die in ieder geval de vorm van ‘mijn’
sporen hebben. Ze blijken van Mastigosporium album Riess te zijn. Als
ik terugblader en de beschrijving opzoek, blijkt die bij het grassengeslacht
Alopecurus (Vossestaart) te staan: “Conidiën hebben 4 tot 5 septen, kunnen
tot 70 × 16 µm groot zijn, maar zijn meestal 50–55 × 15 µm groot en hebben elk drie smalle aanhangsels. Komt voor op bladeren van Alopecurus
pratensis en veroorzaakt kleine, erg donkere, vaak vrijwel zwarte plekken,
waarop in het midden de conidiën als kleine, witte hoopjes te zien zijn.”
Zo, dat laatste klopt in elk geval! En de
grootte van de conidiën (ongeslachtelijke sporen) is gemakkelijk te controleren, die klopt
ook. Nu op jacht naar de drie aanhangsels per
conidium, want die had ik nog niet gezien. Wèl
conidiën met één aanhangsel aan de punt, maar
nu vind ik er ook met één en met twee extra
aanhangsels aan de zijkant. Klaar is Kees!
Maar... ik ben ook nog nieuwsgierig waartoe
Mastigosporium album behoort, want in
Figuur 4. Conidium met drie aanhangsels
Ellis
& Ellis stond de beschrijving onder het
(conidium zelf ongeveer 60 µm lang).
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kopje ‘Andere zwammen’ en in het Overzicht van de Paddestoelen van Nederland (Arnolds
et al., 1995) is Mastigosporium niet te vinden. Gelukkig staan er in Ellis & Ellis nog meer
soorten Mastigosporium beschreven, en die blijken onder het kopje ‘Hyphomycetes’ te staan.
Wat zoeken op het Web leert me dat Hyphomyceten zwammen zijn die geen geslachtelijke,
maar alleen ongeslachtelijke sporen ofwel conidiën maken. Nog verder zoeken op het Web
geeft me de plaats van de Hyphomycetes in de klassificatie volgens Parker (1982): “Het
Rijk Fungi (Zwammen) omvat onder andere de Afdelingen Eumycota en Deuteromycota.
Eumycota bevat de meer bekende Onderafdelingen Basidiomycotina (Steeltjeszwammen) en
Ascomycotina (Zakjeszwammen), terwijl Deuteromycota de minder bekende Onderafdeling
Deuteromycotina (Ongeslachtelijke Zwammen) met de Klasse Hyphomycetes bevat.” Er
zit nogal beweging in de klassificatie en na een tip van de Coolia-redactie kom ik bij de
klassificatie zoals gegeven in Ainsworth & Bisby’s
Dictionary of the Fungi (1995). Hierbij is de
Afdeling Deuteromycota afgevoerd omdat die volgens recenter onderzoek geen bestaansrecht meer
heeft als aparte afdeling. De eronder vallende klassen, dus ook de Hyphomycetes, zijn ondergebracht
in een niet tot de klassificatie behorende ‘vergaarbak’ die “Mitosporic fungi” genoemd wordt. Deze
bevat vormen van zich ongeslachtelijk voortplantende schimmels die nog niet aan wèl in de klassificatie voorkomende ascomyceten of basidiomyceten
gekoppeld kunnen worden.
Ten slotte
De Vossestaart heb ik in mijn flora opgezocht, zodat
ik later in het park kon verifiëren dat daarop inderdaad Mastigosporium album voorkomt. Zo heb ik
dus niet alleen wat over Hyphomyceten, maar ook
wat over Grassen geleerd.

Figuur 6. Bloeiende aar van
Vossestaart (Alopecurus pratensis).

Samenvattend blijkt dus dat voor deze ‘eigen’wijze
determinatie de tekeningen en de groepering daarvan in Ellis & Ellis de sleutel tot de gevonden soort vormden. Vast niet uniek, maar wel leuk om zo tot een soort te komen. Want dat het
determineren niet altijd lukt, is een feit dat je onder ogen moet zien. Vandaar in de titel van
dit stukje de variatie op het gezegde “Alle wegen leiden naar Rome!”.
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PADDENSTOELEN TELLEN



Thomas W. Kuyper
sectie Bodemkwaliteit, Wageningen Universiteit, Postbus 8005, 6700 EC Wageningen
Kuyper, Th.W. 2006. Counting mushrooms. Coolia 49(2): 91–94.
The population biology of Hebeloma cylindrosporum in southwestern France is discussed. Population structure depends on the habitat in which the species occurs: very small, annual or biennial individual mycelia in disturbed plantations of Pinus pinaster, and larger individuals with a life span of five
to ten years in bare dune sand with scattered pine trees. Fruitbody size in both habitats is also different.
Knowledge of fungal population biology is also important for population viability analysis, and population data are now essential for Red Lists according to the IUCN criteria.

H

et zomernummer van Coolia was, zoals gebruikelijk, gewijd aan het paddenstoelenmeetnet (Arnolds & Veerkamp, 2005). Voor het meetnet worden op een zeer groot
aantal (650) meetpunten paddenstoelen geteld. Uit de analyses blijkt hoe informatief
het is om niet alleen te werken met gegevens over aanwezigheid, maar ook met gegevens over
aantallen vruchtlichamen, ook al zijn aantallen vruchtlichamen soms zeer moeilijk te bepalen.
Het is interessant om eens dieper in te gaan op de betekenis van de aantallen vruchtlichamen
die we waarnemen. Want wat is het verband tussen aantallen vruchtlichamen en aantallen
mycelia? Dat laatste getal geeft het aantal individuen aan en is daarmee de maat voor de
grootte van de populatie. Populatiebiologisch onderzoek aan hogere schimmels is voor een
veldmycoloog niet uitvoerbaar. Het karteren van vruchtlichamen leidt niet vanzelfsprekend
tot een kartering van de in de bodem aanwezige individuen. Maar in het laboratorium kunnen
we populatiebiologisch onderzoek wèl uitvoeren. Moleculaire methoden zijn daarbij behulpzaam, maar niet essentieel. Populatiebiologisch onderzoek kan ook gebruik maken van het
vermogen van individuele mycelia om eigen en vreemd (van een ander individu van dezelfde
of van een andere soort) mycelium te herkennen. Want hogere schimmels zijn territoriaal, en
de grootte van de territoria (en dus de grootte van de individuen) kan via deze herkenningsreactie (die we in hout als demarcatielijntjes kunnen waarnemen) bepaald worden.
De Smalsporige vaalhoed
De laatste 10–15 jaar zijn er nogal wat studies verschenen over de populatiebiologie van
ectomycorrhizaschimmels. Ik zal hier een studie bespreken van de populatiebiologie van
Hebeloma cylindrosporum (Smalsporige vaalhoed). In Nederland is deze soort zeldzaam.
Ze wordt vooral aangetroffen onder naaldbomen op humusarm en kalkarm zand, maar soms
ook op brandplekken en uitgedroogd hoogveen. Volgens de Rode Lijst is de soort ernstig
bedreigd (EB). In Zuidwest-Frankrijk komt de soort algemeen onder Zeeden (Pinus pinaster) voor. In die streek wordt ze in grote aantallen aangetroffen, zodat voldoende materiaal
voor onderzoek beschikbaar is (Guidot et al., 2001, 2002a, 2002b, 2003). In die streek komt
H. cylindrosporum in twee habitattypen voor: in het open duin waar verspreide zeedennen
staan, en in van verder naar het binnenduin gelegen zeedennenbos, waar door grote aantallen

	
Deel 9 in de reeks over recent ecologisch onderzoek aan schimmels. Deel 8 verscheen in
Coolia 48(1): 12–15, 2005.

91

•
NHE9.indd 91

5-3-2006 18:48:19

recreanten het bos zich vrijwel zonder strooisellaag ontwikkelt.
In welke mate zijn die habitats verschillend vanuit het perspectief van de Vaalhoed? Het
bleek dat de grootte van de vruchtlichamen (de diameter van de hoed) in beide habitats zeer
verschillend was: gemiddeld 40 mm in het open duin, gemiddeld 26 mm in het dennenbos.
Het betreft hier een klein onderzoekje dat elke mycoloog zou kunnen uitvoeren. Dat verschil
in hoeddiameter betekent hoogstwaarschijnlijk ook een zeer verschillende sporenproductie
per vruchtlichaam. Maar sporenproductie per vruchtlichaam zegt natuurlijk nog niets over de
sporenproductie per paddenstoelenindividu (per jaar, en totaal over de levensduur van een
individu). Het is daarom nodig om ook iets te weten over de grootte van individuele mycelia
en hun levensduur. In het aantal individuen ondergronds bleken er zeer grote verschillen
tussen beide habitats te zijn. Het gemiddeld aantal vruchtlichamen per individueel mycelium
was 11 in het open duin, en 1,5 in het bos. Een gemiddeld individu in het open duin bezette
een oppervlak van 0,2 m2 (maximaal tot 7 m2), een gemiddeld individu in het dennenbos
0,001 m2 (maximaal tot 0,02 m2). Om deze getallen in perspectief te plaatsen: van Suillus
bovinus (Koeienboleet) is aangetoond dat in
naaldbossen in Zweden individuele mycelia over
een oppervlak van tientallen tot een paar honderd
vierkante meter kunnen voorkomen (Dahlberg &
Stenlid, 1990).
Ondergronds
Dit hierboven beschreven deel van het onderzoek
was volledig gebaseerd op vruchtlichamen. Maar
hoe zou ons beeld zijn als we in de grond zouden
kijken? Daartoe keken de onderzoekers in het
dennenbos zowel naar de mycorrhizatopjes als
naar het mycelium in het duinzand. Simpel gesteld kun je zeggen dat waar geen vruchtlichamen werden gevonden, de soort ook niet in de grond bleek te zitten. Mycorrhiza’s werden
alleen in de directe omgeving van vrucht-lichamen gevonden. Op afstanden groter dan
10-20 cm van het vruchtlichaam kwamen geen
mycorrhiza’s meer voor. Ook de hyfen bleken
eigenlijk alleen aangetoond te kunnen worden
in de onmiddellijke omgeving van de vruchtlichamen. Op afstanden groter dan 50 cm van
een vruchtlichaam was het mycelium niet
meer aantoonbaar; en op afstanden van 10-20
cm van het vruchtlichaam was de hoeveelheid
DNA van H. cylindrosporum nog maar zo’n
10% van die in de grond direct onder vruchtlichamen. Op plekken waar de soort het ene
jaar waargenomen werd en het jaar daarop
Foto’s: Worteltopjes van Den met mycorrhiza van Hebeloma cylindrosporum. Bron: Claire
Corratgé, Institute of Integrative Plant Biology, INRA/CNRS/UM2/Montpellier. (rechtsboven)
en Roger Marmeisse, Microbial Ecology Lab, Université de Lyon (linksonder).
92

NHE9.indd 92

5-3-2006 18:48:19

niet meer, bleek er in dat tweede jaar ook
geen mycelium meer aantoonbaar te zijn.
Figuur 1. Habitus van
.,
Dennenzaailingen die op zulke grond
H. cylindrosporum, en
.:',
werden aangeplant bleken niet door H.
de typische slanke spocylindrosporum gekoloniseerd te worden
ren. (Uit Jansen, 1982.)
(0%), terwijl 92% van de dennenzaailingen die werden uitgeplant in grond,
verzameld onder een vruchtlichaam van
H. cylindrosporum, door die soort werden gekoloniseerd. In het zeedennenbos
gedraagt H. cylindrosporum zich dus als
een éénjarig (of hoogstens tweejarig)
organisme. In het open duin had de soort een wat langere levensduur, gemiddeld 5 jaar met
maxima tot 10 jaar. Ter vergelijking: voor Suillus bovinus werd in Zweden een gemiddelde
levensduur van 36 jaar bepaald, met uitschieters tot tenminste 75 jaar (Dahlberg & Stenlid,
1990).
Blijkbaar is de populatiestructuur van H. cylindrosporum geen soortkenmerk maar habitat-afhankelijk. In het bos vormt de soort kleine kortlevende individuen (mycelia) met één of
twee relatief kleine vruchtlichamen, en in het open duin wat langerlevende en grotere mycelia met meer vruchtlichamen die gemiddeld ook nog eens significant groter zijn. Voor zover
mij bekend is dit het enige voorbeeld waar de populatiestructuur van een paddenstoelensoort
habitat-afhankelijk is. In andere gevallen is wel bekend dat de populatiestructuur opvallend
kan verschillen tussen verwante soorten: kleine, éénjarige mycelia bij Laccaria amethystina
(Amethistzwam) en grote, meerjarige mycelia bij L. bicolor (Tweekleurige fopzwam); of
kleine, kortlevende mycelia bij Suillus luteus (Bruine ringboleet) en zeer grote, langlevende
mycelia bij S. bovinus (Koeieboleet).
Levensduur…
Dat individuen slechts één jaar leven lijkt een uitzonderlijke situatie. Zulke soorten zijn voor
hun voortbestaan afhankelijk van jaarlijks fructificeren, terwijl soorten met een grotere levensduur veel gemakkelijker een ongeschikt jaar bovengronds aan zich voorbij kunnen laten
gaan zolang het mycelium zich verder uitbreidt. Wellicht is het zo dat H. cylindrosporum
concurrentiezwak is, en zeer snel wordt verdrongen. Helaas bleek er van het onderzoeksgebied geen totale soortenlijst van ectomycorrhizaschimmels beschikbaar, zodat deze eventuele concurrenten niet geïdentificeerd konden worden. In zo’n milieu moet een individueel
mycelium fructificeren voordat het weggeconcurreerd wordt. In het open duin, waar wellicht minder soorten ectomycorrhizaschimmels voorkomen gaat de vervanging langzamer
en kan een individu een hogere leeftijd bereiken. Het voordeel van zulke éénjarige soorten
bij meetnetonderzoek is natuurlijk wel dat het tellen van vruchtlichamen ook een goed beeld
geeft van de feitelijke talrijkheid onder de grond. Maar bij langerlevende soorten blijft het
probleem dat we dus weinig kunnen zeggen over het verband tussen aantallen vruchtlichamen en aantallen mycelia. De vraag is of dat een probleem is. Natuurlijk is het interessant
om iets over de populatiebiologie van een paddenstoelensoort te weten, maar wat kunnen we
met die kennis doen?
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…en levensvatbaarheid
Een belangrijk toepassingsgebied van de populatiebiologie is de analyse van de levensvatbaarheid van populaties, in het Engels PVA (population viability analysis) genoemd. De
PVA verschaft ons informatie over de kans dat een populatie in een bepaalde tijd uitsterft.
In zijn algemeenheid kun je zeggen dat hoe kleiner de populatie is, hoe groter de kans op
uitsterven is, alleen al door toevallige milieufluctuaties. Voor dierecologen is PVA vanzelfsprekend. Want de minimale levensvatbare populatie die nodig is om een soort 100 jaar te
laten overleven, bepaalt mede de (minimum) grootte van het te beschermen gebied. Voor
paddenstoelenecologen is dat populatiedenken nog nauwelijks tot ontwikkeling gekomen.
En dat zal moeten veranderen. De nieuwe criteria voor Rode Lijsten, zoals opgesteld door
de IUCN (2001) zijn gebaseerd op populatiebiologische overwegingen. De grootte van de
populatie op wereldschaal en de grootte van de populaties op de afzonderlijke locaties waar
de soort voorkomt, en de veranderingen in populatiegrootte zijn de belangrijkste criteria
aan de hand waarvan de nieuwe status voor Rode Lijsten wordt bepaald. Voor een soort als
H. cylindrosporum zou wellicht kunnen gelden dat de populatiegrootte, aannemende dat de
soort ook in ons land populaties vormt met veel kleine, kortlevende individuen, aanleiding
is tot een lager bedreigingsniveau dan nu in de Rode Lijst is opgenomen. Maar voor relatief
langlevende soorten met grote individuele mycelia, zou de conclusie wel eens kunnen zijn
dat veel gevoelige soorten (soorten die zeer zeldzaam zijn, maar niet zijn afgenomen) als
aanmerkelijk kritischer moeten worden ingeschaald dan in de huidige Rode Lijst het geval
is. Voor de mycologie in Nederland en elders in Europa ligt hier een belangrijke uitdaging
– want het is zeker gewenst om de huidige Rode Lijst (uit 1996) te herzien.
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Het oranje van Spitsbergen
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Raangs, K. & Somhorst, I. 2006. Cortinarius miniatopus in Spitsbergen (Groningen, NL). Coolia 49(2):
95–98.
The webcap Cortinarius miniatopus (= C. colus ss. Cortinarius Flora Photographica) was found
for the first time in the Netherlands, in a spruce (Picea) plantation on sandy soil of former arable land.
The bright orange-red veil covering the lower part of the stipe is characteristic. The relation between
C. miniatopus and C. colus is discussed.

E

nthousiast geworden door het artikel over sparrenbosjes in Coolia 47(2) (Arnolds et
al., 2004), besluit ik (Kor) begin november 2005 nog gauw even een sparrenbosje
te gaan verkennen. Met behulp van de Topografische Inventarisatieatlas vind ik van
achter mijn bureau vrij eenvoudig 3 gebiedjes met sparren in de buurt van Kolham. Eén van
die bosjes draagt de naam Spitsbergen en dan is de keuze natuurlijk snel gemaakt.
De borden met “Verboden Toegang” negerend, tijger ik snel onder de laaghangende takken
van de buitenste bomen door om zo spoedig mogelijk geheel ongezien te zijn voor de buitenwacht. Als mijn ogen gewend zijn aan de schemering in dit dichte bos, ontwaar ik honderden
vruchtlichamen van onder andere Botercollybia (Collybia butyracea) en Kaneelkleurige gordijnzwam (Cortinarius cinnamomeus), en ik ruik de geur van de vele Slanke anijstrechterzwammen (Clitocybe fragrans). En ook hier – net als in Kolham – hebben veel sparrenstammen een wit manchet om de stamvoet van de Harige vlieszwam (Amphinema byssoides). De
eerste verkenningstocht duurt kort, want het is al snel te donker om de soorten goed te kunnen
onderscheiden. Ik verzamel her en der nog gauw wat soorten en met een half doosje vol ga ik
nog even langs bij Inge Somhorst (die aan het eerder genoemde artikel heeft meegewerkt).
Samen gaan we op 10 november de bosjes in, en we willen hier graag een bijzondere
vondst melden: een op het eerste gezicht klein bruin gordijnzwammetje, dat eenmaal geplukt
haar (zijn?) bijzondere schoonheid prijs geeft. De steel is namelijk bedekt met een fel oranjerood velum. Het Nederlands elftal is er niets bij, volgens Inge.
Macroscopische beschrijving (Plaat 2)
Hoed 7–20 mm, kegel- tot klokvormig, later meer uitgespreid met umbo; roodbruin tot bruin
met lichtere rand (vezels), geheel bedekt met lichte vezeltjes; hygrofaan, bij opdrogen licht
geelbruin. Lamellen normaal opeen staand, bochtig aangehecht, buikig; jong licht geelbruin,
later donkerder. Steel 20–50 × 2–4 mm, cylindrisch, meerdere exemplaren met iets knolvormige basis; roodbruin, bedekt met wittige lengtevezels; onderste helft met fel oranje-rode
velumresten in de vorm van vezeltjes, vlokjes en bandjes; vlees geelbruin (top) tot oranjebruin, in de basis wittig.
We vonden de vruchtlichamen in en net buiten de sparrenaanplant op mossige plekken.
Kleine bruine gordijnzwammetjes staan niet bekend als gemakkelijk te determineren. Hele
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volksstammen zien ze om die reden al niet eens staan! Maar met zo’n opvallend kenmerk
willen we een poging wagen. Wat gesnuffel in de beperkte bibliotheek levert aanvankelijk
weinig op, tot we nog maar eens Horak (2005) ter hand nemen. De sleutel van Telamonia’s
met rode velumresten leidt soepel naar Cortinarius miniatopus. Verdere informatie over deze
soort is niet voorhanden; internetsites geven C. miniatopus als synoniem van C. colus. Wij
komen niet verder, dus foto’s en suggestie naar Nico Dam gemaild. Die moppert iets over
Zwitserland, roder velum en antrachinonpigmenten, maar wil ze wel graag zien.
Dat kost een reis naar het Hoge Noorden, maar blijkt wel de moeite waard: de foto en
beschrijving van C. colus uit de Cortinarius Flora Photographica (CFP; Brandrud et al.,
1990–) komen wonderwel overeen met onze vondst! Nieuw voor Nederland, en ook in het
boreale en montane gebied geen alledaagse soort.
Anthrachinonpigmenten blijken pigmenten in het oranje velum te zijn, die verkleuren en
oplossen in KOH. Als aan een preparaat in water KOH wordt toegevoegd is in een mum van
tijd het velum gehuld in een knal paars-roze wolk! Of: hoe mooi onze hobby kan zijn.
We stellen voor dit juweeltje de naam Vlamsteelgordijnzwam te geven.
Ten slotte nog een kanttekening: In de literatuur (d.w.z. CFP) wordt voor C. colus een
sporenmaat opgegeven van 8–9,5 × 4,5–5,5 µm. De collectie uit Spitsbergen voldoet macroscopisch weliswaar aan de beschrijving van C. colus maar heeft aanzienlijk kortere sporen

Figuur 1. Vruchtlichamen van een tweede collectie van Cortinarius miniatopus uit
Harkstede (Gr). (ware grootte)
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(6–7 µm). Twee weken na de vondst in Spitsbergen vonden we in een sparrenaanplant in
Harkstede ook vruchtlichamen die er weer perfect uitzien als C. colus ss. CFP. Ook deze
collectie had relatief korte sporen (6,5–8 µm), maar met meer spreiding. De sporen van collecties uit Zwitserland van Nico voldoen keurig aan de literatuur, maar de vruchtlichamen
hebben wel wat roder velum dan de Groningse exemplaren. In de CFP lezen we dat de sporen
maat van hun C. colus erg variabel lijkt te zijn, en dat Moser hem (om deze reden?) heeft
opgesplitst in drie variëteiten. Meer materiaal ter bestudering zou zeer welkom zijn.
Mocht één van U, enthousiast geworden door de spectaculaire vondsten, ook een sparrenaanplant induiken en C. colus ss. CFP (= C. miniatopus Lange) aantreffen dan horen we dat heel
graag. Maar lees eerst even het naschrift...
Met dank aan Nico Dam voor het verifiëren van de determinatie, aanvullende informatie en
het kritisch doorlezen van dit artikel.
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Naschrift
Terwijl we de laatste hand legden aan bovenstaand artikel kwam er een mail van Nico binnen
waarin hij voorstelt onze vondst toch maar Cortinarius miniatopus te noemen vanwege de
verschillen tussen deze collectie en zijn Cortinarius colus uit Zwitserland: de kleur van het
velum en, vooral, de sporengrootte. Toen werd het tijd ons verder in de literatuur over deze
soort(en) te verdiepen. Hieronder volgt een samenvatting.
Cortinarius colus is het eerst beschreven door Fries in 1838. Hij beschrijft een paddestoel
met een gladde, roodbruine hoed van 2,5–5 cm doorsnee en een uitlopende steel van 10 cm
lang en 5 (top) tot 10 (basis) mm doorsnee met vurig-saffraankleurig velum (“mycelium”).
Hij geeft een verwijzing naar een plaat van Paulet (Paulet, 1808-1835); er bestaat ook nog
een icone inedite (museum Stockholm), die is nagetekend in de Atlas des Cortinaires (Bidaud
et al., 1994) en vrij goed met Paulet’s plaat overeenstemt. Fries geeft slechts een vrij summiere beschrijving en er is ruimte voor interpretatieverschillen. Verschillende auteurs hebben
deze naam in de loop van de tijd dan ook gebruikt voor hun eigen vondsten: collecties met
als gemeenschappelijk kenmerk het vurige tot vermiljoen gekleurde velum (Arnold, 1993;
Bidaud, 1991; Brandrud et al., 1990–; Moser 1965, 2002; Moser & Jülich 1985–; Ricken,
1915). Als je al die opvattingen naast elkaar zet lijken er toch wel heel veel verschillende
soorten langs te komen.
In 1935 heeft Lange geprobeerd de verwarring over C. colus te verminderen door de
naam C. miniatopus te introduceren. (Lange, 1938). De beschrijving en afbeelding daarvan
passen goed bij onze Groningse collecties. Cortinarius miniatopus Lange heeft kleine sporen
(6,2–7 µm). Ook de naam C. miniatopus is door verschillende auteurs gebruikt voor hun
collecties (Arnold, 1993; Moser, 1965; Moser & Jülich, 1985–). Deze komen alle vrij goed
overeen met de beschrijving van Lange, al zijn er duidelijke verschillen in vooral habitus en
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sporengrootte. Moser splitst de soort op in 3 variëteiten maar geeft daarbij zelf aan niet zeker
te zijn van het verband tussen sporengrootte en habitus.
Er zijn ook auteurs die C. miniatopus (weer) als synoniem zien van C. colus. (Kühner &
Romagnesi, 1953; Brandrud et al., 1990–). In de nomenclatuurdiscussie van de CFP schrijft
Lindström dat ze er niet aan twijfelen dat hun soort dezelfde is als C. miniatopus Lange.
Hij vindt echter dat de beschrijving van Fries niet in tegenspraak is met Lange’s soort (en
dan geldt de oudste geldig gepubliceerde naam). Dit ondanks het feit dat de icone inedite
niet dezelfde soort lijkt te zijn als de afbeelding in de CFP. De door Lindström aangevoerde
argumenten (Fries zou zich bij zijn beschrijving mogelijk hebben laten beïnvloeden door de
plaat van Paulet, en in de omgeving van Uppsala, waar Fries C. colus vond, zou geen soort
voorkomen die beter bij de beschrijving van Fries past) kunnen ons niet overtuigen.
Er zijn, voor zover wij weten, drie auteurs die menen zowel C. colus als C. miniatopus
te kennen (Arnold, Bidaud, Moser). Hun opvattingen van C. miniatopus komen volgens ons
uitstekend met elkaar overeen. Onder C. colus, echter, lijken ze allemaal weer wat anders te
verstaan.
De naam C. miniatopus geeft een vrij duidelijk beeld van een variabele soort (sporengrootte,
habitus, kleur en aard van het velum) waarvan de beschrijvingen uit de literatuur goed overeenkomen met onze collecties. Wij geven er dan ook de voorkeur aan deze naam te gebruiken
voor onze collecties boven C. colus, omdat C. colus door zoveel auteurs verschillend geïnterpreteerd wordt en omdat onze collecties niet lijken te passen bij de protoloog van C. colus,
met name de daarbij behorende plaat van Paulet.
De aanleiding voor dit literatuuronderzoek was het verschil tussen de Zwitserse en Nederlandse
collecties van wat we toen nog “Cortinarius colus” noemden. Het eindigt ermee dat we op dit
moment beide collecties Cortinarius miniatopus noemen.
En dan leverde het bedenken van een Nederlandse naam voor deze soort al bijna net
zoveel discussie op als de Latijnse…
Meer literatuur
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CUSSTA

door Eef Arnolds

ent u de ECCF, de European Council for Conservation of Fungi? Het is een internationaal clubje van mycologen dat probeert om de bescherming van paddenstoelen
en mycologisch belangrijke gebieden in Europees verband te stimuleren. Over die
activiteiten zal ik wellicht later in Coolia berichten. Nu wil ik iets vertellen over de laatste
bijeenkomst van de ECCF die van 8–12 november 2005 gehouden werd in Cordoba, een
prachtige oude stad in het zuiden van Spanje.
Er was een wat mysterieuze aanleiding om juist daar met mycologen samen te komen:
plan CUSSTA. Vrij vertaald staat die afkorting voor: ‘Plan voor behoud en duurzaam gebruik
van paddenstoelen en truffels in Andalusië’. Ik had nog nooit van dat initiatief gehoord. Was
het een idee van een lokaal groepje enthousiaste natuurliefhebbers?
Plan CUSSTA bleek een beleidsinitiatief te zijn van de regionale regering van Andalusië.
De ECCF-bijeenkomst werd geopend door de regionale minister van Milieuzaken zelf, mevrouw Fuensanta Coves Botella, waarvoor de hele regionale pers was uitgerukt. Ons zaaltje
met bescheiden mycologen werd opeens bestormd door een legertje mannen in leren jassen
met flitsende camera’s. De minister hield een gloedvolle speech over wat er in het kader
van CUSSTA allemaal gebeurt: de oprichting van lokale paddenstoeleninformatiecentra; de
stichting van een paddenstoelentuin in Cordoba; regulering van het oogsten van paddenstoelen, onder andere via een stelsel van lokale veilingen; stimulering van de mycogastronomische infrastructuur; stichting van paddenstoelenreservaten in alle belangrijke milieutypen;
het uitzetten van toeristische paddenstoelenroutes, enzovoorts.
Voor de onderbouwing van deze maatregelen was uiteraard kennis van de regionale mycoflora een vereiste. Die was tot nu toe gebrekkig, maar geen nood. Voor de inventarisatie
van Andalusië zijn 20 betaalde veldmedewerkers aangesteld die onder leiding van twee coördinatoren veldgegevens verzamelen. Daarnaast hebben acht teams alle herbariummateriaal
gereviseerd. In een paar jaar zijn zo tienduizenden verspreidingsgegevens verzameld. Het
eerste resultaat is een checklist met ruim 2500 soorten. Een Rode lijst volgt. In de hypermoderne database zijn alle groeiplaatsen te vinden op luchtfoto’s tot op de meter nauwkeurig.
Deze database is openbaar en te raadplegen in een Webpaper. De gegevens over eetbare en
bedreigde soorten worden afgeschermd, zodat ze niet voor iedereen toegankelijk zijn.
U zult begrijpen dat ik het relaas van de minister met stijgende verbazing en bewondering
aanhoorde. Waarom zijn paddenstoelen hier opeens in het brandpunt van de belangstelling
beland? De minister zelf gaf het antwoord. De helft van Andalusië is voor landbouw ongeschikt en bestaat uit bossen en kreupelhout. Daar groeien wel paddenstoelen en de oogst van
eetbare soorten is nu al economisch belangrijker dan de houtoogst. Door intensivering van
het grondgebruik dreigt het platteland te ontvolken. Het plan CUSSTA moet ertoe bijdragen
om de leegloop van landelijke gebieden tegen te gaan, het toeristenseizoen in het binnenland
van Andalusië te verlengen, de oogst van eetbare paddenstoelen in goede banen te leiden en
mycologisch waardevolle gebieden effectief te beschermen.
Als visitekaartje van dit project kregen alle aanwezigen op de bijeenkomst een prachtig
geïllustreerd boek van 2,5 kilo over de truffels van Andalusië, vers van de pers!
Wordt vervolgd.
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DE TOLVORMIGE STUIFZWAM TERUG IN DRENTHE
Eef Arnolds¹ en Rob Chrispijn²
¹Holthe 21, 9411 TN Beilen
²Jodenweg 1, 8385 GP Vledderveen
Arnolds, E. & Chrispijn, R. 2006. A recent record of the Rooting Puffball in Drenthe, The Netherlands.
Coolia 49(2): 100–101.
In 2005 an extensive population of the rare Rooting Puffball (Bovistella radicata) was discovered in a
heathland area near Elp, province of Drenthe. This species is regarded as ‘presumably extinct’ in the Red
list of threatened macrofungi in The Netherlands. Other recent records are discussed and the status of the
species in North-west Europe is evaluated. The environmental conditions at the new location are described
and advice is given on the management of the area.

I

n het kader van de systematische paddenstoelenkartering van Drenthe verkenden we op 27
oktober 2005 het Elper Westerveld, een reservaat van stichting Het Drentse Landschap waarvan nog geen mycologische gegevens bekend waren. Het Elper Westerveld bestaat uit een
langgerekte, geaccidenteerde strook heide, uitgespaard bij ontginningen en nu omgeven door
intensieve landbouwgronden. Het reservaat is grotendeels verdroogd en vergrast als gevolg van
diepe ontwatering. Geen terrein dat direct warme gevoelens en hoge verwachtingen oproept.
Tijdens ons bezoek zagen we op een droog plateautje een groepje stuifzwammen met eitot peervormige vruchtlichamen van zo’n 4 tot 7 cm doorsnede. De jonge exemplaren
waren wit en wat zemelig door een bekleding van witte korreltjes en wratjes. Later
werden ze geelbruin, kaal en voorzien van één of meer onregelmatige openingen.
Ze deden in eerste instantie denken aan kleine vruchtlichamen van de Ruitjesbovist
(Calvatia utriformis) of grote exemplaren van de Afgeplatte stuifzwam (Vascellum
pratense). Met deze soorten had onze stuifzwam ook het bezit van een diafragma
gemeen, een scherpe scheiding tussen het bovenste fertiele deel (gleba) en het steriele
weefsel daaronder (subgleba). Bij nadere beschouwing viel het ons op dat de onderkant
van het vruchtlichaam steeds versmald was in een wortelachtig aanhangsel tot 5 centimeter
lang. Toen pas drong het tot ons door dat we mogelijk iets bijzonders bij de hand hadden,
namelijk de Tolvormige stuifzwam (Bovistella radicata, Plaat 3). De soort ontleent zijn
wetenschappelijke naam aan het bezit van een wortelachtige uitloper aan de basis van het
vruchtlichaam. Thuis gekomen werd dit vermoeden bevestigd. Onder de microscoop bleken
de capillitiumdraden ongesepteerd te zijn en voorzien van ronde poriën (Maas Geesteranus,
1971). Een goede recente afbeelding is te vinden in de bekende paddenstoelengids van
Gerhardt (1999).
De Tolvormige stuifzwam staat als ‘verdwenen’ op de Rode Lijst met als laatste waarnemingsjaar 1975 (Arnolds & Van Ommering, 1996). Volgens het Overzicht (Arnolds et al., 1995) kwam
de paddenstoel indertijd alleen voor op diverse plekken op de Veluwe, maar het kaartje in de Atlas
vertoont ook enkele stippen elders (Nederlandse Mycologische Vereniging, 2000). Navraag bij
onze onvolprezen bestandsbeheerder Ad van den Berg leerde ons dat de Tolvormige stuifzwam na
1975 toch van vier plaatsen vermeld wordt. Daaruit blijkt dat hij al eerder in Drenthe gevonden
is, namelijk door Bernhard de Vries in 1979 op een grazige plek in jeneverbesstruweel De Palms
bij Meppen, ook een terrein van het Drentse Landschap. Materiaal bevindt zich in het herbarium
van Biologisch Station Wijster (thans in Leiden). Het terrein is recent niet bekeken, zodat het niet
bekend is of de soort er nog voorkomt. Voorts is de Tolvormige stuifzwam in 1989 verzameld in
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de Stiphoutse bossen bij Helmond (niet geverifieerd) en zijn er opgaven zonder bewijsmateriaal
van de Westduinen op Goeree (1991) en van het Amsterdamse Bos (1986). Het voorkomen in de
Westduinen is niet bij voorbaat onmogelijk, maar het is wel opmerkelijk dat de soort niet vaker
uit dit regelmatig bezochte terrein is vermeld. De opgave uit het Amsterdamse bos moet, gezien
de ecologie van de soort, op een vergissing berusten. Gezien de mogelijke verwarring met andere
stuifzwammen is het bewaren van bewijsmateriaal in dit geval zeer wenselijk.
Na de eerste vondst hadden we een zoekbeeld van de standplaats van deze paddenstoel: droge,
kortgrazige kopjes in de heide. De Tolvormige stuifzwam bleek in het Elper Westerveld op alle
geschikte plekken voor te komen, in vier van elkaar gescheiden populaties met in totaal 30 tot
40 vruchtlichamen. Gezien de omvang van de populaties moet de soort daar al jaren aanwezig
zijn. De bodem op de groeiplaatsen bestaat uit voedselarm, zuur zand waarop slechts een dunne
humuslaag ligt. De begroeiing is een soortenarm heischraal grasland, behorend tot de associatie
van Liggend walstro en Schapengras (Galio hercynici-Festucetum ovinae), met als dominante
planten naast de naamgevende soorten Schapenzuring (Rumex acetosella) en Bochtige smele
(Deschampsia flexuosa). De vegetatie is er steeds kort afgegeten, niet alleen door heideschapen
maar ook door konijnen. Die zijn op alle groeiplekken opvallend aanwezig met graafactiviteiten
en grote hoeveelheden keutels.
Zoals zo vaak met paddenstoelen is het raadselachtig waarom de Tolvormige stuifzwam zo
zeldzaam is. Het beschreven milieu is in Drenthe wijd verbreid en de tamelijk grote, lang levende
vruchtlichamen worden tijdens veldwerk niet gemakkelijk over het hoofd gezien.
Ook in Europees verband is de nieuwe vindplaats bijzonder. In de standaardlijst van België
wordt de Tolvormige stuifzwam niet vermeld (Vandeven et al., 1996) en in de paddenstoelenatlas van West-Duitsland worden slechts vier hokken aangegeven, alle gelegen in Saarland
(Krieglsteiner, 1991). In Groot-Brittannië is de soort bekend van twee Engelse groeiplaatsen,
maar recent niet gevonden (Pegler et al., 1995) en uit Scandinavië wordt alleen één plek in
Finland genoemd (Hansen & Knudsen, 1997). De soort staat hoog genoteerd in de Voorlopige
Europese Rode lijst van bedreigde paddenstoelen (Ing, 1993).
Alle reden dus om zuinig te zijn op de enige recente vindplaats van deze paddenstoel in
Nederland. Het is voor de beheerder vooral zaak om het begrazingsbeheer te continueren en de
groeiplekken bij eventuele plagwerkzaamheden te ontzien.
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GEMAKKELIJK HERKENBARE PLANTENPARASIETEN – x:
PUCCINIA MALVACEARUM OP STOKROOS EN ANDERE
KAASJESKRUIDACHTIGEN
Aad Termorshuizen
Biologische Bedrijfssystemen, Wageningen Universiteit
Marijkeweg 22, 6709 PG Wageningen
Termorshuizen, A.J. 2006. Easily recognizable plant parasites X – Puccinia malvacearum. Coolia
49(2): 102–103.
A short account of P. malvacearum is given. This autoecious rust forms only teleutosori on various
species of Malvaceae. In the Netherlands it is especially common on Alcea rosea. The host range does
not coincide with modern phylogenies of the Malvaceae.

R

oest op stokroos (Alcea rosea = Althaea rosea) is eenvoudig te herkennen. Ziet u een
roest in de vorm van bleekrode tot roodbruine puistjes, meestal aan de onderzijde van
het blad en op de bladstelen, en op de bovenzijde van het blad oranje tot geelachtig
oranje vlekjes, dan is dit zonder enige twijfel Puccinia malvacearum Mont. In Europa komen
geen andere roesten op Malvaceae voor.
De puistjes zijn teleutosori, het enige vruchtlichaam dat
deze roestsoort produceert. De teleutosporen zijn lang gesteeld,
(1–)2(–4)-cellig, 35–75 × 12–26 µm, glad, geelachtig bruin,
met 1,5–4 µm dikke wand, dikker aan de top en daar met een
porus (Fig. 1) (Wilson & Henderson, 1966). Elke cel van een
teleutospore kan kiemen en vervolgens een basidiospore vormen, maar een soort van asexuele kieming en vorming van
‘conidiën’ treedt algemeen op bij nat weer (Fig. 2; Gäumann,
1959; Wilson & Henderson, 1966). De ontwikkeling van de
Figuur 1. Teleutosporen van Puccinia roest gaat het gehele jaar door. Teleutosporen behoeven niet,
malvacearum. Maatstreepje is ca. 25 zoals het geval is bij veel andere roestsoorten,
een periode van rust. Alleen gedurende vorstpeµm. Naar Gäumann, 1959.
riodes staat de groei stil. Overleving heeft vooral
plaats in de vorm van teleutosporen, met name die welke op bovengronds overwinterende bladeren overblijven. Wellicht speelt ook mycelium in geïnfecteerd
plantenmateriaal een rol bij de overleving.
Waardplanten zijn o.a. Kaasjeskruid (Malva spp.), Heemst (Althaea officinalis), de tuinplanten Lavatera spp. en Malope spp., en nog wat geslachten uit
de Malvaceae, maar de roest is veruit het meest algemeen op stokroos. De roest
doet niet aan waardplantwisseling. Interessant is dat volgens de meest moderne inzichten de geslachten die door P. malvacearum kunnen
worden geïnfecteerd niet nauw aan elkaar verwant zijn (bijv. Figuur 2.
Alverson et al., 1999; Pfeil et al., 2002). Zo zijn Hibiscus en G e k i e m d e
met
‘conidiën’.
katoen (Gossypium spp.) nauw verwant aan Malva, maar geen teleutosporen
waardplant voor P. malvacearum. Ook Linde, die tegenwoordig Maatstreepje is ca. 25 µm. Naar
tot de Malvaceae gerekend wordt (van der Meijden, 2005), is Gäumann, 1959.
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geen waardplant. Óf de nauw aan Malva verwante maar onvatbare planten zijn in de loop
van de evolutie resistent geworden, óf de roestschimmel heeft in de loop van de evolutie
verscheidene keren de resistentie van verschillende soorten Malvaceae doorbroken, óf de
moderne taxonomische inzichten kloppen niet. Geregeld wordt in taxonomische discussies
over plantensoorten de waardplantenreeks van een roest als argument voor een nauwe verwantschap gebruikt. Ik zal hier in een volgend artikel nog eens op terugkomen.
De geschiedenis van de verbreiding van P. malvacearum is goed bekend. De soort is in
1852 in Chili beschreven; op welke waardplant heb ik helaas niet kunnen achterhalen, maar
Chili is rijk aan soorten uit de Malvaceae. De in Europa belangrijkste waardplant, de stokroos, lijkt in Chili niet voor te komen (www.efloras.org). Vanuit Chili heeft de roest de wereld
veroverd: 1857 arriveerde hij in Australië, 1869 in Spanje, 1872 Frankrijk, 1873 Engeland,
1874 Duitsland, 1875 Zuid-Afrika en 1886 Noord-Amerika. Wellicht is de schimmel dus
in Noord-Amerika gearriveerd via Europa! Voor allerlei Euraziatische waardplanten is P.
malvacearum dus een nieuwe verschijning en het zou interessant zijn na te gaan wat de ecologische gevolgen voor hen geweest zijn. Vaak is het zo dat plantenpathogenen die een nieuw
continent bevolken heftig tekeer gaan tegen daar aanwezige waardplanten, zoals bijvoorbeeld het geval is met de Iepenziekte (veroorzaakt door Ophiostoma ulmi). Helaas is over het
gedrag en optreden van P. malvacearum (die we Chileense kaasjeskruidroest zouden kunnen
noemen) bij wilde planten weinig bekend. Uit Oostenrijk rapporteren Poelt & Zwetko (1997)
de soort op Heemst, Ruige heemst (A. hirsuta) en op allerlei soorten Kaasjeskruid (Malva
spp.). Legon & Henrici (2005) noemen voor Groot-Brittannië en Ierland met name Groot
kaasjeskruid (Malva sylvestris) als wilde plant die talrijk geïnfecteerd wordt.
Op andere continenten komt Puccinia heterospora Berk. & Curtis voor, die zich alleen
microscopisch goed onderscheidt van P. malvacearum doordat het septum tussen de teleutosporen vertikaal loopt in plaats van horizontaal, zoals bij de meeste Puccinia-soorten. Het kan
geen kwaad om af en toe kaasjeskruidroest hierop te controleren, want ook P. heterospora is
wellicht bezig met een wereldwijde opmars. De soort is oorspronkelijk beschreven van Cuba,
maar is inmiddels gerapporteerd van Australië, Nieuw-Zeeland en India.
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P.S. van de redactie:
Aad Termorshuizen werkt aan een Standaardlijst voor Roestzwammen. Zie de oproep tot
medewerking elders in deze Coolia (pag. 71).
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BIJZONDERE WAARNEMINGEN EN VONDSTEN
Toverchampignon in varkensstal

Ligterink, W.G. 2006. Allopsalliota geesterani in a pigsty. Coolia 49(2): 104.

Je bent boer ten westen van de Holterberg. Je hebt jarenlang varkens gehouden in je schuur,
waar nu andere knorrende beesten staan, instructiemotoren van een rijschool. Je komt af en
toe nog eens in je schuur en je ontdekt dat de tegels in het oude varkenshok op raadselachtige
wijze schuin omhoog staan. Je bent niet bijgelovig, maar toch... Je gaat voorzichtig onder de
tegels gluren en ziet tot je stomme verbazing acht reusachtige paddenstoelen met een hoeddoorsnee van minstens 20 cm.
De boer kan zich nog goed herinneren dat zijn moeder hem vertelde over heksen en geheimzinnige, vergiftige paddenstoelen. Hij roept de hulp in van de plaatselijke schooldirecteur. Deze autoriteit had een paddenstoelencursus gevolgd en zou dus raad kunnen geven. Hij
noch zijn vrouw, een enthousiaste deelneemster aan het NEM project, kunnen de boer uit de
droom helpen. De vrouw, Agnes Bouwhuis, brengt de paddenstoel naar mij in Rijssen. Mijn
eerste indruk is: een Agaricus-soort, een Champignon. Maar waar is de ring? Misschien
vluchtig? Bij navraag bleken alle paddenstoelen zonder ring. Dus geen Agaricus. Opvallend
is het heldere geel op een snijvlak dat tot wijnrood verkleurt. (Zie Plaat 4). Dit kenmerk en
de min of meer capitate cheilocystiden met vaak wat kronkelige steel (zoals ik ze nergens bij
Agaricus heb zien afgebeeld) zouden snel tot een determinatie moeten leiden. Nee dus...
Na urenlang tevergeefs allerlei boeken en tabellen te zijn doorgeworsteld wendde ik me
ten einde raad toch maar weer tot het geslacht Agaricus. In deel 5 van onze onvolprezen Flora
Agaricina Neerlandica (FAN) gaf het begin van de sleutel meteen de oplossing: Allopsalliota
geesterani (Toverchampignon). Wel geen Agaricus maar kennelijk toch nauw verwant. Eerste
indrukken zijn niet altijd de slechtste. De mooie aquarel van Eef Arnolds op plaat 1 in het
“Overzicht van de Paddestoelen in Nederland” verdreef de laatste onzekerheid. Je vraagt je af
hoe de sporen van zo’n zeldzame paddenstoel in een afgelegen varkensstal bij Haarle terecht
komen. Met recht een Toverchampignon! Marijke Nauta (in de Flora Agaricina Neerlandica)
noemt als habitat “nutrient rich clayey or sandy soil”. Voor de nodige voedselrijke grond
zullen de varkens in het verleden gezorgd hebben.
De boer bij Haarle werd gerustgesteld. Het zijn geen heksen of rondspokende geesten van
de vele naar de slachtbank geleide varkens geweest die de tegels in zijn schuur opduwden.
Wim Ligterink, Rijssen
Een netje op de heide (vervolg)

Dam, N. 2006. Sistotrema muscicola was found in large numbers on pine cones in a Pinus sylvestris
forest on nutrient-poor sand. Coolia 49(2): 104–105.

Begin vorige jaar heb ik in deze rubriek geschreven over een weinig gevonden Urnkorstzwam,
nl. Sistotrema dennisii, die eind 2004 in verschillende delen van de Hoge Veluwe talrijk
aanwezig was (Coolia 48(1), pag. 16). In 2005 heb ik verwoede pogingen gedaan om die paddenstoel opnieuw te vinden, met wisselend succes. Het eerste weerzien vond plaats tijdens de
binnenlandse werkweek, op een fietsexcursie over de Hoge Veluwe. We vonden een miezerig
exemplaar op het Otterlosche Zand, weer onderop een polletje tankmos, net als in 2004.
Een paar weken later, op 30 oktober, was ik op het Oud-Reemsterzand. De vindplaatsen
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van 2004 leverden nu niets op, maar
in een nog niet eerder bezocht dennenbosje leek het wel prijs te zijn.
Alleen het substraat was nu anders:
geen mos, maar dennenappels. Een
deel van de afgevallen dennenappels
in het betreffende bosje was, moge- Figuur 1: Sistotrema muscicola. a) Basidiën (met 6, 2
lijk door vogels, omgedraaid, en op en 1 sterigme(n)); b) sporen; c) sporen van de macro
de aldus zichtbaar geworden onder- scopisch identieke S. dennisii. Maatbalkje is 10 µm.
kant zat in veel gevallen een dun, wit,
korstvormig gaatjeszwammetje (Plaat 5). Ik ben toen zelf ook maar dennenappels om gaan
draaien; op zo’n 30% van alle appels bleek ook een korstzwam te zitten. Het ging daarbij
steeds om dennenappels die vrij goed bodemcontact maakten, zonder half begraven te zijn.
Zo op het oog leken de korstgaatjes sprekend op de S. dennisii van het jaar daarvoor, en ze
hadden ook dezelfde zacht-wattige consistentie. Ik durfde er de spreekwoordelijke krat cognac om te verwedden dat het weer S. dennisii zou zijn. Het was dus maar goed dat ik alleen
was, niemand om mee te wedden, want thuis bleken de sporen vrijwel rond te zijn in plaats
van gebogen-langwerpig. Niet S. dennisii, maar S. muscicola! De microscopische kenmerken
ervan staan geïllustreerd in bijgaande figuur. Heel merkwaardig was de variabiliteit van het
aantal sterigmen op de basidiën: meestal zes, maar ook alle kleinere aantallen, één tot vijf,
kwamen regelmatig voor. De sporenmaten waren niettemin vrij constant, ongeveer 2,5–3 ×
2,2–2,5 µm.
Slecht nieuws, dus, eigenlijk. Weer twee soorten die sprekend op elkaar lijken zolang
je alleen met het blote oog kijkt, maar waarbij voor een zekere determinatie toch een microscoop nodig is. Mogelijk geeft de groeiplaats nog een extra (doorslaggevend?) kenmerk,
maar er zijn meer collecties nodig om daar een uitspraak over te doen. In ieder geval is S.
muscicola niet beperkt tot de onderkant van dennenappels (zie ook het artikel van Mirjam
Veerkamp en Roeland Enzlin in Coolia 37(3): 81-85 (1994)); hoe het zit met S. dennisii is
me nog niet duidelijk.
Nico Dam, Malden (Aphyllophorales-werkgroep ‘Cristella’)
Geastrum floriforme in de winter

Jansen, A.E. 2006. A collection of earthstars found in a grass verge in January 1999 in Eesveen, province of Overijssel, was determined seven years later as Geastrum floriforme. Coolia 49(2): 105–106.

Eind vorige eeuw, het was januari 1999, vond ik in de berm van de straat waar ik woonde, een
paar kleine aardsterretjes. Zowel het tijdstip als de groeiplaats verbaasden me. Ik verwachtte
geen aardsterren in januari en al helemaal niet in de berm tussen het hek van onze tuin en de
klinkers van de weg. Het was een heel gewone wegberm. De plantsoenendienst schoffelde
een paar keer per jaar tussen de Hypericum; er stond een grote els en in onze tuin een berk,
een sering en ongetwijfeld ook her er der een opgeslagen vlier.
Hoewel ik in die jaren er eigenlijk niet aan toe kwam om iets aan paddenstoelen te doen,
heb ik deze aardsterretjes verzameld en gedroogd. Het verzamelen was eenvoudig: ik hoefde
ze alleen maar op te rapen want ze lagen vrijwel los op de grond. Wie weet, hoe lang ze er al
lagen. Drogen in de winter is ook erg eenvoudig: op de radiator van de verwarming, in het
dekseltje van een jampotje.
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Met het drogen kwam de volgende verrassing: de slippen bogen zich geheel terug over
het bolletje. Er lagen alleen nog maar 5 bolletjes in het dekseltje, net knikkertjes. Die ‘knikkertjes’ heb ik, met dekseltje en al, in een plastic zakje gedaan met als enige notitie “Aardster,
Eesveen, januari 1999”.
Na mijn recente verhuizing kwam ik bij het ordenen der paddenstoelenboeken ook het
aardige boekje van Leo Jalink tegen: “De aardsterren van Nederland en België” (Coolia 38
Supplement, 1995). Dat werd dus even bladeren, op zoek naar de soort van mijn vondst van
7 jaar geleden. Hygroscopische slippen die het bolletje geheel bedekken bleken maar bij
drie soorten voor te komen. Het Weerhuisje kon het niet zijn, die is veel groter. En voor het
onderscheid tussen de twee andere, de Tepelaardster en de Bloemaardster, had ik toch echt
het materiaal en de microscoop nodig.
Bij verder uitpakken kwam het materiaal te voorschijn (gelukkig maar; een verhuizing
is echt iets om van alles kwijt te raken). De microscoop kon pas uitgepakt worden na de gebruikelijke verhuisperikelen zoals lampen ophangen, muren verven, enzovoorts. De sporen
bleken bolrond te zijn, zo’n 6 μm groot. Dus: de Bloemaardster, Geastrum floriforme.
Natuurlijk was ik erg benieuwd naar de hygroscopische slippen. Het boekje van Jalink
toont een foto van slippen die na opnieuw bevochtigen weer geheel uitstonden. Zouden deze
exemplaren dat nog vertonen, na zo lange tijd? Het vergt enige moed om zo’n ‘knikkertje’ in
z’n geheel in een bakje water te leggen. Maar het resultaat was prachtig: na een kwartiertje
opweken stonden alle slippen weer netjes uitgespreid! En dat dan voor 7 jaar oud materiaal.
Zo uitgespreid zie je pas goed dat het een klein aardsterretje is: 25 mm doorsnede, het bolletje
10 mm groot. Of deze soort door zijn geringe afmeting vaak over het hoofd gezien wordt,
vind ik discutabel. Hij is toch echt niet kleiner dan veel Marasmius-, Mycena- of Omphalinasoorten en zeker veel opvallender dan allerlei ‘waasjes’ op hout.
Een enkel woord nog over groeiplaats en lokatie. Jalink vermeldt dat deze soort groeit
op “iets stikstofrijke plaatsen” of plekken waar een verrijking is opgetreden, en Nauta &
Vellinga (Atlas van Nederlandse paddestoelen, 1995) verwoorden het als een “voorkeur voor
relatief voedselrijke bodem”. Dat zal voor deze berm zeker wel het geval zijn, temeer daar er
enkele boerderijen met ammoniakuitstoot in de naaste omgeving liggen. Anders dan eerdere
vondsten in Nederland, is deze niet afkomstig uit een bos of struweel. Met een ruime blik zou
je deze berm nog wel een plantsoen kunnen noemen. De lokatie, in de kop van Overijssel,
sluit heel aardig aan bij de stippen die al op het verspreidingskaartje staan (zie Nauta &
Vellinga).
Voor het geval dat iemand nog eens wil gaan kijken in die berm: de vindplaats ligt in
het dorp Eesveen (gemeente Steenwijkerland), aan de Binnenweg (Amersfoortcoördinaten
(205,6; 537,4)). Het is dan de berm rechts van de oprit naar de woning nr. 21. Maar of de
Bloemaardster daar nog eens wordt teruggevonden of niet, we hebben er in elk geval weer
een stip op de kaart bij.
A.E. Jansen, Thorsø, Denemarken
De Lantaarnzwam in Griendtsveen

Vos-Leenaerts, J. & Vos-Leenaerts, P. 2006. Jack O’Lantern (Omphalotus illudens) was found under a
beech hedge in Griendtsveen, the second find in The Netherlands since 1980. Coolia 49(2): 106–107.

Half augustus 2005 verbleven wij een aantal dagen in het huis van onze dochter in Helmond.
U kent dat wel, de jongelui op vakantie en de ouders mogen op het huis passen. Het is
trouwens een jaarlijks terugkerend iets wat we niet erg vinden. Je kunt er alle kanten uit om
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paddenstoelen te zoeken. Zoals elk jaar deden mijn man en ik op één van de fietstochten het
dorp Griendtsveen aan, om in herberg ‘De Morgenstond’ iets te nuttigen. Tijdens de fietstocht
erheen hadden we in de bermen al heel wat zwammen gezien, waar telkens wel voor gestopt
werd om ze te bekijken en zo nodig te fotograferen. Wat we echter in één van de straten van
het dorp zagen was een zwam die we nooit eerder hadden gezien. Er stond, half onder een
beukenhaag, een prachtige toef oranje zwammen (plaat #). Dus van de fiets, fotograferen en
een exemplaar meenemen om te determineren. De omgeving werd bekeken om te zien wat
voor bomen er zoal stonden of gestaan hadden en andere zaken die eventueel van belang
konden zijn bij de determinatie. Er waren jonge Amerikaanse eiken geplant en oude waren
gerooid.
Het determineren kon echter niet onmiddellijk plaatsvinden omdat de microscoop en de
boeken thuis in Bergen op Zoom stonden. Alleen het boek van Phillips hadden we in Helmond
liggen. De meegenomen zwam werd voorzichtig in de fietstas gedaan en op naar de herberg.
Al fietsend werd er druk gespeculeerd wat het wel zou kunnen zijn. Thuis in Helmond werd
al snel Phillips geraadpleegd. We kwamen bij de Lantaarnzwam uit, Omphalotus illudens. Er
stond dat de lamellen door de rijpe sporen licht konden afgeven. Om na te gaan of er inderdaad sprake was van licht geven werd gebruik gemaakt van de compleet donkere garage. Er
viel echter niets van licht waar te nemen. Dus toch maar wachten op de resultaten van het
microscopisch onderzoek. Gelukkig kon dit de volgende dag gebeuren omdat we toen weer
naar Bergen op Zoom afreisden. We determineerden volgens de Flora Agaricina Neerlandica
deel 3 en ja hoor, alle gegevens kwamen overeen. Sporen gemeten, alles klopte.
Dus hadden we toch echt een Lantaarnzwam gevonden. Vervolgens namen we contact op
met onze districtscoördinator, Jo van Meurs, en stuurden hem een digitale foto toe. Met zijn
antwoord bevestigde hij dat het inderdaad een Lantaarnzwam was. Op zijn advies hebben we
een digitale foto naar de website voor bijzondere waarnemingen van de Paddenstoelenkartering
gestuurd, waar deze nu op staat. Het was de vijfde vondst in Nederland, waarvan drie van
vóór 1980. Dat was wel heel bijzonder.
Omphalotus illudens — Lantaarnzwam (beschr. naar literatuur en eigen vondst; Plaat 6)
Algemene gegevens: Levendig oranjegeel tot oranjebruin, trechtervormige hoed met fijne
ingegroeide vezels, ver aflopende lamellen, welke in het donker (volgens de literatuur) vaak
oplichten, aan eikenstammen en wortels, meestal voorkomend in bundels. Hoed: Mooi oranjegeel, bij oudere exemplaren oranjebruinachtig, door ingegroeide vezels tenslotte radiaal
gestreept, droog soms ook fijn schubbig, niet hygrophaan, jong zwak gewelfd, bij ouder
worden dieper tot opvallend trechtervormig, 8–12 cm. Lamellen: Goudgeel tot oranjegeel,
tenslotte wit door de sporen, aflopend. Steel: Oranjegeel, geelbruin tot oranjebruin, bij ouder
worden roodbruin; 7–12 × 0,7–2,2 cm, naar de basis toe smaller wordend. Sporen: kleurloos
(sporee is wit), 4–7 × 5–6 µm. De paddestoel is giftig; de werkzame stof heet illudin, maar
is niet dodelijk.
Voorkomen: Van juli tot november. Het is een warmteminnende soort, en komt dan ook in
subtropische gebieden meer voor. Daar groeit hij op olijfbomen. Op onze vindplaats zitten
waarschijnlijk wortels van oude Amerikaanse eiken in de grond, want het lijkt ons niet waarschijnlijk dat de jonge boompjes al aangetast zijn.
Jeanne & Piet Vos-Leenaerts, Bergen-op-Zoom
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BOEKBESPREKINGEN
Vesterholt, J. 2004. Danmarks Svampe. Uitg. Gyldental in samenwerking met de
vereniging Svampekundskabens Fremme. 472 pag., ingebonden. ISBN 87-02-02911-1
Prijs: 399 Deense Kronen.
Vorig jaar is in Denemarken een werkelijk prachtig fotoboek over de Deense
paddenstoelen verschenen, samengesteld en geschreven door de Deense mycoloog Jan Vesterholt. Het boek start met een korte inleiding van 11 pagina’s
waarin iets verteld wordt over de biologie, microscopische kenmerken, de
indeling in grote morfologische groepen (zoals korstzwammen, plaatjeszwammen, trilzwammen, bekerzwammen, etc.) ecologie en bedreigingen
van paddenstoelen.
In de rest van het boek worden 107 soorten Ascomyceten en 903 soorten
Basidiomyceten behandeld. Meestal staan er per pagina twee soorten met elk een foto op
ansichtkaartformaat en een korte begeleidende tekst van 4 à 5 regels met de macroscopische
beschrijving, groeiplaats, periode en zeldzaamheid. Symbooltjes geven de eetbaarheid weer,
en bij plaatjeszwammen de sporeekleur. Bij de soorten staan de Deense en de Latijnse naam,
de laatste helaas zonder auteursaanduiding en zonder synoniemen, wat in enkele gevallen het
nazoeken van een soort in andere boeken lastig maakt.
Het sterkste punt van dit boek vormen de zonder uitzondering schitterende foto’s, waar
de relevante (macroscopische) kenmerken goed op te zien zijn. Anders dan de meeste populaire gidsen krijgen ook de minder aaibare groepen zoals korstzwammen uitgebreid aandacht, in dit geval met 52 soorten. Ook Polyporen (gaatjeszwammen) zijn met 66 soorten
goed vertegenwoordigd. Een leuke toevoeging ten opzichte van andere gidsen is de foto van
de roestschimmel Gymnosporangium clavariiforme, die opvallende oranje hoornvormige
vruchtlichamen vormt op takken van Jeneverbes.
De schrijver heeft veel ervaring op het gebied van graslandfungi, met als gevolg dat
er veel soorten Wasplaten, Satijnzwammen en Knotszwammen afgebeeld staan. Door zijn
eerdere studies aan de Vaalhoeden heeft hij wel 18 soorten uit dit geslacht afgebeeld.
Een klein aantal van de foto’s zou mijns inziens tot een foute determinatie kunnen leiden:
de afgebeelde Melanoleuca cognata (Okerkleurige veldridderzwam) mist de karakteristieke
abrikooskleur in de lamellen; bij de tekst van Marasmius limosus (Rietwieltje) is M. curreyi
(Oranje grastaailing) afgebeeld; bij de tekst van Hypholoma myosotis (= Pholiota m.; Grote
moeraszwavelkop) staat een andere soort paddenstoel (Gymnopilus sapineus?) afgebeeld en
bij de tekst van Cortinarius hinnuleus (Muffe gordijnzwam) staat een foto die wellicht meer
lijkt op C. helveolus (Oranje eikengordijnzwam).
Deze kleine dingen mogen niet verhullen dat we hier te maken hebben met een buitengewoon fraai paddenstoelenboek, dat beginners en gevorderden veel genoegen zal verschaffen
bij het controleren van determinaties en het zomaar doorsnuffelen. Het boek is met 1,6 kilo
niet bepaald een lichtgewicht, maar naar mijn mening is het zijn gewicht meer dan waard.
De Deense taal maakt de tekst voor ons Nederlanders niet zo direct toegankelijk. Maar de
moderne tijd kan ons in dit geval helpen: op internet is een Deens Woordenboek te vinden,
bij http://danish.nigilist.ru/cgi-bin/nph-dict.cgi .
Peter-Jan Keizer
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Neville, P. & S. Poumerat. Amaniteae. Fungi Europei vol. 9. 1120 pagina’s, 113 kleurenplaten, 202 foto’s. (Tekst in het Frans, sleutels ook in Engels, Italiaans en Duits). ISBN
88-901057-3-9. Prijs: € 78,–
De nummer 9 in de reeks Fungi Europei is de dikste van allemaal en
behandelt de “Amaniteae”: d.w.z. de geslachten Amanita, Limacella
en Torrendia. Uit de titel blijkt niet direct dat we te maken hebAMANITEAE
ben met het eerste deel van de Amaniteae, want de subgenera
Amanitopsis (slanke amanieten) en Amanitella worden in een later
deel behandeld. Dit deel gaat dus alleen over de vliegenzwammen, ongeveer 75 taxa (soorten en variëteiten), een tiental soorten
Limacella en tenslotte het kleine geslacht Torrendia, dat alleen uit
Zuid-Europa bekend is. Het boek begint met een paar inleidende
hoofdstukken over de morfologie en determinatiekenmerken, de
giftige eigenschappen, en een zeer uitvoerige inleiding op de classificatie en omgrenzing van de groepen en geslachten. Hierin gaan de auteurs zich te buiten
aan een zodanig uitvoerige beschouwing van alle mogelijke classificatiesystemen die er voor
de Amanitaceae zijn voorgesteld, dat je letterlijk door de bomen het bos niet ziet. Uiteindelijk
is het me niet duidelijk geworden welk systeem ze nu zelf voorstaan. Een kritische redacteur
had hier goed werk kunnen doen. Op zich is het opmerkelijk dat de auteurs zich iets gelegen
hebben laten liggen aan de nieuwe ideeën over de indeling van de plaatjeszwammen die is
gebaseerd op moleculair werk. Zo accepteren zij, tot mijn verbazing, de recente opvatting dat
de Hertezwammen (Pluteus) aan Amanita verwant zijn, en zo komen ze tot een amendering
van de Pluteaceae waar nu dus ook de Amanitaceae in worden opgenomen. Het is twijfelachtig of deze opvatting de tand des tijds zal doorstaan.
Het beschrijvende deel omvat per geslacht een uitvoerige geslachtsomschrijving met
verwijzing naar literatuur en een dichotome sleutel. De soortbeschrijvingen zijn uitvoerig,
en worden vergezeld van literatuurverwijzingen en een zeer breedvoerig commentaar. De
bijgevoegde lijntekeningen van de microscopische structuren zijn van een matige kwaliteit.
De taxonomische opvattingen zijn duidelijk die van een zgn. splitter: er wordt veel gewicht
gehecht aan kleine afwijkingen, waardoor er een veelheid aan vormen en variëteiten wordt
gepresenteerd. Hier en daar lijken de soortopvattingen tamelijk “klein”. Zo worden er 11
variëteiten en vormen van de Vliegenzwam opgevoerd! Van belang is echter wel dat alle
beschrijvingen zijn gebaseerd op eigen waarnemingen over een lange periode en in veel
gevallen op basis van veel collecties. De waarde van het boek ligt mijns inziens vooral in
de zeer uitvoerige iconografie: met 113 kleurenplaten en 202 kleurenfoto’s wordt een schat
aan informatie gegeven. Het gaat hierbij niet alleen om vaak fraaie kleurenfoto’s van vers
materiaal, maar ook veel reproducties van platen uit de (oudere) literatuur. Voor iedereen die
serieus is geïnteresseerd in deze groepen vormt het boek een betaalbare bron van zeer veel
informatie. En als je je kritisch opstelt tegenover de gehanteerde soortopvattingen, is het
boek zeker bruikbaar, vooral als je vliegenzwammen wilt determineren die je in Zuid-Europa
tegenkomt.
Chiel Noordeloos
AMANITA. L1MACELLA & TORRENOIA
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FLORADAG OP 8 APRIL 2006 TE UTRECHT

Wetenschappelijke Vergadering van de Nederlandse Mycologische Vereniging
De Floradag 2006 wordt gehouden op zaterdag 8 april 2006, ditmaal in Utrecht, in de Witte
Zaal van het Marinus Ruppertgebouw (het voormalige Trans 1), Leuvenlaan 19, 3584 CE
Utrecht (routebeschrijving na het programma). De ingang van het gebouw is dezelfde als die
voor het Educatorium (een zeer karakteristiek gebouw). U bent welkom vanaf 10.00 uur.
Het programma van de dag staat in het thema van de mycologische betekenis van de
Nederlandse naaldbossen.
Toelichting
Op dit moment vindt er op verschillende plaatsen in Nederland grootschalige kap plaats van
naaldbossen, om plaats te maken voor loofbossen of voor andere vegetatietypen (heide).
Vanuit natuurdoelen wordt deze kap mede gemotiveerd vanuit de stelling dat de betekenis
van zulke bossen voor de Nederlandse soortenrijkdom vaak beperkt is. Bovendien zouden
naaldbossen bijdragen tot de verdroging en grotere hoeveelheden vermestende en verzurende
stoffen invangen. Vanuit kringen van mycologen (zie o.a. bijdragen van Eef Arnolds en Rob
Chrispijn in hun column in Coolia) wordt gewezen op de bijzondere mycologische betekenis
die (sommige typen) naaldbossen hebben. Het ligt in de bedoeling van deze Floradag om in
te gaan op die bijzondere betekenis, en hem in Europees perspectief te plaatsen; en daarnaast
een forumdiscussie te hebben met vertegenwoordigers van terreinbeherende organisaties
(Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten). Voor deze dag worden ook vertegenwoordigers van
instanties op het gebied van natuurbeleid en natuurbeheer uitgenodigd.
Huishoudelijke mededelingen
In het gebouw zal koffie, thee en frisdrank verkrijgbaar zijn uit automaten. U dient uw lunch
zelf mee te brengen. In de onmiddellijke omgeving van het Educatorium zijn op zaterdagen
geen eetgelegenheden open. U kunt vanaf 10.00 uur in het gebouw terecht; het programma
begint om 10.30 uur.
Ochtendprogramma (voorzitter Eef Arnolds)
10.30 – 11.10 uur

Patrick Hommel: Typologie en ecologie van Nederlandse naaldbossen.
Dr. P. Hommel is ecoloog en werkzaam bij Alterra, Wageningen
Universiteit en Researchcentrum.

11.10 – 11.30 uur

Mirjam Veerkamp: De mycologische betekenis van dennenbossen op
stuifzand.
Ir. M.T. Veerkamp is beroepsmycoloog en coördinator van
de paddenstoelenmonitoring in het Netwerk Ecologische
Monitoring.

11.30 – 11.50 uur

Leo Jalink: Hebben dennenbossen in de duinen nog toekomst?
Drs. L.M. Jalink is mycoloog en ecoloog, als ecologisch beleidsmedewerker werkzaam bij de Provincie Zuid-Holland.
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11.50 – 12.30 uur

Thom Kuyper: De betekenis van naaldbossen voor de mycoflora.
Prof. dr. Th.W. Kuyper is beroepsmycoloog bij de sectie
Bodemkwaliteit, Wageningen Universiteit, en houdt zich bezig
met ecologisch onderzoek aan mycorrhiza.

Middagprogramma (voorzitter Thom Kuyper)
13.30 – 14.10 uur

Anders Dahlberg: The mycological value of conifer forests in their
natural area.
Dr. A. Dahlberg is beroepsmycoloog en bosecoloog, eerst verbonden aan de universiteit van Uppsala, thans aan het Swedish
Species Information Centre te Stockholm.

14.10 – 14.30 uur

Eef Arnolds: Sparrenbossen zijn meer dan luciferplantages.
Dr. E. Arnolds is beroepsmycoloog en ecoloog en voormalig directeur van het Biologisch Station van Wageningen Universiteit
te Wijster.

14.30 – 14.50 uur

Rob Chrispijn: Sparrenbossen – over smaak valt te twisten.
R. Chrispijn is tekstschrijver, publicist en ervaren amateurmycoloog met een brede belangstelling voor natuur.

14.50 – 15.15 uur

Koffie- / Theepauze

15.15 – 16.30uur

Forumdiscussie met de sprekers en Ad van Hees en Bart van Tooren.
Ir. A. van Hees is bosecoloog bij de Concernstaf van Staats
bosbeheer. Dr. B. van Tooren is ecoloog en hoofd van de
afdeling kwaliteitszorg natuurbeheer bij de Vereniging
Natuurmonumenten.

Aan de sprekers zal worden gevraagd voorafgaand aan de dag een korte samenvatting (max.
één A4) van hun bijdrage aan te leveren; deze bijdragen zullen aan het begin van de dag
beschikbaar worden gesteld. Ze zullen ook beschikbaar zijn op de webstek van de NMV:
www.mlf.science.ru.nl/nmv/
Routebeschrijving
Openbaar vervoer (vanaf station Utrecht CS)
Lijn 11 richting Uithof. Uitstappen bij halte ‘Botanische Tuinen’. Deze halte ligt aan de
Leuvenlaan. De weg een eind vervolgen tot rechts van de weg het Educatorium.
Lijn 12 richting Uithof. Uitstappen bij halte ‘Heidelberglaan’. Weg oversteken en rechtdoor
tussen de gebouwen door naar de Leuvenlaan lopen.
Per auto
1. Vanuit Breda / Den Bosch (A27) na knooppunt Lunetten (kruising met A12) de borden
aanhouden Uithof/UMC. Nadat u de snelweg heeft verlaten, gaat u bij het verkeerslicht
linksaf. Bij het volgende verkeerslicht naar rechts, en hoofdweg links volgen; daarna
de eerste weg rechts. Dit is de Leuvenlaan. Het Marinus Ruppertgebouw is het eerste
gebouw links. Voor het gebouw is parkeerruimte, waarvan de ingang ongeveer bij de
111
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2.
3.
4.
5.

ingang van het Educatorium is. Er moet wel een ticket getrokken worden, maar daar
zijn op zaterdag geen kosten aan verbonden. Mocht daar geen ruimte meer zijn, dan kan
uitgeweken worden naar de parkeerplaats aan de andere kant van de weg en desnoods nog
iets verder weg bij de nu nog hoofdingang van de Botanische Tuinen.
Vanuit Arnhem of Den Haag / Rotterdam (A12). Bij Utrecht richting Hilversum (A27)
aanhouden, verder als onder 1.
Vanuit Amersfoort (A28): richting Utrecht aanhouden en afslag De Uithof nemen. Verder
als onder 1.
Vanuit Hilversum (A27): Bij knooppunt Rijnsweerd afslag De Uithof nemen. Verder als
onder 1.
Vanuit Amsterdam (A2) zijn er twee mogelijkheden: doorrijden tot knooppunt Oudenrijn,
en via A12 (Arnhem) naar A27 (Hilversum). Of (vóór Utrecht) afslag Maarssen, RingwegNoord; richting Ringweg Utrecht blijven volgen (A27, A28) tot richting Uithof. Na afslag
De Uithof verder als onder 1.

Zie ook het kaartje van de Uithof hieronder.
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