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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
Het druk-klaar maken van Coolia kost enige tijd. We verzoeken auteurs, ook die van de vaste
rubrieken, daarom vriendelijk zich strikt aan de volgende inleverdata te houden:
Aflevering
50(1)
50(2)
50(3)
50(4)
1

Artikelen
14 november
14 februari
14 mei
14 augustus

Vaste rubrieken1
1 december
1 maart
1 juni
1 september

Column, excursie-aankondigingen, verenigingsmededelingen.
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De Blauwgrijze schorsmycena, een boeiende
onbekende
Frans Ozinga
Eeltjsebaes 68, 8501 RC Joure
Ozinga, F. 2006. On Mycena pseudocorticola in the province of Friesland, the Netherlands. Coolia
49(4): 173–177.
According to the fungus mapping database of the Netherlands’ Mycological Society, Mycena pseudocorticola is an extremely rare fungus in the three north-eastern provinces of the Netherlands, with
only one single record. After a first find in 2002, the present report records this species from 29 sites
in the province of Friesland, where it was often found fruiting in abundance, and mainly in the winter
season. The species is briefly described, and its ecology and distribution in Friesland are discussed.

n de Verspreidingsatlas van de Nederlandse Mycologische Vereniging (2000) is het kaartje
van Mycena pseudocorticola, de Blauwgrijze schorsmycena, van Friesland nog helemaal
blanco. (Een melding uit 1989 van een vondst op Schiermonnikoog door Jaap Wisman
was blijkbaar nog niet verwerkt). Groningen laat 1 atlasblokje zien, Drenthe geen. In heel
Nederland met zijn 1674 atlasblokken is de Blauwgrijze schorsmycena slechts in 24 daarvan
vastgesteld. Je mag dan volgens de Toelichting op de Rode Lijst spreken van een zeldzaam
paddenstoeltje (bekend uit 10–49 atlasblokken). Ook in het Overzicht van de Paddestoelen
in Nederland (Arnolds et al., 1995) wordt hij zeldzaam genoemd. In de Rode Lijst van 1989
wordt hij aangemerkt als Sterk Bedreigd vanwege vermoedelijke achteruitgang en zeldzaamheid van biotoop. In de Toelichting op de Rode Lijst van 1996 staat hij te boek als Gevoelig:
een soort die stabiel maar zeer zeldzaam is.

I

Hoezo zeldzaam
In Fungus 24 (1954) begint de ons zeer bekende W.J. Reijnders zijn Mycologische vermeldenswaardigheden als volgt: “Het zal misschien de moeite waard zijn in enkele artikelen
een aantal vondsten van voor ons land aardige fungi te belichten, of van enkele voor zeer
zeldzaam gehouden soorten vast te stellen, dat zij veel algemener zijn dan men wel aanneemt.”
Nu, 50 jaar later, zou ik dit artikel met bijna dezelfde woorden kunnen openen. En wat het
verhaal nog sterker maakt, het gaat bovendien om één van de paddenstoelen die Reijnders
ook aan de orde stelde. Blijkbaar zijn we de afgelopen halve eeuw niet zoveel meer van
Mycena pseudocorticola te weten gekomen gezien die paar atlasblokjes waarin hij tot nu tot
is gemeld. En ik stel de vraag opnieuw: is deze mycena wel zo zeldzaam als wordt aangenomen?
In 2002 vond ik hem voor het eerst in de Twigen, een heel aardig natuurgebiedje van zo’n
20 ha groot, dat ingeklemd ligt tussen de snelweg A7 en de oude Rijksweg naar Sneek. Het
is een gebiedje waar ooit wilgentenen werden gekweekt. Salix alba of kruisingen daarmee
zijn dan ook veruit in de meerderheid. Op de schors van die niet geknotte, 20 meter hoge
schietwilgen vond ik mijn eerste Blauwgrijze schorsmycena. En als je dan de smaak te pakken hebt, en het beeld van de Blauwgrijze op je netvlies, dan zie je er ineens veel meer.
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Tabel 1. Inventarisatie van Mycena pseudocorticola op wilgen in en rondom Joure in 2003. De laatste
vier kolommen geven de bezoekdata, en de aangetroffen aantallen bomen met de Mycena erop (× =
aanwezig, maar niet geteld).
Lokatie
a. Swettepoelsterdyk
b. Leeuwarderweg, Snikzwaag
c. Put van Nederhorst
d. Vegelinsweg
e. Plusterdyk
f. Twigen
g. Penningas’s molen
h. Goingarijp Noord
i. Ballingbuer

Aantal bomen
88 wilgen, wegbomen
25 wilgen, wegbomen
± 20 solitaire wilgen
10 wilgen achter elzenbosje
100 wilgen, wegbomen
2 wilgenbosjes
25 wilgen
30 wilgen + 5
56 wilgen waarvan 13 later
aangeplant)

Km-hok 22-01 08-05 19-10 17-12
181-555
39
181-555
4
178-552
×
183-555
×
2
181-555
19
180-553
×
×
182-554
×
10
181-558
×
29
180-557
×
34

In 2003 heb ik mijn onderzoeksgebied uitgebreid naar wegbomen in of in de buurt van
Joure. Het bleek dat de soort in 2003 in 8 kilometerhokken (zie tabel 1) kon worden genoteerd. Dat betekende dat er 3 atlasblokken in het kaartje van de Verspreidingsatlas konden
worden ingekleurd. (In de Atlas geven de kaartjes het voorkomen van een soort in een hok
van 5x5 km² weer. Elk atlasblok bestaat dus uit 25 kilometerhokken.)
Periodiciteit en frequentie in 2003
In 2003 werd M. pseudocorticola uitsluitend in de wintermaanden vastgesteld. Zoals in tabel 1 is te zien was zijn verschijning in december maximaal: in alle onderzochte wilgengroepen kon hij worden vastgesteld. Van de 88 wilgen aan de Swettepoelsterdyk (a) waren er 39
bezet, dat is 44% van het totale aantal waardbomen daar, in Goingarijp-Noord (h) lag dat percentage zelfs op 83%. Gemiddeld werd op 40% van alle onderzochte wilgen de Blauwgrijze
schorsmycena vastgesteld. We kunnen in elk geval zeggen dat van zeldzaamheid op lokaal
niveau geen sprake is.
Inventarisatieterrein verlegd in 2004
Om een idee te krijgen van de verspreiding van Mycena pseudocorticola in de gemeente
Skarsterlân en omgeving, heb ik zoveel mogelijk wilgengroepen opgezocht. Behalve de wilgen in de Twigen waren alle wilgen die ik onderzocht, geknot. En hoger dan zo’n 2½ meter
heb ik niet meer gekeken, want een trapje mee langs alle wilgen was wat te veel gevraagd. We
spreken weliswaar van 2004, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat ik de meeste nieuwe
locaties in januari bezocht, dus in het verlengde van het winterseizoen 2003/2004.
Het aantal kilometerhokken met de Blauwgrijze schorsmycena in Friesland is gestegen
van 1 in 2002 naar 29 in 2004 (Figuur 1), want ook buiten de gemeentegrenzen van Skarsterlân
vond ik enkele exemplaren op knotwilgen. Omgerekend naar de atlasblokken is dat een toename tot 29 kilometerhokken in 12 atlasblokken. In twee jaar tijd is Mycena pseudocorticola,
in Skarsterlân althans, veranderd van een grote onbekende, een zeer zeldzame paddenstoel,
in een tamelijk algemene verschijning (aanwezig in ruim 12% van de kilometerhokken).
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Tabel 2. Inventarisatie van Mycena pseudocorticola op wilgen rondom Joure in januari
2004.
Terrein
1. Ouwsterhaule Heerenweg
2. Joure Polderboskdyk west
3. Rottum Kampweg
4. Joure Polderboskdyk oost
5. Rotsterhaule Langedyk/Polle
6. St Johannesga begin dorp
7. Oudehaske Wiidswal
8. Rottum kruising Badweg/Streek
9. Rottum halfweg Oude Postweg
10. Nijehaske Ketting
11. Joure naast museum*
12. Boornzwaag
13. Dyken CdK
14. Dyken Troelstraweg
15. Teroele in lange bocht
16. St. Nicolaasga hoek Noed
17. Marwei 106
18. Gaasterweg-Richard Jungweg
19. Kerkweg
20. Marwei

Kenmerken
In slinger voor het dorp
Kruising met Kerkweg
Alleen op oude wilgen
voor de boerderij
Wegwilgen
4 wilgen in tuin
5 wilgen
3 wilgen
1 wilg
Wegwilgen
1 wilg
5 wilgen
25-tal wegwilgen
30-tal wegwilgen
4 wilgen
5 wilgen
3 wilgen
Wilgen
Wilgen

Km-hok
184-549
184-552
185-548
185-552

Aanwezig
×

186-548
187-550
187-552
188-550
189-549
189-551
182-554
178-552
176-552
175-551
175-550
177-548
185-544
187-547
183-550
186-544

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×

Voorkeuren, eigenaardigheden en vragen
Mycena pseudocorticola zit meestal op de regen- en windkant, op noord, noordwest, noord
oost, een enkele keer op zuidoost. Op jonge bomen komt hij niet voor; hij heeft een duidelijke
voorkeur voor bomen die ouder zijn dan een jaar of 30 met een schors met veel spleten,
scheuren, gleuven en kieren. Op wilgen die bijna geen takken (meer) produceren of waar
helemaal geen leven meer inzit, komt de mycena volgens mij niet voor. Als Rookzwammen
(Bjerkandera fumosa) of Grijze gaatjeszwammen (B. adusta) de stam koloniseren, heb ik
hem ook niet vastgesteld. Gaat Mycena pseudocorticola aan genoemde soorten vooraf, is hij
in de successie een werkvoorbereider voor de twee genoemde Bjerkandera’s? Bewerkt hij als
pionier-saprofiet de afgestorven schors?
Misschien heeft het allemaal wel niets met elkaar te maken. Onze mycena is immers een
typische schorsbewoner, daar waar de beide Bjerkandera’s stevige witrotters zijn, saprotroof
dan wel parasitair op allerlei loof- en naaldhout. Maar toch interessant om in de gaten te
blijven houden.
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Figuur 1. Verspreidingskaartje van Mycena pseudocorticola in
mijn waarnemingen vraagFriesland.
tekens worden gezet. Mos
is geen voorwaarde en op dode bomen heb ik hem nooit aangetroffen. En dat roept dan weer
de vragen op: in hoeverre verandert de schors van samenstelling bij het verouderen van de
boom, wat verandert er dan precies en op welk moment heeft de Blauwgrijze het niet meer
naar zijn zin?
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Signalement
Het wordt zo langzamerhand tijd om de soort eens wat nader te bekijken. Om hem te vinden
zoeken we dus bij voorkeur in november, december of januari een lange weg met knotwilgen. Hoe meer wilgen er bij elkaar staan, hoe meer kans we hebben om hem aan te treffen.
Daarmee is overigens niet gezegd, dat Mycena pseudocorticola slechts op wilg voorkomt,
maar ik heb mijzelf beperkt tot het zoeken op wilg en daar baseer ik het signalement dan
ook maar op. Het Overzicht geeft aan, dat de soort op loofbomen voorkomt, vooral op wilg;
Reijnders noemt alleen Acacia en Eik, waarop hij in Putten in 1954 “in een uur tijds zeven
vondsten deed”.
Het lijkt er op dat vanwege de geringe bekendheid van de Blauwgrijze schorsmycena
er ook maar weinig onderzoek naar hem is gedaan. Of misschien wel logischer: omdat er
geen onderzoek naar gedaan is, is hij ook niet zo bekend. Bovendien is het natuurlijk heel
goed mogelijk, dat dit bijzondere paddenstoeltje steeds buiten beeld is gebleven, ondanks
Reijnders oproep, omdat het een typische wintersoort lijkt. Hoewel de soort ook in oktober is
vastgesteld, is de frequente verschijning in de winter er misschien de oorzaak van dat hij zo
weinig is vastgesteld. De winter is nou niet het zoekseizoen bij uitstek.
Op basis van mijn vondsten (Plaat 2) kan ik zeggen, dat het klokvormige hoedje tussen
de 2 en 10 mm groot wordt, in kleur variërend van grijs naar grijsblauw, als hij ouder wordt
bleekt hij wat uit. Op dat moment doet hij zijn naam geen eer meer aan. De blauwgrijze kleur
en de standplaats zijn vrij goede kenmerken om hem met zekerheid op naam te brengen. De
lamellen zijn lichter van kleur dan de hoed. Bij het ouder worden, als hij wat verbleekt is dus,
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is die zekerheid al gauw een stuk minder en zal de microscoop een handje moeten helpen.
Mycena meliigena (Lilabruine schorsmycena) of Mycena mirata (Gestreepte schorsmycena)
komen dan misschien in beeld. De eerste is nog niet in Friesland vastgesteld, de tweede heeft
ellipsoide in plaats van ronde sporen.
Het vaak kromme steeltje heeft dezelfde kleur als de hoed en verkleurt in hetzelfde tempo
mee. Ook vuilbruine steeltjes heb ik wel vastgesteld, donkerder wordend naar de basis toe.
Bij sommige jonge exemplaren lijkt de hoed licht bepoederd. De steelbasis vertoont nogal
eens een korte beharing, wellicht zijn het witte ankerhyfen waarmee hij zich nog steviger op
de schors hecht.
Onze mycena houdt van gezelligheid en er zitten dus altijd meerdere exemplaren op een
stam.
Tot slot
Als de gelegenheid zich voordeed, inspecteerde ik ook de wilgen die ik elders in Friesland
tegenkwam. Zo bekeek in de wilgen aan het randje van Friesland langs de Nittersweg,
van Zoutkamp naar Munnekezijl, de Willem Loréweg boven Kollum, diverse wilgen in
de Lauwersmeer en een lange rij wilgen in de buurt van Koudum, maar geen spoor van
de Blauwgrijze schorsmycena. (In januari 2004 vond Gosse Haga hem overigens wel bij
Elahuizen). Wat heeft het Lage Midden meer dan andere streken van Friesland? Heeft de
grondsoort ermee te maken? In het Overzicht wordt gezegd, dat hij onder meer voorkomt in
grienden op rivierklei. Dat is een heel andere biotoop dan de laagveengebieden van het Lage
Midden. In de kleistreken die ik bezocht in het noorden en het westen van de provincie trof
ik hem juist niet aan.
Het onderzoek is in wezen nog maar vrij beperkt geweest. Het zou interessant zijn om de
wilgen in de kuststreken de komende jaren eens beter, frequenter te bekijken en dan vooral te
letten op de standplaats op de stam, de conditie van de wilg, het moment van fructificatie, de
weersomstandigheden, en het al of niet tegelijkertijd voorkomen van een Bjerkandera met de
Blauwgrijze schorsmycena. Kortom, er valt nog heel wat uit te zoeken over deze vooralsnog
onbekende paddenstoel. Het zou jammer zijn, dat over 50 jaar een amateurmycoloog dit
artikel leest en vast moet stellen, dat we na 100 jaar nog steeds niks zijn opgeschoten met dat
prachtige blauwgrijze paddenstoeltje.
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GENOEG GEÏNVENTARISEERD?
Nico Dam
Hooischelf 13, 6581 SL Malden
Dam, N. 2006. Inventory completed? Coolia 49(4): 178–180.
The previous issue of Coolia included a paper by Arnolds & Enzlin (Coolia 49(3): 125–134. 2006)
on the macromycete mapping strategy adopted by their local working group. The strategy is based on
what they call “representative mapping” of fungi on the basis of (in principle) single visits to grid units
(1×1 km squares). In the present paper I argue that representative fungus mapping, which should involve a reasonably complete dataset from which reproducible and robust conclusions can be drawn, is
not possible on the basis of single visits. An alternative strategy is proposed, in which “representative”
is evaluated on the basis of the cumulative species number.

H

et vorige nummer van Coolia bevatte onder andere een bijdrage van Eef Arnolds &
Roeland Enzlin (Arnolds & Enzlin, 2006; ik zal het verder AE06 noemen) over paddenstoelenkartering. In hun artikel gaan ze uitvoerig in op de problemen die aan de
interpretatie van karteringsgegevens kleven, en op de vraag hoe je de paddenstoelenkartering
aan zou kunnen pakken om althans een deel van die problemen te ondervangen. Met name
wordt een opmerkelijke methode gepresenteerd die de paddenstoelenwerkgroep Drenthe
geadopteerd heeft om tot wat een representatieve kartering van de provincie genoemd wordt
te komen. Ik heb hun verhaal met rode oortjes gelezen en herlezen, moet ik toegeven. De
paddenstoelenkartering interesseert me, en ik onderschrijf de door hen geconstateerde problemen.
Toch wil ik op hun artikel reageren, en wel om twee redenen. Enerzijds denk ik dat de
kartering zo na aan het hart van de NMV ligt dat het geen kwaad kan om een discussie over
de methodiek wat breder te voeren. Anderzijds zitten er voor mij toch wat onduidelijkheden
of misschien zelfs inconsistenties in het betoog van AE06. Met name denk ik dat het jammer
is dat het begrip “representatief”, een sleutelbegrip in hun verhaal, niet nader omschreven
werd (ik zal zometeen mijn invulling ervan geven), en dat er wat haken en ogen aan de
representativiteitskaart zitten. Maar dat zal ik hieronder proberen toe te lichten.
Informatie
Wanneer is een gebied goed geïnventariseerd? Als de beschikbare gegevens het toelaten om
conclusies te trekken. Daarmee hangt de definitie van “goed geïnventariseerd” voor een deel
af van de vraagstelling, maar afgezien daarvan spelen reproduceerbaarheid en compleetheid
een grote rol. Als je de paddenstoelengegevens van twee gebieden met elkaar wilt vergelijken, dan wil je in ieder geval niet dat je conclusies op z’n kop gezet worden als er een extra
excursie naar één van die terreinen wordt ingelast. Zou dit namelijk zo zijn, dan betekent
het dat die ene extra excursie zoveel nieuwe gegevens opleverde dat het de interpretatie
van de oorspronkelijke gegevens ongeldig maakt. Die oorspronkelijke gegevens waren dan
blijkbaar incompleet, niet representatief.
Als voorbeeld zou je naar de kaartjes in de Verspreidingsatlas (NMV, 2000) kunnen kijken. Dankzij het grote aantal over het hele land verspreide waarnemingen kun je aan de
hand van die kaartjes vaak iets zeggen over bijvoorbeeld de voorkeur van een bepaalde soort
voor bepaalde plantengeografische districten (pleistoceen, fluviatiel, enz.). Maar zodra je de
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kaartjes gaat interpreteren als gedetailleerde verspreidingskaartjes van de soorten (d.w.z. dat
je de afwezigheid van een stip gaat interpreteren als bewijs dat de soort niet in dat uurhok
voorkomt), dan begeef je je op zeer glad ijs. Een soort paddenstoel die vaak fructificeert,
bijvoorbeeld, kan op statistische gronden alleen maar algemener gevonden worden dan een
soort die in feite net zo algemeen is maar slechts sporadisch vruchtlichamen vormt. Dat is
natuurlijk inherent aan het feit dat wij geen schimmels karteren maar paddenstoelen: geen
organismen maar vruchtlichamen. Hoe representatief de verspreidingskaartjeskaartjes zijn
hangt dus af van de (schaal van de) vragen die je wilt beantwoorden.
Wie zelf wel eens een gebied intensief geïnventariseerd heeft, weet dat de eerste bezoeken
altijd relatief veel voor het gebied nieuwe soorten opleveren, en dat het cumulatieve soortenaantal pas na meerdere of zelfs vele bezoeken een neiging tot stabilisatie vertoont. Pas vanaf
dat moment kun je er over gaan denken om het terrein met andere goed geïnventariseerde
terreinen te vergelijken, maar niet al direct na de eerste excursie. Dit is ook wat ik onder een
“representatieve kartering” zou willen verstaan: karteringsgegevens uit een gebied (km-hok,
natuurgebied, provincie, of wat dan ook) waarin het cumulatieve soortenaantal zich ongeveer
gestabiliseerd heeft.
De representativiteitskaart
De vraag wat je nu minimaal van een bruikbare inventarisatie mag verwachten wordt natuurlijk niet voor het eerst door AE06 opgeworpen, en ook de door hen voorgestelde inventarisatiemethode komt niet helemaal uit de lucht vallen. Ik heb me niet echt in de historie
ervan verdiept, maar ook in het basisrapport voor de Rode Lijst (Arnolds & Kuyper, 1996)
staat al een verwachtingenkaartje van de provincie Drenthe. Het betreft daar een kaartje op
uurhok-basis (dus 5×5 km2), en gaat uit van het totale aantal soorten dat op grond van de
landschapstructuur verwacht werd. Nu, een lange winteravond later, is die kaart uitgebreid
tot km-hok-basis (een factor 25 meer werk, minstens!), en gericht op “hoeveel soorten er
minimaal te verwachten zijn bij een eenmalig bezoek in het hoofdseizoen in een normaal
jaar” (citaat uit AE06).
Deze verwachtingenkaart wordt vervolgens gecombineerd met de actuele soortsdiversiteitskaart. Het verschil tussen die twee levert de representativiteitskaart; zie de voorbeelden
in hun figuren 1 t/m 3. Echter, de actuele soortsdiversiteitskaart is gebaseerd op alle bekende
gegevens, niet die van een “eenmalig bezoek in het hoofdseizoen in een normaal jaar”. Mijns
inziens is die kaart dan ook niet vergelijkbaar met de verwachtingenkaart, en daarmee is het
ook onduidelijk hoe de representativiteitskaart geïnterpreteerd moet worden.
Afgezien daarvan kun je uit de representativiteitskaart geen informatie halen over het
al-dan-niet stabiel zijn van het cumulatieve soortenaantal. Het is dus niet automatisch zo dat
hokken die volgens die kaart representatief gekarteerd zijn (symbolen ■; dit zou al na één
enkele excursie het geval kunnen zijn) ook voldoen aan de opvatting van representativiteit
die ik hierboven geschetst heb. Een eenmalig bezoek aan een gebied geeft je geen enkel
houvast om af te schatten hoeveel soorten je mogelijk gemist hebt, en is mijns inziens dan
ook niet geschikt om representativiteit te beoordelen.
De beste stuurlui…
Uit het bovenstaande ontstaat gemakkelijk de indruk dat ik het nut van de verwachtingenkaart en de representativiteitskaart in twijfel trek. Bovendien heeft de landelijke kartering
natuurlijk al laten zien dat je ook zonder die kaarten al heel veel conclusies kunt trekken: dat
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heeft o.a. het Overzicht, een Atlas en de Rode Lijst opgeleverd.
Echter, als je op provincie-schaal gaat kijken dan heb je echt gegevens op fijnere schaal
nodig, en wordt een systematische aanpak belangrijker. Ik denk dan ook dat de verwachtingen
kaart wel degelijk een bruikbaar concept is, mits gebaseerd op een schatting van het totale
aantal te verwachten soorten (zoals dus het kaartje in het al aangehaalde basisrapport voor
de Rode Lijst). De kaart is dan direct met de actuele soortsdiversiteitskaart te vergelijken, en
je vermijdt een aantal onzekerheden die aan eenmalige bezoeken kleven. Het lijkt mij boven
dien dat de verwachtingenkaart (en dus ook de actuele soortsdiversiteitskaart) meer zeggingskracht krijgt als hij beperkt wordt tot de Agaricales; wie kan er immers op basis van een
topokaart inschatten hoeveel soorten korstjes, kleine schijfzwammetjes en kernzwammen in
een hok verwacht kunnen worden? De kaart mag wat mij betreft overigens best optimistisch
ingeschat worden. Dat legt de lat hoog voor karteerders, en vergroot de kans dat de beste
stukken in een km-hok ook daadwerkelijk gevonden worden.
Wat de representativiteitskaart betreft heb ik meer reserves. Ook als je die kaart samenstelt op basis van de verwachtingenkaart volgens bovenstaand recept, dan kun je nog steeds
geen conclusies trekken over het al-dan-niet stabiel zijn van de cumulatieve soortenaantallen
per km-hok. Om misverstanden te vermijden zou ik, als je dan toch iets met de representativiteitskaart wilt, er dus liever een andere benaming voor gebruiken (“actuele karteringskaart”,
misschien), maar dat is vooral een cosmetische zaak.
Conclusies
In deze reactie op AE06 heb ik mijn opvatting van een representatieve kartering gegeven, en
een suggestie voor aanpassing van de verwachtingenkaart gedaan. Stel dat iemand zich daar
wat van aantrekt, wat voor consequenties zou dat dan hebben voor een provinciale kartering?
Niet al te veel, denk ik, vergeleken met de Drentse aanpak, omdat m’n suggesties vooral met
de interpretatie van de gegevens te maken hebben. De aanpak van de provinciale kartering
door de PWG Drenthe vind ik bewonderenswaardig, en het zou fantastisch zijn als zoiets ook
in andere provincies gestalte zou kunnen krijgen. Je hebt voor zo’n kartering hoe dan ook
zoveel mogelijk vlakdekkende gegevens nodig, en de vergelijking van de (aangepaste) verwachtingenkaart met de actuele soortsdiversiteitskaart geeft daarbij de mogelijkheid om een
vinger aan de pols te houden. Uit de gegevens zelf blijkt dan wel welke gebieden al-dan-niet
representatief geïnventariseerd zijn, en daarmee heb je een relatief objectieve maat om de representativiteit van de kartering te beoordelen. Plot per gebied (km-hok, Hondsrug, veenkoloniën, of wat dan ook) het cumulatieve soortenaantal als functie van het aantal excursies, en
beoordeel in hoeverre die kromme afvlakt. Eenmalige excursies naar zoveel mogelijk “witte
vlekken” dragen dan vooral bij aan de kartering van grotere eenheden (waar dan in totaal toch
een groot aantal excursies heen geweest kan zijn), terwijl “mycologische stokpaardjes” als
zodanig representatief gekarteerd worden. Voor elk wat wils!
Literatuur
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Twee vliegen In een klap
Peter Klok
Tolhuis 24-26, 6537 MH Nijmegen
Klok, P.F. 2006. Two flies at one stroke. Coolia 49(4): 181–183.
Descriptions of two cases in which two different species of the same genus (Cheilymenia in one
case, Anthracobia in the other) were found together on the same substrate.

E

en stuk Limburgse vlaai gaat er bij mij altijd wel in, dus ik kijk om meerdere redenen
watertandend uit naar de excursie van de paddestoelenwerkgroep “Rijk van Nijmegen”
naar de Bergerheide bij Bergen (Noord-Limburg). Het gebied is grotendeels ‘nieuwe’
natuur: een groot landbouwgebied is jaren geleden afgeplagd en van een aantal vennetjes
en
koeienbegrazing
voorzien. Prachtig om
er doorheen te lopen:
lekker stil, mooie vergezichten en interessante paddenstoelen.
Wat vlaaien betreft
viel het deze keer echter bar tegen, want er
was uiteindelijk maar
één soort, namelijk de
koeienvlaai!
Maar als ware
liefhebber bekijk je
alles goed, en jawel,
op een (blijkbaar lekkere!) vlaai zie ik een
topping van groepjes
oranje schoteltjes met
donkere
randbeharing. Waarschijnlijk
Cheilymenia. Foto’s
gemaakt en wat substraat met vruchtlichamen van twee groepjes

Figuur 1. Cheilymenia stercorea. Boven: vruchtlichamen (vergroting 25×); onder: stervormige elementen
rond de basis van de haren (vergroting 200×). Bergen
(L), Bergerheide, 5 november 2005. (De vergrotingsmaatstaf bij deze en de volgende foto’s slaat op alleen
de vergroting van de microscoop.)

Figuur 2. Cheilymenia fimicola. Boven:
vruchtlichamen (vergroting 25×); onder: haren zonder stervormige elementen rond de basis (vergroting 100×).
Bergen (L), Bergerheide, 5 november
2005.
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meegenomen om thuis na te genieten. Er zijn namelijk een paar soorten die alleen microscopisch te onderscheiden zijn, al meen ik met het blote oog ook wat verschil tussen de groepjes
te zien. Maar dat laatste kan bijvoorbeeld met de leeftijd (van de vruchtlichamen, niet van
de waarnemer) te maken hebben: van het ene groepje zijn de vruchtlichamen nogal plat en
groot, terwijl die van het andere groepje wat meer komvormig en kleiner in doorsnee zijn (zie
figuren 1 en 2, boven).
Onder de microscoop blijkt er inderdaad verschil te zijn (fig. 1 en 2, onder)! Het ene
groepje heeft stervormige elementen rond de basis van de grote, wortelende haren langs
de buitenrand van het schoteltje en is Cheilymenia stercorea (Mestborstelbekertje); het
andere heeft die elementen niet en is Cheilymenia fimicola (Oranje borstelbekertje). Om
‘leeftijdsverschillen’ zo veel mogelijk uit te sluiten, bekijk ik zowel kleinere (jongere?) als
grotere (oudere?) vruchtlichamen van beide groepjes en het resultaat onder de microscoop
is consistent: vruchtlichamen uit het ene groepje hebben altijd stervormige elementen en
vruchtlichamen uit het andere groepje nooit.
Leuk! Maar nog leuker is, dat ik een paar dagen later in Heumensoord bij Nijmegen
eenzelfde geval van ‘twee vliegen in een klap’ tegenkom. Alleen moet ‘koeienvlaai’ door ‘brandplek’
en ‘Cheilymenia’ door ‘Anthracobia’ vervangen
worden en zit het verschil tussen de twee ‘vliegen’
in dit geval in een al dan niet optredende verkleuring
van de parafysen.
Het gaat nu om Anthracobia macrocystis
(Oranjerood houtskoolbekertje) en Anthracobia
melaloma (Gewoon houtskoolbekertje). Beide vind
ik zowel op de brandplek zelf als op een verkoolde
stam die op de brandplek ligt. De parafysen van A.
macrocystis verkleuren groen in Melzer’s reagens,
de parafysen van A. melaloma doen dat niet (zie fig.
3 en 4, onder). Omdat ik zelf geen Melzer’s heb, heb
ik op een werkgroepavond Melzer’s en daarna thuis
Lugol gebruikt, die beide dezelfde reacties bleken te
geven.
Ook hier denk ik een macroscopisch verschil in
de vruchtlichamen te zien (fig. 3 en 4, boven): A. macrocystis is wat groter en platter, terwijl A. melaloma
wat kleiner en meer komvormig is. Bij de laatste
zijn daardoor de groepjes haren aan de buitenkant
van het kommetje gemakkelijk te zien. Maar of dat
in het algemeen geldt, is op grond van dit ene geval
natuurlijk helemaal niet zeker.
Figuur 3. Anthracobia macrocystis. Boven: vruchtlichamen (vergroting 25×); onder: parafysen die donkergroen
(op de foto dus grijs, red.) verkleuren met Lugol (vergroting 400×). Nijmegen, Heumensoord, 8 november 2005.
182

pfklok.indd 182

17-9-2006 21:03:57

Van bijvoorbeeld Suillus bovinus (Koeienboleet) en Gomphidius roseus (Roze spijkerzwam) is het bekend dat ze vaak samen voorkomen. Ze vormen een voorbeeld van paddenstoelen, die ‘iets met elkaar hebben’. Maar er zijn ook voorbeelden van soorten die vaak bij
elkaar worden gevonden, alleen omdat ze dezelfde omstandigheden lekker vinden en de twee
gevallen die ik aangehaald heb, horen daar waarschijnlijk bij. Maar ik ben toch benieuwd
of er, met de beperking dat de soorten van hetzelfde geslacht zijn, een dapper kleermakertje
(m/v) is met een geval van ‘zeven in één klap’!
Als literatuur voor determinatie heb ik Pilze der Schweiz, Band 1: Ascomyceten
(J. Breitenbach & F. Kränzlin, Verlag Mycologia, 1984) en Nordic Macromycetes, Volume 1:
Ascomycetes (Nordsvamp, 2000) gebruikt.
Naschrift
Na het schrijven van bovenstaand artikeltje, kreeg ik via Chiel Noordeloos het toen net
verschenen boek “A World Monograph of the genus Cheilymenia’’ van Jiří Moravec (IHWVerlag, 2005) in handen. Daarin bleek C. fimicola
niet meer als aparte soort vermeld te worden! Zowel
in Pilze der Schweiz als in Nordic Macromycetes is
C. fimicola (De Notaris & Baglietto) Dennis opgenomen. Volgens Moravec heeft Dennis echter twee
verschillende soorten — door Moravec beschreven
als resp. C. coprinaria en C. dennisii — bij elkaar genomen en deze C. fimicola genoemd. Belangrijkste
verschillen tussen deze twee soorten zijn kortere
haren en grotere ascosporen voor C. dennisii.
Blijft over de vraag welke van de twee soorten
ik gevonden heb. En dat is een probleem, omdat ik
geen materiaal bewaard heb en omdat ik in mijn aantekeningen geen maten van haren en ascosporen kan
vinden...
Een reden te meer om dit jaar weer voor de
vlaaien in het Limburgse te gaan!

Figuur 4. Anthracobia melaloma. Boven: vruchtlichamen
(vergroting 25×); onder: parafysen die niet verkleuren
met Lugol (vergroting 400×). Nijmegen, Heumensoord, 8
november 2005.
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GEMAKKELIJK HERKENBARE PLANTENPARASIETEN
XII – PUCCINIA KOMAROVI OP SPRINGZAAD
Aad Termorshuizen
Biologische Bedrijfssystemen, Wageningen Universiteit
Marijkeweg 22, 6709 PG Wageningen
Termorshuizen, A.J. 2006. Easily recognizable plant parasites XII – Puccinia komarovi. Coolia 49(4):
184–185.
A short account of Puccinia komarovi occurring on Impatiens species is given, including its difference with P. impatientis.

T

oen ik mijn collega’s van Fytopathologie eens bij mij thuis op bezoek had deden
we een wedstrijdje plantenziekten zoeken. Het is wonderlijk wat er dan zo allemaal
gevonden wordt. In totaal werden er in korte tijd alleen al in de groentetuin zo’n
40 vondsten gedaan. Net als met paddenstoelen vraag je je af hoeveel soorten er echt zijn.
Puccinia komarovi werd toen niet aangetroffen, hoewel ik er onlangs toch over struikelde.
Puccinia komarovi Tranz. (genoemd naar de Russische botanicus V.L. Komarov, 1869–
1945) is een soort die exclusief op Springzaad voorkomt. Ik beschrijf hier een vondst uit mijn
tuin. In de lente werden aan slechts enkele vrij jonge exemplaren van het talrijk aanwezige
Klein springzaad (Impatiens parviflora) aecidiën aangetroffen. Deze staan op de hoofdsteel
(soms helemaal aan de basis) of aan de bladsteel, en gaan vergezeld met vervorming van
de steel. De aecidiosporen meten 17,5–22 × 17–19,5 µm, zijn enigszins hoekig (zie figuur
hiernaast), fijn stekelig (alleen goed te zien bij 1000× vergroting) en dunwandig (1 µm). De
aecidiosporen infecteren in hetzelfde jaar talrijke planten, waarop dan aan de onderzijde
van de bladeren achtereenvolgens uredo- en teleutosori gevormd worden, en het is normaal
om dan zeer veel geïnfecteerde planten aan te treffen. De sori zijn hooguit 1 mm groot en
omgeven door een bleke, ronde plek, die ook aan de bovenzijde van het blad te zien is. De
uredosori (oranjebruin) gaan in de loop van de tijd ook teleutosporen vormen; ze worden dus
als het ware omgezet in teleutosori (donkerbruin). Gedurende enige tijd is het normaal om
sori te vinden waarin zowel uredosporen als teleutosporen aan te treffen zijn. De uredosporen
zijn lichtbruin, 22–26(–29) × 19–21 µm (maten zonder papil), eencellig, meestal helemaal
glad, soms zeer fijn wrattig (alleen te zien bij 1000× vergroting), dikwandig ((1,5–)2–2,5 µm)
en voorzien van één kiempore met forse papil (2–3 µm hoog). De teleutosporen zijn bruin,
29–35 × 20–23 µm (maten zonder papil), tweecellig, glad, dikwandig (2–2,5 µm), de topcel
met aan de top of iets bezijden de top één kiempore met forse papil (2–3(–4) µm hoog), een
enkele keer met twee kiemporen en dan één kiempore gesitueerd aan de zijkant, de onderste
cel met een kiempore en papil dichtbij de dwarswand, bijna steeds in het midden iets tot
duidelijk ingesnoerd en met slechts enkele onduidelijke restanten van de steel.
Deze beschrijving is in overeenstemming met die van Gäumann (1959, p. 937), behalve
dat deze aangeeft dat de uredosporen fijn stekelig zijn en dat de papil over de kiemporen niet
erg hoog is.
In het Verenigd Koninkrijk is P. komarovi onbekend, en volgens Poelt & Zwetko (1997)
is ze vrij algemeen in Oostenrijk. De soort komt in geheel Eurazië voor volgens Gäumann
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(1959). Klein springzaad komt oorspronkelijk uit de omgeving van Kashmir en Tasjkent
(Weeda et al., 1997) en begon in Europa in het tweede kwart van de 19de eeuw te verwilderen. Pas in het begin van de 20ste eeuw is P. komarovi vanuit Azië Europa binnengetrokken,
mogelijk als gevolg van de 1e Wereldoorlog (Gäumann 1959, p. 938); sinds 1921 komt de
soort voor in Oekraïne en sinds 1933 in Duitsland. Van Nederland is de soort sinds 1986
bekend (Weeda et al., 1997), maar mogelijk is hij langere tijd over het hoofd gezien. De soort
komt voor op allerlei soorten Springzaad, ook de in Nederland gekweekte, maar niet op het
wilde Groot springzaad (I. nolitangere).
Naast P. komarovi komt P. impatientis J.A. Schubad op Springzaad voor. Deze vormt
spermogoniën en aecidiën niet op Springzaad, maar op Muskuskruid (Adoxa moschatellina).
Het onderscheid met P. komarovi is niet altijd even makkelijk en vooralsnog niet mogelijk op
basis van de teleutosporen (zie Tabel 1). Mogelijk zijn teleutosporen van P. komarovi vaker
wat ingesnoerd, en die van P. impatientis niet.
Tabel 1: Onderscheid tussen twee roestsoorten op Springzaad
waardplantwisseling
aecidiën & spermogoniën
uredosori & teleutosori
uredosporen
teleutosporen

Puccinia komarovi
Puccinia impatientis1
nee
ja
2
Springzaad
Muskuskruid
2
Springzaad
Springzaad3
1 kiempore
5-6 kiemporen
geen morfologisch verschil mogelijk

Enkele synoniemen: Puccinia argentata (Schultz) G. Winter, P. nolitangere Corda.
Niet op Groot springzaad (I. nolitangere).
3
Niet op Balsemien (I. balsamina) en Springbalsemien (I. glandulifera).
1
2
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Figuur 1. Puccinia komarovi. Van boven naar beneden: aecidiosporen, uredosporen en teleutosporen.
Maatstreepje: 10 µm.
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door Rob Chrispijn

~j~ ,

ls het na een langdurige hittegolf eindelijk begint te regenen en het in augustus afle‑
vering 2006 ook nauwelijks ophoudt met regenen, wordt het tijd om er op uit te gaan.
Vooral als je je met wat mensen hebt voorgenomen om een hele provincie mycolo‑
gisch in kaart te brengen. Er is een natuurblad dat ‘Mooi Nederland’ heet. Hierin staan foto’s
en artikelen over de fraaiste delen van ons land. Maar wie een gebied van enige omvang kar‑
teert wordt onvermijdelijk geconfronteerd met de minder fraaie stukken en zal merken dat dit
‘Lelijk Nederland’ helaas veel groter is dan ‘Mooi Nederland’. ‘Lelijk Nederland’ is het deel
waar massaal gewoond en gewerkt wordt: monotone woonwijken en industrieterreinen, saaie
produktiegraslanden en akkers met voederbieten of mais. In deze natuurwoestijnen verschij‑
nen aan het eind van de zomer een paar paddenstoeltjes die de fanatiekelingen onder ons tot
een bezoek verleiden. Soorten als Grastaailing (Marasmius curryi) en vooral Witte halminkt‑
zwam (Coprinus urticicola) zijn dan in vrijwel ieder berm met hoog gras te vinden. En is
het gras kort dan staan er wel Weidekringzwammen (Marasmius oreades) of Gazonvlekplaat
(Panaeolus foenisecii). Daarom welgemoed op pad! En eerlijk, dit strak vormgegeven land‑
schap heeft ook wel wat. Op een stille zomeravond bij dreigende wolkenluchten is het van
een aparte schoonheid. En je hebt het voordeel van een onbelemmerd uitzicht omdat vrijwel
elke boom of struik uit dit productielandschap is verwijderd.
De weilanden leverden half agustus 2006 in Drenthe voornamelijk Gazonvlekplaten
op. Met een enkele bijzonderheid als Driekleurige taailing (Marasmiellus tricolor) en
Weidechampignon (Agaricus campester). Laatstgenoemde nota bene in een weiland dat net
met mest was geïnjecteerd: de bruine spatten hadden het maagdelijk wit van de champig‑
nons geheel bezoedeld! Omdat in deze hokken met weilanden de enige afwisseling wordt
gevormd door maisvelden, doken we af en toe de mais in. Dat leverde soms liefhebbers
op van voedselrijke bodems: Gezoneerde vlekplaat (Panaeolus subbalteatus), Bleek breek‑
steeltje (Conocybe rickenii) of Compostbreeksteeltje (C. fuscimarginata). Maar ook een keer
de Kleine satijnzwam (Entoloma minutum), een Rode Lijstsoort van hooiland en vochtig
loofbos. Wel in het deel van een maisveld dat grensde aan een loofbos en daardoor vrij scha‑
duwrijk was. Maar het kan nog vreemder: de enige Drentse vondst van de Zeggesatijnzwam
(E. albotomentosum) – een soort die daarvoor alleen bekend was van enkele moerassen in
NW‑Overijssel en Friesland – is afkomstig van een maisveld waar enkele piepkleine exem‑
plaren op verpieterde grasstengels groeiden. Zo’n bijzondere vondst blijft een uitzondering.
Maisvelden herbergen weinig mycologische schatten en het is meestal een opluchting om die
ritselende, krakende bladermassa achter je te laten. Maar het kan altijd erger. Sinds een jaar
of tien wordt Drenthe plaatselijk geteisterd door de lelieteelt: strakke bedden met eindeloze
rijen gelijke planten. Of er paddestoelen gedijen in deze steriele omgeving is niet bekend.
En dat zal wel zo blijven, want welke mycoloog is levensmoe genoeg om zich in dit zwaar
bespoten
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Clavaria zollingeri in een wegberm in Nederland
Marcel Groenendaal1 & Atte van den Berg2
1
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Groenendaal, M. & van den Berg, A. 2006. Clavaria zollingeri in a roadside verge in The Netherlands.
Coolia 49(4): 187–190.
The first authenticated find of Clavaria zollingeri in The Netherlands is described. Both the fungus
and the habitat on the island of Texel are described in detail, with photographs and a line drawing.

B

ij een bezoek aan de Hoornderwegberm (op Texel) op 14 november 2005 vonden
we een ons onbekende koraalzwam. Het exemplaar dat we het eerst zagen was een
dicht “polletje”, oud en bruin en diep verscholen tussen het gras. Gelukkig bleek er
bij nadere inspectie een tweede vruchtlichaam vlakbij te staan dat wel vers was en nog meer
onder het gras schuilging. Het gaat hier om een regelmatig, maar niet pas gemaaide boomloze
wegberm, en wel om het randje langs het sloottalud. Ondanks het open en ogenschijnlijk
overzichtelijke terrein waren we er eerst al zowat voorbijgelopen zonder iets op te merken.
Gezien het forse formaat en de dichte vertakking was al snel duidelijk dat het om iets
bijzonders moest gaan. Met een mes kon een deel naar boven gebracht worden, en toen bleek
pas goed hoe groot en fraai het ding was. Direct werden er door Atte een paar foto’s gemaakt.
Het stuk dat we in handen hadden was 8 cm hoog en 6 cm breed, en bestond uit een dichte
bundel takken met een subtiele paarsroze kleur (Plaat 1). Deze takken waren een paar millimeter dik, dooreengekronkeld, met vrij stompe uiteinden, en extreem breekbaar. Het was
moeilijk er een grassprietje vanaf te trekken zonder dat er een tak afbrak. Dit was nog maar
een deel van het vruchtlichaam. De basis zat nog in de grond, en die hebben we met de andere
helft van het bundeltje erop ook verder onaangeroerd laten staan.
Het verzamelde materiaal werd uiteraard thuis onderzocht en er kon ook een sporee worden verkregen. De volgende dag werd een deel gedroogd. De sporee was wit en bestond uit
gladde, bijna bolronde sporen, goed te zien met congorood. We zagen 4-sporige basidiën en
geen gespen. Bij Breitenbach vonden we een treffende beschrijving en een aardig passende
foto, al is hij daar iets minder kronkelig vertakt. En ook via de sleutel van Jülich kwamen we
toch al gauw op de naam Clavaria zollingeri Lév. Die naam kwam ons niet bekend voor, dus
we keken even op Internet. Met Google hadden we binnen enkele seconden ruim 800 “hits”.
Het blijkt een veelvuldig afgebeelde soort te zijn die in allerlei landen van Europa, maar ook
ver daarbuiten tot in Nieuw-Zeeland aan toe gevonden is, maar nog niet in Nederland. Ook in
andere landen is hij overal nogal zeldzaam. Al die afbeeldingen gaven mooi de variatie weer
die er mogelijk is wat betreft de mate van vertakking, en dat gaf ons direct wel het gevoel
van herkenning. Maar wat een kleuren! Van felrood en knalpaars tot zeer licht lila, alles leek
wel mogelijk. Bij Jülich staat vermeld diep violet, bruinachtig violet of roodachtig violet, onvertakt of meestal vertakt. Hoe was die kleur bij ons? Bij het oude exemplaar dat in het veld
achterbleef was de kleur bruin, maar in het hart van de bundel was de kleur veel bleker, licht
violet. Bij het meegenomen materiaal leek Methuen 12C3 nog het best te lijken, en objectief
187
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bezien is dat toch eerder grijsroze dan paars. Maar de paarse tinten van bijvoorbeeld Methuen
pagina’s 12-15 enz. leken toch minder passend, te weinig rood. Bij de foto’s die Atte maakte
was een zelf geprinte afdruk wel tamelijk natuurgetrouw, vooral in de schaduwpartijen, maar
de afdruk via de centrale werd fout zuurstokroze. Een paar dagen later nam Elze Dijkman een
foto van het halve vruchtlichaam dat nog in het veld stond (Plaat 1), en daarop was een zeer
bleke kleur te zien, met een duidelijk violette tint (tussen 12A2 en 15A2 in). Het was aanvankelijk nauwelijks te geloven dat dat natuurgetrouw was, dus ik ben direct daarna (inmiddels
was het 24 november) naar de vindplaats teruggegaan om ter plaatse, met het kleurenboekje
in de hand, nog eens te kijken. De licht violette tint bleek echter goed getroffen. Hoe kon
dit? Nu was het me al opgevallen dat het exsiccaat, al direct toen het droog was, dus na een
dag, krijtwit was, eventueel hooguit iets crèmekleurig, zonder een zweempje rood of blauw!
Kennelijk zijn de pigmenten gevoelig voor licht en/of droogte. Mogelijk is de soort vroeger
toch wel eens in Nederland gevonden. Maas Geesteranus vermeldt twee meldingen van Donk
(1933) als Clavaria amethystina. Deze vondsten werden niet erkend; de beschrijvingen waren te onduidelijk en er was geen materiaal bewaard gebleven.
Clavaria zollingeri Lév. (voorstel voor Nederlandse naam: Prachtkoraalzwam)
(Zie figuur en foto’s op Plaat 1). Vruchtlichaam iets meer dan 8 cm hoog en 6 cm breed, door
regelmatige vertakkingen dicht gebundeld.
Waarschijnlijk vertakkend vanaf een centrale
basis, deze bleef echter in de bodem achter en
is verder niet onderzocht. De takken zijn glad,
droog, zeer breekbaar en 2 tot 6 mm dik, meestal met afgeronde toppen. De kleur was violetroze (iets meer violet dan Methuen 12C3),
maar verbleekte na enige dagen blootstelling
aan het licht in het veld tot licht violet (M 1215A2). Het oude exemplaar was meer bruin. De
kleur was nabij de basis iets gelig (ca. M 5B3).
De breukvlakjes waren iets intenser violet (ca.
M 16C3). Geur wat scherp muf schimmelig,
deed iets denken aan Cystoderma amianthinum
(Okergele korrelhoed). Smaak mild, waterig.
Hyfen dunwandig, kleurloos, gesepteerd,
zonder gespen, met diameter 2,5–10(–15) µm.
Basidiën 4-sporig, ca. 50 × 4 µm, geleidelijk
verbreed naar de top, ca. 6 µm. Sporee wit,
hooguit iets crème. Sporen glad, kleurloos, bij
na bolrond met duidelijke apiculus van ca. 1 µm
lang en een grote oliedruppel. Gemeten vanaf
sporee in water met congorood 5–6,1(–6,9) ×
Figuur 1: Clavaria zollingeri.
4,8–5,2 µm. Exsicaat crèmewit. 14-11-2005,
Vruchtlichaam, basidium en spore.
berm van de Hoornderweg op Texel. Voor verdere standplaatsgegevens zie overige tekst.
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Standplaats
De Hoornderwegberm is een typische droge boomloze wegberm met een rijkdom aan wasplaten en een vrijwel ontbreken van satijnzwammen. Hoewel de berm ter plaatse tot aan
het asfalt zeven meter breed is (over een lengte van 400 meter) bevinden de wasplaten zich
steeds uitsluitend op de rand van het sloottalud, bijna nooit verder dan een meter daarvan
verwijderd, en vaak ook ten dele over de rand, tot ongeveer halverwege de sloot. Over deze
berm is al eens eerder geschreven (Groenendaal, 2004). De meest opvallende en vaak ook
talrijkste soort is er de Granaatbloemwasplaat (Hygrocybe punicea). Er staan daarvan vaak
wel een honderdtal vruchtlichamen (eenmaal zelfs 220) en het is daarmee de rijkste bekende
groeiplaats van deze soort in ons land. Clavaria zollingeri stond eveneens op de rand van het
sloottalud, op ongeveer 1 meter van de dichtstbijzijnde H. punicea. Deze berm wordt niet
bemest en door de Gemeente Texel jaarlijks een aantal keren gemaaid, waarbij het maaisel
wordt verwijderd. Toch is er precies op die rand sprake van een vrij dichte hoge grasmat,
waaronder een forse paddenstoel als H. punicea of C. zollingeri geheel kan schuilgaan. De
plek is dan ook beslist niet mosrijk. Knotszwammetjes zijn er wel, maar zijn vaak moei
lijk te ontdekken. Bij het verzamelen van onze koraalzwam bleek er bijvoorbeeld tegen de
voet ook een exemplaartje te plakken van de Gele knotszwam (Clavulinopsis helveola).
Volledigheidshalve moet vermeld worden dat er tegenover de vindplaats van C. zollingeri,
aan de overkant van de asfaltweg en grotendeels achter een greppel, zich een windsingeltje
bevindt bij een woonhuis. In dit singeltje staat voornamelijk els, es en iep, en de afstand van
onze koraalzwam tot de dichtstbijzijnde boom bedroeg hemelsbreed 20 meter. Hoewel in de
literatuur staat dat de soort onder bomen kan voorkomen, lijkt het ons dat deze hier geen rol
van betekenis spelen.
De soort is in andere landen ook bekend van open graslanden. In Ierland bijvoorbeeld
geldt C. zollingeri als belangrijke indicatorsoort in een beoordelingssysteem van de kwaliteit
van schrale graslanden (Mc.Hugh et al., 2001; zie bijvoorbeeld de website http://www.
nifg.org.uk/waxcaps.htm). De twaalf soorten fungi uit de hoogste (= meest waardevolle)
categorie zijn daar: Clavaria zollingeri, Entoloma bloxamii, E. incanum, Hygrocybe ingrata,
H. lacmus, H. nitrata, H. ovina, H. punicea, Microglossum olivaceum, Porpoloma metapodium, Trichoglossum walleri en H. splendidissima. De laatste twee zijn nog niet uit Nederland
bekend. Van deze top 12 staat naast Clavaria zollingeri alleen Hygrocybe punicea in de
Hoornderwegberm. Ook voor andere wasplaten is deze berm overigens de moeite waard. In
totaal zijn er hier nu 15 soorten gevonden, waaronder bijvoorbeeld de Prachtwasplaat (H.
aurantiosplendens), waarvan hier de gele vorm luteosplendens stond in 1999 en 2004.
Hoelang zou Clavaria zollingeri hier al gestaan hebben? Natuurlijk zou er sprake kunnen
zijn van een nieuwe vestiging. Toch lijkt het aannemelijker dat het mycelium er al langer
was, maar dat pas nu de omstandigheden voor fructificatie goed waren. Mogelijk is dat al een
paar jaar zo, en is de soort over het hoofd gezien. Het is echter niet zo waarschijnlijk dat dit
al vele jaren zo is. De plek wordt immers al vanaf de ontdekking in 1982 tamelijk intensief
gevolgd. Hopelijk zal de toekomst uitwijzen of het hier een incidentele en/of onregelmatige
fructificatie betreft of dat dit het begin is van een meer constante aanwezigheid. Het is goed
mogelijk dat de omstandigheden voor dit soort graslanden de laatste jaren iets verbeteren,
natuurlijk mits er geen fouten in het beheer worden gemaakt. Zo is de Granaatbloemwasplaat
bijvoorbeeld in ditzelfde jaar 2005 op Texel op meer plaatsen geconstateerd dan ooit. Op de
meeste van deze plekken (verdeeld over maar liefst 4 kilometervakken) werd de soort in de
jaren 1982–1993 niet aangetroffen.
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Wij moeten er hier nog eens op wijzen dat de Hoornderwegberm helaas geen enkele beschermende status heeft, evenmin als de meeste andere groeiplaatsen van de
Granaatbloemwasplaat op Texel. Uiteraard hopen we dat er met het beheer toch rekening
gehouden kan blijven worden met deze bijzondere graslandgemeenschappen, waarin nu ook
Clavaria zollingeri een plaats heeft. De Prachtkoraalzwam is een fascinerende soort en een
aanwinst voor de Nederlandse mycoflora.
Henk Huijser en Melchior van Tweel willen we bedanken voor het kritisch bekijken van het
materiaal en het bevestigen van de determinatie.
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Recommended English names for fungi in the UK
Als u ooit de Engelse naam van een paddenstoel nodig heeft, dan zou deze A4 formaat
brochure goede diensten kunnen bewijzen. Van de ca. 12.000 soorten Britse paddenstoelen
zijn ongeveer 1100 met een Engelse naam hierin opgenomen. Er zijn twee secties, Engels
– Wetenschappelijk en Wetenschappelijk – Engels. Op de lijst staan de meest voorkomende
soorten, de belangrijkste eetbare en giftige soorten en soorten van de British Red Data List.
Een literatuurlijst is ook opgenomen. Hij is te bestellen bij:
Plantlife Bookstore Summerfield Books, Main Street, Brough, Cumbria CA17 4AX, tel.
0044 1768 341577 E-mail: info@summerfieldbooks.com
Website www.summerfieldbooks.com
Of bij:
Plantlife International, 14 Rollestone Street, Salisbury, Wiltshire SP1 1DX E-mail: enquiries@plantlife.org.uk
Website www.plantlife.org.uk
ISBN: 1 872613 99 3
Prijs £ 6 inclusief porto binnen UK. Extra porto voor levering buiten UK bij bestelling op te
vragen.
Steve Lomas
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OP STAP MET POLDERJONGENS
Verslag Cristella weekend gehouden begin mei 2006
Bernhard de Vries1, Nico Dam2 & Hermien Wassink 3
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de Vries, B., Dam, N. & Wassink, H. 2006. Report of the spring 2006 Aphyllophorales weekend. Coolia
49(4): 191–196.
The Aphyllophorales working group “Cristella” met over the weekend of 5–7 May 2006 in Dronten, Flevoland polder. We report on some of the interesting species found there, and on our experiences
in this below-sea-level part of The Netherlands.

H

et was al dagen zonnig en ons weekend, gehouden van 5 tot 7 mei 2006, kon wat
het weer betreft niet stuk. Dat het door dit prachtige weer ook gortdroog was op de
voormalige zeebodem namen we maar voor lief. We verbleven in het ‘guesthouse’
van de Christelijke Agrarische Hogeschool te Dronten waar we prima ontvangen werden.
Naar NMV-begrippen was de behuizing luxe, met veel éénpersoons slaapkamers en een eetzaaltje. Voor het determineerwerk moesten we een paar gebouwen verder waar een complete
prakticumzaal tot onze beschikking stond. Ondanks de grote belangstelling, ongeveer twintig
mensen, was er nog ruimte over.
Bij het uitpakken en installeren op vrijdag gingen de eerste collecties al over tafel.
‘s Middags doken we het aangrenzende Wisentbos in en na enig gericht speurwerk gingen
de doosjes open. Wisentkeutels hebben we niet gezien. Op dode stammen en takken waarin
nog enig vocht voorhanden was groeide al het één en ander zoals korstzwammetjes nog in
een jong stadium of overjarig materiaal dat je eigenlijk maar beter niet onder de microscoop
kunt leggen.
Op zaterdag, d-day, bleek wat we de middag tevoren al vermoedden: ons Cristella-team
was verontreinigd met plaatjeszwamgasten. Het zoektempo lag namelijk onrustbarend hoog
en de honger naar steeds meer terreinen bleek niet te stillen. Het werd dus een dag met van
alles een beetje en Grieta had het druk met de boekhouding.
Het bos van het Waterloopkundig Laboratorium heeft een wirwar van waterloopjes, stuwen en dijkjes met daartussen een mengeling van laantjes en bosjes van allerlei loofhout. Op
een plek werd door een bord van Natuurmonumenten de paddenstoelenrijkdom van het bos
aangeprezen, wat ons alleen maar een ludieke foto opleverde.
Gelukkig was onze jongste deelnemer Jan, zoontje van Iva en Peter-Jan Keizer, al veel
gewend. Hij mocht spelen met een takje, had tijdelijk een hele serie ooms en tantes en kon
slapen in de buggy als hij moe werd.
Een wandeling door het Revebos voor de bezienswaardigheid Discina ancilis (Grote
voorjaarsbekerzwam) leverde daarnaast weinig korstjes op, ieders doosjes waren toch al
grotendeels gevuld.
Voor de zondag werd besloten te kiezen voor één terrein (Waterwingebied Bremerberg)
en dat heeft de korstjes- en rustzoekers goed gedaan.
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Zowel het eerste terrein (Wisentbos) als het laatste (Bremerberg) leverden ons 86 soorten
op. ‘s Zaterdags in het Waterloopkundig Laboratorium vonden we 70 soorten en op de korte
wandeling door het Revebos 14 soorten. Het weekend-totaal kwam op 169.
Verrassende soorten uit de lijst zijn van ons eerste terrein: Hypochnicium polo
nense (Ruwharig elfendoekje), Lindtneria panphyliensis en Uthatobasidium fusisporum
(Spoelsporig trosvlies). In het tweede terrein vonden we onder andere Arachnopeziza aurata
(Beukespinragschijfje), Heterochaetella dubia (Witte suikertrilzwam), Melogramma cam
pylosporium en Unguicularia millepunctata (Zwermwaterkelkje). In het Revebos hebben
we, naast de al vermelde Grote voorjaarsbekerzwam, ook nog een paar korstjes gedaan en
Entoloma cuneatum (Geeltepelsatijnzwam) gevonden. Die laatste is dan weliswaar een plaatjeszwam, maar toch wel leuk. Een hoekje Ratelpopulieren leverde nog Peniophora polygonia
(Roze populiereschorszwam) op.
Bij de laatste excursie, op zondag, vonden we nogmaals het Beukespinragschijfje, en ook
Ceriporiopsis gilvescens (Verkleurende poria), Flagelloscypha minutissima (Klein zweephaarschijfje), Hysterium angustatum (Schorsspleetkogelzwam), Tulasnella tomaculum en
Vararia ochroleuca (Kleinsporig toverkorstje).
Een uitgebreide verhandeling van alle gevonden soorten zou niet passen in één Coolia. We
hebben uit al dit schoons dus weer een keuze gemaakt,
zonder ons te bekommeren om de vraag of Cristella eigenlijk wel aan Ascomyceten doet.
Arachnopeziza aurata Fuckel (Beukespinragschijfje)
werd in twee terreinen op loofhout aangetroffen, in het
waterwingebied zelfs groeiend op meerdere plaatsen.
Oppervlakkig ziet het er uit als bleek en iets gelig getint spinnenwebachtig mycelium en dus niet interessant,
maar als je beter kijkt dan vind je tussen de schimmeldraden talrijke bleek geelgrijze schijfjes omkranst met
witte wimpers. Onder de microscoop zijn de grote asci,
sporen en wimpers gemakkelijk te bekijken (figuur 1).
De sporen zijn draadvormig 55–60 × 2–3 µm met maximaal zeven septen. De asci zijn ongeveer 100 × 10 µm en
hebben een amyloïde pore. Tussen de asci zitten dunne
gesepteerde parafysen. We krijgen langzamerhand de
indruk dat het voorkomen van dit kleinood beperkt is tot
iets basenrijkere bossen.

Figuur 1. Arachopeziza aurata.
Hysterium angustatum Alb. & Schw. ex Merat Vruchtlichaam (in werkelijkheid on
(Schorsspleetkogelzwam) is typisch een dingetje dat je geveer 1 mm groot), en van links naar
verzamelt als je even geen korstjes onder ogen krijgt. rechts een parafyse, twee asci, sporen
Het groeide massaal op de schors van een liggende en randharen. Tekening: Bernhard de
Populierenstam. De vruchtlichaampjes zijn slechts een Vries.
millimeter lang en zitten willekeurig geplaatst half verzonken in de bast (figuur 2). De donkere sporen zijn 17–21,5 × 6,6–7 µm en hebben drie
septen. In de verspreidingsatlas van 2000 staan drie vindplaatsen vermeld. Volgens Dennis
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Figuur 2. Hysterium angustatum. Vrucht
lichaam en drie sporen. Tekening: Bernhard
de Vries.
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(1981) is het een algemene soort op verschillende loofbomen.
Het materiaal van Lindtneria panphyliensis Bernicchia & M. Larsen dat in het
Wisentbos op de onderkant van een loofhouttak zat was geel en
had naast vlakke stukjes ook wratjes en lijsten. Het geheel was
echter nog heel jong en erg teer, en bij het opdrogen verdwenen
0.25mm
0.25 mm
deze uiterlijke kenmerken gedeeltelijk. Microscopisch was er gelukkig nog genoeg te zien (figuur 3). De sporen met korte onregelmatige
lijstjes en wratten meten 7,5–9,5 × 4,5–5,5 µm.
De eerste vondst van deze soort was op 2 mei
1998 in park Staddijk te Nijmegen, waar hij
ook tijdens het Cristella-weekend van 2004
gevonden werd (de Vries, 2005). De huidige
verspreiding zou kunnen wijzen op voorkeur
voor voedselrijke omstandigheden.
Melogramma campylosporium Fr. (figuur
4) lijkt sterk op een
Schorsschijfje.
De
loodgrijze schijfjes van
ongeveer 1,5 mm breed
komen onder de schors
vandaan en bevatten 15
tot 30 verzonken zwarte
peritheciën waarvan de
openingen als kleine
zwarte puntjes zichtbaar
zijn. In de peritheciën Figuur 3. Lindtneria panphyliensis. Basidiën
zitten asci van ongeveer (nog zonder sterigmen), hyfen en sporen.
100–155 × 12–13 µm. Tekening: Bernhard de Vries.
De sporen zijn bruin met
drie septen en met bovendien vrijwel kleurloze punten. Ze meten ongeveer 35–45 × 6 µm. De soort wordt niet in Dennis (1981) vermeld.
Alleen Ellis & Ellis (1997) wijden er enkele regels aan als typisch
Figuur 4. Melogramma campylosporium. Vruchtlichaam (doorsnede
door een stroma met vier peritheciën) en asci. Het maatbalkje is 1,5
mm voor het vruchtlichaam en 20 mm voor de asci. Op de volgende
pagina staan nog vijf rijpe sporen. Tekeningen: Bernhard de Vries.
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voor Haagbeuk. Onze vondst was op een
liggende dode Haagbeuk waarvan alle
dikke takken en de stam er mee vol zaten.
Op 15 januari 2003 werd de soort ook op
Haagbeuk gevonden bij Geulle door Jo
Bollen. De foto van M. bulliardi Tul. in
Breitenbach & Kränzlin (1981) lijkt er
sterk op, alleen wijkt die soort af door anders gesepteerde sporen en het voorkomen
op Hazelaar en Berk.

Waaszwammen (Tulasnella), zoals iedereen weet, zijn prachtige korstjes. Veel
soorten zijn met het blote oog nauwelijks
te zien, laat staan als zodanig te herkennen,
en het ‘Aha-moment’ komt altijd pas achter de microscoop. Het exemplaar van Tulasnella
tomaculum P. Roberts dat we dit weekend vonden viel ook in die categorie: een dun, bleek
grijs zweempje op rot loofhout, verstopt tussen de minuscule zwarte schoorsteentjes van
een Ceratocystis-achtige pyrenomyceet. Onder een sterke stereoloep zag het er niettemin
wat vlezig-gelatineus uit, en een tikje korrelig. Karakteristiek waren echter de microscopische kenmerken (figuur 5): typische Tulasnella-basidiën (waarvan de min-of-meer schuimig
aandoende inhoud eerst in de dan sterk opgezwollen sterigmen vloeit, die pas daarna sporen
maken), hyfen zonder gespen en vrij kleine, licht boonvormige sporen met stompe uiteinden,
die wel wat aan een klein braadworstje doen denken.

Figuur 5. Tulasnella tomaculum. Zes sporen (waarvan één kiemend met een sterigme, waar
op een nieuwe spore gevormd wordt), hyfen en basidiën in verschillende stadia. Tekening:
Nico Dam.
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Tulasnella tomaculum, die we in het Nederlands Worstjessporige waaszwam zouden
kunnen gaan noemen, is in ons land waarschijnlijk niet bijzonder zeldzaam, al wordt hij
natuurlijk alleen gevonden door lieden met een voorliefde voor onzichtbare waasjes. Dat de
soort niettemin niet in ons Overzicht (Arnolds et al., 1995) is opgenomen komt ongetwijfeld
doordat hij pas heel kort voor publicatie daarvan is beschreven (Roberts, 1993), en dus ook
niet in de korstjesflora’s van die tijd, met name Jülich (1984), voorkomt. Met recentere literatuur, zoals deel 3 van Nordic Macromycetes (Hansen & Knudsen, 1997) en Roberts’ eigen
sleutel (Roberts, 1994), is T. tomaculum zonder problemen te determineren. Wie het toch
met Jülich probeert komt waarschijnlijk in de buurt van T. araneosa uit. Die naam wordt
door Roberts (1994) als synoniem van T. pruinosa opgevat, een soort met meer opvallende
vruchtlichamen (dikkere korsten vormend) en elliptische sporen die vaak wat spits toelopen
naar de apiculus op aan.
De laatste jaren wordt T. tomaculum met enige regelmaat in Nederland gevonden, en hij
is dan ook in de Aanvullingen op de Standaardlijst (zie de NMV webstek) te vinden. Volgens
Wolfgang Dämon (2001) zijn er uit Oostenrijk 7 vondsten bekend, daar allemaal op Picea, en
ook in vruchtlichamen van Botryobasidium, een ander korstje. Volgens Krieglsteiner (2000)
is de soort vermoedelijk algemeen in West-Europa.
Als je Uthatobasidium fusisporum (Schroet) Donk (Spoelsporig trosvlies) op de onderzijde
van dood loofhout vindt zie je nergens aan dat
het een Uthatobasidium is. Alleen met een sterke
loupe lijkt het op een Trosvlies; trosjes basidiën
die het oppervlak een ijl en vlokkig onsamenhangend uiterlijk geven. Microscopisch kijkend zie
je het direct (figuur 6): grote viersporige basidiën
en sporen van ongeveer 12 × 7 µm met zo het
schijnt aan beide einden een apiculus. De sporen
kunnen soms wel 20 µm lang worden, dat is even
lang als de basidiën. De soort komt vooral voor
op loofhout in grazige of voedselrijke terreinen
en kan daar ook parasiteren op knollen en wortelstokken van kruidachtige planten.
Vararia ochroleuca (B. & G.) Donk is een
crème- tot licht okerkleurig korstje en heeft een
lengte van ongeveer 10 cm, dus bepaald geen Figuur 6. Uthatobasidium fusisporum. Sporen
klein veegje. De weinige vermeldingen geven (de apiculus zit steeds onderop) en basidiën.
zowel loof- als naaldhout aan. Op een losliggend Tekening: Bernhard de Vries.
stukje bast groeide het vruchtlichaam ook aan de
binnenzijde. Onder de microscoop overheersen de sterk vertakte dikwandige dichohyphidiën
(figuur 7), die in Melzer rood-bruin verkleuren (dextrinoïd). De gesploze hyfen zijn daardoor
wat moeilijk te zien. Dunwandige, elliptische sporen: 3–4 × 2,3–3 µm. Gloeocystiden buikig,
met een puntig, koppig, cylindrisch of papil-achtig uiteinde: 25–45 × 6–9 µm. Basidien:
13–15 × 4,5 µm. De soort is in heel Europa zeldzaam (Hallenberg, 1985).
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Figuur 7: Vararia ochroleuca. Sporen, basidiën,
hyfen, dichohyphidiën en
gloeocystiden. Tekening:
Hermien Wassink.
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Plaat 1: Clavaria zollingeri. Boven: eerste vondst
(foto: Atte vd Berg), rechts en onder vruchtlichamen op dezelfde plek, maar enkele dagen later
(foto’s: Elze Dijkman).
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Plaat 2: Blauwgrijze schorsmycena (Mycena pseudocorticola) in de Twigen. (Foto: Frans
Ozinga)

Plaat 3: Hemitrichia clavata (Doorschijnend langdraadwatje). (Foto: Lenie Bakker)
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Plaat 4: Physarum psittacinum var. psittacinum (Oranjesteelkalkkopje). Boven: vruchtlichamen; onder: plasmodium. (Foto’s: Lenie Bakker)
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Plaat 5: Stemonitis axifera
(Roodbruin netpluimpje). (Foto:
Lenie Bakker)

Plaat 6: Lamproderma scintillans (Witkruinparelmoerkopje).
(Foto: Lenie Bakker)
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MYXOMYCETEN IN DE WASSENAARSE PARKEN
Lenie Bakker
Lange kerkdam 30, 2242 BV Wassenaar
Bakker, L. 2006. Myxomycetes in the parks of Wassenaar. Coolia 49(4): 201–203.
A brief introduction to the Myxomycetes is given, illustrated with several colour photographs.

W

ie geïntereseerd is in paddenstoelen, en zeker diegenen, die zoeken naar kleine
bekerzwammetjes en korstzwammen op dood hout en blad, kan ze tegenkomen:
Myxomyceten. Soms zie je de fel gekleurde plasmodiums, soms de fraai gevormde
of gekleurde sporangiën. Je hebt dan wel een loep nodig, want de meeste sporangiën zijn erg
klein: gemiddeld 1 tot 3 mm hoog. Een paar voorbeelden staan op Platen 3–6.
Myxomyceten, het woord betekent letterlijk slijmzwammen (in het engels Slime Molds),
hebben twee stadia in hun levenscyclus:
1. het plasmodium: dit is een celwandloos rondkruipend protoplasma, net als een amoebe,
dat zich voortbeweegt door uitstulpen en de rest vloeit mee. Daarbij voedt het zich met
schimmelsporen en bacteriën uit de ondergrond.
2. de sporangiën: dit zijn de vruchtlichamen, waarin sporen worden gevormd.
Myxo’s wanneer?
Ze zijn er het hele jaar door, ook in de winter bij niet-vriezend weer, maar de meeste soorten
vind je in de zomer bij warm en vochtig weer.
Hoeveel soorten?
Wereldwijd zijn er ongeveer 900 soorten, maar er worden nog steeds nieuwe bij gevonden.
Ze komen overal voor, behalve aan de polen. In Nederland en België zijn er ca. 400 soorten.
En in de Wassenaarse parken tot nu toe 110. Ter vergelijking: er zijn in Nederland meer dan
4000 soorten paddenstoelen.
Afstamming
Over de afstamming van de Myxomyceten is veel geschreven en gediscussieerd. Het feit dat
ze geen bladgroen hebben, maar ook niet in staat zijn om hout af te breken, plaatst ze buiten
het plantenrijk en het rijk der fungi. Maar omdat ze zich voort kunnen bewegen staan ze wel
dicht bij het dierenrijk. Vast staat nu, dat ze evolutionair gezien zeer oude organismen zijn,
die afstammen van de Protozoa (1-cellige diertjes).
Levenscyclus
Uit de sporen komen bij vochtig weer stukjes 1-cellig protoplasma, al of niet voorzien van
zweepharen. Deze stukjes, Myxamoeben genaamd, kunnen paarsgewijs versmelten tot een
zygote. Zijn de omstandigheden gunstig, dan gaat de kern in de zygote zich vele malen
delen, maar hierbij worden in het protoplasma geen tussenwandjes gevormd. Er ontstaat
zo een omvangrijk 1-cellig geheel met vele kernen. Dit heet het plasmodium. Worden de
omstandigheden ongunstig, (bijvoorbeeld een droge periode), dan worden er wel wandjes ge201
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jaar

aantal
excursies

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

37
27
29
28
24
26
25
23
26
26
32
24
28
27

aantal
vondsten
55
44
75
44
31
59
29
12
74
83
93
54
109
76

aantal
soorten
25
23
35
16
18
26
17
8
42
39
43
31
46
37

aantal
nieuw voor
de parken
11
4
6
0
1
2
2
1
10
6
6
2
3
4

Tabel 1: Myxomyceten van de Wassenaarse Parken, 1992 t/m 2005.
vormd, en er ontstaat een sclerotium of ruststadium. Verbeteren de omstandigheden, dan gaat
het sclerotium weer over in een plasmodium. Blijven de omstandigheden gunstig, dan gaat
het plasmodium over tot fructificatie: het deelt zich op in jonge sporangiën. Hierin worden
sporen gevormd, die tijdens de rijping hun specifieke kleur krijgen, waardoor de sporangiën
van kleur veranderen.
Meer over het plasmodium
We hebben gezien, dat het plasmodium een 1-cellig, meerkernig, celwandloos protoplasma
is. Het kan groot, of juist heel klein zijn, het kan gekleurd of waterig-onopvallend zijn, alles
afhankelijk van de soort.Van sommige is het plasmodium nooit gevonden, dus onbekend.
Het plasmodium is zeer kwetsbaar: een regendruppel erop, of een insect dat er overheen
loopt, kan het vernietigen. Is het plasmodium eenmaal begonnen met het maken van sporangiën, dan is de situatie helemaal precair: worden de omstandigheden ongunstig, dan kan er
geen sclerotium meer gevormd worden, en de jonge sporangiën gaan te gronde.
Het sporangium
Het sporangium kan gesteeld of zittend zijn of nog anders gevormd. In het rijpe sporangium
zitten draden (het capillitium) en de sporen. Afhankelijk van de soort kan het capillitium een
ruimtelijk netwerk vormen, al of niet gevuld met kalk. De draden kunnen glad zijn, of versierd
met stekels of spiralen, of geheel ontbreken, ook dit hangt af van de soort. Tussen de draden
zitten de sporen, eveneens versiert met stekels of een netwerkje. De sporen meten ca. 9–14
µm. Tijdens de rijping van het sporangium krijgen de sporen hun definitieve kleur, waardoor
het sporangium van kleur verandert. Bijvoorbeeld: de onrijpe sporangiën van Badhamia af202
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finis (Wormvormig kalknetje) zijn geel, maar door de vorming van donkerbruine sporen en
tegelijkertijd witte kalk in het capillitium en in het buitenste wandje van het sporangium (dat
heet het peridium) worden ze grijs.
Verzamelen
Om myxomyceten te vinden moet je dood hout en blad afzoeken met een loupe. Met wat
geluk vind je een groepje sporangiën of een plasmodium. Snij met een zakmes een stukje
met myxo’s erop uit het hout of verzamel dood blad of gras met myxo’s erop. Prik dit met
kopspeldjes op kurk of piepschuim in een doosje, zodat ze niet kunnen vallen en dus beschadigen. Vooral plasmodiums zijn zeer kwetsbaar! Thuisgekomen kun je het materiaal met
sporangiën er op, op de bodem van lucifersdoosjes plakken, aan de lucht goed laten drogen,
en op deze manier jaren bewaren. Twee maal per jaar in de diepvries gedurende 48 uur doodt
alle eventuele belagers, terwijl de myxo’s prachtig blijven.
Plasmodiums kunnen in een plastic bakje op nat keukenpapier gelegd worden, in de hoop
dat ze zich verder willen ontwikkelen. Als dat lukt is het heel leuk te volgen, maar vaak gaan
ze te gronde. Beter is eigenlijk om plasmodiums te laten waar ze waren, en de volgende dag
terug te komen, maar dan kunnen ze natuurlijk ook verdwenen zijn.
Kweken
Uit dode schors van levende bomen kunnen met succes myxomyceten gekweekt worden.
Kies ruwe schors, liefst met wat mos of korstmos erop, want dat is een gunstige biotoop. Snij
met een mes ondiep en zonder de boom te beschadigen, kleine stukjes bast uit. Ook dode
bladeren van linde en esdoorn (deze verteren gemakkelijk), en overjarige, dode stengels van
brandnetels en Umbelliferen (Schermbloemigen) doen het zeer goed.
Thuis wordt het materiaal eerst 24 uur in water gelegd om goed nat te worden (anders
krijg je schimmelgroei) en dan gaat het op nat keukenpapier in plastic bakjes. Vindplaats en
datum erbij.
Inspecteer om de paar dagen de bakjes, om te zien of er al plasmodiums verschijnen,
maar soms duurt het wel 2 maanden voor er wat te zien is. De sporangiën zoeken het graag
wat hoger op, omdat ze liever wat droger zitten. Daarom kruipt het plasmodium vlak voor de
fructificatie vaak tegen de wanden van het bakje op.
Wilt U meer weten of Myxomyceten op naam brengen, schaf dan het prachtige boek van N.E.
Nannenga-Bremekamp aan: De Nederlandse Myxomyceten (uitgave KNNV).

AANVULLING
In de bijdrage van Egli et al. in de vorige Coolia is de verwijzing naar het oorspronkelijke
artikel weggevallen: Die luidt:
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. Biological Conservation 129:
271–276.
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Standaardlijst voor de
Nederlandse Myxomyceten (Slijmzwammen)
Hans van Hooff
Lambertushof 30, 5667 SE Geldrop
(Natuurstudiegroep Coalescens)
van Hooff, H. 2006. A Standard List of names for the Dutch species of Myxomycetes. Coolia 49(4):
204–219.
A “provisionally definitive” list of scientific and Dutch names for species of myxomycota occurring
in The Netherlands is presented, based on the nomenclatural work of Lado (2001). The list has also
been approved by leading Flemish myxomycologists.

H

et kon niet uitblijven dat ook de wetenschappelijke namen van de Myxomyceten
kritisch zouden worden bestudeerd en waar nodig herzien. Dit werk heeft Dr. C.
Lado (Spanje) op zich genomen en gepubliceerd in het boekje Nomenmyx (Lado,
2001). Het geeft een zeer gedegen nomenclatorisch onderzoek weer naar alle gepubliceerde Myxomyceten. Als basis heeft Lado het zeer bekende werk “The Myxomycetes” van
Martin en Alexopoulos (1969) genomen. Zij voegden vele namen en variëteiten samen en
gaven geen erkenning aan nieuw afgesplitste geslachten zoals bijv. Collaria, Paradiachea,
Paradiacheopsis, Stemonitopsis en Symphytocarpus. Daartegenover staan onder andere de
werken van Nannenga-Bremekamp (1979, 1983) en Neubert et al. (1993–2000), die vele
geslachten en variëteiten afsplitsten.
Lado staat hier tussenin. Hij accepteert voornoemde geslachten wel, zoals de meeste
Europese en Aziatische myxomycetologen, maar de variëteiten niet. Dit kan als een goed
uitgangspunt worden beschouwd, gelet op de minieme verschillen tussen de opgevoerde variëteiten. Van dat laatste kunnen de volgende voorbeelden worden genoemd:

* Cribraria cancellata var. cancellata en var. fusca, waarbij de var. fusca slechts verschilt
door een klein kommetje aan het uiteinde van de steel. Neubert et al. ontdekten dat er
overgangen bestaan tussen deze twee variëteiten. Het samenvoegen tot één taxon is dan
ook gerechtvaardigd.
* Soms werden variëteiten afgesplitst omdat de sporen 2 µm groter waren. Bij Stemonitis
fusca var. fusca en var. rufescens bestaat zelfs een overlap in de sporenmaat, en in andere
gevallen gaat het om een kleurschakering.
* Zijn er duidelijke verschillen tussen de variëteiten, zoals bij Hemitrichia minor var. pardina en var. minor, dan heeft Lado deze variëteiten ieder als een autonome soort benoemd.
De grootste veranderingen betreffen echter de naamsveranderingen van enkele geslachten, zoals Ceratiomyxa in Famintzinea, Hemitrichia in Hyporhamma, Amaurochaete in
Lachnobolus, Tubifera in Tubulifera en Enteridium in Reticularia. Van de gelegenheid is
tevens gebruik gemaakt om de auteursnamen op de juiste wijze te gebruiken en af te korten
volgens de regels van de International Code of Botanical Nomenclature (ICBN; Greuter et
al., 2000).
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De naamsverandering van de hierboven genoemde geslachten heeft slechts vier jaar stand
gehouden. Bestudering door taxonomen heeft er toe geleid dat van Famintzinea, Hyporhamma
en Lachnobolus de oorspronkelijke naam gehandhaafd diende te worden (Lado et al., 2005):
het blijft dus Ceratiomyxa, Hemitrichia en Amaurochaete. Om nomenclatorische redenen
blijven ook de variëteiten bij Ceratiomyxa fruticulosa bestaan.
Aangezien er een goede samenwerking is tussen Vlamingen en Nederlanders is een concept-lijst ook voorgelegd aan Mw. M. de Haan, Prof. Dr. P. van der Veken en R. Walleyn.
Het resultaat is de lijst op de volgende pagina’s, die “voorlopig” als definitief kan worden
beschouwd, zowel voor de wetenschappelijke als voor de Nederlandse naamgeving.
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Ceratiomyxa fruticulosa (IJsvingertje).
Vruchtlichaam en details.
Uit: Bessey, E.A. (1950). The morphology
and taxonomy of fungi.
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MYXOMYCOTA
Code	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam
900000
Amaurochaete Rostaf.
Dropkussen
900010
Amaurochaete atra (Alb. & Schwein.) Rostaf.
Zwart dropkussen
900020
Amaurochaete tubulina (Alb. & Schwein.) T.Macbr. Bultig dropkussen
901000
Arcyodes O.F.Cook
Kluitje
Arcyodes incarnata (Alb. & Schwein.) O.F.Cook
Vleeskleurig kluitje
901010
902000
Arcyria F.H.Wigg.
Netwatje
902010
Arcyria affinis Rostaf.
Variabel netwatje
902020
Arcyria cinerea (Bull.) Pers.
Asgrauw netwatje
902030
Arcyria denudata (L.) Wettst.
Karmijnrood netwatje
902040
Arcyria ferruginea Saut.
Roodstelig netwatje
902160
Arcyria globosa Schwein.
Kogelrond netwatje
902060
Arcyria incarnata (Pers.) Pers.
Grootmazig netwatje
902080
Arcyria major (G.Lister) Ing
Helroze netwatje
902150
Arcyria margino-undulata Nann.-Bremek. & Y. Yamam.
		
Golfrandnetwatje
902050
Arcyria minuta Buchet
Fopnetwatje
902090
Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg
Lang netwatje
902100
Arcyria oerstedii Rostaf.
Stekelig netwatje
902110
Arcyria pomiformis (Leers) Rostaf.
Kluwennetwatje
902120
Arcyria stipata (Schwein.) Lister
Worstnetwatje
902130
Arcyria versicolor W.Phillips
Veelkleurig netwatje
903000
Badhamia Berk.
Kalknetje
903010
Badhamia affinis Rostaf.
Wormvormig kalknetje
903030
Badhamia capsulifera (Bull.) Berk.
Hoekmazig kalknetje
903040
Badhamia dubia Nann.‑Bremek.
Dubieus kalknetje
903050
Badhamia foliicola Lister
Grasminnend kalknetje
903070
Badhamia lilacina (Fr.) Rostaf.
Lilaroze kalknetje
903080
Badhamia macrocarpa (Ces.) Rostaf.
Variabel kalknetje
903060
Badhamia melanospora Speg.
Sierlijk kalknetje
903100
Badhamia nitens Berk.
Oranjegeel kalknetje
903110
Badhamia panicea (Fr.) Rostaf.
Roodvoetkalknetje
903120
Badhamia utricularis (Bull.) Berk.
Troskalknetje
903130
Badhamia versicolor Lister
Veelkleurig kalknetje
904000
Brefeldia Rostaf.
Reuzenkussen
904010
Brefeldia maxima (Fr.) Rostaf.
Zwart reuzenkussen
905000
Calomyxa Nieuwl.
Parelmoerwatje
905010
Calomyxa metallica (Berk.) Nieuwl.
Gewoon parelmoerwatje
944000
Calonema Morgan
Glanskopje
944010
Calonema geesinkii Nann.‑Bremek.
Glad glanskopje
906000
Ceratiomyxa J.Schröt.
IJsvingertje
906010
Ceratiomyxa fruticulosa (O.F.Mϋll.) T.Macbr
Gewoon ijsvingertje
906011
Ceratiomyxa fruticulosa var. arbuscula (Berk. & Br.) Nann.-Bremek.
		
Boomvormig ijsvingertje
906012
Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
Gewoon ijsvingertje
908000
Clastoderma A.Blytt
Kniksteeltje
908010
Clastoderma debaryanum A.Blytt
Wandplaatjeskniksteeltje

206

Myxostandaard.indd 206

17-9-2006 22:19:10

909000
Collaria Nann.‑Bremek.
Kraagkroeskopje
909030
Collaria arcyrionema (Rostaf.) Nann.‑Bremek.
Goudkleurig kraagkroeskopje
909040
Collaria lurida (Lister) Nann.‑Bremek.
Groot kraagkroeskopje
909020
Collaria rubens (Lister) Nann.‑Bremek.
Vastgehecht kraagkroeskopje
910000
Colloderma G.Lister
Gelatinepropje
910010
Colloderma oculatum (C.Lippert) G.Lister
Ooggelatinepropje
911000
Comatricha Preuss
Kroeskopje
911010
Comatricha alta Preuss
Langharig kroeskopje
909010
Comatricha elegans (Racib.) G.Lister
Hemels kroeskopje
Comatricha ellae Härk.
Netvormig kroeskopje
911020
911030
Comatricha filamentosa Meyl.
Engelenhaarkroeskopje
911120
Comatricha fragilis Meyl.
Warrig kroeskopje
911040
Comatricha laxa Rostaf.
Open kroeskopje
911150
Comatricha laxifila R.K.Chopra & T.N.Lakh.
Doorzichtig kroeskopje
911050
Comatricha longipila Nann.‑Bremek.
IJl kroeskopje
911060
Comatricha nigra (Pers.) J.Schröt.
Langstelig kroeskopje
911160
Comatricha nodulifera Wollman & Alexop.
Knotskroeskopje
911070
Comatricha pulchella (C.Bab.) Rostaf.
Golvend kroeskopje
911140
Comatricha pulchelloides Nann.‑Bremek.
Piekerig kroeskopje
911080
Comatricha rigidireta Nann.‑Bremek.
Grootsporig kroeskopje
911170
Comatricha rutilipedata H.Marx
Elzenpropkroeskopje
911090
Comatricha suksdorfii Ellis & Everh.
Bruinzwart kroeskopje
911100
Comatricha tenerrima (M.A.Curtis) G.Lister
Spits kroeskopje
912000
Craterium Trentep.
Kalkbekertje
912070
Craterium aureomagnum Hooff & Nann.‑Bremek.
Goudgeel kalkbekertje
912010
Craterium aureonucleatum Nann.‑Bremek.
Goudhartkalkbekertje
912020
Craterium aureum (Schumach.) Rostaf.
Citroengeel kalkbekertje
912080
Craterium concinnum Rex
Bruin kalkbekertje
912061
Craterium dictyosporum (Rostaf.) H.Neubert, Nowotny & K.Baumann
		
Purperbruin kalkbekertje
912040
Craterium leucocephalum (Pers.) Ditmar
Conisch kalkbekertje		
912050
Craterium minutum (Leers) Fr.
Witdekselkalkbekertje
912060
Craterium obovatum Peck
Netkalkbekertje

~/~1

/}
!~
Craterium aureomagnum (Goudgeel kalkbekertje). Tekening: Hans van Hooff.
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913000
Cribraria Pers.
Lantaarntje
913010
Cribraria argillacea (Pers.) Pers.
Zandkleurig lantaarntje
913020
Cribraria aurantiaca Schrad.
Goudgeel lantaarntje
913030
Cribraria cancellata (Batsch) Nann.‑Bremek.
Knikkend lantaarntje
913050
Cribraria ferruginea Meyl.
Roestkleurig lantaarntje
913040
Cribraria intricata Schrad.
Stervormig lantaarntje
913150
Cribraria lepida Meyl.
Purperen lantaarntje
913060
Cribraria martinii Nann.‑Bremek.
Veelribbig lantaarntje
913070
Cribraria microcarpa (Schrad.) Pers.
Klein lantaarntje
913080
Cribraria mirabilis (Rostaf.) Massee
Prachtlantaarntje
913170
Cribraria oregana H.C.Gilbert
Berglantaarntje
913100
Cribraria persoonii Nann.‑Bremek.
Hazelnootkleurig lantaarntje
913110
Cribraria rufa (Roth) Rostaf.
Wijdmazig lantaarntje
913120
Cribraria violacea Rex
Violet lantaarntje
913130
Cribraria vulgaris Schrad.
Hoeksporig lantaarntje
914000
Diachea Fr.
Glinsterkopje
914010
Diachea leucopodia (Bull.) Rostaf.
Witpootglinsterkopje
945000
Diacheopsis Meyl.
Teernetje
945010
Diacheopsis laxifila Nann.‑Bremek. & Hooff
Grijs teernetje
915000
Dianema Rex
Zijdekussentje
915010
Dianema depressum (Lister) Lister
Grijsbruin zijdekussentje
915020
Dianema harveyi Rex
Rood zijdekussentje
916000
Dictydiaethalium Rostaf.
Netplaatje
916020
Dictydiaethalium plumbeum (Schumach.) Rostaf.
Loodkleurig netplaatje
917000
Diderma Pers.
Kalkschaaltje
917010
Diderma asteroides (Lister & G.Lister) G.Lister
Stervormig kalkschaaltje
917260
Diderma brunneobasale S.L.Stephenson & Nann.‑Bremek.
		
Bruin kalkschaaltje
917030
Diderma carneum Nann.‑Bremek.
Roze kalkschaaltje
917270
Diderma chondrioderma(de Bary & Rostaf.) G.Lister Vliezig kalkschaaltje
917040
Diderma cinereum Morgan
Parelgrijs kalkschaaltje
917050
Diderma cingulatum Nann.‑Bremek.
Knotskalkschaaltje
917060
Diderma deplanatum Fr.
Plat kalkschaaltje
917070
Diderma donkii Nann.‑Bremek.
Dof kalkschaaltje
917080
Diderma effusum (Schwein.) Morgan
Versmolten kalkschaaltje
917090
Diderma floriforme (Bull.) Pers.
Tulpvormig kalkschaaltje
917100
Diderma globosum Pers.
Bol kalkschaaltje
917110
Diderma hemisphaericum (Bull.) Hornem.
Schijfvormig kalkschaaltje
917120
Diderma montanum (Meyl.) Meyl.
Dunstelig kalkschaaltje
917130
Diderma ochraceum Hoffm.
Okerkleurig kalkschaaltje
917230
Diderma radiatum (L.) Morgan
Bruinwit kalkschaaltje
917150
Diderma rimosum Eliasson & Nann.‑Bremek.
Bros kalkschaaltje
917240
Diderma rufostriatum Nann.‑Bremek. & Lado
Roodgevlekt kalkschaaltje
917160
Diderma rufum Nann.‑Bremek.
Roodbruin kalkschaaltje
917140
Diderma saundersii (Massee) Lado
Papierdun kalkschaaltje
917220
Diderma simplex (J.Schröt.) G.Lister
Vuilgeel kalkschaaltje
917170
Diderma spumarioides (Fr.) Fr.
Witvoetig kalkschaaltje
917210
Diderma subviridifuscum Buyck
Groenvliezig kalkschaaltje
917180
Diderma testaceum (Schrad.) Pers.
Kussenkalkschaaltje
917190
Diderma trevelyanii (Grev.) Fr.
Kelkvormig kalkschaaltje
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917200
918000
918010
918020
918030
918240
918040
918050
918060
918070
918080
918090
918100
918110
918120
918130
918140
918150
918160
918230
918250
918170
918180
948010
918190
918210
918220
919000
919010
919020
919030
919040
943000
943010

Diderma umbilicatum Pers.
Didymium Schrad.
Didymium anellus Morgan
Didymium applanatum Nann.‑Bremek.
Didymium bahiense Gottsb.
Didymium clavodecus K.D.Whitney
Didymium clavus (Alb. & Schwein.) Rabenh.
Didymium comatum (Lister) Nann.‑Bremek.
Didymium difforme (Pers.) Gray
Didymium dubium Rostaf.
Didymium eximium Peck
Didymium karstensii Nann.‑Bremek.
Didymium leptotrichum (Racib.) Massee
Didymium megalosporum Berk. & M.A.Curtis
Didymium melanospermum (Pers.) T.Macbr.
Didymium minus (Lister) Morgan
Didymium nigripes (Link) Fr.
Didymium ovoideum Nann.‑Bremek.
Didymium pertusum Berk.
Didymium projectile T.N.Lakh. & K.G.Mukerji
Didymium quitense (Pat.) Torrend
Didymium serpula Fr.
Didymium squamulosum (Alb. & Schwein.) Fr.
Didymium sturgisii Hagelst.
Didymium trachysporum G.Lister
Didymium vaccinum (Durieu & Mont.) Buchet
Didymium verrucosporum A.L.Welden
Echinostelium de Bary
Echinostelium brooksii K.D.Whitney
Echinostelium cribrarioides Alexop.
Echinostelium fragile Nann.‑Bremek.
Echinostelium minutum de Bary
Elaeomyxa Hagelst.
Elaeomyxa cerifera (G.Lister) Hagelst.

Diderma donkii (Dof kalkschaaltje). Tekening: Hans van
Hooff.
Robuust kalkschaaltje
Kristalkopje
Ringvormig kristalkopje
Plat kristalkopje
Spitsstelig kristalkopje
Sierspoorkristalkopje
Spijkerkristalkopje
Spiraaldradig kristalkopje
Glad kristalkopje
Netvormig kristalkopje
Okersteelkristalkopje
Dubbelwandig kristalkopje
Schubbig kristalkopje
Oranjestelig kristalkopje
Vlekkig kristalkopje
Kleinvlekkig kristalkopje
Zwartstelig kristalkopje
Eivormig kristalkopje
Spikkelstelig kristalkopje
Trechterdraadkristalkopje
Ruw kristalkopje
Blazig kristalkopje
Variabel kristalkopje
Traliekristalkopje
Grofsporig kristalkopje
Napvormig kristalkopje
Knikkend kristalkopje
Dwerglantaarntje
Gekraagd dwerglantaarntje
Netvormig dwerglantaarntje
Teer dwerglantaarntje
Bleek dwerglantaarntje
Weerschijnbolletje
Gesteeld weerschijnbolletje
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920000
920010
922000
922020
922030
922040
922090
922050
922100
922070

Enerthenema Bowman
Enerthenema papillatum (Pers.) Rostaf.
Fuligo Haller
Fuligo cinerea (Schwein.) Morgan
Fuligo intermedia T.Macbr.
Fuligo laevis Pers.
Fuligo leviderma H.Neubert, Nowotny & K.Baumann
Fuligo licentii Buchet
Fuligo luteonitens L.G.Krieglst. & Nowotny
Fuligo septica (L.) F.H.Wigg.

Parapluutje
Papilparapluutje
Kalkkussen
Grijs kalkkussen
Dunwandig kalkkussen
Dikwandig kalkkussen
Glad kalkkussen
Kristalkalkkussen
Populierkalkkussen
Heksenboter
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Fuligo luteonitens (Populierkalkkussen). Tekening: Hans van Hooff.
923000
923010
923020
923030
902070
923040
923050
923051
923060
923070
924000
924010
924020

Hemitrichia Rostaf.
Hemitrichia calyculata (Speg.) M.L.Farr
Hemitrichia clavata (Pers.) Rostaf.
Hemitrichia intorta (Lister) Lister
Hemitrichia leiocarpa (Cooke) Lister
Hemitrichia leiotricha G.Lister
Hemitrichia minor G.Lister
Hemitrichia pardina (Minakata) Ing
Hemitrichia serpula (Scop.) Rostaf.
Hemitrichia vesiculosa Nann.‑Bremek. & Frentrop
Lamproderma Rostaf.
Lamproderma arcyrioides (Sommerf.) Rostaf.
Lamproderma collinsii T.N.Lakh. & K.G.Mukerji

Langdraadwatje
Groot langdraadwatje
Doorschijnend langdraadwatje
Stekelig langdraadwatje
Grijs langdraadwatje
Bolrond langdraadwatje
Dwerglangdraadwatje
Wrattig langdraadwatje
Netvormig langdraadwatje
Blaasvormig langdraadwatje
Parelmoerkopje
Purper parelmoerkopje
Dof parelmoerkopje
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924050
Lamproderma columbinum (Pers.) Rostaf.
Groot parelmoerkopje
924030
Lamproderma gulielmae Meyl.
Bruingevlekt parelmoerkopje
924040
Lamproderma scintillans (Berk. & Broome) Morgan Witkruinparelmoerkopje
925000
Leocarpus Link
Druivenpitje
925010
Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf.
Glanzend druivenpitje
926000
Lepidoderma de Bary
Sneeuwvlokje
926010
Lepidoderma tigrinum (Schrad.) Rostaf.
Prachtsneeuwvlokje
927000
Licea Schrad.
Sporendoosje
927010
Licea belmontiana Nann.‑Bremek.
Dwergsporendoosje
927020
Licea biforis Morgan
Afgeplat sporendoosje
927140
Licea bryophila Nann.‑Bremek.
Zilverkleurig sporendoosje
927030
Licea castanea G.Lister
Kastanjebruin sporendoosje
927040
Licea chelonoides Nann.‑Bremek.
Grootsporig sporendoosje
927170
Licea cristallifera Flattau
Kristalsporendoosje
927130
Licea floriformis T.N.Lakh. & R.K.Chopra
Kortstelig sporendoosje
927050
Licea kleistobolus G.W.Martin
Zilveren sporendoosje
927180
Licea longa Flatau
Langsteelsporendoosje
927060
Licea marginata Nann.‑Bremek.
Rouwrandsporendoosje
927070
Licea minima Fr.
Roestsporig sporendoosje
927080
Licea operculata (Wingate) G.W.Martin
Gesteeld sporendoosje
927090
Licea parasitica (Zukal) G.W.Martin
Zijden sporendoosje
927190
Licea pedicellata (H.C.Gilbert) H.C.Gilbert
Diksteelsporendoosje
927100
Licea pusilla Schrad.
Zwartbruin sporendoosje
927102
Licea pygmaea (Meyl.) Ing
Klein sporendoosje
927200
Licea sambucina D.W.Mitch.
Algensporendoosje
927160
Licea scyphoides T.E.Brooks & H.W.Keller
Evenaarsporendoosje
927110
Licea testudinacea Nann.‑Bremek.
Ritssporendoosje
927120
Licea variabilis Schrad.
Groot sporendoosje
928000
Lindbladia Fr.
Neplantaarntje
928010
Lindbladia tubulina Fr.
Geelbruin neplantaarntje
929000
Lycogala Adans.
Boomwrat
929040
Lycogala confusum Nann.-Bremek. ex Ing
Gekamerde boomwrat
929010
Lycogala conicum Pers.
Dwergboomwrat
929020
Lycogala epidendrum (L.) Fr.
Gewone boomwrat
929050
Lycogala exiguum Morgan
Kleine boomwrat
929030
Lycogala flavofuscum (Ehrenb.) Rostaf.
Reuzenboomwrat
930000
Macbrideola H.C.Gilbert
Holsteeltje
930010
Macbrideola cornea (G.Lister & Cran) Alexop.
Dwergholsteeltje
930020
Macbrideola reticulospora Hooff & Nann.‑Bremek. Ovaal holsteeltje
931000
Metatrichia Ing
Kelkpluisje
931010
Metatrichia floriformis (Schwein.) Nann.‑Bremek.
Donkerbruin kelkpluisje
931020
Metatrichia vesparia (Batsch) Nann.‑Bremek. ex G.W.Martin & Alexop.
		
Gebundeld kelkpluisje
932000
Mucilago Battarra
Kalkschuim
932010
Mucilago crustacea F.H.Wigg.
Groot kalkschuim
933000
Oligonema Rostaf.
Goudbolletje
933010
Oligonema aurantium Nann.‑Bremek.
Oranje goudbolletje
933020
Oligonema flavidum (Peck) Peck
Wrattig goudbolletje
933040
Oligonema fulvum Morgan
Bruingeel goudbolletje
933030
Oligonema schweinitzii (Berk.) G.W.Martin
Dwerggoudbolletje
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949000
Paradiachea Hertel
Regenboogje
914020
Paradiachea caespitosa (Sturgis) Hertel ex H.Neubert, Nowotny & K.Baumann
		
Kortsteelregenboogje
934000
Paradiacheopsis Hertel
Dwergkroeskopje
934010
Paradiacheopsis cribrata Nann.‑Bremek.
Gesloten dwergkroeskopje
934030
Paradiacheopsis fimbriata (G.Lister & Cran) Hertel ex Nann.-Bremek
		
Knotsdwergkroeskopje
934040
Paradiacheopsis longipes Hooff & Nann.‑Bremek.
Langstelig dwergkroeskopje
911130
Paradiacheopsis microcarpa (Meyl.) D.W.Mitch. ex Ing
Dikharig dwergkroeskopje		
934050
934020
935000
935010
935020
935030
935040
935050
936000
936220
936170
936010
936020
936030
936040
936050
936060
936070
936080
936090
936100
936340
936360
936110
936370
936120
936130
936140
936380
936150
936160
936180
936190
936200
936210
936350
936230
936240

Paradiacheopsis rigida (Brânză) Nann.‑Bremek.
Open dwergkroeskopje
Paradiacheopsis solitaria (Nann.‑Bremek.) Nann.-Bremek.
Eenzaam dwergkroeskopje
Perichaena Fr.
Goudkussentje
Perichaena chrysosperma (Curr.) Lister
Variabel goudkussentje
Perichaena corticalis (Batsch) Rostaf.
Dekselgoudkussentje
Perichaena depressa Lib.
Plat goudkussentje
Perichaena pedata (Lister & G.Lister) G.Lister
Gesteeld goudkussentje
Perichaena vermicularis (Schwein.) Rostaf.
Wormvormig goudkussentje
Physarum Pers.
Kalkkopje
Physarum album (Bull.) Chevall.
Knikkend kalkkopje
Physarum auriscalpium Cooke
Oranjegeel kalkkopje
Physarum bethelii T.Macbr. ex G.Lister
Gedeukt kalkkopje
Physarum bitectum G.Lister
Niervormig kalkkopje
Physarum bivalve Pers.
Opensplijtend kalkkopje
Physarum cinereum (Batsch) Pers.
Grijs kalkkopje
Physarum compressum Alb. & Schwein.
Samengedrukt kalkkopje
Physarum confertum T.Macbr.
Geaderd kalkkopje
Physarum conglomeratum (Fr.) Rostaf.
Geklonterd kalkkopje
Physarum contextum (Pers.) Pers.
Bros kalkkopje
Physarum daamsii Nann.‑Bremek.
Vliesstelig kalkkopje
Physarum didermoides (Pers.) Rostaf.
Strokalkkopje
Physarum equatorisporum Hooff & Nann.‑Bremek. Saturnuskalkkopje
Physarum flavicomum Berk.
Fijn kalkkopje
Physarum flavidum (Peck) Peck
Tolvormig kalkkopje
Physarum galbeum Wingate
Goudgeel kalkkopje
Physarum globuliferum (Bull.) Pers.
Bolkalkkopje
Physarum gyrosum Rostaf.
Rozetvormig kalkkopje
Physarum lateritium (Berk. & Ravenel) Morgan
Scharlaken kalkkopje
Physarum lenticulare Nann.-Bremek. & Y.Yamam.
Lensvormig kalkkopje
Physarum leucophaeum Fr.
Grijswit kalkkopje
Physarum leucopus Link
Witsteelkalkkopje
Physarum licheniforme (Schwein.) Lado
Korstmoskalkkopje
Physarum murinum Lister
Vuil kalkkopje
Physarum mutabile (Rostaf.) G.Lister
Withartkalkkopje
Physarum nudum T.Macbr.
Naakt kalkkopje
Physarum oblatum T.Macbr.
Peervormig kalkkopje
Physarum perfectum M.Peck
Somber kalkkopje
Physarum psittacinum Ditmar
Oranjesteelkalkkopje
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Physarum flavicomum (Fijn kalkkopje). Tekening: Hans van Hooff.
936250
936260
936270
936280
936290
936300
936310
936330
936320
942000
942010
921000
921010
921020
921071
921030
921040
921050
921060
921070

Physarum pulcherripes Peck
Physarum pusillum (Berk. & M.A.Curtis) G.Lister
Physarum reniforme (Massee) G.Lister
Physarum robustum (Lister) Nann.‑Bremek.
Physarum straminipes Lister
Physarum styriacum Gottsb.
Physarum vernum Sommerf.
Physarum virescens Ditmar
Physarum viride (Bull.) Pers.
Prototrichia Rostaf.
Prototrichia metallica (Berk.) Massee
Reticularia Bull.
Reticularia aurea Nann.-Bremek.
Reticularia intermedia Nann.‑Bremek.
Reticularia jurana Meyl.
Reticularia liceoides (Lister) Nann.‑Bremek.
Reticularia lobata Lister
Reticularia lycoperdon Bull.
Reticularia olivacea (Erenb.) Fr.
Reticularia splendens Morgen

Fraaisteelkalkkopje
Bruinstelig kalkkopje
Meerstelig kalkkopje
Fors kalkkopje
Vlaksporig kalkkopje
Grootsporig kalkkopje
Vroeg kalkkopje
Grijsgroen kalkkopje
Geelgroen kalkkopje
Doorschijnpluisje
Klein doorschijnpluisje
Boomkussen
Geel boomkussen
Dunwandig boomkussen
Witrandboomkussen
Wormvormig boomkussen
Miniboomkussen
Zilveren boomkussen
Olijfkleurig boomkussen
Rossig boomkussen
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946000
Stemonaria Nann.‑Bremek., R.Sharma & Y.Yamam. Hoornpluimpje
939060
Stemonaria longa (Peck) Nann.‑Bremek., R.Sharma & Y.Yamam.
		
Gevorkt hoornpluimpje
937000
Stemonitis Gled.
Netpluimpje
937010
Stemonitis axifera (Bull.) T.Macbr.
Roodbruin netpluimpje
937020
Stemonitis flavogenita E.Jahn
Schijfnetpluimpje
937030
Stemonitis fusca Roth
Gebundeld netpluimpje
937040
Stemonitis herbatica Peck
Glad netpluimpje
937050
Stemonitis inconspicua Nann.‑Bremek.
Klein netpluimpje
937060
Stemonitis lignicola Nann.‑Bremek.
Lang netpluimpje
937130
Stemonitis marjana Y.Yamam.
Clustervormig netpluimpje
937070
Stemonitis mussooriensis G.W.Martin, K.S.Thind & Sohi
		
Ruig netpluimpje
937090
Stemonitis pallida Wingate
Stekelig netpluimpje
937100
Stemonitis smithii T.Macbr.
Kaneelkleurig netpluimpje
937110
Stemonitis splendens Rostaf.
Grootmazig netpluimpje
937120
Stemonitis virginiensis Rex
Bruin netpluimpje
938000
Stemonitopsis (Nann.‑Bremek.)Nann.‑Bremek.
Schijnpluimpje
911110
Stemonitopsis aequalis (Peck) Y.Yamam.
Teer schijnpluimpje
938010
Stemonitopsis amoena (Nann.‑Bremek.) Nann.‑Bremek.
		
Roestbruin schijnpluimpje
938020
Stemonitopsis gracilis (G.Lister) Nann.‑Bremek.
Golfdradig schijnpluimpje
938030
Stemonitopsis hyperopta (Meyl.) Nann.-Bremek.
Fier schijnpluimpje
938040
Stemonitopsis microspora (Lister) Nann.‑Bremek.
Kleinsporig schijnpluimpje
938050
Stemonitopsis peritricha (Nann.‑Bremek.) Nann.-Bremek.
		
Hoekmazig schijnpluimpje
938070
Stemonitopsis subcaespitosa (Peck) Nann.-Bremek. Zeefvoetschijnpluimpje
938060
Stemonitopsis typhina (F.H.Wigg.) Nann.‑Bremek.
Zilveren schijnpluimpje
939000
Symphytocarpus Ing & Nann.‑Bremek.
Pluimkussentje
939010
Symphytocarpus amaurochaetoides Nann.‑Bremek. Netsporig pluimkussentje
939020
Symphytocarpus confluens (Cooke & Ellis) Ing & Nann.-Bremek.
Versmolten pluimkussentje
939030
Symphytocarpus cristatus Nann.‑Bremek.
Richelsporig pluimkussentje
939040
Symphytocarpus flaccidus (Lister) Ing & Nann.‑Bremek.
		
Bleek pluimkussentje
939050
Symphytocarpus impexus Ing & Nann.‑Bremek.
Wratsporig pluimkussentje
939070
Symphytocarpus trechisporus (Berk. ex Torrend) Nann.‑Bremek.
		
Stekelsporig pluimkussentje
940000
Trichia Haller
Draadwatje
940010
Trichia affinis de Bary
Bolvormig draadwatje
940020
Trichia botrytis (J.F.Gmel.) Pers.
Zwart draadwatje
940030
Trichia contorta (Ditmar) Rostaf.
Dikwandig draadwatje
940040
Trichia decipiens (Pers.) T.Macbr.
Peervormig draadwatje
940150
Trichia erecta Rex
Langstelig draadwatje
940050
Trichia favoginea (Batsch) Pers.
Cilindervormig draadwatje
940060
Trichia flavicoma (Lister) Ing
Veelvlekkig draadwatje
940070
Trichia mirabilis Nann.‑Bremek.
Dundradig draadwatje
940080
Trichia munda (Lister) Meyl.
Minidraadwatje
940090
Trichia persimilis P.Karst.
Goudgeel draadwatje
940100
Trichia scabra Rostaf.
Gezellig draadwatje
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940140
Trichia subfusca Rex.
Donker draadwatje
940110
Trichia varia (Pers.) Pers.
Fopdraadwatje
940120
Trichia verrucosa Berk.
Veelkoppig draadwatje
941000
Tubulifera O.F.Mϋll. ex Jacq.
Buiskussen
941020
Tubulifera arachnoidea Jacq.
Rossig buiskussen
941010
Tubulifera dimorphoteca (Nann.‑Bremek. & Loer.) Lado
		
Ruwstelig buiskussen
907000
Willkommlangea Kuntze
Graatje
Willkommlangea reticulata (Alb. & Schwein.) Kuntze Geperforeerd graatje
907010

VERANDERINGEN TEN OPZICHTE VAN DE EERDER GEPUBLICEERDE LIJST IN
COOLIA (van Hooff & de Haan, 2000)
902070

Arcyria leiocarpa (Cooke) Martin & Alexop.
Spiraalvormig netwatje
= Hemitrichia leiocarpa (Cooke) Lister
Grijs langdraadwatje
903020
Badhamia armillata Nann.‑Brem.
Uitstralend kalknetje
= Badhamia affinis Rostaf.
Uitstralend kalknetje
903060
Badhamia gracilis (Macbr.) Macbr.
Sierlijk kalknetje
= Badhamia melanospora Speg.
Sierlijk kalknetje
903090
Badhamia gracilis var. melanospora (Speg.) Castillo, Moreno & Illana
		
Sierlijk kalknetje
= Badhamia melanospora Speg.
Sierlijk kalknetje
903071
Badhamia lilacina var. lilacina
Lilaroze kalknetje
= Badhamia lilacina (Fr.) Rostaf.
Lilaroze kalknetje
903072
Badhamia lilacina var. megaspora Nann.‑Brem.
Lilaroze kalknetje
= Badhamia lilacina (Fr.) Rostaf.
Lilaroze kalknetje
905011
Calomyxa metallica var. metallica
Gewoon parelmoerwatje
= Calomyxa metallica (Berk.) Nieuwl.
Gewoon parelmoerwatje
906011
Ceratiomyxa fruticulosa var. arbuscula (Berk. & Br.) Nann.-Bremek.
		
IJsvingertje
= Ceratiomyxa fruticulosa var. arbuscula
Boomvormig ijsvingertje
906012
Ceratiomyxa fruticulosa (O.F.Mϋll.) T.Macbr. var. fruticulosa
		
IJsvingertje
= Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa
Gewoon ijsvingertje
909010
Collaria elegans (Racib.) Dhillon & Nann.‑Brem.
Hemels kraagkroeskopje
= Comatricha elegans (Racib.) G.Lister
Hemels kroeskopje
909011
Collaria elegans var. elegans
Hemels kraagkroeskopje
= Comatricha elegans (Racib.) G.Lister
Hemels kroeskopje
909012
Collaria elegans var. pallens (Meylan) Dhillon
Hemels kraagkroeskopje
= Comatricha elegans (Racib.) G.Lister
Hemels kroeskopje
911110
Comatricha aequalis Peck
Teer kroeskopje
= Stemonitopsis aequalis (Peck) Y.Yamam.
Teer schijnpluimpje
911041
Comatricha laxa var. Laxa
Open kroeskopje
= Comatricha laxa Rostaf.
Open kroeskopje
911130
Comatricha microcarpa (Meylan) Kowalski
Dikharig kroeskopje
= Paradiacheopsis microcarpa (Meyl.) D.W.Mitch. ex Ing
		
Dikharig dwergkroeskopje
911061
Comatricha nigra var. nigra
Langstelig kroeskopje
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= Comatricha nigra (Pers.) Schröt.
Langstelig kroeskopje
Comatricha pulchella var. fusca G.Lister
Golvend kroeskopje
= Comatricha pulchella (C.Bab.) Rostaf.
Golvend kroeskopje
911072
Comatricha pulchella var. pulchella
Golvend kroeskopje
= Comatricha pulchella (C.Bab.) Rostaf.
Golvend kroeskopje
912030
Craterium brunneum Nann.‑Brem.
Donkerbruin kalkbekertje
= Craterium minutum (Leers) Fr.
Witdekselkalkbekertje
912042
Craterium leucocephalum var. leucocephalum
Conisch kalkbekertje
= Craterium leucocephalum (Pers.) Ditmar
Conisch kalkbekertje 		
912041
Craterium leucocephalum var. cylindricum (Massee) G. Lister
		
Conisch kalkbekertje
= Craterium leucocephalum (Pers.) Ditmar
Conisch kalkbekertje		
912043
Craterium leucocephalum var. scyphoides (Cooke & Balf.) G.Lister
		
Conisch kalkbekertje
= Craterium leucocephalum (Pers.) Ditmar
Conisch kalkbekertje
912061
Craterium obovatum var. dictyospora (Rost.) A. Lister Netkalkbekertje
= Craterium dictyosporum (Rostaf.) H.Neubert, Nowotny & K.Baumann
		
Purperbruin kalkbekertje
913031
Cribraria cancellata var. cancellata
Knikkend lantaarntje
= Cribraria cancellata (Batsch) Nann.‑Bremek.
Knikkend lantaarntje
913032
Cribraria cancellata var. fusca (A.Lister) Nann.-Bremek.
		
Knikkend lantaarntje
= Cribraria cancellata (Batsch) Nann.‑Bremek.
Knikkend lantaarntje
913170
Cribraria montana Nann.‑Brem.
Berglantaarntje
= Cribraria oregana H.C.Gilbert
Berglantaarntje
913090
Cribraria pachydictyon Nann.‑Brem.
Deltamazig lantaarntje
= Cribraria microcarpa (Schrad.) Pers.
Klein lantaarntje
914020
Diachea caespitosa (Sturgis) A. & G.Lister
Kortsteelglinsterkopje
= Paradiachea caespitosa (Sturgis) Hertel ex H.Neubert, Nowotny & K.Baumann
		
Kortsteelregenboogje
945010
Diacheopsis laxifilum Nann.‑Bremek. & Hooff
Grijs teernetje
= Diacheopsis laxifila Nann.‑Bremek. & Hooff
Grijs teernetje
916030
Dictydiaethalium cinnabarinum (Berk. & Br.) Hiranuma
		
Rood netplaatje
= Dictydiaethalium plumbeum (Schumach.) Rostaf. Loodkleurig netplaatje
916010
Dictydiaethalium ferrugineum Nann.‑Brem.
Roestkleurig netplaatje
= Dictydiaethalium plumbeum (Schumach.) Rostaf. Loodkleurig netplaatje
916021
Dictydiaethalium plumbeum var. plumbeum
Loodkleurig netplaatje
= Dictydiaethalium plumbeum (Schumach.) Rostaf. Loodkleurig netplaatje
917051
Diderma cingulatum var. rimosum (Eliass. & Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek.
= Diderma rimosum Eliasson & Nann.‑Bremek.
Bros kalkschaaltje
917052
Diderma cingulatum var. rimosum forma pallidosporum Nann.‑Brem. & Y.Yamamoto
		
Knotskalkschaaltje
= Diderma rimosum Eliasson & Nann.‑Bremek.
Bros kalkschaaltje
917071
Diderma donkii var. donkii
Dof kalkschaaltje
= Diderma donkii Nann.‑Bremek.
Dof kalkschaaltje
917072
Diderma donkii var. echinosporum Buyck
Dof kalkschaaltje
= Diderma donkii Nann.‑Bremek.
Dof kalkschaaltje
917081
Diderma effusum var. effusum
Versmolten kalkschaaltje
= Diderma effusum (Schwein.) Morgan
Versmolten kalkschaaltje
911071
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917082

Diderma effusum var. pachytrichos Nann.‑Brem.
Versmolten kalkschaaltje
= Diderma effusum (Schwein.) Morgan
Versmolten kalkschaaltje
917121
Diderma montanum var. montanum
Dunstelig kalkschaaltje
= Diderma montanum (Meyl.) Meyl.
Dunstelig kalkschaaltje
917140
Diderma platycarpum Nann‑Brem.
Papierdun kalkschaaltje
= Diderma saundersii (Rostaf.) T.Macbr.
Papierdun kalkschaaltje
917141
Diderma platycarpum var. platycarpum
Papierdun kalkschaaltje
= Diderma saundersii (Rostaf.) T.Macbr.
Papierdun kalkschaaltje
917020
Diderma platycarpum var. berkeleyanum Nann.‑Brem. Papierdun kalkschaaltje
= Diderma saundersii (Rostaf.) T.Macbr.
Papierdun kalkschaaltje
917250
Diderma subfloriforme Candoussau & Nann.‑Brem. Wratsporig kalkschaaltje
= Diderma floriforme (Bull.) Pers.
Tulpvormig kalkschaaltje
917202
Diderma umbilicatum var. umbilicatum
Robuust kalkschaaltje
= Diderma umbilicatum Pers.
Robuust kalkschaaltje
917201
Diderma umbilicatum var. macrosporum Meylan
Robuust kalkschaaltje
= Diderma umbilicatum Pers.
Robuust kalkschaaltje
918121
Didymium melanospermum var. melanospermum
Vlekkig kristalkopje
= Didymium melanospermum (Pers.) Macbr.
Vlekkig kristalkopje
918200
Didymium tubulatum Jahn
Zuilvormig kristalkopje
= Didymium difforme (Pers.) Gray
Glad kristalkopje
919050
Echinostelium roseum Ing
Roze dwerglantaarntje
= nom. conf. (naam vervalt)
921000
Enteridium Ehrenb.
Boomkussen
= Reticularia Bull.
Boomkussen
921010
Enteridium aureum (Nann.‑Brem.) Farr
Geel boomkussen
= Reticularia aurea Nann.-Bremek.
Geel boomkussen
921020
Enteridium intermedium (Nann.‑Brem.) Farr
Dunwandig boomkussen
= Reticularia intermedia Nann.‑Bremek.
Dunwandig boomkussen
921030
Enteridium liceoides (A.Lister) Nann.‑Brem.
Wormvormig boomkussen
= Reticularia liceoides (Lister) Nann.‑Bremek.
Wormvormig boomkussen
921040
Enteridium lobatum (A.Lister) Farr
Miniboomkussen
= Reticularia lobata Lister
Miniboomkussen
921050
Enteridium lycoperdon Bull.
Zilveren boomkussen
= Reticularia lycoperdon Bull.
Zilveren boomkussen
921051
Enteridium lycoperdon var. lycoperdon
Zilveren boomkussen
= Reticularia lycoperdon Bull.
Zilveren boomkussen
921060
Enteridium olivaceum Ehrenb.
Olijfkleurig boomkussen
= Reticularia olivacea (Erenb.) Fr.
Olijfkleurig boomkussen
921070
Enteridium splendens Morgan
Rossig boomkussen
= Reticularia splendens Morgen
Rossig boomkussen
921071
Enteridium splendens var. juranum (Meylan) Härkönen
		
Rossig boomkussen
= Reticularia jurana Meyl.
Rossig boomkussen
922010
Fuligo candida Pers.
Wit kalkkussen
= Fuligo septica (L.) F.H.Wigg.
Heksenboter
922060
Fuligo rufa Pers.
Roestbruin kalkkussen
= Fuligo septica (L.) F.H.Wigg.
Heksenboter
Heksenboter
Fuligo septica var. septica
922073
= Fuligo septica (L.) F.H.Wigg.
Heksenboter
922071
Fuligo septica var. flava (Pers.) G.Lister
Heksenboter
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= Fuligo septica (L.) F.H.Wigg.
Heksenboter
Fuligo septica var. rosea Nann.‑Brem.
Heksenboter
= Fuligo septica (L.) F.H.Wigg.
Heksenboter
922080
Fuligo violacea Pers.
Violet kalkkussen
= Fuligo septica (L.) F.H.Wigg.
Heksenboter
923051
Hemitrichia minor var. pardina Minakata
Dwerglangdraadwatje
= Hemitrichia pardina (Minakata) Ing
Wrattig langdraadwatje
924011
Lamproderma arcyrioides var. arcyrioides
Purper parelmoerkopje
= Lamproderma arcyrioides (Sommerf.) Rostaf.
Purper parelmoerkopje
924012
Lamproderma arcyrioides var. leucofilum Neub., Now. & Baum
		
Purper parelmoerkopje
= Lamproderma arcyrioides (Sommerf.) Rostaf.
Purper parelmoerkopje
927132
Licea floriformis Lakh. & Chopra var. floriformis
Kortstelig sporendoosje
= Licea floriformis T.N.Lakh. & R.K.Chopra
Kortstelig sporendoosje
927131
Licea floriformis var. aureospora M.Willemse & Nann.-Bremek.
		
Kortstelig sporendoosje
= Licea floriformis T.N.Lakh. & R.K.Chopra
Kortstelig sporendoosje
929021
Lycogala epidendrum var. epidendrum
Gewone boomwrat
= Lycogala epidendrum (L.) Fr.
Gewone boomwrat
930011
Macbrideola cornea var. Cornea
Dwergholsteeltje
= Macbrideola cornea (G.Lister & Cran) Alexop.
Dwergholsteeltje
932011
Mucilago crustacea var. crustacea
Groot kalkschuim
= Mucilago crustacea F.H.Wigg.
Groot kalkschuim
932012
Mucilago crustacea var. solida (Sturgis) A.Lister
Groot kalkschuim
= Mucilago crustacea F.H.Wigg.
Groot kalkschuim
936041
Physarum cinereum var. cinereum
Grijs kalkkopje
= Physarum cinereum (Batsch) Pers.
Grijs kalkkopje
936042
Physarum cinereum var. aureonodum Nann.‑Brem. & Finger
		
Grijs kalkkopje
= Physarum cinereum (Batsch) Pers.
Grijs kalkkopje
936170
Physarum limonium Nann.‑Brem.
Oranjegeel kalkkopje
= Physarum auriscalpium Cooke
Oranjegeel kalkkopje
936180
Physarum lividum Rost.
Korstmoskalkkopje
= Physarum licheniforme (Schwein.) Lado
Korstmoskalkkopje
936220
Physarum nutans Pers.
Knikkend kalkkopje
= Physarum album (Bull.) Chevall.
Knikkend kalkkopje
936221
Physarum nutans var. nutans
Knikkend kalkkopje
= Physarum album (Bull.) Chevall.
Knikkend kalkkopje
936242
Physarum psittacinum var. psittacinum
Oranjesteelkalkkopje
= Physarum psittacinum Ditmar
Oranjesteelkalkkopje
936241
Physarum psittacinum var. fulvum A. & G.Lister
Oranjesteelkalkkopje
= Physarum psittacinum Ditmar
Oranjesteelkalkkopje
936282
Physarum robustum var. robustum
Fors kalkkopje
= Physarum robustum (Lister) Nann.‑Bremek.
Fors kalkkopje
936281
Physarum robustum var. coeruleum Nann.‑Brem.
Fors kalkkopje
= Physarum robustum (Lister) Nann.‑Bremek.
Fors kalkkopje
936322
Physarum viride var. viride
Geelgroen kalkkopje
= Physarum viride (Bull.) Pers.
Geelgroen kalkkopje
936321
Physarum viride var. aurantium A.Lister
Geelgroen kalkkopje
Geelgroen kalkkopje
= Physarum viride (Bull.) Pers.
922072
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936323

Physarum viride var. incanum Lister
Geelgroen kalkkopje
= Physarum viride (Bull.) Pers.
Geelgroen kalkkopje
937031
Stemonitis fusca var. fusca
Gebundeld netpluimpje
= Stemonitis fusca Roth
Gebundeld netpluimpje
937032
Stemonitis fusca var. rufescens A.Lister
Gebundeld netpluimpje
= Stemonitis fusca Roth
Gebundeld netpluimpje
937080
Stemonitis nigrescens Rex
Zwart netpluimpje
= Stemonitis fusca Roth
Gebundeld netpluimpje
937111
Stemonitis splendens var. splendens
Grootmazig netpluimpje
= Stemonitis splendens Rostaf.
Grootmazig netpluimpje
937112
Stemonitis splendens var. webberi (Rex) A.Lister
Grootmazig netpluimpje
= Stemonitis splendens Rostaf.
Grootmazig netpluimpje
938031
Stemonitopsis hyperopta var. hyperopta
Fier schijnpluimpje
= Stemonitopsis hyperopta (Meyl.) Nann.-Bremek.
Fier schijnpluimpje
938032
Stemonitopsis hyperopta (Meylan) Nann.-Bremek. var. landewaldii Bosselaers
		
Fier schijnpluimpje
= Stemonitopsis hyperopta (Meyl.) Nann.-Bremek.
Fier schijnpluimpje
940021
Trichia botrytis var. botrytis
Zwart draadwatje
= Trichia botrytis (J.F.Gmel.) Pers.
Zwart draadwatje
940022
Trichia botrytis var. cerifera G.Lister
Zwart draadwatje
= Trichia botrytis (J.F.Gmel.) Pers.
Zwart draadwatje
940032
Trichia contorta var. contorta
Dikwandig draadwatje
= Trichia contorta (Ditmar) Rostaf.
Dikwandig draadwatje
940031
Trichia contorta var. attenuata Meylan
Dikwandig draadwatje
= Trichia contorta (Ditmar) Rostaf.
Dikwandig draadwatje
940033
Trichia contorta var. iowensis (Macbr.) Torrend
Dikwandig draadwatje
= Trichia contorta (Ditmar) Rostaf.
Dikwandig draadwatje
940034
Trichia contorta var. karstenii (Rost.) Ing
Dikwandig draadwatje
= Trichia contorta (Ditmar) Rostaf.
Dikwandig draadwatje
940041
Trichia decipiens var. decipiens
Peervormig draadwatje
= Trichia decipiens (Pers.) T.Macbr.
Peervormig draadwatje
940042
Trichia decipiens var. hemitrichoides Brândză
Peervormig draadwatje
= Trichia decipiens (Pers.) T.Macbr.
Peervormig draadwatje
940043
Trichia decipiens var. olivacea Meylan
Peervormig draadwatje
= Trichia decipiens (Pers.) T.Macbr.
Peervormig draadwatje
941000
Tubifera J.F.Gmel.
Buiskussen
= Tubulifera O.F.Mϋll ex Jacq.
Buiskussen
941010
Tubifera dimorphoteca Nann.-Brem. & Loerakker
Ruwstelig buiskussen
= Tubulifera dimorphoteca (Nann.-Bremek& Loerakker) Lado
		
Ruwstelig buiskussen
941020
Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F.Gmel.
Rossig buiskussen
= Tubulifera arachnoidea Jacq.
Rossig buiskussen

219

Myxostandaard.indd 219

17-9-2006 22:19:17

Website NMV krijgt nieuwe beheerders
en nieuwe host
In 1998 nam Nico Dam het initiatief tot het opzetten van een website voor de NMV. Als
je bedenkt dat het Internet in die tijd nog helemaal geen gemeengoed was – er werd wel al
veel reclame gemaakt door kersverse providers (o.a. HetNet, en freeler) die gratis CD-rom’s
uitdeelden om mensen over de streep te trekken “Cyberspace” te gaan verkennen – kan je
stellen dat de vereniging al redelijk voortvarend was in haar poging bekendheid bij het ‘grote
publiek’ te bewerkstelligen. Bedenk dan ook nog eens dat de meeste mycologen eigenlijk
helemaal niet zulke ‘computeraars’ zijn (je stopt immers zoveel mogelijk al je vrije tijd in
het paddenstoelen zoeken? En het determineren achter de microscoop is ook al tijdrovend
genoeg!), lijkt het een wel erg exclusieve service aan een heel klein groepje mensen om
actuele informatie over de “club” en haar activiteiten ‘on-line’ te verstrekken, terwijl die
informatie toch ook al in Coolia werd gepubliceerd. Nu, acht jaar later, lijkt dit allemaal
meer dan achterhaald! Bijna niemand in ons land heeft niet ergens minstens één computer en
computers zonder Internet-aansluiting worden zelfs al als hopeloos verouderd beschouwd.
De meeste particulieren planten hun familiefoto’s en egodokumenten zelf op het ‘web’ en
een stekje langs de digitale snelweg is dus wel het minste dat een serieuze club nu dient te
hebben als men ook maar een beetje mee wil tellen in deze vluchtige en meer en meer virtuele
wereld… Nico beheerste als één der eersten de techniek onze vereniging aan de wereld te
openbaren en niet zonder succes: sinds 12 februari 1999 werd de NMV-site meer dan 51.000
keer bezocht!
Voorlopig… In Coolia 41(4) wordt de NMV-site aangekondigd op bladzijde 266. Nico
had zich volgens dit artikeltje voorlopig beschikbaar gesteld. Na acht jaar mag hij zijn ‘voorlopige’ taak eindelijk overdragen. Bedankt Nico, voor het voorwerk en het al die jaren up-todate houden van de site!
Het onderhoud wordt nu overgenomen door John Kap en Aldert Gutter. Omdat de ontwikkelingen niet stilstaan en omdat de NMV inmiddels over drie sites beschikt, is het ook tijd
voor hereniging en re-styling. En om alle voor de vereniging belangrijke informatie efficiënt
toegankelijk maken. De websites dienen als ondersteuning voor honderden karteerders en
bieden een bron aan informatie die NMV-publicaties, zoals het “Overzicht” up-to-date houdt,
terwijl tal van activiteiten en projecten, ook regionale, overzichtelijk worden aangekondigd
en toegelicht. Publicaties die vroeger als stencils werden rondgestuurd kan men nu fraai
opgemaakt ‘downloaden’ en zelf thuis in kleur uitprinten. Bovendien wijst de NMV via haar
sites de weg naar betrouwbare bronnen over paddenstoelen op het ‘web’, want ook determineren doen we niet meer met behulp van boeken alleen…
De komende maanden wordt een grondige renovatie uitgevoerd. Maar uiteraard blijven
de NMV, NEM en Kartering via het toetsenbord bereikbaar. Volg de ontwikkelingen en bezoek de NMV vanaf nu op:

www.mycologen.nl
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Eerste landelijke dag voor de
paddenstoelenkartering
Zaterdag 14 oktober te Zeist
Wilt u weten hoe je de paddenstoelen in een gebied systematisch inventariseert? Telt u al paddenstoelen voor het paddenstoelenmeetnet, maar wilt u ook uw andere vondsten doorgeven,
zodat die nuttig gebruikt kunnen worden voor de bescherming van paddenstoelen? Noteert
u wel waarnemingen, maar weerhoudt twijfel aan de juistheid van determinaties u om de
gegevens door te geven? Vindt u de formulieren voor de paddenstoelenkartering te ingewikkeld of wilt u weten hoe u met behulp van de computer waarnemingen op eenvoudige wijze
in kunt voeren? Dan bent u van harte uitgenodigd op de dag voor de paddenstoelenkartering
in Zeist!
Op deze dag, georganiseerd door de Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland, komen alle aspecten van paddenstoeleninventarisaties aan de orde: van het veldwerk tot het
invoerprogramma voor de computer en de toepassingen van de gegevens. De dag zal het karakter hebben van een workshop. Deskundigen zullen inleidingen geven over verschillende
facetten van de kartering, maar er zal ook ruimte zijn voor zelfwerkzaamheid. In verband
met het oefenen met het invoerprogramma is het meebrengen van een eigen laptop, indien
aanwezig, gewenst. Dit is echter geenszins noodzakelijk voor het bijwonen van deze dag.
Voor degenen die nog onbekend zijn met de paddenstoelenkartering is het raadzaam zich
vooraf te oriënteren op de website: http://www.paddestoelenkartering.nl.
Voorlopig programma
10.00-10.30 uur Ontvangst met koffie.
10.30-11.15 uur Eef Arnolds: Het veldwerk, de basis van de paddenstoelenkartering.
11.15-13.00 uur Excursie in de nabijheid van Zeist als praktische oefening in het verzamelen van mycologische gegevens.
13.00-14.00 uur Lunchpauze (brood zelf meenemen; thee en koffie zijn ter plekke verkrijgbaar).
14.00-14.30 uur Eef Arnolds: Uitwerking van de verzamelde gegevens op karteringsformulieren.
14.30-15.30 uur Ad van den Berg: Inleiding over en demonstratie van invoer en verwerking
van gegevens met behulp van het digitale invoerprogramma SPOT.
15.30-16.00 uur Theepauze.
16.00-16.30 uur Aldert Gutter: Toepassingen van karteringsgegevens.
De eerste dag voor de paddenstoelenkartering wordt gehouden in het Regionaal Centrum
voor Natuur- en MilieuCommunicatie (NMC), Nicolaas Beetslaan 2, Zeist.
Opgaven, bij voorkeur per e-mail, vóór 15 september bij Aldert Gutter, Noorder Boerenvaart
36, 1601 SN Enkhuizen, tel. 0228-314657, E-mail agutter@paddestoelenkartering.nl. Deelname is gratis.
Geef u snel op want het aantal deelnemers is beperkt tot 20! Geplaatste deelnemers krijgen
een bevestiging.

221

laatstepags.indd 221

17-9-2006 22:24:09

“INDETERMINATENDAG”
Zit u ook soms tijden achter de microscoop om een paddenstoel te determineren, waarna u
tot slot vertwijfeld uitroept “ik kom er, ondanks de beschikbare goede literatuur, niet uit”?
Grijp nu uw kans en kom op zaterdag 16 december 2006 met die probleemgevallen naar de
“Indeterminatendag”.
De Wetenschappelijke Commissie organiseert dan namelijk een dag waarop een aantal
specialisten aanwezig zullen zijn om u te helpen met het determineren. De deelnemers moeten zelf collecties meenemen die ze van tevoren beschreven hebben en daarvan aangeven
waar de problemen liggen. (Een klein bruin paddenstoeltje zonder verdere beschrijving dan
deze twee bijvoeglijke naamwoorden kan vrijwel altijd ook door een specialist niet op naam
gebracht worden!) Alleen collecties uit de groep van de Agaricales kunnen behandeld worden. Het is de bedoeling dat u aan het eind van de dag niet alleen een naam hebt voor uw
collectie, maar ook dat u in het vervolg zulke probleemgevallen met meer succes op naam
kunt brengen. Om die reden kiest de Wetenschappelijke Commissie er voor om de aandacht
te richten op een beperkt aantal groepen binnen de plaatjeszwammen, mede afhankelijk van
die dag aanwezige specialisten.
Bij aanmelding moet u het geslacht van de soorten die u meeneemt opgeven. Op basis
van die lijsten zal de Wetenschappelijke Commissie een nadere keuze maken. Ook kunnen
de specialisten zich op die manier beter voorbereiden.
Het verdient aanbeveling om een eigen microscoop mee te nemen. Ter plaatse zijn slechts
enkele exemplaren beschikbaar. Ook verdient het aanbeveling door u gebruikte specialistische literatuur zelf mee te nemen.
Plaats: Centraalbureau voor Schimmelcultures te Utrecht
Datum: 16 december 2006
Opgave: vóór 15 november bij Lies Jansen, Goudenregenlaan 8, 6862 WT Oosterbeek, tel.
026-3337312; e-mail: lies.jansen@planet.nl
Wacht niet te lang met uw aanmelding want er kunnen slechts 20 personen geplaatst worden.
Deelnemers krijgen t.z.t. bericht.
Elisabeth Jansen, secr. Wetenschappelijke Commissie

Goed nieuws voor Stereo PhotoMakers
Voor hen die na het bekijken van de (stereo-)anagliefen in Coolia 49(2) en 49(3) staan te
popelen om ook eens zoiets te maken, is er goed nieuws. Er is een nieuwe versie uit van het
gratis programma Stereo PhotoMaker, waarmee het mogelijk is om van twee digitale foto’s
– een linker en een rechter – geheel automatisch een stereopaar te maken en als anaglief te
printen. Het is te downloaden via http://stereo.jpn.org/eng/stphmkr/ Het downloaden
van Cosima, het programma waarmee dit voorheen moest gebeuren en dat € 99 kostte, is voor
ons doel met deze versie 3.03 van SPM overbodig geworden. Wie het programma SPM heeft
gedownload en hulp wil hebben bij het maken van anagliefen, kan een korte handleiding
aanvragen bij Johan Steketee. Zijn e-mail adres is j.steketee@consunet.nl
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Vernieuwd protocol nieuwe soort doorgeven
Nieuwe soorten moesten altijd al middels het speciale ‘nieuwe soorten-formulier’ worden
doorgegeven. Daarnaast werden de nieuwe soorten ook nog op karteringsformulieren genoteerd, zonder nummer of onder het nummer 999999. In Spot werkte dat niet; later werd daar
de mogelijkheid ingebouwd het nummer 999999 toe te passen. Vanaf nu willen we iedereen
verzoeken nieuwe soorten niet meer in gewone karteringslijsten op te nemen (de Spot-mogelijkheid wordt weer geblokkeerd). Nieuwe soorten kunnen voortaan alleen nog worden
doorgegeven door middel van volledig ingevulde nieuwe soorten-formulieren. Deze worden
bij voorkeur samen met of door de districtscoördinator ingevuld. Die stuurt, faxt of mailt ze
vervolgens naar Aldert Gutter. De adresgegevens staan op het formulier.
Het volledige protocol kunt u vinden op www.paddestoelenkartering.nl. Hier kunnen ook
de nieuwe soorten-formulieren worden gedownload. Er zijn twee versies: een PDF-bestand
dat kan worden uitgeprint en met de hand kan worden ingevuld, en een Word-bestand (*.doc)
dat m.b.v. het toetsenbord kan worden ingevuld.
Wilt u aub geen oude formulieren meer gebruiken?

Karteerdershandleiding niet meer uptodate –
download de errata!
Een gedrukt boekje gaat tegenwoordig niet zo lang meer mee... In de handleiding uit 2003
(derde druk) staan internetadressen, E-mail- en postadressen die deels alweer verouderd zijn.
Ook is de lijst van herbariumnummers inmiddels langer geworden en zijn enkele padden
stoelenherbaria verhuisd. Tenslotte zijn er veranderingen in de werkwijze van de Kartering
geslopen. Wie een nieuwe karteerdershandleiding krijgt (toegestuurd), vindt voorin een velletje met errata, maar het velletje van nu is ook alweer groter dan dat van een jaar geleden.
De oplossing van dit probleem is heel eenvoudig: op www.paddestoelenkartering.nl kan men
altijd de bijgewerkte errata op de karteerdershandleiding downloaden! Bovendien kan men
op de site alle relevante onderdelen van de handleiding nu ook interactief raadplegen. En
die interactieve handleiding is natuurlijk altijd uptodate. Zo weet u zeker dat u op de juiste
manier uw gegevens verwerkt!

Van de redactie
Het laatste nummer van alweer een jaargang. Met dank aan alle auteurs, die er een gevarieerd
geheel van hebben gemaakt met, hopelijk, voor elk wat wils.
Kopij blijft van harte welkom!
Het afgelopen jaar is het een paar keer voorgekomen dat gemailde kopij niet bij de redactie is aangekomen. Hoewel ons dat zeer spijt, willen we er toch nadrukkelijk op wijzen dat
zowel e-mail als briefpost als de redactie zelf niet onfeilbaar zijn. De redactie stuurt ALTIJD
een ontvangstbevestiging. Als u die niet binnen afzienbare tijd krijgt betekent dat dat er iets
mis is. Probeer het opnieuw, of neem op een andere manier contact op met de redactie.
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NMV ZOEKT (nog steeds) VRIJWILLIGERS
De secretaris en de beheerder van het archief zullen op korte termijn stoppen met hun werk.
Voor die twee functies zoeken we vrijwilligers! De oproep in het vorige nummer heeft vrijwel geen respons opgeleverd, dus we herhalen het nog een keer
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). We
garanderen u een dankbare taak!

Nieuwjaarsbijeenkomst
Onze nieuwjaarsbijeenkomst zal zijn op zaterdag 13 januari 2007 in Wageningen. Iedereen
die een praatje (bij voorkeur met plaatjes) wil houden kan zich voor 1 november opgeven bij
de secretaris, graag met de duur van het praatje, de titel en eventueel benodigde hulpmiddelen
(beamer, diaprojector o.i.d.).
Programma en verdere bijzonderheden zullen in de volgende Coolia gepubliceerd worden.

Algemene ledenvergadering & Bibliotheekdag
De algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op 10 februari 2007 in Utrecht, in het
auditorium van het Centraal Bureau voor Schimmelcultures. Dit zal evenals vorig jaar in
combinatie zijn met de bibliotheekmiddag.
Indien U boeken heeft om op deze dag te verkopen, kunt U contact opnemen met de bibliothecaris, de heer Gerard Verkley.

Nieuwe e-mail & WEB adressen
Op de digitale snelweg gaan de veranderingen steeds sneller. Ook de NMV kan niet achterblijven, want via Internet bereik je op een gemakkelijke manier veel mensen. Daarom is naast
toegankelijheid ook herkenbaarheid van belang. De nieuwe adressen (URL) van de NMVsites en contactpersonen zijn nu logischer en bovendien hopelijk makkelijker te onthouden.
De websites:
NMV: www.mycologen.nl
NEM: nem.paddestoelenkartering.nl
WPK: www.paddestoelenkartering.nl

En de nieuwe e-mail adressen:
Secretariaat: nmv@mycologen.nl
Ledenadministratie: nmvleden@mycologen.nl
Coolia: cooliaredactie@mycologen.nl

De oude e-mailadresen zullen binnenkort niet meer worden gebruikt!
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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@mycologen.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:
excursies@mycologen.nl

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

Eindredactie
N.J. Dam, Hooischelf 13, 6581 SL Malden, tel. 024-3582421
Mw. Y. Dijkman, G. van Dinterstraat 13, 5246 EJ Rosmalen, tel. 073-6420472
Mw. M.M. Nauta, Jan Vermeerlaan 33, 2343 CT Oegstgeest, tel. 071-5156768

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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