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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.
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Het drukklaar 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(3)
50(4)
51(1)
51(2)
1

Artikelen
14 mei
14 augustus
14 november
14 februari

Vaste rubrieken1
1 juni
1 september
1 december
1 maart
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Kolland
een mycologisch onderschat Utrechts kleibos
Theo Reijnders
Asenweg 6, 3956 TX Leersum
Reijnders, T. 2007. Kolland – a mycologically underestimated estate in Utrecht. Coolia 50(2): 57–60.
This paper presents a short account of the larger fungi of the Kolland estate, a deciduous forest on
river clay in the province of Utrecht. Three tables illustrate the increase in the number of species with
time.

H

et landgoed “Kolland” is een op rivierklei gelegen loofhoutbos, gelegen tegen de
uiterwaarden van de Lek in de gemeente Leersum. Het bos bestaat nog voor een
belangrijk deel uit essenhakhout, veelal in een karakteristieke vorm met zware oude
stobben en gelegen op door slootjes gescheiden smalle percelen. Dit bostype is vooral vermaard door het rijkelijk voorkomen van zeldzame epifytische blad- en levermossen. Daarnaast
zijn er bospercelen met opgaande eiken, die zijn opgegroeid uit het vroegere eikenhakhout.
Oude opgaande bomen zijn verder beperkt tot enige eikenlanen en enkele rijen populieren.
Door de natte ligging en de bedrijfsmatige inrichting van het landgoed zijn er geen beuken of
naaldhoutsoorten aangeplant. In de struiklaag nemen Meidoorn en Sleedoorn spontaan ruime
plaatsen in, terwijl Zwarte els en Grauwe wilg hier en daar langs de slootkanten zijn opgeschoten. Deze samenstelling van het bos verklaart de beperkingen voor een nog veelzijdiger
onwikkeling van de mycoflora. Van de bosflora is het voorjaarsaspect zeer opmerkelijk door
de uitbundige bloei van de Bosanemoon.
Kleibospaddenstoelen
De mycoflora van Kolland wordt gekenmerkt door het voorkomen van een behoorlijk aantal
‘bijzondere’ soorten (Tabel 3). Daartoe zijn alle Rode Lijst soorten (29) gerekend (waaronder
ook een deel van de kleibosspecifieke soorten valt) en 18 specifieke kleibossoorten, die niet
alle op de Rode Lijst staan. De kleibosgroep wordt vooral aangetroffen in de bermen van de
lange hoofdlaan. Het bevestigt de ondervinding dat de bedreigde kleibossoorten zich vooral
kunnen handhaven in oude lanen met gunstige standplaatsfactoren als lichthoeveelheid en
minerale aard van de bodem, dus zonder dikke laag bladstrooisel. In beginsel moeten de
lanen ook gelegen zijn op de lichtere kalkhoudende rivierkleigronden, wil de groep warmteminnende kleibossoorten optimaal aanwezig kunnen zijn.
Een zwaartepunt in de verspreiding van die kleibossoorten valt in de provincie Utrecht
langs de stroomdalen van de Rijn, Kromme Rijn, Oude Rijn en Utrechtse Vecht, die van
oudsher geliefde plaatsen waren voor het vestigen van landgoederen. Door de in een reeks
van jaren uitgevoerde inventarisaties is de mycoflora van de bossen en lanen op deze rivierkleigronden uitermate goed bekend. Het eerste deel van een serie artikelen over “kleibospaddenstoelen” verscheen al in 1994 (Veerkamp et al., 1994), spoedig gevolgd door een
tweede deel (Keizer et al., 1995). In het derde artikel zijn alle gegevens uit de databank met
betrekking op de paddenstoelen van de kleiboslanen verwerkt tot en met 1995 (van den Dool
et al., 1997).
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De inventarisatie van paddenstoelen op Kolland
Dit onderzoek is net te laat op gang gekomen om de eerste resultaten daarvan alle op te kunnen nemen in de databank die de basisgegevens leverde voor de bovengenoemde serie van
drie artikelen over de Utrechtse kleibossen. Wel zijn de gegevens van de paddenstoelen van
de nabij gelegen kleiboslanen van de landgoederen Zuylestein en Lievendaal er in verwerkt.
De toen van Kolland ingevoerde gegevens voldeden nog niet aan de minimaal gestelde eisen
om het landgoed als belangrijke kleiboslaan aan te merken.
Door de resultaten van het onderzoek te verdelen over vier perioden, wordt een beeld
gegeven van de voortgang in de lopende inventarisatie (tabellen 1 t/m 3). In navolging van de
gepubliceerde lijst van de Utrechtse kleiboslanen (van den Dool et al., 1997) zijn in tabel 3
alleen de vondsten van bijzondere soorten opgenomen, met vermelding van de verdeling
daarvan over de vier tijdvakken. In het eerste tijdvak betreft het selectieve rapportages met
een hoog percentage bijzondere soorten, waarvan de meeste soorten nadien niet meer zijn
gesignaleerd. In het tweede tijdvak (1995) komt de uitbreiding van de soortenlijst vooral te
staan op rekening van de NMV-excursie naar Zuylenstein en Kolland. In de volgende twee
tijdvakken zijn veel gegevens toegevoegd door de provinciale excursies van de Utrechtse
Kleiboswerkgroep. De drie opmerkelijkste nieuwe vondsten uit 2003 en 2004 betroffen
Boletus (Xerocomus) moravicus (Viltige boleet), Boletus queletii (Gladstelige heksenboleet)
en Tricholoma acerbum (Krulzoomridderzwam). Boletus moravicus is een voor Nederland
nieuwe soort, die zowel in 2003 als 2004 met enkele exemplaren is aangetroffen. Materiaal
hiervan is opgenomen in de collectie van het Rijksherbarium. Een goede foto van Boletus
moravicus komt voor in het paddenstoelenboek van R. Phillips (1981) onder het synoniem
Boletus leonis. Naar aanleiding van een recente vondst in België is een artikel verschenen
met een volledige beschrijving van de soort (van de Kerckhove, 2001). Waarschijnlijk is
er ook een niet meer controleerbare oudere vondst door mij gedaan, die toen als Boletus
(Xerocomus) cf. leonis is genoteerd. Het versterkt de verwachting dat deze soort vaste voet
heeft verworven op Kolland.
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De vier tijdvakken (cumulatief)
		
aantal parasitaire soorten
aantal saprotrofe soorten
aantal mycorrhizavormende soorten
totaal aantal soorten
aantal bijzondere soorten
aantal kleibosspecifieke soorten daarvan
aantal Rode-Lijstsoorten daarvan

’87
’94
2
31
23
56
12
6
10

’87
’95
5
65
55
125
19
11
14

’87
’02
6
75
71
152
29
16
24

’87
’04
9
93
90
192
36
18
29
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40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Ma
·
·
10

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Be
Ld
K1
·
·
·
20

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
K2
Ho
·
·
·
·
30

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Ti
·
·
·
Li
Ni
·
Sa
Bo
·
·
40

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Rij
Sl
·
·
·
Zu
·
·
50

·
·
·
·
·
·
·
·
·
Bl
·
·
La
·
·
·
·
·
·
·
·
60

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
K3
·
·
·
Gr
·
·
·
·
70

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Ha
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
80

·
·
·
·
·
·
·
·
Ov
·
·
K4
·
Sb
·
·
·
·
·
·
·
90

·
·
·
·
·
·
·
Br
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
100

·
FR
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
110

·
·
·
·
LB
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
120

Tabel 2. Plaatsing van landgoed Kolland (K1-K4) in vier tijdvakken, ten opzichte van een
21-tal andere Utrechtse kleibossen. De rangschikking is gebaseerd op het aantal kleibosspecifieke soorten (verticaal) en het aantal mycorrhizasoorten (horizontaal). Naar gegevens
uit van den Dool et al. (1997). Legenda:
Br Beatrixpark, Lunetten
Ho Honswijk
Ov Overholland
Bl Beukenlaan waterzuivering LB Laan v. Beverweerd
Rij Rijnwijck
Bo Bovenwijkerweg
La Langbroekerdijk
Sa Sandenburgerlaan
Br Broekweg
Ld Lievendaal
Sb Sterkenburg
FR Fort Rhijnauwen
Li Linschoten
Sl Sterkenburgerlaan
Gr Groenesteyn
Ma Maliebaan & -singel Ti Tiendweg
Ha Hardenbroek
Zu Zuylestein
Ni Nienhof

Tabel 1 (onderaan vorige pagina). Aantallen gevonden soorten in vier tijdvakken (cumulatief), verdeeld over specifieke groepen.
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Tijdvakken		
’87		
’98
			
’94
’95
02
Kleibossoorten, tevens Rode-Lijstsoorten
Geelwrattige amaniet			
x
m Amanita franchetii
m Aureoboletus gentilis
Kersrode boleet			
x
m Boletus impolitus
Goudporieboleet			
x
m Boletus luridus
Netstelige heksenboleet			
x
m Boletus queletii
Gladstelige heksenboleet				
m Boletus radicans
Wortelende boleet
x		
x
m Cortinarius damascenus		
x
Vorkplaatrussula
x
m Russula heterophylla
m Russula pseudointegra
Kleibosrussula
x
x
m Russula rutila
Rode geelplaatrussula		
x
m Tricholoma sejunctum
Streephoedridderzwam		
x
m Tricholoma ustaloides
Valse beukeridderzwam			
x

’03
’04
x
x
x
x
x

x

m
m
m
m
m
m

Kleibossoorten, maar geen Rode-Lijstsoorten
Boletus porosporus
Sombere fluweelboleet				
Lactarius controversus
Populiermelkzwam
x
x
x
Russula luteotacta
Geelvlekkende russula		
x
Russula persicina
Kruipwilgrussula
x
Tricholoma argyraceum
Zilveren ridderzwam		
x
Tricholoma populinum
Populierridderzwam		
x
x

s
m
s
s
p
s
s
s
m
m
m
m
s
s
m
m
m
m

Rode-Lijstsoorten, maar geen specifieke kleibossoorten
Asterophora lycoperdoides Poederzwamgast			
x
x
Boletus (Xerocomus) moravicus					
Clitocybe foetens
Stinkende trechterzwam
x
Delicatula integrella
Plooiplaatzwammetje		
x
Dumontinia tuberosa
Anemonebekerzwam
x
Entoloma byssisedum
Schelpsatijnzwam
x
Entoloma cephalotrichum
Hagelwitte satijnzwam
x
Entoloma sinuatum
Giftige satijnzwam				
x
Hydnum repandum
Gele stekelzwam		
x		
x
Inocybe langei
Grijsplaatvezelkop
x
Lactarius azonites
Bleke fluweelmelkzwam				
x
Lactarius vellereus
Schaapje			
x
x
Otidea onotica
Gewoon varkensoor			
x
x
Pholiota lucifera
Fijnschubbige bundelzwam			
x
Russula risigalina
Abrikozenrussula			
x
x
Russula virescens
Ruwe russula				
x
Tricholoma acerbum
Krulzoomridderzwam				
x
Tricholoma saponaceum
Zeepzwam
x

x
x

x

x

Tabel 3. Lijst van de in de vier tijdvakken (Tabel 1) op Kolland gevonden bijzondere soorten.
m = mycorrhizavormend, p = parasitair, s = saprotroof.
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DE EDELSTEENROUTE
Verslag van de buitenlandse werkweek 2006 in Idar-Oberstein
Samengesteld door Rob Chrispijn
Jodenweg 1, 8385 GP Vledderveen
Chrispijn, R. (ed.) 2007. The gem route. Coolia 50(2): 61–67.
This paper presents a report on the field study week in Idar-Oberstein, Germany, in September
2006. During the week 677 taxa were found, Russula and Cortinarius being particularly well represented with more than 60 and nearly 50 species respectively. Lactarius with 31 taxa and the Parasols
and Dapperlings with 29 also made a good showing, as did Amanita with 15 species. More detailed
descriptions are given of Cystolepiota adulterina, Microglossum viride, Geastrum rufescens, Pluteus
brunneoradiatus, and Russula flavispora.

T

oen ik een jaar of zestien was kreeg ik een kortstondige, maar intense belangstelling
voor gesteenten. Vooral edelstenen spraken erg tot mijn verbeelding en ik zag me
zelf al als een moderne goudzoeker ergens in de Australische woestijn op jacht naar
opaal en beryllium. In de paar boeken die de plaatselijke bibliotheek op dit gebied had, nam
Idar-Oberstein een belangrijke plaats in als het West-Europese centrum voor de handel in en
het slijpen van edelstenen. Als deelnemer aan de buitenlandse werkweek 2006 kwam ik voor
het eerst in dit stadje en kon met eigen ogen zien hoezeer dit roemruchte verleden er nog een
rol speelt. Tot ver in de omringende dorpen hangen grote borden waarop edelstenen te koop
worden aangeboden, vaak met allerlei speciale aanbiedingen. Omdat ik deze week op zoek
was naar meer vergankelijke juwelen, werd ik er niet door in de verleiding gebracht. Behalve
edelstenen werd er in deze streek al vanaf de late Middeleeuwen koper gedolven en dit vroegindustriële verleden is nog altijd terug te vinden in de
drukke bedrijfsmatige activiteiten die in de vallei van
Idar-Oberstein plaats vinden. Het was daarom maar gelukkig dat het Naturfreundenhaus ‘Alte Treibe’, waar de
ruim 20 NMV-leden logeerden, in de heuvels boven de
stad was gelegen, waar van de drukte in het dal weinig te
merken was. Dit natuurvriendenhuis bood ons een prima
onderkomen, ook al was het eten dat we voorgeschoteld
kregen van matige kwaliteit. Het vulde de maag, dat was
het beste wat je ervan kon zeggen.
Drie stappen buiten de deur
Vlak onder het huis langs liep een smal voetpad evenwijdig aan de steile helling, waarlangs
meteen al de eerste dag tientallen soorten paddenstoelen genoteerd konden worden. Net als
in Nederland was augustus 2006 zeer nat verlopen, maar vond begin september een omslag
plaats naar stabiel zomerweer. Dit betekende strakblauwe luchten en aan het eind van de
middag pils op het terras. Het leek soms meer een soort Centerpark-vakantie dan een echte
werkweek. De keerzijde was natuurlijk dat veel paddenstoelen er in de loop van deze week
steeds minder florissant uit gingen zien. De tol van de temperatuur was goed af te lezen aan
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een groep Tweekleurige russula’s (Russula veternosa): mooie exemplaren met oranjeoker
hoed en botergele lamellen, met scherp smakend vlees. Vijf dagen lang leken de weersomstandigheden nauwelijks vat op ze te krijgen, pas op de dag voor we vertrokken vertoonden
ze tekenen van verval. Dat gold ook voor veel andere paddenstoelen op deze helling. Zo was
de Giftige satijnzwam (Entoloma sinuatum) aan het begin van de week nog een stevige, grijze
verschijning geweest die bij eerste aanblik wel aan een bundelridderzwam (Lyophyllum spec.)
deed denken. In ons land is het een zeer zeldzame soort uit het rivierengebied. Hier stond hij
met enkele verspreide groepen langs het pad totdat de zon ook deze soort wegbrandde.
Natuur als tuinarchitect
Het was dus zaak om bij het kiezen van excursiebestemmingen goed te letten op ligging en
vochtomstandigheden. Dus noordhellingen kwamen in aanmerking, maar ook een hoogveengebied waar watermanagers nooit een voet hadden gezet. Laatstgenoemd gebied lag op een
half uur rijden van Idar-Oberstein en vormde een biotoop dat nieuw voor mij was: overal
stond of stroomde water met beboste ‘eilanden’ die relatief droger waren. Sommige deelnemers kenden mooiere voorbeelden van een dergelijk biotoop, maar niet gehinderd door deze
kennis heb ik die dag erg genoten. Soms lijkt de natuur net een tuinarchitect: kleine poelen
met varens en veenmos, sterk bemoste stammen, kronkelende beekjes, stukken met loofen/of naaldbos. En, niet onbelangrijk, veel paddenstoelen.
Zoals een paar flinke groepen van de Streephoedridderzwam
(Tricholoma sejunctum), een iets gelige, grijsgroene ridderzwam die in ons land ernstig wordt bedreigd. Hier groeide
hij in sparrenbos maar wel steeds in de buurt van een beuk
waar deze soort mycorrhiza mee vormt. Ook algemeen was
hier de Forse melkzwam (Lactarius trivialis), een inderdaad
forse soort met een slijmige hoed in verschillende schakeringen lilagrijs. Onder sparren vonden we een mooie groep
van de Kamfergordijnzwam (Cortinarius camphoratus) met
blauwige hoed en sterke geitenlucht. Tot voor kort in ons
land beschouwd als uitgestorven, maar sinds een paar jaar
weer opgedoken in verschillende, sterk bemoste sparrenbossen in Drenthe. Al deze genoemde soorten zijn vrij fors. En dat was ook de trend van deze
week: weinig kleine soorten waardoor de verzameldoosjes lang leeg bleven en de deelnemers
pas laat achter hun microscoop kropen. En dan natuurlijk weer tijd te kort kwamen. Maar
misschien gold dat laatste vooral voor mij.
In cijfers
Tijdens onze zoektochten kruisten we nog al eens de ‘Deutsche
Edelsteinstrasse’ of we bleken een pad te volgen dat langs een ‘Historischer
Kupferbergwerk’ liep. Deze inspanningen leverden allerlei bijzonderheden
op, maar niet van het soort waarmee de plaatselijke VVV Idar-Oberstein
aanprijst.
Volgens de totaallijst, die werd samengesteld door Ellen Huijser, zijn er
tijdens deze werkweek 677 soorten gevonden. Sommige geslachten waren
goed vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld Russula met bijna zestig soorten en
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gordijnzwammen met bijna vijftig soorten. Melkzwammen met 31 taxa en de parasolzwammen in wijde zin met 29 soorten. Er werden 15 verschillende amanieten gevonden; nogal wat
soorten rond Amanita vaginata, maar ook prachtige exemplaren van de Geelwrattige amaniet
(A. franchetii), zo fraai dat deelnemers van de twee excursies, die allebei op de voorlaatste
dag deze soort verzamelden, tegen elkaar op begonnen te bieden wie de mooiste collectie
had!
Bij een verslag als dit is het lastig om opsommingen te vermijden, opsommingen die
voor lezers die er niet bij waren waarschijnlijk minder interessant zijn. Daarom is aan enkele
deelnemers gevraagd om naar aanleiding van een specifieke vondst hier een wat uitgebreidere beschrijving van te geven. Volgens een enquête van een paar jaar terug stellen lezers
soortbeschrijvingen op prijs.
Henk Huijser behandelt niet één vondst maar geeft een overzicht van een aantal cantharelachtigen en heeft daar wat meer ruimte voor nodig. Vandaar dat de redactie besloot om er
een apart artikel van te maken dat aansluitend op dit verslag in deze Coolia staat.
Opvallend onopvallend
Onder het motto ‘willen de lezers soortbeschrijvingen, krijgen ze soortbeschrijvingen’ volgen
hier eerst nog enkele wetenswaardigheden rond een vondst van Cystolepiota adulterina. Zoals
eerder vermeld liep in de loop van deze werkweek het aantal soorten en de kwaliteit van veel
paddenstoelen duidelijk terug, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niets nieuws werd
gevonden. Langs het al eerder genoemde voetpad bij het Naturfreundenhaus, op de plaats
waar het afdaalde in het beekdal, stonden op een zeer sterk vermolmde boomstam enkele opvallend onopvallende paddenstoelen. Ze hadden hoeden bedekt met een losse laag bleekbeige
vlokken. Zo los dat deze vlokken alleen al door de schok van het plukken in de rondte stoven.
De hoed zelf bestond uit een soort okerkleurige schubjes op een crème ondergrond. Ook
de steel was bedekt met vlokken, terwijl de lamellen crèmekleurig
en vrij van de steel waren. Eerder deze week hadden we op een
kerkhof ook al zo’n vlokkig geval gevonden waarbij je ook de vlokken van de hoed kon blazen. Dat was toen de Kegelpoederparasol
(Cystolepiota pulverulenta) geweest. Op de laatste avond moest met
behulp van de microscoop deze beekdal-collectie nog op naam worden gebracht. Een steun daarbij was Henk Huijser die in het voorbijgaan al had gezegd dat het best eens C. adulterina zou kunnen zijn.
En dat klopte: opvallend langwerpige sporen (Q = 2,2 – 2,5), geen
pleurocystiden maar wel cheilocystiden. Zo kom je met de Flora vrij
makkelijk naar Cystolepiota adulterina, waarvan gezegd wordt dat
hij nog niet uit Nederland bekend is. Maar tijdens de binnenlandse
werkweek in 2000 naar de Achterhoek kon deze poederparasol
als eerste Nederlandse vondst genoteerd worden. In het verslag
van deze werkweek in Coolia geeft Eef Arnolds een uitgebreide
beschrijving en introduceert meteen een Nederlandse naam: Vale
poederparasol. In beschrijvingen wordt de verwantschap met de Cystolepiota pulverulenta
Vlekkende poederparasol (C. hetieri) genoemd. Wat uiterlijk betreft (Foto: J. Guinberteau.)
lijkt de Vale poederparasol hier helemaal niet op, want in het veld doet hij eerder denken aan
de Geelcellige poederparasol (C. cystidiosa). Maar of dat veel hulp biedt bij determinatie is
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de vraag, want laatstgenoemde is in ons land al bijna even zeldzaam en komt alleen op een
paar plaatsen in Zuid-Limburg voor.
Met eigen ogen (door Atte van den Berg)
De mooiste dag van deze werkweek was voor mij zonder enige twijfel de allereerste dag.
Die morgen gingen we naar het Hüttgeswassen in de buurt van Allenbach. Binnen de kortste
keren was de gehele verzameling mycologen verspreid. Zelf lag ik langs een pad een grote
hoeveelheid oranje schijfjes te fotograferen, tot Stip Helleman naar me toe kwam en vertelde
dat hij langs een beek een aantal bruine bekers had
gevonden. Samen gingen we terug naar de beek. Het
viel niet mee om de juiste plek terug te vinden, maar
na enig zoeken zagen we ze. De fotoapparatuur werd
weer uitgepakt en terwijl ik op de knieën ging, stapte
Stip in de beek en boog zich voorover. Praktisch tegelijkertijd slaakten we een opgewonden kreet: “Wat
is dat?” Het waren donkergroene knotsen van 2 tot
4 cm hoogte. En al gauw wist iemand te vertellen dat
dit Microglossum viride was (Plaat 3).
Uit de literatuur weet je dat er groene aardtongen bestaan, maar nu zag ik hem in het
echt en met eigen ogen. Fantastisch! Een exemplaar werd meegenomen en ’s avonds meteen
bekeken. Het klopte met hetgeen de ‘Nordic’ aangaf: Steel bedekt met kleine schubjes en
sporen 15–20 × 5–6 μm. De ‘vrije’ sporen waren 17,5–20 × 5–5,5 μm. Ook het milieu klopte:
“In moist forests, along brooks, etc.” Microglossum olivaceum, een andere groene aardtong,
had ik een keer gezien tijdens een binnenlandse werkweek in Zeeland in de Westerduinen op
Goeree. Die heeft kleinere sporen en duidelijk een ander biotoop, en is ook niet zo slank als
deze vondst.
De bekerzwam bleek trouwens Peziza limnea te zijn, ook een soort die wel houdt van
vochtige omstandigheden!
Kerstster (door Bert Tolsma)
Op kerstavond 2006 werd ik per mail herinnerd aan mijn toezegging om iets te vertellen
over een voor mij speciale vondst tijdens de werkweek. Kerstavond... kerstster... aardster,
zo simpel werkt de geest. En dus kies ik voor de Roze aardster (Geastrum rufescens). Geen
ster aan de hemel, maar een die puur aards is en misschien wel net zo mooi. Gevonden op 3
september in de omgeving van het Naturfreundenhaus. Het is een forse soort: de slippenkrans
had een doorsnede van 14 cm! De slippen waren dikvlezig en de kleur bij verse exemplaren
was opvallend roze, dus niet alleen maar een zweem! Het bolletje was zeker 4 cm groot, zat
direct op de slippenkrans en verkleurde van lichtbruin tot grijsachtig bij oudere exemplaren.
De mondzone onderscheidde zich nauwelijks van de rest van het bolletje, was wel gewimperd maar bezat geen hof. De beschrijving kwam erg overeen met die van Leo Jalink in zijn
aardsterrengids.
Dat gold ook voor de collectie die ik ruim twee maanden later vond. Op een wandeling op
14 november 2006 in het kasteelbos te Zoelen in de Betuwe zag ik deze soort voor het eerst
in Nederland. Minstens tien exemplaren, flonkerend op aarde tussen de dikke bladlaag, want
het was al wel midden november. Je kunt je bijna voorstellen dat deze aardster een gevallen
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hemelster zou kunnen zijn, zo mooi roze lagen de dikvlezige slippen uitgespreid op de grond;
in ieder geval rondom kerst een fraaie gedachte. Behalve associatieve overwegingen is er
nog een reden om deze soort te noemen: volgens het Overzicht gaat deze soort in ons land
duidelijk achteruit, terwijl de oorzaak daarvan niet bekend is. Dat is altijd weer uitdagend:
proberen een reden voor achteruitgang te achterhalen. Je denkt dan aan menselijke activiteit
zoals luchtvervuiling, bodemverrijking, biotoopvernietiging maar achter al deze factoren
staat een vraagteken. Of zou de hemelster verdwijnen door de lichtvervuiling en de aardster
door de bodemveranderingen? Beiden geven ze licht in donkere omstandigheden, maar de
aardster is van dichtbij te bewonderen, te fotograferen, te determineren en daarnaast nog
opvallend roze ook; bij beschadiging duidelijk roodverkleurend. Bij het oprapen neemt hij
een deel van de aarde mee; in alle opzichten een aardster dus en voor mij een buitengewoon
verrassende ontmoeting, daar in Idar-Oberstein en hier in Zoelen.
Waarom deze week voor mij niet stuk kon (door Yvonne van Duuren)
Allereerst waren daar de gezellige sfeer en de ongelooflijk veel schitterende paddenstoelensoorten die bij ons niet of nauwelijks voorkomen. Plus de aanwezigheid van deskundigen die
je meteen kunnen helpen en veel vertellen over bijzonderheden die niet in de boeken staan.
Zo heb ik bijvoorbeeld veel parasolzwammen gedetermineerd, waarvoor ik met vragen bij
Henk Huijser terecht kon.
Ik kijk al jaren naar hertezwammen, een geslacht waarvan in Flevoland veel soorten voorkomen. Van de 29 soorten die in de Flora Agaricina Neerlandica behandeld worden, heb ik
er inmiddels al 22 gezien en gedetermineerd. Dat stimuleerde me om alle hertezwammen die
deze week werden meegenomen uitvoerig te bekijken.
De grote verrassing was een soort die macroscopisch precies op de Gewone hertezwam
(Pluteus cervinus) lijkt, maar een geur heeft die totaal afwijkt! Een kenner herkende hem
onmiddelijk, voor mij was hij helemaal nieuw. Onder de microscoop zag ik mooie haakcystiden, terwijl gespen in de hoedhuid ontbraken – dus toch P. cervinus? Nee, er blijkt nog een
soort te bestaan die qua uiterlijk en veel microscopische eigenschappen tussen de Gewoneen de Naaldhouthertezwam in zit. Deze paddenstoel heeft geen gespen in de hoedhuid, maar
wel tussen de dunne hyphen van het hymenophorale trama. We hebben het over Pluteus
brunneoradiatus, een soort die in Breitenbach staat afgebeeld. In de beschrijving wordt de
geur onaangenaam genoemd, naar natte waslappen. Maar geurproeven zijn lekker subjectief,
zowel bij NMV-ers als bij politiehonden! Op mijn vraag waar deze paddenstoel naar rook,
kreeg ik antwoorden die variëerden van vies tot cacao met suiker (Stip Helleman).
Moraal van dit verhaal: in het vervolg zal ik wel aan alle ‘gewone’ hertezwammen moeten
gaan snuffelen. Maar gelukkig hoeven we natte waslappen niet te proeven, want dan zouden
ze toch minstens naar cacao met suiker moeten smaken!
Een bijzondere russula (door Jaap Wisman)
Na de eerste excursiedag besloot ik om de tweede dag van de werkweek niet mee op excursie
te gaan. “Je lijkt Maarten van Vuure wel!”, kreeg ik te horen. Deze Russula-specialist kreeg
soms zoveel Russula’s op zijn tafel dat hij er dan niet meer aan toekwam om alle dagen
mee te gaan op excursie. Nu ik me zelf op dit geslacht gestort heb, begrijp ik zijn dilemma.
Kleuren vastleggen, door middel van een foto of aquarel, sporee maken, structuur hoedhuid
bekijken, figuren tekenen enz. .. veel werk!
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Russula flavispora. Sporen onder de elektronenmicroscoop. (Foto: Jaap Wisman)
Ondanks de verlokkingen van het vrije veld heb ik doorgezet en de Russula’s verwerkt
van de eerste dag met als doel om eerder gevonden soorten de volgende dagen voorbij te
lopen. Een utopie zo bleek regelmatig, want als je dan opnieuw de Jodoformrussula (Russula
turci) vindt in nog grotere groepen, nog mooier en met net weer een iets andere kleurverdeling, dan ga je opnieuw fotograferen en dus moet er dan ook weer wat mee om te beschrijven.
In totaal hebben we 58 soorten Russula’s gevonden en daar was een heel bijzondere bij.
Het was op vrijdag 8 september in het bosgebied bij Siesbach. We vonden er een paddenstoelrijke plek met onder andere mooie groepen gordijnzwammen. Mijn oog viel op een
compact groepje van vrij forse, stevige vruchtlichamen (Plaat 2). Eerst maar eens wat gokken.
Misschien een wittige Tricholoma?, Lactarius?, Russula? Gelukkig was er meteen al een ander opvallend kenmerk voorhanden. De hoeden groeiden gedeeltelijk over elkaar heen en op
één van de onderste hoeden had zich een zeer donkergele sporee gevormd (code Romagnesi
IVb, bleek achteraf). Verder waren er tussenlamellen aanwezig, was hij zeer scherp en gaf
geen melk. Toen was het duidelijk dat het ging om een Russula uit de sectie Lactarioides
(waarin bijv. R. delica en chloroides thuishoren). Alle sporees van de soorten uit deze sectie
zijn zeer licht en komen niet verder dan Romagnesi’s code II, maar er is één uitzondering.
Ter plekke werd al even boekenwijsheid geponeerd, Russula flavispora? En ja hoor, aan
de determinatietafel bleek dat we deze overal zeer zeldzame Russula flavispora Blum ex
Romagnesi hadden gevonden. De eerste melding in Duitsland is van Hans-Gunnar Unger
(1999), die hem in 1986 en 1989 vond te Niendorf aan de Oostzeekust (Sleeswijk-Holstein),
iets Noordelijker nog dan bij ons Dokkum. Dat was uitzonderlijk, omdat het een Midden- en
Zuid-Europese soort betreft. Misschien een reden om in ons land wat vaker de onderkant van
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witte russula’s te controleren? De eerste waarneming bij Niendorf was lange tijd, tot 2005, de
enige. De russuladeskundige Werner Jurkeit schreef me echter dat R. flavispora recent weer
op een viertal plaatsen is ontdekt, waarvan drie in een meer voor de hand liggend gebied,
namelijk Thüringen in het midden van Duitsland. De vierde vondst die hij noemde, ook in
2006, komt van Fritz Krauch die hem vond in Bad Driburg. Binnenkort verschijnt van deze
laatste een artikel over de recente vondsten in Duitsland, inclusief onze vondst bij Siesbach
in Rheinland-Pfalz.
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Russula flavispora. Vruchlichamen en
een spore. De afmetingen van de sporen
(maatstreepje is 2 µm) bedragen 7–8,7 ×
5,8-6,6 µm, lengte/breedteverhouding (Q)
1,15–1,35. (Tekening: Jaap Wisman)
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Cantharellen, soms lekker lastig
Henk Huijser
Aphyllophorales-werkgroep “Cristella”
Frederikstraat 6, 5671 XH Nuenen
Huijser, H. 2007. Chanterelles, sometimes nice and difficult. Coolia 50(2): 68–70.
Of the five species and three varieties of the genus Cantharellus (including Craterellus and Pseudocraterellus) listed for The Netherlands, only one, Cantharellus cibarius, occurs with any regularity.
The chances of finding other species and varieties are greater in Belgium and Germany. The author
describes some of his rare finds over the last thirty years and the difficulties experienced in identifying
the species. Besides C. cibarius with var. bicolor, var. amethysteus and forma albus, species discussed
include C. cinereus, C. tubaeformis, C. pallens, C. ferruginascens, C. aurora, C. subpruinosus and
C. alborufescens.

W

ie in Nederland op een willekeurige excursie van de NMV meer dan één
Cantharelachtige onder ogen krijgt, beleeft mycologisch gezien al een buitengewone dag. Beperken we de Cantharelachtigen hier tot de geslachten Cantharellus,
Craterellus en Pseudocraterellus dan noemt het inmiddels wat op leeftijd gekomen Overzicht
van de Paddestoelen in Nederland (Arnolds et al., 1995) vijf soorten plus drie variëteiten.
Van beide laatstgenoemde geslachten gaat het slechts om van elk één soort, namelijk de
uiterst zeldzame Hoorn-van-overvloed (Craterellus cornucopioides) respectievelijk de thans
zeer zeldzame (vroeger vrij algemene) Kleine trompetzwam (Pseudocraterellus undulatus).
De overige drie soorten vinden we onder het genus Cantharellus, te weten: de Grauwe cantharel (C. cinereus), geldt als uitgestorven, zover bekend na 1950 niet meer gevonden, de
zeldzame Trechtercantharel (C. tubaeformis) met zijn gele variëteit lutescens en de gelukkig
nog vrij algemene Hanekam (C. cibarius) met twee weer zeer zeldzame variëteiten, bicolor
en amethysteus. Deze beide variëteiten worden tegenwoordig door sommige mycologen ook
als goede soorten beschouwd. Voorts laat zowel biochemisch als genetisch onderzoek van
de laatste jaren zien dat o.a. de Grauwe cantharel, de Trechtercantharel en mogelijk ook de
Kleine trompetzwam nauwer verwant zijn aan de Hoorn-van-overvloed dan aan de Hanekam
en dus beter binnen het geslacht Craterellus passen (bijv. Eyssartier & Buyck, 2000).
Uitgezonderd de Hanekam zijn dus alle soorten vrij zeldzaam tot uiterst zeldzaam; hierdoor is het in Nederland nauwelijks mogelijk binnen redelijke tijd de verschillende soorten
in al hun variabiliteit te leren kennen. Illustratief is ook het gegeven dat de auteur in de afgelopen dertig jaar in Nederland beneden de grote rivieren bijv. slechts éénmaal de Hoorn-vanovervloed heeft gevonden (Valkenburg, Schaelsberg). Op dezelfde helling groeide ook een
van de bij beschadiging ‘bruinende’ Cantharellen, die met de tabel van Eef Arnolds (Coolia,
1998) als Roestvlekkencantharel (C. pallens of C. ferruginascens) werd gedetermineerd.
Zowel van de Trechtercantharel als van de Kleine trompetzwam zijn hem in deze dertig jaar
slechts drie vindplaatsen bekend geworden. Wel bijzonder was de ontdekking van een mycelium van de Kleine trompetzwam eind jaren ’70 dat uitsluitend, ook recent nog, bijna witte
(crèmekleurig, droog ook met zwak roze zweem) vruchtlichamen voortbrengt (Oirschotse
dijk, Eindhoven). Overgangen met de in hetzelfde gebied groeiende normaal grijsbruin ge-
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kleurde exemplaren werden in al die tijd niet gevonden. Ook van andere soorten Cantharellen
zijn dit soort kleurvormen bekend waarbij het pigment of een van de kleurstoffen ontbreekt.
De meeste zijn in de literatuur uitvoerig beschreven en berusten waarschijnlijk op kleine
genetische defecten of verschillen; mogelijk missen ze het gen (of de genen) dat (die) voor
de vorming van een pigment verantwoordelijk is (zijn). Opvallende voorbeelden zijn, door
het ontbreken van het bruine pigment, zuiver gele vormen van de Trechtercantharel en de
niet uit Nederland bekende C. aurora (Plaat 5). Voor wat betreft het voorkomen van bijna
witte vormen van de Kleine trompetzwam was in de geraadpleegde literatuur echter niets
te vinden. Niet uit te sluiten valt, dat het praktisch volledig ontbreken van een pigment zijn
oorzaak vindt in omgevingsfactoren, bijv. het uitgeput raken van bepaalde componenten in
de voedingsbodem of een om andere reden (gedeeltelijk) gestoord geraakte stofwisseling. Zo
werd een aantal jaren geleden éénmaal een volledig wit exemplaar van de Hanekam (forma
albus) gevonden (Eindhovens kanaal), bijna zeker van hetzelfde mycelium dat eerder in het
seizoen normaal gekleurde vruchtlichamen had voortgebracht. Tot op heden is het niet gelukt
daar een nieuw exemplaar te verzamelen.
Uit bovenstaande is hopelijk duidelijk geworden dat het zuiden van het land weliswaar
sporadisch wat aantrekkelijks oplevert, maar dat het voor wat Cantharelachtigen betreft zeker
geen vetpot is. Nee, dan bieden de door de NMV georganiseerde buitenlandse werkweken
naar bijv. de Duitse middelgebergten of de Belgische Ardennen al gauw heel wat meer op
dit gebied. Bovendien komen daar ook een aantal niet uit ons land bekende soorten voor. Als
voorbeeld voor de ‘Cantharellenrijkdom’ in genoemde gebieden kan dienen een excursie in
de omgeving van Jalna (2004, Ardennen) onder leiding van bevriende Vlaamse mycologen
waarbij op één dag zes soorten ter tafel kwamen, of de afgelopen buitenlandse werkweek te
Idar-Oberstein (Rheinland Pfalz) met acht soorten, waarbij drie vondsten van taxa rond de
gewone Hanekam de aanleiding vormden voor dit artikel. Nooit eerder was mij een Hanekam
onder ogen gekomen met lila gekleurde schubjes als hoedbekleding, vooral aan de rand
(Plaat 4). Het toeval wil dat ik deze soort het afgelopen seizoen ook op een andere plek in
Duitsland (Oberhof) aantrof, zodat voor mijzelf de discussie – variëteit of aparte soort – nu
wel gesloten is. Behalve de gekleurde schubjes is de typische geur veel minder opvallend tot
afwezig; ook de sporenmaten zijn wat groter hetgeen resulteert in een praktisch twee keer zo
groot sporenvolume. Genoeg verschillen om de Amethisthanekam (C. amethysteus) voorlopig, tot DNA-analyse eventueel het tegendeel bewijst, als goede soort te beschouwen.
Beide andere vondsten werden een paar honderd meter van elkaar gedaan in een gemengd
bos met o.a. Eik en Haagbeuk op rijke en vermoedelijk basische grond, dus zeker niet het biotoop van de gewone Hanekam. Bij de eerste collectie (onder Eik?) viel bij goed uitgegroeide
vruchtlichamen de meer groengele tint op in vergelijk tot de gewone Hanekam, bovendien
kleurden ze bij oppervlakkige beschadiging redelijk snel bruinrood. De tabel van Eef Arnolds
(1998) leverde geen bevredigende oplossing. De enige bruin verkleurende soort die genoemd
wordt is C. pallens, maar daarvan past de macroscopische beschrijving nauwelijks. Ruben
Walleyn en Mieke Verbeken (1998) houden in hun tabel, in tegenstelling tot die in Coolia, C.
pallens gescheiden van C. ferruginascens. Deze laatste zou zich o.a. onderscheiden door een
meer olijfgroene schijn en een intensere roodbruinverkleuring van vooral het vlees, eigenschappen die zeker beter passen bij het gevonden materiaal.
Bij de tweede collectie (onder Beuk?), die er door het ontbreken van de groengele tinten
in het veld totaal anders uitzag, waren de jonge vruchtlichamen vrij fors en erg licht van
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kleur, de hoeden leken heel fijn berijpt, en het hymenium was licht okergeel. Ook deze exemplaren lieten bij oppervlakkige beschadiging na enige tijd een bruinachtige verkleuring zien.
Deze combinatie van kenmerken paste wel goed bij C. pallens zoals in Coolia beschreven.
Conclusie is, dat beide vondsten mogelijk genoeg van elkaar verschillen om op soortniveau
onderscheiden te worden. Hierbij kan nog opgemerkt worden dat ook Eef Arnolds (mond.
med.) inmiddels de mening is toegedaan dat het bij C. pallens en C. ferruginascens waarschijnlijk om twee soorten gaat, en voorts dat Ruben Walleyn bij het zien van foto’s van de
beide vondsten direct deze twee namen noemde en mij bovendien opmerkzaam maakte op
een artikel over Cantharellen van Eyssartier & Buyck (2000). In het kleurenkatern staan
foto’s van zowel C. ferruginascens (Plaat 6) als C. pallens (Plaat 7).
Na het doorworstelen van de tabellen en een aantal beschrijvingen uit deze publicatie
sloeg toch de twijfel over de juistheid van de determinaties weer toe. Zo is C. pallens alleen terug te vinden in hun sleutel met niet verkleurende soorten, vermoedelijk omdat Pilat,
de beschrijver van de soort, deze eigenschap in zijn diagnose niet heeft vermeld; voorts is
C. cibarius var. bicolor niet langer synoniem. Wel is in de sleutel van verkleurende soorten
een door hen nieuw beschreven soort, C. subpruinosus, opgenomen die behalve een verkleuring en een wat opvallender pruïneuze hoedbekleding, aardig overeenkomt met C. pallens
maar vooral met mijn vondst. Overigens, uit niets blijkt dat genoemde hoedbekleding erg
afwijkt van verwante taxa, de auteurs geven namelijk geen enkele microscopische onderbouwing. Het is best mogelijk dat het ‘pruïneuze’ bleke uiterlijk een optische oorzaak heeft; bijv.
veel lucht tussen het bij jonge exemplaren nog grote aantal opgerichte, vrije, pigmentloze
hyfenuiteinden.
Ook de in het artikel genoemde, uit het mediterrane gebied beschreven, thermofiele
C. alborufescens, lijkt afgezien van de veel sterkere roodbruinverkleuring wel wat op onze
vondst.
Wat mij betreft, is de opmerking van Eef Arnolds in zijn artikel in Coolia: “zo blijkt zelfs
een populaire paddenstoel als de Hanekam nog tal van verrassingen en raadsels te bieden”,
na negen jaar nog steeds van toepassing. Ook niet zo verwonderlijk als Corner (1966) in zijn
monografie wereldwijd alleen al voor de Hanekam 18(!) variëteiten noemt. Het wachten is
nu op een uitgebreide moleculaire bewerking van deze groep.
Eens stond de Hanekam symbool voor de sterke achteruitgang in Nederland van de mycorrhizapaddenstoelen. Wie weet staat over vijftig jaar C. alborufescens in ons land symbool
voor het alsmaar toenemende broeikaseffect.
Met dank aan Joost Stalpers voor het opsturen van het artikel van Eyssartier & Buyck.
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door Eef Arnolds

mstreeks half november zit het paddenstoelenseizoen er gewoonlijk zo’n beetje op,
maar dit jaar niet. Op 1 december noteerden we tijdens een excursie van de paddenstoelenwerkgroep Roden nog meer dan 200 soorten, waaronder tientallen mycorrhizavormers bij nagenoeg bladerloze bomen. En dat waren niet de laatste. Ik hoorde van
kennissen dat zij de kerstdis opvrolijkten met vers eekhoorntjesbrood en Rob Chrispijn zag
begin januari nog kakelverse Gele stekelzwammen!
Ook in mijn eigen tuin had het naseizoen een verrassing in petto. Op de kortste dag kwam
Marianne enigszins verhit mijn werkruimte binnen. In een perkje, waar in de lente bolgewasjes vrolijk staan te wezen, had zich plotsklaps een vreemdsoortige zwam ontplooid, voorzien
van vijf rozerode tentakels. Inderdaad, even later straalde een roze kerstster me tegemoet. U
begrijpt het al: een Inktviszwam (Clathrus archeri). Hij, of eigenlijk is het meer een zij, had
een gebroken armpje, maar verder zag ze er welvarend uit.
Dit was de wereld op z’n kop. Een tropische paddenstoel die vruchtlichamen produceert
in een Hollandse wintermaand! Want de Inktviszwam is een allochtoon, die in het begin van
de vorige eeuw toevallig uit Australië in de Vogezen is ingevoerd.
Onder de tentakels van mijn inktvis verscholen zich vier witte duivelseieren. Ze stonden
op uitkomen, want bij twee eieren hadden de uiteinden van de tentakels het omhulsel al
doorbroken. Vol verwachting bezocht ik de dagen daarop het nest om de ontwikkeling van de
inktviskuikentjes te volgen. Maar er gebeurde niets. Bij temperaturen rond de 5 graden was
hun groei blijkbaar tot stilstand gekomen. Toen het KNMI nachtvorst voorspelde, werd ik
echt bezorgd over mijn troetelkinderen. Daarom groef ik de eieren met de omringende grond
uit en plaatste het geheel in een grote plastic doos. Het broze volgroeide vruchtlichaam viel
uit elkaar, maar overigens lukte de operatie wonderwel.
Bij kamertemperatuur hadden de eieren het beter naar hun zin. Al spoedig barstten de
tentakels door de witte schaal, maar het duurde twee dagen voordat de wonderlijke, wulpse
zwambloemen volledig tot ontplooiing kwamen. Inmiddels demonstreerden ze dat ze tot
de familie van de stinkzwammen behoren. Het vruchtlichaam buiten was nauwelijks te ruiken, maar in huis verspreidden ze een scherpe stank. Zo’n beetje als kattenstront maar dan
een graadje erger. Stank voor dank, na al mijn goede zorgen. Het was maar goed dat ik uit
voorzorg een doos had genomen met een hermetisch sluitende, doorzichtige deksel. Zo kon
ik de ontwikkeling van mijn troetelkinderen volgen zonder direct met hun geur te worden
geconfronteerd. Ondanks die deksel begon het in huis op den duur toch wat merkwaardig te
ruiken. Een bromvlieg ontwaakte zelfs even uit zijn winterrust om de welriekende doos met
een bezoek te vereren.
Met kerstmis zat ik uren over mijn aquarelblok gebogen om dit wilde zwammennest vast
te leggen. Daarna belandden twee vruchtlichamen op de droger. Ze protesteerden heftig tegen
deze behandeling. De stank werd zo hevig dat ik alle ramen open zette en desalniettemin na
enige tijd kokhalzend mijn werkruimte verliet. Maar eenmaal droog was er niets meer aan
de hand. De andere inktviszwammen heb ik terug gezet op de plaats van herkomst. Ik ben
benieuwd of ze volgend jaar weer een nestje produceren.
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HET GESLACHT CORTINARIUS IN NEDERLAND – VIII:
Groep 25 – Telamonia’s met bijna ronde sporen
Nico Dam1 & Thomas W. Kuyper2
Hooischelf 13, 6581 SL Malden
Sectie Bodemkwaliteit, Wageningen Universiteit, Postbus 47, 6700 AA Wageningen
1)

2)

Dam, N. & Kuyper, Th.W. 2007. The genus Cortinarius in the Netherlands – VIII: Group 25 – Telamonia’s with subglobose spores. Coolia 50(2): 72–82.
We present an overview of the Dutch species of Cortinarius subg. Telamonia with hygrophanous
cap and subglobose spores (Q < 1.30), including an identification key and short descriptions of the
species. Four or perhaps six species are recognized for the Netherlands in this (very heterogeneous
and artificial) group, one of which could not yet be identified. The occurrence of C. balaustinus and
C. hoeftii in the Netherlands is uncertain.

Afkortingen van veel geciteerde literatuur:
AdC: Atlas des Cortinaires (Bidaux et al., 1990 – ).
CFP: Cortinarius Flora Photographica (Brandrud et al., 1990 – ).
Flore: Flore Analytique des Champignons supérieurs (Kühner & Romagnesi, 1953).
KKF: Kleine Kryptogamenflora, band IIb/2, 5e ed. (Moser, 1983).
OPN: Overzicht van de paddestoelen in Nederland (Arnolds et al., 1995).

S

oorten met vrijwel ronde sporen komen in het ondergeslacht Telamonia van het geslacht Cortinarius, de Gordijnzwammen, niet zoveel voor. In onze eerder gepubliceerde groepensleutel van de Nederlandse gordijnzwammen (Dam & Kuyper, 1998;
verder DK98 te noemen) hadden we deze soorten dan ook apart genomen, groep 25, in de
veronderstelling daarmee een fijn overzichtelijk groepje afgegrensd te hebben. Overigens
verkeren we hiermee in goed gezelschap; ook de Flore splitst de min-of-meer rondsporige
Telamonia’s als aparte groep af (groupe 41: Sphaerospori). De meeste soorten in die groep
kenden we toentertijd eigenlijk niet van eigen vondsten. De groep was dus opgesteld op basis
van de literatuur, en het was een beetje afwachten wat we zouden aantreffen nu deze groep
aan de beurt was voor een nadere bewerking.
In de oorspronkelijke definitie (DK98) bevat groep 25 “vrij
kleine
tot middelgrote gordijnzwammen met droge, hygrofane
Voor wie die oude Coolia’s
hoed
en
(vrijwel) ronde sporen (Q < 1,25)”. Als je die definitie
niet zo direct bij de hand
strikt
toepast,
dan wordt groep 25 wel bijzonder overzichtelijk:
heeft: Het gaat dus om
van
de
soorten
waarvan het voorkomen in Nederland gedoGordijnzwammen waarvan
cumenteerd
is,
hoort
alleen C. dilutus (Vage gordijnzwam) er
de hoed duidelijk verkleurt
echt
in
thuis!
We
nemen
hier, overigens geheel in de geest van
en bleker wordt bij opdroDK98,
in
groep
25
ook
die soorten op waarvan je slechts af
gen (hygrofaan), en waaren
toe
wel
eens
collecties
vindt met echt bijna ronde sporen.
van de lengte/breedte-verTegelijkertijd
wijzen
we
er
wel nadrukkelijk op dat de soorten
houding (Q) van de sporen
die
echt
in
deze
groep
thuis
horen eerder een gemiddelde Qkleiner is dan 5/4 (Figuur
waarde
van
1,15–1,20
hebben.
1). De sporenmaten zijn altijd exclusief ornamentatie.
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Sporenvorm
De gemiddelde lengte/breedte-verhouding van de sporen neemt daarmee een prominente
plaats in in de definitie van groep 25. En daar zit een addertje onder het gras.
Ook feitelijk elliptische sporen gaan steeds meer rondachtig lijken naarmate
je er meer bovenop kijkt. (Een extreme illustratie: neem een potlood en bekijk
het, met één oog, vanaf de zijkant en dan langs de lengterichting. Je ziet een
groot verschil in schijnbare vorm van hetzelfde ding.) Om de afmetingen en de
Q-waarde van sporen goed te bepalen, is het dus nodig om uitsluitend sporen te
meten waar je goed van de zijkant tegenaan kijkt (zie figuur 1). In de praktijk
komt het er op neer dat een spore goed ligt als je de hele omtrek, inclusief de apiculus, scherp kunt zien bij één en dezelfde instelling van de microscoop. Omdat
Figuur 1.
de meeste sporen in een preparaat nu eenmaal scheef liggen, is de eerste indruk
Sporenmaten.
van een massa sporen vaak dat ze ronder lijken dan uit een serieuze meting
volgt. Je moet dus bewust alleen die sporen meten die goed ‘en profil’ liggen. Tegelijkertijd
moet je dan weer oppassen voor overcompensatie, de idee dat een spore die er rondachtig
uitziet waarschijnlijk wel verkeerd zal liggen. Het meten van bijna ronde sporen is, kortom,
een oefening die met enig beleid moet worden uitgevoerd. Gelukkig is groep 25 één van de
weinige groepen waarbij dit een rol speelt; naarmate de sporen langgerekter worden is het
effect van scheefliggen geringer. En bij echt bolronde sporen maakt het natuurlijk niet uit wat
je meet.
Er is nog iets meer te zeggen over die sporen. We hebben ons in vorige afleveringen van
deze serie steeds voorstander betoond van het meten van sporen die op het steeloppervlak
liggen, en daar geen sporen van lamelfragmenten voor te nemen. Reden voor die voorkeur
was (en is) dat sporen die op de steel liggen vrijwel zeker rijp zijn (want afgeworpen van de
basidiën); in preparaatjes van de lamellen kom je onvermijdelijk sporen in allerlei stadia van
rijping tegen. Bij het bekijken van (herbarium)materiaal van soorten uit groep 25 viel het
op dat sporen van het steeloppervlak nogal eens bleker en zwakker geornamenteerd waren
dan (vermeend rijpe) sporen in lamelpreparaatjes; ze verschilden overigens niet in grootte.
Het ging daarbij steeds om soorten met schaarse cortinaresten op de steel, waar je echt goed
moest zoeken om op de steel liggende sporen te vinden. We hebben geen goed onderbouwde
verklaring voor deze verschillen in sporenkleur/ornamentatie, maar wel een hypothese. Bij
soorten met een snel verdwijnende cortina lopen afgeworpen sporen een relatief geringe kans
om op de steel te belanden: weinig houvast. Alleen bij heel jonge vruchtlichamen, waarbij
de cortina nog tussen hoedrand en steel zit, kan het gordijn nog met enige efficiëntie sporen
invangen, die dan later, als de hoed zich spreidt, met de cortinavezels op de steel belanden. In
die gevallen is de kans dus groot dat sporen op de steel overwegend vertegenwoordigers zijn
van de allereerst afgeworpen sporen van het jonge vruchtlichaam. De moraal van deze alinea
is dat we nog steeds van mening zijn dat je de sporen van de steel moet meten, maar dat het
geen kwaad kan om ze te vergelijken met sporen van de lamellen, zeker in die gevallen waar
de sporen op de steel schaars zijn. Waarschijnlijk komt het verschijnsel van blekere en zwakker geornamenteerde sporen op de steel in vergelijking met die op de lamellen ook bij andere
groepen wel voor. We noemen het hier, omdat het nu voor het eerst nogal opviel.
Tot zover de inleiding. De rest van dit verhaal bestaat voornamelijk uit een sleutel tot en
beschrijvingen van de vier soorten uit groep 25 die we tot nu toe uit Nederland kennen.
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Ook C. balaustinus en C. hoeftii, die wel in het OPN staan maar waar we niet met zekerheid
Nederlands materiaal van gevonden hebben, komen ter sprake. In Midden- en Noord-Europa
komen, afgaand op de literatuur, nog drie soorten voor die we, als ze in Nederland gevonden zouden worden, ook tot groep 25 zouden rekenen: C. angulosus/multivagus (zie Arnold,
1993), C. renidens en C. trossingenensis (beide zie CFP).
Zoals gebruikelijk houden we ons aanbevolen voor goed geannoteerd Nederlands materiaal van soorten uit groep 25 dat met deze sleutel niet te determineren is. Ook van C.
balaustinus, C. dilutus en C. spec. 7 is materiaal welkom.
Sleutel tot de Nederlandse Gordijnzwammen uit groep 25
Nederlandse namen staan bij de beschrijvingen na de sleutel.
De slankheidsindex (zie Kuyper & Dam, 1998) is gedefiniëerd als het kwadraat van de lengte
van de steel gedeeld door het product van steel- en hoeddiameter.
1. Velum bleek gelig tot duidelijk wasgeel; hoed niet of nauwelijks hygrofaan
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . C. anomalus-groep
1. Velum wit, zelden bruingrauw (soms onopvallend); hoed hygrofaan
2. Forse soorten (Firmiores): steel typisch dikker dan 5 mm, slankheidsindex
< 10; hoed in vochtige toestand roodbruin, rossig bruin, oranjebruin of gelig bruin
3. Hoed gelig bruin, ingegroeid vezelig .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  C. balaustinus
3. Hoed zonder gelige tint, niet ingegroeid vezelig
4. Hoed glanzend kastanjebruin, rand kort doorschijnend gestreept, vrijwel zonder velumresten; steel wit, later bruinig overlangs streperig
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . C. dilutus
4. Hoed met dunne, wit-vliezige velumbedekking, ietwat grauw rossig
bruin, mat, rand niet gestreept; steel blijvend wit .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  C. spec. 7
2. Tengere soorten (Tenuiores): steel typisch dunner dan 5 mm, slankheidsindex > 15; hoed in vochtige toestand donkerbruin, purperbruin, grijsbruin, tot
bijna zwartbruin (een eventuele velumbedekking telt niet mee!)
5. Hoed fijn wit pluizig, mat; steel bleek, wittig of licht bruinig, met dik wit
velum; sporen met tamelijk fijne, geïsoleerde wratjes .  .  .  .  .  .  . C. comptulus
5. Hoed kaal of met dun vliezig velum, ietwat glanzend; steel vooral naar de
basis met duidelijk rose-lila of wijn-purperen tint, velum meestal slechts
schaars; sporen met bijzonder grove wratten, puisten of stekels .  . C. erythrinus
Beschrijvingen en notities (alfabetische volgorde)
Rode Lijst gegevens uit Arnolds & van Ommering (1996), kaartjes naar gegevens uit het
karteringsbestand van de NMV.
Cortinarius anomalus-groep (Figuur 2a)
De soorten uit de groep van de Vaaggegordelde gordijnzwam zijn herkenbaar aan meer of
minder duidelijk geel velum, echt rondachtige sporen (Q < 1,25) en een niet of nauwelijks
hygrofane hoed. We zullen er waarschijnlijk niet aan ontkomen om die groep in een latere
aflevering van deze serie nog eens te behandelen. Hier wordt hij verder niet besproken.
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Figuur 2. Sporen van de hier besproken Gordijnzwammen. a) Cortinarius anomalus-groep;
b) C. balaustinus; c) C. comptulus; d) C. erythrinus; e) C. dilutus; f) C. spec. 7. De twee
maatstrepen corresponderen met 10 mm.
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Cortinarius balaustinus Fr. — Rondsporige gordijnzwam (Figuur 2b)
Met de Rondsporige gordijnzwam is het niet zo goed afgelopen. In het OPN staat één vondst
uit het kleigatengebied Windesheim vermeld, en we kregen nog een tweede in handen van
IJsseloog. Laatstgenoemde bleek te behoren tot C. balaustinus ss. Lange, die we tegenwoordig C. subbalaustinus Henry noemen, de Roodbruine gordijnzwam. Die onderscheidt zich
van de Rondsporige gordijnzwam door duidelijk slankere sporen, en een hoedoppervlak zonder ingegroeide vezelstructuur.
De collectie uit Windesheim
leverde weer een ander probleem op. Het betrof hier een
grote collectie (12 exemplaren),
goed beschreven en gedroogd,
en met een notitie over tamelijk
rondachtige sporen bij microscopisch onderzoek (door TK). Bij
het controleren van de collectie
(door ND) bleken de sporen echter niet bijna rond (Q = 1,2) maar Figuur 3. Sporen van de als C. balaustinus gedetermineerde colelliptisch te zijn (Q = 1,5–1,6)! lectie van Windesheim. Bovenste rij: sporentype van elf van de
Wat nu? Zou hier de wens om twaalf vruchtlichamen. Onderste rij: afwijkende sporen van één
een nieuwe soort voor Nederland van de twaalf vruchtlichamen. Maatstreepje = 10 mm.
te vinden ertoe geleid kunnen
hebben dat de sporenvorm en ‑maat met al te veel fantasie werden vastgesteld? Omdat die
verklaring niet erg waarschijnlijk leek, was het aanleiding om alle twaalf vruchtlichamen uit
die collectie nader te bekijken. En wat bleek: 11 ervan hadden slanke sporen, maar één had de
rondachtige sporen van de notitie bij het exsiccaat (zie figuur 3). Als je aan het determineren
bent is het ongebruikelijk om alle vruchtlichamen uit een collectie microscopisch te checken,
zeker als er macroscopisch geen aanleiding voor is. En dan kunnen dergelijke opmerkelijke
verschillen dus voorkomen. Wel zaten we nu met een nieuwe vraag: hoe verklaren we deze
variatie? Er zijn twee mogelijkheden, en bij de auteurs van dit stuk staakten de stemmen
over welke verklaring de voorkeur verdient. We geven ze hier dus allebei. (1) Alle exemplaren van de collectie zien er vrijwel hetzelfde uit (en voor wie denkt dat alle gedroogde
Gordijnzwammen er sowieso hetzelfde uitzien: dat is niet het geval!), en ook de beschrijving
geeft geen aanleiding te denken dat de collectie heterogeen is. We kunnen dan concluderen
dat het vruchtlichaam met de afwijkende sporen tot dezelfde soort behoort als de rest van de
collectie (en dat betrof C. subbalaustinus), maar om nog onverklaarde reden veel rondere
sporen heeft gevormd. Wellicht als waarschuwing tegen teveel splitten? (2) Het is ondenkbaar dat dit verschil in sporenvorm en ‑lengte gewoon als variatie binnen één soort wegverklaard kan worden. Het feit dat de beschrijving geen aanleiding geeft om te denken dat het
materiaal homogeen is hoeft niet veel te zeggen (denk bijv. aan het soortenpaar C. croceus en
C. croceoconus, waar alleen de microscopie doorslaggevend is). Dat het exsiccaat homogeen
lijkt zegt zo mogelijk nog minder (want gedroogde Gordijnzwammen lijken vaak toch wel
zo veel op elkaar dat je zonder beschrijving erbij het materiaal beter weg kunt gooien). De
collectie moet dus wel twee soorten bevatten. Maar welke dan? Als de collectie heterogeen
is, dan kunnen we niet uitsluiten dat de beschrijving niet helemaal toepasselijk is voor het
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exemplaar met de ronde sporen. Dat vruchtlichaam zou eventueel ook C. dilutus kunnen zijn,
maar nu kunnen we dat niet meer met zekerheid vaststellen.
In het karteringsbestand bleken nog drie andere meldingen van C. balaustinus voor te
komen, maar helaas is van geen daarvan herbariummateriaal bewaard gebleven. Die meldingen zijn dus niet verifieerbaar, en we beschouwen ze niet als bewijs dat de Rondsporige
gordijnzwam in Nederland voorkomt. Overigens zijn we minstens één collectie tegengekomen die mogelijk aanspraak op de naam C. balaustinus had kunnen maken, maar daar
zat geen beschrijving van het verse materiaal bij. Zulke collecties zijn feitelijk niet meer te
determineren, en dat kan toch niet de bedoeling van het aanleggen van een herbarium zijn.
Moraal: houd vooral een herbarium bij, maar beschrijf al je collecties!
Exit Rondsporige gordijnzwam, dus. Cortinarius balaustinus staat als Gevoelig in de
Rode Lijst, maar voorlopig hoort hij daar niet in thuis.
Cortinarius comptulus Moser — Pluizige gordijnzwam (Figuur 2c; Plaat 8)
Hoed 15–30 mm, eerst kegelvormig, later vlak-convex met een duidelijke, vaak wat spitse
umbo; hele oppervlak fijn pluizig door kleine, wittige, opstaande vezelschubjes; kleur dof
donker (roodachtig) bruin, hygrofaan, bij opdrogen bleek grijzig bruin tot zeemleerachtig
bruin. Lamellen normaal dicht opeen, iets uitgebocht, kleur eerst bleek bruin, later meer
roestbruin, zonder een spoor van violet. Steel 30–75 × 2,5–5 mm, basis soms iets gezwollen;
heel bleek ogend door een dichte bedekking van witte overlangse
vezels op een bleek bruine, vrijwel geheel aan het oog onttrokken ondergrond; velum vormt een dikke witte ring en daaronder verspreide
witte vlokjes. Vlees in de steel bleek gelig, wat donkerder naar de
basis. Geur en smaak onopvallend. Sporen 6,5–7,5 × 4,5–5,5 µm,
gemiddelde Q = 1,35–1,45, met kleine maar duidelijke wratjes.
De Pluizige gordijnzwam is één van de donkerbruine, witschubbige Telamonia’s, en goed gekarakteriseerd door de breed elliptische
sporen, het dikke witte velum, het ontbreken van violette tinten, en
de onopvallende geur. Dankzij die laatste kenmerken is hij in het
algemeen ook in het veld wel te herkennen, al kan het geen kwaad
om de sporen even te checken. Zoals gebruikelijk bij de door velum
schubbige Telamonia’s moet je er op bedacht zijn dat dat velum na zware regen van de hoed
afgespoeld kan zijn, of zich aan de rand kan hebben opgehoopt; op de steel blijft
het velum meestal goed herkenbaar. Overigens is dit een soort die eigenlijk in
groep 31 thuishoort, de groep waar ook C. paleaceus en C. flexipes ss. lat. in
zitten. De relatie met C. sublatisporus, die eigenlijk alleen in de violette tint
in de lamellen van jonge exemplaren van C. comptulus lijkt te verschillen,
is nog niet opgehelderd.
Een uitstekende afbeelding van de Pluizige gordijnzwam staat in de
CFP (plaat D58); Belgische collecties zijn beschreven door de Haan
et al. (1997, 2000); de door hen afgebeelde collecties hebben een
relatief zwak ontwikkeld velum.
In Nederland is Cortinarius comptulus niet erg zeldzaam,
maar mogelijk ook nogal onbemind (één van de kleine bruintjes).
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Vergeleken met de situatie ten tijde van de publicatie van het OPN is het aantal meldingen
aanzienlijk gestegen (zie kaartje). Het is (althans in ons land) een soort van lanen en wegbermen met loofbomen.
Cortinarius dilutus (Pers.) Fr. — Vage gordijnzwam (Figuur 2d; Plaat 9)
Hoed 30–65 mm, eerst parabolisch-convex, maar al snel uitspreidend
tot min of meer vlak, met een lage, stompe umbo en een vaak wat
golvende, kort doorschijnend gestreepte rand (over ongeveer 1/4 van
de straal); kleur indien vochtig warm oranjebruin tot kastanjebruin,
vaak wat glanzend, hygrofaan, oranje-zeemleerkleurig na opdrogen;
oppervlak glad. Lamellen normaal dicht opeen, iets uitgebocht; kleur
eerst bleek koffie-met-melk-kleurig, maar al snel levendig kaneelkleurig. Steel 40–100 × 4–11 mm, basis iets gezwollen; kleur eerst
wittig, maar later meer gevlamd door overlangse bruinige vegen;
velum wit, aangedrukte bandjes of zig-zag zones op het onderste deel
van de steel vormend. Vlees in de hoed gekleurd als het oppervlak,
in steel gemengd bruinig met wittig. Geur en smaak onopvallend.
Sporen 6–7,5 × 5–6 µm, gemiddelde Q = 1,15–1,25, bijna bolvormig,
met duidelijke, geïsoleerde wratjes.
De pessimisten onder u zijn vast en zeker van mening dat de naam Vage gordijnzwam voor zo
ongeveer alle Telamonia’s uitstekend van toepassing zou zijn. Diezelfde pessimisten zullen
waarschijnlijk ook alleen maar somber knikken als ze hier lezen dat de Vage gordijnzwam nu
net één van die Telamonia’s is die niet zo zou moeten heten. Cortinarius dilutus is namelijk een
prachtige paddenstoel. Fors maar fragiel, met een subtiel glanzende paardekastanjekleurige
hoed, helder gekleurde lamellen en een honingbruin gemêleerde steel. Op deze kenmerken is
hij in het veld, met enige ervaring (en gevoel voor schoonheid!), al vrij zeker te herkennen,
en de rondachtige sporen geven de doorslag.
Toch hebben de pessimisten niet helemaal ongelijk. Er is wel degelijk iets vaags aan de
Vage gordijnzwam, alleen niet in de Nederlandse maar in de wetenschappelijke naam. We
gaan er hier niet verder op in, maar ook in het geval van C. dilutus is er nogal wat verwarring
in de literatuur over wat er onder die naam verstaan zou moeten worden.
Cortinarius dilutus staat als Gevoelig in de Rode Lijst, ongetwijfeld vanwege zijn zeldzaamheid. Van de in het OPN genoemde collecties hebben we geen materiaal kunnen achterhalen, maar er zijn wel collecties uit de landgoederen Twickel (Delden, Ov.) en Slangenburg
(Doetinchem, Gld.) die we tot deze soort rekenen. Van de ecologie van deze Nederlandse
vondsten is ons niets bekend; in Noord- en Midden-Europa is C. dilutus een soort van naaldbossen op zure bodem.
Cortinarius erythrinus (Fr.) Fr. — Lilastelige gordijnzwam (Figuur 2e en Figuur 4)
Hoed 15–50 mm, eerst halfbol- of klokvormig, later ongeveer vlak, vaak golvend, meestal
met stompe umbo, rand niet gestreept; kleur indien vochtig uniform heel donker purperbruin
tot dadelbruin, slechts zwak hygrofaan, en eigenlijk vooral wat grauwer bij opdrogen; oppervlak vrijwel glad, maar wel vaak satijnachtig glanzend door heel fijne vezeltjes. Lamellen
normaal dicht opeen, aanhechting variabel, van smal aangehecht tot breed aangehecht met
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een aflopende tand; kleur zonder violet, jong bleek grijzig
bruin, later bruin. Steel 25–75 × 3–7,5 mm, cylindrisch, soms
kort wortelend; kleur glanzend wittig, typisch met een naar de
basis toe steeds duidelijker lila tot rodewijnkleurig waas, die
je vooral goed ziet als je even aan de steelbasis krabt; velum
wit (of zelden licht bruinig grijs), niet erg overvloedig, een
ringzone vormend of een sokje aan de steelbasis. Geur variabel, onopvallend, kruidig of naar peterselie. Sporen 6,5–8 ×
5–6 µm (zonder ornamentatie!), gemiddelde Q = 1,35–1,45,
vaak wat traanvormig, maar veel ronder lijkend door een vrijwel de hele spore bedekkende, opvallend grove ornamentatie
van wratten, kammen en/of stekels, vaak althans lokaal meer
dan 1 µm hoog.
Anders dan bij de Vage gordijnzwam draagt de Lilastelige gordijnzwam zijn naam met ere.
De lila tot rodewijnkleurige tint in de steel, die vooral opvalt als je de witvezelige deklaag
aan de steelbasis lichtjes wegkrabt, is erg karakteristiek. Helemaal doorslaggevend is dat
kenmerk echter niet, aangezien het ook (zij het minder uitgesproken lila) bij C. flexipes ss.
lat. (Sombere siersteelgordijnzwam en verwanten) voor kan komen. Vormen met rood verkleurend velum zijn door de Belgische Cortinarius-werkgroep als var. rubescens beschreven
(de Haan et al., 2002). De sporen geven in al deze gevallen de doorslag, maar ook daar zit
wat variatie in. Hoewel dat in de literatuur bijvoorbeeld tot de beschrijving van een variëteit

Figuur 4. Sporen van verschillende collecties van C. erythrinus. Maatstreepje = 10 mm.
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russulaespora heeft geleid (Bohus, 1979), zijn wij van mening dat de variabiliteit van de
sporenornamentatie in C. erythrinus taxonomisch niet zo erg belangrijk is.
Karakteristiek is de uitgesproken grof wrattige sporenornamentatie, maar dat is een kenmerktoestand die zich moet ontwikkelen (zie ook Arnold, 1993). Bij relatief jonge sporen is
de de ornamentatie vormende buitenlaag van de sporen (het exosporium (Pegler & Young,
1971) of mucostratum (Clemençon, 2004)) nog ongeveer continu en intact, waardoor de
omtrek van de sporen er ongeveer glad of hoogstens wat bobbelig uitziet. Als de sporen
rijpen stort die buitenlaag deels in elkaar, waardoor er alleen fragmenten overblijven; de sporenomtrek wordt daardoor ruw, en wel sterker naarmate de oorspronkelijke buitenlaag dikker
was. In een lamelpreparaat van C. erythrinus zijn die verschillende stadia in het algemeen
naast elkaar te bewonderen.
Van de in het kader van deze bewerking bekeken collecties die als C. erythrinus waren
opgeborgen (ruim 20) bleek bijna een kwart feitelijk tot andere soorten te behoren. Meestal
ging het daarbij om andere soorten uit het C. flexipes-complex, met een zweempje lila in de
steel en sporen die aan de top duidelijk ruwer waren dan elders. Door dit laatste moet je je
niet van de wijs laten brengen. Het komt bij Telamonia’s vrij vaak voor dat de sporenornamentatie aan de top grover is dan op de rest van de spore. Bij de typische C. erythrinus-spore
is de ornamentatie over de hele spore (behalve op de zogenaamde plage, een vlek direct
boven de apiculus) uitgesproken grof, en aan de top is hij al-dan-niet nog wat grover. De
figuren geven daarvan een goed beeld. In de literatuur worden de sporen vaak met minder
zware ornamentatie weergegeven dan wat typisch aangetroffen wordt (CFP, als C. vernus;
Arnold, 1993; de Haan et al., 2000, 2002).
De Lilastelige gordijnzwam is in Nederland niet bijzonder zeldzaam, al moet
het, gezien de resultaten van de voor dit artikel bekeken steekproef, waarschijnlijk geacht worden dat een deel van de stippen op het verspreidingskaartje in
feite andere soorten betreft. Hij groeit vaak in wegbermen of langs bospaden,
meestal bij loofbomen (niet specifiek) maar ook wel bij naaldbomen, en kan
vrijwel het hele jaar gevonden worden, in het voorjaar al vanaf maart.
In de CFP is deze soort opgenomen onder de nieuwe naam Cortinarius
vernus Lindström & Melot, ongetwijfeld verwijzend naar de al in het
voorjaar verschijnende vruchtlichamen. Over nut en noodzaak van
die nieuwe naam valt te twisten. De naam C. erythrinus is, in de
hierboven beschreven opvatting, in ieder geval goed ingeburgerd, en
het zou jammer zijn als hij vervangen zou moeten worden.
Cortinarius hoeftii Fr.
In het karteringsbestand zijn twee meldingen van C. hoeftii aanwezig, beide uit de
Flevopolders. Van de eerste vondst lijkt geen materiaal bewaard te zijn gebleven, de tweede
vondst behoort tot een andere soort. Daarmee is het voorkomen van C. hoeftii in ons land
onwaarschijnlijk geworden.
Overigens is C. hoeftii voor ons een soort spooksoort. In de Flore en de KKF wordt hij
opgevoerd in de zin van Lange (1938), en dat is een tamelijk nondescripte, middelgrote
gordijnzwam met als opvallendste kenmerken een zuiver witte steel zonder duidelijk velum,
en bijna ronde, zwak geornamenteerde sporen. Daarmee zou het mogelijk eerder een soort uit
de groep van Cortinarius obtusus (Jodoformgordijnzwam) worden. De auteurs van de Flore
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geven aan de soort niet zelf gezien te hebben (een * voor de naam); bij Moser is dat niet na
te gaan, maar in de checklist van de Oostenrijkse gordijnzwammen (Keller & Moser, 2001)
komt C. hoeftii niet voor. Ook Google levert geen hits op de zoekterm “hoeftii”.
Cortinarius spec. 7
Hoed 25–60 mm, eerst stomp konisch, later vlak gewelfd tot vrijwel vlak, met (soms onduidelijke) stompe umbo, rand niet doorschijnend gestreept; oppervlak droog, bijna glad,
maar met een wittig waas door een heel dun-vliezige, ouwel-achtige bedekking, die vaak
aan de rand en gedurende de eerste stadia van indrogen het duidelijkst is; kleur in verse,
vochtige toestand roodachtig bruin, maar sterk hygrofaan en vaak in het veld al met een
blekere, mat oranje-achtige ring rondom het wat donkerder centrum, bij verder opdrogen
grotendeels bleek (vleeskleurig-)zeemleerkleurig wordend, met verspreide donkere vlekjes.
Lamellen jong bleek beige-bruin, later oranjebruin. Steel 35–70 × 3–8,5 mm, basis gezwollen
tot 8–13 mm, maar niet abrupt; kleur gebroken wit; velum schaars, in dunne witte vlokjes op
de onderste helft. Sporen 7–8 × 5,5–6 µm, gemiddelde Q = 1,30–1,35, breed ellipsoid, met
kleine maar duidelijke wratjes.
Een aantal Gordijnzwammen is als groep goed
gekarakteriseerd door de combinatie van middelgrote vruchtlichamen met witte steel en
een sterk hygrofane hoed waar een heel dun,
vrijwel transparant, wit vezelig-vliezig laagje
overheen zit. Dit laagje is het duidelijkst te zien
aan de hoedrand, en gedurende de eerste stadia
van indrogen. Er zit geen spoor van violet in
de vruchtlichamen. In de KKF en in de Flore
worden ze (officieus) de Privigni genoemd,
naar Cortinarius privignus. Ook de hierboven
beschreven maar nog naamloze soort behoort
qua macroscopische kenmerken tot die groep.
Alleen hebben de Privigni niet van die breed elliptische sporen, en dat gooit behoorlijk roet in
het eten. Hoewel er veel namen in deze groep
circuleren (zie Tartarat (1988) voor een overzicht), past geen ervan goed op onze soort. We
denken er daarom beter aan te doen voorlopig
geen naam aan deze soort te koppelen.
Onze C. spec. 7 is tot nog toe bekend uit slechts één bosje bij het gehucht Spitsbergen,
ten oosten van Groningen, maar daar groeit hij wel op verschillende plaatsen, die zo ver uit
elkaar liggen dat het vrijwel zeker verschillende mycelia betreft. Hij is er in eerste instantie
gevonden door Kor Raangs, die vrijwel zeker het record nieuwe-Gordijnzwammen-vinden
van 2005 op zijn naam heeft staan. Het bewuste bosje is één van die Fijnspar-bosjes op voormalige landbouwgrond, waaruit de laatste tijd al meer bijzondere paddenstoelen gemeld zijn
(Arnolds et al., 2004; Raangs & Somhorst, 2006). We zullen er nog wel meer van horen.
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Plaat 1. De kleibosrussula (Russula pseudointegra), één van de typische kleibospaddenstoelen van Kolland. (Foto: Emma van den Dool)
Plaat 2. Russula flavispora, in een beukenbos bij Siesbach, Rheinland-Pfalz, D. (Foto: Jaap
Wisman)
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Plaat 3. De Groene aardtong (Microglossum viride), op de bodem langs een beekje in het
Hüttesgewassen bij Allenbach, Rheinland-Pfalz, D. (Foto: Atte van den Berg)
Plaat 4. Cantharellus amethysteus. (Foto: Henk Huijser)
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Plaat 5. Twee variëteiten van Cantharellus aurora. Boven de typische en onder de gele variant. (Foto’s: Henk Huijser)
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Plaat 6. Cantharellus ferruginascens. (Foto: Henk Huijser)
Plaat 7. Cantharellus pallens. (Foto: Henk Huijser)
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Plaat 8. De Pluizige gordijnzwam (Cortinarius comptulus), op een open plek bij berk en els
in stadspark Staddijk bij Nijmegen. (Foto: Nico Dam)
Plaat 9. De Vage gordijnzwam (Cortinarius dilutus), gevonden in het Bschlaber Tal in Tirol,
in een open, extensief begraasd dennen/sparren-bos. (Foto: Nico Dam)
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Plaat 10: Het Beukenkorrelkopje (Phleogena faginea) op een dikke dode Beuk op de
Dassenberg, bij Apeldoorn. (Foto: Nico Dam)
Plaat 11: Suillus pictus op landgoed Verwolde, bij
Weymouthden. (Foto’s: Herman Groenouwe.)
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Plaat 12: Pseudombrophila (Fimaria) ripensis op schapenkeutels in het Kienveen, tussen
Lochem en Vorden. (Foto: Atte van den Berg)

Plaat 13. De Spitse
stinkzwam (Mutinus
elegans) in het
Cannenburgerbos bij
Vaassen. Links een
volwassen exemplaar,
boven twee duivelseieren. (Foto’s: Menno
Boomsluiter)
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Enkele ontwerpen voor een logo voor de NMV. Zie pagina 116.
Plaat 14: Prachttrechtertjes (Haasiella venustissima), langs een pad bij Broekhoven (ZuidLimburg). (Foto: Nico Dam)
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Het Beukenkorrelkopje verovert Nederland
Mirjam T. Veerkamp
Pelikaanweg 54, 3985 RZ Werkhoven
Veerkamp, M.T. 2007. Phleogena faginea is sweeping through The Netherlands. Coolia 50(2): 91–93.
Phleogena faginea was recorded in The Netherlands for the first time in 2000. Six years later, the
species is known to occur in at least a dozen other sites as well. It is argued that this reflects a real
increase in occurrence, rather than just an increase in recognition. The species is described and illustrated.

T

ijdens mijn onderzoek voor Alterra in het jaar 2000 naar de paddenstoelen op 200
dode beuken is Phleogena faginea voor het eerst voor Nederland gemeld (Veerkamp,
2001). De soort stond massaal op een staande dode beuk op de Dassenberg, een
oud beukenbos met veel dode beuken gelegen langs de Amersfoortseweg ten westen van
Apeldoorn. Op dat moment was de soort al wel bekend van net over de Duitse grens in
het Bentheimer Wald en het Samerrott (Veerkamp, 2003), en uit België (Walleyn, 2004).
Afgelopen najaar (2006) mocht ik voor Alterra de beuken op de locaties van het onderzoek
in 2000 en 2001 nogmaals inventariseren, terwijl ook enkele nieuwe locaties met veel dood
beukenhout en oude bomen zijn bezocht. Op drie van de zes onderzochte oude locaties werd
het Beukenkorrelkopje waargenomen: op de Dassenberg op drie bomen, in het Speulderbos
op één boom en in het Gortelse bos op vijf bomen. Op de voor het eerst onderzochte locaties
is hij op landgoed Elswout aangetroffen.
In de tussentijd is het Beukenkorrelkopje ook op andere plaatsen ontdekt. Zo is hij in 2001
op landgoed Mildenburg op Oostvoorne op een eik gevonden. Andere nu bekende groeiplaatsen zijn het Voorsterbos, het Vagevuur bij Roden (de Vries, 2006), het Kleinbroek bij Best
(Kelderman, 2006), landgoed Nijenrode (mededeling Gert Immerzeel) en het Bunderbos in
Zuid-Limburg, alwaar de soort in het najaar van 2006 tijdens het Cristellaweekend op een
zestal plekken is gesignaleerd (mededeling Nico Dam).
De vraag is nu: is het Beukenkorrelkopje aan een spectaculaire opmars bezig of is het
meer een kwestie van een betere herkenning van de soort? Het is heel goed mogelijk dat de
soort vóór het jaar 2000 hier en daar over het hoofd is gezien, of niet is herkend. Dat laatste
was het geval op Nijenrode, waar de soort al tien jaar voorkomt maar pas recent als het
Beukenkorrelkopje is herkend. Het gaat immers om een kleine paddenstoel bestaande uit
een poederig bolletje op een steeltje van bij elkaar nog geen cm hoog. De eerste vondsten
zijn dan ook niet toevallig van waarnemers die naar ‘klein spul’ zoeken en van mensen die
gericht op geschikte plekken voor de soort kijken. En ongetwijfeld hebben ook de recent
verschenen literatuur over Phleogena en de afbeeldingen ervan aan de herkenning van de
soort bijgedragen (Krieglsteiner, 2000; Ainsworth, 2004, 2005; Walleyn 2004). De resultaten
van mijn herinventarisatie van de beukenstammen laten echter geen andere interpretatie toe
dan die van een zeer snelle opmars van de soort in korte tijd. De bomen zijn immers ook
bij de eerste inventarisatie uitgebreid geïnspecteerd en bovendien kende ik de soort uit de
Duitse bossen. Ook waren de nieuwe vondsten van de tweede inventarisatie alle op recent
afgestorven beuken die in 2000 nog leefden.
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Hoe ziet de soort eruit?
De vruchtlichamen van het Beukenkorrelkopje bestaan uit een klein, lichtbruin, korrelig bolletje met een diameter van enkele millimeters, dat op een steeltje staat. De vruchtlichamen
groeien vaak in grote groepen en worden soms aangezien voor een slijmzwam (zie Plaat 10
op pagina 88). De soort behoort echter tot de Phragmobasidiomyceten, de Trilzwammen. De
vruchtlichamen hebben een duidelijke maggigeur, vooral bij indrogen. Ook het hout waarop
de soort groeit ruikt naar maggi. Microscopisch vallen de kurkentrekkervormige hyfen en de
dwarsgesepteerde basidiën op. De sporen zijn rond en dikwandig (Figuur 1).
Waar en waarop groeit het Beukenkorrelkopje?
Het Beukenkorrelkopje wordt het vaakst op beuk gevonden, maar komt ook op andere loofbomen zoals haagbeuk, eik, els, es, iep, paardekastanje, esdoorn en populier voor. Hij lijkt
een voorkeur te hebben voor open bossen en landgoederen, en groeit daar meestal op recent
afgestorven maar nog staande bomen in scheuren en barsten van de bast of op het kale, nog
harde hout. Ook komt de soort op liggende of hangende stammen voor, maar altijd op tamelijk vers en in ieder geval weinig verteerd hout. De grootste kans om het Beukenkorrelkopje
aan te treffen heb je in bossen of op landgoederen met oude bomen die aan het aftakelen zijn.
Het Gortelse bos en de Dassenburg met relatief veel vindplaatsen zijn voorbeelden van zulke
bossen waar de bomen aan hun leeftijdsgrens komen. Hier zijn de laatste jaren veel beuken
doodgegaan, waardoor open plekken in het bos zijn ontstaan. Gert Immerzeel heeft de soort
op Nijenrode ook op levende bomen gevonden, maar wel altijd op verzwakte en gedeeltelijk
afgestorven bomen. Ook op Nijenrode neemt de soort toe. De late herfst en het begin van de
winter zijn de beste perioden om de soort te vinden.
Figuur 1. Phleogena faginea: vruchtlichamen, sporen, basidiën en hyfen van
de buitenwand. (Tekening:
Bernhard de Vries)
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Binnen Europa is het Beukenkorrelkopje bekend uit België, Engeland, Duitsland, Zweden,
Denemarken, Frankrijk, Estland, Polen en Rusland (Krieglsteiner, 2000). De soort geldt
overal als zeldzaam. In Denemarken is hij opgenomen in de lijst van 42 indicatorsoorten
voor het opsporen van waardevolle beukenbossen (Heilmann-Clausen & Christensen, 2000).
In navolging daarvan is een dergelijke lijst ook voor Nederland en België opgesteld (Walleyn
& Veerkamp, 2005) en ook hierin is het Beukenkorrelkopje opgenomen.
Kan er een oorzaak aangegeven worden voor de opmars van het Beukenkorrelkopje?
Veel bossen hebben sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw een natuurfunctie gekregen,
waar bomen, mits er geen gevaar voor veiligheid is, mogen afsterven en verteren. Ook is het
bomenbestand langzamerhand ouder aan het worden, waardoor meer bomen aftakelen. Door
dit veranderde bosbeleid gaan veel houtpaddenstoelen vooruit. Maar lang niet alle zeldzame
houtpaddenstoelen van grof dood hout doen dit zo snel als het Beukenkorrelkopje.
In deze tijd ontkom je er niet aan om ook te denken aan het veranderende klimaat.
Mondiaal gezien komt het Beukenkorrelkopje zowel in tropische als in gematigde streken
voor (Cooke, 1994). Het voorkomen in de tropen en bij ons een voorkeur voor open bossen
en landgoederen, waar de temperatuur wat hoger is dan in dichte bossen, kan wijzen op een
relatie met de opwarming. Maar of de snelle toename van de soort daar iets mee te maken
heeft valt niet te bewijzen. Misschien is het veranderde bosbeheer en de daardoor ontstane
nieuwe potentiële groeiplaatsen voor soorten van vers, weinig verteerd hout op zichzelf al
genoeg om de snelle opmars van de soort te verklaren. Nu de soort Nederland bereikt heeft
ondervindt zijn verspreiding verder geen belemmering, gezien het feit dat hij inmiddels al in
alle hoeken van ons land voorkomt.
Met dank aan Bernhard de Vries voor het gebruik van de tekening, Gert Immerzeel voor de
informatie over Nijenrode, en Ad van den Berg voor de informatie uit het karteringsbestand.
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Bijzondere waarnemingen en Vondsten
Suillus pictus, een fraaie en opvallende nieuwe boleet voor Nederland

Dieker, J.F.M. 2007. Suillus pictus, a spectacular North-American Bolete, was identified for the first
time in The Netherlands, on estate Verwolde, near Lochem (prov. Gelderland). Coolia 50(2): 94.

Hieronder volgt eerst een beschrijving van de nieuwe boleet, Suillus pictus, gebaseerd op een
vondst van 20 augustus 2005 (in herb. E5). Zie ook Plaat 11.
Plaats: Landgoed Verwolde, gem. Lochem, Gelderland; km-hok (223; 469).
Groeiplaats: Bij 2 ex. van de Weymouthden (Pinus strobus) aan de rand van een bosvennetje in gemengd bos met veel Grove den. Bij de oudste den stonden verspreid over enkele
vierkante meters ruim 40 vruchtlichamen van Suillus pictus. Op 50 meter afstand stond een
jonger exemplaar van de den met ook verspreid ruim 15 vruchtlichamen. De schaarse begroeiing langs het pad bij de beide dennen bestond vooral uit pollen Pijpenstrootje en jonge
pitrusplanten. Dat laatste wijst op verstoring van de bodem, ongetwijfeld veroorzaakt door
het recentelijk aanbrengen van zand op het pad bij de vennetjes om de begaanbaarheid te
verbeteren.
Hoed: doorsnede jong halfbolvormig, circa 2 cm, donker wijnrood, droog viltig; uitgegroeide
hoeden vlak gewelfd met een centrale bult, tot 12 cm diameter, met opvallend regelmatig
patroon van rossig bruine vezelig/viltige schubben met ertussen een soort netwerk van de
gelige onderlaag. Vlees in hoed (en steel) wit, na doorsnijden geleidelijk met roze zweem.
Steel: cilindrisch, massief en stevig, geheel omhuld met dikke droge viltige velumlaag, roodbruin en deels met schubben bezet; vlees als in hoed. Velum bij de steeltop vuil grijswit en in
jong stadium de buisjes met een wit vlies bedekkend.
Poriën: vrij grof langwerpig hoekig en goed zichtbaar donker groengeel, bij druk niet verkleurend of hoogstens wat donkerder wordend. Buisjes, groenig geel, iets aflopend op de
steel.
Geur: niet opvallend.
Volgens mondelinge mededeling van het echtpaar Grotenhuis, dat het gebied regelmatig
in het kader van inventarisatiewerkzaamheden bezoekt, was deze soort al een vijftal jaren
geleden door hen op deze plaats gezien, maar ook in een aantal tussenliggende jaren niet
vastgesteld.
Door het ontbreken van afbeeldingen en beschrijvingen in de mij beschikbare boeken
leverde de determinatie in eerste instantie problemen op, omdat het hier om een in Europa
zeldzame Noord-Amerikaanse exoot gaat die aan Weymouthden gebonden is. Met Moser
wordt je snel naar de Sectie Solidipes en de soort zelf geleid. Na telefonisch overleg met en
tips van Machiel Noordeloos werd mijn determinatie met Moser snel bevestigd door afbeeldingen van deze soort op het internet.
Een voorlopige Nederlandse naam zou Roodschubbige ringboleet kunnen zijn.
Jan Dieker, Zutphen
Noot van de redactie (ND)
Dankzij een toevallige samenkomst van twee excursiedeelnemers die al van deze boleet op
de hoogte waren konden we Suillus pictus ook in de binnenlandse werkweek van oktober
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2006 terugvinden. Er stond nu,
op ongeveer dezelfde plek, ongeveer een tiental vruchtlichamen,
in verschillende stadia van ontwikkeling. De meeste exemplaren stonden in de steile rand van
een min-of-meer droog staande
greppel, half verscholen onder
(en beschut door) overhangend
gras. De vondst heeft de excursie ernstig opgehouden; wat een
prachtige paddenstoel! Van deze
vondst staat een foto hiernaast.

Suillus pictus, gevonden op landgoed Verwolde tijdens de binnenlandse werkweek van 2006. (Foto: Nico Dam)

De Spitse stinkzwam op de Veluwe

Boomsluiter, M.W. 2007. Several finds of Mutinus elegans near Vaassen (prov. Gelderland). Coolia
50(2): 95.

Op 25 september 2006 vond ons lid Ans Weenk (Apeldoorn) tijdens een IVN excursie in het
Cannenburgerbos bij Vaassen een wat merkwaardig uitziende groep stinkzwammen waarvan
zij aannam dat het Mutinus ravenelli (Roze stinkzwam) zou zijn. Toen ik drie dagen later
de vindplaats bezocht, bleek echter dat dit de Spitse stinkzwam (Mutinus elegans) was. Een
fraaie groep, inclusief hekseneieren en jonge en oude exemplaren (Plaat 13). De zwammen
stonden aan het begin van een dit jaar nieuw ingeplante laan waar in 2004 de oude bomen
geveld waren en deels versnipperd. De vindplaats zelf bestond uit een mix van houtsnippers
van beuk en eik in een dik pakket blad onder Zomereik (Quercus robur).
Een geweldige vondst, temeer omdat ik 4 jaar eerder een andere Mutinus elegans misliep
in het Cannenburgerbos (6 september 2001). Op 18 september 1989 vond Nico Dam de
Spitse stinkzwam voor het eerst, in de buurt van Bennekom, in het strooiselpakket van een
greppel tussen een eikenlaan en een fijnsparrenplantage. Bij inspectie op 25 juli 2004 was de
soort nog steeds aanwezig op deze vindplaats.
Dat fotograferen een enkele keer wel eens een andere naam kan opleveren ondervond
Janus Crum. Na wat gezoek in de paddenstoelendia’s vond hij nog een dia van Mutinus
elegans in Vaassen. De dia was gemaakt op 18 september 2000 in een tuin.
Mutinus elegans is een exoot die voornamelijk in het oosten van de Verenigde Staten
voorkomt. Ook daar komt hij voor op snipper- en bladhopen in zowel loofbossen als coniferenbossen, parken en tuinen. Een kenmerkend verschil met M. ravenelli en M. caninus
(Kleine stinkzwam) is het ontbreken van een insnoering onder de gleba en de oranje kleur
van M. elegans; verder heeft deze soort een stevige maat.
Mogelijk is de soort al eerder waargenomen op andere plaatsen in Nederland maar niet als
zodanig herkend. Maar misschien is het de moeite waard om nog eens naar wat oude foto’s
te kijken.
Menno Boomsluiter, Vaassen
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Het Ongelooflijke superprachttrechtertje tussen tuinafval

Dam, N. 2007. Haasiella venustissima on garden refuse. Coolia 50(2) : 96.

Tijdens de binnenlandse werkweek te Heerlen, 2005, werden een paar exemplaren van
Haasiella venustissima gevonden, langs een toegangspad tot het Bunderbos, net buiten
Broekhoven. Dit jaar waren we weer in de buurt, half november, op een excursie van het
Cristella-weekend. Nu wordt er op dat weekend niet naar plaatjeszwammen gekeken, maar
ja, het bloed kruipt... En de excursie was toch al afgelopen. Op vrijwel dezelfde plek als in
2005 stonden nu tientallen Haasiella’s (Plaat 14)! Allemaal vrij diep in het strooisel, op heel
rot hout en wat er uit zag als gedumpt tuinafval. Maar wat een prachtige paddenstoeltjes!
Helemaal oranje, met een fijn bewimperde hoedrand en een subtiele geur, een soort geparfumeerde gesmolten-boter-geur, dat is tenminste wat bij mij aan associaties naar boven kwam.
In de Standaardlijst staat hij als Prachttrechtertje te boek, maar dat lijken me wat te weinig
superlatieven.
Nico Dam, Malden
Vlielandse winterpaddenstoelen

Snater, H. 2007. Winter fungi on the island of Vlieland. Coolia 50(2): 96.

Deze winter is de warmste, geloof ik, sinds mensenheugenis. Dat is te merken ook, althans
aan de paddenstoelen op Vlieland. Van 4 tot 10 februari wandelden we dagelijks op het eiland
rond, vakantiehoudend. Op de eerste dag vond ik in het naaldbos op een droge plaats een
amaniet, duidelijk Narcisamaniet (Amanita gemmata), geen twijfel mogelijk. En dat begin
februari, het moest niet gekker worden. Maar de dagen daarop vond ik er verspreid over de
naaldboscomplexen van het eiland nog 18!
Ook op die eerste dag, op het kleischelpenpad achter de zeereep lopend, viel mijn oog op
twee paddenstoelen die zich door het duinzand vlak naast het pad worstelden. Op het eerste
gezicht vaalhoeden. Ik verzamelde er één, het waren champignons. Thuis bleek het om A.
devoniensis, de Zeeduinchampignon, te gaan. Een van de volgende dagen vond ik er nog een,
langs hetzelfde pad een kilometer verderop.
In het naaldbos kwamen we die week verder nog een behoorlijk aantal andere soorten
paddenstoelen tegen: vrij veel Gewone zwavelkoppen (Psilocybe fascicularis), zowel terrestrisch als op dennestobben, ook vrij veel Levermelkzwammen (Lactarius hepaticus),
enige Dennevlamhoeden (Gymnopilus sapineus), een groepje Fopzwammen, waarschijnlijk
Laccaria proxima, en één grote Koningsmantel (Tricholomopsis rutilans) die op de grond
stond. Voor de meeste van deze soorten is het voorkomen in de winter uitzonderlijk, denk ik,
als ik in mijn literatuur rondsnuffel.
Harm Snater, Haarlem
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De binnenlandse werkweek 2006
Atte van den Berg
Wittemerslag 17, 8131 WH Wijhe
van den Berg, A. 2007. The inland foray of 2006, in Almen (prov. Gelderland). Coolia 50(2): 97–100.
This paper presents an impresssion of the study week of the Netherlands Mycological Society in
Almen. Descriptions are given of Thecotheus holmskjoldii, Pseudombrophila (Fimaria) ripensis (with
colour plate), and Aleuria bicullata.

E

igenlijk ben je als iemand die al lang en breed met pensioen is lichtelijk gestoord als
je weer een week gaat werken. Want werken, dat werd er gedaan tijdens deze week
in het Gelderse Almen. Elke dag om 9.00 uur gingen er weer twee excursies op weg
naar een excursieterrein, een enkele keer wat verder weg maar meestal in de buurt, en elke
dag kwamen de deelnemers na kortere of langere tijd met goed gevulde dozen terug om dan
na een korte pauze aan het determineren te slaan. Ook determineren is werken en zo vliegt
zo’n week voorbij.
In de ditmaal wel zeer grote werkruimte was er voor ieder voldoende plaats om micro
scoop, boeken en andere benodigdheden uit te stallen (en dat is wel eens anders geweest).
Sommigen hadden voor het diner (elke dag 3 gangen!) al een deel van de oogst verwerkt,
anderen gingen tot diep in de nacht door met de arbeid.
Wat mij elke werkweek weer treft, is de prettige sfeer waarin alles verloopt en de be
reidheid om minder ver gevorderden te helpen bij het oplossen van de problemen waar je
altijd tegen aanloopt. Op de avondbespreking wordt verslag uitgebracht, en de hoogtepunten
worden genoemd, besproken en getoond.
Hoogtepunten zoals Psathyrella subpapillata (eerste vondst voor Nederland), Suillus
pictus (alleen bekend van het landgoed Verwolde, zie elders in deze Coolia), Aleuria bicucullata (de Olijke oranje bekerzwam met zijn fantastisch geornamenteerde sporen), Fimaria
ripensis (geen Nederlandse naam) en (leuk voor mij althans) Thecotheus holmskjoldii (ook
geen Nederlandse naam) op de schapenkeutels van het Kienveen.
Maar wat mij echt het best is bijgebleven is de goede sfeer die Roel en Nico tesamen met
de anderen wisten te scheppen en zo is werken, zelfs voor een gepensioneerde, een feest.
Kortom: een geweldige week in een mooie omgeving met een prima onderkomen. Als het
even kan, ben ik er dit jaar weer bij.
Keutels
Op 9 oktober ging een excursie onder leiding van Melchior van Tweel naar de Velhorst, en
daar dichtbij lag het natuurreservaat Kienveen, dat hij graag wilde bezoeken. Al dwalend
door dit laatste terrein zag ik een aantal oude, al wat droog uitziende schapenkeutels en raapte
er uit nieuwsgierigheid een paar op. Op een ervan zat een klein, grijzig, afstaand schijfje van
ca. 2 mm (Figuur 1). Tot mijn verbazing zag ik ’s avonds onder de microscoop grote sporen
met aan de polen halve bolletjes. Eerst volgt nu mijn beschrijving van de vondst.
Vruchtlichaam 1–2 mm Ø, met hyaliene haren vastzittend aan het substraat. Hymenium
beige, iets schotelvormig. Receptaculum beige, met hyaliene beharing. Sporen in water glad
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Figuur 1: Twee vruchtlichamen van
Thecotheus holmskjoldii op een
schapenkeutel.(Foto: Atte vd Berg)
ogend, in katoenblauw/melkzuur bezet
met kleine fijne stekeltjes, aan elk van
de polen met een groot halfrond uit
steeksel (apiculus; soms was er maar
één apiculus en een enkele keer geen
enkele), wanddikte 2,4 μm, grootte 26–
40 × 14–17 μm; om de sporen zit een
soort omhulsel. De ascuswand kleurde
blauw in Melzer’s reagens, de acht sporen zaten scheef twee-rijig in de ascus. Parafysen
waren amper zichtbaar (Figuur 2).
Met Ellis & Ellis (1988) kwam ik uit op het geslacht Thecotheus. Ze geven hier echter
maar drie soorten van aan, en slechts één daarvan met apiculi aan de polen: T. apiculata, met
sporen van 15–20 × 8–11 μm, dus aanzienlijk kleiner dan die van onze vondst.
Verder zoeken dus maar in de “Nordic” (Hansen & Knudsen, 2000). Die vermeldt vijf
soorten, maar geen T. apiculatus. Van de door hen genoemde soorten met apiculi heeft alleen
T. holmskjoldii sporen die qua grootte overeenkomen met onze vondst, namelijk 29–38 ×
14–18 μm). Alleen laat de bijbehorende tekening op elk van de apiculi drie lange draden
zien!

Figuur 2: Sporen, deels nog in de asci, van Thecotheus holmskjoldii. (Foto: Peter Klok). Let
op de apiculi (zwarte pijl) en het kleurloze omhulsel (witte pijl).
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De volgende stop betrof het boek Ascomyceti d’Italia (Medardi, 2006). Dit boek geeft
vijf soorten met apiculate sporen. Weer kon qua sporengrootte alleen T. holmskjoldii in aan
merking komen (36–40 × 15–17 μm).
Thuisgekomen ben ik gaan zoeken in weer een ander Italiaans meesterwerk, Fungi fimicoli
Italici (Doveri, 2004) en weer kwam ik uit op T. holmskjoldii (sporen 28–38 × 13,5–18 µm),
maar hier zijn op de tekening de sporen omgeven door een gelatineus omhulsel, net zoals in
ons preparaat.
In januari 2007 bij het snuffelen in de bibliotheek van de NMV zag ik in Boletus (Welt
& Heine, 2006) een artikeltje over mestbewonende ascomyceten, met onder andere een
vermelding van T. holmskjoldii en een literatuurverwijzing daarbij: “A world-monograph
of the genus Thecotheus” van Olav Aas plus een bespreking daarvan in het Rheinl. Pfälz.
Pilzjournal. Het eerste van de twee was niet in de NMV-bibliotheek en, zo bleek nadien, ook
niet in de bibliotheek van het Nationaal Herbarium in Leiden. Van de tweede wist ik dat dit in
Leiden aanwezig was. Door de snelle medewerking van Jaap Wisman kreeg ik een kopie van
de bespreking door J. Häffner met de vertaalde tabel. Weer kwam ik uit op T. holmskjoldii.
Ik ben er nu wel van overtuigd dat de vondst Thecotheus holmskjoldii (E.C. Hansen)
Chenant betreft, alleen na het maken van een paar preparaten was er geen materiaal meer
over en ook later nog gevonden keutels leverden geen nieuw materiaal op. Maar dankzij de
foto’s van Peter Klok is er toch wel bewijs! De vraag die overblijft is: Hoe zit het met de
draden op de apiculi, zoals getekend in “Nordic Macromycetes”?
Meer mestbewoners
Omdat ik graag nog meer materiaal van T. holmskjoldii wilde hebben, zijn we een paar dagen
later (12-10-2006) met enkele mensen weer naar het Kienveen gegaan: geen Thecotheus te
bekennen. Wel vond Frans Stokman op een keutel een vijftal dicht opeenzittende roodbruine
schijfjes van circa 10 mm doorsnee (Plaat 12). Ook hiervan volgt eerst mijn beschrijving:
Vruchtlichamen dicht opeen, ca. 10 mm Ø, schotelvormig met donkere haren aan de ran
den. Hymenium roodbruin. Receptaculum donker roodbruin. Haren op de buitenzijde: er
zijn zowel spitse als stompe haren aanwezig, de langere haren zeer kronkelig, met bruine of
hyaliene inhoud, tot 30 μm lang. Sporen (in water) breed ellipsvormig, glad, zonder guttules,
15–17 × 8,5–10,5 μm. Asci J– (d.w.z. niet blauwgrijs of bruinrood verkleurend in Melzer’s
reagens), operculaat, 210–230 × 13–15 μm. Parafysen: iets korter dan de asci, wat afgeplat,
kleurloos.
Met Ellis & Ellis (1988) kwam ik tot op het geslacht Fimaria, maar de daar genoemde soor
ten kwamen geen van alle in aanmerking. Thuisgekomen besloot ik, daar bij de soortbeschrij
vingen vaak de naam “van Brummelen” stond, eens te kijken in diens monografie van het
geslacht Pseudombrophila (van Brummelen, 1995). Met de tabel hierin kwam ik regelrecht
uit op Pseudombrophila ripensis (E.C. Hansen) Brumm. Alleen het sclerotium, waar in dat
boek over gesproken wordt, heb ik niet gevonden.
Volgens het “Overzicht van de Paddestoelen in Nederland” heet de soort Fimaria ripensis
(E.C.Hansen) Korf. Hij is slechts eenmaal eerder in Nederland gevonden, in 1987 bij Yerseke
door Wim Kuijs.
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De Olijke oranje bekerzwam
Een derde leuke vondst was die van Aleuria bicucullata, de
Olijke oranje bekerzwam, door Grieta Fransen, op 11 oktober
in het Heekenbroek (Figuur 2).
Met name de sporen waren door hun uitsteeksels en kra
gen fantastisch om te zien. Peter Klok heeft ook hiervan op
namen door de microscoop gemaakt, al was dat geen eenvou
dige opgave (zie hiernaast). Deze soort was tot nu toe slechts
10 maal uit Nederland gemeld. Goede beschrijvingen van A.
bicucullata zijn gepubliceerd door Jean Schavey (2000) en
door Jürgen Häffner (1993).
Mijn dank gaat uit naar Grieta Fransen en Frans Stokman
voor het aan mij toevertrouwen van resp. Aleuria bicucullata en Fimaria ripensis, Jaap Wisman voor de kopie van het
artikel van J. Häffner, Wally Engberts die het artikel uit de AMK-mededelingen bij zich had,
Ad van den Berg voor de verspreidingsgegevens, en Peter Klok voor de fantastische foto’s.
Op deze manier is het echt een co-productie geworden.
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Figuur 3. De Olijke oranje bekerzwam
(Aleuria bicucullata), op een plak mos uit
het Heekenbroek. (Foto: Peter Klok, niet
op lokatie)
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NOOIT GENOEG GEÏNVENTARISEERD!
Eef Arnolds1 & Roeland Enzlin2
Holthe 21, 9411 TN Beilen
Schoolstraat 23, 9451 BE Rolde
1

2

Arnolds, E. & Enzlin R. 2007. Inventories never completed! Coolia 50(2): 101–106.
This paper is a continuation of a discussion in Coolia about optimal strategies for representative
mapping of macromycetes in large areas (Arnolds & Enzlin, Coolia 49(3): 125–134. 2006; Dam, Coolia
49(4): 178–180). The aims and methods for mapping of macromycetes in the province of Drenthe
(2840 km2), applied by our regional working group, are described in more detail. We stress the fact that
the proposed methodology in such projects should not only be determined by theoretical considerations
on completeness of sampling, but also by practical limitations, such as the number, knowledge and
motivation of participating volunteers. The challenge is in our view to develop feasible aims and methods that nevertheless produce representative distribution patterns of fungal species. We believe that
our sampling strategy is successful in this respect. This point of view is elucidated by a comparison of
distribution maps of Psilocybe fascicularis in Drenthe and in another province, Noord-Brabant, where
no specific strategy for mapping has been developed (Figure 1).

I

n het eervorige nummer van Coolia verscheen een stuk van Nico Dam (Dam, 2006) als
reactie op een artikel van onze hand over de systematische aanpak van de paddenstoelenkartering in Drenthe (Arnolds & Enzlin, 2006). Hij wil daarmee bijdragen aan een
discussie over de methodiek van de paddestoelenkartering. Het ligt voor de hand dat wij,
als aanstichters van deze gedachtenwisseling, op zijn opmerkingen reageren. Gedurende de
heerlijk lange herfst van afgelopen jaar werden we zo opgeslokt door veldwerk, dat we daar
toen niet aan toe kwamen. Om de discussie rond de Drentse methodiek helderder te krijgen,
zullen we in deze bijdrage vooral onze doelen en uitgangspunten nader toelichten.
Hinken op twee benen…
De reactie van Nico is enigszins ambivalent. Enerzijds vindt hij de Drentse aanpak bewonderenswaardig, maar anderzijds zet hij kanttekeningen bij de door ons gebruikte methode
en terminologie. Zijn kritiek betreft vooral (1) het gebruik van het begrip representatief en
daarmee samenhangend de representativiteitskaart en (2) de introductie van een verwachtingenkaart die gebaseerd is op het aantal te verwachten soorten op een goede excursie in plaats
van op het totale te verwachten soortenaantal. Wij zullen vooral op deze punten ingaan.
In feite spitst de discussie zich toe op twee aspecten, elk met twee uitersten. Het eerste
aspect is de methodiek. Aan de ene kant staat het wetenschappelijk streven om een groot gebied zo volledig mogelijk mycologisch te inventariseren, bijvoorbeeld een provincie. Aan de
andere kant staat de praktijk: hoe kun je met een beperkt aantal vrijwilligers de paddenstoelen
in een provincie karteren?
Het tweede aspect hangt met het eerste samen: Wat wil je bereiken met je inventarisatieinspanningen? Gaat het om volledig inzicht welke soorten waar voorkomen? Of volstaat een
goede indruk waarmee bijvoorbeeld de voornaamste verspreidingspatronen kunnen worden
herkend?
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Paddenstoelenkarteerders: rupsjes-nooit-genoeg
De titel van Nico’s bijdrage, ‘Genoeg geïnventariseerd?’, wekt de suggestie dat wij in ons
artikel iets dergelijks beweren. We stellen echter nergens dat mycologische excursies overbodig worden, ook niet naar gebieden die aan onze criteria voor een representatieve inventarisatie van kilometerhokken voldoen. Integendeel. We benadrukken juist hoe onvolledig onze
kennis is in vrijwel alle km-hokken als we die vergelijken met werkelijk goed onderzochte
gebieden (Arnolds & Enzlin, 2006: Tabel 1). En zelfs de mycoflora in die goed onderzochte
gebieden is niet volledig bekend doordat niet iedere vierkante meter, laat staan elk takje en
sprietje, voortdurend in de gaten kan worden gehouden (de Vries, 1985). Afgezien daarvan
is de mycoflora aan voortdurende verandering onderhevig, niet alleen door de sterk wisselende fructificatie van allerlei soorten in een jaar en over meerdere jaren, maar ook doordat
de milieuomstandigheden voortdurend veranderen. Dat betreft natuurlijke processen zoals
ontwikkeling van vegetatie en bodem, locale antropogene processen zoals veranderingen in
landgebruik en beheer, en grootschalige processen als verzuring, vermesting en klimaatsverandering. Paddenstoelenkartering is dus een vorm van biologische monitoring die nooit
voltooid is en altijd nieuwe input van gegevens behoeft. Er kan dus, ook wat ons betreft, niet
genoeg worden geïnventariseerd!
Waar het ons vooral om gaat is hoe je in een regio de beperkte mycologische menskracht
efficiënt kunt inzetten om een bepaald doel in een vastgestelde periode te bereiken. De beperkingen zitten o.a. in het aantal, de beschikbaarheid, het kennisniveau en de mobiliteit van de
vrijwilligers die dit werk uitvoeren. Zoals eerder is aangegeven is ons doel om in ongeveer
tien jaar tijd te komen tot een Atlas van Drentse paddenstoelen. De beperkingen geven de
kaders waaraan de methodiek van de kartering moet voldoen. Binnen dit kader zijn door ons
de begrippen ‘verwachting’ en ‘representativiteit’ ontwikkeld.
Wat is representatief?
Nico stelt dat het begrip representativiteit door ons niet omschreven is. Inderdaad geven we
geen exacte definitie, maar op pagina 131 van ons artikel stellen wij dat ‘de representativiteit
van inventarisatieresultaten afhangt van de verhouding tussen verwacht en gevonden aantal
soorten’. Als maatstaf voor die verwachting hanteren wij het aantal te verwachten soorten
in één km-hok gedurende één excursie onder goede omstandigheden. In de context van ons
verhaal is het gebruik van het woord representatief onzes inziens dus helder: een hok is
representatief onderzocht als het aantal soorten paddenstoelen gelijk of groter is dan de door
ons gedefinieerde verwachting. Voor een verdere uitleg van deze begrippen verwijzen we
naar ons eerdere stuk.
Representativiteit is binnen ons kader dus vooral een praktisch concept. Het vormt de
leidraad voor de deelnemers aan het project om zicht te krijgen op de verrichte karteringsinspanning en te zien waar nog werk verzet moet worden. De term zegt niets over de representativiteit van onze inventarisaties voor de totale aanwezige mycoflora in een km-hok.
Welbewust hebben we termen als ‘goed onderzocht’, laat staan ‘volledig onderzocht’, dan
ook niet gebezigd.
We karakteriseren de kartering van Drenthe als het nemen van een representatieve steekproef uit de mycoflora, niet als een volledige inventarisatie. Nico geeft een andere invulling
aan het begrip representativiteit die ongeveer overeenkomt met wat wij een volledige inventarisatie zouden noemen.
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Theorie: Wat is het verwachte totale soortenaantal eigenlijk?
Nico stelt voor om het te verwachten aantal soorten tijdens één goede excursie als streefdoel
te vervangen door het totale aantal te verwachten soorten. Dat klinkt op het eerste gezicht redelijk. Toch geven wij de voorkeur aan ons oorspronkelijke criterium, zowel op theoretische
als op praktische en strategische gronden.
Nico definieert een representatief onderzocht km-hok als een hok waarin het cumulatieve
soortenaantal zich na een aantal bezoeken ongeveer gestabiliseerd heeft. Dan zou het totale
aantal soorten min of meer bereikt zijn. Dit zou kunnen worden getoetst door de soortenaantallen bij opeenvolgende bezoeken af te zetten tegen de tijd. Als de curve horizontaal gaat
lopen zou het totale aantal soorten bereikt zijn. Deze theoretische aanname wordt in zijn
artikel jammer genoeg niet getoetst door onderzoek aan de praktijk van karteringsgegevens.
Vragen die zich aandienen zijn bijvoorbeeld: stabiliseert het aantal soorten zich inderdaad?
Hoe veel onderzoeksinspanning is vereist om dat vast te stellen?
Volgens onze, beperkte, ervaring is het zelfs voor intensief onderzochte terreinen moeilijk
vast te stellen wanneer het aantal soorten paddenstoelen stabiliseert. In Schepping bij Beilen,
het privé natuurterrein van 5,5 ha van Eef, neemt het soortenaantal na 30 jaar inventariseren
nog steeds gestaag toe met 10-30 soorten per jaar. Bovendien verandert het milieu tegelijkertijd voortdurend, door successie, veranderingen in beheer, aanvoer van materialen, etcetera.
Een zelfde beeld zie je in het wat oudere bos van het Boekweitveen bij Gieten. Dus tegen de
tijd dat je een eventuele afvlakking van de soortencurve zou bereiken, kijk je wellicht naar
een totaal andere ecologische situatie dan toen je met inventariseren begon.
Er bestaat veel literatuur over een in theoretisch opzicht vergelijkbaar fenomeen: de relatie tussen het aantal soorten planten en de onderzochte oppervlakte. Volgens de theorie van
het minimumareaal zou het soortenaantal in een homogene vegetatie boven een bepaalde
oppervlakte stabiliseren. Het minimumareaal wordt beschouwd als de kleinste oppervlakte
van proefvlakken die nodig is voor een ‘representatieve’ bemonstering van die vegetatie.
Om de grootte te bepalen wordt een curve geconstrueerd van het aantal soorten tegen de
oppervlakte. Als die vlak zou gaan lopen, zou het minimumareaal bereikt zijn. De bepaling
hiervan is echter dermate arbitrair dat men het over de methode nog steeds niet eens is en ook
het concept van het minimumareaal zelf is nog altijd omstreden (Barkman, 1989; Schaminée
et al., 1995). Voor paddenstoelen zijn dergelijke minimumarealen ook onderzocht, o.a. door
de Vries (1985) voor resupinate houtfungi in een dennenbos. Zijn conclusie is het beste vervat in de titel van zijn verhaal: ‘Waar begin je aan…’.
De praktijk: Is het totale soortenaantal een realistisch streven?
Dan de praktijk. Wij vrezen dat er bijzonder weinig terreinen zijn die zo intensief en langdurig mycologisch onderzocht zijn dat uit de waarnemingenreeks conclusies getrokken kunnen
worden over het ‘te verwachten totale soortenaantal’. Dat betreft bovendien steevast mycologisch interessante bossen. Op grond van zulke terreinen (Arnolds & Enzlin, 2006: Tabel 1)
kunnen we veronderstellen dat het totale aantal soorten daar een factor 5 tot 10 hoger ligt dan
de door ons verwachte aantallen op één goede excursie. Voor allerlei landschapstypen als
stedelijke bebouwing en agrarische landschappen hebben we slechts vage indicaties hoeveel
paddenstoelensoorten er werkelijk per kilometerhok kunnen groeien, omdat ervaring met
intensief onderzoek domweg ontbreekt. De verwachting omtrent het ‘totale’ aantal soorten
zal dan dus vaak giswerk zijn.
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Aan de andere kant hebben we als mycologen een zeer ruime ervaring met eendaagse
excursies naar alle terreintypes in alle seizoenen. Daardoor valt het te verwachten soortenaantal bij één optimaal bezoek op grond van landschapskenmerken redelijk in te schatten.
En het is een grootheid waarvan we tenminste weten dat die bestaat. We willen hier nogmaals benadrukken dat ook deze verwachte waarde gedurende één bezoek een theoretische
grootheid is. Het betekent niet dat een km-hok daarom slechts één maal in het hoofdseizoen
bezocht mag worden. Het nagestreefde aantal soorten kan ook in vele kleine stapjes bereikt
en overschreden worden.
Een ander praktisch bezwaar is dat Nico zich met zijn pleidooi voor het bepalen van
cumulatieve soortenaantallen buiten de realiteit van een project plaatst dat als doel heeft
om binnen een jaar of tien een provincie met ruim 2800 km-hokken te karteren. We mogen
al in onze handen knijpen als we kans zien om binnen die termijn alle hokken één maal te
bezoeken en de meer interessante gebieden wellicht wat vaker.
Strategie: Een hogere of lagere lat?
Nico wil verwachte totale soortenaantallen op de verwachtingenkaart graag hoog inschatten.
In zijn eigen woorden: “Dat legt de lat hoog voor karteerders, en vergroot de kans dat de beste
stukken in een km-hok ook daadwerkelijk gevonden worden.”
Wij denken daar anders over. Om het ‘totale soortenaantal’ te benaderen zal een karteerder
vele malen hetzelfde gebied moeten doorkruisen, om het even of het open landbouwgebied is
of een rijk gestructureerd bos. Een onrealistisch voornemen in het kader van een provinciale
kartering en demotiverend voor velen. Wijzelf en andere leden van de werkgroep worden
juist gestimuleerd doordat de streefwaarden in praktijk haalbaar zijn. Het is heel bevredigend
om na een paar uur ploeteren door verbraamde berkenbosjes, in bermen en op boerenerven
op je streeplijst 62 soorten te tellen, waardoor de verwachtingswaarde voor dat kilometerhok
van minimaal 50 is overschreden en het hok op onze werkkaarten van rood naar groen verkleurt. Het wordt een ander verhaal als de lat op 250 soorten zou liggen. Dat wordt voor velen
een onoverkomelijke drempel. Daar ga je alleen maar héél diep van zuchten.
Het belang van zo’n strategische keuze wordt volgens ons in Nico’s reactie onvoldoende
onderkend, maar is wel de sleutel tot succes. Dat geldt ook voor andere mycologische projecten zoals het paddenstoelenmeetnet. De kracht van dergelijke ondernemingen schuilt in het
stellen van haalbare doelen met behulp van eenvoudige methodes die velen motiveren en die
toch waardevolle en betrouwbare informatie opleveren.
The proof of the pudding….
Dat onze aanpak doeltreffend èn stimulerend werkt heeft de praktijk volgens ons overtuigend
bewezen. Het aantal verzamelde gegevens is sinds het opstellen van verwachtings- en representativiteitskaarten met sprongen gestegen. In ons eerdere artikel meldden we dat tot en met
2005 in Drenthe 805 km-hokken (28% van het totaal) volgens onze criteria representatief zijn
geïnventariseerd en dat het aantal hokken met 0 soorten nog slechts 719 bedraagt (25%). Na
het lange en vruchtbare seizoen 2006 hebben we een enorme sprong voorwaarts gemaakt: het
aantal representatief onderzochte hokken is gestegen tot zo’n 1400 (49%); het aantal hokken
zonder soorten is gedaald tot ongeveer 430 (15%)!
Bij dit alles moeten we ons steeds het doel goed voor ogen houden: het uitbrengen van
een atlas voor Drenthe met representatieve verspreidingskaarten van een aantal paddenstoe104
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len. Als voorproefje geven we hierbij de kaart voor Drenthe van de soort die in ons land het
meest wordt opgegeven: de Gewone zwavelkop (Psilocybe fascicularis; Fig. 1A). Daaronder
is ter vergelijking de verspreiding in Noord-Brabant weergegeven (Fig. 1B). De gegevens
zijn ontleend aan het karteringsbestand en betreffen alle waarnemingen tot en met 2005 (met
dank aan Ad van den Berg!). Op grond van zijn groeiplaats en talrijkheid mogen we verwachten dat de Gewone zwavelkop in beide provincies in werkelijkheid in meer dan 95%
van de km-hokken voorkomt en slechts in boomarme streken schaars is. In Drenthe is de
soort uit 1072 hokken gemeld (38%), verspreid over de provincie. De lagere dichtheid in de
boomarme oostelijke en zuidelijke veenkoloniën is ten dele reëel, ten dele een gevolg van
onderbemonstering. In ons programma wordt er hard aan gewerkt om deze achterstand in te
halen. Het verspreidingspatroon is dus onvolledig ten opzichte van de verwachte 95%, maar
al wel redelijk representatief.
In Noord-Brabant is de Gewone zwavelkop uit 799 hokken gemeld, 15% van het totaal.
De verdeling over die provincie is zeer onregelmatig met een grote concentratie waarnemingen in de regio rond Eindhoven en
Helmond, waar vanouds mycologische
groepen actief zijn. De lege gebieden zijn
in dit geval overwegend artefacten. De
totale inventarisatie-inspanning in beide
provincies loopt niet zo ver uiteen: in
Drenthe zijn in totaal 158000 km-hokgegevens over paddenstoelen verzameld
(gem. 56 per km-hok), in Brabant 186000
(gem. 35 per km-hok).
Figuur 1. Verspreidingspatronen op
km-hok basis van de Gewone zwavelkop
(Psilocybe fascicularis) in de provincies
Drenthe (rechts) en Noord-Brabant (onder).
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Hieruit blijkt onzes inziens duidelijk welke voordelen verbonden zijn aan de Drentse
benadering van de kartering ten behoeve van een provinciale atlas. Waarbij overigens niets
ten nadele gezegd is van onze Brabantse collega’s, want voor zover ons bekend koesteren die
een dergelijke ambitie niet.
Het veldwerk in praktijk
Het is wellicht goed om bij de praktijk van de Drentse kartering wat uitvoeriger stil te staan,
mede om nog wat misverstanden uit de weg te ruimen.
Het aantal te verwachten soorten is voor ons een theoretisch minimum vereiste voor een
representatieve steekproef. Het betekent niet dat, als we 51-100 soorten verwachten, we bij
de 51e soort haastig uit het km-hok vertrekken om ergens anders ons veldwerk te vervolgen.
Er wordt naar gestreefd om alle potentieel belangrijke terreinen binnen een km-hok te bezoeken: wegbermen met bomen, een moerasbosje, een dorpskern met geboomte. Daarbij worden
bij een dergelijke verwachting niet zelden aanmerkelijk meer dan 50, soms zelfs meer dan
100 soorten genoteerd.
Geregeld stuiten we tijdens onze omzwervingen door het Drentse land op voorheen onbekende terreinen met concentraties van bijzondere soorten. We zijn dan echt niet zo dogmatisch
dat we na het behalen van de benodigde score zo’n gebied links laten liggen. Ook wij zijn
nieuwsgierig en genoeg mycoloog om dergelijke potentiële toplocaties vaker te bezoeken.
Een paar voorbeelden van dergelijke terreinen zijn in ons eerdere artikel genoemd.
Veel vaker zijn de omstandigheden niet optimaal of valt de kwaliteit van de bosjes en
bermen binnen een km-hok tegen. Dan kost het verschillende excursies om het beoogde
aantal te vinden. Je bent soms ronduit blij als je in een deprimerend agrarisch hok na drie
excursies de 11 soorten eindelijk gehaald hebt en mag vertrekken. Soms blijkt het op de
verwachtingenkaart vermelde streefaantal zelfs na een paar bezoeken onhaalbaar. Dan gaan
we niet tot sint-juttemis door om dat zaligmakende aantal toch te halen. In het overgrote deel
van de gevallen (80–90%) blijken de schattingen op de verwachtingenkaart overigens goed
op de veldervaringen aan te sluiten.
Onze aanpak betekent dus in de praktijk dat de Paddenstoelenwerkgroep Drenthe alle delen van de provincie stelselmatig leert kennen, van alle km-hokken ten minste enige mycologische kennis wil vergaren en mycologisch interessante gebieden ontdekt die tot intensiever
veldwerk aanleiding geven. Helemaal evenwichtig zal een inventarisatie van een provincie
als Drenthe nooit worden. Het verspreidingspatroon van soorten zal met onze aanpak in ieder
geval beter bekend, representatiever zijn dan na ongeplande, willekeurige inventarisaties
waarbij veel witte plekken overblijven. Een perfect evenwichtige verdeling van inventarisatie-inspanningen is hoe dan ook een illusie. De meeste mycologisch waardevolle gebieden
worden uiteindelijk (veel) intensiever onderzocht dan de rest. En dat is eigenlijk precies weer
wat Nico wil.
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D

e Italiaanse mycologische iconografie is gebleken aanmerkelijk rijker te zijn dan
tot nu toe werd aangenomen. In de jaren 1626–1628 werden aquarel illustraties van
paddestoelen gemaakt die, ten dele, kwalitatief met kleurillustraties uit latere eeuwen
kunnen concurreren en niet te vergelijken zijn met wat in die tijd met reproducties van houtsneden mogelijk was.
Prins Federico Cesi (1585–1630), de stichter van de “Accademia dei Lincei” (“akademie
van lynxen”, dieren die om hun scherpe ogen bekend zijn) had een heel brede belangstelling
in beeldende kunsten en natuurlijke historie. Hij begon een serie van tekeningen te vergaren,
van een breed scala aan natuurhistorische voorwerpen, die door hem of door kennissen gemaakt waren. Na zijn dood werd de verzameling verworven door Cassiano dal Pozzo (1588–
1657), zijn mede-akademielid, die met dezelfde ijver werkte aan de opbouw van de collectie
voor een ‘paper museum’ (Museum van papier; Museo cartaceo). Een groot gedeelte van dit
zgn. museum wordt nu voor het eerst door de Royal Collection in samenwerking met Harvey
Miller Publishers gepubliceerd.
De platen van de fungi omvatten 597 bladen, waarvan 573 in kleur. Het betreft een “verkenning” van macrofungi die in het zuidelijke Umbria, binnen 100 km ten noorden en oosten
van Rome gevonden werden. De aquarellen werden eerst op losse vellen geschilderd en later
in 3 boeken gebonden. De kwaliteit is voor die tijd buitengewoon hoog. Men vergelijke het
bijvoorbeeld met wat Clusius (1601) daarvoor en Sterbeeck (1675) daarna publiceerden. Een
bijzonderheid van de tekeningen van Cesi is het feit dat er microscopische waarnemingen
zijn opgenomen (8–30× vergroting), nadat Galileo aan Cesi een microscoop had geschonken. Veel goed bekende soorten zijn meermalen in verschillende stadia afgebeeld, vaak ook
met abnormaliteiten. Soms heeft de auteur zijn fantasie de vrije loop gelaten, maar meestal
zijn het echte observaties. Sommige platen bevatten aantekeningen over kleur, geur, smaak,
gewicht, jaargetijde en vindplaats.
Het was al Cesi’s bedoeling het werk gepubliceerd te krijgen, maar er is nooit iets van
gekomen. In de 17e en vroege 18e eeuw werd het Museo cartaceo nog vaak geconsulteerd.
Van de familie dal Pozzo kwam het in 1703 in de handen van paus Clemens XI die het aan
zijn neef Alessandro Albani (1692–1779) doorgaf. Deze was was waarschijnlijk verantwoordelijk voor de volgorde (vaak willekeurig en soms verkeerd) en het bindwerk. Later, in 1798,
gingen 8 boeken met biologische platen over naar het Institut de France, waar ze geleidelijk
in vergetelheid raakten. De hernieuwde belangstelling voor het Museo cartaceo ontwaakte
in de jaren 1960 en de publicatie van een Catalogue raisonné werd gestart in het midden van
de jaren tachtig. Serie A, 4000 tekeningen, omvat antiquiteiten en architectuur, Serie B, 2800
tekeningen, betreft natuurhistorische voorwerpen. De drie delen fungi werden pas in 1979
herontdekt door A. Ubrizsy Savoia.
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Onder redactie van Martin Clayton is het werk nu uitgebracht in 3 delen, die met de
Parijse boeken overeenkomen. Het begint met een historische inleiding door F. Haskell en
H. McBurney. Het speciale gedeelte is bewerkt door twee wetenschappers van naam: David
Freedberg, professor in kunstgeschiedenis bij de Columbia University New York en directeur van de Italian Academy for Advanced Studies, tekent voor de meer algemene inleiding.
David Pegler, voormalig hoofd van de afdeling Mycology van de Royal Botanic Gardens
Kew, schreef het commentaar bij de platen. Hij probeerde de soorten volgens moderne inzichten te determineren (met recentelijk geformeerde Engelse namen), geeft een transliteratie
van de oorspronkelijke tekst, en commentaren over de afgebeelde soorten.
In de oorspronkelijke bijschriften hebben de soorten pseudo-latijnse namen van 1–3
woorden, die heel onregelmatig toegepast worden. In die tijden moet elke vorm van indeling
zeer problematisch geweest zijn. Fungi werden, samen met parasitaire en fossiele planten, en
net als mossen en varens, als imperfecte planten beschouwd. Hun sexuele voortplanting was
onbekend en het belang van kritische structuren werd niet begrepen.
In deze publicatie omvat deel 1 205, deel 2 200, en deel 3 177 platen van het Institut
de France, gevolgd door 11 platen van latere datum (mogelijk kopieën van Cesi) die nu
in Windsor bewaard worden, en 4 platen die eigendom zijn van het herbarium van Kew
Gardens. Deze platen zijn allemaal op ware grootte gereproduceerd. Een cumulatieve index
van de wetenschappelijke namen volgt in deel 3. In dit deel zijn ook 251 platen in gereduceerd formaat opgenomen, met kopieën van originelen van Cesi zelf, die in de bibliotheek
van Kew bewaard werden als “Icones Fungorum ineditorum”. Deze platen zijn meer gecondenseerd dan de originelen en opnieuw samengesteld, maar ze komen in het algemeen zeer
goed overeen met het origineel. Deze platen zouden in de periode van 1680–1700 misschien
door Bruno Tozzi geschilderd zijn. In 1845 kwamen ze door toedoen van C.D. Badham naar
Engeland.
De kleurenplaten zijn uitstekend gereproduceerd. Zij bevatten enkele macroscopische
ascomyceten, maar overigens hoofdzakelijk vertegenwoordigers van alle hoofdgroepen van
basidiomyceten, een enkele slijmzwam, en een paar korstmossen en gallen. Pegler heeft veelal een gok gedaan naar de identiteit van de afgebeelde fungi, maar zit er naar mijn mening
in veel gevallen behoorlijk naast. Zo ben ik niet akkoord met de determinatie van plaat 101
als Phallus hadriani, waar het duidelijk Ph. impudicus met een bolrond, witachtig duivelsei
betreft. De platen 140 and 149 kunnen onmogelijk Tricholomopsis rutilans zijn, omdat gele
en rode pigmenten bijna volledig ontbreken; plaat 142 zou evengoed Clitocybe alexandri
kunnen zijn als Lactarius controversus; plaat 146 lijkt meer op Leotia lubrica dan op een
Hygrocybe; plaat 179 is waarschijnlijk Gyroporus castaneus en niet Boletus edulis. Ik zou op
deze manier kunnen doorgaan met de andere 2 delen. Identificaties van platen van Russula‑,
Lactarius-, Amanita-, Hypholoma-, Coprinus-, Cortinarius- en Entoloma-soorten zijn op
zijn best speculatief, en ook de genus-determinaties lijken me vaak twijfelachtig. Het zou een
uitdaging zijn voor een groep van ervaren veldmycologen (liefst vertrouwd met de Italianse
mycoflora) om de identificaties over te doen, om tot een verbeterde index te komen.
Desondanks is deze publicatie een belangrijke mijlpaal in onze kennis van de geschiedenis van de mycologie. Dit kostbare werk verdient daarom een ruime verspreiding.
			
Walter Gams
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Vesterholt, J. 2005. The genus Hebeloma. Fungi of northern Europe,
Vol. 3, 146 pp. ISBN 87-983581-6-2. Prijs ca. € 45.--.

J

an Vesterholt heeft na jaren intensief onderzoek aan de taxonomie van Hebeloma, de Vaalhoeden, de resultaten van zijn bevindingen gepubliceerd. Het hier besproken boek vormt het derde
deel in de serie ‘The fungi of northern Europe’, na eerdere delen over
Hygrocybe en Lactarius. Vesterholts boek wordt ingeleid door Steen
Elborne, Thomas Læssøe en Jens Pedersen. In die introductie lezen
we dat Hebeloma Vesterholts eerste interesse was en dat hij zich vanaf
begin jaren tachtig van de vorige eeuw intensief met vaalhoeden heeft
beziggehouden. Gedurende meer dan twintig jaar heeft Vesterholt een groot deel van de morfologische variatie binnen het genus bestudeerd.
Vesterholt heeft een grote bijdrage geleverd aan de beschrijving en het in kaart brengen
van deze variatie. De vraag die zich daarbij voordoet is in hoeverre er patronen zitten in de variatie, die het rechtvaardigen om taxonomische beslissingen op te baseren. Het is Vesterholts
overtuiging dat de variatie voor een groot deel kan worden toegeschreven aan verschillen
tussen soorten. In totaal worden in het boekje 45 soorten voor Noord-Europa onderscheiden
en in meestal geslaagde foto’s afgebeeld. Het onderscheid tussen de door Vesterholt geaccepteerde soorten dient uiteraard in de praktijk te worden getoetst via het gebruik van zijn
determinatiesleutels. Daarbij moet bedacht worden dat zijn sleutels betrekking hebben op
Noord-Europa, en dat het denkbaar is dat verschillende van zijn soorten (met name soorten
die oorspronkelijk uit arctisch-alpiene gebieden zijn beschreven) niet of slechts zeer sporadisch in Nederland voorkomen. Naast deze praktijktest van de sleutels (en daarmee indirect
van het gehanteerde taxonomische concept) zijn er nog andere criteria om de kwaliteit van de
taxonomische beslissingen te testen. Wij doelen hierbij op moleculaire methoden, die we zelf
hebben toegepast bij een experimenteel-taxonomische benadering van het soortencomplex
rondom H. crustuliniforme in wijde zin. In de introductie wordt gemeld dat Vesterholt zijn
onderscheiden soorten ook heeft getest met behulp van moleculaire technieken (in samenwerking met anderen). Volgens de schrijvers van de introductie heeft dit ertoe geleid dat
sommige soorten nu een stevig fundament hebben, terwijl andere soorten verworpen zijn en
samengevoegd met andere. Een dergelijke benadering om de taxonomie beter te funderen
juichen we toe, waarbij we tevens erkennen dat het ‘vertalen’ van morfologische soorten naar
moleculair gedefinieerde soorten en omgekeerd niet eenvoudig is. Er is tenslotte geen éénop-één relatie tussen moleculaire typen en soorten, hetzij morfologisch, hetzij biologisch (via
kruisingsproeven) gekarakteriseerd. Ook het vertalen van een biologisch soortbegrip naar
een in de praktijk hanteerbaar morfologisch soortbegrip is geen vanzelfsprekende zaak. Ons
eerdere werk aan Hebeloma heeft dit probleem duidelijk aangetoond: soms worden er binnen
een biologische soort (H. velutipes) relatief grote moleculaire verschillen gevonden, terwijl
het omgekeerde binnen Hebeloma veel vaker bleek voor te komen, namelijk dat moleculaire verschillen tussen biologische soorten (kruisingsgroepen) vrijwel afwezig zijn. Hoewel
verschillen in het meest gebruikte moleculaire kenmerk (ITS) bij vrijwel alle plaatjeszwammen goed overeenstemmen met morfologische soortverschillen, gaat dat juist bij Hebeloma
niet op. Deze conclusie van ons is recent bevestigd in een nieuwe moleculaire analyse van
Hebeloma door Boyle en medewerkers (2006).
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Met een zekere regelmaat noemt Vesterholt moleculaire gegevens als rechtvaardiging
voor taxonomische beslissingen. Het is daarom teleurstellend dat we in het boekje geen
enkel direct resultaat vinden van deze moleculaire studies, maar enkel indirecte verwijzingen als “Molecular data do not seem to support a separation based on these characters, and
after seeing more material, including intermediate forms, the proposed separation cannot
be maintained.” en “Further phylogenetic studies are necessary in order to clarify whether
H. kuehneri deserves to be recognized as a species of its own.” De publicatie maakt niet
duidelijk welk moleculair kenmerk gebruikt is. In de publiek toegankelijke database hebben
we op dit moment van schrijven (1 november 2006) evenmin informatie kunnen vinden over
dit moleculaire onderzoek. Maar zonder informatie over de precieze gevonden gegevens,
valt niet na te gaan welke overwegingen ten grondslag liggen aan de verschillende taxonomische conclusies. Daarom moeten we vertrouwen op de autoriteit van de schrijver, en dat
is onbevredigend. Dit ontbreken van moleculaire informatie doet afbreuk aan de waarde van
het boekje. In sommige gevallen konden we niet aan de indruk ontkomen dat de taxonomische wens (om bepaalde soorten te blijven onderscheiden) de vader is geweest van een (selectieve?) zoektocht naar moleculaire kenmerken. We zullen deze indruk adstrueren aan de
hand van een vergelijking tussen ons eerdere werk (Aanen, 1999) en dat van Vesterholt aan
subsect. Denudata (het H. crustuliniforme complex in engere zin). We hebben aangetoond
dat in die groep tenminste 19 biologische soorten voorkomen. Wanneer we maar voldoende
gevoelige moleculaire kenmerken gebruiken, zijn geen twee biologische soorten hetzelfde;
wel bestaan dan verschillende biologische soorten uit meerdere moleculaire typen. Wij konden echter de meeste van deze soorten morfologisch niet goed (of zelfs niet) onderscheiden.
Dat betekent voor de praktijk dat we biologische soorten moeten samenvoegen. Als we dat
doen, en de aanvullende eis stellen dat de onderscheiden morfologische soorten een minimale
‘evolutionaire kwaliteit’ moeten hebben (d.w.z. niet polyfyletisch zijn), konden wij maximaal
twee soorten onderscheiden die aan dit criterium voldoen. Zonder dat aanvullende criterium
bestaat het gevaar van een volstrekt willekeurige taxonomische onderverdeling. Voor een
uitgebreidere discussie over de manier waarop gezocht kan worden naar consensus tussen
een biologische, morfologische en moleculaire taxonomie, verwijzen we verder naar Aanen
& Kuyper (2004).
Onze conclusie dat we slechts twee morfologische soorten konden onderscheiden lijkt
nogal pessimistisch, gezien het feit dat de vaalhoeden zelf in de bodem aanmerkelijk meer
soorten kunnen onderscheiden. Vesterholt is aanmerkelijk optimistischer over de mogelijkheid om met een bruikbaar morfologisch soortconcept te komen, hoewel ook hij erkent dat
sommige soorten moleculair wel, maar morfologisch niet te onderscheiden zijn (p. 11). In
subsect. Denudata onderscheidt Vesterholt 13 soorten. Een opvallende overeenkomst tussen
Vesterholts werk en onze studie is de vaststelling dat vrijwel alle soorten uit dit complex
bij wilgen en populieren voorkomen. Bij 12 van de 13 soorten uit deze subsectie wordt dat
door Vesterholt opgemerkt, bij ons in 14 van de 19 kruisingsgroepen. De enige soort bij
Vesterholt die van dat patroon afwijkt is H. fragilipes, een soort die voor ons raadselachtig
bleek. Opmerkelijk is niet alleen dat deze soort ecologisch afwijkt van de overige soorten
van de subsectie, maar ook moleculair. Vesterholt meldt namelijk bij de bespreking van H.
hiemale dat H. fragilipes moleculair niet erg verwant lijkt (p. 80). We zijn erg nieuwsgierig
welke soorten moleculair meer verwant zijn met H. fragilipes. Van veel van die twaalf overige soorten betwijfelen wij nog steeds of er goede redenen zijn om die te handhaven.
De determinatiesleutel lijkt soms subtiele verschillen zwaar aan te zetten. Een voorbeeld:
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In de sleutel tot de soorten uit de subsectie worden in couplet 5 de soorten met bleke hoed
onderscheiden van de soorten met een donkere hoed. Veel van die soorten hebben overigens
een min of meer tweekleurige hoed (donker centrum, bleke hoedrand door aanwezigheid van
velum) waarbij de algehele impressie van de hoedkleur bepaald wordt door de hoeveelheid
velum. Bij de soorten van het eerste alternatief benadrukt Vesterholt de kleur aan de hoedrand
(H. helodes: hoed aan de rand wittig tot bleek crème, in het centrum tot donker rose-beige),
bij het tweede alternatief de kleur van het centrum (H. pusillum: hoed kaneelkeurig tot donker roodbruin in het centrum, aan de rand bleker, crèmekleurig). Wij denken dat het in nogal
wat collecties lastig kiezen zal blijken te zijn. Een tweede voorbeeld is de soort H. alpinum.
De soort werd door Favre als variëteit van H. crustuliniforme beschreven uit de alpiene zone,
waar hij de typische H. crustuliniforme niet vond. Maar de door ons gevonden collecties
uit de Alpen bleken volledig kruisbaar te zijn met (sommige) collecties uit Nederland. De
alpiene populaties vormen dus geen aparte biologische soort. Bovendien bleek uit onze moleculaire gegevens dat de alpiene populaties evenmin evolutionair gescheiden waren van de
laaglandpopulaties. Vesterholt erkent deze problemen, maar herdefinieert H. alpinum als een
extreem zeldzaam taxon met grotere sporen naast H. crustuliniforme die ook in arctische
(en alpiene?) streken kan voorkomen. In ons onderzoek bleken de sporen van de alpiene
collecties van kruisingsgroep 1 en 2 in de richting te wijzen van H. crustuliniforme, die van
groep 4 naar H. alpinum. Maar: één alpiene collectie van groep 4 was volledig kruisbaar
met kruisingsgroep 3 (typische H. crustuliniforme uit het laagland) zodat het eigenlijk volstrekt willekeurig is of we die collectie tot H. crustuliniforme of H. alpinum moeten rekenen
(Aanen et al., 2000)!
In subsect. Velutipes stemmen Vesterholts opvattingen wel volledig met die van ons
overeen. Hier worden op morfologische gronden twee soorten onderscheiden, waarvan één,
H. velutipes, ook volgens Vesterholt de meest algemene soort in Europa is zonder cortina.
De uiteindelijke waarde van een monografie zoals deze van Vesterholt ligt in zowel de
kwaliteit van de onderscheiden soorten als de kwaliteit van de sleutels. Beide kwaliteiten
hangen vaak (hoewel niet noodzakelijkerwijs) samen. De in de sleutels gehanteerde onderscheidende kenmerken lijken nogal eens statistisch en niet absoluut. Het maken van keuzes
is in zulke gevallen dan ook niet gemakkelijk. Dat geldt ook voor de grootsporige soorten
uit het H. mesophaeum complex, zoals H. collariatum en H. psammophilum die beide in de
kustduinen bij kruipwilg groeien. Ook het regelmatig gebruik van ecologische kenmerken
(met name in de sleutel van subsect. Denudata) doet afbreuk aan de kwaliteit van sommige
sleutels. Identificatie van individuele collecties lijkt ook met zijn sleutel nog steeds een zeer
lastige opgave.
Duur Aanen & Thomas W. Kuyper
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ZWIJMELZWAMMEN

anneer in 2008 de NMV honderd jaar bestaat, wil de Cooliaredactie zorgen voor
een speciale jaargang van ons blad door er, onder meer, een aantal speciale kleuren
pagina’s aan toe te voegen.
Deze extra pagina’s zijn bestemd voor UW mooiste foto’s.
Ieder jaar worden er in het paddenstoelenseizoen ontzettend veel foto’s gemaakt, ook
tijdens NMV excursies. Soms zien we van deze inspanningen iets terug bij een presentatie
op de nieuwjaarsbijeenkomst. Ook bij andere gelegenheden zullen deze opnamen misschien
gebruikt worden om toeschouwers een blik te gunnen in de voor ons zo fascinerende wereld
van de paddenstoelen. Maar als het u vergaat zoals mij blijven de meeste dia’s liggen in een
zich jaar na jaar gestaag uitbreidend archief. En of de overgang naar digitale opnames daar
een wezenlijke verandering in brengt, is de vraag. Maar soms wordt er een duidelijk beroep
gedaan op u als paddenstoelenfotograaf om nog weer eens door uw archief te gaan. En dit is
zo’n moment!
De redactie roept u op om maximaal drie van uw mooiste paddenstoelenopnamen te selec
teren en die naar de redactie te sturen. Uit alle inzendingen zal de redactie een keuze maken
welke opnames de vier extra pagina’s per Coolia zullen sieren. Omdat we twee afbeeldingen
per bladzij hebben en er vier Coolia’s per jaar zijn, gaat het dus om 32 foto’s. Daarnaast zal
uit alle inzendingen nog een andere keuze gemaakt worden, en wel door de jubileumcom
missie die zich bezighoudt met de organisatie van de grote paddenstoelententoonstelling in
Hoekelum (Ede, Gld.) op 18 en 19 oktober 2008. Het idee is om tijdens dat weekend onder
andere een expositie te houden van fraaie paddenstoelenopnamen.
Waar moeten de inzendingen aan voldoen? Scherp en goed belicht spreekt vanzelf.
Maar behalve deze technische vereisten zullen vooral visie en een zekere originaliteit kun
nen zorgen voor net dat beetje extra dat een opname uittilt boven soortgelijke afbeeldingen.
Natuurlijk blijft pure schoonheid een tijdloze kwaliteit hebben waar de redactie zeker ge
voelig voor zal zijn. Om het voor de Coolialezer ook voldoende informatief te laten zijn,
zullen de uitverkoren foto’s voorzien worden van korte bijschriften die iets zeggen over de
afgebeelde paddenstoel. Daartoe zal de redactie inzenders die met een foto in Coolia komen
te staan persoonlijk benaderen. Dus u hoeft ons niet te bellen, wij bellen u wel.
De redactie hoopt dat u het hen moeilijk gaat maken. Door in groten getale op deze
oproep te reageren. Waardoor beeldschermen en redactiekanalen overstroomd zullen worden
met de schitterendste opnamen en het de redactie zwaar zal vallen om een afgewogen keuze
te maken.
Voor de fotograaf die denkt dat hij of zij z’n mooiste foto nog moet maken, is er dit jaar
nog volop kans, want de inzendingstermijn sluit pas op 1 november 2007. Dit terwijl twee
maanden later al het eerste nummer van het jubileumjaar 2008 verschijnt, met daarin de
eerste kleurrijke bewijzen van wat de NMV leden op fotografisch gebied vermogen!
Stuur uw foto’s naar de redactie, e-mail: cooliaredactie@mycologen.nl of per post:
Marijke Nauta, Jan Vermeerlaan 33, 2343 CT Oegstgeest, steeds onder vermelding van
ZWIJMELZWAMMEN.
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Nieuw secretariaat NMV
Met ingang van de afgelopen ledenvergadering is Dora Stalpers als secretaris van onze ver
eniging opgevolgd door Jac Gelderblom. Daar hoort ook een nieuw adres bij:
Secretariaat Nederlandse Mycologische Vereniging
Guido Gezellelaan 102
4873 GG Etten-Leur
tel. 076 - 5016130
e-mail: nmv@mycologen.nl (ongewijzigd!)
Dora blijft wel de bestellingen van NMV publicaties (boeken en Coolia) verzorgen.
Bestellingen liefst via e-mail: jastalpers@hotmail.com .

MICROSCOPIEDAG
Op zaterdag 2 juni 2007 organiseert de Wetenschappelijke Commissie voor de leden die al
eens een beginnerscursus gevolgd hebben of hun kennis van het werken met een microscoop
willen bijspijkeren, een cursusdag microscopie. Ook “echte beginners” zijn welkom om zich
te verdiepen in het determineren met behulp van een microscoop. Geef a.u.b. bij opgave aan
of u wilt deelnemen aan het beginnersprogramma. Degenen die de beginnersschoenen al
ontgroeid zijn kunnen speciale determinatieproblemen opgeven. Eventueel wordt er in de
lunchpauze een korte excursie georganiseerd.
Het verdient aanbeveling een eigen microscoop mee te nemen. Ter plaatse zijn slechts
enkele exemplaren beschikbaar.
Plaats: Centraalbureau voor Schimmelcultures te Utrecht.
Opgave vóór 15 mei bij Lies Jansen, Goudenregenlaan 8, 6862 WT Oosterbeek, tel. 0263337312; e-mail: lies.jansen@planet.nl
Indien Lies niet bereikbaar is voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Joost
Stalpers, Torenlaan 43, 3742 CR Baarn, tel. 035-5417475; e-mail: jastalpers@hotmail.com
Wacht niet te lang met uw aanmelding, want er kunnen slechts 20 personen geplaatst worden.
Als er minder dan zes opgaven zijn, gaat het niet door. De deelnemers krijgen t.z.t. bericht.
Elisabeth Jansen, secretaris Wetenschappelijke Commissie

Een logo voor de NMV
Iedere rechtgeaarde vereniging heeft een in één oogopslag herkenbaar logo. Binnen de NMV
was tot nu toe het briefhoofd ook als logo in gebruik, maar daar is het eigenlijk niet zo
geschikt voor (en ook niet als zodanig bedoeld, natuurlijk).
Op de pagina hiervoor en op pag. 90 staan een aantal ontwerpen voor een echt logo.
Omdat een logo zowel in kleur als z/w gebruikt moet kunnen worden zijn beide varianten
afgebeeld. Het bestuur stelt prijs op uw mening over de ontwerpen!
Reacties graag voor 1 mei 2007 naar het secretariaat (zie hierboven).
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BESTUUR VAN DE NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING
L.M. Jalink, voorzitter, Jan Vermeerlaan 33, 2343 CT Oegstgeest, tel. 071-5156768
J.N.J. Gelderblom, secretaris, Guido Gezellelaan 102, 4873 GG Etten-Leur, tel. 076-5016130.
Secretariaatsadres (voorlopig): 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
M.N. van der Molen, Wagenaarstraat 370, 1093 CX Amsterdam, tel. 020-6943541

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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