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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 junior
leden (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@mycologen.nl
Webstek: http://www.mycologen.nl/
Index Coolia (vanaf 1983) op http://www.mycologen.nl/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(4)
50(1)
50(2)
50(3)
1

Artikelen
14 augustus
14 november
14 februari
14 mei

Vaste rubrieken1
1 september
1 december
1 maart
1 juni

Column, excursie-aankondigingen, verenigingsmededelingen.
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NIEUWSBRIEF PADDENSTOELENMEETNET — 7
Mirjam Veerkamp1 & Eef Arnolds2
1 Pelikaanweg
2 Holthe

54, 3985 RZ Werkhoven
21, 9411 TN Beilen

Veerkamp, M. & E. Arnolds, 2006. Ecological Monitoring Network — Newsletter 7. Coolia 49(3):
113–124.
The further development of a network of plots for monitoring selected macrofungi in The Netherlands is described. The total number of plots increased in 2005 to 708 of which 575 (81%) were
surveyed in that year (Fig. 1). Data on the monthly precipitation in the months June to November in
the period 1999–2005 are presented since they are important for the interpretation of fluctuations in
fruiting of the species (Fig. 2). The national indices of selected species in the period 1999–2004 are presented and discussed. Many of the more common species, such as Boletus badius, Russula ochroleuca,
Scleroderma citrinum and Cantharellus cibarius (Figs. 3, 5), show a good recovery from the strong
decline in the extremely dry year 2003. However, many rare species have not fully recovered to the
levels in the years 2000–2002, e.g. Cortinarius bolaris, Cantharellus tubaeformis and Otidea onotica
(Fig. 4). The indices of these species show a significant decline in the period 1998–2004. Some species reached peak values in 2004, e.g. Cortinarius semisanguineus, Clitocybe vibecina and Trichaptum
abietinum (Fig. 6). Combined indices of species belonging to different functional groups demonstrate
that lignicolous fungi show the smallest fluctuations over the years, whereas mycorrhizal species are
the most sensitive to dry weather conditions (Fig. 7). Patterns of fluctuations differ in detail between
different physiogeographical regions, mainly due to different precipitation sums in different years (Fig.
8). Special attention is paid to the trends of five characteristic species of windblown sand dunes with
scattered trees (Table 1).
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et paddenstoelenmeetnet begint volwassen te worden. De waarnemingsreeksen worden langer en daarmee groeit de mogelijkheid om betrouwbare conclusies te trekken omtrent het wel en wee van onze mycoflora. Dat zal uit deze nieuwsbrief wel
duidelijk worden.
Vorig jaar stond de nieuwsbrief in het teken van de gevolgen van het extreem droge jaar
2003 voor de paddenstoelen in het meetnet (Arnolds & Veerkamp, 2005). In deze nieuwsbrief zullen we vooral nagaan in hoeverre de telsoorten de klappen in het vrij natte jaar 2004
te boven zijn gekomen. Vooraf zullen we een indruk geven van onze ervaringen in 2005, een
jaar met een natte zomer en vrij droge herfst. Harde conclusies moeten echter nog wachten
op de uitwerking van de ingezonden gegevens.
Door het CBS wordt jaarlijks de kwaliteit van alle natuurmeetnetten op een aantal punten
getoetst (Van Strien, 2006). Voor het eerst is de kwaliteit van het paddenstoelenmeetnet met
de hoogst mogelijke score beoordeeld. Dat mag vooral gelden als compliment aan de tellers
die hun meetpunten jaar in jaar uit nauwgezet inventariseren. De betrouwbaarheid van de
indexcijfers/trends wordt voor een aantal soorten nog als matig beoordeeld. Dat komt niet zo
zeer door de kwaliteit van de waarnemingen, maar is eigen aan elke soortengroep met sterke
natuurlijke fluctuaties, voor paddenstoelen zoals bekend vooral het gevolg van de wisselende
weersomstandigheden (zie verderop). Het vergt dan meer jaren om een betrouwbare trend te
kunnen vaststellen.
Het Nederlandse paddenstoelenmeetnet heeft een buitenlands broertje gekregen. In Zwe113
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den is vorig jaar met een meetnet gestart, waarbij het Nederlandse project als voorbeeld
dient. Het veldwerk wordt ook daar door vrijwilligers uitgevoerd onder begeleiding van een
professionele coördinator. De Zweedse coördinator, Anders Dahlberg, heeft van te voren
uitvoerig informatie ingewonnen bij ons en bij het CBS. Daardoor is de methodiek vergelijkbaar met de onze. Voor het Zweedse meetnet zijn 120 telsoorten geselecteerd, waarvan er 47
gemeenschappelijk zijn met onze telsoorten. Een vergelijking van de resultaten kan te zijner
tijd interessante informatie opleveren.
Het Nederlandse paddenstoelenmeetnet is onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Het is een samenwerkingsverband van de Nederlandse Mycologische Vereniging, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Ministerie van LNV. We willen
Arco van Strien en Calijn Plate (CBS) graag bedanken voor de prettige samenwerking.
De warme herfst van 2005
Het jaar 2005 was zeer warm met gemiddeld over Nederland een normale hoeveelheid neerslag. De klimatologische herfst (september tot november) was de warmste in drie eeuwen.
De zomermaanden juli en augustus waren nat, respectievelijk vrij nat, en daardoor goed voor
paddenstoelen, vooral in de wegbermen. Stekelzwammen fructificeerden in deze periode rijkelijk, hetgeen aanleiding was voor het installeren van vijf nieuwe meetpunten met soorten
uit deze groep. Of de recordaantallen van 2000 en 2001 zijn geëvenaard valt nog niet te
zeggen omdat de tellingen over 2005 nog niet zijn verwerkt.
September en oktober waren warm en droog en daardoor relatief slecht voor paddenstoelen. Nu lieten de bermen het juist afweten. De bossen in sommige regio’s waren nog redelijk goed, bijvoorbeeld in Drenthe, maar uit Limburg en Noord-Brabant kwamen sombere
geluiden tot ons. Na half oktober werd het voor de paddenstoelen weer beter, zodat we op
onze meetnetexcursies naar de stuifzanden toch veel interessante soorten hebben gezien, al
waren de aantallen vruchtlichamen aan de lage kant. November was zacht met een normale
hoeveelheid regen. Late soorten als de Gestreepte trechterzwam (Clitocybe vibecina) en de
Levermelkzwam (Lactarius hepaticus) profiteerden van de gunstige omstandigheden met
hoge aantallen vruchtlichamen, maar ook soorten met een langere fructificatieperiode beleefden een opleving, zoals Geelwitte russula (Russula ochroleuca) en Amethistzwam (Laccaria
amethystina). Het milde weer hield aan tot in december en op tweede kerstdag werd er nog
Eekhoorntjesbrood (Boletus edulis) waargenomen in Hoogeveen!
Naar aanleiding van dit seizoensverloop willen we nog eens het belang van een goede
spreiding van de tellingen onder de aandacht brengen. Sommige tellers richten zich op het
hoofdseizoen (september en oktober), maar die waarnemers kwamen in 2005 bedrogen uit.
Toen waren juist het voor- en naseizoen de belangrijkste telperiodes met de meeste paddenstoelen. Wie in juli-augustus of november geen tellingen heeft verricht, heeft stellig de
maxima van een aantal soorten gemist!
Verrassingen
De meest spectaculaire vondst van een telsoort in het afgelopen jaar was wel die van de
Kammetjesstekelzwam (Hericium clathroides) op een stuk beukenhout in het Stadspark van
Groningen. De ontdekking werd gedaan door Bert en Ank Weeber die graag wilden weten
wat het was. Zodoende zijn zij bij ons ervaren lid Piet Kuiper terecht gekomen, die op zijn
beurt de vondst bij Mirjam Veerkamp heeft gemeld. De locatie is in het meetnet opgenomen
114
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en wordt door de vinders geteld. De Kammetjesstekelzwam is in Nederland uiterst zeldzaam
en wordt momenteel slechts in één ander meetpunt aangetroffen, gelegen in het Amerongse
Bos.
Voor tellers is het altijd een leuke verrassing als er op een meetpunt onverwacht een
bijzondere soort opduikt. Zo wordt een meetpunt in een kraaiheide-dennenbos bij Lheebroek
(Drenthe) al sinds 1998 geteld. Jaarlijks groeit de Koeienboleet (Suillus bovinus) er, vaak
met honderden vruchtlichamen, maar pas de afgelopen herfst werd zijn compagnon de Roze
spijkerzwam (Gomphidius roseus) voor het eerst gevonden. We hebben trouwens de indruk
dat het ook elders een uitstekend jaar was voor deze soort, maar dat kunnen we pas volgend
jaar met de cijfers in de hand met zekerheid zeggen.
We willen ook de aandacht vestigen op het feit dat van één telsoort nog steeds geen enkele
vondst gemeld is sinds de start van het meetnet, namelijk van de Bruinschubbige franjehoed
(Psathyrella caput-medusae), een opvallende plaatjeszwam met geschubde hoed die in bundels groeit op naaldhoutstronken. Wie lukt het om deze soort in Nederland te herontdekken?
De gelukkige vinder wordt beloond met een kleine verrassing.
Hoe gaat het met onze meetpunten?
Het aantal meetpunten is in 2005 gestegen tot een totaal van 708. In de loop der jaren zijn
de tellingen op een deel van de meetpunten weliswaar gestopt, maar daar staat tegenover
dat er op andere locaties nieuwe meetpunten zijn bijgekomen. Ook wordt een meetpunt wel
eens een jaar overgeslagen door persoonlijke omstandigheden van de teller. De ontwikkeling
van het meetnet kan daarom het beste bepaald worden door de getelde meetpunten per jaar
te vergelijken. In figuur 1 zijn deze aantallen vanaf 2002 weergegeven Hieruit blijkt dat er
netto nog steeds een kleine groei van het meetnet optreedt. In 2005 zijn uiteindelijk 575
meetpunten geteld, ofwel 81% van het totale aantal.
We hebben dit jaar geen kaartje toegevoegd met de ligging van de meetpunten. Ten opzichte van vorig jaar is er niet zo veel veranderd. Verheugend is evenwel dat het meetnet in
2005 een aanzienlijke versterking heeft ondergaan in de Achterhoek, voor het paddenstoelenmeetnet tot nu toe een onderontwikkeld gebied. Dit jaar zijn hier twee tellers begonnen
met vijf meetpunten, waarvan
~ Getelde meetpunten D totaal aantal meetpunten
er vier in de directe omgeving
van Winterswijk liggen, een
800 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
waar lustoord voor bijzondere
5i 700 + - - - - - - - - - - - - - - f = = y - - - - - j
(tel)soorten.
ë 600 +---==::-----F==j----+--+--t----+-----j
Zoals gezegd zijn de tel~ 500
lingen op een deel van de meetII 400
punten gestopt. Omdat het van
E 300
groot belang is dat meetpunten
Cii 200
ëC'll 100
zo lang mogelijk geteld worden,
C'll
zoeken we voor de meetpunten
o
in de tabel op de volgende
2002
2003
2004
2005
pagina (alle met minstens één
jaar
aandachtsoort) een nieuwe telFiguur 1. Aantallen meetpunten per jaar in de periode ler. Liefhebbers kunnen zich
wenden tot Mirjam Veerkamp.
2002-2005.
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Ter overname aangeboden
Provincie
Nr
Naam of plaats
Friesland
440
Bieruma Oostingweg
Overijssel
90
Hardenberg, E35
Overijssel
91
Hardenberg, F5
Gelderland
398
Hoge Valkse Dijk
Gelderland
473
Wekeromse Zand
Gelderland
500
Bosje bij Stopsdijk
Gelderland
493
Lariksbocht
Flevoland
447
Horsterwold
Utrecht
421
Oprijlaan Groeneveld
Utrecht
453
Schraal dennenbos
Noord-Brabant
320
Dennendijkse Bos
Noord-Brabant
321
De Bleeke
Noord-Brabant
22
Leende
Noord-Brabant
32
Leende
Noord-Brabant
190
Breemakker
Noord-Brabant
508
Breemakkerweg
Limburg
275
Meijel
Limburg
278
Schafelt

x/y coördinaat
194,6 / 551,3
233,7 / 506,9
234,3 / 508,6
174,4 / 456,9
175,2 / 456,9
216,0 / 464,1
182,4 / 424,8
165,1 / 480,9
146,1 / 470,2
147 / 454
184,7 / 379,2
184,0 / 377,9
164,6 / 375,8
162,9 / 372,1
151,8 / 377,9
151,7 / 377,8
190,8 / 374,6
199,6 / 363,7

Begroeiing
Eikenberm
Gemengd bos
Naaldbos
Laan
Dennenbos
Sparrenbos
Bosrand lariks
Eikenbos
Beukenlaan
Rand dennenbos
Dennenbos
Dennenbos
Dennenbos
Dennenbos
Berken-eikenbos
Berken-eikenbos
Pad in loofbos
Loofbos

Fluctuaties, trends en het weerbericht
In een eerdere aflevering van deze nieuwsbrief hebben we uiteengezet hoe op grond van de
tellingen van vruchtlichamen voor iedere soort jaarlijkse indexen worden berekend (Arnolds
et al., 2003). Daarbij wordt de index in het startjaar, in dit geval steeds 1999, op 100 gesteld.
Het verloop van de paddenstoelenindex wordt bepaald door twee factorencomplexen: jaarlijkse fluctuaties in fructificatie als gevolg van telkens wisselende weersomstandigheden
en meerjarige trends (voor- of achteruitgang) als gevolg van veranderingen in milieuomstandigheden. Deze complexen staan niet los van elkaar: geleidelijke veranderingen in
klimaat, bijvoorbeeld hogere gemiddelde temperaturen, kunnen de voor- of achteruitgang
van bepaalde soorten, dus trends, tot gevolg hebben. Dit is bijvoorbeeld op grond van het
karteringsbestand aannemelijk gemaakt voor het Plooivlieswaaiertje (Plicaturopsis crispa)
(Arnolds & Van den Berg, 2001), een soort die overigens niet in het meetnet is opgenomen.
De belangrijkste factor die fluctuaties van paddenstoelen bepaalt, is de hoeveelheid
neerslag tijdens het fructificatieseizoen. Om de hierna te bespreken indexen beter te kunnen
interpreteren, geven we in figuur 2 een overzicht van de landelijk gemiddelde neerslag in de
metereologische zomer en herfst van de jaren 1999 tot 2005. Ter vergelijking worden in de
eerste kolom van figuur 2 de neerslagcijfers van het langjarig gemiddelde (1971–2000; referentie) gegeven. De gegevens komen van de website van het KNMI. De maandelijkse neerslag van de maanden juni (onderaan) tot en met november (bovenaan) is in gestapelde vorm
116
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weergegeven. De lengte van de kolommen geeft de totale hoeveelheid neerslag in die periode
weer. Om de interpretatie te vergemakkelijken zijn de hoeveelheden per maand vergeleken
met het langjarig gemiddelde. Indien de neerslag minstens 10% hoger is dan het langjarig gemiddelde zijn de blokjes donkergrijs ingekleurd (natte maanden). Indien de neerslag minstens
10% lager is dan het langjarig gemiddelde zijn de blokjes ongekleurd weergegeven (droge
maanden). Blijft de afwijking binnen de 10% dan zijn ze middelgrijs (normale maanden,
waarbij ‘normaal’ gedefinieerd is volgens het meerjarig
gemiddelde).
Vergeleken met de 30-jarige periode aan het eind van
de vorige eeuw zijn de zomer
en herfst in 2000, 2001, 2002
en 2004 (veel) natter dan
gemiddeld. Daarentegen was
1999 vrij droog en 2003 extreem droog. Het is eenvoudig te zien welke delen van
de zomer en de herfst droog,
Figuur 2. De gemiddelde neerslag in Nederland in de maan- nat of gemiddeld waren. Zo
den juni tot en met november in de jaren 1999–2005. Ter ver- blijkt het bejubelde paddengelijking links (kolom “ref”) het langjarig gemiddelde over stoelenjaar 2000 het enige
jaar in de grafiek waarin
de periode 1971–2000. Zie tekst voor uitleg grijsschaal.
zowel oktober als november
nat waren. In alle andere jaren hadden beide maanden gemiddelde of te geringe neerslag. Het
jaar 2005 was als geheel vrijwel normaal, maar het contrast tussen de natte zomermaanden
en droge herfst komt in de grafiek duidelijk tot uiting.
De neerslaghoeveelheid gedurende de fructificatieperiode is evenwel niet de enige factor
die het aantal vruchtlichamen bepaalt. Ook de temperatuur speelt een belangrijke rol, vooral
in de late herfst. Uit langjarig onderzoek in Finland is gebleken dat een zeer droog voorjaar
of kale vorst in de winter een negatief effect kunnen hebben op de fructificatie in de volgende
herfst (Ohenoja, 1993). Bovendien hebben weersomstandigheden niet op alle soorten hetzelfde effect, zoals we hierna zullen zien.
Het zou zeer de moeite waard zijn als een klimatologisch model kan worden ontwikkeld,
waarmee de aantallen vruchtlichamen van (bepaalde) paddenstoelen zouden kunnen worden
voorspeld. De telgegevens uit het meetnet kunnen hiervoor op den duur interessante bouwstenen leveren. Omgekeerd zou met behulp van zo’n model een beter onderscheid gemaakt
kunnen worden tussen jaarlijkse fluctuaties en meerjarige trends van de telsoorten.
Indexen van 1999–2004
We zullen het aantalsverloop van enkele soorten vanaf 1999 nader bekijken. Hierbij is de
index in dat jaar steeds op 100 gesteld. Het startjaar 1998 is buiten beschouwing gelaten
omdat het aantal meetpunten toen nog erg klein was. Zoals te zien is in figuur 2 was de herfst
in 1999 aan de droge kant. Een stijging van de index in de nattere jaren 2000–2002 tot boven
de honderd ligt dan ook voor de meeste soorten voor de hand.
117
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In figuur 3 worden de indexen van Geelwitte russula (Russula ochroleuca), Kastanjeboleet (Boletus badius) en Gele aardappelbovist (Scleroderma citrinum) weergegeven, drie algemene mycorrhizapaddenstoelen die in veel meetpunten voorkomen. De Geelwitte russula
en de Gele aardappelbovist gedragen zich volgens de verwachting met (veel) hogere scores
van 2000 tot en met 2002, maar de Kastanjeboleet lijkt van nattere herfstmaanden nauwelijks
te profiteren. Datzelfde gedrag vertoont ook het Eekhoorntjesbrood (hier niet afgebeeld).
Dit komt overeen met de algemene indruk uit het veld, dat boleten relatief goed bestand zijn
tegen drogere periodes. Velen hebben zich vast al eens verbaasd bij het zien van kakelverse
boleten die uit een oppervlakkig
Figuur 3. Index over de jaren 1999-2004 van Geelwitte
uitgedroogde bodem tevoorschijn
russula (n=361), Kastanjeboleet (n=359) en Gele aardapkomen. Alle drie de soorten verpelbovist (n=321).
tonen een diepe inzinking in 2003
~ Geelwitle russuia
-B-- Kastanjeboleet
(Arnolds & Veerkamp, 2005),
maar herstellen zich in 2004 tot
--ts-- Gele aardappelbovist
omstreeks het niveau van 2000.
300,----------------------,
Blijkbaar wordt het verloop van de
250 +-----------~-------__1 index voor dit drietal voornamelijk
>< 200 +--------7.l~-==*="=-----"'----____,~___j bepaald door weersafhankelijke
~ 150 +-----.;''-------------='"'------''~--~'-''''''------1 fluctuaties. Dit komt goed overeen
.5 100 +---iII~---l~==:"'"-- ~-----"~_..._~.e_-~___1
met de neutrale tot licht positieve
50 +--------------=-----.~%_~-----l trends van deze soorten die eerder
O+----,-----,----.,....---r---r--~ uit de karteringsgegevens konden
1999
2000
2001
2002
2003
2004
worden afgeleid (Arnolds & Kuyper, 1996).
jaar
Een ander beeld zien
we bij een aantal zeldzame, meer kritische soorten zoals de Roodschubbige
gordijnzwam (Cortinarius bolaris), Trechtercantharel (Cantharellus tubaeformis) en Gewoon varkensoor (Otidea onotica) (Fig. 4). Al vanaf 2000 laten de
soorten een neergaande lijn zien, eveneens met een dieptepunt in 2003.
In 2004 volgt wel enig herstel, maar niet tot het niveau van voorgaande jaren. Deze gegevens wijzen niet slechts op toevallige fluctuaties, maar daarnaast op een negatieve trend.
Voor de eerste twee soorten is
volgens berekeningen van het Figuur 4. Index over de jaren 1999-2002 van Roodschubbige
CBS tot en met 2004 inderdaad gordijnzwam (n=38), Trechtercantharel (n=26) en Gewoon
sprake van een significante, varkensoor (n=20).
sterke afname (Van Strien, 2006).
~ Trechtercantharel
Voor het Varkensoor is geen trend -+-- Roodschubbige gordijnzwam
--ft- Gewoon varkensoor
gepubliceerd.
De oorzaken van de achteruitgang zijn nog niet met zekerheid
300
>< 200
aan te geven. Genoemde soorten
<ll
'C
worden algemeen beschouwd als
.5 100
indicatoren van stikstofarme, in
o
het bijzonder ammoniumarme
1999
2000
2001
2002
2003
2004
bodems met een dunne strooisel-

j

jaar
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laag. Door verminderde ammoniakdepositie hebben deze soorten zich eind jaren negentig
iets hersteld van de dramatische achteruitgang in de voorafgaande decennia (Arnolds & Van
den Berg, 2001). Het stokken van dit herstel zou kunnen wijzen op de nog steeds te hoge
ammoniadepositie. Wellicht heeft de vele neerslag in 2000 voor een tijdelijk verdunnend en
uitspoelend effect gezorgd dat in latere jaren minder optrad. Het is daarnaast mogelijk dat
voortschrijdende ontwikkeling van een strooisellaag in de meetpunten negatieve effecten
heeft. Het kan ook de moeite waard zijn om te bekijken in hoeverre meetpunten met deze
soorten aangetast zijn door menselijke ingrepen als verwijderen van de bovengrond of het
storten van takken en ander afval. Ten slotte noemen we de mogelijkheid dat bij deze paddenstoelen het mycelium gevoeliger is voor droogtestress zodat het langer duurt voordat de
fructificatiepotentie is hersteld.
De landelijke achteruitgang van de Hanenkam (Cantharellus cibarius) in de vorige
eeuw wordt ook toegeschreven aan Figuur 5. Index over de jaren 1999-2004 van de Hanenvermesting van de bodem met am- kam (n=120).
moniak. Bij deze soort blijven de
indexcijfers wel hoog na 1999, en na
Hanenkam I
het bekende dieptepunt in 2003 is het
250
herstel in 2004 behoorlijk (Fig. 5).
Deze paddenstoel lijkt dus aanmer200
kelijk minder gevoelig dan de drie
>< 150
eerder genoemde soorten.
Ol
"C
In totaal werd bij 19 van de 33
.!: 100
door het CBS geteste soorten een
50
significant negatieve trend vastgesteld. Van één soort was de trend
o
significant positief, van één andere
1999 2000 2001
2002
2003
2004
neutraal. Voor de overige 12 soorten
jaar
kon geen trend worden bepaald (Van
Strien, 2006).
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2004, een jaar van pieken….
Hoewel we in de periode 1998–2003 de meest uiteenlopende weersomstandigheden
gehad hebben, blijken er toch paddenstoelen te zijn die juist in het jaar 2004, met in
de herfst tamelijk gemiddelde neerslaghoeveelheden, hun hoogte- of dieptepunt beleefden. Zo hadden de Pagemantel (Cortinarius semisanguineus), Gestreepte trechterzwam (Clitocybe vibecina) en de Paarse dennenzwam (Trichaptum abietinum) in
2004 een topjaar (Fig. 6). Voor de Pagemantel is dat opmerkelijk, want de soort hoort
thuis in het rijtje van thans zeldzame, sterk afgenomen mycorrhizavormers die gevoelig zijn voor vermesting. Zoals we gezien hebben, was het herstel van andere soorten uit
deze groep in 2004, na de dip van 2003, bescheiden. Het is duidelijk dat we nog lang niet alles van onze paddenstoelen begrijpen en dat maakt mycologie juist zo’n boeiende bezigheid.
Het meetnet kan een bijdrage leveren aan het oplossen van dergelijke raadsels.
Van de saprotrofe Gestreepte trechterzwam wordt ook verondersteld dat ze gevoelig
is voor verzuring en vermesting. Het is een late soort die onder gunstige omstandigheden in
november grote aantallen vruchtlichamen kan vormen. De fluctuaties zijn echter niet direct
119

nemnieuwsbrief_ND.indd 119

21-6-2006 21:47:01

Figuur 6. Index over de periode 1999–2004 van soorten met
een piek in 2004: Pagemantel (n=27), Gestreepte trechterzwam (n=147) en Paarse dennenzwam (n=48).

gerelateerd aan de neerslaghoeveelheid in de late herfst. Dat is
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significant positief is (Van Strien,
2006).
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De enige meetsoort met een
significante vooruitgang sinds 1999 is de Paarse dennenzwam (Van Strien, 2006). Dit past
goed in het algemene beeld van een vooruitgang van veel houtzwammen doordat er meer
hout in het bos blijft liggen. Verder vertoont de soort geen dieptepunt in het droge jaar 2003.
Houtafbraak maakt vocht vrij en dat wordt ook in droge tijden in het hout lang vastgehouden,
waardoor houtzwammen minder fluctuaties laten zien.
In de vorige nieuwsbrief (Arnolds & Veerkamp, 2005) vermoedden we, op grond van
waarnemingen in onze eigen meetpunten en indrukken van andere excursies, dat 2004 een
topjaar zou zijn voor de Parelamaniet (Amanita rubescens), Koeienboleet, Roze spijkerzwam
en Schaapje (Lactarius vellereus). De harde cijfers van het meetnet hebben deze verwachtingen gelogenstraft: De index van de Parelamaniet in 2004 (107) werd ruimschoots overtroffen
in 2000 (136) en 2001 (150); van de Koeienboleet (2004: 93) in 1999 (100) en 2000 (112);
van de Roze spijkerzwam (2004: 121) in 2000 (222) en 2001 (150). Alleen het Schaapje
voldeed aan onze voorspelling met een record-index van 273.
…. en dalen
Valse hanenkam (Hygrophoropsis aurantiaca), Roestvlekkenzwam (Collybia maculata) en
Teervlekkenzwam (Ischnoderma benzoinum) bereikten een dieptepunt in 2004. De Valse
hanenkam is altijd al een tegendraadse soort geweest die juist onder droge omstandigheden
floreert (Figuur 7 in Arnolds & Veerkamp, 2005). Wellicht moesten de mycelia nog herstellen van de overweldigende vruchtlichaamproductie in 2003. De Roestvlekkenzwam lijkt
langzaam, maar (nog) niet significant, achteruit te gaan. Ook voor deze soort zal een langere
tijdreeks nodig zijn om een duidelijker uitspraak te kunnen doen. De dip van de Teervlekkenzwam is moeilijk te duiden, want ook deze houtzwam zou kunnen profiteren van het
extensievere beheer van naaldbossen, zoals de Paarse dennenzwam wel doet.
Groepsindexen van ecologische groepen
In figuur 7 geven we de gecombineerde indexen van de soorten behorende tot verschillende
ecologische groepen. Een combinatie-index is alleen te berekenen voor die soorten waarvan
indexcijfers vanaf 1999 beschikbaar zijn. Dat zijn er in dit geval 93. In deze figuur hebben
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1---.- alle srt ---.- ecm srt
we, als experiment, niet het jaar 1999
op 100 gesteld, maar de gemiddelde
index over de jaren 1999–2004.
In de grafiek wordt bevestigd dat
houtpaddenstoelen minder fluctueren
dan bodembewonende saprotrofe
soorten en mycorrhizavormers. Het is
wel opmerkelijk dat de laagste waarde voor houtpaddenstoelen niet wordt
bereikt in het droogste jaar 2003, maar
in 1999. Dit kan erop duiden dat de
aantallen niet alleen worden bepaald
door weersomstandigheden, maar ook
door toename van dood hout. Mycorrhizapaddenstoelen hebben duidelijk
het meest te lijden onder zeer droge
omstandigheden.
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Figuur 7. Gecombineerde indexen over de periode 19992004 van drie functionele groepen: ectomycorrhizasoorten
(n=50), saprotrofe bodem bewonende soorten (n=20) en
hout bewonende soorten (n=23).

Groepsindexen voor Fysisch Geografische Regio’s
Dit jaar zijn door het CBS ook indexen van de telsoorten per Fysisch Geografische Regio
gemaakt (zie kaartje in de vorige nieuwsbrief: Arnolds & Veerkamp, 2005, plaat 1). Hiervan
zijn gecombineerde indexcijfers per regio gemaakt op dezelfde manier als voor de ecologische groepen. Daarvoor zijn alleen soorten bruikbaar, waarvan in alle regio’s meetpunten
vanaf 1999 geteld zijn, in totaal
30 soorten. Ook in dit geval is de
[-+- hz-n - - 0 - hz-m ---ér- hz-z -- -x -- duinen I
gemiddelde index over de jaren
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belang zijn om de effecten te be><
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"C
80 +----f-:'---------~~:v'/+f_--__1 studeren van verschillen in milieus::::
belasting op paddenstoelen. Ook
60
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worden of een correctiefactor per
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regio nodig is als het om bijschatten van niet getelde meetpunten
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aspect gaan we verder niet in.
Uit figuur 8 blijkt dat pieken
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en dalen in fructificaties soms per

jaar

Figuur 8. Gecombineerde indexen van 30 telsoorten over de periode 1999-2004 in verschillende
Fysische Geografische Regio’s: Hogere zandgronden-noord (hz-n), -midden (hz-m) ,-zuid (hz-z) en
de duinen inclusief Waddeneilanden (duinen).
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regio verschillen. Deze verschillen zijn gekoppeld aan de verdeling van de neerslag over
Nederland in die jaren. Zo doen de paddenstoelen het in 1999 in de duinen (inclusief Wadden) en op de hogere zandgronden-midden (Hz-m) beduidend slechter dan op de hogere
zandgronden-noord (Hz-n) en -zuid (Hz-z). Voor de zandgronden-midden en -noord was
2000 het topjaar voor paddenstoelen, maar in de duinen en op de zandgronden-zuid werd de
piek pas in 2001 bereikt. In 2003 is het in deze laatste regio’s duidelijk minder slecht dan in
het midden en noorden.
Het komende jaar willen we aandacht gaan besteden aan indexcijfers per habitat. We gaan
bijvoorbeeld kijken of soorten in bermen een andere trend vertonen dan in bossen en of er
verschillen zijn in trends in naaldbossen ten opzichte van loofbossen.
Stuifzandpaddenstoelen
Vorig jaar heeft de Werkgroep Paddenstoelenkartering van de NMV opgeroepen tot het inventariseren van stuifzandgebieden, een voor veel bedreigde paddenstoelen zeer belangrijk
biotoop (Veerkamp & Gutter, 2005). Dit heeft geresulteerd in vele soortenlijsten van stuifzandgebieden, vooral uit de provincies Utrecht en Gelderland. Als voorlopig resultaat is er een
top 25 van stuifzandgebieden gemaakt op basis van het voorkomen van Rode-lijst-soorten.
Ook binnen het meetnet zijn enkele telsoorten met een optimum in de stuifzandgebieden opgenomen (Arnolds & Veerkamp, 2005). De extra aandacht voor deze soorten heeft afgelopen
jaar geleid tot drie nieuwe meetpunten in het Lutterzand en één in de Loonse en Drunense
Duinen. Een nieuw meetpunt in de duinen met de Indigoboleet (Gyroporus cyanescens) was
niet zozeer het resultaat van deze oproep, als wel van ons verzoek om het meetnet van deze
soort aldaar uit te breiden (zie verderop). Maar daardoor niet minder welkom! Verder zijn er
plannen om in 2006 nog twee tot drie nieuwe meetpunten in stuifzandgebieden uit te zetten.
Tabel 1 toont de indexen van vier voor stuifzanden kenmerkende soorten die in het
meetnet zijn opgenomen. Van de vijfde karakteristieke telsoort, de Geschubde stekelzwam,
konden geen verantwoorde indexen worden berekend. De Geschubde stekelzwam (Sarcodon
squamosus; tot voor kort S. imbricatus genoemd) is slechts van twee recente vindplaatsen
bekend. Eén ervan ligt in een 30 jaar oud bosje op het Hulshorsterzand, waar de soort voor
het laatst in 2000 is waargenomen. Gevreesd wordt dat de soort daar nu is verdwenen. De
andere vindplaats ligt in een berm in Noord-Brabant en deze plek is sinds vorig jaar in het
meetnet opgenomen. Helaas is deze vindplaats door ziekte van de teller het afgelopen jaar
niet bezocht.
De Halsdoekridderzwam (Tricholoma focale) is met drie meetpunten in het meetnet opgenomen. Twee meetpunten liggen in het Hulshorsterzand en het derde ligt in het Caitwickerzand. Doordat de soort niet in alle jaren fructificeert, vertonen de indexen sterke fluctuaties. In
het Caitwickerzand is de begeleidende den in de winter van 2001 gekapt, kort nadat het meetpunt was uitgezet, zodat de soort daar verdwenen is. Hieruit blijkt wel hoe kwetsbaar zulke
uiterst zeldzame paddenstoelen zijn, ook voor, overigens goed bedoelde, beheersingrepen.
Het voortbestaan van Geschubde stekelzwam en Halsdoekridderzwam hangt in ons land aan
een zijden draadje. De indexen van Dennenslijmkop (Hygrophorus hypothejus) en de Gele
ridderzwam (Tricholoma equestre) zijn vrij stabiel, behoudens een dip in het droge jaar 2003.
De Indigoboleet vertoont een grilliger beeld en een achteruitgaande trend. Extra meetpunten
van deze soort zijn daarom nog steeds erg welkom (zie ook elders in deze nieuwsbrief).
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Tabel 1. Indexen van kenmerkende stuifzandsoorten.
1999 2000 2001
Halsdoekridderzwam
100
300 100
Indigoboleet
100
262 70
Dennenslijmkop
100
132 98
Gele ridderzwam
100
71
75

2002
0
102
98
68

2003
0
19
67
55

2004
100
57
91
73

n
3
12
19
21

Prioriteiten voor uitbreiding van het paddenstoelenmeetnet
Meetpunten voor alle telsoorten zijn nog steeds welkom uit het hele land, maar speciaal
speciaal in de volgende gebieden:
• Waddeneilanden
• Duinen van Zeeland
• Oost-Friesland
• West-Brabant
• Zuidoost-Groningen
• Noord-Limburg
Meetpunten voor de volgende telsoorten zijn speciaal welkom in bepaalde regio’s:
Trechtercantharel (Cantharellus tubaeformis)
zuidelijke zandgronden
Koperrode spijkerzwam (Chroogomphus rutilus) Waddeneilanden
Indigoboleet (Gyroporus cyanescens)		
duinen en noordelijke zandgronden
Schaapje (Lactarius vellereus)			
duinen en zuidelijke zandgronden
Varkensoor (Otidea onotica)			
noordelijke zandgronden
Duivelsbroodrussula (Russula drimeia)		
noordelijke zandgronden
Bruine ringboleet (Suillus luteus)			
duinen en Waddeneilanden
Gele ringboleet (Suillus grevillei)			
duinen
Excursies voor tellers
In 2006 worden de volgende excursies voor deelnemers aan het meetnet georganiseerd:

Zaterdag 30 september: Koevlak in de Kennemerduinen

We bezoeken een duineikenbos met restjes duinberkenbos in de binnenduinrand van het Nationaalpark Zuid Kennemerland. We hopen hier het Gewoon varkensoor en de Purpersnedemycena
te vinden. Verzamelen om 10.00 uur op NS station Overveen. Lunchpakket meenemen. Leiding:
Mirjam Veerkamp (0343 551905) en Niko Buiten.

Zaterdag 4 november: Aekingerzand bij Appelscha.

Kleine restanten van zandverstuivingen, omgeven door schrale naaldbossen, vanouds bekend om
een rijke mycoflora. Recent heeft Staatsbosbeheer de oppervlakte open gebied sterk vergroot door
het kappen van bos. Het is tevens een doel van deze excursie om de mycologische consequenties van
deze ingrepen te beoordelen, mede met het oog op toekomstig beheer. Verzamelen om 10.30 uur op
NS station Beilen of om 11 uur bij de noordelijke afslag van de N381 naar Appelscha bij Aekinga
(km-hok 217,3/552,4). Lunchpakket meenemen. Leiding: Eef Arnolds (0593-523645).

Zondag 5 november: Bossen ten zuiden van Ommen.

Ten zuiden van Ommen bevindt zich een uitgestrekt boscomplex op verstoven zand, plaatselijk
nog met kleine open zandplekken. Over de mycoflora van dit terrein is nog weinig bekend, maar dat
gaat vandaag veranderen…Verzamelen om 10.30 uur op NS station Ommen. Lunchpakket meenemen. Leiding: Eef Arnolds (0593-523645).
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Informatie over het meetnet, aanmelding van nieuwe meetpunten, aanvragen van formulieren, folders enz. naar het volgende adres:
Paddenstoelenmeetnet
t.a.v. Mirjam Veerkamp
Antwoordnummer 7200
3985 ZV Werkhoven
tel. 0343 551905
e-mail: veerkamp.berg@planet.nl
Nieuwe webstek voor de NEM-site
Op de digitale snelweg gaan de veranderingen steeds sneller. Ook het meetnet kan niet achterblijven, want via Internet bereik je op een gemakkelijke manier veel mensen. Daarom is
naast toegankelijheid ook herkenbaarheid van belang. Het nieuwe adres (URL) van de site is
nu logischer en bovendien makkelijker te onthouden:
http://nem.paddestoelenkartering.nl
Natuurlijk kun je ook doorklikken via de NMV website, http://www.mycologen.nl
Beheerder van de NEM-site blijft John Kap.
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Toegift
Zie ook de bijdrage van Cees Koelewijn, over het wel en wee van de meetpunten van de IVNafdeling Roden. Wegens logistieke redenen een eindje hier vandaan, op blz. 163.
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OVER VOLLEDIGHEID EN REPRESENTATIVITEIT VAN de
Padddenstoelenkartering in drenthe
Eef Arnolds1 & Roeland Enzlin2
Holthe 21, 9411 TN Beilen
Schoolstraat 23, 9451 BE Rolde
1

2

Arnolds, E. & Enzlin R. 2006. On completeness and representativity of mapping of macrofungi in
Drenthe, The Netherlands. Coolia 49(3): 125–134.
Each year about 50,000 – 70,000 records are added to the database of the Netherlands Mycological
Society. It is estimated that this amount is only a very small sample (<2%) of all fungi fruiting annually in the country. The same is true for the entire database, now containing over 1,300,000 records. In
addition, the collected data are biased. From 54% of the kilometre squares of the country not a single
fungal species is known despite the presence of suitable habitats. On the other hand, 10% of the data
originate from only 0,1% of the kilometre squares. It is concluded that in practice more or less complete
sampling of macrofungi in larger areas is impossible. Therefore more attention should be paid to representative sampling. In the province of Drenthe a method has been introduced to promote representative
sampling of the macrofungi. It consists of three steps. 1. A map is made of expected numbers of fungal
species (in 6 classes) in each km-square, based on characters of landscape and soil. 2. A map is made
of actual numbers of species found in each square. 3. A map is made of the representativity of the data:
the difference between numbers of species expected and found. The latter map can be used very well as
a starting-point for the planning of additional fieldwork. It is demonstrated that this method is strongly
encouraging the exploration of new and underrecorded areas.

M

et z’n allen verzamelen we in Nederland jaarlijks zo’n 50.000 tot 70.000 waarnemingen van paddenstoelen, die na de nodige controles aan het karteringsbestand worden toegevoegd. Dit bestand vormt de basis voor de standaardlijst van
Nederlandse paddenstoelen, het vervaardigen van verspreidingskaarten, de uitverkiezing van
kroonjuwelen, de evaluatie van natuurwaarden in het kader van beheersadviezen en MER
procedures, het opstellen van Rode lijsten, etcetera. Kortom: het karteringsbestand vormt de
ruggengraat van onze mycologische kennis en de praktische toepassing daarvan.
Voor veel toepassingen van karteringsgegevens is het belangrijk om te kunnen beoordelen hoe volledig een gebied is onderzocht en hoe representatief de gegevens in het bestand
eigenlijk zijn. Daaraan is tot op heden weinig aandacht geschonken, maar we zullen er in
dit artikel nader op ingaan. Daarbij schenken we speciale aandacht aan de methode die de
Paddenstoelen Werkgroep Drenthe (PWD) hanteert om de representativiteit van hun kartering te beoordelen.
Het gegevensbestand: een steekproefje van de werkelijkheid
In het gegevensbestand zitten momenteel volgens onze bestands-spin-in-het-web Ad van
den Berg precies 1.328.937 waarnemingen (records) van kilometerhokken of kleinere oppervlakte-eenheden. Daarnaast zijn er 87.820 waarnemingen op uurhok-niveau (5 × 5 km2), die
hier verder buiten beschouwing blijven. Het aantal records oogt indrukwekkend, maar als we
beseffen dat Nederland circa 37.000 kilometerhokken telt (exclusief hokken met uitsluitend
open water), wordt het beeld minder florissant: per kilometerhok zijn slechts 35,9 waarnemingen bekend en per jaar worden uit elk kilometerhok gemiddeld slechts 1,5–2 soorten gemeld.
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Volgens een voorzichtige schatting fructificeren in een gemiddeld kilometerhok jaarlijks in
realiteit minstens 100 soorten. Jaarlijks wordt dus hoogstens 1,5–2% van de Nederlandse
mycoflora daadwerkelijk geregistreerd. Dat is een betrekkelijk kleine steekproef, maar er
kunnen desondanks veel interessante conclusies uit worden getrokken, bijvoorbeeld over
voor- en achteruitgang van soorten (o.a. Arnolds & van den Berg, 2001).
Daarbij hebben we nog niet eens gekeken naar de actualiteit van de verzamelde gegevens.
Voor toepassingen in de planologie en het natuurbeheer verdienen recente inventarisatiegegevens uiteraard de voorkeur, bijvoorbeeld van de laatste vijf jaar. Gegevens van tien jaar
geleden zijn eigenlijk al nauwelijks meer bruikbaar. Het zal duidelijk zijn dat herhaling van
paddenstoeleninventarisaties om de vijf jaar in het hele land volstrekt onhaalbaar is, zelfs
met een honderdvoudige inzet van vrijwilligers. We zullen onze capaciteit dus strategisch
moeten inzetten.
Tabel 1. Top 10 van kilometerhokken met de hoogste aantallen waarnemingen (records). Ter
vergelijking de soortenaantallen en de verhouding tussen beide getallen (Rec/Soort).
Km-hok
128; 463
180; 327
71; 443
147; 427
185; 500
120; 400
119; 401
117; 479
183; 507
203; 564

Naam terrein
Breukelen, Nijenrode
Elsloo, Bunderbos
Hoek van Holland, Staelduinse bos
Waardenburg, Neerijnen
Dronten, De Abbert
Dorst, Leemkuilen oost
Dorst, Leemkuilen west
Amstelveen, Amsterdamse bos
Dronten, Roggebotzand
Beetsterzwaag, Olterterp

Records
9365
6296
5842
5804
4899
4413
4319
3940
3762
3666

Soorten
1121
906
553
819
542
834
890
441
553
366

Rec/Soort
8,3
6,9
10,6
7,1
9,0
5,3
4,9
8,9
6,8
10,0

Favoriete excursieterreinen
Het inventariseren van paddenstoelen is vrijwilligerswerk en daardoor afhankelijk van en
gebaseerd op particuliere initiatieven. Een centrale sturing van activiteiten ontbreekt. Aan
de ene kant is dat een goede zaak omdat keuzevrijheid voor veel karteerders essentieel is.
Anderzijds leidt deze in wezen anarchistische aanpak tot een onevenwichtige opbouw van
het gegevensbestand, zoals uit de volgende voorbeelden duidelijk zal worden.
Veel mycologen hebben hun favoriete excursiegebieden waar ze jaar in, jaar uit terug
keren. In tabel 1 worden de tien kilometerhokken vermeld met de hoogste aantallen waarnemingen in het bestand. Nijenrode, de achtertuin van ons lid Gert Immerzeel, staat aan de top
met bijna 10.000 records. Het is tegelijkertijd het meest soortenrijke terrein. Dit verband is
echter niet eenduidig. De verhouding tussen het aantal waarnemingen en het aantal soorten
(tabel 1, laatste kolom) geeft hiervoor een indicatie. Zo zijn van het Staelduinse Bos en
uit Olterterp verrassend veel gegevens bekend, maar de soortenaantallen halen lang niet de
top twintig. De aangetroffen soorten zijn gemiddeld met meer dan 10 waarnemingen in het
bestand vertegenwoordigd, hetgeen wijst op een zeer hoge bezoekfrequentie waarbij telkens
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voor een groot deel dezelfde soorten zijn genoteerd. Dit gemiddelde bedraagt voor de leemkuilen van Dorst slechts omstreeks vijf.
Een veelzeggende conclusie in dit verband is ook dat de 37 meest populaire km-hokken,
die tezamen dus maar 0,1% van de oppervlakte van Nederland uitmaken, in totaal goed zijn
voor 132.922 waarnemingen ofwel 10% van alle records in het bestand!
De onevenwichtige verdeling van de gegevens over ons land kan ook worden afgeleid
uit de verdeling van soortenaantallen over km-hokken (tabel 5, laatste kolom). In 75% van
de hokken zijn minder dan 11 soorten vastgesteld en uit meer dan de helft (54%) van de
Nederlandse hokken is nog steeds geen enkele paddenstoel bekend! In theorie zou elk van
deze 20.000 onbekende hokken een potentieel kroonjuweel kunnen herbergen. In praktijk
zal dat overigens wel meevallen omdat paddenstoelenkenners meestal wel enig idee hebben
waar de krenten in de mycologische pap te vinden zijn. Maar we zullen zien dat verrassingen
steeds mogelijk blijven.
Volledigheid een illusie
Voor allerlei beleidstoepassingen is het nodig om enigszins te kunnen aangeven welke kilometerhokken ‘goed’ geïnventariseerd zijn. Als richtlijn is wel eens voorgesteld om de grens te
leggen bij 100 soorten. Landelijk voldoen slechts 1875 km-hokken (5,0%) aan dit criterium
(tabel 5).
De gekozen maatstaf van 100 soorten is echter zeer aanvechtbaar. Enerzijds zijn er streken
waar zo’n soortenaantal niet of nauwelijks haalbaar is, bijvoorbeeld in veel intensief benutte
landbouwgebieden, kwelders of smalle oeverzones van zee of meren. Anderzijds zijn er terreinen waar een grondige inventarisatie veel meer soorten kan opleveren. De gebieden in
tabel 1 zijn daarvoor illustratief. Een ander fameus voorbeeld vormen de Stiphoutse bossen,
een vrij modaal bosgebied bij Helmond waar twee km-hokken dankzij zorgvuldige en langdurige inventarisatie door de plaatselijke paddenstoelenwerkgroep 726, respectievelijk 643
soorten opleverden (Jalink, 1999). Op de laatste Nieuwjaarsdag konden we vernemen dat in
Schepping bij Beilen, een natuurontwikkelingsterrein van 5,5 ha met tuin en jong bos, sinds
1990 niet minder dan 532 soorten gevonden zijn (Arnolds, n.p.). Met 88 Rode-lijst-soorten en
een totale mycologische waarde van 188 overtreft dit nieuwe natuurgebiedje kilometerhokken in gerenommeerde Drentse terreinen als Mensinge bij Roden en het Asserbosch en steekt
het het Boekweitenveentje bij Gieten naar de kroon. En in de vorige Coolia werden de resultaten vermeld van een jaar inventariseren in een heemtuin van 8 ha bij Heumen: 285 soorten,
waaronder 29 Rode-lijst-soorten met een mycologische waarde van 58 (Dam et al., 2006).
Mede als gevolg van zeer intensief onderzoek scoren dergelijke terreinen dus ook relatief
hoog waar het gaat om Rode-lijst-soorten. Zo belanden ze bijvoorbeeld op de lijst van kroonjuwelen tussen terreinen met veel hogere potenties (Jalink, 1999). De eretitel van kroonjuweel
is dus niet alleen afhankelijk van de ecologische kwaliteit van een gebied, maar wordt tevens
sterk beïnvloed door de onderzoeksintensiteit. Daardoor dreigt die kwalificatie aan inflatie
onderhevig te worden. Het lijkt ons evenwel vrijwel onmogelijk om voor deze ‘overdreven
zorgvuldige’ inventarisaties min of meer objectief te corrigeren.
Het probleem is echter in praktijk vermoedelijk minder groot dan het lijkt, want het aantal
mycologisch intensief onderzochte hokken is in ons land zeer beperkt. We kunnen ze beschouwen als uitzonderlijke gevallen, case studies die de potentiële rijkdom aan paddenstoelen in verschillende delen van ons land werkelijk aantonen. Maar ze kunnen niet dienen als
modelstudies voor een integrale aanpak van de paddenstoelenkartering.
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Vergelijking met vaatplanten
Het probleem van de interpretatie van gegevens bij grote verschillen in intensiteit van veldwerk is niet beperkt tot paddenstoelen, maar speelt ook een rol bij de inventarisatie van
andere organismen, bijvoorbeeld van vaatplanten. In Drenthe deed bijvoorbeeld Venema onlangs zeer intensief floristisch onderzoek in twee km-hokken bij Meppel. Hij inventariseerde
deze hokken herhaaldelijk gedurende één of twee seizoenen waarbij hij aparte lijsten maakte
voor alle 100 hectarehokken binnen de km-hokken (Venema, 2004, 2005). Zo kwam hij
tot een score van respectievelijk 575 en 537 soorten. Daarmee zijn deze hokken nu veruit
de soortenrijkste van Drenthe. Tijdens standaard floristische inventarisaties (twee tot drie
bezoeken in een jaar waarbij steekproefgewijs alle belangrijke biotopen worden bezocht)
werden eerder door andere waarnemers in dezelfde km-hokken respectievelijk 184 en 252
soorten vastgesteld (Werkgroep Florakartering Drenthe, 1999). Ook in dit geval krijgen deze
zeer intensief onderzochte hokken een (methodisch ongewenst) overgewicht ten opzichte
van met minder aandacht bedeelde terreinen.
Hierbij moet men zich realiseren dat het verkrijgen van een min of meer volledige soortenlijst voor hogere planten een makkie is vergeleken bij paddenstoelen. Dat wordt veroorzaakt door tal van factoren, zoals:
•

•

•

•
•
•

Taxonomische problemen. Vrijwel niemand is in staat om alle taxonomische groepen
evenwichtig te verzamelen en te determineren. Dit vereist bovendien een omvangrijke bibliotheek. Kleinere ascomyceten en korstzwammen worden vaak grotendeels genegeerd.
Bij vaatplanten volstaat één goede flora voor het op naam brengen van alle inheemse
soorten.
Onopvallende vruchtlichamen en/of verborgen leefwijze. Gedurende ook de zorgvuldigste paddenstoeleninventarisaties zullen veel soorten onopgemerkt blijven omdat ze zeer
klein zijn of onopvallend door een verborgen leefwijze, bijvoorbeeld aan de onderzijde
van hout of ondergronds (truffels). Ook sommige vaatplanten worden gemakkelijk over
het hoofd gezien, maar dat probleem is relatief beperkt.
Zeer plaatselijk en efemeer voorkomen. Veel paddenstoelen zijn binnen een terrein beperkt tot schaarse en tijdelijk aanwezige substraten, bijvoorbeeld uitwerpselen van dieren,
brandplekken of dennenkegels. De trefkans wordt daardoor zeer verminderd in vergelijking met vrijwel alle vaatplanten.
Korte levensduur van vruchtlichamen. De meeste plantensoorten zijn tenminste vele
maanden in het veld herkenbaar. Voor paddenstoelen is dit uitzonderlijk. De meeste
vruchtlichamen leven slechts enkele dagen (Leusink, 1995).
Sterke periodiciteit. Paddenstoelen fructificeren slechts gedurende een beperkt deel van
het jaar. De meeste hogere planten zijn een groot deel van het jaar of permanent bovengronds aanwezig.
Invloed van weersomstandigheden. De aanwezigheid van groene planten wordt slechts
in beperkte mate door weersomstandigheden beïnvloed, maar voor fructificatie van paddenstoelen zijn, zoals iedere paddenstoelenliefhebber weet, de weerscondities cruciaal.

We kunnen daarom rustig stellen dat het volledig inventariseren van de paddenstoelen in
zelfs een enkel kilometerhok een levenswerk is. Of eerder nog: een illusie!
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De Drentse aanpak
De Paddenstoelen Werkgroep Drenthe (PWD) streeft sinds 1998 naar een systematische inventarisatie van de mycoflora in de provincie Drenthe, opdat na een onderzoeksperiode van
circa tien jaar een representatief beeld zou kunnen worden gegeven van de verspreiding van
de soorten en de ligging van de mycologisch meest waardevolle gebieden. Zowel werkgroep
excursies als individuele inventarisaties worden doelbewust vooral gericht op het opvullen
van bestaande leemtes. Uitgangspunt is het streven om zoveel mogelijk kilometerhokken
tenminste één maal te bezoeken in het hoofdseizoen onder redelijk goede weersomstandigheden. Uiteraard kunnen ook twee of meer bezoeken onder minder optimale omstandigheden
tot hetzelfde resultaat leiden.
Voor het stellen van prioriteiten is een kaart vervaardigd waarin voor alle 2841 Drentse
km-hokken wordt aangegeven hoeveel soorten er minimaal te verwachten zijn bij een eenmalig bezoek in het hoofdseizoen in een normaal jaar, de verwachtingenkaart. Deze is met de
hand gemaakt door Eef Arnolds, waarna alle gegevens door Roeland Enzlin zijn gedigitaliseerd. Het aantal te verwachten soorten wordt weergegeven in zes klassen (tabel 2). De klasse
van het te verwachten soortenaantal is bepaald aan de hand van landschapskenmerken op
recente topografische kaarten in de recent uitgebrachte inventarisatieatlas (Ten Have et al.,
2003). Een samenvatting van de gehanteerde landschappelijke criteria voor de verschillende
klassen wordt weergegeven in tabel 2.
Uiteraard zijn deze verwachtingen op grond van een kaartbeeld slechts een grove benadering van de werkelijkheid. Uit de kaart kan bijvoorbeeld niets worden afgelezen over de
leeftijd van het bos of de voedselrijkdom van de bodem, beide belangrijke factoren voor het
bepalen van de potentiële soortenrijkdom. Schrale graslanden en raaigrassteppen zijn met
dezelfde lichtgroene tint aangegeven. In cultuurland kan de aanwezigheid van één mooie,
Tabel 2. Klassen van het te verwachten aantal soorten paddenstoelen per kilometerhok in
relatie tot landschappelijke kenmerken (naar Arnolds, 2005).
Aantal
soorten Landschapstructuur in kilometerhok
0
bijv. open zoet en zout water, slikken
1–10
bijv. grootschalig akkerland zonder wegen of woningen; oeverlanden van meren
die < 10% van de oppervlakte beslaan (rest water)
11–25 bijv. grootschalig cultuurland met weinig wegbermen, erven en/of een enkele
houtsingel; stadswijken en industrieterreinen met weinig openbaar groen; hoogvenen
26–50 bijv. overwegend cultuurland met kleine bosjes (< 10%) en/of kleine natuurterreinen; cultuurland met enige vrij schrale wegbermen met bomen; stadswijken
met parken; heidevelden of schraallanden zonder bos; zeer jonge aanplant; stadswijken met parken of kerkhoven
51–100 bijv. kilometerhokken met een flink aandeel bos (10–35%); kleinschalige, boomrijke landschappen; schrale natuurgebieden met enige bomen of bosjes; gebieden
met zeer schrale wegbermen
> 100
kilometerhokken met veel bos (> 35%), bijvoorbeeld boswachterijen; afwisselende natuurgebieden met veel bomen of bosjes
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schrale berm met bomen direct één of meer klassen verschil maken. Bijstelling van de verwachte waarden naar boven of naar beneden zal op grond van veldwerk daarom in sommige
gevallen noodzakelijk blijken want het is in praktijk natuurlijk ondoenlijk om de mycologische potenties van alle hokken in het veld vooraf te testen. In minstens 90% van de gevallen
blijken de op één goede excursie gevonden aantallen soorten tot nu toe evenwel overeen te
stemmen met de verwachtingenkaart.
De verdeling van de Drentse km-hokken
Tabel 3. Aantal (#) kilometerhokken in Drenthe
met te verwachten aantallen soorten paddenstoe- over de verschillende klassen van tabel 2 is
len in zes klassen (absoluut en als percentage van weergegeven in tabel 3. Het enige km-hok waar
geen enkele soort te verwachten is omvat open
het totaal aantal km-hokken).
water van het Zuidlaardermeer. In het merendeel
# soorten per klasse # km-hokken
%
van de hokken voorspellen we tussen 26 en 100
0
1
0
soorten. Bij gegevens over het aantal gevonden
soorten per kilometerhok wordt veelal ook een
1–10
42
1
categorie onderscheiden met meer dan 250 soor11–25
256
9
ten (bijv. tabel 5). Zo’n hoog aantal is tijdens
26–50
1094
39
één representatieve excursie in km-hokken in
51–100
980
35
Drenthe (en de rest van Nederland) echter nau> 100
468
16
welijks te verwachten.
Als voorbeeld is een fragment van de Drentse
verwachtingenkaart weergegeven in figuur 1.
Het betreft een uurhok (dus 5 × 5 km2) ten noorden van Exloo, gelegen op de overgang van
de Hondsrug in het westen naar de veenkoloniën in het oosten. De mycologische verwachtingen zijn voor de verschillende kilometerhokken zeer verschillend. In de centraal gelegen
uitgestrekte bossen van Boswachterij Exloo worden veelal meer dan 100 soorten verwacht,

Figuur 1. Links een fragment van de topografische kaart van het uurhok tussen Exloo en
Borger, dat hier als voorbeeld dient voor de karteringsstrategie. Amersfoortcoördinaten zijn
aangegeven. Rechts de verwachtingenkaart voor dit uurhok. Legenda: × = 1-10 soorten, ∇
= 11-25 soorten, □ = 26-50 soorten, ▲ = 51-100 soorten, ■ = meer dan 100 soorten.
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in de veenkoloniën minder dan 26. Het kleinschalige landschap ten westen van de staatsbossen neemt met 50–100 soorten een tussenpositie in.
Relatie tussen verwachte en gevonden aantallen soorten
In figuur 2 is voor hetzelfde gebied het huidige aantal bekende soorten per kilometerhok aangegeven. Deze kaart zouden we de actuele soortsdiversiteitskaart kunnen noemen. Hiervoor
zijn dezelfde klassen van soortenaantallen gebruikt als hierboven vermeld. We zien dat het
aantal gevonden soorten sterk varieert, zowel in de bossen als in het veenkoloniale deel. Dit
duidt dus op verschillen in onderzoeksintensiteit.
Het verschil tussen de verwachtingenkaart en de actuele soortsdiversiteitskaart is in feite
maatgevend voor de inventarisatie-inspanningen die in dit gebied nog geleverd moeten worden. Indien er uit een km-hok 15 soorten bekend zijn en er minstens 100 soorten worden
verwacht, is het duidelijk dat de inventarisatie verre van voldoende is. Worden in dat hok
echter 11–25 soorten verwacht, dan kan het worden beschouwd als goed onderzocht. De
representativiteit van inventarisatieresultaten hangt dus telkens af van de verhouding tussen
verwacht en gevonden aantal soorten. Deze verhouding wordt aangegeven in een representativiteitskaart. Een fragment voor het eerder besproken uurhok in Drenthe wordt weergegeven
in figuur 3. Hierbij worden zeven klassen onderscheiden, volgens tabel 4. Tevens wordt in die
tabel een voorbeeld gegeven van de toepassing van de representativiteitsklassen, uitgaande
van een hok waarin 101–250 soorten worden verwacht.
De representativiteit van een regionale kartering hangt echter niet alleen af van het aantal
kilometerhokken met een representatief soortenaantal, maar ook van de verdeling van deze
hokken over de provincie. Als we, theoretisch gesproken, in Noord-Drenthe alle hokken goed
zouden onderzoeken, maar in Zuid-Drenthe slechts een kwart, is de kartering duidelijk onevenwichtig uitgevoerd. Deze onevenwichtigheid komt reeds tot uiting in het kaartfragment

Figuur 2. Actuele soortsdiversiteitskaart
van hetzelfde uurhok (en met dezelfde
legenda) als figuur 1.

Figuur 3. Representativiteitskaart van het uurhok
uit figuren 1 en 2. Legenda: ■ = volgens verwachting of hoger, ▲ = 1 klasse lager dan verwachting, □ = 2 klassen lager, ∇ = 3 klassen lager, ×
= 4 klassen lager,  = 5 klassen lager.
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Tabel 4. Criteria voor de beoordeling van de representativiteit van mycologische inventarisaties in kilometerhokken.
Representati
viteit
Uitstekend
Goed
Redelijk
Onvoldoende
Slecht
Zeer slecht
Zeer slecht

Criterium
hoger dan verwachting
volgens verwachting
1 klasse lager dan verwachting
2 klassen lager dan verwachting
3 klassen lager dan verwachting
4 klassen lager dan verwachting
5 klassen lager dan verwachting

Voorbeeld
(bij > 100 soorten verwacht)
gevonden > 250 soorten
gevonden 101–250 soorten
gevonden 51–100 soorten
gevonden 26–50 soorten
gevonden 11–25 soorten
gevonden 1–10 soorten
gevonden 0 soorten

van figuur 3. De meeste hokken op de Hondsrug zijn al goed geïnventariseerd, maar de
situatie is in de veenkoloniën veel minder gunstig. Dit beeld geldt feitelijk voor de hele
provincie: De voormalige veengebieden in het oosten en zuiden zijn het minst representatief
onderzocht. Logisch, want de mycologische verwachtingen zijn in die streken ook niet hooggespannen.
Voortgang van de paddenstoelenkartering in Drenthe
In de figuren 1–3 is slechts de situatie in een klein stukje van Drenthe te zien. Complete
kaartjes met verwachte en gevonden waarden en de representativiteitsklassen per km-hok
zijn gepubliceerd in de Nieuwsbrief van de PWD (Enzlin & Arnolds, 2006).
Omstreeks 2000 lag de kennis van de Drentse mycoflora nog iets beneden het Nederlandse
gemiddelde. Inmiddels omvat het bestand voor Drenthe circa 170.000 gegevens, dat wil zeggen gemiddeld 60 records per km-hok, bijna het dubbele van het landelijke gemiddelde.
Afgelopen jaar werden in deze provincie ongeveer 20.000 waarnemingen verzameld, bijna
eenderde van het landelijke totaal.
De progressie in de inventarisatie in Drenthe gedurende de laatste paar jaar wordt ook
gedemonstreerd in tabel 5. Het aandeel van geheel onbekende hokken (0 soorten) is inmiddels gedaald tot 25%, de helft van het Nederlandse gemiddelde. De middelste en hogere
categorieën (11–250
Tabel 5. Aantal hokken in Drenthe behorende tot zeven klassen van aansoorten) zijn daarentallen soorten paddenstoelen vergeleken met de situatie in Nederland.
tegen twee tot drie
Klasse
% hokken
% hokken
keer zo sterk verte(aantal soorten) 2003
2004
2005 Drenthe 2005 NL 2005
genwoordigd als landelijk gebruikelijk is.
0
1093
971
719
25
54
Het aandeel hokken
1–10
550
540
414
15
21
met een zeer hoog
11–25
387
422
470
17
8
soortenaantal (>250)
26–50
330
372
489
17
6
is echter vergelijkbaar. Dit is mede
51–100
285
330
479
17
6
het resultaat van ons
101–250
177
183
244
9
4
streven naar een re> 250
19
23
26
1
1
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presentatieve inventarisatie zonder te veel aandacht voor de krenten in de pap.
Belangrijker dan de soortenaantallen zijn uiteraard gegevens over de representativiteit
van onze inventarisaties (tabel 6). Deze getallen kunnen helaas niet worden vergeleken met
landelijke cijfers. Het aandeel van goed onderzochte km-hokken is in Drenthe in twee jaar
gestegen van 19 naar 28%, terwijl het aandeel van slecht tot zeer slecht bekende hokken nog
sterker daalde van 37 naar 24%. Het ziet er dus naar uit dat de voltooiing van een representatieve kartering van Drenthe binnen enkele jaren inderdaad haalbaar is. We stellen daarvoor
voorlopig de volgende doelen: (1) Ten minste de helft van het aantal km-hokken goed tot
uitstekend onderzocht; (2) geen slecht of zeer slecht onderzochte hokken; (3) goede regionale
spreiding van gegevens.
Tabel 6. Verschillen tussen aantallen verwachte en gevonden soorten paddenstoelen in
Drentse kilometerhokken in de periode 2003-2005.
Representativiteit
Goed of Uitstekend
Redelijk
Onvoldoende
Slecht
Zeer slecht

Aantal klassen verschil
volgens verwachting of hoger
1 lager dan verwachting
2 lager dan verwachting
3 lager dan verwachting
4 of 5 lager dan verwachting

2003
532
570
676
760
303

2004
677
602
743
607
212

2005
805
695
663
533
145

% 2005
28
24
23
19
5

Aan het einde van dit betoog past wellicht toch nog een relativerende opmerking. De
verwachtingenkaart en representativiteitskaart vormen, zoals gezegd, altijd slechts een grove
benadering van de werkelijkheid, noodgedwongen met een vrij grote mate van subjectiviteit.
De resultaten zijn ook niet objectief te toetsen, o.a. omdat naast landschappelijke kenmerken
periodiciteit en weersomstandigheden een te grote rol spelen bij het aantal soorten paddenstoelen dat op een gegeven moment in een kilometerhok te vinden is. We moeten dergelijke
kaarten dan ook met verstand gebruiken en niet te star aan eenmaal gemaakte schattingen
vasthouden. Wij menen evenwel dat deze benadering van inventariseren zinvoller is om een
meer representatief beeld van de regionale mycoflora te verkrijgen dan zomaar in het wilde
weg gegevens verzamelen, zoals tot nu toe gebruikelijk is.
Een strategie voor andere gebieden?
De aanpak van de Paddenstoelen Werkgroep Drenthe blijkt niet alleen theoretisch maar ook
praktisch verrassend goed te werken. Allereerst blijkt het organiseren van regionale excursies
onder deskundige leiding een enorme wervende invloed te hebben, zelfs als die op maandag
worden gehouden. Het gemiddelde aantal deelnemers aan PWD excursies is sinds 1999 gestegen van circa 5 tot 15 en overtreft nu het modale aantal deelnemers aan NMV-excursies!
Het stellen van duidelijke doelstellingen - de representatieve inventarisatie van Drenthe en het
uitbrengen van een Atlas - hebben geleid tot meer ambities bij de georganiseerde excursies
en een veel grotere inzet van vrijwilligers. Het vervaardigen van een representativiteitskaart
blijkt op den duur te leiden tot een veel evenwichtiger beeld van de provinciale mycoflora.
Het blijkt voor menigeen namelijk een plezierige uitdaging om niet of onvoldoende onderzochte gebieden op te krikken tot tenminste het niveau van de verwachtingenkaart. En soms
aanmerkelijk meer! Want dankzij het uitzwermen van mycologische patrouilles over heel
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Drenthe zijn ook nieuwe mycologische schatkamers ontdekt. Van de vele voorbeelden noemen we de verrassend interessante, jonge sparrenbossen bij Buinen, Ees en Drouwen (Pras,
2005); schitterende schrale eikenbermen in de omgeving van Norg met allerlei stekelzwammen en ander moois; dennenbossen op stuifzand rondom Havelte vol ridderzwammen; de
rijke wasplatenberm langs het Noord-Willemskanaal bij Assen (Arnolds, 2006) en tenslotte
onlangs, tijdens een werkgroepexcursie op 29 augustus 2005, de fraaie bossen en lanen rond
de roemruchte gevangenis Bankenbosch bij Veenhuizen, goed voor 256 soorten op één dag,
waaronder 51 Rode-lijst-soorten! (Arnolds et al., 2006). Dit bewijst weer het ongelijk van
mycologen die zo graag hun stokpaardjes blijven berijden!
Voor de landelijke paddenstoelenkartering zou het een belangrijke stap voorwaarts zijn
om ook voor andere provincies verwachtingenkaarten en representativiteitskaarten te vervaardigen. Op de eerste plaats kunnen die gegevens een toetssteen vormen voor de representativiteit van de tot op heden verzamelde gegevens in het NMV-bestand. Dat is tevens
nuttig bij het verstrekken van mycologische gegevens aan derden. Daarnaast kunnen ze als
richtsnoer dienen voor toekomstige inventarisatieactiviteiten.
Het vervaardigen van zulke kaarten lijkt ons een mooie taak gedurende de lange winteravonden voor regionaal goed bekende mycologen met enig landschapsecologisch inzicht!
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Stuifzanden in het vizier
Mirjam Veerkamp1 & Aldert Gutter2
Pelikaanweg 54, 3985 RZ Werkhoven
Noorder Boerenvaart 36, 1601 SN Enkhuizen
1
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Veerkamp, M. & Gutter, A. 2006. Drift sands in the spotlight. Coolia 49(3): 135–138.
We provide preliminary results of the drift sand inventarisation started in 2005. A total of 47 drift
sands has been investigated, in which 23 ectomycorhiza-forming Red-List-species were found. Drift
sands with more than ten of these are listed in Table 2. The inventarisation will be continued.

I

n 2005 heeft de Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland (Veerkamp & Gutter, 2005)
een oproep gedaan om dat jaar speciale aandacht aan stuifzanden te besteden. Het is verheugend hier te kunnen melden dat er flink gehoor aan die oproep is gegeven. Dat blijkt
uit het behoorlijke aantal NMV- en regionale excursies in dat jaar naar deze gebieden. Ook
ontvingen we aan het eind van het jaar talrijke lijstjes van particuliere excursies. Waarvoor
dank.
Op de Floradag van 8 april j.l. over naaldbossen is deels al verslag uitgebracht over de
paddenstoelen in stuifzanden. Omdat deze verhalen later dit jaar in een themanummer van
Coolia zullen worden uitgegeven, zal er op deze plaats slechts beperkt op de resultaten van
de inventarisaties van het afgelopen jaar worden ingegaan.
Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal binnengekomen lijsten per provincie en per
gebied. Dat kunnen lijsten van meer kilometerhokken binnen eenzelfde gebied zijn, maar ook
lijsten van verschillende inventarisaties binnen hetzelfde gebied. In totaal zijn in 2005, en in
enkele gebieden met name in de provincie Utrecht in 2004, stuifzanden in 55 kilometerhokken onderzocht. Het meest uitgebreid is er in Gelderland en Utrecht gekeken. In de laatste
provincie zijn zelfs bijna alle open zandgebieden bezocht. Dat is een goede actie, omdat er
uit de meeste gebieden van de laatste vijftien jaar (en wellicht langer) geen gegevens bekend
waren.
Het is jammer dat in Noord-Brabant bijna niet op de stuifzanden is gekeken. Daarom
Tabel 1 Aantal inventarisatielijsten van stuifzanden, verdeeld over provincies en gebieden.
Derde kolom: indicatie van het aantal kilometerhokken met stuifzand in die provincies.
provincie
Ge
NB
Dr
Ut
Ov
NH
Fr
Li

aantal lijsten
32
4
5
21
1
0
5
1

aantal gebieden
16
1
3
14
1
0
1
1

km-hokken met stuifzand
123
67
50
41
15
15
7
11

135

stuifzanden.indd 135

20-6-2006 23:24:46

Tabel 2. Stuifzandgebieden met 10 en meer soorten van de Rode Lijst in 2005, onderscheiden
naar ectomycorrhizapaddenstoelen, bodemsaprotrofe soorten en houtbewonende soorten.
gebied
Hulshorsterzand
Radio Kootwijk
Loonse en Drunense Duinen
Lange Duinen (bij Soest)
Mosselsche Zand
Rasterbos (Hoge Veluwe)
Korte Duinen (bij Soest)
Kootwijkerzand
Ginkelduin (Leersum)
Caitwickerzand
Deelense Start (Hoge Veluwe)
Otterlosche Zand (Hoge Veluwe)

# srt RL
18
15
15
14
13
13
13
12
12
11
10
10

ecm srt
14
12
11
12
11
10
10
10
10
10
8
8

bodem sapr.
4
3
4
2
2
3
2
2
2
1
2
2

houtbewonend
1
-

roepen wij in het bijzonder de mycologen in deze provincie op om in 2006 de stuifzandgebieden aldaar alsnog met een bezoek te vereren, zeker gezien de hoeveelheid stuifzand die daar
aanwezig is. Het zou interessant zijn om later regionale vergelijkingen te kunnen trekken.
In tabel 2 staan van de rijkste gebieden de aantallen soorten van de Rode Lijst vermeld,
verdeeld over de ecologische groepen. Hierin valt direct het grote belang op van stuifzanden
voor ectomycorrhizasoorten. We zullen ons in de rest van dit artikel tot deze groep beperken.
In 2005 zijn 23 ectomycorrhizasoorten van de Rode Lijst (Arnolds & van Ommering,
1996) waargenomen. Om een indruk (het gaat immers om een beperkte inventarisatieperiode
in een matig paddenstoelenjaar) te krijgen hoe algemeen sommige soorten van de Rode Lijst
in dit biotoop zijn, is in tabel 3 het aantal meldingen van die soorten weergegeven.
Vooral de Okerkleurige vezeltruffel, Zandpadgordijnzwam, de drie ridderzwammen
(Tricholoma spp, bovenste drie in de lijst), Bruine ringboleet en Indigoboleet zijn kenmerkende soorten van de primaire bosstadia in de stuifzanden. De Indigoboleet wordt in tegenstelling tot de andere soorten niet bij dennen, maar bij loofbomen gevonden. Door de droge
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Tabel 3. Het aantal meldingen van ectomycorhizapaddenstoelen van de Rode Lijst uit de
geïnventariseerde stuifzanden (2005)
RL-soort
Okerkleurige vezeltruffel (Rhizopogon luteolus)
Gele ridderzwam (Tricholoma equestre)
Witbruine ridderzwam (Tricholoma albobrunneum)
Zandpadgordijnzwam (Cortinarius fusisporus)
Narcisamaniet (Amanita gemmata)
Bruine ringboleet (Suillus luteus)
Hanekam (Cantharellus cibarius)
Glanzende ridderzwam (Tricholoma portentosum)
Pagemantel (Cortinarius semisanguineus)
Roze spijkerzwam (Gomphidius roseus)
Denneslijmkop (Hygrophorus hypothejus)
Echte tolzwam (Coltricia perennis)
Smalsporige vaalhoed (Hebeloma cylindrosporum)
Duivelsbroodrussula (Russula drimeia)
Appelrussula (Russula paludosa)
Viltige maggizwam (Lactarius helvus)
Indigoboleet (Gyroporus cyanescens)
Vals poedersteeltje (Inocybe jacobi)
Wolvezelkop (Inocybe lanuginosa)
Witte heidevezelkop (Inocybe sambucina)
Bloedrode russula (Russula sanguinaria)
Smakelijke melkzwam (Lactarius deliciosus)
Zeepzwam (Tricholoma saponaceum)

aantal meldingen
39
30
30
30
28
25
23
17
14
14
9
9
6
5
3
3
2
1
1
1
1
1
1

Panoramafoto van De Pollen, een voormalig stuifzand op de Hoge Veluwe,
waarvan een deel onlangs weer stuivend is gemaakt.
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herfst was 2005 geen goed jaar voor deze soort. De andere soorten uit tabel 2 komen ook in
andere humusarme biotopen voor, bijvoorbeeld langs bospaden.
Van de drie ridderzwammen wordt de Glanzende ridderzwam niet alleen op minder plekken gevonden, maar de soort komt er ook met beduidend minder vruchtlichamen voor dan de
beide andere soorten. In goed ontwikkelde stuifzanden met mos- en kostmosvegetaties kun je
honderden vruchtlichamen van de Gele en Witbruine ridderzwam treffen, zoals bijvoorbeeld
in het Hulshorsterzand en rond de jonge dennenbosjes en dennenopslag bij Radio Kootwijk.
De Gele ridderzwam kan zelfs op kaal zand groeien. Op de grotere Utrechtse stuifzanden,
zoals de Korte en Lange Duinen bij Soest, waarin druk gerecreëerd wordt, komen de soorten
slechts met enkele vruchtlichamen voor.
Na één seizoen inventariseren kan een soortenlijst natuurlijk niet compleet zijn. In de beste stuifzandgebieden komen volgens het karterings- en het meetnetbestand namelijk ook nog
enkele zeer zeldzame soorten voor, zoals bijvoorbeeld de Halsdoekridderzwam (Tricholoma
focale). Deze soort is momenteel alleen nog van het Hulshorsterzand bekend, waar ze door de
droge omstandigheden van het afgelopen jaar niet gefructificeerd heeft. Een paar jaar geleden
is de Halsdoekridderzwam ook nog in het Caitwickerzand waargenomen, maar daar is de
begeleidende den bij het uitvoeren van beheer gekapt, waardoor de soort er nu is verdwenen.
In het Caitwickerzand is in 2002 ook de Valse zeepzwam (Tricholoma sudum) waargenomen
(meded. Nico Dam), een zeer zeldzame ridderzwam die nog van één andere recente vindplaats bij Venlo bekend is (zie Flora Agaricina Neerlandica vol. 4, p. 142) en op de Rode Lijst
is aangegeven als uitgestorven. In een goed jaar zijn er op en rond de stuifzanden mogelijk
dus nog spannende soorten te vinden.
Oproep
Omdat, zoals al eerder gezegd, 2005 een minder gunstig paddenstoelenjaar was, willen we
het stuifzandproject graag met nog een jaar verlengen. We willen eenieder daarom opnieuw
aansporen deze herfst stuifzandgebieden te bezoeken, vooral die gebieden waar weinig
gegevens van bekend zijn. Om te weten waar die liggen, kunt u van de karteringswebsite
een gebiedenlijst downloaden of de districtcoördinator raadplegen. De beste tijd voor de
inventarisaties in stuifzand is eind oktober en de hele maand november. Aantekeningen over
de hoeveelheden vruchtlichamen en groeiplaatsen (grove schattingen) en kenmerken van de
groeiplaatsen in de inventarisatierapporten worden in het belang van dit onderzoek bovendien zeer op prijs gesteld.
Waarnemingslijsten zien we graag tegemoet vóór 31 januari 2007. Per post of E-mail
te sturen naar: Aldert Gutter, Noorder Boerenvaart 36, 1061 SN Enkhuizen, agutter@paddestoelenkartering.nl .
Meer informatie op het web: http:\\www.paddestoelenkartering.nl
Literatuur
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op de Rode Lijst. Rapport IKC natuurbeheer nr. 24, Wageningen.
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GEMAKKELIJK HERKENBARE PLANTENPARASIETEN – XI
USTILAGO MAYDIS OP MAÏS
Aad Termorshuizen
Biologische Bedrijfssystemen, Wageningen Universiteit
Marijkeweg 22, 6709 PG Wageningen
Termorshuizen, A.J. 2006. Easily recognizable plant parasites XI – Ustilago maydis on maize. Coolia
49(3): 139–140.
A short account of Ustilago maydis is given.

B

uilenbrand op maïs is uiterst eenvoudig te herkennen aan de aanvankelijk vuilwitte,
later licht- tot donkergrijze, ca. 2–5 cm lange en 1–2 cm dikke, soms wel tot ruim
een decimeter grote structuren op de plaats waar eigenlijk een rijpe maïskorrel zou
moeten zitten (zie plaat 1). Builenbrand wordt veroorzaakt door de brandschimmel Ustilago
maydis (DC.) Corda en kan in Nederland in warme zomers algemeen voorkomen op voedermaïs en, in minder mate, op suikermaïs (beide Zea mays).
Bij rijpheid lijken de vruchtlichamen wat op buikzwammen, want het binnenste is dan dicht
bezet met zwartbruine teliosporen, die zich met de wind kunnen verspreiden. Niet voor niets
is deze soort oorspronkelijk beschreven door Beckmann in 1768 onder de naam Lycoperdon
zeae! De teliosporen, die ook wel brandsporen worden genoemd, overwinteren op de grond
in gewasresten. Ze kiemen in de lente en vormen dan, net als bij de roestschimmels, basidiën
met 4 haploïde basidiosporen, die bij de brandschimmels ook wel sporidiën genoemd worden.
Deze basidiosporen worden met de wind meegevoerd. Ze kunnen maïsplanten in alle stadia
infecteren. Na infectie stopt de ontwikkeling snel, behalve als er fusie plaatsvindt met de
hyfe van een andere gekiemde basidiospore. In dat geval kan het dan tweekernige mycelium
verder groeien, hoewel alleen bij jonge planten de gehele plant gekoloniseerd wordt. Als de
schimmel via de stempels het vruchtbeginsel infecteert en er door fusie met een andere hyfe
een tweekernig mycelium ontstaat, kan in het vruchtbeginsel een massa teliosporen gevormd
worden. Deze teliosporen zijn rond of bijna rond, volgens Vánky (1994) 7–11 × 7–13 µm,
licht olijfkleurig bruin, in massa donkerbruin, met een 0,5 µm dikke celwand en dicht bezet
met wratjes. Teliosporen van een vondst uit de buurt van Wageningen hadden tamelijk geringe afmetingen: (7,0–)7,7–8,0(–8,2) × (7,0–)8,0–8,2(–8,3) µm en hadden een opmerkelijk
dikke celwand (ca. 1,3 µm). De wratjes op de teliosporen zijn duidelijk te zien, hoewel ze
slechts zo’n 0,4 µm lang zijn. Onder de microscoop waren de sporen olijfgroen met een duidelijk gele celwand. De buitenwand van het vruchtlichaam bestaat uit plantenweefsel. Deze
wand zwelt door de vorming van teliosporen op totdat ze uiteenbarst, waarna de teliosporen
vrijkomen. Vruchtlichamen kunnen overal in maïsplanten gevormd worden, maar behalve in
de vrouwelijke aren blijven ze klein.
Ustilago maydis is met maïs vanuit Centraal-Amerika de wereld over gereisd. Het infecteert uitsluitend maïs en hieraan nauw verwante soorten behorende tot het geslacht
Euchlena. Van het geslacht Ustilago sensu stricto zijn 230 soorten beschreven en deze komen
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alle voor op leden van de grassenfamilie (Poaceae). Ustilago behoort tot de klasse van de
Ustilagomycetes, waartoe bijvoorbeeld ook de eerder in deze serie beschreven Entyloma
ficariae (Termorshuizen, 2005) behoort.
De schade die veroorzaakt wordt door Builenbrand
is in Nederland beperkt. In de warme zomer van 2003 was
Builenbrand tamelijk algemeen, maar gewoonlijk is het een vrij
zeldzame schimmel. In meer zuidelijke landen kan de schimmel meer schade berokkenen. Hoewel, schade? In Mexico
worden de jonge vruchtlichamen van U. maydis als delicatesse
gegeten (zie foto), waarschijnlijk al sinds de Azteken onder
de naam Huitlacoche of Cuitlacoche (voor recepten, zie www.
sweetcorn.uiuc.edu/Common-smut/Recipes.htm; voor bestellingen zie bijv. www.mexgrocer.com/1550.html). Ik ken geen
consumenten van Builenbrand in Nederland, maar naar mij
dunkt ligt hier zeker een markt voor een slimme ondernemer.
Ik zie het al voor me: maïstruffels! De verwante soort Ustilago
esculenta wordt in China al eeuwenlang voor de consumptie
gecultiveerd op Zizania latifolia (Poaceae).
Literatuur
Termorshuizen, A.J. 2005. Eenvoudig te herkennen plantenpathogenen – V. Uromyces ficariae,
U. dactylidis en Entyloma ficariae, alsmede enkele verwante soorten op speenkruid. Coolia 48(1):
21-23.
Vánky, K. 1994. European smut fungi. Gustav Fischer Verlag.
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Plaat 1. Maisbrand (Ustilago maydis).
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Plaat 2. Proefvlak Moosboden, met vlondertjes. (Foto: WSL)

Plaat 3. Trechtercantharel (Cantharellus tubaeformis). (Foto: WSL)
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Plaat 4. Russula melitodes. Foto L. Rommelaars.

Plaat 5. Xerocomus cisalpinus. Foto M.E. Noordeloos.
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Plaat 6. Zadelzwam (Polyporus squamosus).

Plaat 7. Kogelhoutskoolzwam (Daldinia concentrica).
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ZWAMMEN IN DE RUIMTE (2)
Grieta Fransen1 & Johan Steketee2
1

Jan Sluytersstraat 14, 3141 KH Maassluis; e-mail: g.fransen@hetnet.nl
2
Jan Vethlaan 9, 3141 KJ Maassluis

Fransen, G. & Steketee, J. 2006. Mushrooms in three dimensions (2). Coolia 49(3): 145.
Two examples of stereophotographs, with a few practical tips.

D

e leuke reacties op de publicatie van Grieta’s eerste stereofoto’s (anagliefen) van
paddenstoelen vormen een aansporing om er nog meer te produceren: zie de foto’s
hiernaast. Deze keer zijn het foto’s door haar gemaakt van de Kogelhoutskoolzwam
(Daldinia concentrica) en de Zadelzwam (Polyporus squamosus), beide gevonden in de
Hoeksche Waard. De Zadelzwam stond in de tuin van Marianne van Brink in Maasdam. Niet
zo maar een tuin, maar een enorme lap grond met heel veel bomen en in het midden een heus
kabouterdorp. De Iepen die er vroeger stonden zijn allemaal afgezaagd op ongeveer een meter boven de grond. Die stamresten stonden bij het bezoek van de Werkgroep Oud-Beijerland
in april vol met Zadelzwammen, waarvan er één een steel had gemaakt.
Door de digitale camera op een schuifje te plaatsen en na de eerste foto de camera iets
naar rechts te schuiven is een stereopaar ontstaan, dat in het reeds eerder genoemde programma Cosima automatisch bewerkt is tot een anaglief. De anagliefen zijn weer te bekijken
met het rood/cyaan brilletje dat in de vorige Coolia werd meegeleverd. Let op: rood voor het
linkeroog en cyaan voor het rechteroog.
Wij kunnen ons voorstellen dat u bij het zien van deze stereofoto’s er ook graag eens
een paar zou willen maken. Welnu, dat kan: stuur twee digitale foto’s van een paddenstoel
naar bovenstaand e-mail adres, één linker opname en één waarbij de camera horizontaal iets
naar rechts is verschoven (ongeveer 1/30e van de voorwerpafstand). Een schuifje op een
statief is natuurlijk erg handig om er zeker van te zijn dat de verschuiving exact horizontaal
verloopt, maar ook zonder dat hulpmiddel moet het lukken. Zorg er wel voor dat tussen de
twee opnamen geen veranderingen in de scene optreden, bijvoorbeeld een opwaaiend blaadje
of een plotseling neerstrijkende vlieg, want dat is in een stereofoto ontzettend storend. Wat
eveneens erg stoort, is een onscherpe achtergrond. In een mono-dia wordt een onscherpe
achtergrond juist nogal eens gebruikt om het onderwerp los te maken van de achtergrond. In
een stereofoto waant men zich in de ruimte en dwaalt men als het ware met het oog door deze
ruimte. Het doet tegennatuurlijk aan als men dan de achtergrond niet scherp kan waarnemen.
Vermijd dus dat veraf gelegen objecten mee in beeld komen.
Wij maken van die twee toegestuurde foto’s een anaglief dat u met het brilletje op uw
computerscherm kunt bekijken. U kunt er ook een kleurenprint van maken en wie weet is het
ook wel geschikt om in Coolia geplaatst te worden.
Veel succes!
P.S.
Bekijk de anagliefen op de pagina hiernaast met het in de vorige Coolia bijgevoegde rood/cyaan brilletje.
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Van de redactie
Het is een vraag die regelmatig opduikt bij onze excursies: Hoeveel schade berokkenen we
een schimmel nu eigenlijk door paddenstoelen te plukken? In een poging om op deze vraag
een antwoord te geven, al was het maar voor de lokale paddenstoelenflora van een enkel
terrein, heeft het Zwitserse instituut WSL (webstek: http://www.wsl.ch) een lange-termijnstudie opgezet in twee beboste proefvlakken. De resultaten daarvan zijn onlangs gepubliceerd (Egli et al., 2006). Met toestemming van de auteurs en van de uitgever volgt hieronder
een vrijwel integrale versie van die publicatie, vertaald en, in overleg met de auteurs, licht
bewerkt door de redactie.

PADDENSTOELEN PLUKKEN VERMINDERT DE PRODUcTIE
VAN VRUCHTLICHAMEN NIET
Resultaten van een lange-termijn onderzoek in Zwitserland
Simon Egli1, Martina Peter1, Christoph Buser2 , Werner Stahel 2 & François Ayer1
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Research Dept. Landscape, Swiss Federal Research Institute WSL, Zürcherstrasse 111,
CH-8903 Birmensdorf, Zwitserland
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Dept. of Mathematics, Swiss Federal Institute of Technology, CH-8092 Zürich,
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Egli, S., Peter, M., Buser, Ch., Stahel, W. & Ayer, F. 2006. Mushroom picking does not impair future
harvests – results of a long-term study in Switzerland. Coolia 49(3): 146–155.
In 1975 the WSL started a field research project to investigate the effects of mushroom picking on
fruit body occurrence. The three treatments applied were the harvesting techniques picking and cutting,
and the concomitant trampling of the forest floor. The results reveal that, contrary to expectations, longterm and systematic harvesting reduces neither the future yields of fruit bodies, nor the species richness
of wild forest fungi, irrespective of whether the harvesting technique was picking or cutting. Forest
floor trampling does, however, reduce fruit body numbers, but our data show no evidence that trampling
damages the soil mycelia in the studied time period. This paper is a translated, slightly adapted version
of the original paper (Egli et al., 2006).

S

chimmels vervullen belangrijke functies in het ecosysteem bos. Saprotrofe soorten
breken dood organisch materiaal af, en ectomycorrhiza vormende soorten bevorderen
de opname van nutriënten (voedingsstoffen) uit de bodem en ze verhogen de stressbestendigheid en de weerstand tegen ziekteverwekkers van hun plantaardige partner (meestal
een boom; Smith & Read, 1997).
Voor de mens kan het plukken van paddenstoelen een populaire vrijetijdsbesteding betekenen. In sommige delen van de wereld is het oogsten van wilde paddenstoelen ook commercieel van belang, met name voor plattelandsgemeenschappen in ontwikkelingslanden,
maar ook elders (Boa, 2004). In bijvoorbeeld Oost-Europa is de export van bospaddenstoelen
opgekomen als een belangrijke bron van inkomsten (Peric & Ringuli, 2001), en in het noordwesten van de Verenigde Staten is de oogst van een lokale cantharellensoort in de laatste 20
jaar uitgegroeid tot een uitgebreide industrietak (Pilz et al., 1997). De waarde van het totale
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aanbod aan Cantharellen (Cantharellus spp.) op de wereldmarkt wordt geschat op ongeveer
US$ 1,67 miljoen (Watling, 1997), en de “bodem-verwachtingswaarde” voor bospaddenstoelen (in bijv. euro’s/ha/jaar) is voor sommige bospercelen net zo hoog als die voor timmerhout
(Alexander et al., 2002).
Volgens een recent door de FAO gepubliceerde studie zijn er wereldwijd 2166 soorten
eetbare paddenstoelen bekend, en zijn er 470 soorten met medicinale toepassingen (Boa,
2004). De oogstdruk is in veel gebieden ter wereld toegenomen, en er zijn aanwijzingen dat
de diversiteit aan soorten paddenstoelen over de laatste decennia is afgenomen (Arnolds,
1991; Wen & Hall, 2004). Dit heeft aanleiding gegeven tot breed gedragen zorg over mogelijk overmatig oogsten van paddenstoelen, en over de mogelijke schade die de paddenstoelenflora hierdoor zou kunnen oplopen. Verschillende landen of regio’s hebben wettelijke
beperkingen ingevoerd om het oogsten van wilde paddenstoelen aan banden te leggen, uit
vrees voor de mogelijke negatieve gevolgen die het verwijderen van paddenstoelen uit het
bos, vaak al voordat ze effectief sporen hebben kunnen verspreiden, zou kunnen hebben op
de toekomstige productie van vruchtlichamen en op de reproductie van de schimmel. Sporen
zijn tenslotte van belang voor de overleving, verspreiding en instandhouding van genetische
diversiteit, en ze dienen ook voor het bij elkaar brengen van compatibele seksuele typen voor
de reproductie (Dix & Webster, 1995).
Sinds de 70’er jaren van de vorige eeuw zijn er in 19 van de 26 Zwitserse kantons wettelijk vastgestelde beperkingen aan het gewicht aan paddenstoelen dat per persoon geplukt mag
worden, of zijn er perioden waarin paddenstoelen plukken geheel verboden is (“Schonzeit”).
Dit heeft tot de nodige discussie geleid, omdat er geen wetenschappelijk bewijs is dat dergelijke maatregelen effectief zijn voor de bescherming van de schimmels. We hebben daarom
in 1975 een project gestart om te onderzoeken wat het lokale effect is van het oogsten van
paddenstoelen op de verdere vorming van vruchtlichamen (van zowel de geoogste soort als
van andere soorten) op dezelfde plek. Het onderzoek werd uitgevoerd in het paddenstoelenreservaat ‘Chanéaz’, gelegen in een typisch gemengd bos op het Zwitserse Centraal plateau
(‘Mittelland’). In een tussentijdse analyse kon geen significant effect van paddenstoelenpluk
worden aangetoond voor 15 soorten die op dat moment aan de minimum eisen voor statistische evaluatie van de gegevens voldeden (Egli et al., 1990). Dientengevolge werd besloten
de studie voort te zetten, zodat gegevens over meer soorten en over een langere periode
beschikbaar zouden komen. Daarnaast werd een tweede onderzoek gestart in een subalpien
fijnsparrenbos, ‘Moosboden’, om ook gegevens uit een ander, in Zwitserland eveneens
veel voorkomend bostype waarin veel naar paddenstoelen wordt gezocht, te verkrijgen. In
‘Chanéaz’ werd specifiek gekeken naar het effect van oogsten, en het effect van de daarvoor
gebruikte techniek (plukken dan wel afsnijden); in ‘Moosboden’ werd specifiek gelet op het
effect van betreding, het belopen van de bosbodem zoals dat bij doorsnee paddenstoelen
zoeken zou gebeuren. De reden voor deze laatste onderzoeksfocus kwam uit eerdere experimenten, waarbij een sterk negatief effect van betreding op de vruchtlichaamproductie van de
Trechtercantharel (Cantharellus lutescens; plaat 3) was gevonden.
Proefvlakken en behandelingen
Het onderzoek vond, zoals gezegd, plaats in twee paddenstoelenreservaten in het zuidwesten
van Zwitserland (Tabel 1). Het eerste en oudste reservaat, ‘Chanéaz’ (74 ha), is in 1975 inge Noot van de redactie: Zie in dit verband ook de column van Eef Arnolds in de vorige Coolia.
147

Egli.indd 147

21-6-2006 21:55:22

Lokatie
Hoogte (boven NAP, in m)
Oppervlakte (ha)
Gem. jaarlijkse neerslag (mm)
Bodemtype (FAO klassifikatie)
Vegetatie
Ingesteld in

Chanéaz
Montagny-les-Monts (FR)
46º48′00″N, 7º00′00″E
600
74
900
Dystric Planosol
Gemengd bos
1975

Moosboden
Cerniat (FR)
46º41′80″N, 7º14′20″E
1250
3
2000
Dystric Gleysol
Fijnspar
1990

Tabel 1. Gegevens van de proefvakken.
steld in een van de meest voorkomende bostypen op de centrale hoogvlakte van Zwitserland
(ca. 600 m boven zeeniveau), een volwassen gemengd bos met zowel loof- als naaldbomen
van verschillende leeftijden. De in dit bostype meest voorkomende loofbomen zijn Beuk
(Fagus sylvaticus) en Zomereik (Quercus robur); aan naaldbomen vind je er Fijnspar (Picea
abies), Zilverspar (Abies alba), Grove den (Pinus sylvestris), Weymouthden (Pinus strobus)
en Europese lariks (Larix decidua).
Het tweede reservaat, ‘Moosboden’, is kleiner (3 ha) en in 1990 ingericht in een uniform
fijnsparrenbos (Picea abies) op 1200 m boven zeeniveau. Dit bos is zo’n 110 jaar geleden
ingeplant en alle bomen zijn er ongeveer even oud.
De proefopstelling in ‘Chanéaz’ bestond uit vijf vakken van ieder 300 m2. Ieder vak
was verdeeld in drie deelvakken van 10 × 10 m2 (Figuur 1). In ieder deelvak werden de
paddenstoelen geteld (zij het niet allemaal, zie verderop); in een ervan werden de eetbare
soorten bovendien geoogst door ze te plukken, in een ander werden ze geoogst door ze vlak
boven de grond af te snijden, en in de laatste werden ze uitsluitend geteld (controle-deelvak).
We zullen dit verder ‘behandelingen’ noemen: in ‘Chanéaz’ zijn er dus deelvakken met de
behandelingen ‘plukken’, ‘afsnijden’ en ‘geen’.
In ‘Moosboden’ zijn er meer en iets kleinere proefvakken. Veertien vakken van elk
13 × 13 m2 zijn ieder onderverdeeld in vier deelvakken 6,5 × 6,5 m2 (Figuur 1), met de (willekeurig verdeelde) behandelingen ‘plukken met betreding’, ‘plukken zonder betreding’, ‘niet

Figuur 1. Globale verdeling van de proefvakken in deelvakken; links ‘Chanéaz’, rechts
‘Moosboden’. De behandelingen zijn aangegeven, maar de verdeling daarvan over de deelvakken is willekeurig, en varieert per proefvak.
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plukken, wel betreding’ en ‘niet plukken, geen betreding’ (controle). ‘Betreding’ betekent in
dit verband een imitatie van het heen-en-weer lopen van een doorsnee paddenstoelenzoeker.
De deelvakken waarin geteld (en eventueel geplukt) werd zonder betreding waren voorzien
van smalle vlondertjes van waaraf het hele vak bereikbaar was (plaat 2). Deze vlondertjes
werden opgesteld in april 1990, voorafgaand aan de start van het feitelijke experiment.
Alle proefvakken waren omringd door hekken om verstoringen van buitenaf, door bijvoorbeeld ‘echte’ paddenstoelenplukkers, te voorkomen.
Alle vruchtlichamen van bovengronds fructificerende, bodembewonende grotere paddenstoelen werden geïdentificeerd en geteld in wekelijkse intervallen van mei tot december (week
21–52). Negenendertig soorten die grote aantallen heel kleine vruchtlichamen produceren
(zoals sommige Mycena-, Strobilurus- en Marasmius-soorten) werden van het onderzoek
uitgesloten om problemen bij het tellen te voorkomen. Ook twaalf taxonomisch kritische
soorten werden uitgesloten, om onregelmatigheden als gevolg van onzekere identificatie te
vermijden. Om dubbeltellen te voorkomen werden de getelde vruchtlichamen met methyleenblauw op de hoed gemerkt. In plots waar geoogst werd, werden alleen de vruchtlichamen
van eetbare soorten verzameld.
De globale aantallen in de proefvlakken gevonden soorten en vruchtlichamen staan in
Tabel 2. In totaal werden op beide lokaties 582 soorten aangetroffen, waarvan 146 gemeenschappelijk. Van alle soorten zijn collecties opgenomen in het paddenstoelenherbarium van
het WSL.
De gegevens van de afzonderlijke deelvakken werden geanalyseerd om te testen of de
verschillende behandelingen
van invloed waren op de
Chanéaz
Moosboden
soortenrijkdom en de aanonderzoekperiode
1977–2003* 1990–2000
tallen vruchtlichamen, op
het niveau van individuele
eetbare soorten
soorten, families, en eetbare
aantal soorten
103
51
of niet-eetbare soortengroeaantal vruchtlichamen
53.863
10.173
pen. Voor deze analyse, en
niet-eetbare soorten
met name de vergelijking
van de verschillende behanaantal soorten
333
199
delingen, werden standaard
aantal vruchtlichamen
43.837
40.049
statistische procedures en
Tabel 2. Totale aantallen per lokatie aangetroffen soorten
software gebruikt, waarop
en vruchtlichamen (uitgezonderd de heel kleine; zie tekst).
we hier verder niet ingaan.
* De periode 1980–1983, waarin alleen de eetbare soorDetails kunnen in de origiten geteld zijn, is uitgesloten.
nele publicatie (Egli et al.,
2006) worden gevonden.
Resultaten
De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in Tabel 3 (zie ook het kader, voor de
interpretatie van de tabel) en in de Figuren 2 en 3. Tabel 3 is gebaseerd op wat we hier de
groeifactor, a, zullen noemen. Dit is een numerieke factor die een indicatie geeft voor het
effect dat van een bepaalde behandeling verwacht mag worden (op bijvoorbeeld het aantal
vruchtlichamen van een soort of van een groep), relatief ten opzichte van een referentie-situ149
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atie (waarvoor in het algemeen een onbehandelde plot wordt gekozen). Een
groeifactor van één, a = 1, impliceert
dat geen enkel effect te verwachten is
(d.w.z. de behandelde plot zal zich net
zo gedragen als de onbehandelde), a >
1 impliceert een verwachte toename,
en a < 1 een verwachte afname. Zie
het kader voor meer details. Figuur 2
toont de ontwikkeling in de tijd van de
aantallen soorten en vruchtlichamen
in ‘Chanéaz’, voor zowel de behandelde plots als voor de onbehandelde
controle. Vergelijkbare gegevens voor
‘Moosboden’ staan in Figuur 3.
De huidige gegevens tonen aan
dat oogsten op zichzelf geen negatief effect heeft op de productie van
vruchtlichamen (Tabel 3, Fig. 2 en 3a).
Eetbare paddenstoelen, die selectief
werden geoogst, nemen niet in aantal
af in vergelijking met de niet-geoogste
niet-eetbare soorten, noch met betrekking tot de aantallen vruchtlichamen,
noch met betrekking tot soortenrijkdom. Er zijn geen verschillen in trend
waarneembaar, zelfs niet over de hele
onderzoeksperiode, tussen geoogste
en niet-geoogste plots, ongeacht of
geoogst werd door plukken of door afsnijden (Fig. 2). Deze resultaten gelden
voor alle soorten paddenstoelen, en op
het niveau van zowel individuele soorten als families.
In contrast daarmee heeft de normaliter met paddenstoelenoogst gepaard
gaande betreding van de bosbodem een
significante reductie van de aantallen
geproduceerde vruchtlichamen tot gevolg (Tabel 3, Fig. 3b). Op basis van de
statistische analyse van de gegevens is
het waarschijnlijk dat betreding de productie van vruchtlichamen vermindert
tot ongeveer 70% van de productie van
niet-betrede plots. Ook het gemiddelde

Hoe lees je Tabel 3?
Experimenten zoals die waarover dit artikel gaat
leveren statistische informatie: de resultaten kunnen niet gebruikt worden om de uitkomst van een
specifiek experiment met zekerheid te voorspellen,
maar ze kunnen wel uiterst precies voorspellen wat
gemiddeld verwacht kan worden. De getallen in
Tabel 3 moeten dan ook niet gezien worden als harde
voorspellingen, maar als verwachtingswaarden, het
gemiddelde resultaat van een groot aantal in principe
identieke experimenten. Meestal is de reden voor
deze beperkte voorspellende kracht van de uitkomsten dat er externe invloeden, die je als experimentator niet in de hand hebt, een (grote) rol spelen bij
het verloop van de experimenten. In het geval van
dit onderzoek kun je dan denken aan bijvoorbeeld
de weersomstandigheden, vraat aan de schimmel
door kleine bodemdieren, misschien fluctuaties in
de gezondheidstoestand van een boom waarmee een
ectomycorrhizaschimmel samenleeft, enzovoorts.
Een voorbeeld: ‘Moosboden’, de tweede regel
met gegevens.
Hier wordt het effect van oogsten op de aantallen
vruchtlichamen van eetbare soorten vergeleken met
een referentie-situatie, in dit geval plots waarin niet
geoogst werd. De gemiddelde groeifactor (zie tekst)
a = 1.16, hetgeen aangeeft dat, gemiddeld genomen, oogsten de productie van paddenstoelen met
16% verhoogt. Er is echter een aanzienlijke mate
van onzekerheid in deze a, die loopt van 0.81 (19%
afname) tot 1.67 (67% toename). Dit bereik is het zogenaamde 95% betrouwbaarheidsinterval: de waarschijnlijkheid dat de ware waarde van a inderdaad
in dit interval ligt is 95%. De p-waarde in de rechter
kolom geeft aan dat er in dit geval 41.3% kans is
dat de afwijking van de gemiddelde groeifactor van
de neutrale waarde (a = 1; 100%) gewoon toeval is.
Daarom wordt dit specifieke resultaat (a = 1.16) niet
als statistisch significant beschouwd. Algemeen geaccepteerde p-waarden die wel als statistisch significant beschouwd worden zijn p < 0.05 (‘significant’)
en p < 0.01 (‘uiterst significant’); deze gevallen zijn
in de tabel van een * voorzien.
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Chanéaz (1977–2003)
behandeling

groep
a
niet oogsten / wel oogsten

aantal vruchtlichamen alle soorten
eetbare
niet-eetbare
aantal soorten
alle soorten
eetbare
niet-eetbare
plukken / afsnijden

1,03
1,11
0,90
0,97
0,99
0,99

aantal vruchtlichamen alle soorten
eetbare
niet-eetbare
aantal soorten
alle soorten
eetbare
niet-eetbare

0,81
0,82
0,87
0,94
0,99
0,89

95% b.i. van a p-waarde
(referentie: niet oogsten)
0,71–1,48
0,878
0,78–1,58
0,513
0,65–1,26
0,501
0,81–1,17
0,746
0,86–1,15
0,887
0,82–1,19
0,876
(referentie: plukken)
0,53–1,23
0,279
0,54–1,22
0,268
0,59–1,28
0,427
0,76–1,16
0,503
0,84–1,17
0,936
0,72–1,11
0,267

Moosboden (1990–2000)
behandeling

groep
a
niet oogsten / wel oogsten

aantal vruchtlichamen alle soorten
eetbare
niet-eetbare
aantal soorten
alle soorten
eetbare
niet-eetbare
betreden / niet betreden

1,13
1,16
1,09
1,01
0,97
1,03

aantal vruchtlichamen alle soorten
eetbare
niet-eetbare
aantal soorten
alle soorten
eetbare
niet-eetbare

0,72
0,64
0,78
0,86
0,87
0,86

95% b.i. van a p-waarde
(referentie: niet oogsten)
0,85–1,51
0,380
0,81–1,67
0,413
0,79–1,52
0,589
0,91–1,13
0,818
0,84–1,17
0,657
0,94–1,14
0,514
(referentie: niet betreden)
0,54–0,96
0,028*
0,45–0,92
0,019*
0,56–1,08
0,135
0,77–0,96
0,006**
0,75–1,00
0,050*
0,78–0,95
0,004**

Tabel 3. ANOVA tabel van het effect van oogsten en betreden op vruchtlichaamproductie. Zie
tekst en het kader voor details. a = groeifactor; b.i. = betrouwbaarheidsinterval.
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Figuur 3. Aantallen soorten (links) en aantallen vruchtlichamen (rechts; op logarithmische
schaal) in Moosboden van 1990 tot 2000. Vruchtlichamen van alle grotere paddenstoelen
werden geteld in wekelijkse intervallen. (a) proefvakken waar wel (○) of niet (□) geoogst
werd; (b) proefvlakken met (○) of zonder (□) betreding. De verticale balkjes zijn een maat
voor de spreiding over de individuele proefvakken.

Number of species

Figuur 2. Aantallen soorten en aantallen vruchtlichamen (op logarithmische schaal) in
Chanéaz van 1977 tot 2003 (uitgezonderd 1980–1983). Vruchtlichamen van alle grotere
paddenstoelen werden geteld in wekelijkse intervallen in controlevakken (○), en in vakken
waarin paddestoelen geoogst werden door plukken (□) of door afsnijden (∆). De verticale
balkjes zijn een maat voor de spreiding over de individuele proefvakken.
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aantal soorten dat in een jaar vruchtlichamen produceert was significant lager in de betrede
plots dan in de onbelopen controle-plots. Verrassend was niettemin dat het totale aantal fructificerende soorten over de hele onderzoeksperiode (10 jaar, in ‘Moosboden’) in de betrede
en de niet-betrede plots vrijwel hetzelfde waren (195 resp. 189).
Discussie
De aantallen vruchtlichamen en het aantal fructificerende soorten paddenstoelen in onze
proefvlakken bleven ongewijzigd terwijl de paddenstoelen, over een periode van in totaal 29
jaar, systematisch werden geoogst. Minder systematische veldwaarnemingen elders suggereren ook al dat het effect van oogsten op de productie van paddenstoelen wel eens verwaarloosbaar zou kunnen zijn (Jahn & Jahn, 1986; Jansen & van Dobben, 1987; Arnolds, 1991).
Een 13 jaar durend onderzoek van de Oregon Mycological Society in het gebied van de
Mount Hood (Oregon, USA) leverde ook al geen statistisch significant bewijs op dat plukken
van invloed zou zijn op de fructificatie van een Cantharellen-soort, Cantharellus formosus
Corner (Norvell, 1995; Pilz et al., 2003).
Het oogsten van vruchtlichamen houdt onvermijdelijk ook het staken van de sporenproductie in. Theoretisch zouden we dan ook verwachten dat het systematisch verwijderen van alle vruchtlichamen, en daarmee het voorkómen van seksuele voortplanting van
de schimmel(s), na verloop van tijd zou leiden tot een achteruitgang van de betreffende
schimmel(s). Het belang van sporen voor de voortplanting van een schimmel varieert echter
per soort (Fioré-Donno & Martin, 2001). Sommige soorten vestigen zich steeds opnieuw
vanuit sporen, terwijl andere zich voornamelijk vegetatief vermeerderen. De Amethystzwam
(Laccaria amethystina), bijvoorbeeld, produceert ieder jaar nieuwe kolonies met vruchtlichamen vanuit sporen (Fioré-Donno & Martin, 2001), maar in ons onderzoek hebben we
geen effect van oogsten op het voorkomen van die soort gezien. Het is natuurlijk mogelijk
dat er voldoende aanvoer van sporen uit het omringende gebied plaatsvond, of dat de vruchtlichamen tussen twee oogsten door voldoende sporen produceerden. Hoe dit ook zij, onze
experimentele opzet geeft een realistisch beeld van een situatie met sterke oogstdruk.
Op onze tweede set proefvlakken, ‘Moosboden’, hebben we aangetoond dat betreding
van de bosbodem, zoals dat gepaard gaat met paddenstoelen plukken, zowel de aantallen
vruchtlichamen als de aantallen in een jaar fructificerende soorten reduceert, maar dat het
geen effect heeft op het totale aantal aangetroffen soorten over de hele onderzoekperiode
(10 jaar). Dit betekent dat, ondanks betreding, alle mycelia in de bodem aanwezig bleven,
maar simpelweg minder en minder vaak vruchtlichamen vormden. Onze hypothese is dat de
primordia (de beginnende vruchtlichamen), die aan het bodemoppervlak gevormd worden,
door betreding vernietigd worden, maar dat het mycelium zelf geen schade ondervindt. Deze
hypothese wordt ondersteund door de resultaten van een eerder onderzoek naar het effect van
betreding op de fructificatie van de Trechtercantharel (C. lutescens), waarbij de onderzoekers
het gedrag van paddenstoelenplukkers imiteerden en twee maal per week de paddenstoelen
oogstten over een periode van twaalf jaar (Egli & Ayer, 1997). Als gevolg hiervan stopte
de schimmel met het produceren van vruchtlichamen, terwijl in controle-plots, waarin wel
geoogst werd maar vanaf vlondertjes, dus zonder betreding, fructificatie wel gewoon bleef
doorgaan. De behandelingen van deze plots werden gedurende het onderzoek twee maal omgewisseld, na 6 jaar en na 11 jaar, en in beide gevallen hervatte de schimmel zijn fructificatie
in de voorheen betrede plots, met vergelijkbare aantallen vruchtlichamen als voorafgaand
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aan de behandeling.
Een analyse van de wederzijdse invloed die de behandelingen ‘plukken’ en ‘betreding’
eventueel op elkaar zouden kunnen hebben geeft aan dat, als er al een synergie is, de combinatie ‘oogsten zonder betreding’ het meest geschikt lijkt om de productie van vruchtlichamen te maximaliseren. Echter, hoewel betreding van de bosbodem de productie van vrucht
lichamen reduceert, lijkt dit van minder belang vergeleken met externe factoren, gezien
de grote jaarlijkse fluctuaties in aantallen vruchtlichamen (Fig. 2 en 3). Goede of slechte
paddenstoelenjaren lijken vooral door de weersomstandigheden bepaald te worden (Agerer,
1985; Kasparavicius, 2001; Straatsma et al., 2001). Ook luchtverontreiniging lijkt gevolgen
te hebben voor de soortenrijkdom, zoals aangetoond voor het geval van stikstofdepositie in
een aangrenzend proefvak in ‘Moosboden’ (Peter et al., 2001). In dit laatste onderzoek bleek
stikstof een onmiddelijke en negatieve invloed te hebben op zowel vruchtlichaamproductie
als ondergrondse aanwezigheid (op de boomwortels) van ectomycorrhizavormende schimmels.
Hoewel schimmels lastig in de bodem zelf te bestuderen zijn, is het nodig om hun lokale
ecologie beter te begrijpen als er criteria moeten worden opgesteld waarmee beschermingsmaatregelen kunnen worden geëvalueerd. Dit is vooral van belang waar natuurbeschermers
en beleidsmakers zich inzetten voor het behoud van de biodiversiteit in samenhang met het
duurzaam oogsten van paddenstoelen. Ons onderzoek geeft geen aanwijzingen voor negatieve gevolgen van plukken op de diversiteit van schimmels in de bosbodem. Echter, het zijn
slechts de vruchtlichamen van die schimmels die we zien en, eventueel, gebruiken. Zowel
de aantallen soorten als de aantallen vruchtlichamen nemen af door betreding, maar herstel
treedt op als de bodem nadien weer met rust gelaten wordt.
Onze resultaten geven aanleiding tot vraagtekens bij de effectiviteit van oogstbeperkingen voor paddenstoelen. Echter, we weten niet hoeveel sporen globaal nodig zijn voor de
overleving van schimmelsoorten. Evenmin levert ons onderzoek bewijs voor de hypothese
dat de mycelia door betreding geen schade oplopen. Daarom suggereren we dat beschermende maatregelen voor paddenstoelen zekerheidshalve in stand gehouden moeten worden.
Bovendien moet het belang van het psychologische effect van beschermingsmaatregelen niet
onderschat worden, bijvoorbeeld waar het de publieke bewustwording betreft van het belang
van paddenstoelen als een waardevol element van het ecosysteem bos.
Literatuur
Agerer, R., 1985. Zur Oekologie der Mykorrhizapilze. Bibl. Mycol. 97, Cramer, Vaduz.
Alexander, S.J., Pilz, D., Weber, N., Brown, E. & Rockwell, V.A., 2002. Mushrooms, Trees, and
Money: Value Estimates of Commercial Mushrooms and Timber in the Pacific Northwest. Environ.
Manage. 30, 129–141.
Arnolds, E., 1991. Decline of ectomycorrhizal fungi in Europe. Agric. Ecosyst. Environ. 35, 209–244.
Boa, E., 2004. Wild edible fungi. A global overview of their use and importance to people. Non-Wood
Forest Products 17. FAO, Rome.
Dix, N.J & Webster, J., 1995. Fungal ecology. Chapman & Hall, London.
Egli, S. & Ayer, F., 1997. Est-il possible d’améliorer la production de champignons comestibles en
forêt? L’exemple de la réserve mycologique de La Chanéaz en Suisse. Rev. For. Fr., Numéro
special, 235–243.
Egli, S., Ayer, F. & Chatelain, F., 1990. Der Einfluss des Pilzsammelns auf die Pilzflora. Mycol. Helv.
3, 417–428.

154

Egli.indd 154

21-6-2006 21:55:23

Fioré-Donno, A.-M. & Martin, F., 2001. Populations of ectomycorrhizal Laccaria amethystina and
Xerocomus spp. show contrasting colonization patterns in a mixed forest. New Phytol. 152, 533–
542.
Jahn, H. & Jahn, M.A., 1986. Konstanz und Fluktuation der Pilzvegetation in Norra Warleda (Uppland).
Beobachtungen auf einem schwedischen Bauernhof. Westfälische Pilzbriefe 10/11, 352–378.
Jansen, E. & van Dobben, H.F., 1987. Is decline of Cantharellus cibarius in the Netherlands due to Air
Pollution? Ambio 16, 211–213.
Kasparavicius, J., 2001. Effect of trampling on fructification of Cantharellus cibarius and Boletus
edulis in Scots pine forests. Biologija 3, 21–23.
Norvell, L., 1995. Loving the chanterelle to death? The 10 year chanterelle project. McIlvanea 12,
6–25.
Peric, B. & Pinguli, E., 2001. South Eastern Europe mushrooms menaced by global demand. The
Bulletin 10/4, 16–17.
Peter, M., Ayer, F. & Egli, S., 2001. Nitrogen addition in a Norway spruce stand altered macromycete
sporocarp production and below-ground ectomycorrhizal species composition. New Phytol. 149,
311–325.
Pilz, D., Norvell, L., Danell, E. & Molina, R., 2003. Ecology and Management of Commercially
Harvested Chanterelle Mushrooms. Gen. Tech. Rep. PNW-GTR-576. Portland OR: Department of
Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station, 1–83.
Smith, S.E. & Read, D.J., 1997. Mycorrhizal Symbiosis. Academic Press, London.
Straatsma, G., Ayer, F. & Egli, S., 2001. Species richness, abundance, and phenology of fungal fruit
bodies over 21 years in a Swiss forest plot. Mycol. Res. 105, 515–523.
Wang, Y. & Hall, I.R., (2004). Edible ectomycorrhizal mushrooms: challenges and achievements. Can.
J. Bot. 82, 1063–1073.
Watling, R., 1997. The business of fructification. Nature 385, 299–300.

Cortinarius varius (Foto: Henk Huijser)
Eetbaar, en niet zeldzaam in de Midden-Europese sparrenbossen.
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Betadine?
Of toch maar gewoon Melzer’s?
Nico Dam
Hooischelf 13, 6581 SL Malden
Dam, N. 2006. Can Betadine® replace Melzer’s reagens? Coolia 49(3): 156.
No.

A

fgelopen voorjaar assisteerde ik bij een microscopiecursus. Daarbij kwamen
ook verschillende kleuringen aan de orde, waaronder de amyloïde (blauwgrijs) of dextrinoïde (roodbruin) reactie die door Melzer’s reagens kan worden opgewekt. Tot m’n stomme verbazing zat één van de deelnemers daar met een
flesje Betadine in plaats van de gebruikelijke Melzer’s. Eigenlijk leek me dat wel
een slim idee. Uiteindelijk zit er in Betadine ook jodium, en in tegenstelling tot
Melzer’s kun je het gewoon bij de drogist halen. Maar: the proof of the pudding
is in the eating, en de vraag is natuurlijk of Betadine dezelfde reactie geeft als
Melzer’s.
Gelukkig was er ook een Peziza in de zaal. De ascustoppen daarvan kleuren
lotion
100 mg/ml povldof'
blauw of blauwgrijs in Melzer’s (een kenmerk van alle soorten uit het geslacht
la mi
Peziza). Een snel preparaatje in Betadine leverde vernietigend resultaat: geen
blauw te bekennen. Om even te demonstreren hoe het er feitelijk uit zou moeten
zien maakte ik een tweede preparaatje in Melzer’s. Ook niks! Even afgezien van
de schade die zoiets aan je status als microscopiedocent toebrengt, moeten we constateren dat
ook Peziza’s onbetrouwbare paddenstoelen blijken te zijn.
Een week later, tijdens de plensbuien rondom Hemelvaart, vonden we onze eerste Russula
van dit jaar; kans op rehabilitatie! De sporen van Russula’s zijn geornamenteerd, en vooral
die ornamentatie is sterk amyloïd. Dat kwam bij deze Bonte berkerussula ook duidelijk naar
voren in een preparaat in Melzer’s. Een fragmentje van een lamel in Betadine vertoonde
echter geen enkele kleuring. Niet alleen drong de jodium-kleurige vloeistof (en volgens de
bijsluiter is die kleur inderdaad indicatief voor de aanwezigheid van jodium) nauwelijks in
het paddenstoelenweefsel door (daar zal de glycerol in Betadine wel niet vreemd aan zijn),
maar ook waar de kleurstof wèl zat vertoonden de sporen geen enkele verkleuring.
Conclusie: toch maar Melzer’s reagens gebruiken. Het is voor een vriendenprijsje te koop
op onze nieuwjaarsbijeenkomst.

	
Betadine® is een desinfecterend middel, waarvan de werking gebaseerd is op langzaam
vrijkomend jodium. Er zitten ook enkele hulpstoffen in, zoals kaliumjodaat (zit ook in Melzer’s reagens)
en glycerol.
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RUSSULA MELITODES
EEN NIEUWE RUSSULA VOOR NEDERLAND
L. Rommelaars1 & H. Hendrickx2
14, 5032 ER Tilburg; l.rommelaars@home.nl
2Dalweg 16, B-2328 Meerle, België; harrie.hendrickx@skynet.be
1Beilerstroom

Rommelaars, L. & Hendrickx, H. 2006. Russula melitodes, a new Russula for the Netherlands. Coolia
49(3): 157–159.
Russula melitodes was found new for the Netherlands during a foray of the Dutch Mycological
Society near Udenhout. A description is given; the specimens were found with Populus.

Zaterdag 8 oktober is zonnig en warm. Met 20° C lijkt het wel zomer. Zeven belangstellenden
zijn afgekomen op de NMV-excursie die ik (LR) mag leiden in de ‘Nieuwe Tiend’, een deelgebied van ‘De Brand’ bij Udenhout. De warmte en droogte voorspellen weinig goeds en
daarom heb ik besloten niet te starten bij ’t Kapelleke, maar op de parkeerplaats van ‘De
Strijdhoef’. Een paar dagen eerder had hier de eikenlaan met brede grasbermen nauwelijks
paddenstoelen opgeleverd, dus vanaf hier zou ik snel door kunnen wandelen naar het
vochtigere broekbosgedeelte van de ‘Nieuwe Tiend’. Niets is echter zo onvoorspelbaar als een
paddenstoel: in een paar dagen tijd bleken er toch behoorlijk wat de weg omhoog gevonden
te hebben in deze grasberm, waaronder maar liefst 7 verschillende soorten Russula’s. De
meest bijzondere was Russula pseudointegra (Kleibosrussula), die hier bijna ieder jaar wel
gezien wordt. Gelukkig hadden we met Harrie Hendrickx een Russulakenner bij uitstek in ons
midden. Met een ingenieus ijzersulfaatkaarsje was in het veld gemakkelijk de kleurreactie op
de steel van Russula’s te zien en haarfijn kon hij de macroscopische verschillen tussen bijv.
Russula undulata (Zwartpurperen russula) en Russula brunneoviolacea (Gewolkte russula)
aangeven. Na wat langere tijd dan gepland, kwamen we dan toch in het eerste broekbosje
aan. Het was niet zo vochtig want alle greppels waren droog. Er stond een aantal populieren
met daartussen els, hazelaar, eik en braam. Hier vonden we de eerste gordijnzwammen en
nu kwam de expertise van Jac Gelderblom goed van pas. Al gauw ging de belangstelling van
Harrie en Jac uit naar Hebeloma’s. Het bleek dat ze onlangs een workshop over Hebeloma
hadden bijgewoond, en zich hadden voorgenomen alle Hebeloma’s van deze dag op naam
te brengen. En zo verdwenen er allerlei op het oog gelijk uitziende vaalhoeden in hun
verzameldozen. Toch lukte het mij de belangstelling van Harrie te wekken, toen ik een
groepje jonge koperbruine Russula’s vond, die ik hier de afgelopen jaren nog nooit gezien
had. Ze leken wel wat op Russula integra, die ik ken van de naaldbossen in de Eifel. Hier
was echter in de wijde omtrek geen naaldboom te bekennen. De vondst werd intrigerender
toen bleek dat Harrie er ook geen raad mee wist en voordat we er erg in hadden waren de
vruchtlichamen in Harrie’s doos verdwenen. Achteraf jammer, want zo´n vondst moet je
natuurlijk eerst fotograferen voordat je hem meeneemt.
De excursie ging verder van het ene broekbosje naar het volgende. In een grazige berm op
weg naar zo’n broekbos vonden we twee stukgetrapte Inktviszwammen (Clathrus archeri),
hetgeen jammer was voor degenen die deze soort nog nooit in volle glorie hadden kunnen
aanschouwen. Tot slot leidde ik de excursie langs een gemengd lariksbos met Suillus grevillei
(Gele ringboleet) naar een oude beukenlaan waar Hydnum repandum (Gele stekelzwam)
groeide, om daarna terug te gaan naar de parkeerplaats. Na afscheid genomen te hebben van
157

melitodes.indd 157

21-6-2006 21:57:27

de deelnemers gingen Jac, Harrie en ik nog even nakaarten in een nabijgelegen cafeetje. Het
bleek onverwacht toch een bijzonder geslaagde excursie te zijn geweest met voor alledrie
heel wat onderzoeksmateriaal in de tas.
Thuisgekomen ging ik eerst eens bladeren in Breitenbach deel 6. En inderdaad vond
ik drie Russula’s die macroscopisch heel erg op ons broekbosmysterie leken. Een daarvan
was Russula melitodes. Verder onderzoek was onmogelijk; Harrie had immers het materiaal
meegenomen. Na enkele dagen kwamen de gegevens van Harrie en Jac binnen. Het totale
inventarisatieplaatje loog er niet om. In totaal waren er 203 verschillende soorten waargenomen, waarvan er 17 op de rode lijst voorkwamen. Bijzondere waarnemingen waren:
Cortinarius helveolus (Eikengordijnzwam) en Cortinarius rigens (Wortelende gordijnzwam) alle twee groeiend bij eik. Drie wasplaatjes werden in het broekbos gevonden:
Hygrocybe pratensis (Weidewasplaat), Hygrocybe miniata (Vuurzwammetje) en Hygrocybe
aurantioviscida (Hooilandwasplaat). Leuk was ook dat we zowel Clavaria asterospora
(Witte sterspoorknotszwam) als Clavaria falcata (Spitse knotszwam) vonden. Hypomyces
ochraceus (Russulazwameter), Geoglossum glutinosum (Kleverige aardtong), Leotia lubrica
(Groene glibberzwam) en Clavulinopsis helveola (Gele knotszwam) werden eveneens in het
broekbos gevonden. Hebeloma was vertegenwoordigd met 6 soorten waarvan Hebeloma
gigaspermum (Grootsporige vaalhoed) en Hebeloma radicosum (Geringde vaalhoed) de
meest bijzondere waren. Maar koploper op het inventarisatie-overzicht bleek het geslacht
Russula te zijn met maar liefst 21 soorten. Na het microscopische speurwerk van Harrie bleek
één daarvan inderdaad Russula melitodes te zijn.
Op 15 oktober ben ik teruggegaan naar de groeiplaats in de hoop nieuwe exemplaren te
vinden om te fotograferen. Ik werd rijkelijk beloond. Meer dan 10 volgroeide vruchtlichamen
stonden daar te prijken. Ongeveer drie kwartier ben ik bezig geweest met fotograferen, waarna
ik wat nieuw, volwassen materiaal verzameld heb. Een deel van dit materiaal heb ik naar
Harrie gestuurd, die het op zijn beurt heeft meegenomen naar een bijeenkomst van de KAMK
in Antwerpen. Daar is de collectie gecontroleerd door Guy Le Jeune, die Russula melitodes
al eerder in België gevonden had en er samen met Ruben Walleyn in Sterbeeckia 24: 2004
een uitgebreid artikel aan wijdde. De determinatie van Harrie werd door hem bevestigd. Het
bleek dat de soort nieuw was voor Nederland. Hieronder volgt een beschrijving.
Russula melitodes Romagn. – Matte russula (Plaat 4)
Hoed: bij jonge exemplaren convex met sterk ingerolde randen. Vooral dan is de kleur
koperbruin. Ouder wordt de hoed vlakker met meestal een verdiept centrum. Het centrum
is donker violetbruin, soms zelfs violetzwart. De rest van de hoed is purperbruin tot donker
rozebruin of donker roodbruin; rondom vraatplekken kan het witte hoedvlees opvallend
roseviolet gekleurd zijn. De hoedhuid is voor ongeveer 2/3 deel aftrekbaar. Het vlees daaronder
is rozepaars gekleurd. Bij oudere exemplaren is de rand licht gevoord. De doorsnede bedraagt
tot 85 mm. Lamellen: regelmatig gevorkt vlakbij de steelaanhechting. Jong zijn de lamellen
crème tot geelwit gekleurd. Ouder worden ze margarine-gelig. De lamellen zijn recht tot licht
bochtig en smal aangehecht. Steel: tot ongeveer 80 mm lang en een doorsnede tot 20 mm.
De steel is wit, maar de onderste helft, met name de steelbasis, kan rozepaarse kleurtinten
bezitten. Bij oudere exemplaren kan de steelbasis gele vlekken krijgen. Vlees wit. Context
van de steel is ‘watachtig’. De smaak is zacht. De geur is onbeduidend. IJzerzout geeft een
zwak grijsroze verkleuring.
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Sporen rondachtig tot breed elliptisch, wrattig stekelig,
soms met fijne lijntjes tussen de stekels, 8–10 × 7–8,5 μm.
Basidiën 40–55 × 12–13 μm. Cheilocystiden smal
spoelvormig met vaak mucronate tot rostrate uitgroei
aan de top, tot ca. 55 × 10 μm. Hoedhuid opgebouwd
uit primordiale hyfen, haren en dermatocystiden.
Primordiale hyfen sterk geïncrusteerd, dermatocystiden
vaak ontspringend uit een fijn geïncrusteerde basis.
Incrustaties kleuren intensief rood in sulfovanilline
(belangrijk kenmerk!).
Udenhout, ‘Nieuwe Tiend’ (coördinaat 137-403).
Onder Populier met in de buurt ook els, eik en hazelaar.
In en rondom humusrijke, ondiepe greppel in een
broekbosje.
Hoedhuidelementen in fenolfuchsine; sporen
Russula melitodes wordt in de ons omringende landen o.a. gevonden in Duitsland
(Krieglsteiner, 2000) en in België, maar is overal zeldzaam. In Vlaanderen, waar deze soort
pas in 1994 werd herkend, zijn inmiddels 15 vindplaatsen. Het voorkomen in Nederland was
daarom ook erg waarschijnlijk (Walleyn, 2004). Ook in
Vlaanderen is ze enkel gevonden bij Populier (Populus
tremula of Populus hybriden). Russula melitodes lijkt
zeer veel op Russula integra (Glanzende russula), maar
deze laatste komt enkel onder fijnspar (Picea) voor.
Voorts heeft Russula integra nooit rood in de steel en
onder de hoedhuid (vraatplekken), geen roodreactie
van de hoedhuidelementen met sulfovanilline en is
de hoed sterk glanzend (vergelijk Glanzende russula
– Matte russula). De Matte russula zal waarschijnlijk,
gezien het voorkomen van zijn biotoop (Populier) en
de verspreiding in Vlaanderen, op veel meer plaatsen
gevonden kunnen worden. Dus zoeken maar !
Met dank aan Guido Le Jeune voor de bevestiging van
de determinatie en zijn toestemming voor het mogen
gebruiken van zijn microscopietekeningen.
Hoedhuidelementen in congorood-ammoniak
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Een nieuwe fluweelboleet voor Nederland
Chiel Noordeloos
Solingenstraat 12, 2804 XT Gouda
Noordeloos, M.E. 2006. Xerocomus cisalpinus, a new bolete for the Netherlands. Coolia 49(3): 160–
161.
A short description is given of Xerocomus cisalpinus Simonin & al. This species was recently recorded for the first time in The Netherlands. It differs from X. chrysenteron in the strongly blue staining
pores and flesh, and in the very finely (SEM!) longitudinally striate spores.

F

luweelboleten zijn moeilijk te determineren. Ze zijn variabel in uiterlijk en er is
daardoor ook nogal wat verwarring over de manier waarop je soorten moet onderscheiden en welke kenmerken daarbij doorslaggevend zijn. En de boeken spreken
elkaar vaak tegen. Toch is er in de laatste tien jaar veel over geschreven. Met name de
bijdragen van Omer Van de Kerckhove (o.a. 2005) zijn mij van grote hulp bij het uitzoeken van de fluweelboleten voor de Flora. Eén ding is me daarbij duidelijk geworden: de
Roodsteelfluweelboleet, Xerocomus chrysenteron, is de boleet die in Nederland het vaakst
verkeerd wordt gedetermineerd. Maar daarover later meer. Ik wil hier nu een dubbelganger
van de Roodsteelfluweelboleet voorstellen die ik kortgeleden met zekerheid in Nederland
heb vastgesteld: Xerocomus cisalpinus.
Zoals bekend kunnen de fluweelboleten in twee groepen worden verdeeld op grond van
de sporen. Je hebt er met gladde sporen, en er is een aantal soorten met een heel subtiele
Xerocomus cisalpinus Simonin & al., in Mycol. Res. 107(6): 664 (2003). Plaat 5.
Voorstel Nederlandse naam: Blauwvlekkende roodsteelfluweelboleet.
Hoed 50–60 mm breed, gewelfd met ingerolde rand, donker grijsbruin, fijn viltig, geheel openbrekend in kleine, onregelmatig gevormde schubjes, waardoor het onderliggende bleek rode vlees zichtbaar wordt. Buisjes bochtig aangehecht, recht, tot 7 mm lang,
geelgroen, bij kneuzing blauwgroen verkleurend; poriën hoekig, ongeveer 2 per mm,
geelgroen, snel blauw verkleurend bij aanraking. Steel 50–70 × 10–14 mm, naar de voet
versmallend, bleek geel in het bovenste deel (1/2 tot 2/3), donker rood naar de voet, geheel
bedekt met grove vezels, die rood zijn in het middelste deel van de steel. Vlees vuilwit,
snel blauw verkleurend in de steel na doorsnijden.
Sporen 10–14,5 × 4–5 µm, gemiddeld 10,2–10,8 × 4,1–4,3 μm, Q = 2,4–3,3, gemiddelde
Q = 2,8, spoelvormig in zijaanzicht met een deukje boven de apiculus, met een relatief
dikke, bruinige wand, fijn gestreept (met moeite zichtbaar bij enkele sporen onder olieimmersie). Hoedhuid een dooreen geweven trichoderm van opstijgende hyfen met cilindrische tot knotsvormige eindcellen tot 23–36(–40) μm breed met een grove incrustatie. De
geïncrusteerde zone van de hoedhuid is ongeveer 1 tot 1,5 mm dik.
In een kleine groep onder Eik op zandige duingrond; Lisse, Langevelderslag, 2 augustus
2005, M.E. Noordeloos 200502. Materiaal in Leiden.
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Figuur 1. Foto met de scanning electronenmicroscoop van sporen van Xerocomus cisalpinus. (Foto: Jaap Wisman)
ornamentatie van fijne ribben die van de ene naar de andere pool lopen. In strijd met de beweringen in veel recente determinatiewerken is deze ornamentatie (vrijwel) niet te zien met het
microscoop, zelfs als je, zoals ik, beschikt over een topinstrument met een immersieobjectief
van ruim 3000 euro! Met de scanning elektronenmicroscoop is de ornamentatie echter heel
duidelijk te zien. Xerocomus cisalpinus heeft zulke sporen, en verschilt daarin van X. chrysenteron. Een goed veldkenmerk om de soorten te onderscheiden is de sterke blauwverkleuring van de poriën en het vlees van de steel in X. cisalpinus. De echte Roodsteelfluweelboleet
verkleurt niet of nauwelijks. In het bestek van dit korte stukje kan ik niet dieper op de zaak
ingaan, maar meer informatie en een sleutel tot de fluweelboleten kun je vanaf begin juli
vinden op mijn website: http://www.entoloma.nl/html/xerocomusned.html.
Met dank aan Jaap Wisman voor het maken van de SEM foto.
Literatuur
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CUSSTA II

COLUMN

D

door Eef Arnolds

e vorige keer schreef ik over de opmerkelijke aandacht van de overheid in Andalusië
voor behoud en exploitatie van paddenstoelen. Dat heeft geresulteerd in een regionaal beleidsplan voor bescherming en duurzaam gebruik van paddenstoelen (plan
CUSSTA). Op de laatste dag van de bijeenkomst van de European Council for Conservation
of Fungi (ECCF) in Cordoba werden we door onze gastheren onthaald op een uitje om de
eerste concrete resultaten van het CUSSTA project in ogenschouw te nemen.
Na een urenlange busrit door de binnenlanden van Zuid-Spanje bereikten we het stadje
Jimena de la Frontera, gelegen bij het Parque Natural ‘Los Alcornales’, een gebied vermaard
om zijn uitgestrekte, oude kurkeikenbossen. Een deel van dit gebied heeft de status van paddenstoelenreservaat waar niet geplukt mag worden.
In een monumentaal gebouw aan de rand van de stad bezichtigden we een gloednieuw
bezoekerscentrum met de gebruikelijke opgezette vogels en informatie over historie en plantengroei in het park. Het centrum stond echter voornamelijk in het teken van paddenstoelen.
In educatief verantwoorde diorama’s werden de functies en ecologische betekenis van paddenstoelen in het bos fraai uitgebeeld. Andere panelen gaven uitgebreide informatie over
eetbare en giftige soorten, de rol van paddenstoelen in mythologie en religie, het duurzaam
gebruik van paddenstoelen en bossen. Daar kunnen Nederlandse bezoekerscentra heel wat
van leren!
Ik pikte er een foldertje op van de ‘VIII Jornadas del Parque Natural ‘Los Alcornales”,
te houden van 25–27 november. Weer paddenstoelen wat de klok slaat: excursies, lezingen
en, uiteraard, een grote paddenstoelententoonstelling. Daarna bezochten we de lokale paddenstoelenmarkt, van verre herkenbaar aan de drie meter hoge sculptuur van een Hanekam
naast de ingang. Paddenstoelen voor de handel mogen hier alleen worden aangeboden door
vergunninghouders. Van binnen bleek het een hypermodern gebouw te zijn, waar een veilingmeester in smetteloos witte doktersjas de ingebrachte paddenstoelen keurt, weegt, indeelt
bij een kwaliteitsklasse en in de computer registreert. Vervolgens wordt elke partij via een
digitale veilingklok bij afslag verkocht aan handelaren. Na het sluiten van de koop worden
de paddenstoelen aantrekkelijk verpakt in mandjes en voorzien van een lint en certificaat met
de plaats van herkomst. Daarna verblijven ze in een reusachtige koelcel, in afwachting van
transport naar afnemers in binnen- en buitenland.
We mochten de genoegens van de Andalusische mycogastronomie aan den lijve ervaren
in de vorm van een lunch in een van de gespecialiseerde paddenstoelenrestaurants ter plekke.
In de hal van het etablissement was als visitekaartje een mand vol verse Hanekammen,
Bronskleurig eekhoorntjesbrood en Keizeramanieten opgesteld. Binnen zaten tientallen mensen van allerlei nationaliteiten aan de maaltijd. We kregen vijf gangen geserveerd, waarvan alleen het toetje zwamloos was. Ik herinner me een verrassend voorafje met Weidekringzwam,
een voortreffelijke paddenstoelenbouillon, hertenbiefstuk met Hanenkammen, tortilla met
Eekhoorntjesbrood. Overige details zijn vervluchtigd in de robijnrode streekwijn.
In Nederland kunnen we ons nauwelijks voorstellen dat paddenstoelen zo’n voorname rol
spelen in een lokale economie. Nu werden we als paddenstoelenbeschermers met onze neus
op de feiten gedrukt. Het plaatst de ook hier telkens oplaaiende discussie over de voors en
tegens van paddenstoelen plukken wel in een ander perspectief.
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de meetpunten van…..
IVN-Afdeling roden
Cees Koelewijn
Albert Schweitzerplantsoen 44, 9301 HC Roden
Koelewijn, C. 2006: The monitoring plots of IVN Roden. Coolia 49(3): 163–164.

A

ls secretaris van IVN-afdeling Roden krijg je nogal wat toegestuurd: folders, uitnodigingen, acties, bladen, etc. In 2000 viel bij toenmalig secretaris Lieuwe Strikwerda de
Nieuwsbrief van de Paddestoelenwerkgroep Drenthe (PWD) op de mat. Daarin stond
een stukje over het Paddenstoelenmeetnet en het leek hem wel wat om daar als vereniging aan
deel te nemen. Na contact gelegd te hebben werd hij uitgenodigd deel te nemen aan een meetnetexcursie in het Asserbos. Daar werd hij o.a. geconfronteerd met het Oorlepelzwammetje
(Auriscalpium vulgare) en daar was hij zo van onder de indruk dat hij het wel wist: “Hier
moeten wij aan meedoen”. Vervolgens wist hij een groep IVN-ers enthousiast te maken die in
oktober 2000 met Eef Arnolds het veld introk om meetpunten in landgoed Mensinge uit te zetten. Het werden er in dat bos vier. Bij die excursie was ook een journalist van De Volkskrant
aanwezig, wat een week later leidde tot een artikel over het Paddenstoelenmeetnet. Op één
meetpunt staat zowel de Kleverige knolamaniet (Amanita virosa) als de Trechtercantharel
(Cantharellus tubaeformis), beide zeer zeldzame integrale telsoorten. Het aantal amanieten
varieert jaarlijks tussen 1 en 4, met een onderbreking in 2003. De Trechtercantharel liet het
in 2003 en 2005 afweten, maar als hij er staat is het in behoorlijke hoeveelheden met maxima
van 128 in 2001, 54 in 2002 en 115 in 2004.
In de zomer van 2001 kwam daar nog een meetpunt bij. Mirjam Veerkamp had er één in
de aanbieding in het Norgerholt en liet deze zelf aan mijn vrouw en mij zien. Bij het betreden
van het bos wees ze ons op een fraaie zwam en ze vroeg of we wisten wat het was. Nu hadden
we wel een redelijk beeld voor ogen wat betreft de meetnetsoorten, maar deze stond daar
niet bij; we wisten het dus niet. Het was de Zwavelzwam (Laetiporus sulphureus), uiteraard
een zeer kenmerkende paddenstoel die we sindsdien herhaaldelijk zijn tegengekomen en nu
wèl herkennen. Het meetpunt bleek een strook van 10 × 100 meter te zijn onder forse eiken
met ondergroei van Hulst en Gewone braam. Eigenlijk een beetje een oerwoud want het is
er kruip-door sluip-door; niet erg prettig om daar aan het werk te zijn. Mirjam probeerde
ons nog wat op te monteren door het noemen van mooie telsoorten: de Kostgangerboleet
(Boletus parasiticus) en de Fraaisteelmycena (Mycena inclinata). Die vonden we toen inderdaad. Gelukkig verhuisde ons lid Theo Nijssen in 2003 van Eelde naar Norg zodat ik hem
dit meetpunt in de maag kon splitsen. De laatste twee jaar is de Kostgangerboleet niet meer
gevonden. De Fraaisteelmycena groeit er op een oude eikenstam maar lijkt ook zijn beste tijd
te hebben gehad: het aantal vruchtlichamen daalde van 435 in 2001 naar 24 in 2005. Wellicht
is het hout nu te sterk verteerd.
Door deelname aan PWD excursies werden in het najaar van 2001 nogal wat nieuwe plekken ontdekt die als meetpunt in aanmerking kwamen. Bijvoorbeeld bij Veenhuizen een berm
met tegelijk drie stekelzwammen die als telsoorten waren geselecteerd: Avondroodstekelzwam
(Sarcodon joeides), Blauwvoetstekelzwam (Sarcodon scabrosus) en Gezoneerde stekelzwam
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(Hydnellum concrescens). Tevens stond daar de Blauwzwarte stekelzwam (Phellodon niger),
geen telsoort maar wel erg fraai en zeer zeldzaam. In zo’n berm moést wel een meetpunt
uitgezet worden. De stekelzwammen stonden er vorig jaar nog steeds in volle glorie. En
er kwamen nog twee meetpunten bij want in een andere berm daar dichtbij zagen we de
Purpersnedemycena (Mycena pelianthina), een integrale telsoort, en later in het najaar elders
het Gewoon varkensoor (Otidea onotica). Van de laatste soort werden dat jaar 279 vruchtlichamen geteld en een jaar later maar liefst 634, waarna de aantallen terugliepen via 446 en
374 naar 223 vorig jaar.
De paddenstoelenwerkgroep van IVN-afdeling Roden telde in het jaar van oprichting
acht leden en is nu gegroeid naar veertien leden. Het aantal meetpunten is toegenomen van
vier in 2000 naar vijftien vorig jaar. De werkgroepleden zijn vaak Natuurgids en kijken naar
paddenstoelen om kennis te vergaren en vanwege de natuurbeleving. De meeste meetpunten
worden gezamenlijk geteld, maar vier leden inventariseren zelfstandig en Ipie Pater is er één
van. Zij ontdekte in een lindelaan de Hanekam (Cantharellus cibarius) en zij maakt zich
nogal eens boos als ze geplukt worden. Het meetpunt is naar haar genoemd: ‘Ipie’s laantje’
en naast ‘gewone soorten’ ontdekt ze wel eens iets bijzonders, zoals de Kleine trompetzwam
(Pseudocraterellus undulatus) in 2004 en 2005.
Een ander wiens naam gebruikt is voor het benoemen van een meetpunt is Ab Neutel uit
Leek, gelegen even ten noordwesten van Roden in de provincie Groningen. Ab is een enthousiaste zeventig-plusser die ontzettend veel spijt heeft dat hij zo laat met paddenstoelen is begonnen. In een statige beukenlaan op het landgoed Nienoord aldaar ontdekte hij stekelzwammen: veel Blauwvoetstekelzwam (Sarcodon scabrosus) en Avondroodstekelzwam (Sarcodon
joeides). Zulke meetpunten leveren naast telsoorten doorgaans ook andere bijzonderheden
op, in dit geval o.a. Fluwelige stekelzwam (Hydnellum spongiosipes), Abrikozenrussula
(Russula risigallina) en de Bleke melkzwam (Lactarius pallidus). Het meetpunt draagt de
naam ‘Neutjeslaan’, vanwege de beukennootjes en het favoriete drankje van Ab. Neut betekent in Groningen namelijk noot én borrel.
Nogal een eindje van Roden vandaan ligt het Buinerveld waar Henk Pras en ik in een
sparrenaanplant honderden Slijmige spijkerzwammen (Gomphidius glutinosus) vonden.
Meetpunten van deze integrale aandachtsoort met grote belevingswaarde zijn zeer gewenst
en dus sommeerde ‘slavendrijver’ Eef Arnolds ons ook dit perceel te monitoren. Bij vochtig
weer is het niet fijn je door zo’n jonge sparrenakker te moeten worstelen, maar sinds we daar
de Odeurzwam (Squamanita odorata) ontdekten neem je zoiets graag op de koop toe!

EXCURSIE VOOR GELDERSE NMV-LEDEN
Evenals vorig jaar wil de Werkgroep Paddestoelenkartering Nederland weer extra aandacht
vragen voor het inventariseren van “stuifzanden”. Voor onze jaarlijkse “Gelderse excursie”
staat dan ook weer het Kootwijkerzand op het programma en wel het noordelijk deel, waarvan geen gegevens bekend zijn. De geplande datum is zondag 22 oktober. We vertrekken om
10.30 uur vanaf restaurant “Het Hilletje” in Kootwijk. U kunt daar vanaf 10.00 uur terecht
voor een kopje koffie. Degenen die daar niet op eigen gelegenheid kunnen komen, kunnen eventueel bij station Arnhem opgehaald worden. Neem hiervoor contact op met Emiel
Brouwer of Lies Jansen. (Zie de gele bijlage voor hun contactgegevens.)
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PADDENSTOELVERGIFTIGINGEN
Wat te doen als men je om informatie vraagt?
Nico Dam1 & Joost Kazus2
Hooischelf 13, 6581 SL Malden
Stoombootweg 2B, 1035 TW Amsterdam
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Dam, N. & Kazus, J. 2006. Mushroom poisonings. What to do if asked for advice? Coolia 49(3):
165–166.
Mycologists are regularly asked for advice on the identity of mushrooms that may have caused
intoxication. We suggest to be careful, in view of possible liability transfer.

A

lle paddenstoelen zijn eetbaar, maar sommige slechts één maal. Aldus een wijsheid
die velen van ons wel eens gehoord en/of gebezigd zullen hebben. Inderdaad zijn er
(voor de mens) giftige paddenstoelen, al zijn ze in de minderheid. Van de ongeveer
5000 in Europa voorkomende soorten paddenstoelen worden er ongeveer 150 als giftig beschouwd. Slechts een handvol hiervan is dodelijk giftig, en in sommige gevallen kan een
enkele maaltijd voldoende zijn om een mensenleven te beëindigen. De Groene knolamaniet
(Amanita phalloides) is van deze dodelijk giftige soorten waarschijnlijk de bekendste, en ook
in Nederland niet uitgesproken zeldzaam.
Het eten van in het wild verzamelde paddenstoelen is in ons land nu niet direct een traditie, en aanzienlijk minder populair dan in veel Centraal- of Oost-Europese landen. Niettemin
komen paddenstoelvergiftigingen ook bij ons voor. Het centrale aanspreekpunt voor vergiftigingen, het Nationaal VergiftigingenInformatieCentrum (NVIC), krijgt jaarlijks tegen de
honderd vragen van artsen over mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg van het eten van
wilde paddenstoelen (zie figuur 1). Vaak gaat het daarbij om kinderen tot 4 jaar die stukjes
paddenstoel hebben opgegeten. Om die vragen te kunnen beantwoorden moet je natuurlijk
weten om welke paddenstoel het in individuele gevallen gaat. Daarvoor neemt het NVIC ook
met enige regelmaat contact met (leden van) de NMV op.
Wat doe je dan, als de telefoon gaat en er wordt je informatie gevraagd over paddenstoelen die mogelijk een vergiftiging hebben veroorzaakt? In ieder geval is het goed om je te reaFiguur 1. Aantal
informatieverzoeken dat per maand
bij het NVIC binnenkomt omtrent
potentiële vergiftigingen met paddenstoelen. (Bron:
NVIC)
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Ketenaansprakelijkheid
Als een arts advies vraagt over de identiteit van een verdachte paddenstoel, en de behandeling vervolgens op dat advies baseert, dan is de adviserende mycoloog in zekere zin
mede aansprakelijk voor de behandeling van de patient. Mocht de zaak uit de hand lopen,
en de arts een claim aan zijn broek krijgen, dan bestaat de kans dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de arts (een deel van) de schade op de adviseur zal pogen te
verhalen.
Bij het geven van informatie bij het vermoeden van paddenstoelvergiftigingen is het
goed de volgende punten in gedachten te houden:
► Je advies is altijd op persoonlijke titel, dus nooit namens de NMV. De vereniging wijst,
gelet op haar statuten, iedere aansprakelijkheid bij voorbaat af.
► Benadruk dat het slechts om een advies gaat en maak een duidelijk voorbehoud met
betrekking tot aansprakelijkheid.
► Zorg voor een (particuliere) WA verzekering waarvan de polisvoorwaarden een adviserende rol in dezen niet uitsluiten.
► Als het om een ernstig geval gaat en/of bij ernstige twijfels over je advies, bevestig het
voorbehoud dan schriftelijk, al dan niet achteraf.
► Als er sprake is van veelvuldige contacten met dezelfde arts of maatschap kan het zinvol
zijn om wederzijdse afspraken over de aansprakelijheid op schrift te stellen.
► Artsen hebben in het algemeen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Zo’n verzekering keert echter nooit meer uit dan het verzekerde bedrag; alles daarboven wordt het
persoonlijke risico van de arts.
liseren dat je met het verstrekken van informatie ook een zekere juridische aansprakelijkheid
daarvoor aanvaardt (zie kader). We zouden ons kunnen voorstellen dat je niet bepaald op dat
soort aansprakelijkheid zit te wachten als je gevraagd wordt om via de telefoon of eventueel
via een snel opgestuurde digifoto een slecht geplukte paddenstoel te identificeren.
Het is niet onze bedoeling om te suggereren dat je beter af kunt zien van het bieden van
hulp. Wel raden we aan om direct al nadrukkelijk te stellen dat je weliswaar naar eer en
geweten zult adviseren, maar geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor gevolgen die uit
de gegeven informatie zouden kunnen voortvloeien. Ook raden we af om behandeladviezen
te geven (de enkele ter zake kundige arts die dit leest daargelaten), ook als die uit naar jouw
mening betrouwbare bron komt. Behandeling is een zaak van de arts; wij mycologen kunnen
vertellen wat de arts moet behandelen, niet hoe.
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Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland
jaarverslag 2005

2

005 is begonnen als een jaar vol uitdagingen. Uitdagingen, die we nog volop bezig
zijn aan te gaan. Eén van de belangrijkste op dit moment, waarmee we meteen maar
met de deur in huis vallen, is het project ‘EcoGrid’ (de ontwikkeling van een Nationale
Database Flora en Fauna) van de Universiteit van Amsterdam. Dit project streeft naar het
bijeenbrengen van alle verspreidingsgegevens van alle organismen, zodat complexe analyses
van gecombineerde data mogelijk worden. Dit kan op den duur leiden tot de mogelijkheid
on-line nieuwe gegevens aan te leveren, maar ook om on-line gegevens te kunnen inzien/
analyseren. Afgezien van de technische realisatie spelen hierbij ook factoren een rol die ter
beoordeling van het bestuur en de Wetenschappelijke Commissie liggen, zoals de autonomie
van de NMV, financiële kwesties, en de controle op het gebruik van de gegevens. Ad van den
Berg is namens de NMV betrokken bij dit project, wat een flinke uitbreiding betekent van
zijn gebruikelijke werkzaamheden bij de gegevensverwerking.
In verband met de ontwikkelingen rond EcoGrid is de vorig jaar geplande introductie van
een sterk verbeterde versie van SPOT uitgesteld. Omdat deze wel dringend noodzakelijk is
en de realisatie van EcoGrid nog wel een jaar zal vergen, zal toch worden geprobeerd eerst
een nieuwe SPOT-versie uit te brengen. Bovendien is het niet de bedoeling om de invoer via
SPOT geheel af te schaffen.
Om gegevens van één soort op meerdere vinddata in SPOT in te kunnen voeren, is inmiddels ook een digitaal ‘formulier 3’ gemaakt, dat sommige DC’s ter beschikking hebben gekregen. Deze SPOT-aanpassing is ook geschikt voor het invoeren van herbariumgegevens.
De WPN vergaderde in 2005 op 5 februari in kinderboerderij Presikhaaf in Arnhem.
Omdat de agenda van deze jaarlijkse vergadering groeit en steeds complexere punten bevat,
is kort voor de vergadering een voorstel geformuleerd om een kernteam te formeren dat
moeilijke kwesties kan voorbespreken en snel in actie kan komen bij urgente zaken. Om meteen ervaring met deze werkwijze op te doen, startte het kernteam op 5 februari in de ochtend,
terwijl ’s middags de DC’s aansloten. Het kernteam bestaat nu uit Eef Arnolds (voorzitter),
Aldert Gutter (centrale coördinator Kartering), Ad van den Berg (bestandsbeheerder en contactpersoon van de WPN naar het bestuur), Bernhard de Vries (beoordeling nieuwe soorten),
Mirjam Veerkamp (NEM), Melchior van Tweel (invoer waarnemingsformulieren) en Lies
Jansen (namens de Wetenschappelijke Commissie). Van de DC’s waren ’s middags naast
Ad (Zuid-Holland) en Bernhard (Drenthe) aanwezig: Emma van den Dool (Utrecht), Sjoerd
Greydanus (Friesland), Emiel Brouwer (Gelderland), Jo van Meurs (Brabant) en Ger van
Zanen (Flevoland). De nieuwe werkwijze vond in de algemene bespreking weerklank bij alle
aanwezigen; de DC’s gaven zelfs te kennen dat veel van de besproken punten zo gedetailleerd en “technisch” zijn dat ze beter geheel door het kernteam kunnen worden afgehandeld.
Er werd daarom besloten een voltallige vergadering voortaan niet vaker dan eens in de twee
jaar te houden.
Van tijd tot tijd ontstaan er knelpunten bij het tijdrovende werk van de DC’s. Zo hebben
Emiel Brouwer (Gelderland) en Piet Kelderman (Limburg) te kennen gegeven niet voldoende
tijd meer voor hun functie beschikbaar te hebben. Daarvoor is nog geen oplossing gevonden,
waardoor met name de gegevenstoevoer uit Gelderland vertraagd is. Ook uit Groningen wor-
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den de laatste jaren nauwelijks waarnemingen ontvangen. Daar zijn volgens Roel Douwes
(DC in Groningen) bijna geen mensen te vinden die hun gegevens (willen) noteren. Sowieso
is het aantal mensen dat daar op excursie gaat zeer klein. In het kader van de hier en daar
stagnerende gegevensstroom zijn provinciekaartjes gemaakt waarin de meldingen vanaf
2000 op kilometerhokniveau zijn verwerkt. Die kaartjes kunnen worden gedownload van de
WPN-site. In Coolia 48(3) is daarvan kond gedaan op blz. 125. Zo kan iedereen zien welke
hokken recent niet of slecht bezocht zijn en krijgt men misschien een impuls om wat meer
activiteit te ontplooien.
Een verdere automatisering van de gegevensverwerking door middel van on-line invoer
kan het werk van de DC’s misschien verlichten. Er moet echter enige controle blijven op de
kwaliteit van de gegevens. Het is nog volstrekt onduidelijk hoe dit gerealiseerd kan worden.
De kwaliteit van de basisgegevens is toch een punt van zorg. Melchior constateert bij het
invoeren van gegevens uit formulieren regelmatig onjuistheden en onwaarschijnlijke of onmogelijke waarnemingen, terwijl deze formulieren in principe door DC’s zijn gecontroleerd.
Ook Ad van den Berg vermeldt tal van onvolkomenheden in de aangeleverde digitale bestanden, onder andere doordat waarnemers eigenhandig ‘aanpassingen’ in SPOT aanbrengen.
Hierdoor loopt het toevoegen van gegevens aan het moederbestand keer op keer grote vertraging op. Het aanpakken van deze problemen is uitgesteld in afwachting van de resultaten van
EcoGrid, dat toch voor grote veranderingen in de gegevensverwerking kan zorgen.
Een ander punt van zorg is het punt dat het merendeel van de gegevens door een kleine
groep waarnemers wordt aangeleverd. In wrn.dbf (onderdeel van SPOT) staan weliswaar
570 waarnemers, maar jaarlijks zijn er hooguit 135 mensen die gegevens aanleveren en het
grootste deel daarvan wordt slechts door een heel klein groepje mensen geleverd. De indruk
bestaat dat er veel meer waarnemers zijn die gegevens zouden kunnen registreren, maar
die de drempel van de kartering niet durven nemen. Daarom is het plan opgevat om een
speciale workshop voor het karteringsproject te organiseren, waarin de hele keten van veldwaarnemingen tot opname in het bestand wordt gedemonstreerd en getraind. Door technische
oorzaken kon dit initiatief in 2005 helaas nog geen doorgang vinden.
In april zijn weer 90.000 waarnemingen aan het bestand toegevoegd, waardoor dit nu
in totaal 1,34 miljoen meldingen omvat. Maar er liggen er inmiddels alweer 76.000 op
invoeging te wachten. Een lastig probleem bij deze aanvullingen is de invoer van waarnemingen van nieuwe soorten. Doordat de erkenning van nieuwe soorten soms lange tijd
op zich laat wachten, dreigen waarnemingen hiervan tussen de wal en het schip te vallen,
ook de originele. Van honderden soorten van de soortenlijst is geen enkele waarneming in
het karteringsbestand terug te vinden. Er is nu een begin gemaakt met het opvullen van de
lacunes. Door Grieta Fransen zijn de formulieren van bijna 200 nieuwe soorten verwerkt in
een SPOT-bestand. Verder zijn door Bernhard en Eef in een inhaalslag de nog wachtende
nieuwe-soort-meldingen beoordeeld, zodat ook deze formulieren (bijna honderd) konden
worden gedigitaliseerd (door Anneke van den Berg). Al deze waarnemingen kunnen nu aan
het bestand worden toegevoegd.
Eef Arnolds en Mirjam Veerkamp zijn begonnen met het invoeren van oude gegevens
(o.a. uit oude notitieboekjes en verslagen). Een grote klus, die mogelijk nog enkele jaren in
beslag zal nemen.
Het juli-nummer van Coolia bevatte de karteringsnieuwsbrief met een omvang van 33
pagina’s (Coolia 48(3), blz. 123–163). Het grootste artikel kwam van Eef en Ad over snip168
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perpaddenstoelen. Verder bevatte de nieuwsbrief een oproep van Mirjam en Aldert om dit
najaar in stuifzanden te gaan inventariseren, het verslag van de NMV-excursies in 2004,
een artikel over de bijzondere waarnemingen op de WPN-site en het jaarverslag van 2004
(alle door Aldert). Het openingsartikel van de nieuwsbrief vormt een terugblik op 25 jaar
paddenstoelenkartering en hierin wordt het belang van de voortzetting van dit project nog
eens onderstreept en met kaartjes geïllustreerd. Nieuw is dat de provinciekaartjes met meldingen vanaf 2000 (zie enkele alinea’s terug) niet meer in Coolia zijn afgedrukt, maar op
de WPN-site zijn geplaatst, zodat iedere belanghebbende en/of geïnteresseerde ze daar kan
downloaden. Het voordeel is dat de provinciekaartjes daardoor in kleur konden worden uitgevoerd, waardoor meer informatie kon worden verwerkt. Bovendien zijn deze kaartjes op
kilometerhokschaal thuis te printen op een leesbaarder formaat dan ze in Coolia afgedrukt
hadden kunnen worden.
De WPN-site is dit jaar verder volwassen geworden. Het probleem is dat het inmiddels
meer dan 800 bestanden omvattende gevaarte eigenlijk herzien moet worden om de toegankelijkheid te vergroten, maar dat vraagt een hervormingsoperatie, waarvoor voorlopig geen
tijd is. Belangrijker is dat alle up-to-date-informatie er beschikbaar is: altijd de nieuwste
referentiebestanden voor SPOT (de WPN-site is nu de enige plek waar dit invoerprogramma
en alle bijbehorende onderdelen kunnen worden gedownload), errata voor de karteerdershandleiding (aanvullingen herbariumlijst, adreswijzigingen e.d.) en een nieuwe-soorten-formulier (in twee uitvoeringen: als pdf-bestand om uit te printen en met de hand in te vullen
en als geautomatiseerd invulformulier in Word). Ook kan men er de oproep om stuifzanden
te inventariseren vinden en op deze pagina een Excel-lijst downloaden met alle stuifzandgebieden van Nederland. Verder de hierboven genoemde provinciekaartjes. Deze zijn per
provincie te downloaden via een muisklik in een interactief kaartje van Nederland, waarop
de meldingen vanaf 2000 per uurhok zijn ingetekend.
Een andere interactieve kaart op de WPN-site geeft toegang tot informatie over de consuls,
DC’s en werkgroepen per provincie. Alle DC’s zijn inmiddels per E-mail te bereiken. Door
op hun naam te klikken opent het E-mail-programma van de bezoeker automatisch, zodat
je gemakkelijk een elektronisch bericht kunt versturen. Overigens zijn de E-mail-adressen
beveiligd door een JavaScript-protocol, zodat niemand bang hoeft te zijn voor ‘spam’ of
virussen. Verder is nieuw dat men via de adressen-pagina ook alle Nederlandse herbaria kan
terugvinden. Dit is een actuele html-versie van het bestand herb.dbf dat aan SPOT gekoppeld
is.
Veel inspanning voor de on-linepresentatie van de paddenstoelenkartering, zou men kunnen zeggen, maar het loont de moeite: de site wordt vereerd met ruim 6500 pageviews per
jaar (in 2005 1,7% meer dan in 2004), waarvan een slordige 3000 in de herfstperiode (september t/m november). Er is een natuurlijk enorme piek in oktober: rond 1450 pageviews in
beide jaren! In de weken 40 t/m 41 zijn er meer dan 300 pageviews per week (drukste week:
week 42 in 2005 met 368 pageviews). De slapste maand is juni: in 2005 waren er die maand
221 pageviews. 2005 was een minder spectaculair paddenstoelenjaar: Er zijn 28 bijzondere
waarnemingen geplaatst (tot 6 december), terwijl in 2004 omstreeks die datum al 37 meldingen waren geplaatst.
Jaarlijks levert de WPN-site ook enkele nieuwe NMV-leden op.
Aldert Gutter, Eef Arnolds & Ad van den Berg
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Boekbesprekingen
Zadoks, J.C. 2005. Sea lavender, rust and mildew. Wageningen Academic Publishers
(webstek: www.wageningenacademic.com). ISBN 9076998590, prijs € 54,–.
‘Lamsoor, roest en meeldauw’ behandelt een zeldzaam onderwerp:
de ecologie van plantenziekten in de natuur. Zadoks maakte carrière
als plantenziektekundig epidemioloog op het terrein van de graanroesten. Zo stond hij aan de wieg van voorspellingen van epidemieën. Als bioloog heeft Zadoks zijn belangstelling voor de natuur
nooit verloren en zijn regelmatig verblijf op Terschelling wakkerde
zijn interesse voor twee plantenziekten op Lamsoor (Limonium
vulgare) aan: roest (veroorzaakt door Uromyces limonii) en echte
meeldauw (veroorzaakt door Erysiphe limonii). Op de Boschplaat
liet hij verscheidene studenten onderzoek doen. Het resultaat van dit
onderzoek en van zijn eigen waarnemingen vindt zijn weerslag in dit boek, dat hij pas na zijn
pensionering schreef. Het voordeel van het zelf schrijven van een boek is dat veel informatie
beschikbaar komt die normaliter niet gepubliceerd had kunnen worden in wetenschappelijke tijdschriften. Zo beschrijft Zadoks enthousiast experimenten die geheel mislukt zijn of
waarvan de resultaten anders waren dan werd verwacht. Zulke informatie is zeker interessant
omdat dit nieuwe inzichten geeft en omdat het toekomstige onderzoekers richtlijnen geeft
voor verdere studie.
De resultaten zijn hier wegens de veelheid aan informatie moeilijk samen te vatten. Er
wordt een veelheid aan experimenten en veldobservaties beschreven. De rode draad in het
boek is de vraag hoe plantenpathogenen en waardplant duurzaam samen kunnen leven.
Hiervan hebben beide bestudeerde plantenpathogenen voordeel, want zowel de roest als de
echte meeldauw zijn obligaat parasitaire organismen: ze zijn afhankelijk van een levende
waardplant. Toch zijn door de pathogenen zwaar aangetaste planten duidelijk in het nadeel
door, bijvoorbeeld, geringere bloei. Een oplossing voor dit probleem van duurzame samenleving geeft Zadoks niet, maar hij doet veel suggesties die tot nadenken stimuleren. Hij suggereert dat dynamiek een belangrijke factor is: dynamiek in de genetische samenstelling van
zowel waardplant als pathogeen, dynamiek in de tijd en dynamiek in het kwelderecosysteem.
Zwaar aangetaste lamsoorplanten staan naast volkomen gezonde planten, en de enige verklaring hiervoor lijkt te zijn de genetische variatie van de waardplanten. Dit verklaart ook
waarom in de landbouw zulke enorme epidemieën van ziekten kunnen vóórkomen: boeren,
de verwerkende industrie en consumenten willen graag homogene producten zien. Als zo’n
product dan vatbaar is voor een pathogeen, kan deze snel en efficiënt zijn gang gaan.
Dit boek is inspirerend voor de meer experimenteel ingestelde lezers van Coolia. Zadoks
schrijft op aanstekelijk-enthousiaste wijze, waarbij zijn verwondering over de natuur regelmatig op de voorgrond treedt. Op de bij het boek gevoegde CD staan afbeeldingen van de
onderzochte kwelders, de planten en de pathogenen.
Aad Termorshuizen
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Ewald Gerhardt, 2006. De grote paddenstoelengids voor onderweg. Tirion Natuur.
Bewerkt door Eef Arnolds. Prijs € 27,95; tijdens de actieperiode met bon € 22,95.
Deze prachtige paddenstoelengids is in Coolia al twee maal eerder besproken: in 1998 het
Duitse origineel en in 2000 de Nederlandse vertaling. Het uitkomen van een nieuwe sterk
verbeterde editie is reden genoeg om dit boek nogmaals in het zonnetje te zetten.
Met die Nederlandse vertaling uit 2000 was namelijk van alles mis. Zo waren de gegevens over het voorkomen in Duitsland klakkeloos in het Nederlands vertaald, zonder aanpassing aan de Nederlandse situatie. Dat was erg jammer, want de opzet van het boek (fraaie
foto’s met op de tegenoverliggende pagina goed getroffen beschrijvingen) en ook het formaat
waren ideaal voor een veldgids. Het boek bevat meer dan 1200 soorten en 1000 afbeeldingen
in kleur.
Het is daarom lovenswaardig dat uitgeverij Tirion heeft besloten om de Nederlandse uitgave opnieuw te laten bewerken, ditmaal door Eef Arnolds. De opzet en het formaat van het
boek zijn hetzelfde gebleven. Hetzelfde geldt voor de foto’s en de goede kwaliteit daarvan.
De harde kaft is vervangen door een zachte met een plastic omslag, zoals bij het Duitse
origineel en bijvoorbeeld de vogelgids van Natuurmonumenten. De belangrijkste wijziging
is dat de gegevens over algemeenheid, verspreiding en ecologie nu daadwerkelijk betrekking
hebben op de Nederlandse en Belgische situatie. De betreffende teksten onder het kopje
Voorkomen zijn daartoe volledig herschreven. Ook de Rode lijst aanduidingen zijn conform
de meest recente Nederlandse Rode lijst. De nomenclatuur is aangepast en grotendeels in
overeenstemming met het ‘Overzicht van de Paddestoelen in Nederland’ en hetzelfde geldt
voor de Nederlandse namen. De terminologie is verbeterd. De beschrijvingen zijn in het
algemeen niet veranderd: wel heeft de bewerker verwijzingen opgenomen naar (algemene)
soorten die in het boek ontbreken.
Al met al is deze nieuwe uitgave een echte aanrader en voor de prijs hoeft u het, zeker met
onderstaande kortingsbon, niet te laten.
Leo Jalink

Kortingsbon
Tegen inlevering van deze bon (een fotokopie mag ook) ontvangt
u € 5,00 korting op het boek “De grote paddenstoelengids voor
onderweg”. In de periode van 21 september 2006 t/m 21 december
2006 betaalt u in plaats van € 27,95 slechts € 22,95.
Actienummer: (00000)901-14595
Deze bon kunt u inwisselen bij boekhandel of warenhuis.

171

laatstepags.indd 171

21-6-2006 21:24:25

NMV ZOEKT VRIJWILLIGERS
We doen nogal wat, als vereniging. En allemaal dankzij vrijwilligers. Twee daarvan hebben aangegeven op korte termijn met hun huidige werkzaamheden voor de NMV te willen
stoppen: de secretaris en de beheerder van het archief. Voor die twee functies zoeken we
vrijwilligers!
Secretaris: Op dit moment is Dora Stalpers secretaris van de NMV; ze treedt statutair af
in 2007. De secretaris is in de praktijk het centrale aanspreekpunt van de vereniging. Samen
met de voorzitter en de penningmeester vormt hij/zij het dagelijks bestuur.
Archivaris: Een officieuze functie, nu nog vervuld door Huub van der Aa. Denk niet
dat de archivaris vooral oude notulen afstoft! Er is een rijke, maar nog grotendeels ongeordende verzameling aan brieven, literatuur, foto’s en objecten uit de hele geschiedenis van de
NMV.
Wie interesse heeft in één van beide functies, zouden we willen vragen contact op te nemen
met het bestuur (adressen hiernaast, binnenkant achterkaft; e-mail: nmv@cbs.knaw.nl). Om
te voorkomen dat u als vrijwilliger aangewezen wordt, zou u de eer aan uzelf kunnen houden...

ZUID-HOLLANDSE WERKDAG 2006
Op zaterdag 23 september wordt er weer een Zuid-Hollandse Werkdag georganiseerd. We
zijn welkom in het Natuurbezoekerscentrum “Klein Profijt” in Oud-Beijerland. De bedoeling
is zoals gebruikelijk om eerst op excursie te gaan en ’s middags met elkaar te determineren.
We gaan ’s morgens naar het Tunnelbos waar hoogstwaarschijnlijk de Toverchampignon te
bewonderen is. Ook staan er vaak leuke Parasolzwammetjes. Voor de goede gang van zaken
is het noodzakelijk om je vóór 16 september op te geven. Tot nu toe zijn deze dagen een
succes, dus kom ook eens meedoen!
Grieta Fransen

CRIStElla weekend
De Aphyllophorales-werkgroep “Cristella” organiseert met enige regelmaat een weekend waarin de deelnemers vooral naar niet-plaatjeszwammen kijken: Korstzwammen,
Gaatjeszwammen, Knotszwammen, en ook Bekerzwammen en Myxomyceten. De weekenden worden “buiten het seizoen” (maar dat is een Agaricocentrische term) georganiseerd; er
is dan nog volop van onze gading te vinden.
Het volgende weekend is van vrijdag 17 t/m zondag 19 november 2006, vanuit het NIVONhuis te Heerlen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, voor wie zich wel eens een weekend
“in de korstjes wil dompelen”. Nadere informatie bij de organisatoren, Henk & Ellen Huijser
(040-2833387).
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BESTUUR VAN DE NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING
L.M. Jalink, voorzitter, Jan Vermeerlaan 33, 2343 CT Oegstgeest, tel. 071-5156768
Mw. T.M.A. Stalpers-den Brinker, secretaris, Torenlaan 43, 3742 CR Baarn, tel. 035-5417475
Secretariaatsadres: Centraalbureau voor Schimmelcultures, postbus 85167, 3508 AD Utrecht,
tel. (receptie): 030-2122600, e-mail: nmv@cbs.knaw.nl
Dr. W.G. van der Sluis, penningmeester, Beatrixstraat 28, 4101 HK Culemborg, tel. 0345-513348,
gironummer 90902, e-mail: w.g.vandersluis@pharm.uu.nl
M.W. Boomsluiter, publiciteitscoördinator, T. van Lohuizenstraat 34, 8172 XL Vaassen, tel. 0578574108, e-mail: mennowb@wanadoo.nl
S.B.R. Helleman, werkweekcoördinator, Sweelinck 78, 5831 KT Boxmeer, tel. 0485-577213
Dr. J.A. Stalpers, vertegenwoordiger Wetenschappelijke Commissie, Torenlaan 43, 3742 CR
Baarn, tel. 035-5417475
A. Stroo, excursiecoördinator, Haarlemmerstraat 73H, 2312 DL Leiden, tel. 071-5135472, e-mail:
arjan_stroo@hotmail.com

LEDENADMINISTRATIE
Mw. M.J. Dam, Hooischelf 13, 6581 SL Malden, tel. 024-3582421, nmvleden@mycologen.nl

REDACTIE COOLIA
Postadres: redactie Coolia, t.a.v. M.M. Nauta, NHN, Postbus 9514, 2300 RA Leiden
E-mail adres: cooliaredactie@mycologen.nl
(eventueel: redactiecoolia@hotmail.com of cooliaredactie@yahoo.com)

Eindredactie
N.J. Dam, Hooischelf 13, 6581 SL Malden, tel. 024-3582421, e-mail: nicod@science.ru.nl
Mw. Y. Dijkman, G. van Dinterstraat 13, 5246 EJ Rosmalen, e-mail: yvonnedi@hetnet.nl
Mw. M.M. Nauta, Jan Vermeerlaan 33, 2343 CT Oegstgeest, tel. 071-5156768,
e-mail: nauta@nhn.leidenuniv.nl

Buitenredactie
R. Chrispijn, Jodenweg 1, 8385 GP Vledderveen, tel. 0521-381934
M.M. Groenendaal, de Ruyterstraat 91, 1792 AM Oudeschild, tel. 0222-322321
M.J.H. Kortselius, Morsebellaan 88, 2343 BN Oegstgeest, tel. 071-5172966
S. Lomas, Akkerhoornbloem 7, 2317 KP Leiden, tel. 071-5211972
M.E. Noordeloos, Solingenstraat 12, 2804 XT Gouda, tel. 0182-538684

OPROEP AAN AUTEURS
Kopij is van harte welkom, en dient te worden gezonden naar het redactie-adres. Wilt u de redactie van Coolia wat werk uit handen nemen, neem dan vooraf contact op met de redactie over uw
plannen. De redactie behoudt zich het recht voor teksten aan te passen of in te korten.
Als de kopij digitaal wordt aangeleverd, dan het liefst met zo weinig mogelijk opmaak. Tabellen
dienen aangeleverd te worden door de kolommen te scheiden met behulp van één ‘tab’ en niet
met spaties. Indien u uw bijdrage per e-mail wilt verzenden: graag de bestandsnaam van uw
bijdrage beginnen met ‘Coolia-...’. Tekeningen, grafieken en zwart-wit platen ontvangen wij het
liefst als origineel. Indien u ze toch zelf wilt scannen: tekeningen op 1200 dpi, zwart-wit platen op
300 dpi op origineel formaat van Coolia. Opsturen kan per e-mail, op flop of op CD-Rom.

COPYRIGHT
Het copyright voor tekst en illustraties van de artikelen berust bij de Nederlandse Mycologische
Vereniging. Auteurs behouden te allen tijde het recht om onderdelen van de tekst en de illustraties voor andere doeleinden te gebruiken. Voor overname van hele artikelen is toestemming van
de redactie vereist.
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